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Bevezetés 

A Miracula Sancti Dsmetrii érdeklődésre több szem-
pontból is számot tartó szövege nyomtatott  kiadásokban  
nem bővelkedik. A Bollandisták Acta Sanctorum sorozata 
Szent Demeter  Csodáit  latin forditással közli /Miracu-
la Sancti Demetrii, ed. C. Byeusi Acts Sanctorum Octob- 
ris tomus IV. pp. 104-160, Bruxellis 1780/, szemmel 
láthatóan a vatikáni 797-es és 821-es k6dexekr4 támasz-
kodva, mindösse széljegyzetekkel utalva - néhány eset-
ben - apárizsi kézirat teljesebb vagy pontosabb tex-
tusára.  

A J-P. Migne-féle kiadás szintén latin forditás-
sal - /Miracula Sancti Demetrii, ed. J-P. Migne, Patrum 
Graecorum traditio, tomus CXVI, col. 1203-1383, Parisiis 
1864/ a Byeas szerkesztésében megjelent szöveg változat-
lan lenyomtatása, a lapszéli jegyzetek átvétele nélkül. 

A  további nyomtatott  kiadásokban  csupán  az adott 
kutató érdeklődésének megfelelő kiragadott részleteket 
olvaehatOuk • Ezek a kiadások az Acts Sanctorum, ill. 

a Patrum Graecorum traditio szövegét  veszik  át.'igY 
Tougard abbé munkája / A. Tougards De 1 histolre profa-
ne dens les actes grecs des Bollandistes, Paris 18744 
vagy V. Tapkova.-Zaimova cikke /Acts Sancti Demetrii, 
Pontes Gruel. historiae Bulgaricae III, pp. 87-168, So-
phia 1960/, melyben bolgár nyelvU forditást talál az 

olvasó:  a Miraoula Sancti Demetrii néhány passzusára vo- 

natkozóan. 
A fentiekből kitUnik, hogy a  Csodáknak  nincs olyan 

kiadása,  amely legalább a párizsi vezérkézirat olvasata-

iról kimeritő  tájékoztatást  adna. A két helyről is be - 

igét  /Balkan Studies,  vol. U. 1970. pp. 229-230  ős 
Revue des Etudes Sud- Est Européennes 12, 1974, pp. 409- 

410/' kritikai editto egyelőre  még  várat magára. 
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. 	;elan munka a. Miracula Sancti Demetrii I 12,13.15 
vonatkozásában a párizsi vezérkéziratról fotókópia 
alapján -.pontosan szdmot ad, emellett.lat vatikáni.kéz. 
irat /Cod. Vaticanus Ordecus 797, saec. X-XI ős, Cod. Va.. 
ticanus Graecus 821. saec.. XI h valamint.négy nyomta 
tott kiadds iMiracula Sancti Démetrii. 	 Ac. 
ta. Sanctorum Octobris tOmus IV, pp. 1041-160, Bruxellis 
178th Elracula Sancti Demetrii, 	Mignei . Patrum 

.Graecorum traditio, tomu0 0XVI4.'col. 1203-1383, POrid 
1860 A. . Touiiardt De'lt'históire profane'dans lea Acids. 
gees deS'Bollandistest40.'802040 --.0#rid 1874; 
V. TapkovagiZaimovai Acta Sancti Demitrii Fontes'Graeci 
historiae Bulgaricae III, pp. 87,168, Sophia 1960 /-kol-
lációját, ős az tej szövegolvaeatot figyelembe VevV,Jmaw.1 
gyar,forditást,tartalmazza 

E helyen mondok , köszönétet'Szcideczky-Kardss Samu 
professzor urnak akinek tandesai ős a vole folytatott 
konzulticiók rendkivül sokat segitettek munkemban. 
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Röviditések 

• 

Kéziratoki P 	Codex. Parisinua ohm Mazarineua 
- Gramm 1517,.saeo. XII 

A t Codex Vaticanus'Graeous 821, sae°. XI 
B 4 Codex Vatioanus Graeouo'7974 saeo. 

XrNa 

KiadVányoks By t Mirada Sancti. Bemetrii, ed. C. Wens 
Acts. Sanctorum Ootobris tomuS IV. 

. 'pp, 104-160, Bruxellis 1780.. 
Mi, tUMiracula Sanoti. Demetrii. ed. 41 -4.P. 

Migne, Patrum.Oraecorum traditio t  to. 
muwOXVI, Col. 1203-1383, Rorisiis 
1864. 

To : A. Tougords De 1 '  histoire profane 
dabs les:Actes greca des Bollandistes, 

, 	pp. 80-204, Paris- 1874. 
Za ; V. Tapkova.4aimovat Aota.Sandtt. Bernet-

rii,Pontea Graeci historiae Bulgariose 
III. pp. 87-.168, Sophia 1960. 



Az első  avar-szláv timadás Thessaloniké 
Olen 



I. A Miracula Sancti Demetrii I. könyvének 
13. fejezete /W107-118/ 

1. A kézirati hagyomány 

A Miracula Sancti Demetrii I.  könyvének 13. fejeze- 
tét /ii 107-118/ a következő codexek tartalmazzák: 

Cod. Mosquensis 162 /VLAD 380/ anni 1021/1022 
Cod. Lesb 	Leimon 21 	sae°. XII-XIII 
Cod. Parisinus 1517 	saec. XII 
Cod. Vaticanus 797 	sae°. X-XI 
Cod. Atheniensis 2487 c. 13 aut 15 saec. XII-XIII 
Cod. Athon Laurae F 24 -"- 	saec. X 

2. A görög  szöveg  kritikai  kiadása 



T65v ToU etalloypópou DUMIUTCiN TIE(51, Tfig 
noNuopRCac TiTg.TEAcwg 

I. /13/=N 107-118 

Kupu Vsou 
107. Kaupőg flöfi4 NourEóv,140:1 T°{5 IIEWAat.W5EGTCITOU TZ) Oau-
p.áauwv1 "4aa0au To5 TEUVG6ITOU Rut, puXogAuöog [ApTupog, 
7\e"yw 57) COT1 RUT:6/. TV 	yuaTov T6-1V nc6noTe yeye.,- vnavwv 4 T5 
0coocabv 14.1) rucA.I.mv TrEp uTavgc 'LE uNc.1(pavToc. ) 	Tf'g 
5uvaoug tRe Cvlig Ral i'y.61,a(púcatTou li  noNuopRCag, ánpooőoliC, 
Twgf 	6 Laa&JaVTOC, I 1,104‘G axcóóv Etnelv  it  vEltpCSv avcc 
ovilaavToc,Tol-)To6 y4  TO  eaullacTóv,Ral .-Y,rtuaTocpavc,flat 
aya (5urlyllpe- napacrTifaEU8 TnNauyIg,a, iteu 	NNAo mpo., 

	

s.61,t.T0 9 	&O-NoTópou T1TO Co.)unepPxíTov 815vap.uv,Ral T6 
Ti 	TukavDpwrECag af)To1-5 OcolICIInT* RaI T *6 TiTg  nEp.14)TTiV 
ra-S"),„uv 14.716cIlovi-qc C:aurtp(Tou. 
108. Toü11 5 ,71,  yap *uv itc TENEUTC44,0V T 	GUyypUTTig CATC) 

1 , 	P 	 B,By,2a, : (̀3 _Mu 

2 . Dau1160 uwv P 	: 5aup.6Twv B, Mu f  By , Z  
30 wycvnlIvwv P 	: yEvolievow B, Mu, Py,Za. 
4. Cyó uaT&CMTOU P 	: &51,a(p&Tou .1i,  
5 'unpoc6oRCTwg P 	: empoa5o1.irl'Twg B, Mu , By, 
6. Et FEE -Cy 14  velvn &V(DiaTiOlVTOg 	P, .13y  : 	netv 

VcTIcJCVTUO 	lt Veltpn TOgTO B 9  Mt. 

7. 6uryiic  P, B, y 	: 6ufly4laTa Mu 
8. ITapacT -60eu P, Mu,B 	: napuoTan B 
9. TEpoX6XEI4To P 	: npooEN6XERTo B 	: npoeNg"- 

.NeRTo hiu,By 
10.Tó Tfig ;TEO, P, B 	: Tó gEpl Mu l By 
11. vol5Ek1ovZug Lsuyvipti,Tou TOi/ P 	: 11196E[10V6140V T017 

B, Mu l  By 



TTOIXCY;  	 c 	f 	l 	.r 	) 	'}\ 	 Ep La rEcrcou T 	fRoc lpóy lieT a 6To  (0)— 
.uxD61,c,1.cii, TIT peN&D Tű)v ctp -ravcov Ti7C 1V7jifl TocT:c 

6uovo(cuc 1jp.63v vp w&a 	apuovtcycZaw 	vu-06Ccx, 
&.1-Eci.v -ccov4  'uvEctNE urcToug T -6;(", Tr-Íg Ef)xupuoTuac op.o.oyCceg ot5 
f_LÓVOV Vourya, a .U.a 1401.6 jJ.ET  TV  'rE,o6ov TEAg TÓV &A.C.U;— 
vt.otov. itcu iiTucpcv56ov, 	6vTcoc Gwat;rEccrpuv • áno(pc;pov 
5 ucaptAATTE uv, ofőTw TE 1totpno5ooto5ue -tr5p.gg, 	Ti)v v  T  PC,o2 
TOUT()  p.6vov rIpooTao- Cav8 TOU p.e/pTupoc,'a?\. -i‘a 	Te4g 	Tű.) 

p 

(pOPE,106): pitcyT u Ton XpuoTon rcpEorsE Cm; trpfjp:av nap' en5ToD 
fc,p6g T3v Cotoi.puc■yuaTov ycvnoop.6vag TtpoT .)v Tóv cpt.A.o5vTac 
rcarAY. Ta1v t,yű,wv ctúTon alTET,o0uu, 1401.1 T6f t; ÚT 5V 6C(?)  LA GELG 

OEOTIpETE65C XUp CCOIIEVOV 

109. AyETou rEEp1 TuVOc Hp6v1aToc ij -:,uco -146vau Tőv Tb T114 
v ultett-uug  -Env 'Apecpcov flyo -61Evov OTECV-i.vTa. rupg'ope ug rEp5g Tbv 
Tfig aag,f3ogg ?v -rir.,E(»gotul TC  Girt iln-cpcz T7ig Pcopn Ccov apy,Fig u.a,• 
TkovTet T6 -ce 1,,im)pCltuov. (f)g 	lioTóxrio- c4°TfTg utTríacwg) ópyff 

1. P 	: OUVTE/TaXIX B, Mu, AY 

2. klő5V  JET'  CYÚTÓ (puNctxDE tarlS P 	; tp!tiTso 5 umpuhaxDE 
or) B,  M u  

3. vpC",wi)-€Corig P 	; TEEpuow0ao1ig B, Mu,y 
4. a rEavTcov P 	; RgVTWV B, ML,By 

5. EilxapuoTCac P, Mu 	: Ei)xcipuoTE Cag B,  8'  
6. TV Ca\_CC14.011 4.0V 4cU tr,:cpcv6 ,5ov lAut óvTwg awantaTpuv-

LMoTópov P I  a 	: T'OV &AE ..,1:140(14.0V tci. owontaTpuv 
-jyako(po'pov B 

7. ituorco5c5ctoDuu P 9  M u,y 	: Rupnoloao- DE B 
8. lióvov rEpooTuo Cuv P 	: TcpoaTuaCcw p.6vov B, Mu, Sy 
9. 7);'-uco116vuu .Tőv  TO  Tr)vuRccriTa P 	: 	uwvtZvca, v5v T 

V Ulta liTC4 B, Mu, By ,Za 	f)(7,1,(AYKva t,  TV  rivt,1-tui7l'a To 

10.71(376x -we P 	: laT6x-r1oEv B 	: fioTÓriTo Mu, To,gy,Zie 
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&1icci-zox6-cv (p?‘.ExOci,q 11cLT(7 rtupeatotlouv-ru 	rEotTacit. 
6uvo/41evoc) -cpó1Tov 7-,-Euvoct öu' o'6 1.1.Ca.LOT0( T0úTOV óövyfrciau/ . 
Ta p.F'y uo- Ta fmE-cóno,.4ev, tficcp 	ual TEcyv6?■.r)DE:g.alitorofoug 

- yxpng árEcío-ri 	rEcIA.ccog tcu  TE  epepcny 1,tut, Tr1v 	'IVA.u.puvt6v, 
ecogyú -A.catTog Terv OcaocA.ovu14wv 2  pii -cp6F.oNug i5TEEpf3uNNcív- 

. 
Twg3  rEpoEult  TE?\.o15-cw TE noulaNT,Itcd. Cyv0pc6Tuoug cf)De.. -coug 
RCA ovve -coTmActi, xpuo -cuuvui,t,w-cciTot,g, itCu 10u7íg EtnET:y 
yyol')g (TA, 	itupöCv Puo- u -A.&ig llETTUL 	rupoA.Ex0Eract p:rj -c- pó- 
noNug öuix CO VoilEcuv CoTuyTcyxói)ey Tol% rEpoTepripgau, 
ő-uu -To:tivric T611) •Cmpooöoil:6-cwv 5- 71, 1-m004p-rig, oúx -WrTov 
TaN T14..VCOV cninocyffg '68uy7,o-cu 6 -clv 	-Pcop.u .61-16y Rp('ecor- tcy, 

; eaTcp.peyoy, 1,1c0■ 67:: no -4, Ety1i-C6v Tfly TEOGOV  TV  Z11.NaPtivCiv 

.Tipu(.56r) 	(piiik .r)v i(i)TEE'Citoy 	ccőTC15 Tyiyu -vo.i5-uct  TO  .t'avoc's  &nay), 
110, Irpoap.C -ef,cyc,- 	 Tuyac PapPcipoug 
o-Tpal- Egoczu Tty-c- cv.q 	 Ococppouprrtou Ocoaca.oyCurig* 
Trupc-vts.?■ € .6cTorro. 
110. IVZYucITog 	o-coct -c6c:, TGV RaTZ,z  Tab'; 
.xp6vouc. (7.407-107zyou-En-coC.'oi, ply yap co3-c-oúg 	Tág EAccebv 

1. p.cly .A.Lo-cot TOÚTOV 55UVI7CYCLI, P 	: p.Ct?■.LOTCX 0411T5 óövvfj- 

am, 13, Mu, To, (3"y, Za 
2. 8EGOO!?.■.0\11,1,tt-WV P, Mu 	: Eallov ultaCwv B :eptrer0A0v4KcK,C,Ar  ayi z 
3. 15-TcepPoc?■.?\.c5v -Ecog 	P 	: 1.17-Eepf3a)■.ówc-wg B, 8Z 	: 

Mu 
4. n-,poi5xE u P 	:urzepexcu B, Mu, To, 9y , Za 

c 	/ 

5. earpoo6ow6Twv P, Mu, 85,Z,t: CI.Trpooöo147-1-cy 13 
6. 'o5uvrjocu P, Mu 	56uvrfori 
7. uciA.ET, rrpbc:, P, Mu,g y ,z4, : 14c(A.ET,  ő  npbq B 
8. TÚ5V EllAa 13 -nvó5v Onpu65 -r) cpuViv P. 	: Tin) Evt.NaPuvuffy 

&prialissuczy itc 	Onpucőőn (pu2o)y B, Mu, To, py , 

9. gyuk?iv brEcCuov yes‘p Ufnt.:0" TT)V 1,14CY.1"5TO4 T%0 nvog P 
(pu,\,:)y bnevtECvTo O)T(  T VOvog 1, tit, To 
qvAzzy E5n-zics-ívto 7(p 	voyos  13 , 	Z a 
cr A 4.1v (.5rrE- (-co 	,a4A r .7(131-v v-a roy,,i. t 

10 Svv,;(1,cr vos 	P 	 » j.ws 
4. 	o'r t, Yov PI  B, 	vi;(•7 r Eye 74 i'vov 	frkerl-ricic 	Z 4 
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xuA.Lc145cu; trc)■.Ccug 7c.I.v8pco; 	 ő) A.Cyoil i-Truoug, 
Xo u noA.Mp7 I TENECoug. TrTc: ye4p .CLA. -nDs L'ag 6u  Tb EE 1:p ov ji 

1Lca?'flwE(cTr] cct őcíoc u T65V accoliZywy 	CCov -co VAV 

ou oTpoi.Tóv 	Tgyrt 	uauórcwy 6-Rut Auplw 110'..Te; ,Ioubat'wv 
TO  5q ' °.nay bTALa(iEvov, €65opEvTo7cOv  go -cup.oúg. yp Rat 
rufly'ecc., .11.X€14ctu fp.o -1.5oaldev, oTg Tv  GI- pccuorceb€ISoav -ceg nape?, 
-1,4.6.a .nouv:veu -c)y -r-Tg rcapc68cuouv TEE8Cov (nr. 
cpav Lap.oi5 -ilecuex TV  Wfl 	poTri .u .fly'Rza- 63 -c .floc2Y. 
111. Kel, 	Toaccú-c -ti n..A .flak TOCYCZYGC2 9 T31.XE TV  b56v Sucivil- 
CrOil, poo- c -c&xanalav, uTc. 	yv5yau 	TflV'b.cuouv co3•Mv 

TErio p.uág Tiapag.R .upt,o(R5 yp 	tepa p.riyuDy-ccoy TO11)., 
/ 	10 	.-- 	

grfts TpAft74,  
'my, 	Etl,Z.5 őcuTcpcx. Tau Zerc -cep,f3puou p.r)yeig,Ral, TavIC(p.-- 	 • . 

TuPóXwg x,c5v-ccov, 	 -c6'aoupag, 'a Rat ng-.YTE 	 10- 
/ 12 	 4S 

A.ug emvOctös Ra -cca.a.p.PeNouou,Rav .regOEv Ci1E7‘.6aTepov 	pI, 
TT1V cT 	(PuNaRT-iv 6cup.euváv -ccov 	3T19  T-5-  vox-a 5€1)-up,ct 
Euf3;36.-miiv 	UpW1kOOTEL  T  TEXfl  T9C n6N.ewg típactoav 

Trodyc .0 E .50i)c EnucmCccours, 	rcozyEy5 ,5ou° 

1. 6A.(yo,.? P 	: 6N.t'yov B, Mu, To ., ay 2.3 
2.. Tf(A.Aou noA.Aqi P 	: 	ou  6  noNAG5 B 9  Mu, To,f3y,7-4,  
3. T-6 aTEECpOV 1If1 P 	: TÖTEA.-0Dog 	B, Mu, To, 13y,Za, 
4 vtaTcy2o-rpOcColig P, Mu, To, By,Za, : Rca- otAcu(pOlf-olg B 

T65v .úrcb 'AuDucIrcwv P 	: TWV AtOudgwy B, Mu, To,.fly 

	

ei'őop.Ey P, Mu, To 	: 6oiev  B , gy,Za. 
7. rucxpe14601iociv P,  B , 	: rcapeRt_Duaay Mu, _To 
8. Tóv VynN TEpap -6 -criv P 	: 	rEpo(p-rju-nv B, Mu, To,Ry ,24.  
9. . TO0011 -Cy P, Mu,  TO,  €&,Z. : Twooiyuce B 
10.eultá6t, 5Eu -upc,),c . P, B, Mul gy,Za: EtR68u Tfr 8EuT6Ocj To ' 

11 ■ ROA, 116)TE 791.1pcig P 	: iczu rEpóg flp.E.'pag B 	• 

Rat nog rcE/y.re -i5flipag Mu, To, 13y,Za 

12. -cay0c8E-: P 	:  -u 	v5o6E B, Mu, To, 13v, Z4 
b-EucpwoRo .15arK:, P, B 	: 'bEucpcooRoixili Mu, To,% / 20, 

14. rzavEv66,ov P, Ivlu, To,Fxj ,Za: 	1)51C5F_,CPJ B 
k ccr°` 11- c414pct‚  V 0 1.) Crt 	P Mi, 	K. CX  TC74 c;(14/6C(' V 0 V O't 	Py, 
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p.p7rupog Arprrup Cot) yey6vrrcat, 	-ccF áriccupwallva ail -coúgi  
V1)11.11, I  Rai,  TE& pu 	b cppol5puov 3 TiTg 1L(Y?'uVUtOU ii&p -c- upog Mccrpcl- 

' 	1z .7 . 	. 	D 	}, 
	

Tv 	Spez L 11cycig 	 uo\T)TvetL, 0110C2VTEC ellE:VO  TT)V EOV  

Tify.Occ-c- -mi.6va ctig 6  ?■.() t,n6v Ewo(po'pog 5 um5yaGe,"'ital, ra.rpt:ov 
oTacyv T7-jv neAuv ?yv4ioav, Upp,-nouv tiao0vpa86v 	co3-6)v)  
(Y)c.G ?_6(1) ,.) 	r:  0) V, }tea, ctpotip.Evoc4:ET-ca 	 CXE 	'La 
vt:A.Cp.ailag &vop0cioa- cY.Nrucg (c)czu y&p ccirco -Cg rcpoP.ccu.  amts -uceap,e 
No/1,7  5 LePcia-E. ov -co STE?,.o(pópou 6Ca uire(öv Cxvt,E'vat, nupEr3ovh-ti, 
ov-co)gír6-ce, 	7.6 -ce .TŐ 	i'-- 01;11.0UGZOV 1101.1,  LEO  OC151,1(X TOT') ja 

OTÓpOU40  yE yE' N 	 vrrucx 
112. 015 -14ftt, y6,.p vorrri7 rs,nua14Colacu l .V.A.W. 8(pDaN.p,oq)aver,gil vep, 
ye (,a Ev 8ra.CTo1J aXTU'iCU  "vta Tbf T TET,xo aó(4)5Eug .4. -cóv TEfJWOV 

tyv uóvi:a  6u  1;"g RA.Cpcatoc., ?ri6r) -cóv TE65cx -cut:3 TeCxet. 
Ta ru6v13 5€,Cóvi  7\.6yx -rd 	OE  IV.TiCt  b a a o v T 	61')o 

1. a -15 -roúg P 	E71,teuvo .k B, Mu, To, Oy 
2. vuvt-ci, 	P 	: vuwcu 	iE vr tcu  B, Mu, To, By 
3. cppopuov P, .Mu, To l  By, Za : ppollpeuov B 
4. eriv Tr67uv P 9  B, To, za 	: T1,5 Tc6NE u Mu,  RY 
5. őuiycac P, Mu 	: 8 urryaacv B 	: buritlyacrev To,gy,74 
6. gpvt.naav ői..1.85u».(Y.5 .6v "7-,TE)  0T'')V 	P 	: ffp lino v 

	

etől- fiv 61.to01.41.a6öv 	B, Mu, To , 
7, TUpowrcusvicuaap.E1:vat, P, Mu, To, ey,Za : rEpoilaTcaucuaap.vau.  

8. 5u)  P, Mu 	: yáp B, To, 'Sy Za 
9. rEapePoue -160VTO P 	rEapc(3o -tA.E1.5aavTo B s 	To, By,24,  
10. TO ey.0o(pópov P 	: T01-5, y 	Wwcpo‚pou B 9  By 

Mu, To , Za 

11 .ócp0a4.o(paverr,g .P 	: ZcpDaA.po(pavri B, 	: cicpOcago-, 
(petvEu Mu, To 

12.'dcpOeug P 	: r,kpari B, Mu, To, .gy,Za 
13. TÚtj T E CXE 	TE1130(N.ÓVTa TOV P 
13. TÓV TE6bu -ctki TECxel, - TELF3a7\.(5v-roc ruby P 	: 

ba 	u35vicz 	I. Etx€ Tbv 13, Mu, To i sy ,Za. 
14. Kof Z.Yea-r-,9,14.6'voct, P , 8 M.  

15-  • 6p0 ,6/.4Evos' P, g , A4 L 	eapot')opTvos By , 
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4 	T 	 g 6' 	 L r 	CU011CrE vetpbv 	TO  twcó ) 6 	uC7cf 	 u- 
. 	 ) a 	127■ uv6o .61Evoc Toú icTUfmR auruuT&Tmaevm3Tóg 	Et q 

)1?jv ItaTuncalv veRp'á xxg.rv(8u 8t ToV otAcCou articiTog 
6410.3  -ue. 	rEcke 	-1,tcz-caN.L rta)v, "L'vcc (Si) (pocuvói)co 4IISTEou'  TE e4V- 

TINOEN) 14.011 6̀1)EV 	' . E/TEEC)EV • ?:Tt E) 	C/.0?\.o(pcpou yE'yovE` -cb 
-etaTópt*Icy 8fiNov 	t TO5 11 -06Zvoz 1.1,/,xpu T0í vgv To?\.p..ffoctu 
1. fl'g 60‘.r) DE t j,c,! vt.ccc€ uvuoTijvca, tci.i-tava up l'ocioDuc! (piAoboav 
TUVL Tc?,,ol,acroDuu 	 jzvőpotycy.DCav cxuTJ3rcc p u Oliva u Tijg 
TOO 	A4_t1poű pup pe/.pou o(pay'rjc )  ita C -co u 	1--nv uvtaii-cce Root- 
TOÚVTWV TiTg rcáA.E.wg no?\:Vx 7-y-c -fioáv -ucov, 	T if5OI,5  rEpope- 

v(),)v TÓV CVEOVTO T6V Puo(3apov 
113. Mi5Elg ToCvuv őt.nuaTECTa3 pZvou Toű,fx0Nocpópou  TO 
TOL.05T010  ye yov 	1,tircőp &coo )  nproTov 	L' -vt., TOT) MCI n4v, 
To:g 

 

TO .bg F.71tercse+1 7r.uporuvxclvTag ,PapPo(poug,71)LITOog övTotg 

1/. c'o'&nae P 	: ff0110- CV B, Mt, To , By, 
2 	vax 1, Őu& P 	: óvc:, `61;ez 13, Mu, To., Ry, Za 

3. ve.tpőg t3crvCsce 	Tar) otx€ Co u uT .f 	 p.u.Tog 	P 1  Z4 
vERpóg 4upl B, ML, By 	: veRpóg rmvi:öag  6 TO'  allsrou 

- u1oTOcupL  To 
4. qauvolTo P 	: (pcyvolTO B, Mu, To , By Za 

5. P 	: 	B, Mu, To , By , 
6. yyove P,  Mu 	: yyovev B, 
7 •  nuvuupCaaaatyL P 	:` 11.0.v 	 B, Mu i  sy• : 

. nv ,7'f)CocycrOcxu To , Za 
8. TC?\.60- 0t0OCU, 	T11V ZYv6puyc40Cotv  CUT 	puativau Tfjg P : 

77,2\.crouo5cLu  -cí 13, Mu By 	: TEA.ci.oaaaccu I4OU Ti)v tcvőpocycz–.  
19.1av TrepLac (.,votu Tfje To, 7a, 

9. TufAcau P, Mu, To, By, Za : TUJ1 	B 
10. TO 1.0'5TO P 	: TOUOTOV B, Mu, To, By,Za. 
11. ?i ,to- c 13 , Mu, To, By,ZL Ltel:auu B 
42  0-11- Kok Ticriracrew  P,  A4t Z.& 	6vvie-007•écriro(Cve 13,  8y 
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Cuitcyvóvi  TrapuxAta (`5E u?‘.C9,4 kr.)(pac'vTag' ap.t.cpcp noxwp50-ct  U TOO4  
TE 	p.crilpeo) .  EVCO ŐE `c;-u O .C)8 TEN Co.)5prAv -uffg rcc5 .?\.€wg 
Ticf&v Tuveg get, T0i5 TE (,X0Uq, %we ?Tic uvriv Tfiv vtívt -ro: rtA. =r)v 	- 
.A.6uv 8A.Cywv, ot ii.c 	cd3-uot Tcxxilru- cpov 1,t0,. -c€A.advrEg 140 16( 

Tóv 	Dpov 01‚,1401, Suave accuiovTo 4: Lex TO .1E7ex Tuvag 
j3g Ei'mycau Ti)v TE?o18 .6v ol co Docu Tro'v pap i3cpwl) e.fp t'oTo4.000cL 

Tapu)av áDpóov‘ [icy uicrunv Rocca T1)11 n62\.uv yeve'o-
Da u)  6c: f-.:notv-cocg f"pőriv 8Tai:Ta 	rub T7O 	vc-6pcc.1€7,v, 
T C 7(.-Yv ápApuf3ei?\.o u 	7-  DE t'ag 	r3orciIc:, Rut (Xy Cwv 	rcuoi4C- 
acewg E'vpyc ucyvi roc oq 	kourEbv -7E,yeyóvEu, ot 0T-fpcg 

14.E1VOu Tb TET:xog 	 nE p u€ u‚ku at)/  ewcpca.C5g )  ulc 
Efpveov, Tb őfi ?Eyclp.Evov, ouyxwpFicsocu TC5v TE,IfiZy 	''€?■.DEVN) 

g'coDEN) etac -kácau TIT TreAct,. 
114. TóTE 5T-1 tIS(p 	cdrc5v Tr)2\.auy(őg40-cö wrip6Op.ovII TE Mi-aog 

1. Ali(p5E"v -tcu; P, Mu, To gy,Za. : 	u(pi)Evructv B 
2e 5 	Cr-c u P 	: 	vto 	u B, Mu, To, 'y,a, 
3. TEC)ouc., 'Rem) 	4EuV1JV T .?)V vtflu-co: ecr)v P 	: TELxoug 

Ta. -r)v  B, 	u 1 1.3.7 	: TT. uxoug RUT' E714E, V T'IV V ÚRTC4 

ruNi)v 
4. otvio u őUcZVTEa1OVTO P 	; Mu 	: ol'Rou 8uavotrce15QvTo 

: 	A° 01, ávermaJovTo To,Za 	01',40St exvotwoo.19g-ro 
5. TrAnaiw 13 , Mu, To Z& 	: _ n?\.0 Duv B; 7rAv 15'.11,  

6. )uapóov P 	: i3i.apdco' v B, Mu, To, By 
7 , 	P, B 	: Ti ig Mu, To, By , 
8. i-ct,cyuCaoewc ?vE'pyet,av P 	rcuovt.i,etacwg 

ye Lay B, Mu, To, By Za.. 
9. Tccpt,€CW-_-,czy P, Mu, -14, 	iTcpuEAC,04v B, To, Sy 

5 .i1 LIpO cTJ -ri2votuy65g P 	: EcT-) 7.(5 -ce dicp& -ri 
yű5g B, Mu, To, By ,Za, 

11 avrip Caluov P 	: écvo,,puO11) -tov B, Mu, To, Ry,Za. 
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.c'xrE so yo.Tfrq folpag T05 nobg acíccoouv TeCxoug TOD' ITPÓG 

&VUTONZW, p,(Xp Tog rr,pcxTog TO  6 UT 1.,110i3 ToU npbg4  a(50\.aaGav 
-re(x0uc-2, ) (7)Cmcp oTeApeorr) OuvocTrIcpópoe 2 nepuoxovTV rcó)■.1,), 
cyt3.5evóg I- 6rEou Dewpouavou TFIC, yffg,  0V O  o'4pPcxpo g  o .fm 
rEaTE &)■.A! 'v tőer.v Cnru su yffg, 	xN.6T1g, 	övöpwv T ■c4CS viecpo:— 
'Nev,g Trö'v vTurE(50,.(ov, 	TEOCA.A.1CAWV iI tci, GTE VO XWP,01416VWV) 

14041 T 6V €7„g a6puov4-1p.7,-v 	ucivTwv 6,((puilTov 	V UT OV. 14CA 

• 7,6 Oaup.uo-rbv`ó-Ei, vi-Tg 	LtE(,viic 01) p.6vov rue psu Tó 
T'eT,xog b4.1.514;\ouv 	V.4Ltog6 Ti)v De0■.cecroav, -60006i. 'Rat TEA.eT,oTou 
NCav E ,  CCOTCO- V  TO  TEEpt TI)V 7,6N tA) cpp0i5pu0 itcu rEpoáfoTe Lc; 
tau  ' 	 .. .f 	 Erg Mtpou 	 TECp3avov, 	 rencu, 	co rcáv,  

TO( 	COVTEC, Rai°  A.ETT -uúvovT.Eg, Rut 	finókourcu TO.% 
gool, ltUTCY TEUT05v -ue 14UT6'. TÓ cp63ep0v Tob-  AuvuliN. Diipuov 
vtal, ?..11Do4tf3ov. cyiyi,t4T-,v,prItov TÓTE y,u(. pmta pa?\.E'r.v Ttepl, 'OW 

• auTuRog To5 rEpóg P , MU 
13,  To By, Za 

2.Davorricp6pog P, 13, Mu , 
3. Ti xNci - cii 9 5 c'y pow 	P 

Te,:g E, Mu, To, gy , za, 

	

: öv-ut,lto 	r:p6G 

: Do:vaTo(pópog.  To ,Za. 

	

: fj` öa'vőpwv 	x)■,(5Tig 

4. Et  g a?Spuov P 	ete_, T -?-)V ulpuov B, Mu, To, y ,2.4. 
5. T6 Daup.owTóv P 	:  c 6. ccutmoTbv B, Mu, 7:0 1  gy,24. 

6. nip.wg P 	: 	tiio B, Mu, To, By/ Z.1. 

7. .(ppol5puct Rut rupoc,oTeucz %al, .ypoug vt.ccreNciApoi.vov P 	.; 
. (ppot5puá TE 11.U1, npociaTeuu 140:TeloW3cwov B, Mu, Too39 ,z,s  

8. 2o•i,o'[.tevo 	P 	: A.61",r,(5tcvou B, Mu, To l gy  
9. A.-ri't.c.fiacvou TE6.v1ag 14a.1 	TEc.vTcy, - oi-)CovTec, Ital, P 

TEAv -ca 140A, RuTeoDt:ovTeg 14041 13, Mu, To, 3y, 
10. - •tuTaTr.a-coi5v -ccg 14U 	T?)  cp6f3Ep0v Toű Auvur)?■. Dlip -uov 

. iic,?-.11.0c't.p.f3ov 1A14. P 	: 14UTCYTECLT017VTEg 0514 13 9  ML,TO, By,Z1 
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rzbkuv, 	npdoxcopi.- xcrocC yev.p cei7-,o"1",g 	TeN ,3tont',8wv,1  6C20‘,Ert- 
o:U.ifi\oeltui, eg 6 uou6oc,3 ou1rc.o14 1IPXWLÜ  6  -CO TL -Suvov *  
-crkiv dwp.o'crwv V6GTOV ill,[10'611EVO: 	CliTIROV 5-0 

115 0  Tsug kóyoc 	Ciyayei,v tie 6( 1,Av 8 -uvrioc-ca.1 6 	É'p- 
youg ot -ő-rol,g Roi. -cctaPoUoccv 7 f-il_tc7GŐE rcEpCo -cU.ÜLV, 017nt 

C115T011C/.(TOU, e6\f(!.. 	 pOv 6v-uwg &f.tuto-uu63v; .71.0■.öv Op )  á- 
50(pol,,Tó 'op.o,),,oycZy TI)V &NliDCLUV.I;GWg HEGET,TUI, RU1 ViN 

2E..ogt?  fo.Cív '?:,vcorr6ov -coi5 Kup tou • 	 ‘) yee.p 51_tokoy51ev)  
vnat, TZY 	p.u. pi; Ca g 	uo- -cóg 	T1,1  RCA 8 l',1m Log,   UVCt 
:6 	 " 	 "- 	: 	- 4 	 .p 	78(p.0cLfp,rvc? 	Cpap-(0g vtal 1Du Col 	61.716 ruyo'g • 

Fc81,11(e,cg. -c6v 12 ősc, npcov cpc53ov TfT TE(?u,,t, EC2CE nepuerca,r)ocvq,  
14CA  ő  -4)61aug' t5E..- T,vitepeOwyyet 	pPoT ulAry 'o .55ercw y?Y.p 

1. ,SforcCöcov r, Mt,, To, BY,Za : SnCoi- cro B 
2. 5?0\.crccOCA:4A.ittP 	: c70\.?\.ErcoLV7:. -6?w)v B t  Mu, To, By , Za. 

.CY5uo'a1J8og P : &6uEŐ6ElYrO B, Mu, To, By ,ze 
4. ‘; rE151ivov P 	: .5noltouvov B, Mu, To, By 
5. acopc:-cwv vea-5-cov rit,p.otip,Evo: 8 	 P 	: a w [id-cw V 

11 14i 141 E v 	6i271.-E-ucy B, Mt, f  By 	: oco1o1.-ccov V63TOV puio6- 

1E  VOV 	11,1T1)04 To za, 
6. 5uwifocTat, P 	: 8uvrjori-co: 	Mu Fy , 

7 ,  'pyoug u -co-Cg vtuTaapoouv P 	: royoug T1flTakaPoi5— 
Gay B, Mu, By Za 

8. t?\.€0c P I  EL I  By : 'ZA.Ewg B 
9. ■cs-cu P, Mu, By 	: 	oiuv B 
10. &pi-fa 	P 	: cup -nori B,  Mu,  
1 1 ■ fj  i v  P 	: 	B, Mu,  D'y 
1 2 . 6.11.0( p 't; Ccu-s, vta Rot. p 	NLics, &716 luxdfig &51,14,Cag Tóv P 

.icpucg -cbv B, Mu, By 
13 •  TEEpt,cnoCnacv - P, Mu l ay,Za: rucpuErr.Criacv B 
14. TIpuccog P I  1,,qt, I ty, 17:41 , : rupúruog B 
1/5. trben P, Mu,gv ,za, ; 2u8T,v B 



oü'm rO\Alo(ov prjccv  TOE  nepuilaDrroavTtg4 ot TC0)41UOL 
%al áyvuíTEg 	ot EcW■.ou T5v 2 goN.LT5v xaI Trjg beag 

aúTnV rOchv T5v  v  oTpaTuwTu%oZg TETaytivwv A.őXOLg,Itel, 

TnV 	 nalg buoDvTwv p.empav TEol5 TfiC rtóewc eir0\.L- 

Tuligg a13ToTc napaTaTT&Daul-v3 on %apöCa TóTe RaI 

TaV ózvöpcuoTpcov * xal TM) 6euXoTpwv 5 ,1Ca ycycvmig"vn , Tq 

Op áve?m(oTy Tffg awTr)pCag f  6uacppoN To&wv oú% yvw- 

pt%cTonávTwv  6 TZY EATtpua no -Eu[11166v 	r).E1, ItUT npoo- 

anwv MTTiq)EL.6 7 TE 5E04) %al (74;\.NoCcooug Tobg návTac 1— 

p.aúpwaev, ctg nkflpoiloDau TóTE T3 rcpwiTGRóv MyLov T6 

(pdoltov'oilv rup6ownov ng ap4callia x -( Tpag ;: 

116.  Tv  orn  vE,Exovwv yNp ETvau návTeg V4tt,OV T et 

815VUODU6 6uaawDITVau TV  nciNuv,nuog TraP77, etvOpulmoug 

Vo-cuoT(ag4 rEcpi,.Ce)TV T6TE Dcwpouvrig.7p5Tov 	Sua 

(po.(3Epóv TóTE RaTuaxerv ca3T1)v 1,tept Tot3 'Iou-

X(ou wivőg %al/ vog uvo vtcpuAnvapwnCag ecoV xa-

Tauzouv )Q Wpwv &xpl TuEvTrIxóvTa Eúng Tfr  

5euT6a ) (11g etp1iTaL,To5 EcrETEW3pCou [Invóg %aTacpDSoat,: °  

1. rmpu%a0116avTeg P,By / Za 	: nEpulla0CouvTcg B,  Mu 
2. rm?4mou xal ayvulTcg Ifav ot TE620\.01, T651) P,7-0,Za: 

noNluou T5v B,. Mu, By 

3. TE:Tayavwv 2v5xoug %al T6Tv &;\AGIc rcg tauoDENTwv [2414pav 
TO  Tfi% TEEWC órcuTu145c UúT01% napaTaTT&aat, 	P 

TeTayavwv %aTaA.óyoug Tv B , Mu 1 Fy,11. 

4. av5pcuoT4wv.P, Mu, 	: &vöpet,wTpwv B 

5. 5E0\.o.L4wv P, Mu 	5cuMATE(pwv  

6. TO .L5TWv o13%. b(vwpt%E. To P 	: TOTI.TWV )/vwpt%6ToB,23y 

TO15TWV (an) t.:yvwpCe-co 	Mu,Za 
7. WEI. 14.04T npoortmv vtaTcpcua P 	: WEL, UUTTT(PELa 

B, Mu, 	24 

8. ryvE2\Juatictg P, MU /  gy,Za. : e;verui..oTECocg B 

9. (poPspóv T6Te %otTaaxeTv 0413-cv 	ToJlouNCou 

%al P 	(po3cp6v XUTUOAETV Ca5T1)V 	B, Mu,By ; 
(popepóv  9 6TE [I,EXpt TOO' tol)2,t'ou wivég %aTaoxEtv aOTT1V 
:%al To,za 

10.8co7 mTa4wDeCoav (15g 1110wv eocp1 TEEVT110VTU Et)01); 
T21 EIR(181, 8EVT62 nc et,p7ITat, To5 anTspppCou 

'%uTa(p06aau P, To 	: E)€15 EtHg:xaTa(pDáoat, 13,14,Sy 
efoi5 • • • iusrós 	ef 	s Karp,  cpt31-040(L 

P B 	Teo/ 	y, 	Za, 
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T(t.V PapOápwv LI.Evwv T -i]v4 OcaTov EnEos. aetupeDfrvau Tok 
Ev T17 n(5A.eu xal ppu xerg  Tg eq)1,0 1.16i 14(A vevERpwilevovg  TIT 
npoo(pdTv 	Tgv TE0a1Jivwv-.5615Tcpov a i5 0t Teg loc4a4lov. 
t V  ErpulWdTgv noA.uopxot5v7wv *.ET Op A ilóvov Tolig Maxc 
őóvaq flnavTag,CO) xal OETTO.oü,,wcyl'Axauoi)g ulno0o1-..T6 6-  
TLC ccoprOv6 tv OcaoallovCRD TT)VLRU5TQ ouvflDpouolue'vouG,011, 

noouTóv'apoc.; TaV171',WaCV TEEOLOTOUXLOVTWV ‚ TO.M6INLV: :.  

tTúyxavov . TpTov ŐE6 14L  nA.6v ánc:Twv TO 4.71XUVCUV TIP:CV 
gVEMOCWEV7EXErVO 71-V, ÖTI, 	CATOV TO5 nEOLAElAWVTO 0 14 

TO  5 )■.0(4105 nayavu1to .5 1 TE xal OTPUTUWT61105 6yooTbv návu. 
116pc TC2Xla 	C,C -xplicTov gv TF nókeu TV)VLII.U5TU gTilyave, 
noNUSN;4Av tN 	npoaaTcr-oug xat áypot 3  tvanoxNeucaevTwv 
tnnEp xcepi) öuvilavTwv EloPaNETv Tfr tu5NEL öuá Tb TpiSyrjg 
Oivau maupöv, itct,Idapówg xat &npoaöoxiiTk 	 vy • 

1: glIELVWV TO P 	: 1,tE:CVWV TO ópy'?Iv TO 13 9  Mu To 13».74:- 

2. OE*6NUTOV tnc/A.a c7ig P 	: DE1)UTOV k D, Mu,To / Byi ga 
3. 5  5uN Tó P, 	: 	Tó B, Mu, To,t3p24 	. 

'4. Tb tc540441.ov tv 	TV  noA.Lopxot;vTwv P, Mu, To Rpz4 
T5 1g 46DI.lov 	V  ápu01.4 B 

5. 1)710&)T,TO P, B, To • 	: i.)no0EtTo 106,8'Y 

6: owp7186v P I  Mu, TO! Sy#24 	: ocopaév 
7. oi)6  noUoaTóv,P 	:  o6 Tó noNoaTbv B By 	ol3a 

,T6 noA.NooTóv Mu, T0,2a 
8: ncpuoTalotuaávTwv P, Tc),Za 	: nepuaTouximívTwv B9 Mt. / .k 
9. tvenoCnocv P 	: Egot:nacv B , . Mu, To, Ry,24, 
10.ncpucuTavTog P, Mu, To l l3y,Za : nEptAnWvTog B 
11:nayavux.o5 P 	: nuyavaTuxoll D, Mu, To,By,Za 
12 ..ET1yxave noWlv P 	: -cijyxavev TIv noNAnv B, Mu, To,By,24 

- 13.nó?■.NrJv 1.1'cv tN EV npoucTeCoug xat hpotg P 
no2a(11 gN Zv áypotc B 	: noVA.5v i v 	w v Czy 

.potg Mu, To, 
14. AVUTEOTO,ELOOVTWV ffamEp xal P 	: Cutou'AELGOZvTwv xal 

B, Mu, To, 
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4 
TET,xEu Toög no -A.F.41Couc; nepulta0Couu. 

117 31,1tA.E u p,en\Aov ot np'o  C 	W ape 1,2 5ucapvyóvTE E- 

o(ovTo, -'rinEp' ot cc Ti)V n6N.uv itaTacpvyetv PouA. -n0F"vTE g. 

TiNc uóvwv 	 'GOV s i-E1,2v6,tTCOV VECIVLC5V TŐL) TE aTpc4-, 

T uwT 	 TrIlv ?v TT) !Icy Co-rLo aTpuTcuoavw-v rcpu uTwp 

i51101: TU7 Tliv ul,toa'3'ca Trv 	nápxovs- jLTC 	ci,pug 	 -&px.ijv 

T .1)V cENkTIVWV x6pav 6 .111..moCwv VVE1AU xpawv &no66811— 

i1Tit6Twv, 	TOTv  5 -C(.5V Cato 1.1E u vá. wady T' 	v3o&ou •-kteu 

nXo íruct? v..cxl, (I) povrra E 'Rut 5o1')?\.o u 	pdouai itat t[in'e upo, 

noAlp.oug hAct?Ovw .nCovTo, 	t VTO g cmpuv (,oug -cca\) `uneip- 

xwv TOT)" 	CRou np5Tou tT13yXaVOV, 34.04T-U TT1V PC:101,NC604 

T/v n6i\.E. Wv f`,ZTApUVTEC, 7}0T11) o- vv cp (\°ug noU.9.  nNe 

5cpc4nE  Cc zőorig)  rEpoo.Euouv [30(ou2■.E17 14XX17-04 To1:5.Triv ulto15— 

T0:19 TTIN) 13:pXijV 17(7;\) ',:vD(x86 öt,nov .rogil  no uriogp.Evou 

1. &D,p6w( itc Caupoo6ovolTwg .>(14.0U .o4 T  TE .CXEL Tot)c no—

NE p.Coug nep u4o4)(c5a u P 	: &Op .ówg TO 	noN.Ei.J.ovg 

140)■.a TCt3 TETXEL TEEpui4aDt:cat, B 	 ; (Dp(Swgtciu .5Inpoa.7 

80.y,.ifTwg Tobc. no%ep.(ovg £"XE51,t0U01 TT; TE7,-xe u nep umt0Cc5o! 

MC, To,  By , 7A 

p.6 pcu P 	: p.Zpr) B, Mu, To y , 2a. 

il TEE 	P , Mu, To By,23, : t)TEP 

4. rupoluTwpCcio, P , Mu, To, 2a 	: npat,TwpCwv B irpOWC"OpLICe Jy  

5. Lcápxov P 	 nápxwv B, Mu, To, 

.6. 15cv5og P 	: ruNfjaog B, Mu, To t  gy,Z41, 

7. &14.116.ova u P, Mu 	: otup.occ,ououv B, To, RY Iga• 
/ 

8. L-to!?■.;\.wrovTo 	v P, Mu, To 	: LtocXwnl%0VTO 

, 11,041, TT'w Ev B li.coawIrrgovro 	ZN,  
9. .116°T1 2, Mu, To, By,2a 	TCO/4C5t, B 

10.Triv uvtaílTa P 	 : Triv u .v.tábe 13,  Mu , To, 13Y, 

v Tv vact ,5E,. 5u&covTog P 	• : expOv 51.,novTog 

B ,  Mu, To, By z_a, 
41. ir/li Coen p i g By  &it 	t 	(06tv 
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391.1E7  :c oú övvp.€5ot -cav 141,V811VCOV .14.Etvcov twoclaat,4  
ye Dog, T000U-uov  1E 	9b 7EG.Nruo51.5vccp.ov Tot-) Kvpí-ou LGTC- 
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107,Azonbam itt iz ideje, bogy a koszoras, és városát 
szeretö mártir csodatettei . közül a leglémegesebbet 
érintselaw Dimond= hat a segélynyujtÓhoz fUződő harcot, 
mely a Thessalonii41 ellen Irányuló mindenkori havoc% 

kiemelkedően  a legnagyobb volt. Le beszélek arról 
a vtseteljes, és °Vim nom látott ostromról, melyből 
megmentett 68 usyszolvánhalottainkból támasztott -
ninket, Csodálatraméltódolos oz„ és hibetetlen is, 
és messzemenően hosszara nyujtaná az elbeszélést, be 
semmi másró/ nem is esne szó, csak a dice8 mártir 
felalmaIhatatlan hatalmáról, városszeretetének isten, 
bezw1118 volt óx61, és a város iránti határtalanul 
mazy gondoskodásárólo 

1 

108. Beki köszönetet mondok, éta az irásmilf véget vetek, 



hogy BB legyen akadályoztatva a mi figyelmank *  és az 
emlékezetbenHmegőrződjékigondeskodásotok 41tal az 
elbeszélésbenemliiett_gendoskodás, Valamennyiiink 
ezivét őszinte, örök hálára késztetem (valamennyiUnk 
azivét olyanné készitem* 'hegy a hálát saját belátd. 
sunk szerint sem törölhetjak ki belőle) *  nemesek  
életünkben*  hanem  halálunk  után is a vészelferditő 
és városfelszabaditémartiremlékének'negőrzésére„ 
Igy  ti  nemcsak életetekben  évezitek  amártir vé. -  

delmét, de Krisztus rettenetes szószékénél is köz. 
benjártrtetek a  csalhatatlan  barb elŐtt 1  ski ked. 

veli last:* 	szentjel kérést intéznek  hozzá, és 6 
kéréseiknek istenhez:Illően.eieget teem.- 

109. Lendják *  ladgY az avardk akkori kagánja vela-
milyen kéréssel követséget kiildatt a kegyes omlő. 
kezetil naurikidail—oz,j aki akkor a  rómaiak  fölötti 
hatalom jogarát kezében tartotta .  A kaglin t  mivel 
kérését elutaüitották *  feltartőzhatatlan haragra 
gerjedt *  és annals *  ki IA figyelembe EOM 
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vette, de, noha tehetett volna, mégsem tett kérése 
szerint, kieszelt egy módot, amivel, véleménye sze-
rint, a legnagyobb féjdalmat okozhatta, és erre  
-rá lelt. A kagán, szertetekintve Tbritkién és 
egész Illyrikonon látta„ bogy minden I/Aroma mega-
san tölőtte  állva  tÜnik ki gazdagságban, fénYesség-
ben, szemrevaló, okos és igen keresztényi emberek-
ben. a Thessalonikébeliek Istentől óvott városa. 

E6Y2z6val: ugy vélte, bogy a császárnak Demin 
fekomik az imént emlitett város mindenféle °lame. 
ivel val6 sugázzása miatt, és bogy a várost érintő 
valamilyen váratlan esemény nagy szenvedést okoz a 
római batalom birtokoafindk, mom kisebbet, mint e 
fiai megölésén érzett fájdalom,. Ezért toga= bivja 
egész vad  szláv  szolgenépét to a vad népet (hiszen 
eakor as egésn nemzetség hatalma alatt állt), és 
velük  matt nemzetségbeli barbárotat összevegyitve 
megparancsolja, bogy valamenngien as Istent61 óvott 
Tbeesalonikéjollon fegyvert ragadjanak. 

Vagynat  látszott,  szeretteim„ kortárssirk 
ewe baaserege, . Kortársaink azt gondolták, bogy 
amazok tőbb, mint 
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szazezer felfegyverzett fárfit.teoznek  Ici,, Ők sokkal 
isevesebben, amazok sokkal többen vannak.,. Nom v' oltak 
képesek folfogni a valóságot (igaza5got) a sokasfig 
lcittitn, a szemtanuk véleményei megoszlottak• Ezt a 
aokadalmat =into Xorsész, az egyiptomiak, via= a 
libiaiak ujbadaeregénak tekirvtettak., mely bajdan 
a saidók alien• harcolt e  a ia1lottuk, bogy a foly6k 

patakok kiadtak, melyek raellé a ilegyveresek 
lopibentek, és az egész fad, merre elbaladtak„ 
a logpueztább puszttivá let% Joel aflavei szerints 

111. ez a sokastig oly Gym) laciladásra kapott 
parancsot„ bogy jöttilket wait or nappal érkezésijk 
elött tudtuk rzlog.. A hiraasok szerint azeptember 
22.0„ vasnap volt, és a vs'aros- lakói bizonytalan 
bolyzetbon voltak, mart ugy gondolteik, hogy a 
áio  alatti terilletwo az ollonség bajosan jut 

c2.„ u6g aka-43t nap riultón Joe Ebből kifolyóan 
a réérősen vávakozók gondatlansaaóval Orizték a 
várost a bot racedik éjszakajein„ mittoris az ellen-
sk; bangtalemal följutott a város falaira• 

akkor rögtön megjelent a falon a dies6 
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Demeter vérteaza draY6ka, és elhemilyositotta őket 
es= as f3jszakán. AZ ellenség 	vélekadatt, 
nikor EiGaillantotta aazi>.pségea mártir IZattátia 
erőditménye  körül  foglalatoskodókat, bogy a' városba 
árkezett. AMikor aztán felvirradtt  és észtoVették, 
bow a váz  oson. mg  kiVül vannak, 
kel tétriadték meg a vitrest, mint a ragadoz6 orOsze 
ián,  orditozva. 

A szent mártir emlékezetes és nagyszerti csoda. 
tette akkor történt meg„ iWo afalhoz létrákat 
tánasztva„ malyeket készen hoztak magukkal, a falra 
fölkapaszkodtak., A nehéz fegyverzetdek meggondolték, 
how fölkapaszkolajanalw-- 

112. tassel fel nom foshatőeza, de szeramel látha-
tóan, cselekedve jelent meg a"falon, 	hoplitának 
az alakjában. Azt„, aki a létrán elsőnek kapaszkodott 
föl„ és jobb lábával már a falra lépett, ltimizsája 
begyével eltalálva kilökte a két védfal k6zé. 
A bolttent, a létriin végiggördill. 



ve, as alatta  állókat  is lesodorta, miközben a 
földre 6rt gurultábano A vódtal Witt: Mtra.- 
baata  vérét, raiből látszódott, bogy  hová  ha-
tat föl, és honnan esett  le. Igy esett meg 
a mártir  vitézi tette. LTyilvánval6, bogy attól 
a naptól egészen mosteaufditr sank 	m 
zott arra, bogy mescáfolja ezt a tettet„ eset. 
leg .a dicavágytól sarkallva versenyre keljen 
vela a martir kiválóságát magamagának tulajdo-
nitva, nogg kétségbe vonja a erész barbár 
elpusztitásit t,  jóllehet,  a város akkori batal. 

aokat nyomoztak  ez tigybent  de tabbre 
becsülték 'azt, bogy a fölkapaszkodó barbártól 
féljenek. 

113. Senki se kételkodjék abban, bogy ez a 
siker egyedül a vértanunak tuaajdonithatów 
Először is valamennyi  barbár,  aki akkor ott 
volt, aim 4314g magi tömeg, batártalanul meg- 



?Wave egyesapásra, messze távozott a faltól. 
Aztán azért is az  öv  .a  siker, mert a városbeli 
férfiak kÖzül igen sokan a talon voltak, kivéve 
azt a keveset, akik mar hamarabb eltivoztak, 
rendben,• és otthon pihentek, mert ugy vélték, 
mint •ealitettük, hogy a barbár sereg néhány 
nappal később érkezik'mg Van.e olyan ember, 
aki kétségbe vonná, bogy isteni parancsra 
történt, és bogy a szentek árnyékának mole. 
kedete volt az, bogy a városonksreszttilzugott 
a Cif:mg larmája, mikor a sok hoplita a falakra 
hágott? Miközben telt.mult az 1414 azok a vad. 
illatok  az egész falat meg nem szakadó Wadi. 
gydriivel körbefogták, umr, hogy mint mondják„ 
még a  madár  cam mehetett volna ki a kapukon, 
vagy jöhetett volna be kivalről a  városba. .  



,i14eAkkor :War mosz5.61 14tszott •a mérhetetlen 
Violas* Kolet fele a tengerre ,néző 2a1eaueed.- 

tál t  nyagati iranybana tengerre néző .fal'határdlig. 
vettek köral.a.verosto  mint 	balat- boz6 
koeviruii:  bellfithate teraletnek neri voltegy 
eilyan pentjau  ,a044kt. a barbárek ne tapeatak %Ana 
Deg*. Ö24 la,  i.  helyett .az  igen zzorbeen 
-egymits ,mellett 6114 9  fenyegető ellenatsg• fejet 
lehotett 	a istrairmnak.ra 	rnAr,  
keralbetetlen:;haláltá- 	,eseddi‚  atos volt, it 

a napan liemesak fal. kiirnyeket sirta-  k 
ugiitUbe*: :mint hanok a te rtt  &gem 2geokan 
Atőzilliik a vfirost körny.  ező eriklitmemeket 
falgieket is elfoglalták,t  tailylent elraboltak e) 
ftilemésztetteki sattaxtek s, és: ansi magmaradt t  
labukkal taposták 	Daniel 	 1 elm etes 
vadeégfát utftozva, A Wires körül 13ara kellett 
sdnoot 	vasy frilab4styét késziteni. 
A. erőditményt azemunkra a =ores= 

4 f:41i. 



egymas mellett lévő pajzsok jelentettók, és 
áthatolhatatlan összefonódásuk, a ednoot 
pedig a testek együttese l  mely stied hálót 
uténzott*  

115. Miféle beezéd tudja szemetek  elé vará-
zsolni  a mi akkori helyzetünket„ mely nem 
véletlenül alakult ki, hanem ténylegesen a 
mi bUreinkből fakadt* Szép elismerni az 
igazeágot, testvéreim.'Isten:Watalán most 
is nyom valamit a latba a mi szánakozásunk* 

ugymond, elismerjük büneinket, bizonyos 
és méltányos is, hogy ne 'ma° figyelembe 

vdroars iszonyu rémületet zudi-
tott, mikor először látszott a  barbárok 
falanza.- Mort a városbeliek ilyen nagy 
tömegot még egyáltalán nem láttak a 



katonai sorozásokon kivül  kivéve azokat, akik 
messze-messze városuktól szoktak hozzá fegyvere-
sen csatasorba állani azokkal. A bátrabbaknak és 
gyávábbaknak egy szive keletkezett.  Közismert 
dolog volt viszályuk, mely  menekülésük kilátás-
talanságából fakadt; valamennyiük könnye folyam-
ként  Ömlött.  A félelmet keltő szomoruság és 
fordulat mindannyiukat olyannyira elgyengitette, 
hogy - mint a  próféta mondja, szólván- 

"Elrémillnek tőle a  népek,  'Malden arc  elsápad." 

j'• .  Mindannyian lehetetlennek vélték a  város 
megmenthetőségét, miután emberileg teljes remény-, 
telensé 'get láttak akkor. Először amiatt, mert egy 
félelmetes vész keritette hatalmába a várost juli-
'us hónapig, és mikor Isten kegyelméből valami 

kis szünet  támadt,  ami körülbelül ötven napig 
tartott, hirtelen, mint  mondják  szeptember 22-én 



megérkezett a barbároknak Istentől küldött oss. 
pása,  mivel a városbeliek éppen kevesen voltak, 
és  az eltemetettek gyászolása miatt  szinte bolttá 
váltak maguk  is. 

Másodszor  azért,  mert az ostromlók seam, 
mint a bomok,. megszámlálhatatlan volt. Hiszen 
akkor Theesaionikéhen a makedőnokon kival 
thesiezaliaiak és achájok is neigy tömegben 
tok  on, impedis legkevésbé sem azok között, 
akik a várost kiviil6l fosták körbe. 

A  harmadik dolog pedig, ami a mindebből 
fakadó zavart leginkább rani; hozta az volt, bogy 
azok polgárok és katonák, akik az egész földre 
3u1 6 vibes után életben maradtaki; --fiágyon -e-ifékély 
aZiunban voltak a  városban. Többen kint -ragadtak 
a földeken, ás nem birtak a városba jönni, 
mivel részint aratits ideje volt, részint az 
ellenség a falakat 
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erősen és megközelithetetlenül fogta  körül. 

117. Jobban jártak azok, akik kifelé menekültek, 
mint akik a városba akartak jutni. Sok besorozott 
fiatal, kik egyrészt a katonaságnál, másrészt a 
praetori seregben szolgáltak, most a nép Ugyeinek 
intézése miatt távol voltak görög földön azzal az 
=barrel asset% aki eparchonként tartotta kezé-
ben, a hatalmat. As a többiek közül is, akik 

vagyonuk, eszük„ szolgáik miatt erősek, a  harc  
ban tapasztaltak voltak, és Illyricum hyparchosi 
hivatalaiban magas tisztségük volt, és most a 
városok királynő3e.fel4i fordultak barétaikkal, 
számbanLi'&11 - 136n41:11, és az egész szolganéppel, 
mert a aaismittom-±notattak akié akkor a 
hatalom volt. 
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1l8.  Igy tehát változatos okokból kifolyóan a város-
ban kevés férfi volt, és a menekalés reményét a 
tanácstalanság tökéletesen megnemmisitette. De no-
bogy valaki kigunyoljon engem, aki a veszély nagy-
ságáról beszélek, és eenki se gondolja 'azt, bogy 
előadásomban a kelleténél több bajról szólok, tui. 
zok..Vajon  milyen  beszéd  alkalmas errs, bogy a 
történtek eme nagyezabásu, eseményét megfelelő bir-
nökként adja elő t abogy ,ehhez illik? Én  a kellő 
pillanatban  bag tarn abbe a meggondolatlan iriet, 
hogy a helyzet felmérhetetlen nagyságát  beszédem 
tökéletlenségével ne kieebbiteem. Bárcsak olyan 
szónoki tebetségem és annyi nyelvem és  zengzetesen 
.szólószájam vane, hogy az akkor történtekhez mél. 
tó módon tudnitm előadni mindezt. Miután eszetek. 
be idéztem aveezély nagyságát, a többit 
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is emlitettem, igy Isten könyörületességének 
gazdagsagát, De annak ellenére, bogy beszé-
detek elnémul t  és bálaadásotok sem megfelelő, 
anal inkább bigyjétek az Ur mindenbatóségát, 
mivel övé a dicsőség, a tisztelet és a bat  a-
lom, mindörökké, amen, és dicsérjétek közös 
hazánk közbenjérójAt, minél kevésbé tudjuk 
mi elmondani ama veszélyek nagys4gAt.- 
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4.   Kommentár 

1./ Szent Demeter vértanu 
Thessalonik4 harcos  szentje,  Demeter a 280-as 

években született. Mint a Sancti Demetrii Passia alters 
auctore anonyma első részében olvashatjuk /Berki Feriz: 
forditásában/ "előkelő; nemzetségből és a szenátorok 
rendjéből való volt, előbb exceptorként szolgált a had-
seregben, majd Hellasz  prokonzulja  let% s végül kon 
zuli méltóságot;  kapott Maximianus császártól. A maga 
részéről azonban semmibe véve mindenföldi dicsőséget, 
..hirdette az életadó igéketg"É Keresztény ,  hitének bátor 
Vállalása miatt elfogták, és: "mint valami rpppant nagy 
zsákmányt vezették az istenkárom16 Maximianuael4".. 
Ekkor a császár megparancsolta, hogy lándzsával öljék 
meg. "igy megöletve a dicsőséges vértanu, betöltötte 
igaz .  hitvallásának bizonyságát". 

szakirodalomban több utalás történik arra, hogy 
Demeter eredeti kultuszhelye a mai Mitrovica, az. egykori 
SirmiuM volt. Ezt a hipotézist támasttja alá a Thessalo-
Aikétől Ugyan távol eső t  de SirmiuMhoz1 közeli  Szegeden .  
A'Ddiötör.torony, mely a XI.  századi  Dömötör-teMplom' 
kései gót /XV. századi/ szentélykörUljárős csarnoktemp-
lománOk a r6sze34 Sántha  Ferenc;  szerint Etkultuaz Theses- 
lonikébe való átplántálása az V. század második harmadá. 

ra. tehető. 
Thessaloniké védőszentje mind a mai napig Demeter, 

'október 26-át, a vértenu mártiromságának napját a bi-
zánci idők óta Unnepli a. keleti egyház. 

A szent alakjával számtalan irodalmi  alkotás 

foglalkozik: passio t  seta, miracula, laudatio, homilia. 

Ezek  sorából  kiemelkedik azon csodák gyUjteménye, 
melyekkel - a. kegyes hiedelem szerint 7. a VI-VII. szei 
zadban a Thessalonikét ért avar-szláv ostromok idején 
sietett segitségére városának a vértanu. 
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2./ A esodák három könyve 
A Miracula Sancti Demetrii első könyvének szerzője 

Johannes, Thessaloniké érseke. Milvét feltehetően Herak-
leios uralkodásának első éveiben irta, a VII. század 
második  évtizedében.  A szerző személye a szakirodalom 
számára nem ismeretes. Nevét két kézirat adja meg: Pa-
ris. Gr. 1517 és Athen. 2487. Érsekségének ideje Le- 
merle szerint az Eusebios érsekhez 603-ban keltezeti 
utolsó és a Paulos órsekhez 649-ban keltezett első pd-
pai levéllel meghatározott terminusra esik.  Emellett  
szól az is hogy Johannes könyvéből 	szláv  
ostrot idején, mikor szerzőnk fiatalemberként állt a 
falakon Eusebios volt Thessaloniké érseke. 

Johannes tehát nemcsak kortársa, hanem résztvevő-
je is az eseményeknek:anviros keleti részén harcolt, ir-
ja az 4j145/4;4yv 14.c. l32§-ban. 

Az első könyv stilisztikai érdekessége, hogy a 
szerző hol hallgatóságáhozl .hol olvasójához  intézi  sza-
vait: "irásaim tul hosszura nyujtásával" I /12/ 93 
de: "ilyen  megemlékezés zajlik most nálunk is" 	, 
I /12/ 103, vagy: "az irásnak véget vetek" I /13/ 108. 

A kutatók többsége egyet ért abban, hogy kiadásra átdol-
gozott szent-beszéd gyüjteménnyel állunk szemben. 

Johannes  érsek  könyvét Byeus a kézirati hagyomány 
alapján 15 caputra, a fejezeteket 157 paragrakusra osz-
totta. A könyv tematikus szerkesztésti. Az első három 
caput testi-, a negyedik lelki betegek csodás gyógyulá- 

sáról szól. 

, I /1/' 1-23 Mariano°, Illyricum praefectus-praeto-
riójának a bénulásból való csodás 

I /2424-29 Illyricum egyik fővezőrének vérdmlé-

sót beszéli el, amelynek a szent csodája vetett véget. 

I [3, 30-40  Nemrég,  ragály szedte  áldozatait,  mond-

ja a szerző, de ebből is kilábaltak, hála szent Demeter 

csodás beavatkozásának. 
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I./4/ 41-47 Egy katonát 6rUlteég száll meg, de 
szent Demeter templomában felgyógyul. 

A következő három caput a szent csodás megjelené-
seiről szől. 

I /5/ 48-51 .A néhai Maurikios császár Uzent 
hadbavonulásakor Eusebios érsekneks  küldje  el  'hozzá szent 
Demeier'maradványait. Az érsek azt válaszoltas htisonló 
kivánsággal fordult hozzá már Justinianos csazár is, , és 
akkor 	kezdték  kutatni.  a szentegyhámalatt a re- 
1iquidkat, mig a megjelenő szent el nem tiltotta őket a 
további kereséstől. Egy kevés jóillatu por összeszedésé-
vel érték be, amiből EUsebios most Maurikiosnak is k ül-
dött. 

/6/ 52-58 A szerző az itt leirtakat Eusebios 
Orsek elbeszéléséből ismeri. Mikor az  ezüst  cibórtwa 
helyreállitási munkálatai folytak a Demeter székesegy-
házban a szent megjelent a templom egyik szolgája és 
egy gazdag kereskedő előtt. 

I /7/ 59-64 Ebben a caputban is Eusebios érsek 
visszaemlékezésére hivatkozik Johannes. Megtudjuk, hogy 
a sekrestyés több izben lopott azokból a gyertyákból, 
amelyeket zarándokok ajánlottak föl -  tiszteletűk  jelé-
ill - a szentnek. Demeter megjelent a tolvajnak, és sze-
mére vetette vétkét. 

A következő caputokban az előzőekkel szemben azt 
látja közös vonisnak a szerző, hogy Demeter itt a város 
egészének, a lakosság összességének a javára tesz csodát, 
mégpedig részben békében /8-11/, részben háboruban 
/12-15/ 

I /8/ 65-68 Itt arról olvasunk, hogy.Thessalonikét 
egy  barbár  támadás nyomán éhinség fenyegeti. /A szerző 

jelzi, hogy erről a támadásról lejjebb még részletesen 



szól majd/I. Szent Demeter ebben a nehéz helyzetben ga- 

bona-szállitó hajókat téritett csodálatos módon Thes-, 
saloniké kikötőjébe, holott azok uti célja tulajdon - 

képpen Konstantinápoly volt. 
I /9/ 69-75 Ebben a caputban is arról van  sző, 

amiről az előzőben, hogy röviddel az elbeszélés meg-
ixása előtt Konstantinápőly helyett Thessalonikéba ér-
kező gabonaszállitó hajók mentik meg a'várost'az éh- 

ainségtől c  A császár  nagyon megharagszik, a főváros ellá, 
tását veszélyeztető esemény miatt. Illyricum Thessalo-
nikében székelő praefektusai az elbeszélő előtt is e-

rősitgették, hogy ők semmiféle utasitást nem adtak a 
r 

hajók legénységének. 

/10t 76-87 Ez a caput arra példa, hogy  nemcsak  
járvány és éhinség elháritásában eegit szent  Demeter a 
lakosságon, hanem Maurikios  császár utódja idején  a , 
belviszály, polgárháboru lecsendesitősével is 

I /11/ 88-92 Ebben a caputban arra hoz, példát e 

szerző,  hogy szent Demeter keményen bűntetni .  is tudott, 
ha erre igaz oka volt. Illyricum egy praefectusa  megen-
gedhetetlenül káromolta  a mártirt, és ezért egész tes-
tét ellepő betegséggel bűntette a nagyhatalmu férfiut 
amig az meg nem bént6.61tatlan viselkedését. 

I /12/ 93-106 A szent számos,  városát megmentő 

csodája köztil a szerző csak kettőt kiván példa képpen ki-
emelni, mert a mindig ujabb esetekkel szaporodó csodákat 
mind elbeszélni nemigen lehetne. Az első ilyen ellenséges 

rajtaUtéssel kapcsolatos csoda fő elemei: a szent Unne-
pének estéjén diszes ciboriuma tűzet fog, és a  templom 

sekrestyése pánik és fosztogatás megelőzése céljából azt 
kiáltja: az ellenség a falaknál! Mindenki fegyvert ragad, 
és ez menti meg a várost, amelyet az éj leple alatt ész-

revétlenUl ötezer válogatott szláv harcos közelitett meg. 

I /13/ 107-118 Ebben a caputban egy Maurikios  csá-
szár idején, vasárnap szeptember 22-én kezdődő, egy hétig 
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tartó avar-szláv ostromról számol be a szerző. Az 586- 
ra, vagy 597-re datálandó eseménysor vége  az,  hogy 
szent Demeter csodálatos oltalmának köszönhetően a város 
megszabadul 'a támadóktól, akik a  ragályos vésztől retteg-
ve / ez a várost magát röviddel előbb hagyta el/ pánik-
szerden visszavonultak. 

I /14/ 119-148 Ez a caput, miként a következő is 
az előbb elmesélt ostrom történetének kkegészitéséi tar-
talmazza. Eusebios érseknek látomása van, amelyben egy 
tragodos játssza a főszerepet. A látomás előre jelzi 
Thessalonik6 várható szorongattatását. Ettől szent Deme-
ter csodája menti meg a közössóget. 

I /15/ 149-157 Az avar-szláv ostrom harmadik nap. , 
On a város egy kiváló polgára égi látomást  lát: arról 
értestil, hogy szent Demeter kiill városa oltalmára, és 
ezután földijeit bátorságra buzditjs. 

Mint a rövidl, tartalmi ismertetés is bizonyitja, a 
Csodák elrendezése tematikus, az időrendel figyelmen ki-
vtil hagyja. Szerzőnk azon fáradozik, hogy az adott  téma-
kört  az általa leglényegesebbnek tartott eseménnyel zár-

ja le. 
A Miracula Sancti Demetrii második könyvének irója 

ismeretlen. Elbeszélését ott kezdi, ahol Johannee abbe-
hagyta, utalva arra is, hogy elődje munkáját kivánIa 
folytatni. A második könyv megirásának ideje feltehető-

en a VII: század  második  fele. 
Hasonlóan Johannes érsekhez, a II. könyv anonym 

szerzője is a nem tul távoli mult eseményeit meséli el 
olvasóinaks a Thessalonikó  elleni harmadik,  negyedik és 

Ötödik szláv támadást. A. Burmov  szerint az események 

és a leirás időpontja között legfeljebb  Ötven év telt el. 
A Miracula Sancti Demetrii harmadik  könyve  anonym 

szerző tollából a X. század elejéről származik. Természe-
ténél és ddtumánál fogva is távol áll az előző  kettőtől. 
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3. 1  Thessaloniké helyzete az első avar-szláv 
támadás idején 

Az első, Maurikios-kori avar-szláv támadás idején, 
mikor az ellenség százezer harcost számláló sereggel tá-
madta Thessalonikét - válaszul arra, hogy Maurikios meg-
tagadta az aver vezér  kérését',  a város több szempont. 
bál is nagyon rossz.helyzetbén volt. 

Mint a 116. t .4)61 tudjuk "félelmetes  vész keriT 
tette hatalmába a várost Julius hónapig", vagyis a pestis 
csak  egykét hónappal a szeptember 22-i vasárnapi táma-
dás előtt  zajlott  le.  Erről a járványról Emil a III.. ca. 
put is. 	. 

. 	Az ellenség jöttének hire csak egy nappal előzte 
meg a  támadást, igy az ostrom teljesen készttletlentil ér. 
te a várost. 

Mivel éppen aratás ideje volt, azok a katonák és 
polgárok, akik a, pestist tuldlték, kint ragadtak a  föl-
deken, hiszen a városba  visszatérni nem tudtak, mert az 
ellenség aztostromgylirtivel fogta 

Wells a vezető polgárok és tisztviselők nem tar-
tózkodtak a  városban,  a esászárhoz; utaztak . Konstantind-
polyba. 

Az ellenség egy hét  mulya mégis hanyatt-homlok me-
Thessaloniké alól, hogy miért, arról a iIV. caput 

számol be. 
4.1 Bibliai utalások, idézetek 

110. t "Pusztává lett-  a mező, gyászol a termőföld" 
"Elszáradtak a vim forrásai" 

Joel I. 
114. t "A  Dánielnél leirt félelmetes vadságot.utánozvan 

Dániel VII. 
115. "Elrémillnek tőle a népek, minden arc  elsápad" 

Joel II 6. 



II. A Miracula Sancti Demetrii I. könyve 14. 
fejezetének tartalmi ismertetése 1§§ 119.-148/ 

A hsgiografikus részletekben gazdag caput, miként 

a következő is, a 13. fejezetbem elbeszélt ostrom törté-
netének kiegészitését tartalmazza. Ezért jelen fejezet 
az előzőben elbeszélteknek ismétlésébe boositkozik, né-
hány lényeges kiegészitést.adva. 

Váratlanul megjelenik az aver kagein "hatalmas, vad-
állati" 	717/7f 6.3 cfe g 	 törzse, és ostrom- 
gyartibe fogja Thessalonikét. A várost fölkésztiletlenül 
éri a támadást anyagi javaknak  és  fegyvereseknek is hi-
ánya mutatkozik. Erre a Thesselonikére nézve kedvezőt-
len helyzetre alapozza a kagán azt a reményét, hogy egy 
nap alatt megvivhatja szent; Demeter városát. 

As avnr. szlév sereg a város környékéről fedezi 
élelem-szükségletét. A harcosok  sokaságát  /százezer fő/ 
bizonyitja az a tény, hogy élelmiszer.igényük kielégitése 
Thessalonikében éhinséget idéz elő, 

Az  avar-szláv sereg ostrom-technikáláról, felszere-
léséről sok érdekes részletet tartalmaz a.Csodák I. 14. 
caputja. Erről részletesen később szólunk. 

A sereg nagyságára utal az is, hogy a szerzó szerint, 
aki nemcsak kortársa, szemtanuja is az .eseményeknek, ezer- 
nél is több gép  állt  a kagin embereinek rendelkezésére. 

Nem  csoda, hogy ilyen felkészatséggel szemben 
Thesealoniké polgárai eleinte tehetetlenek voltak. Az ost- 
rom harmadik napján sikeU1t ellentámadásba 
mégpedig az egyik kapunyilást elzáró zsilipszerkezettt 4j.- 

tó segitségével. Kis . számu fegyveres csoport hatolt ki ezen 

a  kapun.  De az irás szerint nem a harcesok, hanem a zeilip- 
szerkezet müködése keltett az ostromlókban olyan nagy  cso- 

dálatot és riadalmat is, hogy "minden eszközüket e .ami.a 
védfal aláásására  szolgált  otthagyták, és  elfutottak".  

Erről a különlegesen záródó kapub51 megtudjuk  még,  



hogy  magassága és szélessége két-két kapunyi volt. ealán 
éppen  nagysága és még valamiféle mUszaki pontatlansága 
miatt ez a szerkezet napokon át nem mUködött. A kapu tári-
va-nyitva alt o  de a könyv nem tesz emlitést arról, hogy 
ez a védőknek  kárra  vált volna. 

Thessalonikét hét napon át ostromolták az  avar-szláv 

harcosok, aztán a városbeliek számára teljesen váratlanul 
elvonultak, illataikat,  felszerelésűket  az ut mentén hagya. 

vs. 
Am egy naposra tervezett ostrom egy hétig huzódott, 

az avar-szláv sereg nem  tudott megfelelő mennyiségU  élei- 
miezert összegyUjteni a környékről. A pestis _az  ostrom i- 
dején a város környékén szedte áldozatait. A* éhségtől ős 
a járványtól való félelem sok  harcost  arra  ösztönzött, 
hogy bebocsátást kérjen a városba. A  dezertálás,  mint JO- 
hannes érsek elbeszéléséből kitUnik, nagy méreteket öltött. 

Ezek a körUlmények késztethették arra az  avar-szláv sereget, 

hogY.dolga végezetlenUl vonuljon el szent Demeter városa 

alól. 
A történelmi események leirását Eusebios érsek. álma 

. vezeti be. Az Alombeli jóslat, és más  Csodás  elemek tit- meg 

átszövik  a tizennegyedik caputot. A kegyes visszaemlékezés 

a megalomartir  városára. nézve kedvező eseményeket gyakran 
tulvilági erőknek, a harcos szent  láthatatlan seregének tu-
lajdonitja. A láthatatlan seregről szóló hiradást a szerző 
- hogy tudósitása hitelét erősitse !• a szerinte szUkségsze-
rUen objektiv  barbárok szájába adja. 

Lássuk  most már milyen figyelmeztetést kaiott  álmában 

Eusebios, Thessaloniké akkori érseke. A főpap Almában Baja 
meet látta: a városi szinházban  Ült, rangjához méltatlan 
helyen. ppen felállni készUlt, mikor a szinpadra lépett a 
szinósz, és egyenesen az érsekhez intézte,a  szót: "Maradj, 
mert'a tragédia rólad ős leányodról szól". Mire az érsek: 
"Ne fdradj, nincs leányom, és velem kapcsolatban sem tud- 
hatsz semmi olyanról, ami tragédiába illene". Erre a Mai- 
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nész: "Bizony van  leányod, méghozzá sokgyermekes. És sztik-
ség rimer% bogy vele egyiltt a tragédia rólad is szóljon". 
Ekkor már megértette az érsek, hogy a várost mondják leá-
nyának. És mivel nem akarta megtudni, hogy milyen tragé-
dia fenyegeti kedves Thessalonikéjét, minden erejével a-
zon volt, hogy megakadályozza a szinjáték elkezdését. I-
gyekezete sikerrel járt, a szinész eltiint as álomképből 
az érsek pedig ezután éjjel-nappal azért imádkozott,' hogy 
ne következzék be a szinész által emlegetett vész. 

Nyolo-tiz nappal később, mikor as avar-szláv sereg 
ostromgytirUbe zárta Thessalonikét, az érsek pontosan tud-
ta, hogy,ez az a gyászos esemény, amiről a ezinész  beszél-
ni  akart. 
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III, A Miracula Sancti Demetrii I. könyvének 
15. fejezete /§§ 149-157/ 

1. A kézirati hagyomány 

A Miracula Sancti Demetrii I. könyvének 15. feje-
zetét /§,§ 149-157f a következő kádexek  tartalmazzák: 

Cod, Scorialensis "y II 6"  /Andrea 314/ s. XII 
Cod, Mosquensis 162: MAD 380/ anni.  1o21/1022 
God. Vaticanus 1608 saec. XI 
Cod, Vaticanus 821 saec. XI 
Cod. Atheniensis 1027 saec, XII 
Cod, Vaticanus 797 /cum fine diverso/ saec. X-XI 
Cod. Parisinus 1517 EJElec. XII 
Cod. Athan Esphigm 44 saec. XII-XIII 
Cod. Parisinus 1164 /cum fine diversoi sae°. XV 
Cod. Atheniensis 2487 /0. 13 aut 15/ saec.. 
Cod. Athon Laurae r- 24 
	

saec. 

2. A görög szöveg kritikai kiadása 
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1. &)/yEUo17auv P 	; &vuyy0wVa•v A 	; CatuyyE)wVau B 
: &vuyWoi5au Mu 

2. 5 nuv6yuoc Rat nöo'g]og pApTug P, A, Mu 
: ő rcuvEvW„oc Op - u B 

3: OpTvc TCX XpLaTo .0 ROA P, A, Mu. ; OpTuc Rel, B 
4. TOoiarA-6v P 	; nVioCov A, B 9  Mi, 	. . 
5:,y4) Tfl Zőnc ItUT\LX P, A, Mu 	; Op 1 Et5e4 atTo15 RaTet B 
6. xpuenv tv fp 	; ypacOiv TI")V tv A, B 9  MU 
7. EyyEyouvliv P 	; tvyEypunAr) B 	; 'vyEyoull[Zvtiv A 
:yycy:xolavnv Mu 

8: kulinu66vug P 	; ?mlimilóóvug A, B, Mu 
9. Rculivou P, A, Mu 	; REulanov B 
10. npllvg P, B, Mu 	; rcpuvg A 
11: (ool P, A, Mu 	; citv•B 
12. nooacTxov P, B, Mu 	;npoo.,5xov A 
15. Nu)o- ouuEv P, A, Mu 	; WOWELEV B 
14. -L711.11TE: no -Og P, A, B 	; taxaltE MrMalaTE) npóg Mu 
15. (pu -A&Opwgov Rut aullmuDg 'PAEV0 np6awnov TOg P9 A9 Mu 

: (1)0,6vDpwmov Toll B 
16. ARTCpliwvog P, A 	; atxT(pflovo B, Mu 
17. tivTwr P, A, Mu 	; &TOC 13' 
'18 • Znratfi-ris 	P i  A Eit 	: V 7 'T ' t 3 ! 	, m 6 	7 I. 	By 4g . tort° EV6 V fly P 	: A 2r tw 615)/V 	8 1  ,S,  / Aeft /  By 
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auY1 ,1Exull6vov TIT A:151-c:r1 	iurc6o-cuyyov, 	 yffy YE - 

y Evil) c)41  lX . 0 no70,71c. rrupTxrfItuul . Tfi% tli)pu.g ) WU (4)4To1) YEVOIIE -

Gurffc l eT5ov 3 a .öTa) TZY 56 .14,puu 	T5v DEocu86Sv ellECvwv 

mupcun * ItaTuPu(vovTa,c7ig r T6v 	 EtnErv npóg Toi)g 

Cív8pctg ) 	TÓV Kiípuo'v iou Tri 0?‘.(q)c u viccrEPartTCoaTE; &X -r-i- 

Do".5c 	rzpoEyvolvtc uv Tóv oTton'ov 1%16.1v 01'514 . p.rvuov6   uicx.  TO- 

TE  TO  DEoivóyoy uinoi5 ri.yor:ctg o-uőw/. 5.1 cy Cog, ETITs40-qi trcrh 

p&-ri ) c's'apc ai5-coi)c_-.; v/v5o uNo 	E 	ug, tc 	 a3riaov, 

Tut7Tu 14CUt4rElly y E uXav 

132. AyE:. u  5  rEp 	EVOUg. 66■11D65g -mi3T6 UQU 868 -6 -hw -Acy 

• o  5EarE.67 -ric; of-ccoc"?  Tcomb3.-cri TT)" vtpc'ca--. u#' ockof5, 'Cyct TiULCUTT 

rtó)■.t.,g, TOGUÚ't:01.1,C; ycvEcY.1% Toi,g i,5p5at,v 	 14CA Tő./.  a c41.U.,! 

T  EUC otRo5op.riDE'rou T5 TEUOCEt yűv. 

'6Tuó Tú3\) vripwv C01)TCOV Dilpí,wy13 6uczanca31; -mact. Tr) (pUN-

otvDpoinCoc oci)-co'r) IpEocv) racEntp(Drouv  CU  gvöpeg, EU TaiTax 

nap G .-u -r1 	fru(:), 	f)v rY.TC(SGTE GXEV ff!J,C • npbg Tb DEOT(.11T)TOV 

Tfjc (1)UXF1-g aou. T6TE 712\.ov 	Itorcrnetc; avwDpwrcciaug 	()Ty 

IAA f7: v Tr. o?0,--i) rkíp vi v GS: 7,1)v viccpcx),_v rK-.5 	p tct 	ou -A.EucSpx, 
voc, (Av DA.c(i)E no?\.;kfr -m1 1 y t 8w1111  Ti)y 	bauv 	y&p 

•  
11:0?■.UGTEVCOATO UtI:05 	 ItC;(1, 	14QT uovwpv ' iiT 

	-
r) 

-unc tpwvi ,'Ey(-)Xo-b it -T ?riv Ecp1 Trig rruTp(8og cY.7)To5 oup.761.0E uuv 

1. ye vEuvio g B, A, Mu, Py ; vEvEuvu)g B 
2. nu pvxro u P 	; Hu p o xill ,tu uu. g A r gy  ; rcupyx -rivtu ua g Mu ' 
: npyX .1111,UUC B 

3. Et6ov P, Mu 	- ; 'nay B 9  A, By 
4. naps u -U3v P, B, Mu 	; rcez p uolv A , By 
5. rtupc0iy iln-cotpuCvovTa, (% P, Mu; 

: ray() 1,65v vtci.Tcy (3 u. CvovTu 63c; A,  By ; no.'p E: u (v ng B 
6.ts:[..14vuov P,  B,  1. ..i L. I  By 	; -L11-Tv o u o v A 
7 : b[A"c7c - -i;(5 -c€ P, B 	; 171.1[7g a -ÖT(7,5 TóTe A, Mu, SY 
8 . á vo 	 cx c_-_,. OTÓI.10( !.), P, A, M u , BY ; &yoc 5 B 
9. : Eto I, P, Mu 	; Eta uv 13 9  ii, tiy 
10. of)uwg P, A, B,By i  2.5 ; OŰTA0 ML 
Ii.  1.-t9c -1-,- 61, P, B 9  Tilu, By, Za.; 14)& -G-Ti A 

- 12. T .1"-T P, A, Mu, Sy,za; TO 	B 
13. Toil -ccov 0-  -rip Nv P 	; DTI p ov T at5T wv A, B, M u , By, .Z a 
14. u .17)T(T5 P, A, B 	; a 1 Ill-  ivi u , By 
-.15. a ruca -ce i.?.cv P, A, Mu, sy 	; tHc6aTEu7\.E uv B 
16. ItuTricpc Cu B,  li, Mu/ .ty 	; 'via Trig-) Cc; A 	• 
17. 1,tuvoiv P i'l  B 9  MU 	; RE L V cov.2.;. A, By 
18: ''. 6T1?\_ou 13 9  A 9  Mu, Xy 	; t7 8E C7ou B • 
19. via T uoxvo4.1E'.v .ri E, B, Mu 	; -auTioxywiinri A I  By 
,lo • ETTE 	p i  wi t 	: 	irrr v If , A , Ry  
2. 4  • 	K 	1,./(t 	£(4(4.)KtY M, 	)gy ../ 
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!..teTpov u -úTri5 Tfiv kúrrov yEvvilbao-uv• cateltp COT) on Torg (-7.‘ v8- 

páxru\inopEuH'vTeg i a80\xpo su,atnuTE TT 6yaag 6EGg6T21 . Tu1aia 
2\.gyeu ó ot-AEuck 001) -Rat yv46uog 80i5k0c ArgivITpuog- 
153. 	U ,  5,F"..0n0Tct, -1415puog 	ItCzvto 	7,±cA Tf-Tg rt6:\Ewg, 14.04), rtav- 
Tóg TO5 146aptou, vtal. (.73g 'éxwv 	* ,ccuo Ccy.v 	 . p.ot! otv,.ET,v 

Tf.5v 6olíkow Gov' rucl5g on 811vaptotu 14.0Crez)‘.1,rr.EL"\»,67' 
cti5To‘0c t7v roNuvtctilTr) Ctv&y7't. -0 1.CL exvaxcopiTGa 	TEOCCLJ Ttp0001— 

rcw Dc&oopxy u Tl ■ V 	 rtuTp Cőog 11 0yuj 	 -Cw -) 
611v noNuT5v p.ou CurEoN;kut_tvwvi'czkVy. p.a'7\.?■.ov (o'crEep, eilwxoug- 

viov uilTeív, rEvEup.aT 	avvi-Tp. -nv ailT07%, oil-cw WU lit.LVÓUVEU-- • 

ÓVTWV 	Coto -A.14 Dríaop.0 tf cvúTlv C:Vg. 	oo;Cop.vcov'ccOT(o-v, 
umpO€ upoavwv""cn5T5v, otrocuroDvra -kim oct3Tol7g:14.0.. ab 4 ! 

42. 
y&p ociyrög ) vtaCTot, (5ean617g i)n-xy.Apxwv, 	(1)1.))TIV  GOD 	1.14Ugla  

045C 70601V -117-cp TŰN npoP4Twv.E.!nCoTalicyu  ö  alApt,Pd T5Tt. Ot .  

VUtYOWG LVOttxp.up -c Cot 	 EllarrAuyxv CelV coujp.e'yoc 4(pl 	!I  "f■Icts: or) 
f11-05,14.0A, C.) 0.14.1.(5q GOU 8 8í,Itauog T7Tg tnuoTpowfig fulav xpj, 
- r LEL ) 01.) T - ig ouoapOopcgExow oTv TT- v 	 !arAwcwv  hoc, 
OV6ni:COTO;)  8 RE 	"ClE 	noCiicTo.v 'Etc fjp.51. g' y6-.) y(cp, ulg npo 

T 	 r,1 48  	 t  	 1 	SE 	a4opZvwv ajo.m,, 7j 8uo(pDEupopvwv C3GGV )   OUVC4— 

no0v -rfoll.w MI-cage 

1: •yevv-6oaaav P, A, b'lu 	; ycvvo-ucsa B : Ircvritrectrocv By 
2. zeev5p6:ouv P, A, i■ iut $Y ; z& v5p6a t, B 
3: lio L. P, B, Mu ,  By,_ ; lac A 
4. 1 vToz .Oeu P I  13,  Mt, I 13y 	; LI' v -cu .51.04 A 
5: itcy-cosq\.urc€T,v  P, B L, M u 	; "RUTC,47\.E t, net v Á , By 
6. '6.A.wouvP ' B . 	; 6'.v&kwauv. A, Mu i  By . 	t 7: lit,v6uvEyov-cwv 01514  P, B 	;1'luv8uvc -on -ccov ain- Mv oil .m. 

	

: c , A, Mu, By 	.
. 	

. 
8, 6moNucpbilloortau P 	; &rcb7\.E u(pDrÍaow-yu A, B, ivlui  Ay 
9 •  •owi_-_",oliEvo)v P, B, Mu, By 	; owp.E'vwv A 
10. aco.1c4 u P,,  13 	; a uvocilwp,a 6 	A 	;a UG ő 01'C° p..0( I, Erl I, : 0-VV 0-05Cottof 1. 
11.8ump0E- up0p.Evwv P, B 	; (pOcupop.E'vwv A l  Mu, E?y 	• 	. 
12. -110(u 01') yi.p u -öTdg Itc,. 1,T° u 8E0 TEZTTI g .-Lrpxwv 'CIN) P ; Á, 1.i'lu 

• v..c:1 y6T (51') 66c57.6 -ca T .1)v B 
13.T6aEunur P, Mu 	;1-rAag A, B, ey 
14.v u -vdpwa uv P 	; vu -vtiwovouv A l  B, Mu 
15.xpTil -Ccu P, 13, Mu, By 	; xpu A 
16.o -t3 Tilc 8uu(pOopEig P, B 	; o'0 8 ul:.;c TF-fg (pDopFig A 

:()i'Yáz-'s T. T:fc,-.. ()C)op5c, Mu, )ry 
17.aucizo. &Tr,6vTwv Nyca).(1-  P, Mu 	;Z.-  L.', ova ruv C:4 FE6 VTWV yotD1,-  

:A, gy 	; -:..,ouo. Ccx:v &),Q19.: B 
18.c5co(,o1.v'vwv G(:), t_tuu P 	:aw .(_,wp.r.fvwv aG(Ziv oul(j wiiceu A 

' owr.oi.t.,-....vcov u.) -u65v cic&:,ol.tuu B, Mu t By 
4 9 • .0- ic,  era/4,u 	l' , 11 	1 1.5Lr 01 6-coicca A,  ay , A4,. 
2O. O' 	By : cyv p, A ,  8'  Nf ( 
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154. Ta5TU TO5 E1307A4XVOU AL/ATTO0VT00 [..tpTupog ) 64v&-y(prr&E/ 

tiuRpbv 	TaAarwpóca llou (t)u01 Tfi'C nEpuexoliong at-cv 58 -L5- 
vng. &I-Eo4pu5v -ucc 	8 -PEv ot n8pEc, Á.Zyouou3  r áyt,T.  

14.Ekel5ELC EtTEE -r,V lip_57c, 	8Eorcól-,n, ?■.,'f:yEu eő `c(4yLoc, vciL, 

rca 	xoav7i. -7)pu'runacv.v LlETvou, TG 0V')012)11. 	IlE,D1 7)p.c75'v,,  oRd, 

runuov  L1 hugrOp o rt;ooTE: (Aug lp.57c 	nupaliouGact g .aTtEvipc-,• 

or, 	'LO 	y J oT5a tTu  &E TIsiV 5pyijv aiyrorii rcpo?■.aI1r3ovE 

(pOwv0pwrau,Ral T1)V ' ,. yaD6T -rrcu. UTO5 IllpuPwpAog 

8uov UÚTW EADYKU Ti)V (7/.nc')RpuoLv.RA Ta5Tu euraiv llong!ou- , 
7 	• e 	/ 

TO TOUC avopac,RA T6f '  C pyupcag Oupac L7M011AELOUC,V áfq 

RCA E 	 (2)  V 50V 	V E 	1,1.1) Z,70doxwp -riaci.g -7,1165v XPUU 
fo 

eEOU.14.CYL EuGewg 	 CqupTwA.6(1,4) 7.A.Dov Etc 41aulóv! 

1. 2a;VrloavToc, 1167.pTupog 	 P, Mu 	; kaA7/6avToc 
7X1)0(iDCA.EV B 	; )■_0:klIOUVTOC p.S.p-cupog (vE'mpu;\.E A,By 

2.„ Takau"nwpoc P, ED, Mu,By ;Ta?\.cyCrEopog A 

	

youou P, ML 	'/\,6yo1X5uv A, B,Ry 
4;:px11 P, B, Mu,gy ; EPXE  U A 
5. A.uni15 -07 P, B; Mu,gy 	;A_unliDEI, A 
6. :i'lltpupwvog tv.p06uov U17)TLI., P 

CO)TTI. A, Mu, 1Y - 
altpupwg iluoTatiEvog tTp.66uov OCÖTTI B 
WITUGUTO P, B, Mu,gy ;EtanclaaTo 

84'&pyuacyc P, A, B,By' ;&,0,yupi'ag Mt, 

9:.- XUOUTG eE017 P t  B 	;VOLTG . X060T05 TO5 eE05 A, Mu,Isy 
10.ecou aVA.o6EEvov, Itau napa600v pouopau 6u19yncuoDau - 
ayunriTou onEp E5Euouv Toug o ctou JOy uvr) yap tug 

'Ent, toug R001, TOU ayuou p.upTupoc EipEOp.EVTI ETEL  5po- 

vou apyupou n Tug altouoag TUC TWV av5pwv EREUVWV anoRpu 7  - 

GELg u9aoTaaa 8110Ev 	yuvn EncupaTo ELEVUI,  tol)  11.0wpt, 

ou oppli SE p.Eyu0T1 5LavaoTac 11CYL a [laptug 11.UTE0XEV CCU-
TT1V Tng xstpog Rut, E■\:nuoug naNuv ERG TOV Dpovov 
wOur„Eu UUTflV ELRWV 6uu TOV ItupLov  19  et'EA.&Tig EvaEv 
Sc ayng TTIV 70?,.LV X061,0! yap cou EOTI,V CICU IdEV pLALOTU 

. 5E EV TW nupov-uu RaLpw TOUTO ouv wg ERG Hupuou 8Eou u6wv 
EEGT71 Tfl öuavouu E unvog Sc yEvop.svog TOLE nowt, ta o-
paDEvTa mpulloalanv EnEpwvnoug Sc TOV ROOC flovapLov TO. 
TUC av Eur) 	yuvl npsTo .tou UUTfl EOTLV 	lAupua EuTaua 
11 TUC L11UVW xpovw OUVUVUTEETEUUTaL TW ayuco EUVTWV Sc TOU-
TWV COAOUOUVTWV cyvwoav TOV cquov laapTupa 1JE5 l][1WV EGVUU 

61)0  'KUL iEC ITA.Euo-ung npoOulluag nywvuov-co ToLg TOU no-
A.Epou OTOTEUWYOGV CV .puo -uw I19001) TW Kupuw wwv w 
8oc.4 Rau TO RpaTog vuv Rau uEu Rau Ecc TOUC auwvag TWV 
UUWVWV aiv.  B 

11. 4ú) Viouv 3 Cip.apTwg P, A 	; E7A 3 Cilluptwóg Mt,»Ay 
4.2 elepr iK 	B 	16r of IC £ 	A By I MI 
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■ 
OU yap TEA.E0V up.o.ip,r)v. TXűTa TE OZotTa 	1462■..A. uo.  Tog E - 
-KE-Cvoc, t4viip 14.Ca 	 rcupaypf-pey. TE  ŐU e T0í5  TE.: 6.xoug 
g0.'VT6C 	ua5pozp1ov, Tic! pE aor.).:,5uvE 3  To -% TróTc.zg)  To7") .-co p.civov 

	

6ycov 	Oupac -r, -c 3, 	 'Y.D'2\.(pcp(5pog 	5' - i.110v21. 2a- 
TUV• 	(:(- 01.1.E 	Xp uaT6v, 	5.(IETCZ 	)1.tV 	146 V. ‚E/1/1.T 0- 

• G 6 	 „ 	 c.. 
TE, yup coc npoysypunTa 	I.. To Allay v6pc 1,u o u T17, 

T W '7H.tcp LAcuvro, T\) TE V LOT& VT 09  0 p. -48F"°  
11 

(p6,1v -nv ff.p, MTov 6,.(pu -r)vcxu özwc/.v.p.Evou T(17 p.cyciDe 	To"6 cpó(301) • 
155. Ift,c i)/a -cEpov 	Tag yvrio voTE,'pou 't,61/,c 15)Te7ouv T111) - 
.73108 -Coav 	Cav TT) 2cuy 	yc5aTO 14CL TOÚTO &vayikcxg, 

, 14' 
De su g 	urya5E Lc nup1 	 at-E.  i',(xv, 	1-jv ;,\.'vt.CZT-C4 	EtrceIN 
TO  5 TE x o 	p u 5 r. "Cow us f3 Pia L 0 TIT Oir  TP5G 	ooycipt:ci.vw-ufjg rtó- 
"A.swc. 'Cc'uT 	VŐEUaU E VOU TEEPL [1.a'C:, TO 	irEaVeV6OU 

• , 	, 
Tupog Arip.riTp uou/ 14.U. I, (valor; T -11 V 	IT T 0! 0 C:0(V TM.)  T /  p. 
Tou 1TE pectoq '7y.-  no 8E r,.(;CYVTOC )  CVO: oXvov 	5o 'e-:,o2\.oyCotv TrEpl, 

	

11-c c).111 	0€(7.5" ő' VT U80011ENI: ILO CaV 	T 141,1v, 	iivouav TO' 
• , 	20 

p.ezp-cup 	npoo- c4c;•ycop.Ev, i,aor.3r)ort.ov -u7cs, UUTO,U ruo?1Jc1JorE7,•ly- 
, ;6 

xvOu TLOODEGEO 1  f)/g 	 TEE (poug 	o 'FEE pi, 7) [icT,s A- 
\ 2.1  vt-cupp.oug 'OW K15p uov -7-11.15v 	6Ebv 	T6y Xp LoTóv 

y 1. oi) y,.- .:p P 	; (y68 Z-,- 	's,y. p  Á,  M t, i av 
2. T c0c-a To. u P 	; TE DE'UTO A, Mu , /3)/ 
3. rr,upeDeq35uvE P, Mu 	; nap c Doispuvc A I BY 
4: 	./\.1-1.:1.%olicv F.,' LC', P 	;7V,wp.ev 8E-_,-  Etc A, L.11, i  3)/ 
5. N(!)E TO: I, P, Mu, By ; %TIT-a u A 
6. 1.1-TOTE yexp ng P 	; r11TOTE n g A, Mu , By . 

7. &v6pEt'ug P, A, BY 	; 'avöp/ Cocg MA, 
8. fip.(p u6c5cYvTo P 	; fi p.(1) ucouvTo A, Mu; Ry 
9 • 'Rea-  ,c.,.- cal ucyr:6t v To P 	; RcY.Tco -npóvTo A 	; ItaTE TEE I,- 

p LVTO  Mu  : "k -t-  Ere,E.Pct, VT o gy 
1 0 ■ CE. P, A 	; Ti'lv 1t, , t y ., 	, 11 ;Cap ulivon, P, 	; 0:(p LE va I, A, Mu, BY 
12. yv -r)ouwTEpoug P , 	; yvilauoTpouc ... A 	; ouvoultoTpoug Ivlu xpZa 
13. '1,5t,o,. P 	; 1,666 Lay A 	; i, 6 uuv t'vlu r BY,  Zel 	 . 
14. f.3 uacr0-  El, g P 	; Nuif3Eug A, y 	; D'Auf3E -Uc  MU:  J.J1-7 .0kc‘..s 24. -. 
15. ő Le p E Po'. uo5To P, Mu, By/Za ;5 ue (3ci.unc.Z-To A 
16. Ca:r07 P, Mu, By ;Cao-05El A 	 . 

17. (3 -,T.Tezo Coo) T51v Itpei.yp.u.Twv TOT5 P 	; ÓTT,TaG Ca V  TO  A, WI u , Xy 
18. &vy, C3olaoliEv P 	; 	vTu8c6o. c.op.Ev  A,  .,1u , By 

.19. npoacqc4ywp.Ev P, Mu, *;/ ; rupocmyyo[lcv A, ML, 
20. tO6011:0V P, Mu 	; Etc- 6;3on:ov  Á, By 
21. olliTt,p ,,Loög P, Mu 	; at AT i p i_t ob g A ; ot ic-r-oppo's 
22. 1...ricoUv -Eby Xp uaT6v P 	;)I -ocfo -Gv Xp ucT6v  A,  WI t, , Sy 
2.3.  1%4  P C7rTte 	P, A,  Mt . -0-0<P 45-"Trt By 
2- 4  - : . i /4 (0 v 	P I A 	:i ‚it (3' v 	By , Mg 
25-- 	itgcri y r;tv :71-(Ái 'LP./  piti 	?, A 1 13y, Za, : 7/Zerc ke 6a.ryntp (0( V Mc. 
2.'," - To,ltic U frit-,LC T yvov 	P, A i  m : 77-ozkv e v 6' 2T.,10. x vov By 
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r Ilui_tríoccco ) 	Tv-(i)uxi)v cti5ToV Tt,':DculAcv/ f3np 1[165v T(70%) 

őt V CY  C CO V 140( 1, 	 16vov Tl)v 6conoTu1Av 1,tNEu- 
, 2 

OLV 	TM/ Oc't;RV11V C(popgv TuAxxvDpwni,av aLuvesgNETo)  
Tut ouvunoDvOltEuv .TilAT:v"(5 noNlionayxVoC/ Ci.nci4pCvuTo;t 

(Iyuxfig fcl, Cag,Rul (puoncl2a5oc, 	oi,14TCpovog. 	ouvZocwg 
5eoEup6xoua'u PouM5g Ocup6oTou;Ru ol .uovw(,(Nq C4yuonpcnoUg, 
156.'EnEu0 Op 7inCoTrY,To TÓ\) TCV f5Nwv 8conc'Triv 0cóv 
ouvanoWvTa 	8CliULOV 	T5V (. GEP5V!IWYWE 'b5)VTU -OrIV 

7)(345, ov TMv C4tupTwV,Iv 	T6v,TOolpovT65v 5ultuCwv-to.ípa 
Ttul tNg 7qicTE'.pac &p.upTí,ug ) nőiocyv finEppuuvo&ag npEoPEag--  
811valluv, 	E7Aup -nDcic,nc oT4iuu l A REpt flp.63'v t -AETEllouc, 
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3. A szölreg magyar forditása. 

A  JIIIINÖKOK JELÉ8ÉVEL KAIC8OLATOS  CSODÁKBÓL 

1(15) . §0 149.157. 

149. Miután  a fent ontlitett háborunak a harmadik napja, 
amelyen, mint mondtuk„ a városba latent rendelésből  bá-
torság  is költözött, egy bizonyos nemes és dicsőséges 
éietü és szive tisztasaga folytán még ennél is dicsősé-
gesebb fértiu, aki az ugynevezett illusztrioszok  rang-
ját viselte, és akir81 már korábban is irtamz 

"Az  ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak" 

látta magát álmábán, illetve, amint pontosabban kife-
jezte magát: önkiviiletben a dies8séges Demeter vértanu 
szentséges templomának kapuja előtt állt. ks Um, 
mondja„ két jet formáju és jó  nagy  ask tint föl előttem; 
ezek kivtilről jöttek a bejárathoz, és ugy-tünt, hogy a 
császár testőrei 8k, 461kük hangosan igy kiáltott fel: 

"Rol van az  itteniek ura?" 

te a templob szentélyének fa  bolyén látható volt egy a 
templom szolgál kbzül, 62 , 8 e szavakkal válaszolt: 

"Miért van rá szükségetek?" 
150.  

Ok  pedig igy szóltak: 

"Urunk azért kiildött  bennünket,  hogy választ vigyünk 
neki." 



,Anaz• pedig megmutatta nekik ,a .ozent eibérAumot, 
mondván: 

"Itt van." 

A férfiak, kiknek a Lily/awe Isten angyalainak 
•látványa volt, köselebb léptek  ehhez  a helyhez, ős azt 
mondták a tomplomszolgának: 

"Kopogtass„ és jelents be minket nekit° 

nagyan eoodálkoztam, de követtem  Őket  a tribelosz. 
ta, és a szent cibórium egyik oszlopa mellett meg. 
álltam„ arra vártam, bogy megtudjam, milyen hirt hoz-
nak a Királytól a szertnek. A templomszolga mogkopo&- 
tatta a cibbrium ajtaját, és azt beldlről tdetént ki. 
nyitotta Krisztus  szentséges és dicső mártirja, és az 
ajtó közelében megállt, ahogy én4 as erre  méltatlan 
láttam  őt 1;21 arora estem, nem birva elviselni as 
•angyalhoz hasonló arcának látvénYét.  Mert olyan  volt 
a látványa, mint  amilyennek  a festménye mutatja a 
régibb ót ábrázoló  ikonokon. Arobőre,  mint a fényes 
napkorong világitotta Afar bogy még areraborulva is 
visszattkröződött OTWIM a durva talajra, mdközben 
afény  körülragyogott engem. As leborulva nagyon végy-
tam  fülemmel felfogni, bogy miről beszélnek a melletm 
tem lévők, és hallom is, hogy a férfiak barátságosan 
köszöntik a szentet. 
151. 
Es a szent igy szól hozzájuk: 

-wady néktek. (Isten kw/ye legyen veletek!) Ui. 
végből jöttetek hozzám?" 



_55- 

A férfiak ezt mondják: 

"Az Ur küldött bennünket szentiégedhez, a követke. 
zőket jelezve: "Kijövéngyoqaugyere ide hozzám, a vá. 
ros ugyenis az -ellenség kezére kertil." 

Én  hallottam ezt, megzavart amit hallottam, a fájdalmas 
kijelentés megrenditett, kezemre t z.zkodva felemelked. 
tom, egy kicsit felfelé boat= és láttam az embersze-
rető 6e •együttérző weft a vértanunak„ aki valóban kb. 
nyörületes szivü ée városét ezerető. Ez az are a fáJ-
dalemtól megxendUlt ée bus volt, tekintete a földre 
szegeződött; s miután hosszabb idő telt el, 68- ezalatt 
teljesen néma maradt, egyezer  csak  azt  láttam,  bogy azo. 
ken az Istenhez hasonló orcákon könnycseppek futnak le, 
mire a templomszolga igy szólt a fórflekbez: 

"Miért zuditottatok az én uramra szenvedést? Be 
valóban előre ismertemvolna a ti szándékotokat, nem 
jelentettelek volna benneteket neki." 

Ekkor a szent felnyitotta ieteni szózatu száját, 
6e ezt mondta a templomezolgánaks 

"BoCstidd.meg 	társaim ők az Isten-szolgálatában t  
6s azt hozták biral,_ amire paranesot kaptak.'" 

152.,  Amazokboz pedig igy zólt: 

"Valóban ezeket jelezte az én számomra az Ur? való!. 
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ban ugy tetszett őhatalmasságának t  hogy egy ekkora 
várost,, amely annYi.aspzedéken át az 8 veritékével és 
drága testének vérével épült bitében;  most ezek ake.., 
gyetlen  vadállatok szétszaggasák? Az .8 kegyessége va-
lóban ezt  határozta.  el?" A férfiak válaszoltak: 

"Hamm igY tetszett volna  Sző  kegyességének ;  
akkor nom küldött volna el bennünket  a te Istentől 
nagyrabeesült személyedhez; " 

Akkor a szent a levertségtől még inkább földre •  

assays tekintetét, és fejét, mint aki töpreng, hosszu 
ideig ingatva nagyon'bánatosanezt a  választ adta; Mert 
az Ő sobajos beszéde és visszafogott hangja világosan 
jelezie hazájával való mélységesegyüttérzését, amely 
mérhetetlen fájdalmat keltett lelkében.  Igy válaszolt 
tehát a férfiaknak: nElmenvén„'testvéreim„ mondjátok 
meg jóságos Urunknak: a te odaadó és igaz szolgád„ 
Demeter ezeket mondja: 

153?Uristen„ Te nekem, e városnak és az egész világnak ura 
vagy, és e hatalom birtokiban paranesoltad meg nekem, 
hogy én itt lakjam a Te szolgáiddal  együtt. Ugyan miként 
hagyhatnám el őket akkora szükségben és vonulhatnék 
vissza innen, vagy milyen. arecal'nézhetném az én hazám 
vesztét? Mayen életem lenne honfitársaim pusztulása 
után? Bizony inkább nem hag ynám őket ott ;  mikor veszély. 
ben vannak, mint ahogy lélekben velük voltaW, amig 461 
ment serials. Együtt menekülök  meg velük,  ha ők megmene. 
külnek„ vagy együtt ha.. 
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lok meg velük, ha Ok elpusztulnak, Hiszen Te magad is, Am. 
bá r Ur vagy, életedet adtad, mint páeztor, juhaidért. Biz. 
tosan tudom, bogy a le jóaziviiségeden neu kerekednek főlül 
a ml büneink, és bogy 'lazy a To irgalmad ireintunk, és a 7e 
igazságoe indalatod a mi megtéréstinket kivinja, ós nest 
pusztulasunliat„ Lindenre hatalmad lévén, jóságos Uram, tedd 
mivelünk azt, amit jónak Iátsz .  En minden esetre, ahogy 
előzőleg m‘lx mondottam, velük menekülők meg, ha ők magma. 
nekülnek, va4,  velük pusztulok„ ha ők elpusztulnak, 

154. giutár u jóeágos sivu vértanu ezeket elmondotta, uz 
en szerenca6t1en lelkem felocsudott az Ot hatalmában tartő 

fájdalomból, lakor a ferfiuk választ adván igy szW.ottaic a 

szenthez: 

"list kivánod, bogy ml ezeket mondjuk el az Urnak?" 

szent erre azt mondotte: 

"Igen t  kerem o," 

1,mazok errc L.:A.gkerdezték: 

"Hat it  ne  jalaz magad velünk? Ugyelj, nebogy Liz) 
ski benniin -zet ideküldiAt megsértödjék, amiért nem hallgat. 

tal ?A." 

Lrre válaszolta a szent" 

riZA tuaoz,.„ Logy az L. taragoe indulatár mindi tultesz 
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kegyelme s  62 jóságát alapoaan mérlegelve s  ahhoz alkalmaz-
kodó választ adtam.! 

Ezoket mondván üdvözölte a férfiakat s  ée az ezüstös 
ajtót bezárva, amelyben  állott, ott maradt bent: Nem ha-
gyott itt bennünket Krisztuenak s  Iatenünknek kegyelmébal. 

Ls én, a büntis, egyszerre magamhoz tértem; mert nem 
teljesen merültem álomba. 

Ezeket látta az sz ékes és istenszeretb férfiu. T4s-
tént vésiz is futott az egész városfalon és bátoritotta 
polgártáro it, mindössze annyit mondván nekikt 

"TestvLreim s  legyetek bitorsággal s  u dicsóséges  már.  
ti velünk van! Bizzunk Krisztusban, 6a  nem  ér baj bennünm. 
ket!" 

Lzután s  umint ia4r el6z6leg mogirtult s  városlakők 
férfias bátorságot meritettekt vállalták a hare próbáját 
az ellenatk;gel azemben Ca l  akik kezdetben szrnyü félel- 

155, mükben szinte megnémultak, 4ésöbbenAhozzá legközelebb ál-
löknak réezletesen elmasélte az ó egész látomását s  amelyet 

már elbeezéltUnk. Ls tette ezt azért, mart mi kányezeri-

tettük, és unszoltuk, bogy mondja el uz olcot, amiért a fa-
lakon végighaladva mindenkinek erösitgettet megmenekül a 

város, 
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autan a nagyon dicsőséges Demeter vértanu mindezeket 
meGestlehmate a mi érdekünkben, és miután a doloa kimenete-
le ii;uzolta u littomást, ugyan milyen dicsöitéseel, vagy 
ma6ucsta1ással tartozunk ezért as latennek, és milyen ties-
teletaast vagy szeretetnyilvánitást 'ell a mártir irant 
tanueitanunk, egyenértékiit az ő mérhatetlen jótettével, 
aki irintunk való határtalan ezánalmában Urunkat, IstenUn. 
ket, 1.4,zus 4risztust utánorta, 6c lelkét tette koekára. ér- 

máltatlenokért, és bünösekért. Nomcsak as Ur puma-
caLlt aulasztotta el teljeeiteni, wort az isteni kegyalem 
lebegett szeme előtt, hanem ersel egyidejüleg mérhetetlen 
jósiRtaában urt mondottu, bogy kész velünk és értUnk halni? 

szentséges, hasaeserető, könyörületes lélekt 
Isten-ajandékorta bölcseseég, Istennek tetező buzgalom, 
szenthez matt) el6relAtite1 

156.'.„iután ugyanis belátta, hogy a mindenek ura Istene az 
igazat nem pusztitja el agonoesokkal együtt, és a bilnö-
e6kre lesujtó pálcáját nem engedi az igaz-életüekre, s 
látta  azt, bor  buns ink minden közbenjárás hatékonyságát 
meghaludják, és miután tartott tőle, mint  vélem, bor  ér-

tünk ILnyi;r4gve nem talál meghallgatásra, azt as Istentől 
sugalmazott tervet easelte ki és hajtotta végre, a mugs 
hajlékában  maradva 40 nem  távozva  a városból, amelynek az 

volt a celja, hogy őt magát  no érje semmi  sérelem,  de a 
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város se kényszerüljön megtapasztalni az 6t fenyegető bajo-
kat. Amidőn a ház jószágigazgatója a bamis-arany fejéket, 
amely csak elöl tartalmaz valódi drágakövet, tüzben akarja 
kiolvasztani a nem valóditól megtisztitandó ak4pr a his 
ura 'um engedi ezt, nehogy az "aranytól" megtisstitó tüz 
a 'NO fényén' la Aktalméra legyen. Ugyanugy történt akkor is, 
amidőn az Ur,  ámbár  mi ezer halálra  volnánk  méltóak temér-
dek bünCink miatt, nem pusztitotta el a várost, nehogy va-
lami méltatlanség érje a velünk együtt élő szent mirtirt. 

157. Mindenesetre mindnyájan, szeretteim, buzgón könyörög-
jünk, és utjuinkat Istennek tetszően irényitsuk, avégből, 
hogy imiinkkal  ás  cselekedeteinkgel véglegesen nálunk ma-
radásra birjuk a szentet. Mert ha es nekünk szerenzaésen 
sikerül, akkor kétségtelenül miénk lees az Isten j6indula, 
tut, amely megment bennünket, falként oltalmaz először a 
bennünk lévő, aztán pedig a kivül létható ellenséggel 
szemben, megment bennünket as örök kárhozattól, és osztály-
részünkül juttatja as égi birodalmat. Tőletek pedig  azt 
kérem, testvéreim, bogy Isten  gyülekezete  egész lelkéből 
tee  minden  erejebbl  kiáltson  a könyörülő Istenhez a mi Is-
tenoltalmazta városunkért  ás a keresztények egész jámbor 
kiSmösségisért. S emlékezzetek meg az én tökéletlen *is ali-
autos személyemről is, est  adván  igaz  bélátok  jeléül mind-
azért, emit án  polgártátzunkról, és Isten  utáni  urunkról 
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- dicegé6cs Dcwster vi:.rtanuról beszélca az 	szuzetLt•. 

tuljes és kéemlékezetos esodetetteir61, naps..ak részben 
is 6.0 a lehet0sódhez 4ópect bitoiesen leirva clk:Itek tértam, 
boa Isten-, ds vértanuszerető lélekkel hallzassátok 44zus 
4:risztu3ban t  akivel eaetezben 4Z Atwauristené és az 

szentsék;es lelkéó a dice6s4; és tisztelct (As 1c4- 
let az edisz toreatott vii a6 rúszérbl 4ezdettU fa4va l  mu 
Le mindenkor teaml. 
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4.  Kommentár 

1./ A 797-es vatikáni kódexben a  Csodák első 
könyve a 154. i -sal ér véget a következő képPent 

"Kedveseim, ezt a szokatlan dolgot ugy akarom elmon-
dani, ahogy saját szememmel lAttam. Egy asszony5Yó1t az, 
aki a  szent mártir lábainál  tilt az  ezüst trónuson e,és,meg-
hallva azoknak a férfiaknak a válaszait fölállt, és  távoz-
ni akart, de a mártir kézenfogta St, és könyörögve kérte, 
hogy Uljön vissza a tránueira. Igy szólts "Az Xstenre, ne 
menj el innen, ne hagyd el a várost. Redd mindig fölöttébb 
nagy sialkség van, de most nagyobb, mint valaha". 

Az álmomban látottakat mindannyiótoknak elmeséltem. 
Megkérdeztem a templomőrt: "Ki ez az asszony"? Azt 

válaszolta  nekem:  nő Eutaxia urnő. Hose= ideje a mártir 
mellett van". 

A templomőrtől hallottakból megtudtam„ hogy . a mdrtir 
velank van, és a háboruban csatázóknak kettős gondoskodás-
ban van részUk. 

Urunkban, Jézus Krisztusban, akié a dicsőség és a 
hatalom most és mindig és mindörökké. Amen." 

2./ Bibliai idézet 
149. 6 	"Az ártatlanok és igazak hozzám ragaszkodnak" 

Zsoltárok könyve XXIV 21 



A második avar-szláv támadás Thessalonikd 
ellen 
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A Miracula Sancti Dametrii I. könyvének 
12. fejezete /§1,  93-106, 

1. A kézirati  hagyomány 

A Miracula  Sancti  Demetrit I. könyvének 12. fejeze-
tét At-93.-106/ a következő k6dexek  tartalmazzák: 

' Cod. Vaticanus 821 	saec.  XI  
Cod. Parisinus 1511i saeo. XII 

2. A görög  szöveg  kritikai kiadása 
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I. (12) . §§ 93 — 106 
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2. orEE116wv P,,Mu l gv 	: onEúöov A 

3. x6v80" P, A 	 xuv5GIv Mu i Vy 
4. ItTEE1ciouc5Twv P, ZAIL, By 	: g4nEnTwx(5TwAYA 
5. öcídfmilev P, Mu, By 	: LEU011EV A 

6: rceo\.uv Et nowT6Tv  V  t'yV(011EV P 	: ru!6\.uv 
11EV A, Mu,By,24 

7. OUV56TTWEV f:T6pa ru!4N.uv gmuuuTockuWvouauv P 
O 1 )VT6TT011EV xaTuNallgvovouv A, ML,By,27a, 

8. aEpyETrilluTa P 	:&v6pcyciaTa  A, Mu l By,2 
9.111E7g P9 A l By,Zx : f41ET'g Mu 
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• • 
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AsonoTa uaTEbpyaoa) apapTaAffStal àrcEppbppEvœStaT ¿meVvov 
uitápxovTb, ôbà TÏiv pvpprjv tou iravsvóó^ou papTupog ObMTEb— 
pifcag tt)v Ta jïe bvwobv fjpuv, Mal T-qv cnVqv ôbaowaag rcoAbv 
Eg arcpoaôoMnrou nal ayvooupsv-qg a’xpaAwo bag • œciEsp yap 
emeTvov aAAa rtpooEpEbv ôba y?M0TTqg ßoulopEvov trepa 
EpoGsúxEoöab uaï EuÀoysbv rov Àaov oou ôbà tou Syuou 
üvsuparog rtapEGMEvaaaç,oútwc3m’ àps rov àvà^bov ôoû - 
Àav aov, àAAà ßov?v£voapEvov ôbà rrfg cprfuriç rœv aAAoye- 
vcov ôbarcpa^aaôab, p£ b£ova Maô1 uTEpßoAiqv rpv EÛspyECJLav 
rf) rcoÀEb pvqorsuaaoöab Ttposvoqoag. rcou yàp laov ftpyvpov 
&t¡tov pp4 anoAsaOa b, Mal iiôAbv TqAbMavTqv Su ôouÀsbag 
nal aurou Oavarou ßvcrörjvab;

Tqg ¿ÍVUESp- 
apyupov 6 b-

106. *Q tî]ç TipEapEbaç tou aôÀotpo'pou oou Mal 
ßAqrov aoVj KupbE, ayaGorqrog. o voue pou t'ov 
S(pvXaTTEfvial q yAœooà pou T-qv rcoXbV ôbs'awÇsfpba q Epo- 
(popa?Tou Äoyou, Mal Tag E^spyEbaç sIg ôuo Euspysobag q 
oq cpblavOpœrtba ô bcaybOEV* ¿(peuôopqv smcjv ôbà tov vaov 
a ou, Mal q aÀqÔEba twv A-EyopEViov, àyvooüvrog ¿pou, rrjv 
Eoàbv ôbE(?ÙÂagEv..£uxapb<jToup£,v oob, AsoEora 6 fî£Ôg,Mab 
&^bo'xPEOV?Tb EpooEVEYMab coi àEopoüpev. aÀA’ étébôq Eav- 
tiüv ÔEOJtô^Ebg, Mal ouôèv ÔEyq (5g Mapôbag ¿v EÛôurqrb 
e vyoip borounag lôoù raurag EMycwpev^EvweloI aou Mara ro

1. Aeanora MaTSbpyàoœ apapTcoZiœ' P : AsoEora pou rsbp-
yàoœ &paprwàw A : As'cjjtoTa pou Ebpyaoœ SpaprœAS' Mb;By

2. ânsppbppEVO) P î aEspbppEvœ A : àEspbpepbpvœ
Mb, By

3. ouTCüg P, A, By : outco Mb
4. pq P< A, By : psv Mb
5. ôbEcpvÀaTTE P, Mb : ôbEtpuÂaTTEV A t By
6. ôbÉaœÇs P, Mb ; ôbÉoœÇEV A, By
7. Epoepopà P, A : ítpootpopa Mb» By
8. ôbEZoxbO£V P, Mb : ôbE'ayqaev A» ßy
9. agboxpsœv P, Mb : at oxpsov A, Ry

10. ¿mxeoM-£V p> Mli B; : ¿nyeopEV a
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vúrv -114't, &eft, Ilat  E tg P 	: vűv vtau Eug A, Mu, 8"y 

e TOÚC eui-A)"vag P 	:  TO 	&TecuTTIToug atrwag A, Mu,  



3. A szöveg magyar forditésa 

(12) -- §g 937,106.. 

93, 'Wank, akik a mártir coodatetteit beszéljük el, 
minden id8 kevés  lenne erre. Pélek attól  is, bogy a .  
mártir tettei iránt tuddessomjet kelteni igyekezvén 
albeezéléseinmel, éppen ellenkezőleg, csömört váltok 
ki belőletek irásaim tul bosszura nyujtásával„ és oda. 
adó figyelmoteket lekdsdhetetlen émelygesé teszem„ .  
Meson, mint  mondják  as emberi természet mindent  . elvisel„ 
csak Open a csömört non.  Ámbár  a szent dolgok a böi. 
esekben meri csömört„  hanem inkább olthatatlan vágyat 
idéznek elö az  elbeszélés iránt. ks,, noha ti ezeket az 
ismereteket mohón ezivjátok magatokba, mégis azon leszek, 
hogy mértékkel nyujteam át a szenttel kapcsolatos azám. 
talan coodát, nem vótve a történetek hitelessége calm. 
Ezeknek as elbeszéléseknek befejezésére irányitjuk fi. 
Welmiinket és leirjuk a szentnek a háboruban megnyilvá-
nuló gondoskodándt,és segitségnyujtását. 

94. Persze, ha itt mindest, amit tudunk, és hallottunk„ 
mag akarnánk emliteni„ végtelenül ‚measure nyujtandnk 
iránunkat. Hiszen mialatt a már megtörtént csodikat 
leirjuk„ napról napra, ujabb jócsolekedeteit tapasztal. 
hatjuk. Vagy inkább azt mondhatjuk, hogy sohasem asiinp-
nek meg uj csodák következni, még ha mi, s as utánunk 
következők egész életankön at cask ezeket kivAnnónk  
Cosseirni. Tehát a mcgoldás: az olvacó elé tárva két 
fejesetet, ós emetabáborubanmarajtott segitségről 
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elhallgatunk. Mert az elbestélésben maradva nem tad.. 

flank elérni célankat e lla elejétalavtg el  akarnánk 

mondani a  történetet, sosem érnénk JA végére. 
Örülök kedveseim, bogy elétek  tárva  a szent vértanu 

csodatetteit, egyszerre teszek szert hallgatóságra 
elbaszólésembez, és szemtanukra (a történetekbez). 
Igy nem  kell hallgatósitgom meggyőzésével fáradoznom, 
még hogyha mindannak nagyszerdsége, amiről szó lesz 

megdöbbenti is 2iileteket ős eszeteket,  hiszen  a leg-

többen a  saját szemetekkel láttátok  as eseményeket. 

95. ORtóber 26-án  as egész vidék, mint szektai__EL6-6;-- 
dames, viVoganket kedvelő Demeter vértanu ünnepét 

Ulte. Valamennyien lelkükben örvendeztek efölött, 
hogy az Ur teljesitette az  Ő szolgáinak kérését, ős 

arra méltatott bennünket, bogy az örömUnnepen  teljes 

békében vehessenek .róst, és a barbárok harci lármája 

egyáltalán nem volt hallbató akkoriban ,  Do az ünnep 

másnapján, a ytrtanu rendelkezése  szerint  bogy ezt 

monajams  arra a dolog kimenetele ösztönft 	hirtelen 
kigyulladt as 8 ezüst ciborium, amelyről följebb 
többször is emlitést tettam. 

Mihelyt  ez a hir . rövid idő alatt' elterjedt a 

városbanl összegyült a fiataleág, mely az álmot, ereje. 
teljében lévén, Jaen könnyen, nélkülözbeti. 



96 -Amint (*Van.*an,  lettek,  ho  tömegükkel  a szent 
templomot teljesen ,megtöltötték, a  tűztől  megolvadt 
ezész ezüst ugy folyt szét a talajon, mint a viz. 
Poiyóként körülfelyta a sok amforát„ amelyeknek köszön. 
betően és egyben az Isten előrelátása folytán ezt a 
veszedelmes lingot végül is legyőzték. 

Mert nem annyira maga a ciborium  égése  bátortala-
nitott el és hozott zavarba mindonkit, mint inkább.anmak 
eshetősége facsarta össze a szemtanuk szivét, bogy a 
láng eléri a tem#ombajő,menUezetét. Ez be is keivetkezett, 
(mert am, amitől  féltek, miként meg van irva, utolérte 
ök(4 A ciborium tetejéről egy vasline lógott ie,ama. 
lyen akkoriban sokfényö. ezüst  kratér függött. A tüz igy 
repkény módjéra szétterjedva elérte a, mennyezetet, és 
a formájuk miatt  kosaraknak  nevezett oezlopfőket kezdte 
nyaldosni. Ezek noha ideig.óráig akadályozták a Utz 
terjedését hamuvé égtek. 

Ekkor néhányan ügyesen fant  , termettek a gerendékon 
tell vizes edényekkel, és  az Isten  közremaködésével =- 
zit lettek a tüzön. 

miaftq pedig a  tömeges  sokae6g  eztán  sem oszlott 
szét, hanem  belül  maradt, s miután amazok megpróbálták 
elkergetni öket„ vagyis  parancsot  adtak e távozásra az 
éjszaka előhaladott volta miatt„ de nem voltak képesek 
hatni a tőmegre„ attól való félelem ezfilltameg az 
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igen rimy tiszteletben tartott templom néhány gondoző-
ját, bogy egyesek a nagy tömeg közapette•  s alert éppen 
éjszaka van, felismeretlenül foghatnának hozzá az ezüst 
elrablásához, éspedig nemcsak a taztől megolvadottéhoz, 
Jimenez  ünnep diezesebbé tételéhez fölfüggesztett 
valamennyi disztárgyéhoz is. 

I 

Ráparancsoltak a eokadalomra, bogy oszollanak„ 
hiszen az éjszaka alvásra való, de nem tudták rá-
beszélni őket. 

97:,Rgy jeles férfiu„ aki IlliLricum fényes helytar-
tóinak diteiai(nak nevezett) hivatalában tiszteletre 

méltó tisztséget látott el, megfontolva, hogy nines 
más mód nehézség nélkül és jól indokolhatóan a töme-
get a  templomból eltivolitani,, csak as, ha firügyül egy 
váratlan barbár timadést hoz föl 	erre 'a gondolatra 
a ezivtt a vértanu hajlitotta 	kiabálni kezdett: 

"Barbárok a falakon! Rajta hát  fegyveresen  a 

hazánkért„ előre!" 

0 ezt akkor találta ki  azért,  hogy a tömeg hagyja 
el a templomot, és a kapukat bezárva nyugodtan  össze
szedheosék a felhalmozott  ezüstöt.. 

A szent vértanu elővigyázatoseágából  kifolyóan  a 
város nem került veezélybe amiatt, bogy nem tudott as 
éjszakai támadókról.. Ugyanis as egész tömeg, meghallva 
ezt a váratlan kiáltást, , hazarohant, ás fölfegyverkezve 



a falakon termett. 

98 . A alakról a Krisztust hordozó .rti atróna 
templomának sikságán meglátták a barbárok tömegét, 
mely non'. volt tul nagy, . a mielvk 5000.et számoltak 
&me de mind válogatottan erős és tapasztalt bar- 
cosok voltaic. De még igy sem támadták volna meg a adrün 
lakott nagyvárost, ha erő és bátorság doagában nemmul. 
ták volna Mal mindazokat, akikkel csak eddig hábo-
ruztak. A polgárok, mikor a fala lkná megpillantották 
az ellenséget„ fölkiáltottak. Ekkor mar hajnalodott, 
ragyogtak a Nap sugaraie Sokan előre rohantak, és a 
kapukat kinyitva távolról rontottak a barbárokra, 
miközben Krisztus és a szent segitette Őket.. A bar. 
bárok ezeket, kik a többieket vadságuk dUhével meg-
előzték, egészen a három szent mártir: Chionha, 
BirénC -Idts AgapCitemplomáig Uzték vissza, ami, mint 
tudjátok, kis távolságra van a város falaitól. 

99.- A nap jó  részén  át harcoltak egymiseal. A város 
nhpe elüldözve visszavonult,  blazon a szlávok szine. 
java  harcolt ellenük, mint mondják, de végülis meg. 
mutatkozott a mártir mellettük való személyes kiállá-
sal  mert még aznap eliizték a  barbárokat, akik nagyjá. 
ba -ugyanarra menekültek  a]., aMerre betbitek. Igy ért 
véget  a  váratlan 'ős vad támadás. 



Llost azonban térjünk vissza az 63szak6,nak abboz 
a pillanatáboz, mikor a váxos egész népe a E zent  martiy 
templomát ottba ltarva a falakbez robant, bitelt adva 
annak, aki azt kiáltotta, hogy itt vannak a barbárok 
(annak a kiáltásnak, bogy  itt vannak a  babárok). 

Az elbedzélésünk folytatása ugyanis cáfolhatatm 
lanul megmutatja a dice8 vértanu gandoskodását rólunk 
bdnösökről, és az iranta való langoló vágyódásra 
lobbantja a mi lelkünket, amely mindenkor emlékezik 
a szinte atyai segitségre. 

100. . Az a kiváló„ ás a márfirt szerető férfi, aid a 
barbárok jöttét a templomban, mint koholmányt szét. 
kiabálta, amint látta„ bogy valamennyien felkerekednek, 
ás a mártir temploma lecsendesedett, igy szólt :a 
tomplomban maradókhoz: a templemszolgákhoz„ valamint 
a faljebb emlitett férfi nébány barátjáboz s  akik  az 

szándéka szerint maradtak ott: 

"Lám, 4risztua urunk, és az isten segitségével g  
do a dicső 	segitségével a 'film kialudt, és 
semi  sem  veszett el innen. Most  pedig bezárt kapuk 
mellett, nyugodtan  lássunk  hozzá az ezfist kiesse. 
szedéséhez'  ?Worn) 



bogy ennek a helynek a méltósága a szent mártir tatai 
emelkedik." 

Igy  k  bezárták az ,ajtókat„ összeetzedtők az 
esiistkit és mfix a tile nyomait is eltiintatték, anikor 
e3.er6tlenadve meghallottak a közelből a barbár falanz 
és a városi csapat iszonyu, mesezebangzó  kiáltását.  

102.. Erre a templomban lévők megrámilltek, kiabáltak  
és lármiztak és a rájuk bizott dolgokat elhanyagolták. 
Ekkor ez a csodálatra méltá férfi lay szólt hozzájuks 

"Nektek, testvéreim, az a dolgotok, bogy végezzé-
tek a munkátokat és  no  törődjetek a barbarokkal& Ve-
gyétek tudomásul„ bow én elyasmit kiáltottam, ami mom 
fedi a valóságot. Most erről a  kiáltásról azt hiszitek, 
előzetes elképzeléseitek alapján, bogy a barbároké, 
nobs nem is tudjátok holm=  3ön. Nem az 8 kiáltásuk 

semmiképp.  Mart  valójában  én a barbárok ittlété-
nek birét„ a szent mártir sugalmazástara cask kit a16.1- 
tam, bogy ezzel szétor3zlassam az itt lévő tömeget, 
és ti nyugodtan gondoskodbaseatok a templom diszeiről 
és biztonságáról." 

A szent bajléknak szolgálói és az- előbb beszéló . 
férfi  .barátai  egybehangs6an igy száltak: 
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"A szent és dicső Demeter vértanu istene dicsér. 
jen téged, és tartson meg minden Jóban.  Először azért, 
mart a went berendezésekről és a templom biztonsaga. 

ról, mint jé keresztyéngondoskedta,  aztán azért  is, 
mart lelkünket a tudatlanság sötétjéből a tudás fényéci 
re vezetve föltértad előttünk őszintén tettedet. 

102. Mert mi azt gondolván, bogy  Te  igazat klabálta, 
nem  láttuk  szemeinkkel, . a valóság tanusitjai ezt - 
and a kezünk ügyében volt, miután egész gondolkodá. 
sunkkal a háborura képzelődtünk, 

most valamennyien buzgón fogjunk hozzá a  komoly  
dolgokhoz.'  

A templomszolgákkal az ifjak, akik a 2órfival 
vannak, bü odaadással segitenek az égés nyomait el. 
takaritani„ és segitenek az elszenesedett tárgyak 
eitavolitásában. Eközben ear° jobban észlelték a 
csatazajt, ée fölismorik„ mert hallásuk hozzászokott, 
a barbár kiabálás bizonyos jeleit. 

És a (csodálatraméltó férfi) hallva, bogy a 
templomban lévők megint rémUlten zajonganak„ igy szól: 

"Miért altok ostobán, elhanyagolva munkátokat? 
Magnondtammár nektek, bogy a templomon legyen, gondotok„ 

4E1 me törődjetek a harccal. An, mint mar emlitettem„ 
azért 
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találtam ki az egészet, bogy a tömegtől nyugalom le. 
gyen a templonban. Most  tehát mindenféle aggodalomtól 
mentesen, mimt a n2áti 50lgi,. törödjetek azzal, 
ami  a dAgotok " 

103 •  Bzektől a ezavaktól ismét fölbátorodva a temp. 
lomot rendbehozni, takaritani kezdték, és vlzzel le-
öntötték az eziistést, Ekkor mailman azzal a hiwrel 
jöttek, bogy Isten fiának e 'Krisztus urunknak kegyel. 
méb81 az ellenséget, mely egészen a kapuklg merószelt 
közelitemi,  elűzték,  A Szent közbenjárásának,  éspedig 
egyedül annak köszönhető, hegy a bare °serenest's bo. 
fojezést nyert:  Először  is a templomaboz összegyüjt. 
ire a város lakossagát, tüzvészt produkalt.J(Hiszen s  
ba a templom iránti tiszteletük és megdöbbenhoilk 
nem ösztönözte volna Őket,  nem tudta volna a lake. 
sokat kerevetjükről az éjszaka közepén ilyen rövid 
Idő  alatt fölkelteill): Aztán pedlg összegyiljtve, és 
fölkészitve őket  as összeCsapásra„ a férfiunak egyet. 
len szavaval batoretigot• öntvé  beléjük, végbezvitt°, 
bogy a kapunl, 	robanjamak szokatlan módon. 
At azokat, k1.  :aznap bajnaltól kétszer, háromszor, 

és 'többször is győztesen boszecsaptak szolgalva tette 
mind a mai  napig az őrá való vieszaemlékezés által; 
ilyen megemlékezés zajlik most neaunk ie, 
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104, Mert azok, kik ezt elmondják *  arról ie beezélnek„ 
bogy szemtanui voltak az esemónyeknek, ée erre  meg  is 
esküdtek (mart azt, ki önszántából hazudik, másképp 
nem lehet meggyőzni), Az a csodálatoe férfiu, kinek 
szive hazudott, de szája a. valóságnak megfelelőt Imps 
goztatta s  ésmiközbenegyébre gondolt, azietenrajta 
kereeztül a városnak máeféle megmenekiilést nyujtott, 
ea a  férfi egy uj Apahám, eul, a rirosnak a barbárokat 
hazudta, és akaratán kivül megmenekalést nyujtott a 
városnak a mártir  által,. Ahogyan Abrabém, Urügyül hozva„ 
bogy Izeákkal tiletént visszafordul, gyermekeit Wooed/. 
te, Eyelvével azt hangoztatta, bogy mi fog történni*  
holott nem is sejtette, Ez a férflpedlg ballomiet 
szerezve a városban történtekről, Istent dicsőitette , 
és a mértirti a jelenlévőkkel közösen„ mondván: 

"Mindöröktől való unlink, mindenek ura, titkos 
dolgok tudója, ismecetlen dolgok iemerője, a jótéte-
ményekbankövethetetlen, azemberszeretetbenutelér-- 
betetien„ kinek parancsa a munka, kinek bólintása az 
Ugy sikere, te hives*  és minden engedelmeskedik neked 
félve, mert te teremtetted valamennyitink ssivét ée 
ugy. alakiiottad, bogy olyanok legyenek, amilyeneknek 

kell  ahhoz, hogy batalmad alá  kerilljenek, 
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105. Ugy ajándékozd majd nekik a szabadságot, amikor 
jótéteményeid intézésében a eziveket érdemüknek nog  -
felelően irányitod, abogyan most rám is szabd ki a 
büntetéet„ a bUntlere, az uj Bálámra, ki az  Ő példáját 
figyelembe nem vettem. Szabd ki a büntetést, Uram, 
miként a mártirra emlékezve szántál rainket, alacsony-
rendaeket és miként az egész vitroet megmentetted a 
váratlan és ismeretlen szolgailágtól. Miként keresztia. 
vitted, bogy az a'férfi, aki midst akart mondani, és 
mégis helyesen beszélt népednek a Stmt 
benjárása folyián, ugYanugy gondoskodtál ',blam e  a 
Te méltatlan szolgádr61 9  aki az idegenek jelenléte 
alapján akart cselekedni, a városnak szerfölötti 36- 
tőteménnyel  szolgálni.  Hogyan helyezhétő egy sorba 
az„ bogy a már emlitett  ezüst  nem pusztul el, vagy 
pedig a nagyszerEi város ezolgaságból, sőt magából 
a pusztulásból megmenekül? 

106. 	vértanud közbenjárása és főlülmulhatatlan 
jóságod„ 6 9  Utunk! Elmém csak az ezüstöt kivánta őrizni, 
de nyelvem a várost  mentette  meg.. Csupán  egy mondat, 
ős a to emberszereteted két jótéteménnyé ágaztatta szét 
a cselekvési.. 

'Templomodért hazudtam stánt ezándékkal, és a sza-
vaimban lévő igazság tudtnmon 	mentette laeg a 
várost. 



Hálát mondunk neked, Uristen,„ és  nem vagyunk képesek 
a viszonzásra. De mivel mindenek fölött nralkodsz, 
és semmit sem fogadsz olyan örömmel mint az őszintén 
halt adó szivaket, imp ezeket tárjuk föl előtted a 
zeoltárbeli kijelentés azerint, bogy te még jobban 
szánakowva ments meg TolraTet„ ma csak az  •emberarcu 
vadállatektól t hanen sokkal inkább ,a,lelkünkben la. 
kozó, rdnket viralig  foglyul ejteni akaró ellenségtől, 
mivel  to minden érthető  és észlelhető fölött uralkodsz, 
blazon  mindeneknek teremtője vaay„ és to vagy az erő, 
a hatalom, és az Atya, Slut  Szentlélek országa  mind-
örökké.  Anon." lay hangzott a férfi hálaadása az 
Istennek és a mi newt közbenjárónknek, a dionő ma-
gasztalt mtatirnak. Esutiin valamennyien latent di. 
ce8itve térnek haza, navel őt illeti a tisztelet és 
a hatalom„ most én mindörökké. Amen. 
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4. Kommentár 

•c 

1./ Szent Demeter temploma Thessalonikében 
ThessZlonikében 412 táján öt-hajós  bazilikát emel-

tek a város védőszentjének. A 33m széles, 43 m hosszu 
templomot sok értékes mozaik diszitette. A  templom 
rakleios alatt 629-634 között leégett, helyreállitásá-
ról azonnal gondoskodtak. A helyreállitók emlékét mozaik 
őrzi, mely Johannes püspököt és keontiost, a helyreállit-
tatőt dbrázolja  a  'mártirral. A mozaik  felirata*  "A hires 
ház alapitóit látod Demeterrel, aki elüzte a barbárok  se-
regét, (is ezzel megmentette a  várost". 

At ujjáépitések során az Ot-hajós bazilika formáját 
nem  változtatták meg, igy maradt  egészen  a török időkig. 
Jóllehet a törökök az elfoglalt Thessalonikében Demeter 
bazilikáját meghagyták a keresztényeknek, és ezt hálaadó 
ünnepséggel meg is erősit  ették,  a templomot 1493-ban 
elérte a város többi keresztény templomának sore, mecse-
tUl  szolgált a hóditóknak. Csak 1912-től nyujt ujra ott-
hont a város védőszentjének. Az 1917-es nagy tüzvész után 
a bazilika ismét renoválásra szorult. Ekkor fedezték fel 
a  már feledésbe merült kriptát, melyben a szövegünkben 
sokszor  emlegetett cibórium is áll. 

Az 6-keresztény bazilikában cibóriumnak a baldachin-
szerüen az oltár föld emelt, oszlopokon nyugvó ápitményt 
nevezik, melynek oldalait függönnyel lehetett elzárni. 
Szent Demeter bazilikájának cibóriuma néhány lépcsővel 
megemelt talapzaton alt. A márvány boltivet hét kis osz-
lop tartotta. Az oszlopfőket acanthus levél diszitetts. 

Valószinüleg a hét oszlop tartotta márvány boltiv-
ről függött vasláncon a 96. § -ban emlitett kratér, mely-
nek jelzője szövegUnkben "sokfényü", hiszen az  Ünnep 
tiszteletére gyertyát, olajat, vagy más gyulékony anyagot 
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égettek beans': A kratért tartó  vasláncon érhetté el a 
'Ms a márvány boltivet, ugyanakkor az aanthus levélben 
befejeződő oszlopfőket. 

2./ A 98. emliti a mártir Matrons  templomát,  a-
miről már az; V. caputban_is volt sz6. A templomot Mes-
baloniké egykori pUelptike,Alexandros, emeltette a IV. szá-
zad elején. 

3/  Ugyancsak  a 98. t beszél a három szent mártir 
templomáról. A Mr= szentről /Chioni, Biréné, és Agapé/ 
a Martyrologimm Romanum április 3-ről szóló részében ol-
vashatunk. 

4.1 Bibliai utalisok, idézetek 
104. t "Ahogyan Abrahám, UrUgyUl hozva, hogy Izsákkal 

tastént visszafordul, gyermekeit  rászedte" 
Teremtés könyve 22 

105. "uj Lim" 
Számok könyve 23 

5.1 A Miracula Sancti Demetrii I /12/ 93-106 erede-
ti szövege a párizsi kéziraton kivUl csupán a 821-es  va-
tikáni kódexben olvasható, további kódexéről nem ad hirt 
a szakirodalom. Igy ezen a ponton jelen ezövegmegállapi-
tie a teljes direkt szöveghagyomAny feltárását  Jelenti. 



A Miracula Sancti Demetrii interpretációjával kapcsolatos 
kérdések 
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I. Az 1-II avar-szláv támadás kronológiája 

A VI-VII.  századi történetirók szlávokról szőlő 
adatait Johannes thessalonikéi érsek munkája nagyban 
pontositja, mivel ő nemcsak kortársa, hanem résttvevője 
is a Thessaloniké elleni szláv támadásoknak, mint a vá-
ros védője. 

Mindkét Östromot hónapra, napra pontosan datálja, 
cask az évet nem közli. 

A XII. caputban leirt egynapos ostromot, melyben 
ötezer szláv harcos vett részt, a szlávok szine-virága, 
Demeter Unnepén szenvedte el Thessaloniké, október 26-
án. 

A Csodák első könyvében másodikként emlitett egy-
hetes ostrom, melynek alkalmával a védők százezer főnyi-
re becsülték az ellenséget, egy Maurikios.idejében szep ,  
tember 22-re eső  vasárnapon érte- a várost. 

, A két támadás sorrendiségét maga Johannes érsek 
adja meg, a párizsi kéziratban jól olvashatóan t  mint er-
re Olajos Teréz a vele folytatott konzultáción figyelme-
met fdlhivta. A XIII. caput 11547-ban igy evil a szerző: 
"A városbeliek ilyen nagy tömeget még egyáltalán_nem 
láttak, kivéve azokat, akik messze-messze városuktól szok-

tak  hozzá fegyveresen csatasorba állani azokkal". 
Ezt a passzust 361 kiegésziti a XII. caput 102. §-- 

ban olvasható mondat, miszerint Thessalomiké'polgárai 
"fölipmerik, mert hallásuk hozzászokott, a barbár kiabá-
lis bizonyos jeleit." 

XII. caputban elbeszélt támadás  tehát időben  nem 
előzhette meg a XIII-XV. fejezetbeli harcokat. 

Ennek megfelelően az első Thessalonikét érő avar-
szláv támadás, ami egy szeptember 22-re  eső  vasárnap  kö-

vetkezett  be 586-ra vagy 597-re datálható. 
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Szerzőnk  mindkét támadásnak kortársa volt, pontosan 
tudhatta, hogy a kettő  közül  melyik zajlott le előbb, il-
letve utóbb. A sorrendet mégis fölcserélte, valószinUleg 
azért, hogy a csodák - szerinte - leglényegesebbjével te-
jezhesse be a harcos szentre való kegyes visszaemlékezését. 
A XIII. caput elején irja: " itt at ideje, hogy a koszorus 

és  városát  szerető mártir csodatettei közül a leglényege-
sebbet érintsem". 
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II. Az avar-szláv haditeohnika 
Thessaloniké első és második ostroma idején 

TheoP4ylaktos Symokattes "Qikumenő historia"-jában 
a szlávokról azt olvashatjuk, hogy a három elfogott szláv 
"azért foglalkozott kobzokkal„ mert nem  tanulták  meg azt, 
hogyad,Aell fegyverekkel övezni testüket, hiszen országuk 
nem ismerte a vasat". /Gyóni Mátyás ford./ 

Johannes Ephesios viszont arról ad hirt, hogy az 
581-es  évre mér "megtanultak háborut viselni, jobban, mint 
a rómaiak". /Gyóni MO748 ford./' 

Johannes, Thessaloniké őrseke-szines képet fest a 
megalomartir városát  támadó avarrszláv seregek hadi feloze-
reléséről ós ostromtechnikájáról. 

Az első támadás alkalmával  a kagán emberei éjszaka 
közelitik meg a várost. A falakon 4116 mártir Mat-
róna templomáig hatolnak, de ugy gondolják, hogy indr egó-
szon a városfalaknál állnak. Reggel észre veszik.tévedé-
silket, de a várost mint a "ragadozó oroszlán, orditozva" 
támadják meg. 

Létrákat támasztanak a falakhoz, és a könnytifegy-
verzettlek fölkapaszkodnak rajtuk. Közben a többiek ostrom-
gyUrüvel  körbefogják  a várost. 

A következő napon elrendezik  ostromgépeiket,  Vas 
faltörőkosaikat,  hatalmas kőhajitóikat, és az ugy nevezett 
teknőcöket, melyeknek  ágból készitett védelme alatt kusim 
nak a földön. Ezeket és a kőhajitókat nedves bőrökkel bo-
ritották be, hogy,a ttiztal, vagy a lecsöpögő gyantától 
Meg ne - sérüljenek. Friesen vágott barmoknak és tevéknek 
még véres bőrét szegezték ezekre a szerkezetekre. 

A harmadik naptól kezdve-kövekkel ostromolják a fa-
lakat, majd ijászaik nyilaikkal "téli hózivatart" utánoz-
nak. Aztán teknőoeiket kivillről a falhoz erősitik, és a 
fal tövéből emelőikkel ős harci bárdjaikkal nekikezdenek 
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a rombolásnak. A  párizsi  kéziratban jól olvasható, hogy 
ezernél is több gépük volt. 

Az ostromlók olyan szerkezettel is rendelkeztek, 
aminek a segitségével a tengerre "Vs földet" bocsátot-
tak. 

A kőhajitók milkddeiséről részletesen szól a 13. ca-
put 139.§-aOsik alapon gula formáju ápitmény állt. Ezen 
voltak a vastag vashengerek. A hengerekre szögezett fák 
tartották  az elejtikdn és  végükön  is csonkitatlan vastag 
parittyaköveket.  Ezeket a magasra  emelt  nagy és nehéz 
köveket vetették ki". Azonban ezekkel a monstrumokkal cé-
lozni nemigen lehetett, mert a 141. §-ban azt olvassuk, 
hogy "egyik kő sem hullott le a fal közelében". 

Ide kivánkozik, bár  szorosan nem kapcsolhatá az 
ostromtechnikához, az avar-szláv sereg élelmiszer- ellá-
tásának kérdése is. Harci eszközeik ős város-ostromlásuk 
viszonylagos fejlettségével szemben táplálék uteinpótlá-
suk teljes szervezetlenséget mutat. SzövegUnkből nem  de-
rül 	arra, hogy akár a legcsekélyebb élelmiszer tar- 
talékkal is rendelkeztek volna a kagán  emberei,  -a barmo-
kon és tevéken kivül, amiknek a második  napra  már csak a 
bőrük  volt meg /a teknőcökön és kóhajitókon/. A 124. §- 
ban ezt irja Johannes: "Az első este a város Main, tüze-
ket gyujtottak, tUzfolyók folytak". A tábortilz , valőszi - 
nilleg a nagy  lakmározás  előkészületének tekinthető, hiszen 
ha egyedül állatbőröket hortak volna magukkal, azok más-
nap aligha látszottak volna frissen nyuzottaknak. /A Viz-
ra,kás feltehetően a következő napokon is megismétlődött, 
de miután ezek csak őrtüzek lehettek, szerzőnk  többször  
nem amlit az első napihoz hasonló eseményt./ 

Az ostromlott városba éppen a seregben fellépő éh- 
inség miatt bebocsátást kérő ellenséges harcosok  mondják:  

"Aznap, amikor a város alá indultunk, a  közeli földeken  

dolgozóktól sokféle táplálékot és  gyümölcsöt  zsákmányoltunk. 
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Mindaz, amit a föld terem, és az előző évekből fölhalmo-
zódott alig-alig volt elegendő nektink arra. az  egy napra 
is4 A következő napokon a fák  gyümölcsére,  a bokrokra; 
és  ezek t valamint minden zöld növény gyökerére kertilt  
sor".  Johannes hozzáteszi, bogy később a föld homokját 
szedték fel, és még mindig éheztek. . 

A Umadók hirtelen elvonulásának  a  pestis mellett  
a százezer fős sereg élelmezési nehézségei lehettek az 
előidézői. 

A később bekövetkező éjszakai rajtaütés elbeszélé-
sénekalkalmával,  melyben ötezer szláv, a harcosok ezi-
ne-java vettrészt, Johannes newutal a sereg élelmezé-
sére, hiszen ekkor a támadók kis száma és az ostrom idő. 
tartamának rövidsége miatt ilyen probléma valószinilleg 
nem mertilt föl. 
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