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Uhrman Iván

ΓΕΩΒΙΤΖAΣ ΠΙΣΤOΣ ΚPAΛΗΣ ΤΟΥPΚIΑΣ

Amióta nyilvánvaló lett, hogy a Szent Koronánk alsó része, az ún. Corona 
Graeca hagyományos datálásának alapjául1 szolgáló zománckép, VII. Michaél Du-
kas bizánci császár portréja utólag került fel a koronára,2 szükségképpen megkér-
dőjeleződött az is: kit ábrázol akkor a Γεωβιτζὰς πιστὸς κράλης Τουρκίας feliratú 
zománckép ugyanott, melyet hagyományosan az említett császár magyar kortársá-
val, I. Géza magyar királlyal azonosítanak? 

Az utóbbi évek szakirodalmában erre kétféle válasz kínálkozott. Magam 2003-
ban azt javasoltam, hogy e zománcképen valójában az „öreg” Géza fejedelem, Szent 
István édesapja látható. Engem megelőzően viszont Holler László fejtette ki több 
ízben azon véleményét, hogy a vitatott portrén látható személy neve (Γεωβιτζάς) 
nem azonos a Géza személynévvel, királysága, Turkia nem azonos Magyarország-
gal, s még a κράλης méltóságnév sem királyt jelent a mai értelemben, hanem egy 
kisebb és csak viszonylagos függetlenségű, bizánci vazallus-állam uralkodóját a 
Balkánon.

Első ránézésre tagadhatatlanul Holler álláspontja mellett szól, hogy a Corona 
Graecán egy kétségkívül érett, nagy szakállú férfit látunk, aki a felirat szerint Turkia 
királya, míg Géza fejedelemről magam is írtam, hogy a koronaküldés általam fel-
tételezett időpontjában „jó, ha húszéves” volt;3 azt pedig szintén én bizonygattam 
Kristó Gyulával szemben, hogy „király” vagy akár csak fejedelem semmiképpen 
nem lehetett a 970-es arkadiupolisi csatát megelőzően.4

Az ellentmondás megválaszolását már ott megkíséreltem, hogy tudniillik a kép 
Kónstantinos császár elvárását fogalmazza meg Sarolt leendő férje felé: mire majd 
érett férfi lesz, πιστὸς κράλης legyen a szó minden értelmében. Megrendíthetetle-
nül, szilárdan keresztény, és ugyanoly megrendíthetetlenül, szilárdan király. Tehát ne is 
csak „első fejedelem”, kündü-kagán, mint elődei, hanem valóban tökéletes, osztat-
lan királyi hatalom birtokosa.

1 UHRMAN 2003. 338. (429. sz. j.)
2 HOLLER 1996. 912.
3 UHRMAN 2003. 342.
4 uo. 341–342. (440–441. sz. jegyzetek); vö. KRISTÓ 2002. 204–205.
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Tény azonban: ahhoz, hogy hipotézisem ne is bizonyítást vagy valószínűsítést, 
de legalább a tárgyalásra való jogot nyerhessen, tüzetesebben meg kell vizsgálnom 
Holler Geóbitzasra, Turkiára és a král méltóságnévre vonatkozó elképzeléseit, mint 
amennyire ezt akkor megtettem. 

1. Geóbitzas és Géza

Holler kiindulópontja az, hogy noha I. Géza királyunk neve görög átírásban nem 
maradt fent, ám II. Gézáé (1142–1163) igen: Γειτζᾶς vagy Ἰατζᾶς alakban. 

„Kétségkívül van formai hasonlóság a Γεωβιτζάς és a Γειτζᾶς nevek között. 
A Γειτζᾶς minden betűje megjelenik a Γεωβιτζάς névben, csakhogy az utóbbiban a 
szó közepén egy magán- és egy mássalhangzóval több van! Ez a hangalakjukra vo-
natkozóan azt jelenti, hogy a Γεωβιτζάς egy szótaggal hosszabb! Ezért erősen kér-
désessé válik, hogy ugyanannak a névnek az átírása-e a két görög szó”5 – írja erről.

Maga is elismeri persze: „Az a lehetőség is felmerül, hogy hetven-nyolcvan év 
alatt megváltozott a Géza név hangalakja.”6 Mármost: hogy a név (általában a ne-
vek, a szavak) hangalakja idővel változik, az nyilván nem is lehet vitás. Legfeljebb 
az időbeli távolság és a változás mértéke lehet az, amin itt egyáltalán vitatkozni 
érdemes. 

Magam korábban úgy érveltem, hogy az I. és II. Géza király születé-
se közötti kilencven év valóban kevés a Γεωβιτζάς → Γειτζᾶς ~ Ἰατζᾶς 
(Gyovicsa~Gyevicsa→Gyejcsa) fejlődés végigfutásához, ám ha ehhez hozzáadjuk a 
Géza fejedelem és I. Géza születését elválasztó korábbi száz évet, úgy a nyert majd-
nem kétszáz év már nem feltétlenül.7 Elismerem, gondolatmenetem a kelleténél ke-
vésbé határozott megfogalmazást nyert. S ami még nagyobb hiányossága: csupán a 
görög szövegben fennmaradt névalakokra koncentrált, figyelmen kívül hagyva az 
egyéb előfordulásokat, kivált I. Géza saját pénzét, melyre Holler joggal hivatkozik 
mint az egykorú névalak leghitelesebb forrására.8

Vizsgáljuk meg tehát a kérdést immár ennek bevonásával! A pénzen olvasha-
tó Geuca feliratot Holler Gyeücsának olvassa ki.9 Ebben messzemenően egyetértek 
vele, akárcsak mindazokkal, akik korábban hasonló eredményre jutottak, mint 
Németh Gyula,10 Moravcsik Gyula,11 Gyóni Mátyás,12 Czeglédy Károly13 és Ligeti 

5 HOLLER 1996. 928.
6 uo.
7 UHRMAN 2003. 337–338.
8 HOLLER 1996. 927–928.
9 uo. 932.
10 NÉMETH GY. 1990. 282.
11 MORAVCSIK C 446.
12 GYÓNI 1943. 39.
13 CZEGLÉDY 64.
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Lajos,14 sőt, mindezeket megelőzve Pais Dezső is, aki szintén egy Gyeü tő -csa képző-
bokorral való ellátásából vezette le a nevet.15 A kérdés tehát az: elképzelhető-e száz 
év leforgása alatt a Gyovicsa-Gyevicsa→Gyeücsa fejlődés?

Nos, ugyanezen felsorolt nyelvészek éppen e fejlődést nem száz év alatt 
képzelték el, hanem mint egykorú variánst tételezték fel a koronán látható 
alakot,16 mivel valamennyien meg voltak győződve arról, hogy a Corona Graeca
I. Géza idejéből való, és őt ábrázolja. Ugyanakkor Moravcsik17 és Czeglédy18 kife-
jezetten hangsúlyozzák: a Gyevicsa~Dzsevicsa alakot tekintik régebbinek, a Gyeücsa 
már ebből fejlődött. 

Holler szerint a mondott nyelvészek idézett munkáinak „két alapvető hiányos-
sága van. Egyrészt eleve abból indultak ki, hogy a korona felirata I. Géza nevét tar-
talmazza. Másrészt nem kötik időponthoz, még akár évszázadhoz sem a 12. század-
nál korábbi hangalakokat s egy feltételezett, nagyon korai hangalakkal igyekeznek 
a korona 1070-es évek táján keletkezett feliratát azonosítani.”19

Aligha tagadhatjuk, hogy e bírálatban van igazság. Kérdés azonban: ha feladjuk 
azt a prekoncepciót, hogy a zománckép csakis I. Gézát ábrázolhatja, s így kelet-
kezését is igyekszünk visszatolni olyan időpontba, amikor e korai hangalak még 
elképzelhetőbb, az nem logikusabb feloldása-e a problémának, mint mégis ragasz-
kodva a hagyományos datáláshoz elvitatni egy olyan alaki fejlődés lezajlását, mely 
nyelvészetileg egyébként megnyugtatóan igazolható?

Tegyük hozzá: mind a négy idézett nyelvész hivatkozik a Thietmarnál20 előfor-
duló Deuuix alakra ugyanott (Holler ezzel az alakkal nem foglalkozik), mint ami 
Γεωβιτζὰς-olvasatukat alátámasztja, azzal lényegében azonos, csak még az -a kép-
ző hiányozna a végéről;21 s a thietmari alakot hasonlóképpen értelmezi Ligeti is.22 
Mivel ahhoz kétség sem fér, hogy Thietmar a mondott helyen Géza fejedelemről be-
szél, így ez nem azt igazolja-e, hogy ugyanazt a nevet, amelyet I. Géza korában már 
Gyeücsának ejtettek, Thietmar korában (a 11. század első negyedében) vagy nem 
sokkal korábban még Gyevicsa~Gyovicsának23 – 959 körül tehát még inkább? 

14 LIGETI 1979. 445. 
15 PAIS 1926. 117.
16 NÉMETH GY. uo: Gyëβics; MORAVCSIK uo. Gyëβics; GYÓNI uo. Deβits~D’jeβits; CZEGLÉDY uo. 

nem ad meg a Γεωβιτζάς-étól eltérő olvasatot, de ugyanonnan eredezteti.
17 MORAVCSIK uo.
18 Czeglédy uo. (*džëβü→*Gyeü) 
19 HOLLER 1996. 928–929.
20 THIETMAR VIII. 3. (IX. 4.) CFH 4769. (2203. p.)
21 NÉMETH GY. uo: Gyëβics; MORAVCSIK uo. Gyëβics; GYÓNI uo. Deβits~D’jeβits; CZEGLÉDY 

uo. nem ad meg a Γεωβιτζάς-étól eltérő olvasatot, de ugyanonnan eredezteti.
22 TAKÁCS in KMTL. Mivel a várat megtartani ekkor sem tudták, és második elfoglalásakor, 1127-ben 

sem, és tartósan csak az 1230-as, majd az 1310-es évektől került magyar uralom alá (uo.), így arra sem 
gondolhatunk, hogy Skylitzés nem a leírt események, hanem a mű keletkezésének korabeli helyzetet 
jellemzi. 

23 Skylitzés: (νέμονται δὲ … καὶ μέχρι Παννονίας ἡπλωμένας πεδιάδας...)
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S hogy mindezt nyelvünk történetének legáltalánosabb szabályaival összhang-
ban hozom fel, annak bizonyságául hadd idézzem Abaffy Erzsébetet a magyar 
nyelvtörténet jelenleg legmodernebb egyetemi tankönyvéből: „Az ómagyar kor-
szak elején még csak az ősmagyar korból örökölt i utótagú kettős hangzókkal szá-
molhatunk...24Az u, ü félhangzó is mindig etimologikus: rendszerint a szóvégi vagy 
szótagzáró labiális és veláris zöngés spiráns, a β és a γ vokalizálódásával jött létre.”25

Vagyis: a Gyeücsa névalak, melyet a pénzérme alapján Németh Gyulától Hollerig 
mindenki elismer az 1070-es évek közepére, I. Géza uralkodására vonatkozóan, ott 
csakis egészen friss alaki neologizmus lehet, mivel a benne szereplő –eü diftongus 
éppen csak kialakulhatott, méghozzá egy korábbi –eβ vagy –eγ nyomán. 

Ez az elméletileg feltételezhető fejlődés pontosan igazolódik abban a gyakor-
lati levezetésben, amelyet még Czeglédy végzett el. Ő mutatott rá először, hogy 
a vitatott név etimológiája arra a türk méltóságnévre megy vissza, mely a keleti 
türkben yabγu alakban ismert, nyugati türk és kazár alakját viszont arab, örmény 
és görög átiratok alapján Czeglédy dzsëβu-ként határozza meg. (A γ eltűnését 
feltételezve ez utóbbi dialektusokban.)26 Ez az alak fejlődne aztán a magyarban 
előbb dzseβü-vé, majd a szóvégi ü igen gyors lekopásával és a β vokalizálódásával 
Gyeü-vé.27 Abban a kérdésben Czeglédy nem foglal állást, hogy a -csa képzőbokor 
már csak a folyamat lezajlása után, vagy korábban is kapcsolódhatott a névalakhoz;28 
egy Gyeβicsa~Gyoβicsa alak i-je az utóbbi esetben magyarázható.

Fentiek alapján úgy gondolom, hogy Holler álláspontja,  mely szerint a 
Γεωβιτζὰς~Gyovicsa névalaknak azonossága a mai Géza személynév középkori előz-
ményével elvitatható, és azt nem csak I. Géza királyra, de egyetlen ilyen nevű, még-
oly korai elődjére sem lehet értelmezni, tarthatatlannak bizonyul.

2. Turkia

Az erről szóló fejezetet igen önkritikusan kell kezdenem. 2003-as tanulmányom-
ban Hollernek a Mikhaél püspökre való hivatkozását „inkorrektnek” neveztem, ál-
lítva, hogy a Τουρκία és Οὐγγρία országneveket együtt tartalmazó mondatot ő 
mindenestül a Skylitzés szövegébe betoldó Mikhaél diabolisi püspöktől idézi (azt 

24 PÁLÓCZI 120–121.
25 KRISTÓ 2000. (A) 69–70.
26 RÁSONYI 87.
27 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. 90. (Insuper etiam Hungari et Bisseni singulis nocti-

bus acriter eos infestabant, toxicatis sagittis eos interficiendo et funes extendentes inter pampiliones  
eorum, quamplures aliqua servitia facientes rapiebant.) SRH I. 348–349. vö. Kordé 12.

28 uo. (...Bisseni fugierunt a facie Salomonis, ‘sicut fluit cera a facie ignis’, et multis ex eis interfectis et 
in stagnum/alios in stagno Ferteu submersis, pauci cum Zultan fugiendo evaserunt. [...] Victis itaque 
Bissenis  marchio pecuniam petivit a Salomone, cui ille nihil dedit. Ipse autem minabatur ei, quod 
eum ante imperatorem accusaret, quia pre timore se ostendere non esset ausus vilissimis Bissenis.) 
SRH I. 396-397. vö. Kristó 2003. 70.
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érzékeltetve ezzel, hogy a kettő közül az előbbi nyilván nem Magyarországot je-
lenti), holott a mondat Τουρκία-ra vonatkozó része valójában magától Skylitzéstől 
származik.29 Ezzel szemben tény, hogy Holler a betoldott szöveget kurziválta, és 
erre elöljáróban fel is hívta a figyelmet.30 Elnézését kérem!

Ugyanakkor ragaszkodnom kell ahhoz, hogy bármily gondosan emelte is ki a 
skylitzési alapszöveg és a betoldás különbségét, hivatkozása,  mely szerint itt a két 
országnévnek két különböző államot kell jelentenie, mégis félrevezetheti a nem 
elég figyelmes olvasót. (Mint engem is: tehát még inkább azt, aki eleve nem kritiku-
san közelít bemutatott gondolatmenetéhez.) Mert bár kétségkívül még itt is hang-
súlyozza, hogy az első mondat magától Skylitzéstől való, kilenc (!) oldallal odébb 
mégis úgy érvel, mintha a két mondat minden szempontból egységet alkotna.31 

Azt viszont megint csak joggal vetheti a szememre Holler, hogy egyéb érveit, 
melyek a Geóbitzas-kép vonatkozásában cáfolnák Τουρκία és Magyarország azo-
nosságát, nem vettem kellően figyelembe. Így ezt most igyekszem pótolni.

2. a) Pannonia és Turkia

Első helyen térek ki arra, hogy a szóban forgó Skylitzés-hely, még mielőtt Mikhaél 
püspök beletoldott volna, már tartalmazta együtt a Pannonia és a Turkia országne-
veket, melyek közül szükségképpen csak az egyik vonatkozhat Magyarországra. 

Nézzük tehát a szóban forgó idézetet! Delján Péterről, Sámuel cár állítólagos 
unokájáról van szó, aki „...eljutott Moravosig és Belgrádig (Pannonia erődjei ezek, 
melyek a Dunán túl fekszenek, és szomszédosak a magyar királlyal...)”32 (Szó sze-
rinti fordításban: Turkia királyával.)

Hollernek abban vitathatatlanul igaza van, hogy ha a két erőd Pannonia területén 
fekszik, Turkia királyával pedig szomszédos, akkor a két országnév itt semmiképp nem 
vonatkozhat ugyanarra az országra. Csak az egyik jelentheti Magyarországot. Kérdés: 
melyik?

Holler maga is felveti, nem ókori értelemben használja-e itt Skylitzés Pannonia ne-
vét? Ezt azonban el is veti nyomban, mondván: Belgrád területe valóban az egykori 

29 DHA I. 73. (204–218. o.): Geysa I rex monasterium Sancti Benedicti de Iuxta Gron fundat et dotat. 
fől. 214.: „Dedi eciam villam Bissenorum ad arandum nomine Tazzar super Sitoua (...) Insuper vero 
dedi aliam villam Hudwordiensium Bissenorum ad arandum super Sitoua...” vö. Kordé 13.

30 DHA I. (266-268. o.): Notitia de fundatione et dotatione monasterii Sancti Aegidii de Simigio per 
Ladislaum I. regem facta. fől. 268. „Pincinaticorum villa cum servis et territorio suo...” vö. Kristó 
2003. 72.; Kordé 13. 

31 ld. 39. sz. j.! (τὰς πέραν Ἴστρου ἀπὸ τοῦ Βορυσϑένους ποταμοῦ...) A Dnyeszter itt használt megne-
vezését, mely a Thurn-féle szövegkiadás névindexe szerint is Βορυσϑένης, Holler következetesen 
„Borüsthenos”-ként írja át. (1996. 941., 947.)

32 Holler 1996. 946.
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Pannonia provinciához tartozott, Moravos (őszerinte Požarevac avagy egy Morava-tor-
kolatbeli város) viszont már Moesiához.33 Ez kétségkívül komoly ellenérv.34 

Úgy vélem azonban, ennél is komolyabb, hogy az adott időpontban sem Belg-
rád (Nándorfehérvár), sem Moravos nem tartozott a magyar királysághoz.

Holler ugyan igyekszik adatokat sorolni, amelyek bizonyítanák, hogy utóbb 
nemcsak Nándorfehérvár (a hivatalos határvár), hanem az attól délebbre eső  
határsáv, tehát akár Moravos is magyar fennhatóság alá kerülhetett. Csakhogy ada-
tai egytől egyig 1071 utánra vonatkoznak.35 Ez messzemenően megegyezik Takács 
József információjával,  mely szerint a magyarok 1071/72-ben foglalták el először 
(akkor is rövid időre) Nándorfehérvárt.36 Delján Péter ideérkezése viszont 1040-
ben történt.37

Vagyis: a mondott erődök 1040-ben csakis szomszédosak lehettek Magyaror-
szág királyával (Péterrel), akit következésképpen azonosnak tekinthetünk a szöveg-
ben említett Turkia királyával!

Moravosról szólva tehát Skylitzés mindenképpen tévedett: ez a város egyetlen 
lehetséges értelmezés szerint sem tartozhatott Pannoniához. Kérdés: mit téveszthe-
tett el könnyebben a történetíró? Azt-e, hogy úgy hatszázhatvanöt évvel korábban 
pontosan hol húzódott a provinciahatár, avagy inkább azt, hogy saját korában vagy 
közvetlenül azelőtt hol a magyar-bizánci államhatár?

S azt se feledjük: maga Holler azzal teljesítette ki gondolatmenetét, hogy Tür-
kiája önállósulása 1075 körül történhetett, kihasználva a szerbek lázadását Bizánc 
ellen, Zvonimir horvát király orientálódását a pápa felé, majd hamarosan Robert 
Guiscard megjelenését a Balkánon.38 Akkor viszont Delján Péter idején miképpen 
lehetne feltenni egy ilyen (mégoly viszonylagosan önálló) állam létezését?

33 Skylitzés in ÁKMTBF 92. p.
34 Moravcsik B 400.
35 Moravcsik in ÁKMTBF 81. p.
36 Holler 1996. 947.
37 Laurent V/1. no. 472.( 346–347. p.) (Σφραγὶς Ἀντωνίου μοναχοῦ, συγκέλλου καὶ προέδρου 

Τουρκίας); uo. no. 473. (347. p.) (Κύριε βοήϑει Θεοφυλάκτῳ ἐπισκόπῳ Τούρκων); uo. V/2. Paris, 
1965. no. 1611. (441. o.) (Σκέποις με Δημήτριον τὸν Τούρκ[ω]ν ϑύτην). Ld. még ÁKMTBF 253. (csak 
az első kettő; az elsőben itt Laurent korábbi publikációja nyomán (πρωτο)συγκ[έ]λλου olvasható 
μοναχοῦ, συγκέλλου helyett); Nesbitt -Oikonomidès no. 26., 36. (p. 88–89., 103. – csak az első 
kettő); Holler 1996. 943. 
Laurent (V/1. 346. p.) kétségkívül mindhárom pecsétet a vardarióta türkökhöz kapcsolja (Szent 
Démétrios jelenléte miatt, akinek többek között Thessalonikében volt kultusza); itt hivatkozik a hi-
vatalos Notitiákban olvasható ὁ Βαρδαριωτῶν ἤτοι Τούρκων titulusra – holott ez a mondott pecsét-
nyomókon nem fordul elő! A második pecsétet Nesbitt és Oikonomidès is így értékelték, az elsőt 
ellenben igenis egy magyarországi püspökség dokumentumaként, mondván: itt Τουρκία szerepel 
Τούρκων helyett, s ez nem vonatkozhat a vardariótákra. Moravcsik az első ilyen értelmezésében 
sem bizonyos (ÁKMTBF uo. 2. sz. j.).

38 Holler uo. 82. sz. j.
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2. b) A besenyők és Pannonia  

Holler tesz még egy további kísérletet arra, hogy bebizonyítsa, Skylitzés Pannonia 
alatt feltétlenül (s így mindig) Magyarországot érti. A szerző egy közlése szerint 
ugyanis a besenyők „a Pannoniáig elterülő síkságokat lakják”39 – ami, ha Pannoniát 
régi, római jelentésében értelmeznénk, azt jelentené, hogy egészen a Dunáig. Már-
pedig, mondja, a magyar Alföldön a 11. században nem éltek besenyők.40

Csakhogy igenis éltek. Györffy György,41 Pálóczi Horváth András,42 Kordé Zol-
tán43 és Kristó Gyula44 egyaránt úgy gondolják, hogy már a 10. század közepe óta 
elképzelhető kisebb-nagyobb besenyő csoportok beszivárgása Magyarország terü-
letére, s hogy ezek nem egy tömbben, hanem a királyi hatalom támaszaiként, az 
ország egész területén szétszórva települhettek meg, tehát akár még a Dunántúlon 
is.45 Rásonyi László topográfiailag pontosabb (bár kronológiailag, sajnos, kevésbé 
megfogható) megfogalmazása szerint Szent István és utódai idején „...önként be-
vándorló töredékeik is telepíttettek le Magyarországon, különösen Kemej megyé-
ben... Pest megyében, Hevesben, a Sárréten a Sár mellékén (Fejér m.) és a Fertő mellett. 
Ez utóbbiak a mosonyi határőrök.”46 (Kiemelések tőlem.) A 11. századból pedig konk-
rét adatokkal is rendelkezünk hazánkban élő besenyő csoportokról. A 14. századi 
krónikakompozíció közlése szerint már 1051-ben magyarok és besenyők nyugtala-
nítják III. Henrik seregét a Vértesben.47 1074-ben ugyancsak besenyők ajánlják fel a 
frissen trónra jutott I. Gézának, hogy a Pozsonyt és Mosont még megszállva tartó 
Salamont féken tartják.48 S a csata után éppen az ő „értéktelen” harcosaik fullad-
tak nagy számban a Fertő-tóba.49 De okleveles források is vallanak létezésükről. 

39 Skylitzés in ÁKMTBF 85–86.
40 Thoroczkay uo.
41 Szentpétery (1938. 192. o.): „Abban az időben még nem is lehetett különleges dolog, hogy görögül 

tudó vagy éppen görög származású pap tartózkodott Szent István király udvarában.” Ld. még Bakay 
135–141.; Pirigyi 162–165.; Ripoche 90–91.; Havas 187–188; V. Kovács 131–133. o.

42 Pirigyi 164–165.
43 KORDÉ 3–5., 7.
44 KRISTÓ 2000. (A) 69–70.
45 GYÖRFFY 1990. 168.; PÁLÓCZI 120.; KORDÉ 7.; KRISTÓ 2003. 69–70.
46 RÁSONYI 87.
47 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. 90. (Insuper etiam Hungari et Bisseni singulis noctibus 

acriter eos infestabant, toxicatis sagittis eos interficiendo et funes extendentes inter pampiliones eo-
rum, quamplures aliqua servitia facientes rapiebant.) SRH I. 348–349. vö. KORDÉ 12.

48 uo. 125. (Eo tempore Bisseni unanimiter rogaverunt regem Geysam, ut si eos libertati donaret, ipsi 
insultus regis Salomonis omnino cohercerent, ita quod nec auderet exire de Musun et Poson ad dep-
recandam/temptandam Hungariam. Rex autem Geysa se petitioni eorum condescensurum promisit, 
si ipsi hoc, quod promiserunt, adimplerent. Bisseni itaque cum principe eorum Zultan nomine equi-
taverunt super regem Salomonem.) SRH I. 395.

49 uo. (...Bisseni fugierunt a facie Salomonis, 'sicut fluit cera a facie ignis', et multis ex eis interfectis et in 
stagnum/alios in stagno Ferteu submersis, pauci cum Zultan fugiendo evaserunt. [...] Victis itaque 
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Az 1067 körül keletkezett százdi oklevél Szihalom határában a besenyők kútját és a 
besenyők sírjait emlegeti, valamint tíz besenyő személyt, akiket – húsz magyarral 
együtt – a monostor kapott ajándékba.501075-ben I. Géza a garamszentbenedeki 
alapítólevél szerint a taszári és az udvardi besenyők faluját ajándékozta a monos-
tornak.51 A Győr megyei Árpás közelségében, Kajár határában 1086-ban fordul elő 
„a besenyők faluja”.52 1091-ben viszont Somogyban bukkan fel egy hasonló falu.53

Igen valószínű, hogy Skylitzés is a Dunáig érti a besenyők szállásföldjét, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a „Pannoniáig elterülő” szerkezet előtt még ezt is olvas-
hatjuk: „...az Istroson (=Duna) túli, a Borysthenés (=Dnyeszter) folyótól...”54 Igaz, 
Holler szerint az „Istroson túli” meghatározás itt Bizánc felől nézve értendő, vagyis 
a folyótól északra fekvő területet jelenti.55 S ebben nyilván nem is téved. Ám a ma-
gyar Alföld nagyobb része szintén a Dunától északra (is) terül el, nem csupán a Ke-
leti-Kárpátokon kívüli puszták! (Hiszen Skylitzésnek éppen a Holler által korábban 
citált, Delján Péterre vonatkozó közlése mutatja, hogy a Nándorfehérvárnál folyó 
Duna-szakaszra is az Istros nevet használta.56) S azt se feledjük: a folyam bal partjá-
ról van szó, amely fentebbi szakaszán a keleti oldalt jelenti, megint csak nem zárva 
ki, hogy a mondott besenyők egészen a Dunántúlig előforduljanak. 

De ha mindezt figyelmen kívül hagynánk, és úgy vennénk, hogy Hollernek a 
besenyők kérdésében igaza van, és a mondott helyen Pannonia valóban Magyaror-
szág egészét jelenti (az Istros pedig eszerint csupán az Al-Dunát) – mi következnék 
ebből? Az, hogy Skylitzés valamelyik országnevet többféle jelentésben használja: 
vagy Pannoniát, vagy Turkiát. Melyiket a valószínűbb? Pannoniát-e, amelynek ha-
gyományos, "provincia" jelentése közismert, vagy Turkiát, amelyre vonatkozóan 

Bissenis  marchio pecuniam petivit a Salomone, cui ille nihil dedit. Ipse autem minabatur ei, quod 
eum ante imperatorem accusaret, quia pre timore se ostendere non esset ausus vilissimis Bissenis.) 
SRH I. 396-397. vö. KRISTÓ 2003. 70.

50 DHA I. 58. (182–185. p.): Petrus comes monasterium de Zazd fundat et dotat. fől. 183. p.: „...inde 
ad puteum Bissenorum...” uo. „...per quam venitur ad sepulturas Bissenorum”; 184. p..: „...XXX 
equites: XX Vngari et [X] Bisseni...”. ld. még GYÖRFFY 1963. 807–808.; NÉMETH P. 181.; KRISTÓ 
2003. 71.; KORDÉ 13.

51 DHA I. 73. (204–218. O.): Geysa I rex monasterium Sancti Benedicti de Iuxta Gron fundat et dotat. 
fől. 214.: „Dedi eciam villam Bissenorum ad arandum nomine Tazzar super Sitoua (...) Insuper vero 
dedi aliam villam Hudwordiensium Bissenorum ad arandum super Sitoua...” vö. KORDÉ 13.

52 DHA I. 84. (247-260. o.): Conscriptio bonorum monasterii Sancti Mauritii de Bel. fől. 251. o.: „...rus 
Bessenorum...” vö. KRISTÓ 2003. 74.

53 DHA I. (266-268. o.): Notitia de fundatione et dotatione monasterii Sancti Aegidii de Simigio per 
Ladislaum I. regem facta. fől. 268. „Pincinaticorum villa cum servis et territorio suo...” vö. KRISTÓ 
2003. 72.; KORDÉ 13.

54 ld. 39. sz. j.! (τὰς πέραν Ἴστρου ἀπὸ τοῦ Βορυσϑένους ποταμοῦ...) A Dnyeszter itt használt megne-
vezését, mely a THURN-féle szövegkiadás névindexe szerint is Βορυσϑένης, HOLLER következete-
sen „Borüsthenos”-ként írja át. (1996. 941., 947.)

55 HOLLER 1996. 946.
56 Skylitzés in ÁKMTBF 92. p.
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csupán Holler feltételezi, hogy az adott korszakban egyáltalán lehet más jelentése, 
mint "Magyarország"?

Igaz, Moravcsik korábban úgy ítélte meg, hogy az a skylitzési hely, ahol Turkia 
egyértelműen Magyarországot jelenti, vagyis a gyula megkeresztelkedéséről szóló 
beszámoló „...bizonyosan átvétel egy jóval korábbi műből, az idézett területnévvel 
együtt”57, s magam sem kívánom ezt vitatni. 

Kérdés azonban: a Delján Péterre, illetve a besenyőkre vonatkozó információt 
ezzel szemben honnan meríti Skylitzés? Moravcsik szerint „...A XI. század első fe-
lére vonatkozóan egykorú, elveszett munkákat használt fel, s – mint előszavában 
mondja – szóbeli közlésekből is merített.”58 

Különösen a besenyőkkel kapcsolatos adatot illetően indokolt szóbeli közlésre 
gyanakodni: a gyorsan mozgó, vándorló lovasnép elhelyezkedéséről hiteles infor-
mációt ugyanis nehéz az akár csak egy-két évtizeddel korábbi írott forrásokból sze-
rezni. Azt például, hogy a besenyők elterjedési területe (fogadjuk el!) még csak Ma-
gyarország határáig nyúlna (de egyébként még inkább azt, ha máris a Dunáig, vagy 
még tovább!), főként magyarországi lakosoktól, avagy az ottani körülményeket jól 
ismerő bizánci vagy egyéb személyektől lehet hitelesen megtudni. Ilyen emberek 
pedig ugyan miért ne neveznék egész Magyarországot Pannoniának, mikor maga 
Holler hivatkozik rá, hogy a magyar királyok pénzeiken Pétertől kezdve használják 
a „Pannonia királya” megnevezést?59

Vagyis: nem csupán a 10. századi forrás, de minden más információ is eredetétől 
függően meghatározhatta, hogy Skylitzés mikor milyen helynevet használ, s mikor 
mit ért ez alatt!  

Változatlanul úgy látom tehát, hogy sokkal több okunk van Skylitzés munká-
jában a Pannonia helynévnek tulajdonítani több jelentést (amelyekről amúgy is tu-
dunk), mint a Turkiának, amelyre más adatunk nincs.

2. c) Holler öt adata

Holler persze azt állítja, hogy ilyen adat igenis van. Ám citált forrásai közül a Delján 
Péterről szóló Skylitzés-hely felhasználhatóságát egy Magyarországtól megkülön-
böztethető Turkia igazolására fentebb már láttuk.

Emellett hivatkozik három pecsétre, melyek felirataik szerint Turkia püspökééi 
voltak.60 Ebből annyi állapítható meg, hogy a 11. századi bizánci egyházszervezet 

57 MORAVCSIK B 400.
58 MORAVCSIK in ÁKMTBF 81. p.
59 HOLLER 1996. 947.
60 LAURENT V/1. no. 472.( 346–347. p.) (Σφραγὶς Ἀντωνίου μοναχοῦ, συγκέλλου καὶ προέδρου 

Τουρκίας); uo. no. 473. (347. p.) (Κύριε βοήϑει Θεοφυλάκτῳ ἐπισκόπῳ Τούρκων); uo. V/2. Paris, 
1965. no. 1611. (441. o.) (Σκέποις με Δημήτριον τὸν Τούρκ[ω]ν ϑύτην). Ld. még ÁKMTBF 253. (csak 
az első kettő; az elsőben itt LAURENT korábbi publikációja nyomán (πρωτο)συγκ[έ]λλου olvasható 
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tudott Turkia nevű püspökségről. Ugyanez vonatkozik a szinódusi határozatra61 és 
a métropolia-jegyzékre,62 melyeket Holler citál.63 Csakhogy nekünk erről a püspök-
ségről (sőt, 1028 körül már métropoliáról!) van könnyebben értelmezhető adatunk 
is: hiszen Skylitzés pontosan megírja, miképpen szentelte Theophylaktos pátriárka 
Turkia térítő püspökévé Szent Hierotheost, aki a 950-es években, a magyar gyula 
kíséretében érkezett magyar földre, s ott igen eredményesen működött.64 Semmi 
okunk nincs feltételezni, hogy a 11. századi Turkia püspöksége-métropoliája ne az 
így létrehozottnak lenne egyenes folytatása.65 Még ha a nép és az ország megne-

μοναχοῦ, συγκέλλου helyett); NESBITT -OIKONOMIDÈS no. 26., 36. (p. 88–89., 103. – csak az 
első kettő); HOLLER 1996. 943. 
LAURENT (V/1. 346. p.) kétségkívül mindhárom pecsétet a vardarióta türkökhöz kapcsolja (Szent 
Démétrios jelenléte miatt, akinek többek között Thessalonikében volt kultusza); itt hivatkozik a hiva-
talos Notitiákban olvasható ὁ Βαρδαριωτῶν ἤτοι Τούρκων titulusra holott ez a mondott pecsétnyo-
mókon nem fordul elő! A második pecsétet NESBITT és OIKONOMIDÈS is így értékelték, az elsőt 
ellenben igenis egy magyarországi püspökség dokumentumaként, mondván: itt Τουρκία szerepel 
Τούρκων helyett, s ez nem vonatkozhat a vardariótákra. MORAVCSIK az első ilyen értelmezésében 
sem bizonyos (ÁKMTBF uo. 2. sz. j.).

61 HOLLER 1996. 940. 80. sz. j. Itt V. GRUMEL szövegkiadására (no. 835. [250–252. p.]) hivatkozik, 
ám a szöveg (egy 1028-as szinódusi határozat) ott közölt változatában Turkiáról nem esik szó! Mint 
NICOLAS OIKONOMIDÈS tanulmányából (527–528.) kiderül, a határozat több kéziratban maradt 
fönt, ám ezek közül csak némelyik tartalmazza azon négy métropolita és két érsek nevét, akik kö-
zött előfordul a Ἰωάννου Τουρκίας alak is. E variációkat még soha nem publikálták nyomtatásban. 
OIKONOMIDÈS (528–529.), aki a kéziratokat tanulmányozta, több érvvel bizonyítja, hogy e nevek 
nem interpolációval kerültek a szövegbe.

62 HOLLER uo. 82. sz. j.
63 Most ne vegyük figyelembe KOSZTA LÁSZLÓ ( 114.) fenntartásait e listák forrásértékét illetően! 

(Ezeket egyébként magam is a kelleténél szkeptikusabbnak érzem; vö. OIKONOMIDÈS in 60. sz. j.!)
64 Skylitzés in ÁKMTBF 85–86.
65 Igaz, maga OIKONOMIDÈS (530–531.) szkeptikusan nyilatkozik e kérdésben, hivatkozván arra az 

ószláv fordításban fennmaradt görög vallási vitairatra (Povest' o latiněch. Magyarul: Elbeszélés a la-
tinokról. in A honfoglalás korának írott forrásai 178. p. ford.: FERINCZ ISTVÁN), mely szerint a 
keresztény hitre tért magyar fejedelem, Stefan (= a Skylitzésnél emlegetett gyula?) halála után „...
sok lázongás és pusztítás zúdult a görögök birodalmára, [úgy] hogy ezt a peon [=magyar] népet nem 
tudták hamarjában megerősíteni a keresztény hitben, mivel saját nyelvükön írott könyveik nem vol-
tak. Látván a görögöknek számukra kedvező elerőtlenedését, a latinok a peonokat, akiket ugrok-
nak mondanak... Rómából felkerekedvén, könyveikkel és írásaikkal istentelen hitükre térítették.” 
Eszerint a görög térítés a 950 körüli kezdetek után elakad, és csak 1002 (Vidin bizánci megszállása) 
után indul újra, egyrészt Ajtony, másrészt a II. Basileiosszal szövetségre lépő Szent István személyén 
keresztül. Ezzel szemben ld. BAÁN A 1169–1170.; UŐ B. Az ő álláspontját THOROCZKAY GÁBOR 
(1389–1390.) az OIKONOMIDÈS-féle elképzelés „megengedhetetlen” továbbfejlesztésének nevezi; 
pedig BAÁN mellett szólhat, hogy a hivatkozott vitairat már csak legkorábban 12. századi keletkezé-
se (MORAVCSIK B 400.) miatt sem kétségen felül álló forrás. (Itt kell elnézést kérnem azért, hogy, 
mint HOLLER LÁSZLÓ felhívta rá figyelmemet, THALLÓCZY LAJOS cikkét pontatlanul idéztem 
[UHRMAN 2003. 309.], mert a szóban forgó vallási vitairatnak nem a[z elveszett] görög eredetije, 
hanem csupán ószláv fordítása „nem régibb a XIV. századnál...”) Ám ha 12. századi, akkor is kétszáz 
évvel az idézett események után írták, és akkor sem történetírói, hanem hitvitázó célzattal. Könnyen 
lehet tehát, hogy a szöveg egy-két mondattal igen nagy időközöket ugrik át; sőt, bár emlegetett Ste-
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vezésére a 11. században már inkább Οὐγγρία-t használták is, ez nem vonja maga 
után automatikusan a püspökség nevének megváltoztatását. Hiszen egy állam és 
egy egyházmegye elvileg is egymástól független intézmények, és a gyakorlatban 
sem esnek szükségképpen egybe. 

Ellenkezőleg: miután Szent István megszervezte a maga püspökségeinek rend-
szerét, az eredeti turkiai püspökség területileg igencsak visszaszorulhatott. Makk 
Ferenc,66 majd az ő nyomán Thoroczkay Gábor67 egyenesen azt feltételezték, 
hogy a pecsétekről ismert Antónios és Theophylaktos püspökök ténylegesen nem 
is tartózkodhattak már Magyarország területén! Tény, hogy Antónios a pecséten 
a προέδρος méltóságnevet viseli, amely Moravcsik magyarázata szerint arra utal, 
hogy egy másik egyházmegye püspöke volt, a turkiait pedig csak emellett, tehát 
távollétében irányította.68 

Magam ennek ellenére kétlem, hogy István korától a bizánci alapítású püspök-
ség automatikusan ellehetetlenült volna. Köztudott, hogy a bizánci egyház egészen 
Konstantinápoly 1204-es bukásáig, de legalábbis I. András koráig (vagyis a hivata-
los, 1054-es egyházszakadásig) igen kedvezményezett helyzetben volt Magyaror-
szágon ahhoz képest, hogy egy alapvetően latin rítusú egyházrendszerbe kellett 
illeszkednie.69 

Igaz, Pirigyi István hangsúlyozza: „Mindamellett, hogy Szent István a bizán-
ci rítus továbbélését biztosította és a birodalommal szövetségesi viszonyt alakított 
ki, az ország területén kizárólag római katolikus egyházmegyéket szervezett... A bizánci 
szertartású keresztényeket római katolikus főpásztorok joghatósága alá helyezte.”70 
Ám ha a szent király nem szervezett is görög rítusú püspökséget, a már működőt alig-
ha kellett szükségképpen felszámolnia. (Ez csak 1054 után vált elkerülhetetlenné.) 
Mindez talán kapcsolatban állhat az erdélyi püspökség, esetleg a kalocsai érsekség 
keletkezésének homályos körülményeivel és az erre vonatkozó vitákkal.71

Mivel pedig a mondott két pecsét pontosabb kronológiai meghatározása a 11. 
századon belül nem látszik lehetségesnek, semmi nem zárja ki, hogy ebben az idő-
ben még folyamatosan  működött légyen a Szent Hierotheos alapította egyházme-
gye. A Moravcsik által még nem ismert, harmadik pecsét, amelyre Holler hivatko-

fanja részben vitathatatlanul viseli a gyula jellemvonásait, mégsem kizárt, hogy annak alakját unoká-
jával, Szent Istvánnal kontaminálja. (UHRMAN uo.)

66 MAKK in KMTL
67 THOROCZKAY uo.
68 MORAVCSIK in ÁKMTBF 253. (1. sz. j.) Ezzel szemben OIKONOMIDÈS (529.) szerint a szó lehet 

egyszerűen a püspök szinonimája, gyakrabban pedig éppen métropolitát jelent!
69 SZENTPÉTERY (1938. 192. o.): „Abban az időben még nem is lehetett különleges dolog, hogy gö-

rögül tudó vagy éppen görög származású pap tartózkodott Szent István király udvarában.” Ld. még 
BAKAY 135–141.; PIRIGYI 162–165.; RIPOCHE 90–91.; HAVAS 187–188; V. KOVÁCS 131–133. o.

70 PIRIGYI 164–165.
71 GYÖRFFY 1977. 183.; BAKAY 149–150.; KRISTÓ: 2000. 124–126.; MAKK in KMTL; BENKŐ ELEK: 

in KMTL; KOLÓ-SZAJÓ EDIT in KMTL; BAÁN A 1169–1170.; uő B 20–23.; OIKONOMIDÈS 530.
HOLLER 1998. 25. (168. sz. j.)
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zik, már talán 12. századi – ez sem bizonyít azonban egyebet, mint azt, hogy az 
immár elszakadt bizánci egyházszervezet akkor is érvényben levőnek tekintette a 
püspökséget, ha Magyarország területéről ekkorra már valóban kiszorult. Viszont 
éppen ez a kiszorulás (1054 után) indokolja, hogy itt a Turkia megnevezés megőr-
ződjék (hiszen amíg a püspökség ténylegesen virágzott, még érvényben volt), ha az 
ország neveként már nem használták is.

2. d) Anna Komnéné és a türkök

Ott van végül Anna Komnéné munkája és hivatkozásai a „türkökre”. Holler koráb-
ban maga is elismerte, hogy Τοῦρκοι alatt a jeles történetíró-hercegnő már szel-
dzsuk-törököket szokott érteni, ám ezt mindjárt meg is szorítja: „...részben igen, de 
nem mindannyian...” szeldzsukok szerinte azok, akiket az Alexias így emleget. Arra 
vonatkozóan azonban, hogy pontosan melyek lennének a kivételes helyek, 1998-as 
publikációjában megkímélte az olvasót (s a vitapartnert) a részletekbe menő, netán 
szőrszálhasogatásnak tűnő adatolástól. Beérte azzal, hogy átfogóan hivatkozzék az 
Alexias első három könyvére.72 Így kénytelen voltam magam e három könyv (Kam-
bylis nagy alakú kiadásában száznyolc oldal!) valamennyi ilyen vonatkozású helyét 
áttekinteni. Az eredmény a következő!

1. „...amikor... a törökök szerencsecsillaga a rómaiak fölé emelkedett...”73 A szö-
vegösszefüggés egyértelmű: akiknek a hadiszerencse az érintett időszakban egyre 
inkább a bizánciak rovására kedvez, azok szeldzsukok. Holler állítólagos Turkiája 
eleve szövetségese-vazallusa volna Konstantinápolynak, nem ellenfele; de még ha 
ellenfél volna is, sem képviselhetne olyan erőt, hogy önmagában sikeresebb legyen 
a bizánci erőknél!

2. (Urselios) „...egy időben a törökök szövetségét kereste...”74 A fentebbi okokból 
megint csak szeldzsukokról lehet szó, arról nem is szólva, hogy Urselios lázadása-
kor „...a keleti tartományokat...”75 pusztította, ami értelemszerűen a Márvány-ten-
ger keleti partját jelöli.

72 Anna Komnéné I. 1. 2. (...τῶν Τούρκων καϑυπερτερησάντων τῆς τύχης Ῥωμαίων...) (ford. 
Passuth László. A fordítás pontatlan: azt még el lehet fogadni szerencsés magyarításként, hogy a 
τύχη-ből szerencsecsillagot interpretál, a „rómaiak” helyére azonban itt mindenképp „rómaiaké” kí-
vánkozna!)

73 uo. (...πῇ δὲ καὶ συμμαχίαν λαμβάνων ἀπὸ τῶν Τούρκων...) (Az „egy időben” helyett ponto-
sabb lenne: „másrészt”.)

74 uo. (...τὰ τῆς ἑῴας πάντα...) 
75 uo. I. 2.2. (φίλοι μὲν ἄμφω ἀλλήλοις ὃ τε σὸς σουλτάνος καὶ <ὁ> ἐμὸς βασιλεύς.) (Passuth for-

dításából e rész kimaradt.)
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3. Amikor Alexios a barbár vezért, Tutakhot agitálja, hogy fogjon vele össze Urseli-
os ellen, többek között a következővel érvel: „A te szultánod és az én császárom 
mindketten kedvesek egymásnak.”76 Mivel Tutakh uralkodója szultáni címet visel, 
csakis szeldzsuk lehet. Így azt már kérdeznünk sem kell, hogy az ugyanezen parag-
rafus (egyben ugyanezen szónoklat) lezárásában emlegetett "törökök" (Τούρκων) 
szeldzsukok-e.

4. „A keleti csapatok szétszóródtak a törökök elleni küzdelemben...”77 A keleti csa-
patokról lévén szó eleve nem lehetne kételyünk, kik ők; akkor sem, ha a szerző 
maga nem szögezné le, hogy e törökök „...uralták az egész területet Pontos és a 
Helléspontos között, az Égei-tengert s a szíriai tengert, Pamphylia s Kilikia partjait, 
egészen le az egyiptomi tengerig.”78 

5. Az idősebb Niképhoros Bryennios ellen hadba induló Alexios Komnénos csa-
patainak áttekintésénél: „...és egyúttal a törökök közül híva segítségül szövetsége-
seket...”79 parancsolták meg neki, hogy induljon harcba. Mivel itt az említett törö-
kökre semmi közelebbi információ nem vonatkozik, így, noha különösebb ok nem 
lenne kétségbe vonni, hogy ők is szeldzsukok (hiszen láttuk: Alexios már előzőleg 
is szövetkezett azokkal), tény, hogy ez nem bizonyítható egyértelműen; így e sze-
melvényre még vissza kell térnünk! 

6. Mikor Komnénos felállítja seregeit Bryennios ellen: „...és a törökök fejéül Kata-
kalóst állította, és a teljes skytha [=besenyő] [egységet] mellé parancsolta...”80 Itt 
hasonló a helyzet, mint az imént. Külön jelentősége lehet annak, hogy a „törökök” 
itt besenyőkkel szerepelnek együtt!

7. A csata során „...valamely elszakadt rész a törökök szövetséges seregéből meg-

76 uo. I. 4. 4. (τά τε γὰρ ἑῴα τῶν στρατευμάτων ἄλλο ἀλλαχοῦ διεσκέδαστο τῶν Τούρκων 
ὑφαπλωϑέντων...) (ford.: Passuth László) Pontosabban: „...szétszóródtak, ahogyan a törökök 
elterjeszkedtek...”

77 uo. (...καὶ πάντα σχεδὸν περισχόντων, ὅσα Εὐξείνου Πόντου ἐστὶ μεταξὺ καὶ Ἑλλησπόντου καὶ 
Αἰγαίου τε καὶ Συριακοῦ Πελάγους Σάρωνός τε καὶ τῶν ἄλλων <ποταμῶν> καὶ μάλιστα ὁπόσα 
Παμφυλίαν τε καὶ Κίλικας παραμείβοντες ἐς τὸ Πέλαγος ἐκπέμπουσι τὸ Αἰγύπτιον. (Passuth 
fordítása itt is erősen egyszerűsít. Pontosabban: „...mivel körülfogták szinte mindazt, ami csak a Fe-
kete-tenger, a Helléspontos, az Égei- és a Syriai-tenger, Sarón és a többi <folyó> között van, s legin-
kább ahány [folyó], miután elhalad Pamphylia és a kilixek mellett, kivezet az Egyiptomi-tengerhez.”

78 uo. (...καὶ ἅμα συμμάχους ἀπὸ τῶν Τούρκων προσκαλεσάμενοι...) (Passuth fordításából e mon-
dat kimaradt.) 

79 uo. I. 5. 3. (...τῶν δὲ […] καὶ Τούρκων ἔξαρχον τὸν Κατακαλὼν κατέστησε καὶ πρὸς τὸ Σκυϑικὸν 
ἅπαν […] παρεκελεύσατο.) (Passuthnál e mondat sem szerepel.)

80 uo. I. 6. 1. (...ἀπομοιρά τις ἐκ τῆς συμμαχίας τῶν Τούρκων καταλαμβάνει τὸν δομέστικον τῶν 
σχολῶν Ἀλέξιον...) 
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találja Alexiost, a skholék domestikosát...”81, és miután egy dombról megszemlélték 
Bryenniosnak a győzelem biztosnak hitt tudatában immár a fegyelmet kevéssé tar-
tó seregét – „Így bizony, miután az én apám körül levők és az újonnan érkezett 
törökök megszemlélték, hogy amazok összekeveredett állapotban vannak, három 
részre osztották szét önmagukat, és kettőnek azt rendelték el, hogy ott valahol les-
be álljanak, a harmadik résznek azt parancsolták, hogy hátráljon meg az ellenséggel 
szemben [...] A törökök mégsem phalanxként összerendezetten támadtak egyszer-
re valamennyien, hanem részekre osztottan és különválva egymástól valamiféle 
csapatokba mindenütt); aztán valamennyi egység rohamozzon, amazokra hajtva 
lovait, és sűrű nyilaikat vegyék igénybe [...] A törökök tehát folyamatos nyilaikkal 
árnyékot borítottak a seregre, mindig másutt kötve le [...] Bizony, a törökök és az 
én apám, miután rövid időre szembeszálltak az ellenfeleikkel, azt színlelték, hogy 
menekülnek, úgy, hogy kissé elhúzták az ellenfeleket a lesállásokig, és mesterien 
romlásba rántották őket.”82 A két megelőző szemelvényhez fűzötteket itt azzal egé-
szíthetjük ki, hogy Alexios törökjei láthatóan mesterei a steppei lovas nomádok ha-
gyományos harcmodorának. Holler ezt nem is mulasztja el szóvá tenni: „Azt, hogy 
itt nem szeldzsuk törökökről van szó, teljes mértékben alátámasztja az írónő leírá-
sa ezeknek a türk csapatoknak a harcmodoráról, amely számos jellegzetességében 
teljes azonosságot mutat az évszázadokkal korábban keletről érkező népek harci 
stílusára vonatkozó leírásokkal.”83      

8. Ugyanezen csata végén Bryennios, amikor már lova sem használható, tehát 
menekülésre sincs esélye, „...a törökök közül két nemes vitézt hívott ki önmaga 
ellen.”84 Itt értelemszerűen ugyanazon törökökről van szó, mint az előbb. Mivel itt 
már közelharc folyik, újabb információt harcmodorukról sem kapunk, azon kívül, 
hogy kettejük közül az egyik a közelharcban dárdával (τῷ δόρατι) küzd (ami vi-
szont túl általános ahhoz, hogy következtetést vonhassunk le belőle).

81 uo.I. 6. 2–4. (οὕτω δῆτα συγκεχυμένως ἔχοντας τούτους οἱ ἀμφὶ τὸν ἐμὸν πατέρα καὶ τοὺς 
νεήλυδας Τούρκους ϑεασάμενοι εἰς τρεῖς μοίρας ἑαυτοὺς διενείμαντο καὶ τὰς μὲν δύο ἐλλοχεῖν 
αὐτοῦ που διέταττον, τὴν δὲ τρίτην μερίδα χωρεῖν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐκέλευον […] [οἱ μέντοι 
Τοῦρκοι οὐ κατὰ φάλαγγα συντεταγμένως ἐπῄεσαν ἅμα πάντες. ἀλλὰ μεμερισμένως καὶ 
ἀπ᾽ ἀλλήλων κατά τινας ὁμίλους διεστηκότες ἑκασταχοῦ], εἶτα προσβάλλειν ἑκάστην ἴλην 
τοὺς ἵππους ἐπὶ τούτους ἐλαύνοντας καὶ πυκνοῖς ἀποχρῆσϑαι τοξεύμασι […] οἱ μὲν οὖν 
Τοῦρκοι ἄλλος ἐπ᾿ ἄλλῳ καταλαμβάνοντες τοῖς συνεχέσι βέλεσι τὸ στράτευμα κατεσκίαζον 
[…] οἱ μέντοι Τοῦρκοι καὶ ὁ ἐμὸς πατὴρ βραχύ τι πρὸς τοὺς πολεμίους ἀντικαταστάντες ἑξῆς 
φεύγειν ἐσχηματίζοντο κατ᾿ ὀλίγον ἐφέλκοντες εἰς τὰς ἐνέδρας τοὺς πολεμίους καὶ τεχνικῶς 
ὑποσύροντες.) Passuth fordítása e résznél (28-29. o.) annyira szabad, hogy a szöveg filológiai vizs-
gálatára alkalmatlan.

82 Holler 1998. 25.
83 Anna Komnéné I. 6 6. (...πρὸς ἑαυτὸν δύο τῶν Τούρκων γενναίους ἐξεκαλέσατο.)
84 uo. II. 3. 1. (τῆς πόλεως τοίνυν Κυζίκου κατασχεϑείσης παρὰ τῶν Τούρκων.) 
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9. „Miután Kyzikos városát bizony elfoglalták a törökök...”85 – határozza meg Anna 
az édesapja trónra jutását közvetlenül megelőző fordulat idejét. Mivel Kyzikos a 
Márvány-tenger keleti partján van, nem is vitás, hogy szeldzsukokról van szó.

10. Amikor a Komnénosok „forradalmának” kitörtekor Ióannés Dukas καῖσαρ 
elindul, hogy csatlakozzék a felkelőkhöz, „Szerencsés véletlen folytán még ez tör-
tént: menet közben a cézár törökökkel találkozott, akik átkeltek az Euros folyón...
”86 A helyszín ezúttal Thrákia; az Euros a mai Marica folyó. Elgondolkodtató le-
hetne, hogy e törökök „pogány rítusuk szerint esküt is tettek arra, hogy szívesen 
harcolnak a Komnénosokért.” Mivel Holler szerint az ő Balkánra szakadt türk-ma-
gyarjai még mindig „lovas, harcos” nép,87 így könnyen asszociálhatnánk hozzájuk 
a pogányság képzetét – bár így megint nehéz lenne őket kapcsolatba hozni a Co-
rona Graeca πιστός Geóbitzasával. Ám ha ettől el tekintenénk is, maradna a tény, 
hogy a görög eredetiben csupán „...a számukra megszokott [rítusnak] megfelelően 
hajtották végre az esküt, állítva, hogy nagyon buzgón harcolnak majd együtt a 
Komnénosszal.”88 A „pogány” jelző csupán Passuth interpretált fordításában buk-
kan fel, bár erősen valószínű, hogy itt ő is inkább „muszlim”, mint „sámánhitű” 
jelentésben használta.

11. Ahol a birodalom állapotát elemzi Alexios trónra léptekor: „Mert a felkelő nap 
felé eső (tartományokat) is rettenetesen kirabolták a törökök...”89 A felkelő nap sze-
rinti tájolásból egyértelmű, hogy a keleti tartományokról, tehát szeldzsukokról van 
szó. De hogy ne lehessenek kétségeink, Anna Komnéné két paragrafussal odébb 
megemlíti többek között Paphlagonia és Kappadokia tartományokat az ugyanezen 
törökökkel szembeni hősies ellenállással kapcsolatban.90

12. Végül, miután a Robert Guiscard-ral vívott háború után Alexios figyelme is-
mét Kelet felé fordul, kiderül, hogy „...látta a legistentelenebb törököket, amint a 
Propontis körül időztek, amikor Solyma hatalmat gyakorolt az egész Kelet felett, 
és Nikaia körül tartotta udvarát (akinek a sultanikion volt az, amit mi basileionnak 
neveztünk...)”91 Ha a Nikaia és Propontis helynevek nem volnának elegendők, 
Solyma (=Szulejmán) személyneve és udvarának az arab szultán méltóságnévből 

85 uo. II. 6. 8. (γίγνεται δέ τι κατὰ συντυχίαν τοιοῦτον· ἀπερχόμενος ὁ καῖσαρ περιέτυχε Τούρκοις 
ἄρτι διαπερῶσι τὸν Εὖρον καλούμενον ποταμόν.) ford. Passuth László (70.) 

86 Holler 1998. 25.
87 Anna Komnéné II. 6. 8. (...κατὰ τὸ εἰϑισμένον αὐτοῖς τὸν ὅρκον ἐπλήρουν συμμαχῆσαι τῷ 

Κομνηνῷ μάλα προϑύμως διαβεβαιούμενοι.)
88 uo. III. 9. 1. (καὶ γὰρ τὰ μὲν πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον οἱ Τοῦρκοι δεινῶς ἐληίζοντο ...)
89 uo. III. 9. 3.
90 uo. III. 11. 1. (...τοὺς μὲν ἀϑεωτάτους Τούρκους περὶ τὴν Προποντίδα ἐνδιατρίβοντας, τοῦ Σολυμᾶ 

τῆς ἑῴας ἁπάσης ἐξουσιάζοντος καὶ περὶ τὴν Νίκαιαν αὐλιζομένου (οὗ καὶ τὸ σουλτανίκιον ἦν, 
ὅπερ ἂν ἡμεῖς βασίλειον ὀνομάσαιμεν...)

91 uo.



45

Uhrman Iván: ΓΕΩΒΙΤΖAΣ ΠΙΣΤOΣ ΚPAΛΗΣ ΤΟΥPΚIΑΣ

képzett görögös megnevezése egyértelműen mutatják, hogy itt csakis szeldzsukok-
ra gondolhatunk.

Végigtekintve tehát Anna Komnéné első három könyvének valamennyi olyan he-
lyét, ahol Τοῦρκοι egyáltalán előfordulnak, azt állapíthatjuk meg, hogy tizenkét 
említés közül hét vitathatatlanul a szeldzsukokról szól. A maradék ötöt kell figyel-
mesebben megvizsgálnunk. Ezekben kétségkívül nem találunk olyan mozzanatot, 
amely egyértelműen igazolná szeldzsuk voltukat. Hacsak nem tekintenénk annak 
a következő  megfontolást: a történetíró császárlány, aki e népnevet azért nagyobb 
részt láthatóan a szeldzsukokra alkalmazza, miért nem hívja fel a figyelmet arra, 
hogy a vitatott öt ponton másokat nevez ugyanígy? Ne lett volna tisztában a kü-
lönbséggel? Ez alig elképzelhető, hiszen az eseményekre vonatkozó egyik legfőbb 
forrásául édesapja szóbeli közlései szolgálhattak, aki bizonyára nem mulasztott el 
beszámolni leányának arról, miféle etnikumokkal érintkezett csatáiban és diplomá-
ciai akcióiban.

Ám tekintsünk most el ettől! Még ebben az esetben is komoly indok kell egyál-
talán a feltevés megfogalmazásához is, hogy a mondott helyen valamilyen más 
Τοῦρκοι szerepeljenek. Nézzük tehát, milyen indoka van erre Hollernek (azon kí-
vül, hogy a koronán látható Geóbitzas-képhez kell találnia egy etnikumot, más-
képp el kellene ismernie magyar vonatkozását)?

Egyik ilyen érvére már utaltunk: az 5–8. szemelvényekben emlegetett törökök 
nomád harcmodorára. Kérdés persze, hogy a Holler által tételezett balkáni türk-
magyarok, akik szerinte is még a 10. században költöztek ide,92 feltétlenül őrzik-e 
eredeti, steppei lovas harcmodorukat a 11. század utolsó negyedéig, míg anyaor-
szágbeli rokonaik eddigre kezdték ezt feladni. (Holler azt sugallja: Balkánra sza-
kadt testvéreinknek ez a konzervatívabb hadrendje és életmódja magyarázza, 
hogy Anna Komnéné őket még mindig türköknek nevezi, míg az anyaországbeli 
magyarokat dákoknak.93) Ám e kérdést is csak akkor indokolt feltenni, ha előbb az 
ellenkező oldalról vizsgáltuk meg a problémát: kizárja-e a mondott törökök steppei 
harcmodora szeldzsuk voltukat?

Erre hadd idézzem Vásáry Istvánt, a turkológia egyik legkiválóbb hazai tudósát, 
aki a fent emlegetett Szulejmán szultán 1081-es nikaiai megtelepedését így kom-
mentálja: „Bizánci hívásra jöttek be a szeldzsukok, s nomád szokás szerint a meghí-
vást túl szívélyesen értelmezve ott is maradtak.”94 A kis-ázsiai eseményektől függet-
lenül is ismételten tipikus nomádokként jellemzi a szeldzsukokat, azt követően is, 
hogy a 10. században az iszlám hívei lettek, és végig 11. századi történetük kapcsán 
szintén.95   

92 Vásáry 115.
93 uo. 112–117.
94 Holler 1998. 26.
95 Anna Komnéné IV. 4. 3. (...ὁ δέ γε Τατίκιος καὶ μέγας τῷ τότε πριμικήριος τῶν περὶ τὴν Ἀχριδὼ 

οἰκούντων Τούρκων ἡγεμόνευε...) Nehéz megérteni, miért hivatkozott Holler csupán a szerző 
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Így a mondott Τοῦρκοι steppei jellege éppenséggel nem mond ellene szeldzsuk 
voltuknak.

Holler másik érve földrajzi jellegű. A Τοῦρκοι a vizsgált szövegrészekben vitat-
hatatlanul a Balkánon fordulnak elő, éppen ott, ahol az általa feltételezett Turkia 
is található – legalábbis amennyiben igen kicsiny léptékű térképen nézzük. Mint 
ugyanis fentebb láttuk, az ő Turkiája valahol a Magyar Királyság déli szomszéd-
ságában terülne el, Belgrád és a Morava-torkolat környékén, illetve Sirmiumnál.96 
Ugyanakkor álláspontja védelmében hivatkozik arra, hogy Anna Komnéné az 1081-
es harcokkal kapcsolatban „akhridi” türkökről emlékezik meg.97 S bár a fentebbi 
áttekintésből kiderülhet, hogy a Τοῦρκοι mellett ilyen jelzőt valójában a császár-
lány első három könyvében sehol nem találunk, a hivatkozás mégsem légből kapott  
– éppen csak nehezen ellenőrizhető. 

A citált hely ugyanis nem az első három könyvében olvasható a tudós császár-
lánynak, hanem már a negyedikben: „...Tatikios pedig, aki nagy is volt az akkori 
időben, primikériosként irányította a két Achris [=a város és a tó] körül lakó türkö-
ket...”98

Mármost Gyóni kétségtelenül úgy értelmezte e helyet, hogy az az ún. "vardarió-

első három könyvére, holott e negyedik könyvbeli szemelvény oly meghatározó érvként szerepel 
okfejtésében. Arra nem akarok gondolni, hogy meg sem nézte az eredeti szöveget, hanem csupán 
Gyóni Mátyás azon művének (1942. 49.) idézésében látta volna, melyre 1998-ban nem hivatkozott 
– bár emellett szólna, hogy Gyóni a mondott helyen „I. 138. 3.” jelzéssel citálja a császárlányt. Ezt 
az magyarázza, hogy nem a Holler által használt, Leib-féle, hanem az 1884-es lipcsei (Teubner-) 
kiadásból dolgozott: ennek sajátossága, hogy mutatójában nem könyvek és caputok, hanem kötetek, 
oldalak és sorok szerint utal; Gyóni ezt veszi át. Az „I. 138. 3.” tehát annyit jelentett, hogy az idézet 
a kétkötetes kiadvány első kötetének 138. oldalán, a harmadik sorban található. Az ilyen hivatkozás 
alapján persze a Leib- vagy kivált az általam használt Kambylos-féle változatból lehetetlen bármit is 
azonosítani. Kizártnak tartom azonban, hogy Hollernek mindez ne tűnt volna fel (már csak azért 
is, mert forrásunk I. könyve nem tartalmaz 138 caputot, csupán tizenhatot). Így viszont továbbra is 
hiányolom részéről a IV. könyv citálását – legalább olyan általános szinten, mint az első háromét!

96 Niképhoros Bryennios IV. 2. (Στρατεύματος δ̓  ἀπορῶν οἰκείου διεπέμπετο πρὸς τοὺς τῶν 
Τούρκων ἐξάρχοντας ἐν Νικαίᾳ τῆς Βι�υνίας διατρίβοντας ἤστην δὲ τούτῳ �ασοὺρ καὶ Σο�τῆς Βι�υνίας διατρίβοντας ἤστην δὲ τούτῳ �ασοὺρ καὶ Σο�ῳ �ασοὺρ καὶ Σο� �ασοὺρ καὶ Σο-
λυμάν, οἱ τοῦ Κουτλουμοῦς παῖδες, καὶ αὐτίκα ἐκεῖνοι συμμάχους ἐξέπεμπον οὐκ ἐλάττονας 
δισχιλίων καὶ κατὰ πόδας ἑτέρους ηὐτρέπιζον.)

97 uo.
98 Igaz, egy helyen (II. 4.) elhangzik: „...ἠγγέλλετο δὲ παρὰ τῶν σκοπῶν Τούρκων πλῆϑος πολὺ 

κατὰ Ῥωμαίων χωρεῖν καὶ ἀγχοῦ που τούτου στρατοπεδεύειν.” Ezt éppen lehetne úgy fordítani: 
„Hírül adatott a török kémek által, hogy nagy sokaság indult el a rómaiak [= bizánciak] felé, és valahol 
ahhoz közel tábort vert.” Ám egyfelől jóval logikusabb fordítás: „Hírül adatott a kémek által, hogy 
a törökök nagy sokasága indult meg...” stb. Már csak azért is, mert a következőkben még kétszer 
találunk hasonló szerkezetet: πλῆϑος Τούρκων πολὺ, illetve πλῆϑος τῶν Τούρκων (II. 6.); τὸ δὲ 
Τούρκων πλῆϑος (II. 22.). Ám ha ennek ellenére mégis a másik (sejthetően Holler által preferált) 
fordításhoz ragaszkodnánk, az sem indokolná, hogy a „török kémekben” Balkánra szakadt magya-
rokat lássunk. Az ellenfél ugyanis itt egyértelműen a szeldzsuk-törökök, akik ellen kémkedni sokkal 
alkalmasabbak lehettek a közülük megfizetett árulók, mint a Balkánról hozott, keresztény hitű, más 
nyelvű, állítólagos magyarok.
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ta" türkökre vonatkozik.99 Ám ha így van is: ha valaki a teljes mondatot nézi, és nem 
csak azt, amit Gyóni kiemelt abból, látni fogja: ezeket a türköket semmiképpen sem 
"király" irányítja, hanem egy primicerius. Ez a latin rangjelzés a szamárlétrán (szó 
szerint a viasztáblán = cera) legelöl álló főhivatalnokot jelent. Tehát semmiképpen 
sem egy mégoly viszonylagosan önálló uralkodót, hanem a bizánci hierarchiába 
messzemenően betagozódott tisztviselőt. Így Holler álláspontjának igazolására  
valójában ez a szemelvény is alkalmatlan. 

Amúgy pedig: nem tételezi-e Holler túlzottan tekintélyesnek a maga Turkiáját, 
amely a Sirmium–Belgrád vonaltól kb. 300 km-re délre található Achrisig lehúzó-
dik? Arról nem is beszélve, hogy a két Achrison kívül konkrétabb helymeghatáro-
zással csupán a 10. számú szemelvény esetében találkozhatunk, ám ott a helyszín 
Thrákia, az Euros (ma Marica) folyó környéke, ezúttal keleti irányban közel ugyan-
ekkora távolságra Achristól. Ildomos-e vajon ilyen szabadon kezelni a térképet? 
(Bár tény: a Vardar folyó szinte félúton lenne Achris és az Euros között!)  

Az persze kétségkívül kérdés: honnan kerültek a Balkánra az emlegetett török 
egységek. Szerencsére Holler becsületes és lelkiismeretes kutató módján maga hívja 
fel a figyelmet arra,100 hogy Anna Komnéné férje és történetíró pályatársa, az ifjabb 
Niképhoros Bryennios művéből erre is választ kapunk. Eszerint miután Niképho-
ros Botaneiatés császár kiküldte Alexios Komnénost a lázadó idősebb Bryennios 
ellen, „Mivel pedig a saját serege hiányos volt, üzenetet küldött a bithyniai Nikai-
ában időző törökök elöljáróihoz; ezek ketten pedig Masur és Solyman voltak, Ku-
tlumus fiai, és azok tüstént kiküldtek szövetségesekül kétezernél nem kevesebbet, 
és készenlétben tartottak másokat rögtön utánuk.”101 A nikaiai helyszín csakúgy, 
mint a Masur (Manszur) és Solyman (Szulejmán) személynevek egyértelművé te-
szik, hogy itt is szeldzsukokkal van dolgunk: Holler ezt maga is hangsúlyozza.102 
Ebből következően Anna Komnéné korábban vizsgált 5–8. szemelvényeiről megint 
csak le kell mondania: ezek, mint Bryennios kiegészítő információja rámutat, csakis 
szeldzsukok lehettek.

Hogy azonban Holler mégse veszítse el végképpen Anna Komnénét állítólagos 
Turkiájának forrásai közül, kénytelen (most már konkrét hivatkozás nélkül) egy, az 
előbbivel ellentétes értelmű Bryennios-helyre apellálni. „Azonban Bryennios leírá-
sából tudjuk, hogy már ezt megelőzően is jelentős türk csapatai voltak Alexiosnak, 
akiket kémfeladatokra is alkalmazott.”103 

99 Bryennios II. 3. (...οἵ τε γὰρ Τοῦρκοι τὰ κατὰ τὸν Διογένην πυϑόμενοι καὶ τὰς πρὸς Ῥωμαίους 
δἰ  ἐκεῖνον γενομένας ξυμβάσεις τε καὶ σπονδὰς διαλύσαντες τὴν ἑῴαν πᾶσαν ἐδῄουντο καὶ 
ἐληΐζοντο...) 

100 Bryennios II. 3–28.
101 uo.II. 17–18.
102 Bryennios III. 16.
103 Bryrennios IV. 6. (...καὶ γὰρ τῶν μετὰ τοῦ Κομνηνοῦ Ἀλεξίου Τούρκων τινὲς νύκτωρ ἀπίοντες 

ἐπὶ <τῷ> τὸ τοῦ Βρυεννίου στράτευμα κατασκέψασϑαι...)
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A valóságban azonban Bryennios nem ad ilyen információt.104. Ha áttekint-
jük a fentebbi helyet megelőző valamennyi, a II. és III. könyvében található 
szemelvényét,105 azt tapasztaljuk: mindjárt a második könyv elején egyértelművé 
teszi, hogy szeldzsukokról beszél. „...mert a törökök is, miután megtudták a Dio-
genést illető [dolgokat – ti. a császár halálát], és a rómaiakkal amannak révén kelet-
kezett békeszerződéseket és egyezményeket megszegték, az egész Keletet feldúlták 
és kifosztották...”106  Hogy a Kelet itt egyértelműen az ázsiai birodalomrészt jelenti, 
azt nemcsak a korabeli bizánci történetírásban általános szóhasználat igazolja, ha-
nem az is, hogy e türkök dúlásaival szembeállítva ugyanitt a „skythák” [= bese-
nyők] thrákiai és makedóniai pusztításait említi annak bizonyságául, hogy a frissen 
trónra lépett Michaél Dukasnak Keleten és Nyugaton egyszerre meggyűlik a baja. 

A II. könyv ezután jórészt az ezen törökök ellen vívott háborút beszéli el, akik 
tehát itt Alexios számára szinte kizárólag mint ellenfelek bukkannak fel, a helyszín 
pedig végig Ázsia.107 Igaz, nemcsak arról számol be (a korábban vizsgált, 3. számú 
Anna Komnéné-szemelvénnyel egybehangzóan) miként állította Alexios a maga ol-
dalára Tutakh szeldzsuk-törökjeit, amikor Keleten harcolt Urselios ellen,108 hanem 
ezt megelőzően egy Artukh nevű török vezér megnyeréséről is, hasonló célból.109 
Ezek után éppen nem lenne meglepő, ha ezek egy részét a Balkánra is magával 
hozta volna, miután kitapasztalta, mennyi hasznukat veheti a harcban. (S ez a 10. 
számú Anna Komnéné-szemelvény thrákiai törökjeire is értelemszerűbb magyará-
zatnak tűnik, mint Holler állítólagos balkáni Turkiája.)

A III. könyv egyetlen török vonatkozású említése szintén ázsiai helyszínt emle-
get, ezen kívül itt megint név szerint esik szó Solymanról, Kutlumus fiáról.110

104 Bryennios IV. 4. (Ἐξῄει οὖν ὁ Κομνηνός, σχὼν μεϑ̓  ἑαυτοῦ τούς τε ξυμμάχους Τούρκους...) 
105 uo. IV. 2. (�ήπω δὲ τῶν συμμάχων φϑασάντων, ἐδόκει τοὺς πρέσβεις ἀπιέναι...) 
106 Holler 1998. 24.
107 Holler 1996. 953–954.
108 Az ESZSZJA szócikke éppenséggel a poláb (vagyis elbai) szlávok környezetében tételezi az átvételt, 

még a 9. század elején, és hogy onnan terjedt volna a szó a különböző szláv törzsek között egészen a 
Balkánig!

109 Szóvégi –j nemigen palatalizálható, hiszen eleve palatális! Holler (1996. 954.) Gyónira hivatkozik, 
akit korábban (uo. 926.) szó szerint idézett: „Az -ης és -ις végű idegen nyelvi személynevekben -i 
végű, vagy esetleg palatális, jésített mássalhangzóra végződő idegen nyelvi hangalakot kell keresni.” 
(Gyóni 1943. 196.) Ez valójában annyit jelent, hogy a görögök által átvett szláv szó tővégi mással-
hangzója eleve palatális volt, ezért lesz a görögben κράλης – nem pedig κράλος vagy κράλας. Hogy 
a κράλης szó eredeti tőhangzója a magyar nyelvbe való bekerülésekor csakis egy palatális liquida 
(az a hang, melynek jelölésére később ly betűkombinációnkat kialakították) lehetett, ld. még Benkő 
Loránd 13. és fől. 29.; Moór 125.; velük szemben Pais 1939. 4–5. egyformán lehetségesnek tartja e 
liquidát (horvát, szlovén vagy szlovák átvétel esetén) és az l-et (cseh átvétel esetén) mondván, hogy 
a magyar nyelvben l→ly és ly→l fejlődésre egyaránt van példa. Csakhogy: van-e j→l változásra is?! S 
van-e ilyen a csehben, lengyelben, ó-szorbban, horvátban és bolgárban, hogy e nyelvek král, król, krol, 
král, kral alakjait (Pais 1939. 3.) magyarázhassuk? 

110 ÁKMTBF 80. = DHA I. 13. (p. 85.) (...ἐγὼ Στέφανος χριστιανὸς καὶ κράλης πάσης Οὐγγρίας... – a 
κράλης alak Moravcsik korrekciója, eredetileg κράλ) (ford. Moravcsik Gyula)
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Kémfeladatra alkalmazott törökökről a negyedik könyvben beszél Bryennios: 
„...és mert a Komnénos Alexios társaságában lévő törökök közül némelyek, mi-
után éjszaka elmentek [az idősebb] Bryennios táborához, hogy felderítsék...”111 Ez 
azonban nem azt megelőzően történt, hogy Masur és Solyman elküldték a maguk 
kétezer emberét Alexios segítségére, ellenkezőleg, azt követően, hogy „Komnénos 
tehát kivonult, miután magához vette a török szövetségeseket is...”112 – értelemsze-
rűen a Solymanék által küldötteket. Igaz, a korábbi idézet közvetlenül így folytató-
dik: „Amikor pedig még semmiképpen nem érkeztek meg a szövetségesek, jónak 
látszott, hogy a követek elmenjenek...”113 – de láthatjuk, itt csakis követekről van 
még szó.

Összegezve: Anna Komnéné és férje adatait egy balkáni Türkia „királyság” bizo-
nyítékaiul felhasználni csak nem csekély erőszak árán lehetséges. Kénytelen vagyok 
tehát megismételni 2003-as álláspontomat: erről a Türkiáról semmiféle forrás nem 
tud, amelynek alapján létezését indokolt lenne felvetnünk.

3. A kralés

1996-os munkájában Holler a király szó eredeztetésével kapcsolatosan is olyan té-
teleket fogalmaz meg, melyek (kronológiai okból) kizárják a mi elképzelésünket 
Geóbitzas ábrázolásával kapcsolatban.

Elképzelése szerint a szóban forgó főnév a szláv kraj származéka, és konkré-
tan az általa feltételezett, balkáni Türkia megnevezéseként (kraj Turkié=Türkia 
vidéke→határvidéke) esik át metonymikus jelentésfejlődésen, miáltal a határőrvidék 
vezérét (1998-as megfogalmazása szerint „határőrgróf”114) is jelentette.115 A fentebb 
vizsgált Skylitzés-idézet éppen arra lenne példa, miként következik be e jelentésfej-
lődés, és innen aztán a 11. sz. végén kerülne csak át a magyarba.116

Nem vagyok szlavista, így e merész etimológiai koncepció legtöbb részletével 
nem kívánok vitába szállni. Nem hivatkozom a nyelvtörténeti körökben máig szin-
te osztatlanul elfogadott etimológiára, mely szerint a mondott szó Nagy Károly 
nevéből alakult méltóságnévvé a nyugati (és a katolikus orientáltságú déli) szláv 

111 Király 55–56.
112 DHA I. 136/1. (366. o.) (Et hęc sunt ea, quę inventa sunt esse ipsius ecclesię sine omni contradictio-

ne Simone Quinque Ecclesiarum episcopo iussu regis et consensu Bezpremensis episcopi diligenter 
perscrutante et veritatem rei christianissimo regi Columbano referante...) 

113 Fejérpataky 1892. 28., 38–39. Korábban uő (1885. 20–21. o.) még úgy vélte, hogy Simon csupán a 
görög oklevelet nézte át a király megbízásából, mivel jól tudott görögül; arra azonban ekkor még nem 
vélt felvilágosítást találni a szövegben, hogy ki az oklevelek szerzője. 

114 Hóman 146. 
115 Komjáthy 34.
116 Anna Komnéné in ÁKMTBF 107. (...οἱ ἐκ τῶν Δακῶν ἥκοντες ἀποκρισιάριοι παρὰ τοῦ κράλη... 

καὶ Σίμων...) 
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nyelvekben.117 Nem teszem fel a kérdést, hogy ha a méltóságnév kialakulása ennyire 
helyi jellegű volt, miként terjedhetett el egészen Lengyelországig.118 Nem kívánom 
hangsúlyozni azt a körülményt, hogy a magyar nyelvben határőrgróf főnév nem léte-
zik, csupán határgróf vagy őrgróf (mindkettő a német Markgraf tükörfordítása). Még 
arra a meghökkentő állításra sem kívánok válaszolni,  mely szerint az eredeti kraj 
tővégi mássalhangzója a görög �ης végződés hozzáadása nyomán palatalizálódott 
volna.119 Néhány kronológiai kérdést azonban fel kell vetnem.
3. a) A veszprémvölgyi oklevél és Simon püspök

A κράλης/κράλ szó ugyanis köztudomásúlag előfordul egy olyan magyarországi 
görög nyelvemlékben, amely a 11. század harmadik negyedénél mindenképpen jó-
val korábbi: a veszprémvölgyi apácakolostor görög nyelvű alapítólevelében. „Én, 
István, keresztény és egész Ungria királya...”120

117 HOLLER (1996. 952.) ezt arra hivatkozva cáfolja, hogy a szó méltóságnévi jelentésben Nagy Károly 
halála után kétszáz évig nem fordul elő; ennek azonban az lehet a magyarázata, hogy a mondott szláv 
népek írásbelisége éppen e kétszáz év során, jórészt annak végére alakul ki. Bírálja (1996. 961. 126. sz. 
j.) KNIEZSA ISTVÁN-t (A 268–269.), aki ezen etimológiát hangoztatva MELICH JÁNOSra (1903. 
124.) hivatkozott, holott MELICH a mondott helyen szót sem ejt a Karl személynévről. KNIEZSA 
hivatkozása valójában nem a fenti etimológiával, hanem a király főnév bármiféle etimológiai vonat-
kozásával foglalkozó munkákat sorolja fel (némi tagadhatatlanul zavaró tömörséggel); tény viszont, 
hogy mint arra HOLLER (uo.) rámutat, MELICH (1908. 28.) később valóban kételyeit fejezte ki a 
méltóságnév ilyen eredeztetésével kapcsolatban, és KNIEZSA ezt kétségkívül elmulasztotta idézni.
Csakhogy arról pedig HOLLER feledkezik meg, hogy újabb egy-két év elteltével MELICH (1909/1910. 
53–58.) mégis a Károly névből való származtatáshoz tért vissza. Ugyancsak nem ejt szót PAIS DEZSŐ 
tanulmányáról (1939. 1.), mely szintén egyértelműen e hagyományos etimológiát fogadja el. Igaz, 
GYÓNI (1943. 195–196.) ismét problémásnak minősítette e származtatást, vele szemben viszont eh-
hez ragaszkodik nemcsak KNIEZSA (ld. fönt és B 227.), de úgy a TESz, mint GYÖRFFY (1984. 676. 
o.), némi aggályokkal bár, de az ESZSZJA is (s. v. korl’ь), legutóbb pedig JANKOVICSNÉ TÁLAS 
ANIKÓ.

118 Az ESZSZJA szócikke éppenséggel a poláb (vagyis elbai) szlávok környezetében tételezi az átvételt, 
még a 9. század elején, és hogy onnan terjedt volna a szó a különböző szláv törzsek között egészen a 
Balkánig!

119 Szóvégi –j nemigen palatalizálható, hiszen eleve palatális! HOLLER (1996. 954.) GYÓNIra hivatko-
zik, akit korábban (uo. 926.) szó szerint idézett: „Az -ης és -ις végű idegen nyelvi személynevekben -i 
végű, vagy esetleg palatális, jésített mássalhangzóra végződő idegen nyelvi hangalakot kell keresni.” 
(GYÓNI 1943. 196.) Ez valójában annyit jelent, hogy a görögök által átvett szláv szó tővégi mással-
hangzója eleve palatális volt, ezért lesz a görögben κράλης – nem pedig κράλος vagy κράλας. Hogy 
a κράλης szó eredeti tőhangzója a magyar nyelvbe való bekerülésekor csakis egy palatális liquida (az 
a hang, melynek jelölésére később ly betűkombinációnkat kialakították) lehetett, ld. még BENKŐ 
LORÁND 13. és fől. 29.; MOÓR 125.; velük szemben PAIS 1939. 4–5. egyformán lehetségesnek tartja 
e liquidát (horvát, szlovén vagy szlovák átvétel esetén) és az l-et (cseh átvétel esetén) mondván, hogy 
a magyar nyelvben l→ly és ly→l fejlődésre egyaránt van példa. Csakhogy: van-e j→l változásra is?! S 
van-e ilyen a csehben, lengyelben, ó-szorbban, horvátban és bolgárban, hogy e nyelvek král, król, 
krol, král, kral alakjait (PAIS 1939. 3.) magyarázhassuk?

120 ÁKMTBF 80. = DHA I. 13. (p. 85.) (...ἐγὼ Στέφανος χριστιανὸς καὶ κράλης πάσης Οὐγγρίας... – 
a κράλης alak MORAVCSIK korrekciója, eredetileg κράλ) (ford. MORAVCSIK GYULA)
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Mivel ez az oklevél önmagában rácáfol Holler vonatkozó elképzelésére, így az 
elmélet tartása érdekében félre kell tennie az útból. Ezt igen szellemesen meg is 
teszi, átvéve Király Péter ötletét: ahogyan amaz úgy ítélte meg, hogy a szó oroszos 
alakja (король) 12. századi betoldás a Metód-legenda 9. századi szövegében,121 úgy 
ennek nyomán Holler is betoldásnak minősíti a veszprémvölgyi oklevélben felbuk-
kanó szót. Dolgát megkönnyíti, hogy az oklevél eredetije nem maradt ránk, csak 
Könyves Kálmán-kori (1109-es) átiratát ismerjük, melyhez latin nyelvű megerősítő 
szöveg is készült. Itt olvashatjuk: „És ezek azok, amik megtaláltattak, hogy minden 
ellentmondás nélkül magáé az egyházé legyenek, miután Simon, a pécsiek püspöke 
a király parancsára és a veszprémi püspök egyetértésével gondosan átvizsgálta, és a 
dolgok igazságát a legkeresztényibb Kálmán király elé felterjesztette.”122 

Az itt emlegetett Simon püspökről már Fejérpataky László feltételezte 1892-
ben, hogy ő maga írta a renovációs (latin) oklevelet.123 Ezt az elképzelést prefe-
rálta Czebe Gyula.124 Hóman bizonyos volt ugyanebben,125 ahogyan az ő nyomán 
Jakubovich Emil,126 majd később Komjáthy Miklós is.127 De Jakubovich egyben 
megállapította,128 hogy minden bizonnyal azonos azzal a Simónnal, akit Anna 
Komnéné emleget mint az Alexios Komnénos és Bohemund között 1108-ban kötött 
diabolisi szerződés egyik tanúját magyar részről.129 Ezt a megállapítást Moravcsik is 
magáévá tette.130

Bár Holler ezúttal nem hangsúlyozza, hogy Moravcsik ötletét veszi át,131 és még 
kevésbé, hogy Jakubovichét,132 a két Simon valóban meggyőző azonosítása érdekes 
ötletre indítja. Mivel ugyanis az Anna Komnéné idézte szerződés a mondott helyen 
vitán felül κράλης-nak címezi a magyar uralkodót, és mivel ez egy évvel megelőzte 
a veszprémvölgyi alapítólevél megújítását, így logikus lenne, hogy Simon püspök 

121 KIRÁLY 55–56.
122 DHA I. 136/1. (366. o.) (Et hęc sunt ea, quę inventa sunt esse ipsius ecclesię sine omni contradictio-

ne Simone Quinque Ecclesiarum episcopo iussu regis et consensu Bezpremensis episcopi diligenter 
perscrutante et veritatem rei christianissimo regi Columbano referante...)

123 FEJÉRPATAKY 1892. 28., 38–39. Korábban UŐ (1885. 20–21. o.) még úgy vélte, hogy Simon csupán a 
görög oklevelet nézte át a király megbízásából, mivel jól tudott görögül; arra azonban ekkor még nem 
vélt felvilágosítást találni a szövegben, hogy ki az oklevelek szerzője.

124 CZEBE 20–21. (150–151.)
125 HÓMAN 146.
126 JAKUBOVICH 4–5.
127 KOMJÁTHY 34.
128 JAKUBOVICH 5.
129 Anna Komnéné in ÁKMTBF 107. (...οἱ ἐκ τῶν Δακῶν ἥκοντες ἀποκρισιάριοι παρὰ τοῦ κράλη... καὶ 

Σίμων...)
130 MORAVCSIK B 409.; uő in ÁKMTBF 107. 18. sz. j.
131  Az ÁKMTBF megfelelő oldalszámára hivatkozik ugyan, ám a megelőző, 106. oldallal együtt. Ez azt 

sugallja, hogy e hivatkozás  csak  az ott közölt görög szövegre vonatkozik, a 18. sz. jegyzetre nem.
132  Holler 1996. 953.
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éppen innen, az általa is aláírt bizánci szerződésből vegye e szót, melyet aztán egy 
évvel később interpolálni fog az alapítólevél szövegébe.133 

Ám amilyen frappánsnak látszik ez az elmélet első ránézésre, annál gyengébb 
lábakon áll közelebbi vizsgálat esetén. Mert egyrészt: miért használja e szót Anna 
Komnéné a magyar királyra, ha az egyébként a középgörögben csupán „őrgrófot” 
jelentett? Minek hatására változik meg a szó jelentése a Skylitzés óta eltelt, viszony-
lag rövid idő alatt? S még ha változik is, miért veszi át e változást a kifinomodott 
történetírói-irodalmi nyelvhasználat – holott a latin rex pontos etimológiai és je-
lentésbeli megfelelője (ῥήξ) már Bíborbanszületett Kónstantinosnak is rendelkezé-
sére állt?134 Ám ezzel szemben Moravcsik azt állapítja meg, hogy a magyar királyra 
vonatkozóan ez utóbbi szó csupán a 12. századi Kinnamosnál jelenik meg először, 
gyakorivá pedig csak a 13. században lesz.135 Miért használták volna tehát korábban 
az „őrgróf” jelentésű κράλης-t helyette? A magyar király hatalma, tekintélye ennél 
azért többet követelt!136

Másrészt, ha a szó hazai meghonosítását Simon püspöknek akarjuk tulajdoní-
tani, vizsgáljuk meg közelebbről az ő alakját is! Természetesen nem tudunk róla 
sokat, ám egyet egészen biztosan: a maga korához (a graeca sunt non leguntur idejé-
hez) viszonyítva igen jól kellett tudnia görögül.137 Másképp nyilván nem őt küldik 
Konstantinápolyba egy görög nyelvű szerződés aláírásához. 

Kérdés: egy ilyen görögtudással rendelkező püspök, amikor oklevelet kell átír-
nia, kiiktatja-e az abban megtalálható (s az érintett ország, tehát Magyarország szó-
használatának megfelelő) méltóságnevet azért, hogy felcserélhesse azt egy gyanús 
szláv jövevényszóval, mellyel alig egy éve találkozott – még ha görög szövegben is? 
Mi több: ő, akit Könyves Kálmán azért küldött el a császárhoz, hogy egy diplomá-
ciai szerződés megkötésénél a magyar álláspontot (érdekeket?) képviselje, eltűrte-
e, eltűrhette-e, hogy megbízóját, uralkodóját az általa megszokott és megkövetelt 
címzés helyett úgy emlegessék, mint egy bizánci „őrgrófot”? Nem logikusabb-e, 
hogy ha görög műveltsége dacára megtűrt egy ilyesfajta szlavizmust az oklevélben, 
az csak azért történhetett, mert már készen találta ott, és mert a szó 1109-ben már 
régóta (több mint száz éve) általánosan használt méltóságneve volt a magyar ural-
kodónak? 

Amúgy pedig: mi lehetett volna megkoronázott uralkodóink használatban lévő 

133 Moravcsik C 448.
134 Czebe 46–47. (176–177.) szerint a κράλης alacsonyabb rangot jelöl, mint a ῥήξ; ám ha így van, miért 

használja Anna Komnéné Könyves Kálmánra, akinek hatalma kiemelkedően nagy a korabeli Európá-
ban? 

135 ld. már Fejérpataky 1892. 28. o. Czebe (91–92. [221–222.]o.) ezt még kétségbe vonta. „Ezen idegen 
püspök királyi megbízatása okáról nem értesülünk, azt azonban, hogy görög tudománya miatt kapta 
volna, az eddigiek alapján joggal kétségbe vonhatom: oly másoló mellett, mint amilyen rendelkezésé-
re állott, a pécsi püspöknek egyáltalán nem volt szükséges görögül tudnia.” Ha azonban a két Simon 
azonosítását elfogadjuk, ez utóbbi álláspont tarthatatlanná válik. 

136 Horvát 84–85.
137 Legenda Sancti Emerici ducis 4. SRH II. 453–454.; magyarul ÁKLI 64. ford.: Csóka J. Gáspár
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méltóságneve Szent Istvántól Könyves Kálmánig, ha későbbi király szavunk csak a 
Holler javasolta módon és időpontban jelent volna meg Magyarországon? A régi, 
9–10. századi pogány méltóságnév, a kündü-kagán használata Szent Istvántól kezd-
ve elképzelhetetlen, hiszen nem fejezi ki a hatalom jellegének és ideológiájának 
nagyon is hangsúlyozott váltását. Ami a helyébe lépett, annak logikusan európai 
(latin, germán vagy szláv) jövevényszónak kellett lennie, kifejezve ezzel éppen a 
keresztény Európához tartozást, a pogány Kelettől való tüntető elhatárolódást. Ha 
tehát nem a király, akkor egy ennek megfelelő latin vagy germán méltóságnév. De 
ilyennek semmi nyoma a magyar nyelvtörténet forrásaiban. S ha mégis feltételez-
nénk, hogy volt, akkor nehezen tudnánk megmagyarázni, miért szoríthatta azután 
ki egy eredetileg jóval alacsonyabb méltóságot jelölő szláv szó, kivált ilyen esetleges 
görög közvetítéssel, egyetlen dokumentum nyomán!

Nem látom tehát okát, hogy kétségbe vonjuk: a κράλης főnév igenis eleve szere-
pelt a veszprémvölgyi oklevélben.

3. b) A veszprémvölgyi kolostor

3. b–1. Az alapítás időpontja

Nekem azonban ennél többet kellene bizonyítanom: azt, hogy már VII. Kónstan-
tinos uralkodásának végén, 958/959 táján is ismert lehetett a magyarok között, leg-
alább mint potenciális uralkodói cím.

Ehhez legelőször is a veszprémvölgyi oklevél (elveszett) eredetijének datálását 
kell megvizsgálnunk. 

A felmerült hipotézisek többségének közös eleme, hogy bizonyosra veszik, az 
oklevélben emlegetett Stephanos kral(és) valóban Szent Istvánnal azonos, és így ke-
resik az indokot, hogy a (későbbi, gregoriánus szellemű legendák beállítása szerint) 
oly egyoldalúan, sőt bigottul római orientáltságú király miért alapít mégis görög 
kolostort.

Ez az ellentmondás már Horvát Istvánnak szemet szúrt az 1830-as években.  
A magyarázatot a hazai legendairodalomban vélte fellelni.138 A Margit-legenda régi 
magyar nyelvű változata ugyanis arról tudósít, hogy Szent Imre hercegnek bizánci 
felesége volt.139 Az Imre-legenda pedig úgy tudja, hogy a királyfi éppen Veszprém-
ben, az „ősi” Szent György-templomban fogadott (isteni sugallatra) örök szüzessé-
get.140 Horvát így levonta a következtetést: „...úgy már kérdezni szabad, ha főkép-

138 Horvát 88. o.
139 Czebe 111–112. (241–242.) Ezt fogadta el később Hóman (173.), de még Szentpétery (192–194.) is 

úgy nyilatkozott, hogy nem kizárható, bár maga valószínűbbnek érezte, hogy mégis görög apácákról 
lehet szó. Komjáthy (36.) ellenben képtelenségnek mondja.

140 Moravcsik B 411–412.
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pen Szent Imre Veszprémi [sic!] lakása is tekintetbe vétetik, nem e’ Görög Hertzeg 
Asszony kedvéért állíttatott-e a Veszprém Völgyi Görög Apátza Monostor?”141

Karácsonyi ezzel szemben azt állította, hogy a kolostor valójában egyáltalán 
nem volt görög rítusú: hogy is lehetett volna az a görögül nem tudó, szigorúan nyu-
gati szellemben nevelt Gizella közelében?142 Czebe viszont úgy vélte, hogy a kolos-
tor első apátnője görög nő volt, de ilyen lehetett Gizella környezetében is: nyugati, 
itáliai-szicíliai görög.143 

Melich vetette fel először, hogy a görög kereszténynek született Sarolt alapíthatta a 
kolostort.144 (Nem tér azonban ki arra, hogy már István királysága idején-e, vagy előbb.) 

Fehér Géza ellenben azt feltételezte, hogy István nővére, Gábor Radomir bolgár 
trónörökös elűzött felesége talált itt menedéket, kisfia, Delján Péter pedig nevelkedő he-
lyet – nemcsak azért hangsúlyozottan görög rítusú kolostorban, mert a hercegnő asszo-
nyévei alatt a hit e formáihoz szokott hozzá, hanem főképpen azért, mert a gyermeket 
mint lehetséges bolgár trónkövetelőt kellett felnevelni.145 

Moravcsik viszont igen meggyőzően rámutatott:146 az oklevél egyes szám első sze-
mélyben beszélő István királya az önmaga, hitvese, gyermekei és egész Pannonia lelki 
megváltásáért cselekszik, nem említi viszont sem édesanyját, sem nővérét.147 Ezért elve-
ti mind Melich álláspontját, mind Fehérét, és velük szemben Horvát egykori feltevését 
eleveníti fel.148 

141 Szentpétery (194.) viszont ezt ugyanott elfogadhatatlannak mondta, többek között, mert bár ab-
ban igazat ad Horvátnak (89.), hogy „gyermekeim” alatt érthető fiam+menyem is, ám kétli, hogy a 
görög τεκνά μου is jelenthetné ugyanezt. Komjáthy (36.) szintén „nagynehezen” (sic!) hihetőnek 
minősíti ezt. Ellenben Györffy (1975. 288.; 1977. 322.) ismét a Horvát–Moravcsik-koncepcióhoz 
tért vissza, hangoztatván: a linguam auctoris monasterii grece nem vonatkoztatható másra, mint Szent 
Imre feltételezhető görög feleségére; még Érszegi (5.) is ugyanezt fogadta el, magát a bizánci császárt 
mint értelmi szerzőt gyanítva az „auctorban” (uo. 6.). 

142 Szentpétery 195–196.
143 Balogh A. 25. Ő ugyan még nem magát az öreg fejedelmet tartotta az alapítónak, hivatkozva az 1109-

es latin oklevélre, mely szerint „A régi kiváltságlevél pedig a monostor alapítója nyelvének megfelelő-
en görögül íratott...” (DHA 136/1. [367. o.]: Vetus autem privilegium iuxta linguam auctoris monas-
terii grece scriptum... Ezért úgy véli: az alapító nem lehet magyar ember, de bizánci hercegnő sem 
(az kiderülne az oklevélből), és Delján Pétert is kizárja, mondván: az unokaöcs nem „gyermeke” a 
királynak, és egy apácakolostor amúgy sem alkalmas nevelde fiúgyermek, leendő uralkodó számára. 
Emellett az oklevél szerinte nem keletkezhetett 1001 után, mivel nem említi a veszprémi püspököt, 
akit viszont az 1001-es datálású pannonhalmi alapítólevél már igen (Balogh A. 23.), valamint Gizella 
jelenléte, nem utolsósorban pedig a görög oklevél nyelvi színvonala indítják arra, hogy a monostort 
egy görög pap alapította, de még Géza idejében: az adta ki a fennmaradt (eszerint nem alapító, csak 
adományozó) oklevelet. Ezért volt indokolt hangsúlyoznia, hogy keresztény (ami Szent István idején 
már magától értetődő lesz), és hogy az egész ország királya. (Ez valójában még nem is lehetett teljesen 
igaz.)

144 Kristó 2002 (2000). 216. 
145 Komjáthy 37–38.
146 Kristó 2000 (1989). 147.; uő 2000 (1993). 159.; uő 2000 (1999). 39.; uő 2002 (2000). 216.
147 Thoroczkay 1389–1390.
148 Kumorovitz 2.
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A különböző hipotézisek természetesen behatárolják az oklevél lehetséges ke-
letkezési idejét. Akik Imre állítólagos görög feleségével hozzák összefüggésbe, azok 
csak 1018 utánra feltételezhetik. Oikonomidès pedig éppen 1028 körüli időpontot 
sugall, mivel a szövegben szereplő μητροπολίτης szerinte nem más, mint a Turkia 
métropolitájaként 1028 körül több dokumentumban emlegetett egyházfő.149 Szent-
pétery ezzel szemben 1015-re datálja, hivatkozván arra, hogy a királynak itt még 
több gyermekéről esik szó;150 abból a körülményből pedig, hogy az oklevél nem 
említi a veszprémi püspökséget, arra következtet, hogy ez utóbbinak 1002-es alapí-
tó(?)levelénél is régebbi.151 

3. b–2. Az alapító személye

Mindezen elképzelések közös nevezőjét kérdőjelezte meg azonban Balogh Albin, aki 
először vetette fel: az oklevél még Géza-korabeli!152 

Ha e hipotézist el lehet fogadni, az legalább olyan jól megmagyarázza, mint 
Moravcsik elképzelése, hogy miért nem emlegeti „István” (= Géza) egy hangsúlyo-
zottan keresztény királyi minőségben kiadott, lelki megváltását szolgáló oklevél-
ben édesanyját (aki minden bizonnyal pogányként halt meg), kivált pedig nővérét 
(akinek a létezéséről sem tudunk). 

Ugyanakkor talán van két előnye a Horvát István–Moravcsik–Györffy–Érszegi-
félével szemben.

A mondott előnyök közül az egyik, hogy amint azt legutóbb magunk próbáltuk 
igazolni: a Szent Imre állítólagos görög feleségéről szóló híradás a Margit-legenda 
magyar változatában egyszerű félrefordítás eredménye, hiszen a latin eredeti idő-
közben előkerült variánsában valójában az imperator Romanorum, azaz a német-ró-
mai császár leányáról esik szó.153 

S majdnem ilyen súlyosan esik a latba, hogy a veszprémvölgyi oklevél királya 
gyermekei üdvözülésére hivatkozik. Imre, a friss halott esetében ez még csak ért-
hető lenne, ám ami annak tizenöt-húsz évvel korábban elhunyt testvéreit illeti – 
aligha vallana jó keresztényre és apára, ha azokról már jóval korábban nem gondos-
kodott volna! (Nyilván gondoskodott is más egyházalapítások útján, amelyekről 
azonban nem maradt fenn dokumentum.) Így Kristó joggal szögezte le: a felesége, 
gyermekei és egész Pannonia lelki üdvéért tevékenykedő „király” képe inkább illik 
Gézára, mint fiára!154

149 ÁKMTBF 81. (a szöveg bevezetője)
150 Györffy 1977. 322. uő DHA I. 83. p.
151 Györffy uo.
152 Pauler 22–23., 387. (42. sz. j.)
153 Legendae Sancti Stephani Regis/Legenda Minor 2. (SRH II. 394.) (Pauler szerint a Nagyobbik is).
154 Igaz, ennek az is oka volt, hogy Tóth Z. (1942. 26–27.) érvei között kiemelt helyet biztosított Adémar 
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2.b–3. Géza vagy Szent István?

Balogh Albin nyomán azóta többen egyenesen úgy foglaltak állást, hogy a mo-
nostort igenis maga Géza alapította: így Komjáthy Miklós,155 László Gyula,156 majd 
Kristó Gyula,157 s Koszta László158 sem zárta ki ennek lehetőségét.159

A kérdés csak az: van-e bármi alapunk arra, hogy az oklevelet Géza fejedelem-

azon tudósításának (CFH 72. (I. 15–16.), magyarul ÁKÍF 167. ford.: Makk Ferenc), hogy már Géza 
fejedelem lándzsát (mint uralkodói jelvényt) kapott volna ajándékba III. Ottótól. 

155 Deér 2005 (1942 A) 8–12.; uo. 70–71. 37. sz. j. Ő azt bizonygatta, hogy Adémar munkájának ún. C kéz-
iratában (az egyetlenben, melyben ez az adat szerepel) a szóban forgó rész 12. századi interpoláció. 
Tóth Zoltán (1943. 15.) egy évvel későbbi választanulmányában az interpoláció tényét nem vitatta, 
ám annak forrásául is hiteles, 11. századi forrásokat feltételezett, hangoztatva, hogy Géza jelentőségé-
nek a fennmaradt Szent István-legendák ábrázolását meghaladó hangsúlyozása olyan szemlélet, mely 
egy 12. századi szerzőben éppen nem merülhetett volna fel. 
Érvei ismét nem győzték meg Deért (2005. [1943.] 173–175.), aki önmagában véve teljes joggal han-
goztatta, hogy ismeretlen, elveszett források csupán feltételezett információival dolgozni nem tu-
dományos igényű eljárás. Másrészt éppen Géza kapcsán kronológiai nehézségekre is rámutatott, 
mondván: Géza 997-ben meghalt, III. Ottó azon külpolitikai váltása viszont, mellyel Tóth Zoltán 
a kortárs német elméletet átvéve a lándzsaküldés motívumát kapcsolatba hozta, későbbi ennél (uo. 
175–176.).
Vitathatatlan, hogy az igen éles, helyenként méltatlan hangú vitát Deér részéről nem kis mértékben 
az a meglátás motiválta: Tóth Zoltán álláspontja nem egyéb, mint azon korabeli német (Deér 2005. 
[1942.] A 67–69. 7. sz. j.; uő 2005. [1943.] 188–189., 32. sz. j.), sőt, utóbb már román és szlovák (uo. 
190–191. 39. sz. j.) elméletek kritikátlan átvétele, melyek III. Ottónak a magyar államalapításban ját-
szott patrónusi szerepéből magának ezen államalapításnak jelentéktelenebb voltát, végső soron a ma-
gyar államnak kezdettőli német függőségét kívánták kiolvasni. A vita korának aktuálpolitikai körül-
ményei értelemszerűen kevéssé tették lehetővé a probléma higgadtabb, méltányosabb átgondolását. 
Az azóta folytatott, nyugodtabb légkörű kutatások igazolták ugyan Adémar C kéziratának hitelessé-
gét (Gerics–Ladányi 1990. 3–4., 1995. 44–46.; Makk in ÁKÍF 163.), sőt, Gerics–Ladányi (1995. 
44–46.) interpretációja szerint Deér hallgatólagosan maga is felülbírálta volna magát, amennyiben 
egy jóval későbbi tanulmányában (1957. 429–430.) olyan szerzőre hivatkozik, aki Adémart igazolná. 
Ez azonban valójában illúzió: Deér ugyanis még idézett tanulmányát nyolc évvel követően (1965. 
703.) is kései, rosszul értesült krónikásnak minősíti az „úgynevezett” Adémar C szerzőjét. 

156 Deér uo.
157 Tóth Z. 1943. 15.; uő 1947. 33. 31. sz. j. – ld. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. 19. SRH 

I. 303. p.: „...tempore regis Geyche...”; Chronicon Monacense 23. SRH II. 63. p.: „...temporibus 
Geythe et Sancti Stephani regum...”; kevésbé egyértelmű, de megemlíthető Kézai 43. (SRH I. 172. 
p.) fogalmazása, aki Gézát ugyan egyértelműen duxnak címezi, ám két kéziratban ezt írja róla: genuit 
secundum regem Stephanum – bár a szöveget közreadó Domanovszky Sándor szerint egyértelmű, 
hogy ez romlott változat, és azok a kéziratok őrzik az eredeti szöveget, amelyekben secundum helyett 
sanctum szerepel, ám Tóth Z. megkérdőjelezi ugyanezt; hasonló a Chronicon Posoniense 36. SRH 
II. 35. p. kijelentése Hontról és Pázmánról: „Istorum etiam consilio et auxilio rex est Geycha constitu-
tus.” – noha Domanovszky ezúttal szinte bizonyosan joggal javítja a nevet Stephanusra, Tóth Z. ezt 
sem tekinti elvetendő adatnak.

158 MES 30. (Ecclesiam esse fundatam ante tempora beati Regis Stephani, scilicet per dominum Geyzam Regem 
[sic! – Knauz] patrem eiusdem, qui construxit eciam [sic! – U.I.] castrum Strigoniense.) 

159 Tóth Z. 1942. 25–26.; uő 1943. 15–16.; uő 1947. 80–81.
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nek tulajdonítsuk? Kumorovitz még csak igen óvatosan jelezte: „Balogh Albin vé-
leménye még nincs eléggé indokolva.”160 Moravcsik viszont annál magabiztosab-
ban söpörte félre ezt az elképzelést: „...ennek ellene szól az, hogy a görög nyelvű 
oklevél Istvánt κράλης-nak, a latin nyelvű renovatio pedig Sanctus Stephanus-nak 
nevezi.”161 

Úgy véljük azonban, Balogh Albinnak volt igaza: a Könyves Kálmán-kori latin 
renovatio fogalmazása aligha perdöntő. Akkor ugyanis már aligha juthatott bárkinek 
is eszébe, hogy Stephanos kralés alatt bárki mást érthetne Szent Istvánon kívül. Bár 
Györffy hevesen vitatta ezt, mondván: „Bármely középkori király esetében felve-
tődhet a kérdés: vajon meg tudta-e ítélni, hogy az előtte fekvő oklevelet ki írta, 
egyedül Könyves Kálmán esetében nem jöhet ilyen érvelés szóba. Könyves Kálmán 
művelt, írástudó püspök volt, akit II. Orbán pápa levelében a kánonjogban kiváló-
an jártasnak mond, a Kálmánt személyesen ismerő Gall Névtelen lengyel krónikás 
pedig azt írja róla, hogy az irodalom tudományában minden más uralkodónál jár-
tasabb. Kálmán tudta, hogy mit ad ki írásban, s tévedés annál kevésbé jön szóba, 
mert ő ismerte a helyszínt: anyja görög hercegnő volt, aki Veszprémben tartotta 
székét, s Kálmán mint gyermek és mint papnövendék bizonyára személyesen be-
szélt öreg apácákkal, akik még az alapítót is ismerték és róla tájékoztatták.”162  

Ám bármily logikusnak látszik e gondolatmenet, akkor is kérdés: bármekkora 
irodalmi és kánonjogi műveltség birtokában is miként tudhatta volna Kálmán ki-
rály, hogy Géza fejedelem is viselte az István személynevet és a királyi méltóságot, 
ha a hazai források (mint Balogh Albin rámutat, de maga Györffy is ugyanott) nem 
őrizték meg ennek emlékét?163 S noha ez utóbbi körülmény nyilván azt is tanúsítja, 
hogy Géza, ha az István nevet kapta is a keresztségben, nem viselte azt164 – ám Kom-

160 Gerics 1995. 71.
161 Tóth Z. 1947. 35.
162 Csóka 51.
163 Guoth (1942. 61., 63.), noha éppen ő maga hangsúlyozta Szent István Intelmeinek eredeti és egységes 

voltát, a VIII. caputot mégis későbbi betoldásnak minősítette, mondván: Szent István, a magyarok 
első királya, nem utasíthatta utódját az antecessores (elődök) követésére, hiszen azok mind pogányok 
voltak. Vele szemben Deér (2005. [1942. B] 103–104.) e caput eredetiségét is védelmébe vette, a ki-
fogásolt hely védelmében azonban nem tudott egyebet felhozni, mint hogy az antecessores emlegetése 
itt csak „általános, elvszerű” jelleggel történik, vagy pedig „stiláris visszacsúszásként”. E magyaráza-
tokra Guoth (1943. 38.) egy évvel később joggal felelte azt, hogy „Elvszerűen leírni a szabályt csak 
akkor lehet, ha az elv már kialakult a gyakorlat nyomán...”, ami pedig a „stiláris visszacsúszást” illeti, 
„ilyet csak bizonyítani szabad, feltételezni nem”. (uo. 34.) Ezzel szemben konkrét bizonyítékokat ho-
zott arra, hogy a Szent István megfogalmazta szabály időben és térben konkretizált (uo. 35.), vérségi 
elődökre értendő (uo. 37. ld. még uő 1944. 314–315.).
Tóth Z. (1947. 33. 31. sz. j.) sietett elfogadni Guoth érvelését: valóban vérségi elődökről lehet csak 
szó. Ám míg Guoth ebből csupán későbbi betoldásra tudott következtetni, Tóth Z. rámutatott a ké-
zenfekvő magyarázatra: az antecessores Szent István mellett még Gézára vonatkozik. (Azt nem sietett 
hozzátenni, hogy eszerint a VIII. caput igenis hiteles, tehát részben Deérnek is igaza van.) 

164 ld. 152. sz. j.!
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játhy joggal jegyzi meg, hogy egy oklevélben akkor is logikusan keresztény nevét 
illett használnia!165 

Marad tehát a kralés cím kérdése: viselhette-e már ezt Géza?
Erre pedig nem is egy magyar kutató (más-más indokok alapján) igennel vála-

szolt.

d) Géza mint király

Már Pauler Gyula166 rámutatott: a Kisebbik István-legenda rexként emlegeti Gé-
zát: Pater eius rex quidem...167 Ebből vonta le a következtetést: „Meg volt [sic!] tehát 
a monarchia, és Géza, finom megkülönböztetést nem ismerő kortársai szemében 
csak olyan »kral« volt (e szláv szóval jelölték a nyugoti fogalmaknak megfelelő, a 
keleti vajdánál nagyobb hatalmú uralkodót) mint később fia István vagy utódai.”   

Sajnálatos módon a következő évtizedekben, a Szent István-millenniumhoz kö-
zeledve e gondolat nem kapott kellő hangsúlyt, sőt. A Szent István-emlékkönyv 
összeállítói elutasították Tóth Zoltán (végül 1942) tanulmányát, aki e kérdést legkö-
zelebb felvetette.168

E tanulmányt igen hevesen támadta Deér József.169 Álláspontja hosszan meg-

165 Pais 1955.4.; Szabó 11.
166 Historia imperatorum a Carolo Magno ad Fridericum II. imperatorem, speciatim ad a. 1235, auctore 

anonymo Saxone... CFH 2850. (p. 1179., 1181.) A. 841. In tempore illo Vngari christiani facti sunt, habue-
runtque regem nomine Stephanum... A. 1002. Stephanus rex Vngarie duxit sororem Henrici regis, que Gula 
[sic!] nominabatur, et huius rei causa idem rex Stephanus cum tota Vngria factus est Christianus.

167 Andreas Dandolo: Chronicon Venetum a pontificatu sancti Marci ad annum usque 1339, 1342. IX. 2. 
CFH 160. (p. 59.) 

168 ld. 188. sz. j.!
169 Az elutasítás alapját Huszár Lajos mint fő hazai szaktekintély vetette meg (1963–64. 101.; 1966. 

291.; 1967. 186–187.). Bár ő maga minden alkalommal korrektül hangoztatta, hogy László Gyula 
elképzelésének elvi akadályát nem látja, megdönthetetlen ellenérvet nem tud felhozni ellene, csupán 
hipotetikus jellegét, érveinek közvetlen s így nem kényszerítő voltát hangsúlyozza. Néhány észrevé-
telt azonban tett: míg ugyanis László egyik fő érve volt az Észak-Európában előkerülő István-pén-
zek nagy száma, melyek szerinte a Géza-kori sírokból tömegesen előkerülő, normann típusú kardok 
ellenértékeként kerültek oda, Huszár szerint ezt csak egy olyan kincslelet előkerülése igazolhatná 
(Északon), melyben ilyen pénz előfordul, de más, 1000-nél későbbi, külföldi veretű pénz nem. Ilyen 
azonban addig nem került elő. Hazai kincsleletről sem tudtak, csupán sírleletekből került elő pénz. 
Huszár ezért Lászlótól eltérően nem vélte jelentősnek a Géza-kori hazai pénzforgalmat, és az 
Északra került István-dénárokat is lengyel közvetítéssel magyarázta (uő 1963–64. uo.).
Lényegében őrá hivatkozva jelenti ki Vera Hatz (143–144.) és Jozef Hlinka (375.) is, hogy László 
Gyula elképzelésére nincs bizonyíték (utóbbi már Gedaira is hivatkozik). Vera Hatz konkrétan is 
megerősíti, hogy svéd területen csak a 11. sz. második feléből való magyar pénz került elő addig. A 
magyar pénz- és tágabb történetben való tájékozottságára egyébként jellemző, hogy Szent István 
atyját sorszámozva I. Gézának nevezi, tehát éppen mintha valóban király lenne. Ugyanebbe a hibába 
esik Turnwald (1965–66. 22.) is. Ő egyébként úgy látja, hogy László Gyula valamennyi érve az ő 
hipotézisének alátámasztására alkalmas (hogy tudniillik a Géza-kori, igenis jelentős magyarországi 
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határozó maradt idehaza.170 Csakhogy Deér, aki szerint Adémar Gézát és Istvánt 
is egyszerűen csak „felcseréli” egymással,171 figyelmen kívül hagyta Tóth Zoltán 
egyéb érveit a lándzsaküldés kérdése mellett. Így azt, hogy a már említett Kiseb-
bik István-legenda mellett172 Gézát helyenként királynak nevezi a krónikák szöve-
ge is.173 Utóbb174 egészült ki e hivatkozások sora egy 1397-ből származó esztergomi 
feljegyzéssel, amely azonban Tóth Zoltán szerint az ottani egyházszervezet által 
„bizonyára” írásban megőrzött hagyományon alapult: „Hogy az egyház Boldog 
István királyideje előtt alapíttatott, tudniillik Géza király úr, az ő apja által, aki az 
esztergomi várat is építette.”175 

Mindebből s egyéb adatokból Tóth levonja a következtetést, hogy Géza szerepe 

pénzforgalmat német és cseh veretek fedezték), és épp ezért nem tudja megérteni annak végkövet-
keztetését. A CHN I. 1. szerinte ikonográfiája, betűalakjai, kidolgozása alapján későbbi kell legyen, 
mint az 1016-os új István-dénár (uo. 25.; vö. uő 1969. 6., 9.). További ellenérveit (valamint Hlinkáé-
it, akire utóbbi helyen hivatkozik [Hlinka 1969. 6. 15. sz. j.]), melyek nagyobb részt számomra hoz-
záférhetetlen (cseh, illetve szlovák nyelvű) publikációkban láttak napvilágot, Gedai (1986. 31–33.) és 
Kovács László (1997. 43–44.) maguk is cáfolják.
Györffy György (1977. 153–154.) szerint nem csupán a rex cím használata zárná ki, hogy a pénzt 
Géza verette volna, de az is, hogy a bajor hercegek pénzét tekinti mintának, holott Géza a császá-
rokkal egyezett ki, s a bajor herceget nyilván nem tekinthette magával egyenrangúnak. Ez az érvelés 
önmagában is ellentmondásosnak tűnik (ha a rex címre nem érezhette magát jogosultnak, milyen 
alapon tekinthette önmagát a bajor herceg felett állónak?!). Ám különösen skizofrénnak akkor bi-
zonyul, ha figyelembe vesszük: ugyanez az ellentmondás még kibékíthetetlenebbül jelentkezne, ha 
a mondott pénzt igenis Szent István veretének tekintenénk! Ezt Györffy maga is felismeri, ezért 
ugyanott, ugyanazon pénzről folytatólag bebizonyítja, hogy bizonyos pontokon igenis eltávolodik a 
bajor mintától, és a császári pénzek felé közelít. 
Gedai (1986. 56.) leszögezi: „...némi lehetőséget adhatunk a CNH I. 1. Géza fejedelem alatt meginduló 
verésének.” Ő maga azonban mégis Szent István második évtizedére helyezné azt, mert tömegesen 
csak 1030 után fordul elő. (uo. 92.) Ezt az álláspontját ismétli 1975-ben is (1986-ban megjelent könyve 
még 1971-ben keletkezett) hozzátéve, hogy a féldénár mintáját sem Civakodó Henrik dénárja szol-
gáltatta (mint László Gyula feltételezte), hanem majd csak Jámbor Szent Henriké (1975. 249–250.). 
Állásfoglalását csak jó húsz év elteltével cáfolta meg Kovács László, rámutatva: István másik dénárja 
csupán koronázási emlékpénz, nem elégíthette ki önmagában a gazdasági igényeket, a CNH I. 1-re 
tehát már korábban szükség volt (1995. 1085.).
Maga Kovács László (1975. 264., 277.) kezdetben mintha mutatott volna némi nyitottságot László 
Gyula elmélete felé (annyi megszorítással, hogy a Géza-kori pénzverés csakis 985, a Civakodó Hen-
rikkel való viszony rendezése után képzelhető el.). Nagy, összefoglaló munkájában (1997. 41–43.) 
cáfolja ugyan László Gyula egyik érvét, miszerint a vitatott féldénár bizonyos betűkarakterei a 
híres nagyszentmiklósi kinccsel mutatnak rokonságot. Ám ugyanitt ő cáfol rá Huszár (és vele Vera 
Hatz) legfőbb ellenérvére, leszögezve, hogy azóta ő maga talált olyan leletet (bransgårdi kincs, Dá-
nia), melyben nincs 1002-nél későbbi pénzlelet, és előfordul egy CNH I. 1. (uo. 45.)

170 uo.
171 Deér 1965. 703–704.
172 Érvelés nélkül, és így nem derül ki, hogy Györffy, Gedai vagy Kovács László indokai győzték-e 

meg.
173 Holler 2011. 282.
174 uo. 289–290.
175 Holler 2011. 290–291.
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jóval érdembelibb volt az államalapítás munkájában, mint azt a 11. század végétől 
kialakított, gregoriánus Szent István-kép számon tartani engedte,176 és hogy alakja 
ekkor kezdődő, célzatos elhalványításának jegyében enyészik el királyi méltóságá-
nak emléke is.177 Álláspontját Komjáthy178 és Gerics179 is megerősítette később. Mi 
több, noha Csóka180 radikálisan cáfolni igyekszik Tóth Zoltán181 azon elképzelését, 
hogy Ransanus munkája, melynek Géza-képe ugyanezen álláspontot látszik alátá-
masztani, egy „ős-István-legenda” nyomán készült volna, korábban azonban maga 
is leszögezi Gézáról: „...nagy uralkodó és valódi keresztény »rex« volt.”182 

Mindezt egészen más irányból támogatta meg a Deér és Guoth Kálmán között 
párhuzamosan lezajló vita.183 Ez, noha függőben maradt, összességében mégis azt 
valószínűsítette, hogy maga Szent István már apját is keresztény királynak, a kisze-
melt utód számára mindenféle értelemben követendő mintának tekintette. 

Vele lényegében párhuzamosan hangzottak el Balogh Albin fentebb idézett 
érvei,184 melyek mellett nem csupán Adémarra hivatkozott mint forrásra, hanem 
Gaufredus de Bruil 12. századi szerzetes munkájára is, mely szerint "Magyarország 
királya, Gonzalco, miután Bruno által megkeresztelkedett, Istvánnak mondatott. 
Aki Istvánt nemzette".185 A név ismétlődése két egymást követő nemzedékben, akár 
Adémarnál, itt is bizonyítani látszik, hogy nem kontaminációról van szó. Sajnos, 
Gaufredus következő mondatai, melyek az Árpád-ház leszármazási rendjét illetően 

176 TÓTH Z. 1943. 15–17.; UŐ 1947. 60–61.
177 TÓTH Z. 1942. 25–26.; UŐ 1943. 15–16.; UŐ 1947. 80–81.
178 KOMJÁTHY 41–44.
179 GERICS 1995. 71.
180 CSÓKA 628–640.
181 TÓTH Z. 1947. 35.
182 CSÓKA 51.
183 GUOTH (1942. 61., 63.), noha éppen ő maga hangsúlyozta Szent István Intelmeinek eredeti és egy-

séges voltát, a VIII. caputot mégis későbbi betoldásnak minősítette, mondván: Szent István, a ma-
gyarok első királya, nem utasíthatta utódját az antecessores (elődök) követésére, hiszen azok mind 
pogányok voltak. Vele szemben DEÉR (2005. [1942. B] 103–104.) e caput eredetiségét is védelmébe 
vette, a kifogásolt hely védelmében azonban nem tudott egyebet felhozni, mint hogy az antecessores 
emlegetése itt csak „általános, elvszerű” jelleggel történik, vagy pedig „stiláris visszacsúszásként”. 
E magyarázatokra GUOTH (1943. 38.) egy évvel később joggal felelte azt, hogy „Elvszerűen leírni 
a szabályt csak akkor lehet, ha az elv már kialakult a gyakorlat nyomán...”, ami pedig a „stiláris visz-
szacsúszást” illeti, „ilyet csak bizonyítani szabad, feltételezni nem”. (uo. 34.) Ezzel szemben konkrét 
bizonyítékokat hozott arra, hogy a Szent István megfogalmazta szabály időben és térben konkretizált 
(uo. 35.), vérségi elődökre értendő (uo. 37. ld. még UŐ 1944. 314–315.).
TÓTH Z. (1947. 33. 31. sz. j.) sietett elfogadni GUOTH érvelését: valóban vérségi elődökről lehet csak 
szó. Ám míg GUOTH ebből csupán későbbi betoldásra tudott következtetni, TÓTH Z. rámutatott 
a kézenfekvő magyarázatra: az antecessores Szent István mellett még Gézára vonatkozik. (Azt nem 
sietett hozzátenni, hogy eszerint a VIII. caput igenis hiteles, tehát részben DEÉRnek is igaza van.) 

184 ld. 152. sz. j.!
185 Chronicon a tempore Roberti Pii regis Francorum usque ad a. 1184 = Chronicon Lemovicense. CFH 

2387 (p. 975–976.) (Rex Ungarie Gonzalco a Brunone baptizatus dictus est Stephanus. Qui genuit 
Stephanum.)
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tökéletes tájékozatlanságot mutatnak, sokat elvesznek a közlés hiteléből. Ennek el-
lenére Balogh Albin munkáját korántsem fogadta általános elutasítás.186

A kérdésre pár évtizedes szünet után László Gyula tért vissza. Mindenekelőtt 
további, külföldi írott forrásokra irányította a figyelmet Gaufredus mellett, akihez 
hasonlóan problematikus az eredetileg német nyelvű Sächsische Weltchronik, illetve 
annak latin fordítása. Ez is két István királyt emleget a magyarok megkeresztelke-
désével kapcsolatban, és az utóbbiról, akit 1002 kapcsán említ, tudja, hogy az Hen-
rik király sógora volt; az ő szavahihetőségét viszont az csorbítja, hogy az idősebb 
Istvánt Lothar császár idejére, 841 körülre teszi.187 E források sorát utóbb Vajay188 
egészítette ki Andrea Dandolo velencei történetíró információjával: „Otto Ursio-
lo... Quo tempore filiam Geyzae regis Hungarorum et sororem Stephani succes-
soris duxit in uxorem...”189 

László Gyula továbbá Géza közismert központosító, térítő tevékenységén, nagy 
diplomáciai-házasságpolitikai sikerein túl számos érvvel valószínűsíti, hogy az első 
Stephanus Rex feliratú pénzeket (az ún. CNH I.1-et) is valójában Géza kezdte ve-
retni. Ezen kívül Komjáthy nyomán 1975-ben ő is arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a veszprémvölgyi oklevelet is Géza adta ki. Vagyis a királyság fő korabeli is-
mérvei közül (amilyen az önálló pénzverés és oklevél-kibocsátás) eggyel nem ren-
delkezett: nem tudunk arról, hogy meg lett volna koronázva.190 Ehhez viszont Va-
jay fűzi hozzá: Géza „rex” címzése szerinte nem jelent ugyan többet, mint a „Iulus 
rex”-é, ám egyáltalán nem tartja valószínűtlennek, hogy Géza tervezte saját koro-
názását.191 

László Gyula hipotézise igen nagy port vert fel, főként a hazai és külföldi numiz-
matikai szakirodalomban. „E gondolatgazdag feltevés csaknem általános elutasítás-
ra talált...” – foglalja össze Kovács László.192 S bár tudománytörténeti áttekintése 
nem igazolja e sommás elutasítást,193 így zárja le a hipotézis áttekintését: „Mindez 

186 PAIS 1955.4.; SZABÓ 11.
187 Historia imperatorum a Carolo Magno ad Fridericum II. imperatorem, speciatim ad a. 1235, auctore 

anonymo Saxone... CFH 2850. (p. 1179., 1181.) A. 841. In tempore illo Vngari christiani facti sunt, 
habueruntque regem nomine Stephanum... A. 1002. Stephanus rex Vngarie duxit sororem Henrici 
regis, que Gula [sic!] nominabatur, et huius rei causa idem rex Stephanus cum tota Vngria factus est 
Christianus.

188 VAJAY 1967. 84. 76. sz. j.
189 Andreas Dandolo: Chronicon Venetum a pontificatu sancti Marci ad annum usque 1339, 1342. IX. 2. 

CFH 160. (p. 59.)
190 LÁSZLÓ GY. 1963. főleg 382., 391–397.; UŐ 1977. 346.; UŐ 1986 (1975) 86–89.
191 ld. 188. sz. j.!
192 KOVÁCS 1997. 219.; vö. uo. 33.
193 Az elutasítás alapját HUSZÁR LAJOS mint fő hazai szaktekintély vetette meg (1963–64. 101.; 1966. 

291.; 1967. 186–187.). Bár ő maga minden alkalommal korrektül hangoztatta, hogy LÁSZLÓ GYULA 
elképzelésének elvi akadályát nem látja, megdönthetetlen ellenérvet nem tud felhozni ellene, csupán 
hipotetikus jellegét, érveinek közvetlen s így nem kényszerítő voltát hangsúlyozza. Néhány észrevé-
telt azonban tett: míg ugyanis LÁSZLÓ egyik fő érve volt az Észak-Európában előkerülő István-pén-
zek nagy száma, melyek szerinte a Géza-kori sírokból tömegesen előkerülő, normann típusú kardok 
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azonban nem elegendő László Gyula ötletgazdag elméletének életben tartásához, 
mert nem egynémely adatával, hanem módszertani alapjaival volt a baj.”194 

Hogy mi a probléma a módszertani alapokkal, nem részletezi; talán azokra a 
nem numizmatikai jellegű ellenvetésekre gondol, melyeket még Deér fogalmazott 

ellenértékeként kerültek oda, Huszár szerint ezt csak egy olyan kincslelet előkerülése igazolhatná 
(Északon), melyben ilyen pénz előfordul, de más, 1000-nél későbbi, külföldi veretű pénz nem. Ilyen 
azonban addig nem került elő. Hazai kincsleletről sem tudtak, csupán sírleletekből került elő pénz. 
HUSZÁR ezért LÁSZLÓtól eltérően nem vélte jelentősnek a Géza-kori hazai pénzforgalmat, és az 
Északra került István-dénárokat is lengyel közvetítéssel magyarázta (UŐ 1963–64. uo.).
Lényegében őrá hivatkozva jelenti ki VERA HATZ (143–144.) és JOZEF HLINKA (375.) is, hogy 
László Gyula elképzelésére nincs bizonyíték (utóbbi már GEDAIra is hivatkozik). VERA HATZ 
konkrétan is megerősíti, hogy svéd területen csak a 11. sz. második feléből való magyar pénz került 
elő addig. A magyar pénz- és tágabb történetben való tájékozottságára egyébként jellemző, hogy 
Szent István atyját sorszámozva I. Gézának nevezi, tehát éppen mintha valóban király lenne. Ugyan-
ebbe a hibába esik TURNWALD (1965–66. 22.) is. Ő egyébként úgy látja, hogy LÁSZLÓ GYULA 
valamennyi érve az ő hipotézisének alátámasztására alkalmas (hogy tudniillik a Géza-kori, igenis 
jelentős magyarországi pénzforgalmat német és cseh veretek fedezték), és épp ezért nem tudja meg-
érteni annak végkövetkeztetését. A CHN I. 1. szerinte ikonográfiája, betűalakjai, kidolgozása alapján 
későbbi kell legyen, mint az 1016-os új István-dénár (uo. 25.; vö. UŐ 1969. 6., 9.). További ellenérveit 
(valamint HLINKÁéit, akire utóbbi helyen hivatkozik [HLINKA 1969. 6. 15. sz. j.]), melyek nagyobb 
részt számomra hozzáférhetetlen (cseh, illetve szlovák nyelvű) publikációkban láttak napvilágot, GE-
DAI (1986. 31–33.) és KOVÁCS LÁSZLÓ (1997. 43–44.) maguk is cáfolják.
GYÖRFFY GYÖRGY (1977. 153–154.) szerint nem csupán a rex cím használata zárná ki, hogy a pénzt 
Géza verette volna, de az is, hogy a bajor hercegek pénzét tekinti mintának, holott Géza a császá-
rokkal egyezett ki, s a bajor herceget nyilván nem tekinthette magával egyenrangúnak. Ez az érvelés 
önmagában is ellentmondásosnak tűnik (ha a rex címre nem érezhette magát jogosultnak, milyen 
alapon tekinthette önmagát a bajor herceg felett állónak?!). Ám különösen skizofrénnak akkor bi-
zonyul, ha figyelembe vesszük: ugyanez az ellentmondás még kibékíthetetlenebbül jelentkezne, ha 
a mondott pénzt igenis Szent István veretének tekintenénk! Ezt GYÖRFFY maga is felismeri, ezért 
ugyanott, ugyanazon pénzről folytatólag bebizonyítja, hogy bizonyos pontokon igenis eltávolodik a 
bajor mintától, és a császári pénzek felé közelít. 
GEDAI (1986. 56.) leszögezi: „...némi lehetőséget adhatunk a CNH I. 1. Géza fejedelem alatt megin-
duló verésének.” Ő maga azonban mégis Szent István második évtizedére helyezné azt, mert töme-
gesen csak 1030 után fordul elő. (uo. 92.) Ezt az álláspontját ismétli 1975-ben is (1986-ban megjelent 
könyve még 1971-ben keletkezett) hozzátéve, hogy a féldénár mintáját sem Civakodó Henrik dénár-
ja szolgáltatta (mint LÁSZLÓ GYULA feltételezte), hanem majd csak Jámbor Szent Henriké (1975. 
249–250.). Állásfoglalását csak jó húsz év elteltével cáfolta meg KOVÁCS LÁSZLÓ, rámutatva: István 
másik dénárja csupán koronázási emlékpénz, nem elégíthette ki önmagában a gazdasági igényeket, a 
CNH I. 1-re tehát már korábban szükség volt (1995. 1085.).
Maga KOVÁCS LÁSZLÓ (1975. 264., 277.) kezdetben mintha mutatott volna némi nyitottságot 
LÁSZLÓ GYULA elmélete felé (annyi megszorítással, hogy a Géza-kori pénzverés csakis 985, a Civa-
kodó Henrikkel való viszony rendezése után képzelhető el.). Nagy, összefoglaló munkájában (1997. 
41–43.) cáfolja ugyan LÁSZLÓ GYULA egyik érvét, miszerint a vitatott féldénár bizonyos betűka-
rakterei a híres nagyszentmiklósi kinccsel mutatnak rokonságot. Ám ugyanitt ő cáfol rá HUSZÁR (és 
vele VERA HATZ) legfőbb ellenérvére, leszögezve, hogy azóta ő maga talált olyan leletet (bransgårdi 
kincs, Dánia), melyben nincs 1002-nél későbbi pénzlelet, és előfordul egy CNH I. 1. (uo. 45.)

194 uo.
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meg.195 Eszerint a Gézát rexnek címező források eleve csekély hitelűek; de még ha 
tekintélyesebb forrásban címeznének így valakit, az sem bizonyítaná, hogy tény-
legesen viselte e címet. (Lásd azt a számos említett magyar törzsfőt, akiket a 10. 
századi nyugati elbeszélők így említenek!) A veszprémvölgyi oklevél Gézának tu-
lajdonítását „igazolatlan hipotézisnek” minősíti; a κράλης πάσης Οὐγγρίας-t pedig 
csakis Szent Istvánra tartja érvényesnek, mondván: Géza még nem rendelkezett 
az ország egészével, hiszen nem tudta az ellenálló törzsfőket (Koppányt, a gyulát, 
Ajtonyt) eltávolítani. De mindenekelőtt: Quedlinburg idején Géza nem kockáztat-
hatta meg, hogy önkényesen felvegye e címet, és éljen az ehhez kötött jogokkal 
(pénzverés, törvényhozás, oklevélkiadás) – ehhez egy „magasabb autoritas hozzájá-
rulása” volt szükséges. 

Legutóbb Kristó,196 noha a pénzveréssel kapcsolatos feltevést elutasítja,197 és ál-
talában is, a Tóth Zoltán-féle koncepcióval szembefordulva, inkább elvitatni igyek-
szik Géza jelentőségét a magyar államalapítás kezdeteiben, azt mégis elismeri: Géza 
joggal nevezhette magát királynak, hiszen maga Nagy Ottó is már így nevezte őt198. 
Márpedig Nagy Ottónál, aki személyesen fogadta Quedlinburgban Géza követeit, 
már aligha tulajdoníthatjuk e megfogalmazást a tájékozatlanságnak! 

Így Deér négy érve közül kettőt (az elsőt és az utolsót) azonnal megcáfolja. Ami 
pedig az „ország egészének” kérdését illeti: Koppányt csak a Géza halálakor bekö-
vetkező fejlemények (trónörökösi jogainak semmibe vétele) ösztönözték lázadás-
ra; a gyula családi kapcsolatban állt Gézával, és a jelek szerint itt Szent István lesz 
majd a támadó fél. Arra sincs adatunk, hogy Ajtony nyílt szembefordulása mikor 
kezdődik, sőt, nem egy kutató évtizedekkel Géza halála utánra teszi azt. Végül a 
veszprémvölgyi oklevél datálásának hipotetikus jellege vitathatatlanul igaz ugyan, 
ám nem jobban, mint bármely másik datálási elméleté.

Láthatjuk: a mérleg lassan-lassan, de egyre inkább Balogh Albin álláspontja felé 
billen. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, hogy legutóbb maga Holler László is 
úgy nyilatkozott: Balogh Albin hipotézise „zseniális”,199 a veszprémvölgyi monos-
tort alapító "Stephanos" tehát Gézával azonos.200 (Innen már csak egy lépés lenne 
annak elismerése, hogy eszerint Géza igenis használta a kralés címet; ettől azonban 
Holler tartózkodik – vélhetően továbbra is úgy véli, hogy a méltóságnév csak Si-
mon püspök átírásában került volna az oklevélbe.)

195 DEÉR 1965. 703–704.
196 KRISTÓ 2002 (2000). 216.
197 Érvelés nélkül, és így nem derül ki, hogy GYÖRFFY, GEDAI vagy KOVÁCS LÁSZLÓ indokai győz-

ték-e meg.
198 Litterae Ottonis I – Litterae, quibus Brunonem episcopum Werdensem, ad praedicandum Hungaris 

destinctum, Piligrimo episcopo Bataviensi commendat. a. 973. CFH 4126. [p. 1776.] „Vngarorum... 
rex eorundem...

199 HOLLER 2011. 282.
200 uo. 289–290.
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3. e) A κράλ(ης) főnév eredete

Természetesen ha elfogadjuk is, hogy a veszprémvölgyi oklevél Géza korából szár-
mazik, még mindig kérdés: uralkodásának melyik szakaszából? Ha ő alapította a 
kolostort, akkor megint csak lehetséges, hogy Melichnek volt igaza, és a zárda Sa-
rolt özvegyi lakhelyéül szolgált. Ez esetben uralkodásának végére tehetjük, alig ko-
rábbra, mintha valóban Szent István oklevele volna. 

Komjáthy ellenben Fehér hipotézisére tért vissza, hangoztatva: ha Gézát értjük 
az oklevél "István királya" alatt, úgy datálhatjuk az oklevelet a 980-as évekre, és így 
a kolostor megint szerepelhet mint Gábor Radomir eltaszított nejének menedéke, 
illetve Delján Péter nevelkedő helye!201 

Sajátos elméletet ad elő maga Holler: eszerint a gyula vejeként eredetileg „bi-
zánci keresztény” Géza csupán „élete végén” váltana a kereszténység nyugati válto-
zatára. A veszprémvölgyi monostor alapítására még ezt megelőzően kellene sor ke-
rüljön: tehát 975 és 985 között, legvalószínűbben 980 körül.202 (Ennek azonban egy 
sereg adat mond ellent, hiszen a magyarok orientációja a nyugati kereszténység felé 
már 973-ban megindul, ha a 960-as évekbeli kezdeményektől most eltekintünk. 
Ráadásul Holler figyelmen kívül hagyja, hogy a keleti és a nyugati egyház közöt-
ti végleges és teljes szakadás csak 1054-ben következett be. Ezt megelőzően, noha 
kétségkívül volt sok súrlódás, még kölcsönösen elismerték egymás kereszténységét 
érvényesnek. S így az egyiktől a másikhoz való átállás nem jelentett annyira éles 
fordulatot, mint Holler véli, aki ezzel kapcsolatban még az ifjú Szent István újrake-
reszteléséről is fantáziál.203)

Van azonban más lehetőségünk is. Köztudott módon Géza és Sarolt házassága 
igen termékeny volt ugyan, ám egy kivétellel valamennyi gyermekük leánynak szü-
letett. Egy kolostoralapítás ilyen esetben szolgálhatta azt a célt is, hogy a fejedelem 
leányai megfelelően nyugodt, az udvarbeli, esetenként viharos eseményektől távoli 
környezetben nőjenek európai értelemben is királyi neveltetésű hölgyekké. Olya-
nokká, akiket majd nőül lehet adni a lengyel királyhoz, a bolgár trónörököshöz, a 
velencei dózséhoz, a thüringiai őrgrófhoz...204 Ha pedig ezt fogadnánk el, akkor a 
legidősebb leányok születését követően, tehát már a 970-es évek első felében gon-
dolhatunk rá.205

De még ez utóbbi esetben is egy-másfél évtizeddel későbbi időpontra valószí-
nűsíthetnénk csak a szó igazolt hazai előfordulását, mint amire a koronával kap-
csolatos elképzelésem alapján kell gondolnunk. Kérdés: szabad-e feltételeznünk, 
hogy a méltóságnév jelen van Magyarországon már az ötvenes évek végén, amikor 

201 KOMJÁTHY 46.
202 HOLLER 2011. 290–291.
203 uo. 291.
204 Vajay 1967. 65–71.
205 Pauler 386. 42. sz. j.; Melich 1908. 27.; utóbbi szerint a kral először „törzsfő” jelentéssel került a 

magyarba, és ezt utóbb szorítaná ki a többi felé kerekedett egyetlen törzsfő jelölése. 
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természetesen még szó sincs oklevélkiadásról, pénzverésről, sőt, Géza még nem is 
lépett apja örökébe? 

Ebből a szempontból nem érzem perdöntőnek azt a körülményt, hogy a 10. szá-
zadi nyugati források minden kalandozó magyar vezért rexként emlegetnek:206 ez 
inkább csak e nyugati szerzők tájékozatlanságát jelzi, és még csak azt sincs okunk 
feltételezni, hogy e rex mögött mindig ugyanaz a (pogány) magyar méltóságnév 
húzódik meg, nemhogy az éppen a király lenne. Hasonló okból nem érzem per-
döntő kérdésnek azt sem, amiről Király Péter nagy tanulmánya értekezik: hogy 
a Metód-legenda 9. századi szövegében olvasható қороль 12. századi betoldás-e 
(oroszos alak lévén), avagy sem: hiszen akár így, akár úgy, az semmiképp nem való-
színű, hogy a Szent Metódot vendégül látó „ugor” előkelő már a király címet viselte 
volna.207

Ellenben igen fontosnak tartom egyrészt Moravcsik állásfoglalását, aki szerint 
Bíborbanszületett (VII.) Kónstantinos De ceremoniis c. munkájától száz évet kell 
számítani, amely alatt az ott ἄρχοντας τῶν Τούρκων208-nak nevezett kollektív 
(törzsszövetségi) vezetést felváltja a κράλης Τουρκίας.209 Márpedig a κράλης leg-
régibb előfordulását, a veszprémvölgyi oklevelet a kolostor alapításának legkésőbbi 
feltételezett dátuma szerint sem választja el száz év a De ceremoniis keletkezésétől: 
a folyamatnak tehát már javában tartania kellett Kónstantinos működése idején! 
Másrészt hasonlóan fontosnak érzem a Kniezsa István 1957-es előadásához kapcso-
lódó vitában elhangzottakat. Itt Harmatta János megjegyzésére (mely szerint a krāl’ 
méltóságnevet csupán Szent István veszi fel, de nem véletlenszerűen, hanem tuda-
tos politikai tájékozódás nyomán, konkrét rangigény kifejezéseként210) az előadó 
válaszában kifejtette: a szónak már évtizedekkel korában ismertnek kellett lennie 

206 Kónstantinos Porphyrogennétos: De ceremoniis ÁKMTBF 34.
207 Moravcsik C 448.
208 Kniezsa C 264.
209 Györffy 1984. 676. szerint Fajsz korában kerül használatba a szláv méltóságnév, mivel „valószínű-

leg” ő „nem tartott igényt többé” az olyan, a kettős fejedelemség idejéből eredő méltóságnevekre, 
mint kende és gyula. Ezt az bizonyítaná, hogy egy Dráván túli Fajsz falu szláv neve Kraljevec. Magam ez 
utóbbit korábban bizalmatlanul fogadtam (Uhrman 1987/88. 219.), és álláspontomat nem kívánom 
csupán azért felülbírálni, mert a hipotézis most éppen jól jönne érvül Holler ellenében. Változat-
lanul aggályosnak látom az ötletet: nemcsak mert Györffyt nem egyszer bírálták már azért, hogy a 
helynevek forráskénti felhasználásakor nem jár el kellő kritikával (a kérdés összefoglalását ld. Uhr-
man 2003. 298. 193. sz. j.), hanem főként azért, mert a Fajsz helynevek azonosítását a Kónstantinos-
nál olvasható Φαλίτζης személynévvel ma már nagyobb részt szintén elvetik, és magam is csupán 
hagyománytiszteletből, illetve a bizarrul hangzó, görögből visszakövetkeztetett 10. századi névala-
kokat kerülendő ragaszkodom hozzá. (Ennek összefoglalását ld. Uhrman 2003. 281–282. 108. sz. j.) 
Ugyanakkor annyit azért mutat e hipotézis, hogy a vitatott méltóságnév magyarországi használata 
nemhogy 959-ben, de már a 950 előtti időben sem látszik képtelenségnek mindenki számára.  

210 Pais 1939. 2.: a veszprémvölgyi oklevélben a szót csak úgy tekinthetnénk görög eredetűnek, ha a 
horvátból vagy a magyarból vették át, ami viszont alig valószínű! Gyóni 1943. 74. egyértelműen azt 
állítja, hogy a görögben magyar eredetű jövevényszó, esetleg szláv közvetítéssel. Holler (1996. 953.) 
valószínűtlennek tartja, hogy eszerint egy szláv jövevényszóra előbb találunk magyar, mint szláv do-
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a magyarok között mint idegen méltóságnévnek, saját főméltóságra viszont akkor 
kezdték használni, amikor funkciója is lett.211 Moór Elemér ellenben három évvel 
később úgy vélte, hogy az Árpádok Szent István koronázása előtt „már régen” hasz-
nálták eredeti, pogány címükkel párhuzamosan a kral’-t is, illetve szláv alattvalóik 
így nevezték őket.212 

Természetesen mindhárom vélemény hipotetikus, nyelvemlékes bizonyítékuk 
nincs213; ki-ki döntse el azonban, logikusabban hangoznak-e, mint Holler hipotézi-
se az 1109-es bizánci szerződésből való átvételről.

Nyilván a következő kérdést sem lehet megkerülni: ha feltételezzük, hogy a szó 
valóban évtizedekkel István (és így akár Géza) előtt használatos lehetett, esetleg a 
kündü-kagánok „nem hivatalos” címeként is, de legalábbis olyan külföldi uralko-
dót jelentő méltóságnévként, melyhez nemcsak Szent István, hanem már Géza is 
logikusan nyúlhatott újfajta, konkrét rangigényét jelzendő – honnan kerülhetett 
ilyen korán a magyar nyelvbe?

Erre azért igen nehéz válaszolni, mert a szakirodalom (Holler kivételével) csak 
annyiban egységes, hogy a főnév a magyarban közvetlenül is szláv (és nem görög) 
jövevényszó.214 Ám hogy milyen szláv nyelvből, és mikor került át, azt illetően máig 
sincs megnyugtató konszenzus. Melich egyformán lehetségesnek tartotta az átvé-
telt a horvátból, a szlovénból vagy a csehből – de mindenképpen a 10. század vé-
gén.215 Pais szintén úgy vélte, hogy a szó „csak” az északnyugati vagy a délnyugati 
szlávság köréből származhat: szóba jön a szlovén, a horvát, a cseh, sőt a szlovák, 
átadási időpontként pedig a teljes 10. században lehet gondolkodni.216 Negyedszá-
zaddal később Ligeti Lajos még mindig lehetségesnek tartotta a szlávság mindkét 
említett ágából való eredeztetést.217

Ha mármost északnyugat és délnyugat között kívánunk dönteni, nyelvészeti és 
történelmi érvek bonyolult szövevényébe keveredünk. 

Czebe Gyula egyértelműen nyugati szláv jövevényszónak vélte főnevünket.218 
De melyik nyugati szláv nyelv jöhet szóba egyáltalán? Láttuk, Király Péter szerint a 
9. századi morvában és pannon-szlávban meglehetett e szó,219 sőt, a Metód-legenda 
Szvatoplukra is használja, bár nem következetesen.220 Ez azonban kevés annak fel-

kumentumot. Ez azonban a korai nyelvemlékek (szórványemlékek) fennmaradásának változatos le-
hetőségeit tekintve egyáltalán nem látszik elképzelhetetlennek.

211 Pais 1939. 2.
212 Czebe 46. (176.)
213 Király 1974. 43.
214 Harmatta 1955. 249–250.
215 Melich 1903. 124.
216 Gyóni 1943. 74.
217 uo. 29. Moór 125. szintén a király szót hozza fel bizonyítékul, hogy a korábban kiveszett palatalizált 

l’ (=ly) már a 10. században visszakerült a magyar nyelvbe.
218 Melich 1903. 124–127.; Gyóni 1943. 74.
219 Kniezsa B 227. Ugyanígy Hadrovics 248.
220 Kniezsa A 268–269., B 240.
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tételezéséhez, hogy morva átvételről beszélhetnénk. Ami pedig a pannon-szlávot 
illeti: Kniezsa indulatosan cáfolta azt a Molnár Eriktől származó hipotézist, mely 
szerint a korai magyar állami-jogi terminológia mindenestül a Pribina- és Kocel-féle 
pannon-szláv „államra” lenne visszavezethető.221 Álláspontját még tódította Har-
matta222 és Perényi,223 akik közül az utóbbi is „állítólagosnak”, előbbi pedig egy-
értelműen „sosem létezettnek” minősíti a mondott államot, és persze joggal. Így 
maradna a cseh nyelv az északnyugatiak közül. (A lengyelt Melich alaktani alapon 
már 1903-ban kizárta.224)

Mármost Melich tudni vél kralь, králj, král alakok előfordulásáról 10. századi 
cseh nyelvemlékekben.225 Ha ezt az adatot elfogadnánk, megoldódni látszana a 
probléma. Ám nemcsak az a baj, hogy Gyóni szerint a cseheknél a méltóságnév a 
10. században csak a latin rex fordításban igazolható,226 hanem az is, hogy Benkő 
Lorándnak a cseh etimológiával kapcsolatban súlyos alaktani kifogása van: a ma-
gyarba ugyanis már palatalizált tővégi mássalhangzóval került be a szó,227, a cseh-
ben viszont nem palatalizálódik.228

Ha viszont a délszláv eredeztetést nézzük, az sem fog problémamentesnek bi-
zonyulni. Az alapelv, amelyet Melich és Gyóni229 egyaránt leszögeztek: csakis olyan 
átadó nyelvre gondolhatunk, amelyben az uralkodót szintén krālnak nevezik. Ezen 
az alapon zárta ki már Melich a bolgárt, ahol a szó csupán idegen uralkodó meg-
nevezéseként ismert;230 de ugyanezért kiesik a szlovén is, ahol a 10–11. században 
egyáltalán nincs saját uralkodó; ami pedig a szerbet illeti, Kniezsa rámutat, hogy 

221 s. v. király
222 Jankovicsné s. v. király
223 Holler 1996. 953.
224 Pais 1939. 4.
225 Holler 1999. 72–73.
226 uo.
227 Vajay 1987. 314–315. Szerinte a Corona Graeca III. Béla számára készült a 12. század derekán: 

ám Manuél császár tudott volna arról, hogy korábban I. Géza király kapott egy hasonló fejdíszt 
(στεμματογυρίον-t), és ennek emlékére került volna fel III. Béla koronájára ükapja, I. Géza. Mivel 
Holler és én abban egyetértünk, hogy a Graeca nem a 12. században keletkezett, és hogy nem I. 
Géza látható rajta, mutatis mutandis így vehetnénk át Vajay gondolatát: egy bizánci császár, aki vala-
mely magyar uralkodónak – pontosabban: uralkodónénak – koronát kívánt küldeni (és aki nem élt 
akkora időbeli távolságban Michaél Dukastól, hogy ugyanazon mester ne dolgozhatott volna mind-
kettejük számára), tudott arról, hogy, amint fent kifejtettem, esetleg az „öreg” Géza jegyese is ka-
pott már hasonló ajándékot, és ezért mintáztatta meg a Graecán a fejedelem alakját. Az ötvös a régies 
Γεωβιτζάς alakot ez esetben egy 10. századi, a koronaküldés eseményét megőrző, azóta elveszett 
forrásból merítette.

228 uo. 29. MOÓR 125. szintén a király szót hozza fel bizonyítékul, hogy a korábban kiveszett palatalizált 
l’ (=ly) már a 10. században visszakerült a magyar nyelvbe.

229 MELICH 1903. 124–127.; GYÓNI 1943. 74.
230 MELICH 1903. 124–127.; UŐ 1909/1910. 53–58. Erre hivatkozva utasította vissza KNIEZSA (C 265.) 

oly határozottan PERÉNYI JÓZSEF (257–258.) elképzelését, aki 1955-ben a bolgárból próbálta szár-
maztatni, hivatkozva a Délkelet-Magyarországon a honfoglalás előtt, de talán egészen Szent Istvánig 
fennálló bolgár jelenlétre.
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az éppen a magyarból veszi át a krâlj címet.231 Így kizárásos alapon maradnának a 
horvátok. "Tekintve a horvát oklevelekkel való egyéb rokonságokat, a horvát hatás 
mellett kell nyilatkoznunk" – írta erről Hóman Bálint.232 A többi szóba jöhető átadó 
(Melichet követő) kizárásával ugyanígy nyilatkozott Kniezsa,233 Keszler Borbála,234 
és őket követi a TESz,235 sőt a legújabb Etimológiai szótár is.236 

Igaz, a horvátoknál csak 1075 utáni nyelvemlék van a szó uralkodói méltóság-
névként való használatára: Zvonimir király felirata. Holler nem is mulasztja el, 
hogy nyomatékosan hivatkozzék erre, saját álláspontját igazolandó.237 Holott ez a 
felirat természetesen csupán terminus ante quem: hiszen a horvát állam már 920/930 
óta királyság (ld. a források rex Chrovatorum megjelöléseit238), és kevéssé lenne logi-
kus, hogy az innen Zvonimir feliratáig eltelt százötven év alatt a horvát uralkodók 
megváltoztatták volna saját méltóságnevüket. 

Így már szinte minden összevágna – ha Perényi nem hangsúlyozná, hogy Hor-
vátország a 10. században még nem ért a Dráváig, hanem csupán a Tengermellékre 
terjedt ki, és így vitatható a magyar-horvát kapcsolatok olyan intenzitása, amely az 
átadást indokolná.239 

Maradna hát Pais240 elképzelése, mely szerint a szót 10. századi őseink „német 
uralkodó” jelentésben vették át egy észak- vagy délnyugati szláv nyelvből?

Láthatjuk: a probléma a legutóbbi időkig nem talált megnyugtató megoldást. S 
mivel magunk egészen bizonyosan nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen 
megoldás kínálásához kompetenciánk legyen, a szakértő olvasókra hagyjuk an-
nak eldöntését: elfogadják-e Holler etimológiakísérletét megoldásként, avagy óva-
tosabb módon megmaradnak annál, hogy a szó már a 10. században felbukkan a 
magyarban, akár már a 950-es évek végén is, noha egyelőre bizonytalan, hogy a 
horvátból avagy melyik más (gyaníthatóan délnyugati szláv) átadó nyelvből.  

4. Végül

Holler 1999-ben még egy további érvet is igyekezett felhozni a Graecán látható Ge-
óbitzas magyar uralkodó volta ellen. Eszerint Salamontól III. Béláig a különböző 
királyokat ábrázoló pénzvereteken ugyanaz a korona látható (ez tehát ekkor a hiva-

231 KNIEZSA B 227. Ugyanígy HADROVICS 248.
232 HÓMAN 151.
233 KNIEZSA A 268–269., B 240.
234 KESZLER 20.
235 s. v. király
236 JANKOVICSNÉ s. v. király
237 HOLLER 1996. 953.
238 HADROVICS 246.
239 PERÉNYI 257.
240 PAIS 1939. 4.
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talos magyar királyi korona),241 ez azonban, ahogyan nem azonos a később ismert 
Szent Koronával, úgy a Geóbitzas fején láthatóval sem: ő tehát nem lehetett ma-
gyar uralkodó.242 „Az ábrázolt korona nyilvánvalóan [egy] szerényebb uralkodói 
jelvény, egy szerényebb méretű és jelentőségű államalakulat vezetőjének a koroná-
ja” – állapítja meg Holler.243

Megítélésem szerint viszont e pénzveretek legfeljebb annyit zárnak ki, hogy 
Geóbitzas nem lehet Salamon és III. Béla közé eső magyar uralkodó (ez újabb érv 
amellett, hogy I. Géza sem); azt semmiképp, hogy nem lehet korábbi, kivált Szent 
István előtti. Márpedig Szent István elődjének, még a közvetlennek is, kétségkívül 
szerényebb méretű államalakulat állt rendelkezésére, mint utódainak – kivált 959 
körül, mikor még csak reménybeli uralkodó volt! Hiszen a gyulák erdélyi területe 
gyakorlatilag nem állt elődje (apja) hatalma alatt (a Sarolttal kötött házasság tétje 
éppen az, hogy ez a helyzet hosszú távon változhasson?), és talán Ajtonyé sem. Sze-
rényebb tekintélye pedig éppen abból következhetett, hogy mindazon feladatok, 
melyek teljesítését Bizánc a zománckép általam feltételezett sugallata szerint őtőle 
várta, még előtte voltak.

A fentiek alapján tehát úgy vélem: Γεωβιτζὰς πιστὸς κράλης Τουρκίας kilétéről 
a leglogikusabb hipotézis, ha az „öreg” Géza fejedelmet látjuk benne. Olyannyira, 
hogy ha művészettörténészi érvek alapján kiderülne, miszerint a portré nem ké-
szülhetett a 10. század közepén,244 akkor is fenntartanám: a kép Géza fejedelmet 
ábrázolja, ha több mint száz évvel a trónra lépése után is – olyasféle módon, aho-
gyan Vajay Szabolcs javasolta.245 

241 HOLLER 1999. 72–73.
242 uo. 76.
243 uo.
244 LOVAG 8.: „A corona graeca zománcképei egy műhely egykorú alkotásai. Erről nemcsak a zománc-

díszek és a részletformák, a névfeliratok egyforma betűi tanúskodnak, hanem olyan, nehezebben 
utánozható részletek is, mint a zománc rekeszeinek vezetése, az aranyszalag hajlításának módja. Stí-
lusában bármennyire konzervatív is a bizánci zománcművesség, ez utóbbi szinte mesterek szerint 
változik és jellemzi egy-egy tárgycsoport összetartozását.” Ld. még PÉRI 4.; HOLLER 1996. 914.; 
UŐ 1998. 7.! Márpedig ha Michaél Dukas portréja ugyanazon kéz munkája, mint a korona többi 
zománcképe, úgy ez utóbbiak sem készülhettek száztizenegynéhány évvel az ő trónra lépése előtt.

245 VAJAY 1987. 314–315. Szerinte a Corona Graeca III. Béla számára készült a 12. század derekán: 
ám Manuél császár tudott volna arról, hogy korábban I. Géza király kapott egy hasonló fejdíszt 
(στεμματογυρίον-t), és ennek emlékére került volna fel III. Béla koronájára ükapja, I. Géza. Mivel 
HOLLER és én abban egyetértünk, hogy a Graeca nem a 12. században keletkezett, és hogy nem I. 
Géza látható rajta, mutatis mutandis így vehetnénk át VAJAY gondolatát: egy bizánci császár, aki va-
lamely magyar uralkodónak – pontosabban: uralkodónénak – koronát kívánt küldeni (és aki nem élt 
akkora időbeli távolságban Michaél Dukastól, hogy ugyanazon mester ne dolgozhatott volna mind-
kettejük számára), tudott arról, hogy, amint fent kifejtettem, esetleg az „öreg” Géza jegyese is kapott 
már hasonló ajándékot, és ezért mintáztatta meg a Graecán a fejedelem alakját. Az ötvös a régies 
Γεωβιτζάς alakot ez esetben egy 10. századi, a koronaküldés eseményét megőrző, azóta elveszett 
forrásból merítette.
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Abstract
ΓΕΩΒΙΤΖAΣ ΠΙΣΤOΣ ΚΡAΛΗΣ ΤΟΥΡΚIΑΣ

The date of the lower part of the Holy Crown of Hungary (the so-called Corona Graeca) was 
settled on the bases of the enamel portrait of Michael Dukas VII, Emperor of Byzantium for 
a long time. So the neighbouring enamel portrait (according to its inscription ‘Geōbitzas, the 
firm/faithful King of Turkia’) was identified as Gēza I, King of Hungary, the contemporary of 
Michael VII. But nowadays it is clear that the portrait of Michael was fixed on forcibly after-
wards. So the identity of Geōbitzas can be called in question, too. In the secondary literature of 
the last two decades there were two concepts about him. The first hypothesis was that of László 
Holler, according to which Geōbitzas and Gēza are different personal names that cannot refer 
to the same person, Turkia cannot be identified with Hungary, either, and the Greek noun 
‘kralēs’ means only a ‘Marquis’ of Byzantium instead of a king. The second one was mine, pro-
posing the identification of Geōbitzas with the ‘elder’ Prince Gēza, the father of King St. Ste-
phen, instead of King Gēza I . In this paper I try to refute Holler’s arguments and prove mine.
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