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E
nea Silvio Piccolomini 1458-ban keletke
zett De Európa című müvének Karintiával 
foglalkozó 20. könyvében, a 65. fejezetben 
egy érdekes, műfaját tekintve legendaként 

meghatározott történetet beszél el egy Ingo nevű. 
Nagy Károly idejében élt hercegről. Ezek szerint 
790-ben Ingo herceg lakomát rendezett tartománya 
lakosai számára, melynek során a színe elé engedett 
parasztoknak arany és ezüst edényekben, a tőle tá
volabb álló előkelőknek viszont agyagból készült 
edényekben szolgálták fel az ételt. Arra a kérdésre, 
hogy miért cselekszik így, azt felelte, hogy a földe
ken és kunyhókban lakó, ám a keresztvízben meg
tisztult egyszerű emberek lelke fehér és tiszta, míg a 
palotákban lakó, ám bálványoknak hódoló előkelők 
lelke piszkos és fekete -  ö pedig a lelki tisztaságnak 
megfelelően rendezte a lakomát. Az így megszé
gyenült urak csapatostul járultak a keresztséghez, 
s Salzburg püspökei, Virgil és Am vezetése mellett 
hamarosan mindnyájan felvették a kereszténységet: 
„Fama esi anno septimgenlesimo nonagesimo post 
Chrisli Salvaloris orlum imperante Carolo Magnó 
ducem genlis, Ingonetn nomine, ingens convivium 
provincialibus praeparasse et agrestibus quidem, ad  
conspeetum situm intromissis, in vasis aureis atque 
argenteis, nobilibus verő ac magnatibus, procul ab 
oculis coUocatis, fictilibus ministrare iussisse. Inter-

Nótóri Tamás

Kora középkori 
missziós politika és 
okirathasználat
(Ingo lakomája és levele -  egy legenda 
keletkezése és továbbélése)

rogatum, cur ita facérét, respondisse non lám tnundos 
esse, qui urbes et aha palatia quam qui agros el hu- 
miles casas colerenl. Ruslicis, qui Chrisli evangélium 
accepissenl, baptismatis unda purificatis candidas et 
nitidas esse animas; nobiles ac potentes, qui spurciti- 
as idolorum sequerentur, sordidas ac nigerrimas. Se 
verő pro animarum qualitatibus inslruxisse convivi
um. Casigatos ea re nobiles calervalim sacri baptis
matis undam quaerentes brevi tempore sub Vergilio 
el Arnone iuvavensibus episcopis universos Chrisli 

fidem  accepisse.
Méltán kelti fel a kutató érdeklődését, hogy mikép

pen került Enea Silvio müvébe e biblikus hangvételű,
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parabolisztikus történetet; ha átvétel eredménye, ki 
lehetett az auctor, akitől átvette. A válasz igen egy
szerűnek látszik: a pápai legátus és sirmiumi érsek, 
a Metód felett 870-ben, Német Lajos jelenlétében, 
a Regensburgi Zsinaton, Adalwin salzburgi érsek és 
püspökei közreműködésével megtartott per kapcsán
-  kideríthetetlen, hogy vádiratként vagy a pert utóbb 
legitimálandó dokumentumként
-  keletkezett Conversio Bagoari
orum et Carantanorumbó\. E mű 
szintén tartalmaz egy elbeszélést, 
amelynek főszereplője a lako
mát rendező Ingo: „Simili modo 
el iám Arn episcopus successor 
sedis luvavensis deinceps curam 
gessil pastoralem, undique or- 
dinans presbyteros et mittens in 
Sclavinam, in partes videlicel 
Quarantanas atque inferioris 
Pannóniáé, illis ducibus atque 
comitibus, sicut prídem Viigilius 
fecit. Quorum unus Ingo vocaba- 
tur, múltúm carus popul is et ama- 
bilis propter suam prudentiam.
Cui tam ohoediens fű it omnis po
pidus, ut, si cuique vei carta sine 
litteris ab illő directa fűit, nullus 
ausus est suum neglegere prae- 
ceptum. Qui etiam mirabi liter 
fecit: Vere servos credentes secum 
vocavit ad mensam, et qui eorum 
dominabantur infideles,foris quasi canes sedere fecit 
ponendo ante illos panem et carnem et fusca vasa 
curn vino, ut sic sumerent victus. Servis autem staupis 
deauratis propinare iussit. Tunc interrogantes primi 
deforis dixerunt: ’Cur fo c is nobis s ic? ' A t ille: 'Non 
estis digni non ablutis corporibus cum sacro fonté re- 
natis communicare, séd foris domum ut canes sumere 
victus.' Hoc facto fide sanda instrudi certatim cu- 
currerunt baptizari. Et sic deinceps religio christiana 
succrescit. ”2

Jelen tanulmányban -  miután röviden vázoltuk a 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum keletkezé
si körülményeit, tendenciáját (I.) -  a következő kér
désekre próbálunk választ találni.

Mennyiben tekinthető az Enea Silvio által említett 
és a szakirodalomban hosszú évszázadokon át meg 
nem kérdőjelezett Ingo herceg valós történelmi sze
mélynek? A Conversio valóban hercegként említi-e 
Ingót, és ha nem, akkor minek köszönheti hercegi 
létét, illetve hercegkénti bevonulását az irodalomba? 
( 11.)

Mit jelenthetett a Conversio által említett carta 
sine litteris, és miért nem vette át Enea Silvio e moz
zanatot is, noha Ingo tekintélyének további bizonyí
tékául hozhatta volna fel? (III.)

Az Ingo-féle lakoma leírása milyen irodalmi előz
ményekre vezethető vissza, és milyen szerepet töltött 
be a Conversióbanl (IV.)

Az Ingo-történetnek Enea Silvio általi átvétele 
kapcsán milyen esetleges közvetítő írással, illetve 
szerzővel kell számolnunk? (V.)

I. A 9. századi szláv (és avar) misszió főszereplője 
egyfelől a Bizánci Birodalom, másfelől pedig a Frank 
Birodalom volt, amely a Salzburgi Érsekségre és a 

meglehetősen önálló politikát 
folytató Aquileiai Pátriárkátusra 
támaszkodhatott;3 ezen egyen
súlyt bontotta meg a Karolingok 
hatalmával szemben megerősö
dő, önálló missziós politikával 
fellépő pápaság. E hármasság 
szolgált a szlávok apostolaként 
ismert Metód működésének, il
letve a Salzburgi Érsekséggel 
és annak megyés püspökeivel 
kirobbant konfliktusának hátte
réül. A bizánci származású hit
térítő, majd pápai legátus és sir
miumi érsek, Metód felett 870- 
ben a Német Lajos jelenlétében 
megtartott Regensburgi Zsinaton 
Adalwin salzburgi érsek és püs
pökei ítéletet hoztak, mivel úgy 
vélték, hogy a Pannóniában ki
fejtett missziós tevékenységével 
Salzburg hetvenöt esztendeje e 
terület felett gyakorolt joghatósá
gát sérti, s ezt követően két és fél 

éven át fogságban tartották. E per kapcsán -  kiderít
hetetlen, hogy vádiratként vagy a pert utóbb legiti
málandó dokumentumként -  keletkezett a Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum,A A Conversio ábrá
zolási tendenciáját Kahl igen találóan a következő
képpen jellemzi: merész játékot folytat az igazság 
határán, állításai a jól tájékozott olvasók számára 
éppencsak támadhatatlanok, a járatlanok számára 
pedig számos eltérő kombinációs lehetőséget hagy 
nyitva, sőt sugall; a tényekkel és feladatával legtel
jesebb mértékben tisztában levő szerző nem csekély 
rafinériával hallgat el nemkívánatos és „veszélyes” 
összefüggéseket, illetve tényeket, s kapcsol össze 
egymástól távol álló eseményeket.5

A Conversio Bagoariorum et Carantanorum, 
vagyis A bajorok és karantánok megtérése, amelyről 
Alphons Lhotsky oly nagy elismeréssel szólt,6 egye
bek mellett már csak azért is méltán tarthat igényt a 
magyarországi kutatás érdeklődésére, mivel -  Eugip- 
pius Vita Sandi Severinije és lordanes Geticája mel
lett -  azon latin nyelvű textusok sorába tartozik, ame
lyek a népvándorlás utáni és az Árpád honfoglalása 
előtti korból összefüggőbben szólnak a későbbi Ma
gyarország területének történetéről, s így a 9. századi 
avar történelem forrásai között is kiemelt jelentőség
gel bír. Az avarság történetének a későbbi magyar 
történelem szempontjából megmutatkozó fontossá
gát találóan foglalja össze Szádeczky-Kardoss Samu:

Enea Silvio Piccolom ini (metszet J.-J. 
Boissard: B ibliotheca chalcographia  
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„...az írott forrásokból ismert történelem folyamán 
első ízben az avar korban vált tartósan egybetartozó 
alakulattá a Közép-Duna-medence nyugati és kele
ti fe le  (a római birodalom Pannóniáját és Daciáját 
a közbül fekvő  szarmata Barbaricum választotta el 
egymástól). Ilyen értelemben az avar kaganátus a ké
sőbbi Magyarország előfutára volt. ”7

Herwig Wolfram 1979-es kiadásában a Conversio 
tizennegyedik fejezetének vonatkozó mondata alap
ján* 871-et fogadta el a keletkezés évéül,9 1995-ös 
monográfiájában azonban módosította álláspontját, 
s a középkori számítási módot vette alapul, amely 
szerint a szövegben megjelölt esztendő is hozzászá
mítandó az eltelt évekhez, s ennek alapján a 870-es 
megírási év mellett állapodott meg;10 kiadásában 
Fritz LoSek is ezen állásponthoz csatlakozott." A 
szerző kilétére csupán a mü néhány utalásából kísé
relhetünk meg következtetéseket levonni, ám teljes 
biztonsággal nem tudjuk azonosítani. Wolfram azt 
valószínűsíti, hogy az auctor -  jelen esetben nem is 
annyira a szerző, mint inkább a munka legjegyzésé- 
re megbízást adó személy -  maga Adalwin érsek le
hetett, ám megfogalmazása felettébb óvatos.II. 12 Nagy 
valószínűséggel megállapítható ugyanakkor egy, az 
ötödik fejezetben olvasható első személyü fogalma
zásból a szerző salzburgi, illetve bajor származása.13 
Adalwin érsek szerzőségét a következők támaszthat
ják alá: egy további első személyü fogalmazás köz
vetlenül Adalwin megnevezését követi, elképzelhető 
tehát, hogy az író a megrendelőt nevezte meg.14 Ha
sonlóképpen megfontolás tárgyává tehető azon tény, 
hogy a Conversio szövegében csupán két személy 
epithetonjaként szerepel a piissimus jelző, ezek pedig 
Adalwin15 és Német Lajos,16 esetlegesen tehát a mü 
megrendelője és címzettje.17

II. Ingo először a 1345/47-ben meghalt Iohannes
Victoriensis apát tollából származó Liber certarum
históriaiamban jelent meg mint nemesúr, pontosab
ban Karantánia első hercege.18 Iohannes Victoriensis
(Johann von Viktring) az Ingo-történet mellett Nagy
Károly Amnak adott missziós megbízását19 és a Me
tód fellépése körüli eseményeket20 vette át a Con-
verstóból,21 ám az átvétel inkább a tartalmi elemeket
érintette; nyelvileg és stilárisan a Liber certarum his-
toriarum vonatkozó részei nagy önállóságot mutat
nak a Conversio hoz képest.22 Marcus Hansiz Karan
tánia legendás hercegével, Domitianusszal azonosí
totta Ingót.23 (A legenda szerint a pogány fejedelem,
Domitianus igen keményen üldözte a keresztényeket,
majd Isten kegyelme révén megtért, maga döntötte
a tó fenekére a pogány bálványszobrokat, s végül
Karantánia szent életű hercege lett.24 Az általában a
legendák világába utasított Domitianus mint történeti
személy25 léte mellett szólhat egy -  feltehetően a 9.
századból származó - ,  a millstatti kolostorban talált
felirattöredék;26 az inscriptio nehéz datálhatósága
és az egyéb források ellentmondó tendenciája miatt
Herwig Wolfram joggal int óvatosságra.27 Érdekes

ségként megemlítendő, hogy a Domitianus történeti 
hitelessége mellett állást foglaló és a kanonizáció ér
dekében nagy agilitással tevékenykedő Eisler, aki a 
Domitianus név mögött eredetileg a szláv Domizlaus 
névalakot vélelmezte, felhívta a figyelmet a pogány 
bálványokat döntögető herceg legendája és Millstatt 
nevének a szobrokra utaló etimológiája -  mille sta- 
tuae -  közötti lehetséges kapcsolatra.28)

A modem kutatás jórészt történetileg hiteles sze
mélynek fogadta el Ingo herceget,29 és megkísérelte 
e germán -  de nem bajor -  név viselőjét valamely, a 
Conversióval párhuzamos hagyományban előforduló 
történeti személlyel azonosítani. Michael Mitterauer 
például a Conversio 10. fejezetében előforduló Et- 
garral, a bizonyítottan létező karantán fejedelemmel 
azonosítja.30 További hipotézisként érdemes meg
említeni Ingónak az Erich friauli herceg parancsára 
a Ring ellen 795 őszének végén vagy telének elején 
támadást intéző szláv Voinimirral (Wonomyrus Scla- 
vus) történő azonosítását31 -  azt azonban, hogy Voi- 
nimir milyen rangban vagy tisztségben állt a herceg 
szolgálatában, csak találgatni lehet.32 Hasonlóképpen 
érdekes, ám hipotetikus kísérlet Ingónak a Rhytmus 
de Pippini regis victoria Avaricábán szereplő Ungui- 
merivel történő identifikációja33 -  Unguimeri 796- 
ban (a Pippin vezette frank-langobard-bajor sereg 
közeledésekor) rettenetes véget jövendölt a kagánnak 
és fofeleségének, a katunnak).34 Unguimeri nevét ál
talában Inguiomer(us) germán fejedelem személyne
vével azonosítják, aki Tacitus Annalesében többször 
említésre kerül35 -  ezek alapján Unguimerit az avar 
birodalomban továbbélő gepidák egyikének szokás 
tekinteni.36 Walter Pohl valószínűbbnek tartja, hogy 
Unguimeri langobard emigránsként került az avarok
hoz.37 Mások azon feltevést kockáztatják meg, hogy 
Unguimeri azonos volna a már említett szláv Voini- 
mirrel.38

1979-es kiadásában és 1995-ös monográfiájában 
Herwig Wolfram a következőképpen húzza ki a kérdés 
méregfogát: Ingo mint herceg csupán egy, a sematiz
musnak teret engedő értelmezési és fordítási hibának 
köszönheti a létét, ugyanis a Quorum unus..." mon
dat kezdőszavát, a vonatkozói névmást helytelenül 
nem az Am39 által Karantániába és Alsó-Pannóniába 
küldött hittérítőkkel, hanem az ott lakó előkelőkkel 
(akiket magukat és népüket a misszionáriusoknak 
meg kellett téríteniük) hozták összefüggésbe.40 Mivel 
a dativusban álló illis ducibus atque comitibus köze
lebb van a mondat végéhez, mint az accusativusban 
álló presbyteros, a mondat tárgya, ezért a követke
ző mondat grammatikailag és logikailag helytelen 
alanyát nem a tényleges tárgyhoz kapcsolták.41 Am 
idejében a duces, vagyis a karantán fejedelmek és 
a comites, a frank-bajor uralmat képviselő megbí
zottak igazgatták ezt a területet, a Conversio e szö
veghelye azt akarja hangsúlyozni, hogy a Virgil által 
Karantániára alkalmazott missziós módszereket Am 
is átvette Alsó-Pannónia tekintetében. Amint Rupert 
sohasem jutott el Alsó-Pajinóniába,42 akként Virgil
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sem szervezhette meg e terület megtérítését -  a „ Sí
rni/i modo... " kezdetű mondat tehát Am azon tettét 
kívánja hangsúlyozni, hogy a salzburgf egyházmegye 
vezetője Alsó-Pannóniába papokat küldött.43

Ezt az érvelést látszik alátámasztani az Excerptum 
de Karentanis is, amely a papokat és a diakónuso
kat kivéve minden, a Conversióbán a karanténokkal 
kapcsolatban előforduló nevet felsorol ugyan, ám 
egy Ingo nevű fejedelemről vagy hercegről sem
mit sem mond. Az Excerptum de Karentanis a 12. 
és 13. század fordulóján keletkezett.44 Alapvetően a 
karanténokkal kapcsolatban álló főbb világi és egy
házi vezetők nevét tartalmazza, ezek felsorolását a 
szerző a Conversio vonatkozó mondataiból, illetve 
mondatrészeiből állította össze. (Az Excerptumbm  
a tulajdonnevek írása némiképp eltér a Conversio 
írásmódjától.) A grammatikai érvek már megkezdett
felsorolásához visszatérve: ha a .....presbyteros...
Quorum unus... ” értelmezés mellett foglalunk állást, 
akkor meg kell kísérelnünk egy Ingo presbyter létét 
Am idejéből a salzburgi források alapján bizonyítani. 
A Liber confraternitatis egy, Am korából származó 
bejegyzése említést tesz egy Ingo nevű presbyter- 
röl.45 Érdemes megjegyezni, hogy a Liber confrater- 
nitatum és a Conversio által említett Ingón kívül ez 
idő tájt nem tudunk e név másik viselőjéről Bajoror
szágban.46 A Liber confraternitatum vonatkozó szö
veghelye egy tizennégy egyházi személyt tartalmazó 
felsorolás első elemeként említi Ingót, a tizennégy 
név mindegyike mellett (ellentétben az e bejegyzést 
körülölelő sorokkal) megtalálhatjuk a presbyter be
jegyzést. Ingo nagy valószínűséggel az Am által 
Karantániába küldött misszionáriuscsoport vezetője 
lehetett, e csoport működése 785 és 799 közé datál
ható, mivel az érsekké emelését követő esztendőben 
Am egy Theoderich nevű vándorpüspököt, episcopus 
chorii rendelt a karantán területre.47 Ingo tehát majd 
másfél évtizeden át vezette a karantán missziót, s az 
e feladat során megkívánt prudentia nagy tekintélyt 
kölcsönzött neki, amit bizonyítandó a Conversio több 
példát is említ.48 Herwig Wolffam ezen érvelése jó 
részt recepciót nyert a szakirodalomban; nézetét Kari 
Schmid osztotta a Liver conJraternitatumtó\ szóló ta
nulmányában,49 és Fritz Lo§ek is elfogadta a 1997-es 
editiójúban.™ III.

III. A Conversio által elbeszélt esetben Ingo egy 
írás, illetve betűk nélküli okmányt vagy inkább per
gament (carta sine litteris) küldött, ami elegendő 
hitelességet biztosított követe számára, hogy enge
delmességet követeljen a néptől. A cartát mint teljes 
bizonyító erővel bíró okiratot51 a germánok átvették 
ugyan jogrendjükbe a rómaiaktól, ám részint az ok
iratok íatinságát, másrészt, az írás és olvasás művé
szetét nem ismervén, a carta nem tett szert feltétlen 
tekintélyre a germánok körében -  tehát az átvétellel 
egyidejűleg elutasításának, illetőleg átértékelésének 
folyamata is megkezdődött.52 E tényhez kapcsolód
va megállapítható, hogy az Ingo által küldött carta 
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esetében az írás hiánya abból a szempontból sem 
tekinthető meglepőnek, hogy az újonnan megtérített 
szlávok és avarok is írás- és olvasástudatlanok voltak, 
amint ezt a 796-ban megtartott Conventus episcopo- 
rum ad ripas Danubii jegyzőkönyve is kiemeli.53

A frank, bajor, alemann és burgund joggyakorlat 
az okirati bizonyításnak egy meglehetősen egyedi 
módját dolgozta ki. Az okirat, vagyis pontosabban a 
még üres pergamen, amelyből a szöveg megírásával 
majd carta lesz, az ingatlanok átruházásánál a pál
cához54 hasonló jelképpé alakult: a jogügylet során 
a földre helyezték, majd az írás kiállítója felemelte 
a földről, és a megfelelő akaratkijelentés kíséretében 
átadta az írnoknak. (A pergamen földdel való közvet
len érintkezésének követelménye kapcsán érdemes 
párhuzamként kiemelni a római jogból ismert man- 
cipatio és legis actio sacramento in rém azon sajá
tosságát, hogy a feleknek -  egy pálca segítségével
-  egyidejűleg kellett megérinteniük az ügylet, illetve 
a per tárgyát. A megérintés nem csupán a pontosabb 
meghatározást volt hivatott segíteni, hiszen elegen
dő lett volna az egyértelmű rámutatás; az érintés az 
archaikus, a szakralitással közvetlen kapcsolatot tar
tó jogrendszerek e vallási-mágikus elemeket mutató 
gyakorlata a szorosabb kötődést, az akaratátvitel le
hetőségét „teremtette meg”.55) Olykor a pergament 
formulaszerüen már előzőleg kitöltötték, ám a tanúk 
pecsétje, az írnok aláírása és a dátum csak utóbb ke
rült rá -  tehát de iure megíratlannak számított, hiszen 
híjával volt az érvényesség szükségszerű kellékei
nek.56 Olykor a carta jelképiségét még azáltal is meg
erősítették, hogy a pergamen mellé a földre helyezték 
a tintatartót és a pennát, s e tárgyakat az okirat kiál
lítójának a pergamennel együtt kellett felemelnie, és 
az akaratkijelentés kíséretében az írnoknak átadnia.57 
Wolfram ugyanakkor felveti azon kérdést, hogy egy
-  példának okáért Ingo történetében említett -  üres 
pergamen elegendő bizonyítóerövel bírt-e, s nem vol- 
tak-e rajta valamiféle jelek (signa), illetve pecsét.58 
A herceg és a méltóságviselők pecsétjének semmibe 
vételét egyébiránt mind az alemann, mind pedig ba
jo rjo g  szankcionálta.59

A tárgy, a jelkép, a kitöltetlen -  tehát még iga
zából cartám k  nem is számító -  pergamen többet 
számított, mint az érvényesen kiállított okirat, amit 
egyébként is csak igen kevesen tudtak volna elol
vasni. A Conversio elbeszélése éppen arra világít rá, 
hogy pusztán azon pergamen elküldése, amiből csak 
utóbb, a jogszerű kiállítás után lehetett volna okirat, 
elegendő volt a kívánt hatás eléréséhez. Ennek tö
kéletesen megfelel azon gyakorlat, amely szerint a 
tulajdonátruházás érvényességét nem a carta hozta 
létre, hanem a szóbeli akaratkijelentéssel egyidejűleg 
végrehajtott ceremónia, amelynek keretében a földre 
helyezett pergament felemelték és átadták az írnok
nak.60 A írás- és olvasástudatlan közegben a tárgy, 
a pergament, amely a carta alapanyagául szolgált, 
kellő bizonyítóerővel bírt, amint a pecsét önmagában
-  anélkül, hogy a rajta olvashatókat el tudták volna



olvasni -  mindenki számára érthető nyelven „be
szélt”.61 Miikos Kos megfogalmazásában a carla sine 
litteris ezt jelezte: „Ingo küldött, engedelmeskedj pa
rancsomnak! " -  analógiaként említi Trixeni Ottó 12. 
század végéről származó pecsétjét, amelyen az Ott 
de Trussen me misit ”62 mondat látható.63

Mindezek alapján többé-kevésbé irreleváns, hogy 
a pergamen Ingo általi elküldését történeti ténynek 
vagy pedig csupán tekintélyét jelképezendő példa
beszédnek fogjuk-e fel, hiszen a carta sine litteris 
mozzanatának valamiképpen meg kellett felelnie a 
9. századi realitásoknak, másképpen nem lett volna 
a Conversio címzettje, illetve egyéb olvasói számára 
értelmezhető. Éppen a későbbi korok számára fel
merülő értelmezési nehézségeknek tudható be, hogy 
a carta sine litteris mozzanata, amelynek megérté
séhez a kora középkori germán jogok szerződési és 
okiratos gyakorlatának ismerete lett volna szükséges, 
nem volt a későbbi szerzők számára tanulságos és 
müveikbe átemelendő anyag. így például nem került 
be Enea Silvio Piccolomini De Európa című mun
kájába sem, ellentétben az Ingó lakomájáról szóló 
elbeszéléssel.

IV. Ingo lakomája műfajilag leginkább keresztény 
parabolának minősíthető, és szerkesztésmódjában a 
bibliai példabeszédek mintáját követi: a már megtér
tek számára kívánja képszerűen bemutatni a karantán 
misszió sikerét. A házigazda a keresztényeket (még 
akkor is, ha szolgák) arany edényekkel tiszteli meg, 
a hitetlenek azonban (hiába urak) kénytelenek az aj
tók előtt piszkos edényekből étkezni, mint a kutyák. 
Ingo történetének mondandója világosan egybecseng 
Máté evangéliumának elbeszélésével a királyi lako
máról, ahonnan a nem megfelelő öltözetben -  vagyis 
a Conversio szóhasználatával élve: tisztátalan testtel 
-  megjelenőket kivetik a külső sötétségre, ahol sírás 
és fogcsikorgatás van.64 A kereszténység tehát a szol
gákat is nemessé teszi, a hit hiánya azonban az urakat 
elsilányítja és bepiszkolja.65 Ingo parabolája koránt
sem egyedülálló: a Szvatopluk morvaországi udva
rában éíö pogány fejedelemről, Borivojról hagyomá
nyoznak hasonló történetet,66 Amold Jaksch pedig 
kimutatta, hogy a Conversio bán található történet 
kapcsolatot mutat Fredegar egy szöveghelyével.67

Érdemes megemlíteni, hogy Fredegar Chronicája 
és a Conversio között nem ez az egyetlen kapcsoló
dási pont. A Conversio negyedik fejezetének Samó- 
val foglalkozó része68 bőségesen merít a fredegari 
opusból.69 Az idézett szöveghelyekből is világosan 
kitűnik, hogy a Fredegar által Samóról ránk hagyo
mányozott történet alapvetően más összefüggések
ben mutatja az eseményeket, mint a Conversio. Fre- 
degar'szerint a frank származású Samo 623/24-ben 
mint fegyverkereskedő és talán mint I. Dagobert 
király (623-639) megbízottja ment a szlávok közé, 
hogy azokat önállósodási törekvéseikben támogassa. 
A Konstantinápoly 626. évi sikertelen ostroma által 
megingott első Avar Kaganátus összeomlását70 ki

használva Samo egy általa létrehozott közép-európai 
szláv állam uralkodójává vált. Ezen államot akarta 
I. Dagobert felszámolni, amely próbálkozásai során 
kudarcot szenvedett, s így Samo országa csak annak 
658 körül bekövetkezett halálával szűnt meg. A Con
versio szerint azonban Samo karantán származású 
dux gént is volt, I. Dagobert seregei pedig sikerrel 
verték le a szláv lázadókat. A történet ezen változatá
nak megírásához a Conversio szerzője nem Fredegar 
Chronicáját, hanem az abból merítő Gesta Dagoberti 
I. regis Francorum című munkát használta fel, és al
kotta meg a maga verzióját azáltal, hogy az ott a szlá
vok fejedelmeként szereplő Samót magát is szláv- 
vá tette, a frankok és a langobardok által közösen 
megtámadott szláv államot pedig Karantániával azo
nosította.71

Mind Ingo lakomájának elbeszélésében, mind 
pedig a fredegari leírásban a még megkeresztelet- 
len pogányokat kutyáknak nevezik.72 Fredegamál a 
frank követek lemészárlása miatt panaszt tevő kül
dött, Sicharius közli Samóval, miszerint „Non est 
possebelem, ut christiani et Dei servi cum canebus 
amiciciam conlocare possint ”, mire Samo ugyan
ezen szóhasználatot aíapul véve azt feleli: „Si vos 
estis Dei servi, et nos Dei canes, dum vos adsiduae 
contra ipsum agetis' nos permissum accepimus vos 
morsebus lacerare." Ugyanakkor e ponton a Con
versio Fredegar müveit ismerő és felhasználó szer
zője sajátos aspektusváltást hajt végre a történetben, 
nevezetesen, míg a Conversio bán a megkeresztelet- 
len urakat utasítja Ingo az ajtó elé, addig Fredegamál 
a frank követet, a keresztény Sichariust dobatja ki a 
fejedelem, Samo: „Aegectus est Sicherius de cons- 
pectum Samonis. ”

Anélkül, hogy az előképeket tovább boncolgat
nánk,73 a Conversio bán elbeszélt Ingo-történetet bíz
vást tekinthetjük mintegy a Karolingok korában a 
szláv és az avar krisztianizációs politika termékeként 
született missziós katekizmus részének.74 E formá
ban évszázadokon át továbbélt, és talált befogadóra a 
14. századi Iohannes Victoriensisnél és a 15. századi 
Enea Silvio Piccolomininél, akik a korai középkor 
szellemiségének eklatáns példáját értékelték benne.

V. Az Enea Silvio Piccolomini által a De Európa 
65. fejezetében leírt, Ingo hercegről szóló történet 
eredeti forrása a Conversio Bagoariorum et Caran- 
tanorum című, 870-ben keletkezett munka 7. fejeze
te. A Conversiot Enea Silvio nagy valószínűséggel 
ismerte és felhasználta, hiszen História Bohemica 
című müvében Metód morvaországi működéséről 
oly módon tett említést, ami az igen egyéni (olykor 
tendenciózus) ábrázolásmóddal megírt Conversio
12. fejezetének ismeretét előfeltételezi. Megállapít
hattuk, hogy Ingót a Conversio nem hercegként em
líti, és mind a szöveg grammatikai elemzése, mind 
pedig a salzburgi Liber confraternitatum vonatkozó 
bejegyzése arra engedtek következtetni, hogy Ingo 
a 785 és 799 közötti időszakban a karantán misszió



Am által megbízott vezetője volt. Hercegkénti „létét” 
csupán egy fordítási-értelmezési hibának köszönhet
te, amelyre először Iohannes Victoriensis 14. század 
elején írott L iter certarum historiarumában bukkan
hattunk -  utóbb ezen téves értelmezést vette át több 
évszázad irodalma, s próbálta Ingo herceget valamely 
ismert történelmi személlyel azonosítani.

Ingo lakomájának története -  a biblikus párhu
zamok mellett -  többek között Fredegar Chronicá- 
jával mutat rokonságot, ám a Conversio szerzője 
nem szolgai másolója Fredegamak, az onnan kapott 
mintát ötletesen integrálja a korabeli szláv és az avar 
krisztianizációs politika termékeként megszületett 
missziós katekizmus példabeszédeinek sorába. Azon 
tény, hogy Enea Silvio is Karantánia, illetve Karintia 
hercegeként ír Ingóról, feltehetően a Iohannes Vic- 
toriensis-féle hagyomány ismeretére és elfogadására, 
illetve a Conversio szövegének ez alapján történő 
értelmezésére vezethető vissza -  csekély az esélye 
annak, hogy az itáliai humanista a jó  egy évszázaddal 
korábbi szerzőtől Függetlenül ugyanarra a téves ér-
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telmezésre jutott volna, Iohannes Victoriensis müvét 
tehát ismernie kellett. A hitetlenek és a hívők közötti 
értékbeli különbség mindegyik elbeszélésben egyér
telműen a kint és a bent, a bebocsátás és a kitaszítás 
dualitásaként jelenik meg. A kutyákra történő utalás 
Enea Silvio Piccolomininél és Iohannes Victoriensis- 
nél már nem található meg; Fredegamál nyomon ér
hető ugyan, ám nem kapcsolódik össze a lakoma pa
rabolájával -  e motívumokat a vizsgálat körébe vont 
szövegeink közül csak a Conversio egyesíti.

A Conversio azon mondata, amely arról számol 
be, hogy a nép még akkor is engedelmeskedett a 
nagy tekintélynek örvendő Ingónak, ha az csupán 
egy üres pergament, illetve egy kitöltetlen okira- 
tot-okiratmintát (carta sine litieris) küldött nekik, 
Enea Silvio és Iohannes Victoriensis számára értel
mezési nehézségekbe ütközhetett, hiszen szervesen 
kapcsolódott a kora középkor germán joggyakorla
tához; e momentum feltehetően ezért nem került át 
sem a De Európába, sem a L ite r  ceratrum histo- 
riarumba.
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Pap András László

Jelkép és valóság: 
esküdtszék a mérlegen

r

Í rásom (és az alapjául szolgáló előadás) témája az 
igazságszolgáltatási rendszerbe integrált laikus 
részvétel egy speciális, az utóbbi évtizedekben vi

lágviszonylatban egyre inkább háttérbe szoruló for
mája: az esküdtbíráskodás.

Lényege, hogy a történeti tényállás és ezáltal a 
büntető vagy a polgári jogi felelősség megállapítá
sa kizárólag a laikusokból álló testület hatáskörébe 
tartozik, és a hivatásos bíró szerepe lényegében csak 
arra korlátozódik, hogy vezesse a tárgyalást, ellássa 
instrukciókkal az esküdteket, majd (lényegében tech
nikai feladatként) megállapítsa a szankciót.

Bár a jogalkalmazás legitimációját, a társadalom 
értékítéletét szimbolikusan is megjelenítő laikus 
elem részvétele széles körben elterjedtnek mondható 
-  például az Európa Tanács 46 tagja közül 22 tagál
lam alkotmánya említi meg az állampolgárok részvé
telét az igazságszolgáltatási rendszerben, és csak 12 
olyan államot találunk ahol nincs semmilyen laikus 
részvétel1 - ,  az ügy eldöntésében ritkán adnak teljes 
diszkréciót a jogi ismeretekkel nem rendelkező és a 
bírósági-közhatalmi rendszerben per definitionem kí
vülálló civileknek.

Ennek egyik oka az, hogy a kontinentális jogban 
az igazságszolgáltatás egy formalizált, hivatalnoki 
struktúrában (és határozatlan időre kinevezett sze
mélyi állománnyal) működő szervezet hatáskörébe 
tartozik, ahol a bírók (gyakran szabályos választási 
kampányt követő) közvetlen választásának és a jog- 
alkalmazók széles körű jogértelmezési szabadságára 
építve, sokszor szándékoltan általános fogalmakat 
tartalmazva megalkotott jogszabályok angolszász 
gyakorlata igencsak idegennek tűnik. És bár a napó
leoni hagyományokra épített klasszikus kontinentá
lis esküdtbíróság modellje sem tűnt el teljesen,2 az 
európai államok többsége a kevert bíróságok német -  
vagy francia ún. kollaboratív rendszerét használ
ja. Az előbbi, hazánkban is alkalmazott modellben 
a hivatásos bírók mellett ülő (többnyire két) ülnök 
elvileg ugyan egyenjogú a tanács elnökével, de a 
gyakorlatban kevéssé aktívak.3 Noha több európai 
állam4 ismeri a szakértői ülnök fogalmát, sőt Fran
ciaországban, Angliában, Skóciában és Wales-ben

egyes helyeken kisebb pertárgyértékű vagy enyhébb 
kihágást jelentő ügyekben még egyedül ítélkező, 
teljesen laikus békebírót is találunk, a széles döntési 
jogkörrel rendelkező esküdtbíróságok (és főleg az 
általuk tárgyalt ügytípusok és esetek) száma világ
szerte csökken.5

Igaz ugyan, hogy valamilyen formában szinte 
mindegyik angolszász, common law állam jogrend
szere ismeri, de a tiszta esküdtszéki rendszer egyik 
utolsó bástyája az Amerikai Egyesült Államok ma
radt. Az alábbi néhány oldal az esküdtbíráskodással 
kapcsolatban felvetődő néhány kortárs amerikai pél
da, jogeset, valamint elméleti és gyakorlati dilemma 
ismertetésével azt a (formai és terjedelmi korlátokra 
tekintettel ily módon eredendően többszörösen kor
látozott) célt szolgálja, hogy betekintést nyerjünk e 
sajátos (legalább is a tényállás felderítését illetően) 
laikusokra bízott igazságszolgáltatási forma jelképes 
és gyakorlati jelentőségébe, az alkalmazás nehézsé
geibe és a jogelmélet kihívásaiba. A következőkben 
elsőként az esküdtrendszemek az amerikai közjogi 
gondolkodásban és a közvéleményben betöltött sze
repével foglalkozom, majd a hatályos szabályozással 
és gyakorlattal kapcsolatban felvetődő néhány fonto
sabb alkotmányos és köznapi problémát ismertetek. 
Az írás záró fejezete egy hazai példán keresztül rá
mutat az államhatalom korlátozásának az esküdtbí
róság által sajátos formában megtestesített és meg is 
valósított eszméjének (minden ellenirányú tendencia 
mellett is töretlen) továbbélésére.

Történelmi gyökerek, legitimáció

Amerikában a közvélemény, a gyakorló jogászok, 
a szakirodalom és maga a (közjogi és jogpolitikai 
kérdésekben egyaránt kulcsszereplőnek számító) 
Legfelsőbb Bíróság is meglehetősen ambivalens vi
szonyban áll az esküdtbíráskodással.

Egyrészt a Bíróság többször kimondta, hogy az 
esküdtszék az amerikai jogrendszer és demokrácia 
alappillére -  és például a hivatalos indokolás szerint 
George W. Bush azért is vonta vissza az USA (Bili 
Clinton által jegyzett) csatlakozását a Nemzetközi 
Büntetőbíróság Statútumához, mert a bíróság eljá
rása nem teszi lehetővé az esküdtbíróság beilleszté
sét6 -  ugyanakkor 2002-ben a szellemi fogyatékosok 
esetében alkalmazott halálbüntetést azzal az indo
kolással találta alkotmányellenesnek, hogy gyakran 
igen komoly (és például áz esküdtbíróság számára 
megoldhatatlan) nehézséget jelent a büntethetősé
get kizáró kóros elmeállapot megállapítása.7 Egy, az 
Amerikai Ügyvédi Kamara által végzett 1988-as fel


