
történeti szemle
A három tucat írást magában foglaló tanulmánykötet záró 

dolgozata Völgyesi Leventén, a közigazgatás- és egyházjog
történet ígéretes kutatóját dicséri.36 A városok hatalmi szim
bolikáját láttató, egyéni hangvételű, s interdiszciplinaritásra 
törekvő írás kis- és nagyvárosi jelképek láttatásával vezeti 
el az olvasót Sienába, Firenzébe, Kölnbe, Speyerbe, Budára 
és Pestre, s biztosítja a ma emberét arról, hogy a szimbó
lumgyártás e települések keretein belül tovább folytatódhat.

A sokszínű, a hatalom és a jog épületének jelképeit 
csokorba gyűjtő könyv valóban fontos hozzájárulás a jogi 
kultúra- és szimbolikatörténet eddigi tudományos ered
ményeihez, s bizton állíthatjuk, hogy a szakma iránt ér
deklődőkön túl a kortársi nagyközönség is haszonnal for
gathatja azt.

Révész T. Mihály
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A passaui Schenk Verlagnál jelent meg Nótári Ta
másnak a a kora középkori Salzburg történetéről 
és történetírásáról szóló könyve, amely tematiká
jában ugyan megegyezik 2007-ben napvilágot látott ma

gyar nyelvű monográfiájával (A salzburgi historiográfia 
kezdetei. Szeged, 2007), azonban mégis önálló műnek te
kinthető, hiszen a szerző ott közölt álláspontján számos 
esetben finomított, és az időközben megjelent szakiroda- 
lom eredményeivel gazdagította és árnyalta véleményét.

A monográfia szerkezetét tekintve jól áttekinthető, Salz
burg püspökei/érsekei által fémjelzett korszakok szerint, 
kronológiai sorrendben haladva, három fejezetben mutat
ja be a szerző Salzburg, s azon keresztül Bajorország 7-9. 
századi történetét.

A monográfia első fejezete Virgil püspök korát taglal
ja, először felvázolva az általános és szélesebb történeti 
hátteret, azaz a bajor kül- és belpolitikai viszonyokat. Ez
által segítve az olvasót, hogy könnyebben tudja történelmi 
kontextusba helyezni a fejezetben később részletesebben 
tárgyalt témákat, mint például a bajor egyházszervezet 
kialakulását, vagy a három bemutatott forrás elemzését 
(Libellus Virgilii, Liber Confraternitatum és Gesta Sanc- 
ti Hrodberti confessoris). Ezek közül ehelyütt csak az 
utóbbit részletezzük. Ennek kapcsán a szerző nem csak a 
szigorúan a legendához tartozó kérdésekre keres választ, 
hanem több, Salzburg késő ókori és kora középkori törté
netét érintő problematikát is behatóan tárgyal. A salzburgi 
kereszténység kialakulása és kontinuitása kapcsán figyel
met érdemel az Eugippiustól származó, 511 -ben írt Vita 
Sancti Se\’erini, amelynek 13. és 14. fejezete említést tesz



történeti senilí
egy luvao nevű helyről, ahol a szent számos csodát mü
veit. Ez az elbeszélés világossá teszi, hogy az 5. század
ban Salzburgban már jelentős keresztény közösség volt. 
A Vita Sancti Severini 44. fejezetéből azt is megtudhatjuk, 
hogy Severinus konventje a tartomány 488-ban bekövet
kezett kiürítése során elhagyta No- 
ricum ripense területét, és Itáliában 
telepedett le. A 7. és 8. századi la
kosságot illetően a forrásokból ki
olvashatjuk ugyan a római eredetű 
népesség jelenlétét e területen, s a 
Gesta Hrodberti -  noha a 6. feje
zetben Iuvavumról mint elhagya
tott, erdőkkel borított területről 
beszél -  sem állítja, hogy Rupert 
teremtette volna meg a keresztény
séget, hanem sokkal inkább csak 
annak megerősítéséről szól. Nótári 
ennek megfelelően úgy véli, hogy 
nagy valószínűséggel feltételezhe
tő a keresztények jelenléte e terü
leten a 7. században, ám nem látja 
bizonyíthatónak, hogy e közösség 
és a Severinus-kori kereszténység 
között közvetlen kontinuitás vol
na kimutatható. A 8. század végén 
keletkezett Gesta Hrodberti szö
veghagyományát és a Conversio 
Bagoariorum et Carantanorum 1. 
fejezetéhez fűződő kapcsolatát tisztázva a szerző először 
Szent Rupert (Hrodbertus) bajorországi, illetve salzbur
gi működését datálja -  nézete Herwig Wolffam és Fritz 
Losek álláspontjával van összhangban amely szerint 
a nemesi/királyi nemzetségből származó, talán Mero- 
wingokkal is rokonságot tartó Rupert 696-ban érkezett 
Salzburgba, 715/716 táján pedig már nagy valószínűség
gel elhunyt. A szent tevékenysége kapcsán kiemeli, hogy 
sem a Salzburgi Püspökség -  ez hivatalosan csak később, 
739-ben alakult meg, Bonifácnak köszönhetően -  sem a 
salzburgi Szent Péter-kolostor megalapítása nem Rupert 
műve; hozzá köthető viszont a cella Maximiliani és a 
nonnbergi apácakolostor létrehozása.

A könyv második fejezete Aun püspök korát taglalja, 
először felvázolva az általános és szélesebb történeti hát
teret, azaz 111. Tasziló bajor herceg trónfosztását és ezál
tal az önálló Bajor Hercegség felszámolását, valamint a 
Salzburgi Érsekség megalapítását. Ezek után a szerző a 
788 és 790 között íródott Notitia Arnonis keletkezésének 
történeti hátterét, a mű datálásának kérdését és szerkeze
tét vizsgálja. A történeti háttér kapcsán egyetlen nagyobb 
témára fókuszál a szerző: az egykor a Merowingok ural
ma alatt álló területek közül önálló államisággal rendelke
ző Bajor Hercegség utolsó uralkodójának, III. Taszilónak 
az uralkodására, amelyen belül is külön hangsúlyt kap a 
frank-bajor konfliktus, valamint -  mintegy e konfliktus 
csúcspontjaként -  a herceggel szembeni, 788-ban Ingel- 
heimben lezajlott koncepciós per és a trónfosztás. Nagy 
Károly -  Tasziló unokafivére -  birodalomalkotó terveinek 
egyre inkább akadályát képezte az önálló kül- és belpoli

tikát folytató bajor herceg, akit -  a szerző megállapítása 
szerint -  787-ig nem vazallusi, csupán hüségeskü kötött a 
frank uralkodóhoz. Nagy Károly fokozatosan elszigetelte 
Taszilót, s e törekvésében partnerre talált a bajor nemesség 
egy részében és a bajor egyházi méltóságokban, kivált

képp Am(o) salzburgi püspökben. 
A politikailag talaját vesztett her
ceg megkísérelt szövetségre lépni 
az avarokkal, amit Nagy Károly 
infidel Hasként értelmezett -  a trón
fosztáshoz ez azonban nem szol
gáltatott kellő alapot, így vádként 
hozták fel a herceggel szemben a 
763-ban Pippinnel szemben elkö
vetett harislizl, vagyis a királyi se
reg engedély nélküli elhagyását is. 
A herceget kolostorba zárták, majd 
794-ben ismét a birodalmi gyűlés 
elé idézve hivatalosan is lemon
dásra kényszerítették; ez az utóbbi 
tény is amellett szól -  hangsúlyoz
za Nótári hogy a vádak jogilag 
nem voltak megalapozottak, tehát 
méltán tekinthetjük a III. Tasziló 
elleni eljárást koncepciós pernek.

A Notitia Amonist csak e kö
rülmények ismeretében érthetjük 
meg, ugyanis Nagy Károly hata
lomátvétele után a püspökségek 

-  és talán a világiak is -  kénytelenek voltak birtokaikról 
jegyzéket készíteni, s azt a királlyal jóváhagyatni, aki ez
által áttekintést és befolyást nyert a bajorországi belső 
viszonyok felett. Am, immáron Nagy Károly hű embe
reként, e feljegyzéssel biztosította püspöksége számára 
az addig megszerzett javadalmakat. A 798 és 800 között 
keletkezett Breves Notitiae a 798-ban érsekséggé emel
kedett Salzburgi Püspökség birtokainak jegyzéke, amely 
az Am(o) alá rendelt püspökök felé volt hivatott Salzburg 
primátusát hangsúlyozni. Am(o) Nagy Károly kívánságá
ra kapta meg 111. Leó pápától a palliumot, s utóbb kész
ségesen vett részt a Nagy Károly császárrá koronázását 
előkészítő politikai játszmában; a szerző, Peter Classen 
megállapításaitól több ponton eltérve, Schieffer közel
múltban megfogalmazott nézeteit teszi magáévá a pápa 
ellen elkövetett merénylet kérdésében. A történeti háttér 
elemzését követően Nótári a mű keletkezési idejéről, szer
kezetéről, illetőleg a korábbi salzburgi forrásokhoz fűző
dő viszonyáról ad beható elemzést. A Notitia Arnonishoz 
képest feltárt grammatikai és stiláris eltérések révén vilá
gossá válik, hogy egyik feljegyzés sem szolgálhatott a má
sik forrásául, valamint hogy az esetleges -  néhány -  közös 
forrás ellenére a két munka teljességgel különböző célokat 
követ, és szemléletük -  ez kiváltképp a Breves Notitiae 
esetében válik világossá -  is nagyban eltér egymástól.

A monográfia harmadik fejezete Liutpram és Adalwin 
püspök korát mutatja be, először felvázolva az általános 
és szélesebb történeti hátteret, azaz az Avar Kaganátus fel
számolását és a bolgár missziót. Emellett két további kap
csolódó forrás (Carmina Salisburgensia, Conversio Ba-



goariorum et Carantanorum) részletes elemzését nyújtja 
a szerző, amelyből most részletesen a 870-ben keletkezett 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum hátterére vo
natkozó elemzéssel foglalkozunk. E rész annyiban tér el 
az előzőektől, hogy nem marad meg a mü szőkébb -  Salz
burg, illetőleg Bajorország által alkotott -  keretek között, 
hanem betekintést ad a Kárpát-medence 9. századi, hon
foglalás előtti történetébe, s felvillantja a frank uralkodó, 
a pápa, a basileus és a frank uralkodó között kialakult 
kapcsolatrendszert is. Ennek során részletesen megismer
jük a Bajor Hercegséggel, illetve a Frank Birodalommal 
elsőként kapcsolatba kerülő szláv nép, a karanténok kö
zötti, a Salzburgi Püspökség által megszervezett misszi
ót is. Ezt követi egy hasonló jellegű, de területileg Pan
nóniára koncentráló missziónak, nevezetesen az avarok 
megtérítési kísérletének a Conversio prizmáján keresztüli 
leírása. Ezek után rövid kitekintés következik Konstantin 
és Metód működésére Moráviában, illetve Pannóniában, 
majd a pápa, a basileus és a keleti-frank uralkodó bulgá
riai missziós törekvéseire. Miután a szerző alapos össze
gezést adott a Conversio történeti hátteréről, visszatér a 
bajorországi eseményekhez, és részletesen elemzi a mü 
szerzőségének kérdését, Metód regensburgi perét, illetve a 
Conversio bán Metód ellen megfogalmazott vádakat, vala
mint ennek politikai és teológiai hátterét. A szerző kilétére 
csupán a mü néhány utalásából kísérelhetünk meg követ
keztetéseket levonni, ám teljes biztonsággal nem tudjuk 
azonosítani: Nótári szerint nagy valószínűséggel megál
lapítható ugyanakkor egy, az 5. fejezetben olvasható első 
személyű fogalmazásból a szerző salzburgi, illetve bajor 
származása. Adalwin érsek szerzőségét a következőkkel 
támaszthatja alá: egy további első személyű fogalmazás 
közvetlenül Adalwin megnevezését követi, elképzelhető

tehát, hogy az író saját magát nevezte meg. Hasonlókép
pen megfontolás tárgyává tehető azon tény, hogy a Con
versio szövegében csupán két személy, mégpedig Adalwin 
és Német Lajos -  esetlegesen tehát a mű szerzője és cím
zettje -  epithetonjaként szerepel a piissimus jelző. A Me
tód elleni vádakat három gyújtópont köré csoportosítja: 
először a lingua Latina, másodszor a doctrina Rontana, 
harmadszor pedig a litterae auctorales Latinae kapcsán 
megmutatkozó elutasító magatartása. E három, a nyugati 
egyház és misszionáriusai által soha meg nem kérdőjele
zett elemet Metód az egész nép számára értéktelen szín
ben tüntette fel, nevezetesen philospohice superducens -  e 
fordulat minősítését illetően nem fogadja el Wolfram azon 
nézetét, miszerint a philosophus megnevezés már önma
gában dehonesztáló lett volna, e neutrális kitétel csupán az 
okfejtés módját jelölte meg.

Végül megjegyeznénk, hogy figyelemre méltó a szak- 
irodalom bőséges és széles körű feldolgozása, amelyből 
képet alkothatunk arról, hogy a szerző számára a tudomá
nyos igénnyel megírt bevezető tanulmányban a filológiai 
megközelítés mellett a köz-, egyház-, művelődés- és jog- 
történeti szempontok is nagy súllyal estek latba, hiszen 
maguk a salzburgi történeti források sem lettek volna in- 
terpretálhatóak a politikai folyamatok behatóbb elemzése 
nélkül. Ennek köszönhető, hogy a mü minden egyes feje
zetében találkozhatni kitekintéssel azon szak-, illetve -  a 
vizsgálódás szempontjából -  segédtudományok eredmé
nyeire, így például a régészet, a germanisztika, a szlavisz
tika kutatásaira, amelyek segítségével az egyes források 
jóval árnyaltabban interpretálhatók.

Erdei-Bagi Krisztián
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Magyarország polgári kori történetében a Szabadelvű Párt 
a leghosszabb ideig kormányzó párt, amely a dualizmus- 
kori államszervezet és jogrendszer, a jogállam teljessé té
telével, a működő gazdaság megteremtésével egyedülálló 
teljesítményt nyújtott. Ennek a „fenoménnak” tényeken, 
levéltári forrásokon nyugvó bemutatására vállalkozott Pö- 
löskei Ferenc akadémikus gondolatgazdag, élvezetes stí
lusban megírt, értékelő monográfiájával. Ahogy szerényen

__írja célkitűzésében: „Kötetemben nem az eseménytörténet
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felidézését tekintem feladatomnak, sokkal inkább arra ke
resem a választ, hogy milyen tényezők tették lehetővé e 
különös, ritkán ismétlődő politikatörténeti jelenséget? Kik 
voltak a vezetői, miképpen gondolkodtak a hatalmi struk
túráról és ebben a kormányzatról? Milyen társadalmi erők 
voltak a legfőbb támaszai?”

Nos, a professzor nem maradt adós a kérdések megvá
laszolásával, mi több az oktani összefüggés értékelések
hez, a kapcsolódó problémák felvetésével, továbbgondo
lásra is ösztönöz. A politikai színteret harminc esztendőn 
át (1875-1906) meghatározó Szabadelvű Párt különleges
sége többek között még az, hogy megalakulásától kezdve 
nyolc alkalommal nyerte meg a parlamenti választásokat, 
s az is, hogy rendkívül eredményes, kiváló politikusok
kal büszkélkedhetett. Közülük a szerző különös figyelmet 
szentelt Tisza Kálmánnak és fiának, Tisza Istvánnak, Go- 
rove Istvánnak, Podmaniczky Frigyes bárónak, Wekerle 
Sándornak, Széli Kálmánnak, akik a Szabadelvű Párt ve
zérei, miniszterelnökei vagy elnökei voltak. Olyan karak
terek, akik a 19. századi liberális eszmék megtestesítői-


