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TANULMÁNYOK

BAgI DÁNIEL – VESZPRÉMY LÁSZLó

UDVARI ÉS POPULÁRIS REgISZTER A XI–XII. SZÁZADI  
MAgYAR ÉS NÉMET KRÓNIKÁKBAN

Korai magyar és német elbeszélő források érintkezési pontjai

II. Konrád „győzelme” a magyarok felett 1030-ban

Vereség és győzelem nem teljesen egymást kizáró fogalmak, s itt nemcsak azokra 
a hadieseményekre gondolunk, ahol a kiegyensúlyozott erőviszonyoknak köszönhetően 
nem könnyű eldönteni, hogy egy adott ütközettel ki szerzett előnyt. Sok esetben a vesz
tes fél rendelkezett azokkal az intellektuális tartalékokkal, kancelláriával és udvari törté
netírókkal, akik uralkodójuk szája íze szerint hangszerelték át az eseményeket, elég, ha 
Mátyás magyar király példájára hivatkozunk.1 A történelmi tények ismeretében senki 
sem vonja kétségbe, hogy a német uralkodó, II. Konrád 1030. évi Magyarország elleni 
hadjárata kudarccal végződött, amit akár vereségeként is felfoghatunk. Leginkább csak a 
német kudarcra vonatkozó egykorú forrás szóhasználatának értelmezésén szoktak vitat
kozni, tudniillik a magyarok 1030-ban Bécset foglalták csak el, vagy Bécsnél magát a csá
szári sereget is bekerítették.2 A középkorban azonban markáns különvéleményt is megfo
galmaztak a német krónikások, időben távolodva az eseményektől megpróbálták Konrád 
akcióját német győzelemként ábrázolni.

A magyarországi szakirodalom számára a német történetírók vonatkozó helyeinek 
számbavétele jól ismert gombos Albin mintaszerű tanulmányának köszönhetően.3 Az 
átértékelő véleményekkel kapcsolatban gombos úgy gondolta, hogy a krónikások össze
keverték Konrád vereségét, fia III. Henrik sikeres 1042–1044 közötti magyarországi had
járataival. gombos ezekkel a híradásokkal – érthető okból – érdemben nem is foglalkozott. 
Ha megtette volna, csak megerősítve látta volna ítéletét, hiszen ezek a források egy kivé
tellel meglehetősen késeiek. Így közöttük találjuk Matteo Palmieri (Matthaeus Palmerius) 
firenzei humanista Liber de temporibus című művét, a híres bécsi történetíró, Thomas 
Ebendorfer (1388–1464) osztrák krónikáját. A gombosnál Sozomenus Parisiensisként 
emlegetett szerző (1387–1458) valószínűleg azonos Sozomenus Pistoriensisszel,4 aki 

1  Veszprémy 1998.; Kubinyi 2008.
2  Wolfram 2002. 514–515. o.; Makk 1993. 53–55. o.; Varga 2003. 96–98.; Bresslau 1879. Bd. I. 297–298. o.
3  Gombos 1938. II. k. 109–132. o. (és új kiadása: Budapest, 1988.). A „Kasierchronik”-ot mi is kihagytuk 

a Veszprémy 2000. kötetből, miként kései volta miatt az ÁKÍF-ból is hiányzik. gombos művében természete
sen olvasható: Gombos 1937–1938. 2. k. 3264. o.

4  Excerpta ex Historia Sozomeni Pistoriensis ab anno 1001 ad annum 1294. Florentiae, Vivianus, 1748. 
Rerum Italicarum Scriptores. Róma, Lapi, 1906. Vol. 26:1. 88. o. „Corradus contra Pannonos et Dalmatas 
prospere gerit bellum”.
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világ krónikáját 1455-ig vezette. Szintén kései a zsoldos katonából domonkos szerzetessé  
lett Hermann Körner krónikája (†1438), amelyet 1416-tól latinul, majd német nyelven 
írt. Valójában nehéz magyarázatot találni arra, hogy miért éppen a XIV–XV. századi 
történeti forrásokban jelentkezik ilyen erős igény arra, hogy átírják Konrád hadjáratá
nak a kimenetelét, vagy – s ez esetben erről van szó – a források közül olyat válassza
nak és kövessenek, amelyik a németek számára kedvezően ábrázolta a hadieseménye
ket. Meglehet, hogy a népnyelvű források felértékelődése adott nagyobb szavahihetőséget  
a Kaiserchronik változatának. Az egyetlen korai latin nyelvű forrás, amely az 1030-as had
járat esetében német győzelemről tud, az 1283-ig haladó, s 1300 előtt szerkesztett Annales 
Praedicatorum Vindobonensium.5 Erre a különlegességre a kritikai kiadás kiadója is felfi
gyelt, s azt a Melki évkönyvből való téves átvételnek tulajdonította az 1049-es évből. Ám 
a hasonlóság csak néhány kifejezésre korlátozódik. A lényegi információt illetően való
színűleg valóban Konrád győzelméről tudott a bécsi szerző, amiben már ő is korábbi for
rást követhetett.

Meglepő módon gombos tanulmányában a hadjárattal kapcsolatban csak a legfonto
sabb középkori forrást nem említette, a XII. század közepén, 1140–1150 között íródott 
német nyelvű Kaiserchronikot.6 A XII. század közepétől az állítólagos német győzelem 
legfontosabb kútfeje a széles körben ismertté vált Kaiserchronik lett, s hatásában elhomá
lyosította a Niederaltaichi Évkönyvben olvasható kortárs bejegyzést: „Konrád császár… 
Magyarországról azonban sereg nélkül tért vissza, anélkül, hogy bármit elért volna, mivel 
seregét az éhezés szorongatta és Bécsnél a magyarok fogságba ejtették”.7 Tudjuk, hogy 
az Évkönyvet alaposan hasznosította a magyar krónika korai szerkesztője is, igaz elsősor
ban a későbbi évek vonatkozásában. Az itt olvasható rövid szövegnek valóban semmiféle 
közvetlen filológiai kapcsolata nem mutatható ki a magyar krónikás szöveggel, egyáltalán  
a magyar szerző a hadjáratot meg sem említi. Az Évkönyv aztán elfelejtődött, s legköze
lebb Aventinus kéziratában bukkan fel ismét a XVI. század elején.

A magyar források közül az 1030-as hadjáratot István király legendái, Nagylegendája 
és a Hartvik legenda említi meg, meglehetős terjedelmet szentelve az eseménynek.8 
Közelebbi kapcsolat Szent István legendájához talán Wipónak, III. Henrik káplánjának 
II. Konrád tettei című, az 1024–1039 közötti éveket tárgyaló munkája áll. Wipo ugyanis 
a magyar szerző beállításával összhangban állítja, hogy „István „csupán az Úrtól kért 
sürgetve védelmet, miután egész országában könyörgést és böjtöt rendelt el”, ami ered

5  Ed. Wilhelm Wattenbach, 1851. Monumenta germaniae Historica (MgH) SS 6. 725–732. o., itt 725. o. 
(Continuatio Praedicatorum Vindobonensium címmel): „Cui Stephanus rex Ungarie coactus subiugatur, et 
annuum censum se daturum spopondit”.

6  Kaiserchronik, Bd. 1. 379–392., 397–408. o.; Myers 2013. 51. fej., 362–364. o.
7  ÁKÍF 239. o. Javított fordításom megjelent: Veszprémy 2002. 15–16. o. A fordítás problémájára Wolf-

ram 2002. 514. o. Ellenkező véleményre lásd legutóbb: Dubski 2012. 118. o.; Annales Altahenses maiores. Ed. 
W. Giesebrecht, E. L. B. von Oefele. MgH Script. Rer. germ. 4. 1868–1891.2. 18. o.: „Chonradus imperator in 
Ungariam cum exercitu properans natali sancti Albani in dominica die in monasterio Altahensi pernoctavit. 
Rediit autem de Ungaria sine militia et in nullo proficiens, ideo quod exercitus fame periclitabatur et Vienni 
ab Ungris capiebatur.”

8  Mályusz Elemér lett figyelmes arra, hogy a magyar krónika meglepő módon elhallgatja a nagy magyar 
győzelmet. Mályusz 1966. 718. o.
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ménnyel is járt.9 Wipo ugyan a császár visszavonulását a következő mondatban a magyar 
határvédelemmel, folyókkal, erdőkkel indokolja, s azzal, hogy a határszélen való pusz
títással már elégtételt vett az őt ért sérelmen, a háttérben azonban a magyarok javára 
történt isteni beavatkozás gondolata kitapintható – még ha kimondottan nem is említi 
azt.10 Sejthetően arra utal, hogy csak az égiek tudták megakadályozni a német győzelmet.  
A mű szöveghagyománya a Niederaltaichi évkönyvhöz hasonlóan viszontagságos, de 
magának a szerzőnek III. Henrik kíséretében akár alkalma is nyílhatott Magyarországon 
megfordulni, illetve a magyar politikával kapcsolatban akár első kézből információk
hoz jutni.

A Kaiserchronik meghatározó írásműve a németföldi Magyarország-képnek.11 Nem 
meglepő módon István király szent voltáról, kanonizációjáról semmit sem szól, ezzel 
szemben nagy részletességgel adja elő Konrád 1030-as magyarországi hadjáratát. 
Meglepő, hogy nem teszi szóvá a magyarok frissen szerzett hitét, bár egyszer hunoknak 
nevezi őket, ami egy pillanatra a Nibelungenlied kontextusába helyezi az eseményeket. 
Ugyanakkor, mintha István király egy nyugati ellenfél lenne, a krónika szerzője a csata 
előtt a nyugati krónikások szokása szerint beszélteti a magyar királyt a seregéhez. István 
hazájuk védelmére és becsületük megőrzésére hívja fel katonáit.12 Ebben persze elhelyezi 
azt a fricskát, hogy István király a Rajnán túl vezetett kalandozó hadjáratok emlékének 
felidézésével akarja bátorítani katonáit, ami a nyugati olvasó és hallgató számára ambi
valens érzéseket kelthetett.

A meglepően részletesen előadott történetben a döntő momentum mégis Konrádnak 
a csatát megelőző napon megtapasztalt álma, amit főemberei fejtenek meg. Az álomban 
István király egy hajón közeledik a császárhoz, de mielőtt elérte volna és hozzá szólha
tott volna, a hajó elsüllyedt, majd egy fekete kutya jelenik meg, amely felfalja a magyaro
kat. Az álomnak a szerepe a történetben kétségbevonhatatlanul a császár oldalán való égi 
beavatkozás bizonyítása volt. Nem utolsósorban ezt támasztja alá annak leírása, hogy a 
német császár meghökken a magyarok hatalmas számától, érzékeltetve, hogy azt emberi 
erővel nem lehet legyőzni.13 Konrád az égi támogatást meg is hálálta, méltónak bizonyult 
arra, hiszen a sebesültek és haldoklók látványa meglágyította a szívét, véget vet az öldök-

 9  ÁKÍF 181. o. Wipo: gesta Chuonradi. MgH Bresslau, SS. LXI. in usum scholarum. Cap. XXVI. 44. o. 
„Eodem tempore multae dissentiones inter gentem Pannonicam et Boioarios,culpa tamen Baioariorum factae 
sunt, ita ut Stephanus rex Ungarorum multas incursiones et praedas in regno Noricorum, idest, Baioariorum 
faceret; unde commotus imperator Chuonradus cum grandi exercitu super Ungaros venit. Rex autem 
Stephanus minime sufficiens adversus imperatorem, orationibus et ieiuniis in universo regno suo indictis, 
praesidium Domini tantummodo flagitabat. Imperator tam munitum regnum fluviis et silvis intrare non valens, 
multis tamen praedationibus, incendiis circa terminos regni iniuriam suam satis ulciscens, reversus est, volens 
tempore opportuniori coepta sua peragere.”

10  Wipo szövegére alapozva gondolta ifj. Horváth János, hogy a koronázási palást Szent Istvánnak a német 
betörés kapcsán tett fogadalmához köthető, mintegy fogadalmi ajándékként. Összefoglalóan: Kovács 1998. 
47. o. Vö.: györffy 1977. 353–354. o.

11  Radek 2008. 190. o. (Előzmény: Disszertáció, Budapest, 2005. 166–167. o.)
12  Kérdéses persze, hogy az István legenda megfogalmazása és a német szöveg között a hasonlóságon 

túl lehet-e közelebbi kapcsolat. (Contra quem rex consultum habens episcoporum et principum, ad tuendam 
patriam armatos totius Ungarie contraxit.) Itt vv. 16310–16315: „swer mir hiute hilfet miner eren”. Vö.: Vesz-
prémy 2012.

13  „Unger kusten sich an der stunt/ ahte unt zehenzech tûsunt” (Vv. 16 304–16 305.) Értelmezésére: Radek 
2009.



702 

Bagdi Dániel – Veszprémy László

lésnek és a legyőzött ellenfél, azaz a magyarok fosztogatásának, a menekülő Istvánt pedig 
egy közeli, név szerint is említett, nem azonosított helyen, Rammeswerdében hagyta 
megpihenni.14 Az eseményeket a békekötés zárja, melynek során a korabeli forrásokkal, 
így Wipo leírásával összhangban István követküldéséről beszél. Más források persze, így 
az Niederaltaichi évkönyv arról is tud, hogy a fiatal Henrik maga ment Magyarországra 
békét kötni, amire 1031 tavaszán itineráriuma lehetőséget is kínálna, s amit Herwig 
Wolfram sem tart lehetetlennek.15

A krónika leírása a modern kutatást is foglalkoztatja. Vannak, akik nem vesznek tudo
mást a történeti ellentmondásról, s a krónikát az eseményektől független, pusztán iro
dalmi munkaként értékelik.16 A magunk részéről az álomnak nagyobb jelentőséget tulaj
donítanánk, hiszen a magyar források a magyar–német háborúk során éppen az 1030-as 
győzelemmel kapcsolatban emelik ki a leghangsúlyosabban annak istenítélet jellegét.  
A forrás pedig nem más, mint István királynak szentté avatása körüli időben meg
született Nagylegendája, ami a XII. századra délnémet területen is könnyen ismertté 
válhatott. Ennek kéziratos emlékei vannak, hiszen a Nagy ausztriai legendárium 
az 1190-es évekre kialakult, s ezek a kódexek örökítették ránk István király Kis- és 
Nagylegendájának legkorábbi kéziratait. A Nagylegenda – s nyomában a Hartvik-
legenda – pedig név szerint is megemlíti Konrádot, akivel szemben Krisztus és Szűz 
Mária a magyar király pártját fogja. A név pontos említése annál is feltűnőbb, mert a 
hazai történeti forrásokban a német uralkodókat nem említik név szerint, a pápák pedig 
rossz névvel fordulnak elő. 

Persze más olvasata is elképzelhető a motívum-párhuzamnak. Meglehet, hogy az 
égi motívumnak a magyar legendába való bevonása már egy korai német átértelme
zésre volt egy határozott válasz. Valóban, a német szakirodalomban is régen felme
rült annak lehetősége, hogy a Kaiserchronik ebben a történetben esetleg egy korábbi 
regensburgi, de legalábbis dél-német helyi hagyományt vett át.17 A magyar hadjárato
kat egyébként tényleg sokáig emlegethették a német résztvevők, miként az 1051-es 
események kapcsán a németek ellátási nehézségeit Benno, a későbbi osnabrücki püs
pök kortárs életírása is megörökítette. Rendkívül érdekes, hogy a hadjárat kapcsán az 
életírás szerzője maga is népszerű német nyelvű énekekről és történetekről tesz emlí
tést: „populares adhuc notae fabulae et cantilenae vulgares”-ról tesz említést (cap. 
6.), amit csak a valóban rendkívüli körülmények indokolhatnak, s ilyennel találkoz
tak már 1030-ban is.18 A szóbeliséggel és a hősepikával való kapcsolatra utal a törté
netnek a német Roland-énekkel való lehetséges kapcsolata. Monika Pohl tekintette át 
az álmok epikus szerepét, s hasonló epizódra a Roland-énekben bukkant, ahol Nagy 

14  Talán Szent István legendájának és esetleg a Kaiserchroniknak is köszönhetően, tehát olvasott élmény
anyag hatására élhet tovább ennek emléke a helyi német–osztrák néphagyományban. Hivatkozik rá: Wolfram 
2002. 251. o. Vö.: Maurer 1894. 160. o. A helyi monda szerint a Deutsch-Altenburgnál táborozó Istvánt a Szűz
anya mentette meg II. Konrádtól és seregétől.

15  Wolfram 2002. 515–516. o.
16  Dickhut-Bielsky 2015. 221–222. o.
17  Pohl 2004. 230., ahol idézi ezt: Kaiserchronik, 374. o., 3. jegyzet. Pohl emellett a magyarokra használt 

„vaige” kifejezés használatával érvel. Érdekes, hogy Pézsa alapvető áttekintésében nem figyelt fel az égi beavat
kozás és álomlátás hasonlóságára: Pézsa 1993. 130. o.

18  Vita Bennonis, 6. o. Fresingi Ottó az 1044-es német győzelemmel kapcsolatban tesz említést Hermann 
von Reichenau (der Lahme) énekéről (Chronica, VI, 32) Vox haec melos pangat címmel.
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Károly álmában szintén egy kutya jut szerephez, aki megmenti végül a királyt, s a 
kutyában a költő Isten angyalát véli felfedezni.19 A krónika és a Roland ének közötti 
esetleges kapcsolatra további közös kifejezések azonosításával hoznak bizonyítékokat.20

II. Konrád hadjárata a magyar elbeszélő forrásokban

A magyar krónikakutatás szempontjából a Konrád hadjáratához kapcsolódó isteni 
beavatkozásnak azért is van kivételesen fontos jelentősége, mert a kutatók azt korábban a 
magyar krónikában az 1051 évnél elmesélt hadicsellel hozták kapcsolatba. A két történetet 
ugyanis rokonítja egymással, hogy mindkettőben követről (missus) esik szó, aki a német 
császár nevében ad át a visszavonulásra felszólító hamis üzenetet. gerics József érvelése 
nyomán általában az az elfogadott vélekedés alakult ki,21 hogy a Nagylegendának az égiek 
által a császárhoz küldött követére használt bizonytalanabb megfogalmazás, „ceu missus” 
feltételezi a magyar krónikában az 1051 évi eseményeknél leírtaknak az ismeretét, amit 

– némi fenntartással – mi is elfogadunk.22 Korábban már utaltunk arra, hogy a magyar 
krónika 1051-re vonatkozó szövege egy „folklorizálódott” szövegállapotot tükröz, ami 
fennmaradt és ma olvasható formájában semmiképpen sem tekinthető az eseményekkel  
egyidejűnek, de még közel egyidejűnek sem. Hasonló a helyzet a német krónikában leír
takkal.23 A folklorizációra vonatkozó megjegyzésünk azonban nem zárja ki azt, hogy a 
krónikás szövegben, annak talán első szerkesztésében egykorú hiteles forrásokból, így 
akár a békeokmányokból is idéztek, amint azt Horváth János és gerics József valószí
nűsítették.24 Az 1040-es évek német hadisikerei, az 1030-ban a magyarok javára elve
szített területek visszaszerzése után a németek emlékezetében joggal halványulhatott el 
tényleges vereségük emlékezete. Amit a korabeli krónikákban olvashattak, az egyébként 
sem árult el túl sokat az eseményekről, rendkívül szűkszavúan tudósítottak. A legin
kább a földrajzi nehézségeket okoló érvelés, valamint a német visszafordulás ténye, s a 
bécsi kudarc alapján lehetünk ma biztosak az események kimenetelének a megítélésben. 
A legenda szövege kétsége vonhatatlanul ismerte a krónika 1051-re datált levélcselét, amit 
tényszerűségében és szóhasználatába is átemelt a legenda szövegébe. Mindezt azonban 

– véleményünk szerint – az 1030-a győzelem körül kialakult és ismert német hagyomány 
ismeretében, melynek legkorábbi lejegyzése a Kaiserchronikban olvasható. Igaz, Konrád 

19  Rolandslied, vv. 7078–7127. Pohlnak a fekete magyarokra történő utalása nem találó, a fekete kutya szí
nével azonosságon kívül több kapcsolatuk nincsen. Uo. 232. o.

20  Vö.: Neuendorff 1982. 123., 130–131. o.; Pohl 2004. 233. o.
21  Gerics 1961. 19–22. o.; Gerics 1978. 235–240. o., újraközölve: Gerics 1995. 16–19. o.
22  Legenda maior S. Stephani regis, chap. 14. SRH II. 389–390. o.: „Altera mox die nuncius ad 

unumquemque ducem germanorum in castra, ceu missus ab imperatore, venit, qui eis redeundi mandatum 
detulit…” Chronici Hungarici compositio, chap. 90. SRH I. 347–351. o.: „Ille autem simulans se a cesare 
missum obtulit litteras gebarth episcopo”. A levélcsel mindkét esetben fiktív, irodalmi motívum volta miatt 
csábító lenne a legenda hatását feltételezni a krónikában, mint korábban én is gondoltam (Veszprémy 2014.). 
Ebben az esetben azonban nehezen lenne megmagyarázható, hogy a krónika miért hagyta teljesen említés 
nélkül az 1030. évi hadjáratot. Amennyiben persze a Szt. István Nagyobb legendájának későbbi datálásá
val számolunk, akkor még jobban értelmezhető az azonos motívum feltűnése a krónikában és legendában. 
Thoroczkay 2010. 24–26. o. 

23  Veszprémy 2014. 
24  Gerics 1974.; Horváth 1954. 309–311. o.
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káplánjának, Wipónak a rövid híradása magvában egybe vág a legenda leírásával, misze
rint István pusztán isteni segítségnek köszönhette, hogy elkerülte a vereséget.

Könnyen elképzelhető, hogy a magyar legendaszerzőnek már csodás eseménnyel kel
lett a németek feletti győzelmet megmagyarázni, azt a győzelmet, ami a század második  
felében már hihetetlennek tűnt, vagy éppen a németek által terjesztett magyar veresé
get megcáfolni. A magyar győzelem hazai szóbeli hagyományával is számolhatunk per
sze, még ha annak a magyar és a német krónikákban nem sok nyoma maradt is. A magyar 
krónikából teljesen hiányzik a hadjárat említése, a német források, így a Niederaltaichi 
évkönyv akkor sem írt sokkal többet, ha egyébként nem vonta kétségbe a magyar sikert. 
A Kaiserchronikban említett csatáról a magyar források, az István- legenda egyáltalán 
nem tud, de a Bécsnél valóban megtörtént bekerítésről (amennyiben elfogadjuk Herwig 
Wolfram értelmezését), s az azt talán megelőző összecsapásról sem. Akár meglepőnek is 
lenne tekinthető, hogy az események leírásánál célja mind a magyar, mind a német szer
zők esetében királyaik kegyességének és jámborságának az igazolása volt: István az égiek 
segítségével arat vértelen győzelmet, míg Konrád megálljt parancsol a harc hevében kato
náinak és megkíméli az életben maradottakat.

A magyar legenda szerzője szemmel láthatóan nem használta a Niederaltaichi évköny-
vet, a harcnak pusztán a kimenetével volt tisztában. Akár egy akkora már kialakult német 
szóbeli hagyomány létével is számolhatunk, melyre a magyar legenda szerzője egy nem is 
akármilyen választ adott: ha a németeknek egy kutya jön a segítségükre, addig a magya
roknak maga Szűz Mária. A német hagyomány lehetett az, ami rákényszerítette az István 
legenda szerzőjét, hogy egy méltó választ találjon – és talált is. A magyar forrásra való 
közvetlen német–osztrák reakció nem ismert, pedig, amint láttuk, a korai István legen
dákat bemásolták az ausztriai kéziratokba. Annál nagyobb hatást gyakorolt a német 
Kaiserchronik, ami negyvennél több XII–XVI. századi kéziratban hagyományozódott,  
s számos jeles szerzőnél kimutatható ismerete.25 Nem meglepő, hogy a XV. századi szer
zőknél, immár latinul, ismét felbukkan, alapvetően a német krónikára visszavezethetően. 
A Kaiserchronik ismertté válásához a latin fordítások is hozzájárulhattak, melyek közül 
az egyik, az Albert von Konstanz által a XV. század elején készült változat az Országos 
Széchényi Könyvtárban maradt fenn. Ez utóbbiban az erős rövidítések ellenére a Konrád-
történet minden fontos eleme helyet kapott.26

A lehetőségét nem lehet tagadni annak, hogy az 1080-as évekre az 1051-es magyar 
győzelemnek már kialakult egy „folklorizált”, a hadjárattal egyidős magyarországi fel
jegyzéseket alaposan átíró és kibővített változata, ami így – a levélcsel leírása révén – 
akár hathatott is a legenda szövegére. Ebben az esetben a német (szóbeli) forrásokra adha
tott válaszként számolhatunk Szűz Mária segítségének a beemelésével, míg a követ szó 
(missus) alkalmazása a magyar krónika ismert szövegére mehetne vissza.

25  E. Nellmann in Lexikon Literatur des Mittelalters, Bd. 2. 263. o.
26  Vizkelety 1983. 25–40. o.; Vizkelety 2009. 54. o.
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III. Henrik nyúl szíve és Béla herceg heréje

A populáris és udvari regisztereknek az elbeszélő forrásokban való találkozására az 
1030. évi csata emlékezetéhez hasonlóan a német uralkodó, III. Henrik és a magyar Béla 
herceg, a későbbi II. Vak Béla király szerencsés megmenekülésének története is találó 
példát nyújt. A magyar és német történetírás között érdekes motívumkapcsolat a trónörö
kös tudatos elpusztítására, fizikai bántalmazására adott parancs kijátszása és így a trón
öröklés rendjének csellel való biztosítása.27 Henriket ugyanis csecsemőként meg akarták 
öletni, de a parancsot azzal játszották ki, hogy egy nyúl szívét mutatták be bizonyíték
ként. A magyar krónikában Álmos fia, Béla herceg megvakítása és kasztrálása kapcsán 
olvashatunk hasonló történetről, ahol a megvakítást teljesítették, de a végrehajtók visz
szarettennek a kasztrálástól, és a gyermek heréi helyett kutyaherét mutatnak be uruknak 
(150., 157. fejezet).28 A különbségek a magyar és német történetek között nagyok, még ha 
a 157. fejezetet egy további motívum is közelíti a német példákhoz. A magyar szövegben 
a halálán lévő király, látszólag nem tudván korábbi parancsáról, elcsodálkozik, hogy a 
gyermek életben van. Korábban pedig a gyermek meggyilkolására nem adott parancsot, 
de a krónikás szöveg belső logikája most ennek feltételezését mégis megengedi.29 A törté
netek aligha hatottak egymásra, a meseszövés technikája azonban megengedi közös iro
dalmi motívumok meglétének a valószínűsítését. Egyébként a kasztrálás politikai jellegű 
konfliktusokban nem számított ritka esetnek, így járt III. Vörös Boleszláv is a törvénye
sen hatalomra került Jaromirral szemben, akit kasztráltatott, és arra kényszerítette, hogy 
két testvére anyjukkal együtt külföldre meneküljön.30 Olderichnek köszönhetően később 
még meg is vakították. 31 A példákat a bizánci politikai gyakorlatból is lehetne gyarapí
tani, mind a megvakítás, mind a kasztrálásra vonatkozóan.32

A német történet II. Konrád császárra és utódára III. Henrik későbbi császárra vonat
koztatva jelenik meg. Közvetlen, szövegszerű megfelelés persze nem található a német és 
magyar források között, de nyilvánvalóan mindkettő egy irodalmi, világirodalmi motí
vumra vezethető vissza, melyek között a Trója történet Parisa éppúgy említhető, mint a 
Tristan-történet. A történetet részletesebben a Gesta Romanorum őrizte meg, de első
ként, igaz rövidebben Viterbói gottfried Pantheonjában olvasható.33 Onnan aztán szám

27  Összefoglalóan lásd: Küsters 2012. 269–275. o.
28  SRH 1. k. 429–430., 442–443. o.
29  Vö.: Thompson 1934. 329. o. (K5/2.2)
30  Thietmari Chronicon V. 23. (15) 247. o.: „Interim Boemiorum dux Bolizlavus, quia potestas consortis 

et successoris et semper pavida, Iaremirum fratrem eunuchizans, iunioremque Otelricum in termis suffocare 
cupiens, una cum matre eosdem patria expulit…”

31  Erre legutóbb: Bagi 2016. 162–170. o.
32  Tracy 2013.
33  Ed. georg Waitz, MgH SS., 22, 1872. 107–305. o. Hosszabb verses és egy rövidebb próza változatban is, 

vö. még: „Flores temporum” MgH SS 24, 237. o.
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talan krónikába és más népszerű olvasmányba, mint a Legenda aureába34 a Pelagius-
legendába is megtalálta útját.35

E történet szerint II. Konrád haragja elől egy bizonyos Lipót (Leopold) gróf feleségé
vel együtt elbujdosik a Fekete-erdőbe. A császár egy vadászat során elszakad a kísérői
től és éjjel éppen abban a kunyhóban talál menedéket, ahol a pár lakik. A grófnő azon
ban éppen azon az éjszakán ad életet egy újszülöttnek. A császárt álmában – a Gesta 
Romanorum szövegét követve – egy hang háromszor arra inti, hogy meneküljön, mert 
megszületett az utóda: „fuge, fuge, fuge Conrade, hic puer primogenitus gener tuus erit.” 
Erre a császár parancsot ad kísérőinek (vadászok, szolgálók a különféle változatokban), 
hogy öljék meg a gyermeket és mutassák be annak kivágott szívét a tett bizonyságaként.  
A kísérőknek azonban a gyermek szépségén és nemes vonásain megesik a szívük, s egy 
frissen megölt nyúlnak a szívét mutatják be, a gyermeket pedig kirakva az erdőben sor
sára hagyják. Egy herceg találja meg, akit addig gyermektelen feleségével együtt a magá
énak fogad el, sőt szülést színlelve a külvilág számára is hihetővé tesz. Az ifjút annak 
kiváló tulajdonságai azonban a császári udvarba emelik, ahol a császár csak hosszabb 
gyanakvás után válik bizonyossá személyét illetően, és egy, a saját halálos ítéletét jelentő 
levéllel együtt a császárnéhoz küldi. Uriaslevélként36 a császárné kötelességévé teszi a 
levél hozójának meggyilkolását. Útközben azonban a gyermek megalszik egy monostor
ban, ahol egy kíváncsi pap (presbiter) elolvassa és kicseréli a levelet. Úgy vakarta ki a 
szöveget és úgy cserélte ki a levelet, hogy közben a császár pecsétje érintetlen maradt. 
Az új szöveg szerint a levél átadója a trón örököse, s hozzá kell adni a császár leányát.  
A császárné pedig összeházasítja a lányával az ifjút, amit aztán a császár kényszerűségből, 
Isten akaratába belenyugodva tudomásul vesz.

A történetet a pia fraus, a kegyes csalás példájaként is értékelik, ami három alkalom
mal is megmenti a gyermek életét. A történet az udvari műveltség, a curialitas elemeit és 
annak ismeretét villantja fel, az írásbeliség fontosságára utaló megjegyzésekkel együtt.  
A hamisítás módja, a pecsét sértetlenül hagyása egyébként pedig III. Ince 1198-as rendel
kezésében is feltűnik, mint a hamisítás egyik gyakori módja. A későbbi változatokban a 
történet sokat változik és bővül, melynek nyomon követésére itt nincsen módunk. A gróf 
nevét pontosítják, Diepold von Kalw lett, akiről tudni lehet, hogy egy kolostor, Hirsau 
közelében rejtőzik el. A levélhamisítás kolostori epizódjának helyszíne Speyer lett, ami 
megmagyarázza, hogy miért oda temették később a császárt. Tudni vélik, hogy a levél
ben a pap a „by dime leben gib deme jungen den tod” mondatot úgy alakítja át, hogy 

34  Legenda aurea, 978–980. o. (Legenda aurea, 1870. fol. 840.) Összefoglalóan a szövegek kiadásával: 
Grudzinski 1912. 546–566. o. Felveti, hogy gottfried esetleges forrásában talán csak egy „C” sziglával jelölt 
királyról volt szó, akit ő azonosított Konráddal. gottfried mindenesetre csak annyit mond (247. o.), hogy ott 
alapították Hirsaut, ahol a későbbi császár született. Motivációjaként Hirsau alapítását is felveti, amit esetleg 
már előtte III. Henrikhez kapcsoltak. A történet keleti eredetére, valamint két középkori francia történetben 
való feltűnésre is megfontolandó érveket hoz.

35  gesta Romanorum Nr. 20. Cap. 20. (19.), 315–316. o. (Magyar fordításban. Haller Jánostól, Kolozsvár, 
1695. Kiadta Belia György, válogatta Kelecsényi Gábor. Budapest, 1977. 31–33. o. „A nyomorúságról és hábo
rúságról”.)

36  2 Sámuel 11,14.
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„gib… dine tochter”.37 Az andechsi krónikában egy andechsi gróffal hozzák kapcsolatba, 
Dietrich von Nieheim pedig Paderborni püspöki tartományba helyezi az eseményt.38

A történetnek a hirsaui kolostor alapítástörténetébe való beleszövése nagyban hozzá
járult annak ismertté válásához. A bencés monostort először 830-ban alapítják meg, vél
hetően a később ismertté vált Calw-i grófok ősei. Tudjuk, hogy IX. Leó pápa németföldi 
utazása során 1049-ben megbízta unokaöccsét, II. Adalbert von Calw-ot a monostor újjá
építésére, aki azt tíz év alatt meg is valósította. Így a monostor alapításának az egyébként 
kegyességéről ismert III. Henrikkel való kapcsolatba hozása kronológiailag lehetséges, 
még ha konkrét kapcsolatról nincs is tudomásunk. Maga gottfried a történeti valóság
gal szakítva III. Henriket megteszi a kolostor alapítójának, amivel egy makacsul tovább
élő hagyomány alapját veti meg. Nem dönthető el, hogy egy, gottfried idejében már élő 
hirsaui hagyományt foglalt-e bele krónikájába, vagy a mesés történetet és Hirsau alapítá
sát ő maga kapcsolta-e össze.

Érdekes, hogy a híres humanista Johannes Trithemius Hirsaui évkönyvek című, 1509–
1514 között íródott művében már kritikusan olvasta Hirsau alapítástörténetét, miszerint 
a kolostort ott alapították, ahol a későbbi III. Henrik császár született volna.39 Kétségbe 
vonta a leírtak életszerűségét, azt például, hogy egy pap bele mert volna írni egy csá
szári levélbe, vagy hogy egy egyszerű emberhez hozzáadtak volna egy császárlányt stb. 
Kétségeiben azonban nem maradt egyedül, így Jacob Twinger von Königshofen, majd 
később Johannes Nauclerus (†1510) is hasonlóképpen nyilatkozott.40

A történetnek további érdekessége, hogy apa és fia, II. Konrád és III. Henrik (1017–
1056) történetében semmi hasonló eseményt nem találunk. Sőt, a német történelemben 
párját ritkító jelenségként az utódlás teljesen simán történik, pontosan úgy, ahogyan azt 
Konrád megtervezte. Konrád fiát már kezdettől fogva utódjának nevelte és hatalmát igye
kezett biztosítani. Henrik még gyermekként megkapja 1027-ben a bajor hercegséget, majd 
1038-ban a sváb hercegséget, miközben 1028-ban ünnepélyesen dezignálják és társkirály
lyá kenik fel. Az egyetlen támpontunk Henrik második házassága lehet, amelyet túlságo
san is közeli rokonával, V. Vilmos aquitániai herceg leányával, Poitou-i Ágnessel kötött 
meg 1043-ban. A király uralkodási gyakorlatával szembeni kritikák részben házassága 
kritikájaként jelentek meg. Siegfried gorzei apát 1043-ban a kapcsolatot bűnnek nevezte, 
és nem fogadta el, hogy a házasságot a burgund és német területeken elért béke szente
sítené és megerősítené.41 Meglehet, hogy az udvari környezetben ezekre a kritikákra rea
gáltak a tényleges események megtörténtét követő évtizedekben, utólagos magyarázatát 
adva a kritikára okot adó házassági kapcsolatnak vagy éppen kapcsolatoknak.42

Meglehet, hogy a házassággal kapcsolatos mendemondák még az apa, Konrád és 
gizella házasságára vonatkoznak, amit a kortársak, főpapok, a krónikás Thietmar és 
maga az uralkodó, II. Henrik is nehezményezett, mivel ötöd fokon rokonok voltak. gizella, 
kora egyik legszebb és legambiciózusabb, s személyében a sváb és burgund hercegség 

37  A későbbi mondai variánsokat összegyűjti: Kommentar, 476–480. o.
38  Graf 1987. 162–163., 180–183. o.
39  Trithemiusra lásd: Staubach 1988. 263–316. o.
40  Schreiner 1991. 307–309. o.
41  Weinfurter 2008. 86. o. Összefoglalóan: Wolfram 2002. 159–161. o.
42  A király személyét érintő egyéb természetű kritikára lásd a regensburgi Otloh látomását: MgH SS XI. 

384. o.; Prinz 1988. 531. o.
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megöröklésével kecsegtető nőalakja korántsem volt problémátlan. Konrád már harmadik 
férje volt, a korábbiak pedig – legalábbis a második mindenképpen – gyanús körülmé
nyek között haltak meg. A második, a Babenberg házból való Ernest a pünkösdöt követő 
héten vadászott és egyik kísérőjének a nyila végzett vele (1015), de utolsó, feleségére 
vonatkozó szavait feljegyezték, amit később tetézett az a mendemonda, hogy Konrád el 
is szöktette hitves-jelöltjét. A későbbi III. Henrik életét bonyolíthatták volna Konrád tör
vénytelen gyerekei, de ennek nem volt különösebb visszhangja, a trónutódlásért folytatott  
küzdelembe korai haláluk miatt ezek nem kapcsolódtak be.43

Írásunkban magunk is használtuk a „folklorizálódás” kifejezést, ami ebben az eset
ben félrevezető is lehet. A kérdésfelvetés alapjában arra irányul, hogy a történetek alulról, 
a népi énekmondók felől, a népi hagyományból terjedtek-e az udvar felé, vagy fordítva. 
A magyar szakirodalomba a kifejezést a krónikákkal kapcsolatban az alulról terjedő  
„népi hagyomány” értelemben Kristó gyula vezette be, bár a tudós irodalommal, így a 
Trója-történetekkel való szoros kapcsolatát ő sem tagadta.44 Hasonló eredményre jutunk 
a vizsgált epizódok esetében is: a történetek udvari, tudós környezetben kerültek meg
formálásra, s magától értetődően feltételezhető szóbeli alakulása és terjedése is udvari 
körökből indulhatott. Ennek bizonyítása a III. Henrik születéséhez kapcsolódó történet
ben a legjobban megragadható. A sorsára hagyott, meggyilkolni szándékolt királyi szár
mazású gyermek motívumát a klasszikus és késő antik irodalomra lehet visszavezetni. 
A közvetlen mintát azonban a XII. századi krónikás számára nyilván nem ezek jelentet
ték: Szophoklész Ödipusza, Herodotosz (I:5), Plutarchos Romulus életrajza. Konrad von 
Würzburg trójai háborús történetében azonban tényleg forrásként jelenik meg a magyar 
Anonymus kapcsán is fontos szerephez jutó Excidium Troiae vagy Simon Capra Aurea 
apát XII. század közepi latin Iliásza, Paris történetével. A magyar krónika előadásához 
a végzetesnek szánt tett hamis bizonyítékának a motívuma közelíti leginkább. Konrád 
von Würzburgnál ez egy kutyának a kivágott nyelve, ami egyúttal gottfried Tristánjával 
is rokonítja a történetet, ahol pedig a sárkány nyelve a történet „csattanója”.45 Clausen-
Stolzenburg szerint gottfried is Konrad von Würzburg forrásainak egyikét, köztük talán 
a latin Apollonius történetét hasznosíthatta a történet megformálásakor.46 Viterbo gott-
fried előadása mögött többen, így Quirin is felfedezték az élőbeszédre jellemző elbeszé
lésre utaló stiláris nyomokat.47

A magyar történet sajnos kibontatlanul marad, csak sejthető, hogy Béla herceg Hen-
rikhez hasonlóan udvari, vélhetően egyházi környezetben töltötte életét, míg ki nem 
derült trónra való alkalmassága.48 Ez világosan megkülönbözteti a klasszikus példáktól, 

43  Wolfram 2002. 49–59. o. A témához jó eligazítást nyújt, noha éppen III. Henrik történetét nem említi: 
Graus 1969. 65–93. o.; Graus 2002. 

44  Kristó 1972. 53–73. o.; Kristó 1983. 330–353. o. Kristó gyula alapvetően az alulról táplálkozó, népi 
kisepikára próbált következtetni az általa elemzett történetekből: „Végső soron XI–XIII. századi kisepikánk 
bifurkálódása is rávall az azt teremtő társadalmi valóságra, a XI. századi Magyarországon győzedelmeskedő 
feudalizmusra, s az azt előrevivő osztályharcra.” Uo. 353. o.

45  Itt kutya májáról, ill. nyelvéről van szó (V, 2863–2972). Vö.: Clausen-Stolzenburg 1995. 145. o.
46  Clausen-Stolzenburg 1995. 216. o.
47  Quirin 1991. 183. o. A kivágott nyelvre a gellért-legendában lásd: Heller 1916.
48  A magyar krónika más helyein előforduló hamisított levél motívum (1051-re, Képes krónika 90. fej., 

vagy éppen a titkokat kileső papi személy (1073-as, 114. fejezet, itt a szekszárdi apát menti meg géza herceg 
életét) motívuma is az udvari történetek alkotóelemeiként azonosíthatók.
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ahol általában egyszerű pásztorok nevelik a megtalált gyermeket. A magyar krónikában 
előkelő uraknak van tudomása a rejtőzködő hercegről, s ők is hozzák az udvarba. Joggal 
tételezhetjük fel, hogy Béla herceg megmenekülése a magyar udvarban is egy, a króni
kában lejegyzettnél sokkal gazdagabb történet kialakulását eredményezhette, melynek 
csak a csattanóját örökítették meg a Képes krónika ránk maradt szövegében. A virágzó, 
a nyugati irodalmi divatok irányában nyitott udvari kultúrának ez is fontos bizonyítéka, 
ami mára nem rekonstruálható módon terjedhetett a szóbeliség, majd a nyomtatott művek 
megjelenése után az írásbeliség csatornáin át, s valóban folklorizálódhatott. 

Függelék

I. A Császárkrónika II Konrád hadjáratáról49

István magyar király sok rosszat tett a birodalom ellen,
Ami igen csak felbőszítette a fejedelmeket.
Tudatták ezt Konrád királlyal, 
Konrád király pedig megparancsolta, hogy induljanak a magyarok ellen:
Szorgosan megindultak a fejedelmek, svábok és bajorok és osztrákok, 
Mily szívesen voltak ott vele! 
Erre István király megparancsolta, hogy menjenek eléjük (a magyarok), 
És így szólt hozzájuk: 
Hát jól figyeljen minden vén és ifjú, 
Bizonyos, amit hallottam, hogy őseim a Rajnán túl is harcoltak. 
Hát mostanra annyira elgyengültünk, hogy minket támadnak meg? 
És nem vagyunk képesek ezt kivédeni? 
Bárki, aki segít ma megvédeni a becsületemet, 
Mindörökre megjutalmazom, 
S bárhova is vezesse innen Isten, 
Szeretetem fogja kísérni. 
Konrád király magához vette egyik emberét, 
és fölhágott egy magasabb hegyoldalra, 
ahonnan jól látta az ellene vonuló magyarokat. 
Ekkor a magyarok száma 108 ezer fő volt.
A király visszafordult a vártáról,
s az övéihez vágtatott legott, 
a fejedelmek pedig sietve odasereglettek hozzá.
S így szólt a császár: tegnap hajnalban azt álmodtam, 
hogy István király egy nagy hajón jött velem szembe, 
ám amikor meg akart szólítani, a hajója a fenékig elsüllyedt. 
Azután egy ébenfekete kutya érkezett, 
és felfalta az embereit, 
de nem tudom, hogy mit jelentsen ez.”.

49  Forrás: MgH Deutsche Chroniken 1. 375–376. o. (Vv. 16 275–16 371.) Hannover, 1895. Ford. Bagi Dániel.
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És így szólott valamennyi fejedelem: 
Rögtön megmagyarázzuk ezt az álmot. 
Borzasztó szenvedés vár a magyarokra, 
ma halál fiai lesznek mind. 
Vagy elmenekülnek előlünk, 
s országukat tűz emészti el majd, 
s kő kövön nem marad ott semmi. 
Beteljesedik hát az álom, amely a végzetüket mondja el. 

S nagyszámú harcossal gyűltek össze a csapatok
a birodalom minden sarkából.
Azonban nem harcoltak egyformán,
a bajorok lándzsáikkal sikerrel törték át az ellenség harcvonalát.
István király alig tudott néhány emberével menekülni onnan.
(István) Rammerswerthben pihente ki magát,
de mekkora nyomorúság tört a hunokra rá!
A haldoklók és sebesültek jajveszékelése
meglágyította Konrád király szívét,
megálljt parancsolt a vérengzésnek
s az átkozott kutyáktól való zsákmányszerzésnek.
István király pedig elküldte néhány emberét Konrádhoz,
hogy békét kérjen tőle, amit Konrád meg is adott.
A békeszerződést esküvel erősítették meg.

II. A Hartvik legenda elbeszélése II. Konrád hadjáratáról50 

Ezután történt, hogy mikor jámbor Henrik, római császári felség, a boldog király 
barátja kiszenvedett, a császári hatalmat a germánok választásából Konrád kapta, ki a 
béke nyugalmát megtörve, egész Németország csapatait egyesítve ellenségként próbált 
rátörni Pannónia határaira. Tanácsot tartott ellene a király a püspökökkel és a főemberek
kel, s a haza védelmére egész Magyarország fegyvereseit összevonta. Előbb mégis meg
fontolván, hogy Krisztus segítsége nélkül mit sem tehet, kezétszívét égnek emelte, és 
sérelmeit úrnője, az Örök Szűz Istenanya, Mária elé tárva ilyen szókra fakadt: „Ha ked
ved telik benne, világnak úrnője, hogy örökséged e részét ellenség pusztítsa, s a keresz
ténység zsenge ültetvényét irtsa, kérve kérlek, ne róják fel az én renyheségemnek, hanem 
inkább akaratod rendelésének. Ha a pásztor bűnös, érdem szerint ő maga lakoljon, kér
lek, ártatlan juhokat dühöd ne sújtson.” – E beszéd után Máriától már szinte megvigasz
talva s bizakodva útra kelt az ellenség irányába. Mindjárt másnap hírnök érkezett a ger
mánok táborába minden egyes vezérhez, mintha a császár küldte volna, és parancsot adott 
át a visszatérésre. Mihelyt az ellenség visszavonult és a szent férfi felismerte, hogy Isten 
oltalmának irgalma látogatta meg, a földre borulva hálát adott Krisztusnak és szülőany
jának, kinek védelmébe magát és országának gondját szüntelen imában ajánlotta. A csá

50  Forrás: Hartvik legenda. In: Árpád-kori legendák. Szerk. Érszegi Géza. Budapest, 1983, 44–45. o., 16. 
fej. Ford. Kurcz Ágnes.
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szár pedig megrémült övéinek ennyire váratlan kudarcától, és tudakolta, miképpen tör
tént a dolog. Mikor aztán megértette, hogy a hírnök, aki őket visszatérítette, valóban nem 
volt az ő híve, nem kételkedett, hogy ez Isten szándékából történt a leghívebb király remé
nyeinek megerősítésére, és azontúl országának megtámadásától tartózkodott, mert visz
szatartotta az örök bíró félelme.

III. gottfried von Viterbo leírása III. Henrik születéséről51 

II. Konrád császár a béke egyetlen feldúlójának sem kegyelmezett. Ezért Lupold gróf, 
a béke megsértője attól félve, hogy a császár megöleti, egy távoli erdőbe menekült, itt fele
ségével magányosan egy kunyhóban rejtőzködött. Megesett a császárral, hogy vadász
társaságától egy véletlen folytán eltévedett, és egy éjszakát itt töltött el. A gróf felesége 
éppen azon éjjelen szült egy fiúgyermeket, akinek a sírására egy hang az égből így szólt: 

„ó, császár, ez a gyermek lesz vőd és utódod.”  Amikor ezt a hangot harmadszorra hal
lotta a császár, hajnalban felkelt, és két felbukkant szolgálójához így szólott: „Menjetek, 
és gyilkoljátok meg azt a csecsemőt”. Azok elindultak és megragadták a csecsemőt, de 
megszánván, nem ölték meg, hanem egy fára helyezték és ott hagyták, a királynak pedig 
egy nyúl szívét mutatták be a csecsemő szíve helyet. A király pedig megjutalmazta őket. 
Később egy arra járó herceg megtalálta és magával vitte a csecsemőt és fiává fogadta.  
A császár hosszú idő elteltével a herceg házában látta gyermeket és gyanúja támadt, hogy 
nem aze a gyermek, akinek a megölésére parancsot adott. Magához vette mintegy udva
roncaként és megparancsolta neki, hogy vigye el a királynéhoz a levelét. Ebben megpa
rancsolta a királynénak, hogy elolvasván a levelét, azonnal ölje meg őt. A gyermek erről 
mit sem sejtve útra kelt, és egy papnak a házában talált magának szállást, aki az alvótól 
a levelet elvette és kinyitotta. Miután abban a fiú haláláról olvasott, egy másik levelet írt,  
a következő szavakkal: „Amint meglátod ezt a fiút, ó királynő, azonnal add hozzá lányun
kat feleségül, ha kedves az életed.” És ezt a levelet tette vissza a fiú erszényébe. A fiú mit 
sem tudva erről felkerekedett, és így a király leányát tüstént hozzá adták.
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Dániel Bagi – László Veszprémy

COURT AND POPULAR REgISTER IN HUNgARIAN AND gERMAN CHRONICLES 
FROM THE 11TH AND 12TH CENTURIES

Contact Points of Early Hungarian and german Narrative Sources

Abstract

The events of Emperor Conrad II’s military campaign to Hungary in the year 1030 are 
recorded, among others, in Kaiserchronik (Deutsche Kaiserchronik. In: MgH Dt. Chron. 
1. pp. 397–408). This fact, however, was surprisingly neglected by Hungarian historiog
raphy. The text itself, unlike contemporary sources, gives an interesting interpretation of 
the events by omitting the emperor’s catastrophic defeat, describing the end as a great 
german victory. Most likely, the story of the twelfth century chronicle originates in elev
enth century royal court traditions. It cannot be excluded that one of the legends of King 
Saint Stephen from around 1090 (Scriptores rerum Hungaricarum, 2. Ed. Szentpétery, pp. 
389–390) reflected on this german tradition when describing the victory of the Hungarians 
in 1030 in a similar fashion as a divine intervention, as god’s judgement – but this time in 
favour of the Hungarians. The assumption about the royal court origin of the fictional story 
is supported by the story of the failed castration of Álmos’ son Prince Béla (later King Béla 
II), recorded in chapters 150 and 157 of the Hungarian chronicle composition (Scriptores 
rerum Hungaricarum, 1. pp. 429–430, 442–443). According to the story, the servants out
witted the command and presented a dog’s testicle, securing thus the order of throne suc
cession. A similar and definitely fictional story was recorded about Henry III who as an 
infant was saved by presenting a rabbit’s heart. (Gottfried von Viterbo. In: MgH SS 22. pp. 
243–247). The story is part of the international body of folklore motifs, a group which was 
enriched by elements of classical literary stories as well. In the latter case the Hungarian 
chronicler could have known and used the motif independently from the german story, re-
lifting the Europe-wide known episode to the literature of royal courts.

Dánel Bagi – László Veszprémy

HÖFISCHES UND POPULäRES REgISTER IN DEN UNgARISCHEN UND DEUTSCHEN 
CHRONIKEN DES 11–12. JAHRHUNDERTS

Berührungspunkte zwischen frühen ungarischen und deutschen epischen Quellen

Resümee

Der Feldzug Kaiser Konrad II. im Jahr 1030 gegen Ungarn wurde von der Kaiserchronik 
verewigt (Deutsche Kaiserchronik. In: MgH Dt. Chron. 1. S. 397–408), wovon jedoch die 
ungarische Historiographie überraschender Weise keine Kenntnis nahm. Die Besonderheit 
des Textes ist, dass sie entgegen der zeitgenössischen Quellen die katastrophale Niederlage 
des Kaisers verschweigt, ja sogar im gegenteil als großen deutschen Sieg beschreibt. Die 
in der Chronik aus dem 12. Jahrhundert beschriebene geschichte stammt mit großer 
Wahrscheinlichkeit aus dem 11. Jahrhundert und ist vermutlich auf eine höfische Tradition 
zurückzuführen. Es ist nicht auszuschließen, dass die größere Legende von König 
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Stephan I. dem Heiligen aus der Zeit um 1090 (Scriptores rerum Hungaricarum, 2. Ed. 
Szentpétery, S. 389–390) bereits auf diese deutsche Tradition reflektiert, als sie den unga
rischen Sieg von 1030 in ähnlicher Weise als göttlicher Eingriff, als eine Art gottesurteil 
darstellt – nur eben zugunsten der Ungarn. Die Annahme des höfischen Ursprungs der 
fiktiven geschichte wird durch die geschichte der erfolglosen Kastrierung von Fürst Béla, 
dem Sohn von Álmos (dem späteren König Béla II.) in Kapitel 150 und 157 der unga
rischen Chronikkomposition verstärkt (Scriptores rerum Hungaricarum, 1. S. 429–430, 
442–443). Der geschichte zufolge präsentieren die den Befehl ausspielenden Diener 
die Hoden eines Hundes, womit sie die Thronfolgeordnung sicherstellen. Eine ähnliche, 
sicherlich fiktive geschichte wurde auch über Heinrich III. aufgezeichnet, der vor der 
Ermordung im Säuglingsalter durch das Präsentieren eines Hasenherzens bewahrt wurde 
(Gottfried von Viterbo. In: MgH SS 22. S. 243–247). Die geschichte ist Teil des inter
nationalen Folkloremotivschatzes, der auch durch Elemente von klassischen literarischen 
Erzählungen bereichert wurde. Im letzteren Fall dürfte der ungarische Chronist das Motiv 
unabhängig von der deutschen geschichte kennengelernt und in die ungarische Chronik 
eingearbeitet haben, wodurch er die europaweit bekannte Episode erneut auf die Ebene der 
höfischen Literatur hob.

Dánel Bagi – László Veszprémy

REgISTRE DE COUR ET POPULAIRE DANS LES CHRONIQUES HONgROISES ET 
gERMANIQUES DES 11E ET 12E SIèCLES

Points de connexion entre les sources narratives hongroises et germaniques de l’époque

Résumé

La campagne de Hongrie de 1030 de Conrad II du Saint-Empire figure également dans 
Kaiserchronik (Deutsche Kaiserchronik. In : MgH Dt. Chron. 1. pp. 397–408). Le fait que 
la historiographie hongroise n’en a pas tenu compte est surprenant. L’intérêt de ce texte 
réside dans le fait que contrairement aux sources d’époque non seulement il tait la défaite 
catastrophique de l’empereur, mais il parle d’une grande victoire germanique. L’histoire 
présentée dans la chronique du 12ème siècle date fort probablement du 11ème siècle et elle doit 
être basée sur une tradition de cour. Il n’est pas exclu que La grande légende du roi Saint 
Étienne (env. 1090) (Scriptores rerum Hungaricarum, 2. Ed. Szentpétery, pp. 389–390) 
fasse référence à cette tradition germanique lorsqu’elle représente la victoire hongroise de 
1030 comme une intervention divine, un jugement de Dieu, mais en faveur des Hongrois. 
L’hypothèse selon laquelle l’histoire fictive viendrait de la Cour est renforcée par l’histoire 
décrite dans les chapitres 150 et 157 d’une chronique hongroise sur la castration échouée 
du prince Béla, fils d’Álmos (le futur roi Béla II) (Scriptores rerum Hungaricarum, 1. pp. 
429–430 et 442–443). Selon l’histoire, les serviteurs ayant désobéi à l’ordre ont présenté 
les testicules d’un chien pour garantir l’ordre de succession au trône. Une histoire sem
blable et certainement fictive fut notée sur Heinrich III qui aurait dû être assassiné après 
sa naissance, mais la présentation du cœur d’un lièvre l’a sauvé. (Gottfried von Viterbo. In: 
MgH SS 22. pp. 243–247). Cette histoire fait partie des thèmes folkloriques internatio
naux, et elle fut aussi enrichie par des éléments d’histoires littéraires classiques. Dans ce 
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cas, le chroniqueur hongrois a dû prendre connaissance de ce thème indépendamment de 
l’histoire germanique. En l’intégrant dans la chronique hongroise, il a replacé cet épisode 
connu dans toute l’Europe au niveau de la littérature de cour.

Даниель Баги – Ласло Веспреми

ПРИДВОРНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ РЕГИСТР В ВЕНГЕРСКИХ И НЕМЕЦКИХ 
ХРОНИКАХ XI–XII. ВЕКОВ

Контактные точки ранних венгерских и немецких повествовательных источников

Резюме

Венгерский военный поход императора II. Конрад в 1030-ом году запечатлён и в 
Каизерхроник (Deutsche Kaiserchronik. В MgH Dt. Chron. 1, стр. 397–408.), который 
удивительным образом венгерская историография игнорировала. Интерес текста 
заключается в том, что в противоречии с источниками того времени умолчива
ется сокрушительное поражение императора, и даже в противоположность этому 
описывается в качестве великой победы Германии. История, описанная в хронике 
XII. века вероятно происхождения XI-ого века и, скорее всего восходит к придвор
ным традициям. Не исключено, что Наибольшая Легенда короля Святого Иштвана, 
около 1090-ого года (Scriptores rerum Hungaricarum, 2-й изд. Сентпетери, стр. 389–
390.) отражает уже эту немецкую традицию, когда изображает венгерскую победу 
в 1030-ом году подобно божественному вмешательству, как-бы Божьего суда, – но 
только в пользу венгров. Предположение о придворном происхождении фиктивной 
истории усиливает описанную историю в главах 150 и 157 венгерской компози
ционной хроники о неудачном кастрировании герцога Бела, сына вождя Альмош 
(позднейшего короля II. Бела) (Scriptores rerum Hungaricarum, 1, стр. 429–430., 442–
443.). Согласно этой истории слуги, обхитрившие приказ показывают яички одной 
собаки, которые обеспечивают порядок наследования престола. Аналогичную, 
несомненно фиктивную историю записали о III. Энрике, который ребенком был 
спасён от убийства представлением сердца кролика. (Готфрид фон Витербо.  
В MgH SS 22 Стр. 243–247.). Эта история является частью сокровища международ
ного фольклорного мотива, которая была обогащена и элементами классических 
литературных историй. В последнем случае, венгерский летописец независимо от 
немецкой истории мог распознать этот мотив и включить его в венгерскую хронику, 
воздвигая эпизод известный по всей Европе, на уровень придворной литературы.


