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Az egyetemi oktatásban jó szolgálatot tesznek a középkori források magyar 
fordításai, és ezek megfelelő kommentárral ellátva a kutatást közvetlenül is 
előbbre vihetik. A dolog jelentőségéből természetesen adódik az is, hogy 
rossz fordítások és jegyzetek inkább ártanak, semmint használnának vala-
mit. Az alábbiakban tehát a fordítás és a jegyzetelés megbízhatósága szem-
pontjából vizsgáljuk meg Eberhard Windecke Zsigmond királyról és korá-
ról írt műve – néhány éve az MTA Történettudományi Intézete kiadásában 
megjelent – magyar fordításának1 10. és 11. fejezetét,2 amelyek 1384–1386-
os magyarországi eseményekről tudósítanak. 

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy az egész munka – legalábbis fur-
csának nevezhető módon – úgyszólván nélkülözi a tudományos apparátust. 
Mind a címlapon bevezető tanulmánynak, a kötetben pedig előszónak ne-
vezett írás,3 mind a jegyzetek4 hivatkozások nélkül készültek: „fides apud 
autorem”, azaz a szerző, jelen esetben Skorka Renáta tekintélye magában 
áll az ezekben olvashatók mögött. Ez azért kevés, legalábbis sokak számára. 
A kötet végén található ugyan egy rövidke lista „Felhasznált források és 
irodalom” címmel,5 a „Források” közt 6, az „Irodalom” részben pedig 21 
tétellel, de ez a konglomerátum aligha alkalmas a kommentárok alátá-
masztására, már csak az itt felsorolt művek csekély száma és szeszélyes 
kiválasztása miatt is. Például a források közé a fordító még az előszóban a 
fordítás alapjaként megjelölt munkát6 sem vette fel, amelynek címleírása 
így egyszerűen hiányzik a kötetből.7 

A szakirodalmi összeállítás sem problémamentes: ha – és ez nyilván-
való – ez a 21 cím nem a teljesség igényével lett összeválogatva, akkor mifé-
le szempont érvényesült a szelekciónál? Még nagyobb gond, mint az előbb 

                                                   
1  Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. Ford., sajtó alá rend. és a 

bev. tanulmányt írta: Skorka Renáta. Bp., 2008. (História könyvtár. Elbeszélő források 
1.) (továbbiakban: WINDECKE/SKORKA.) 

2  Uo. 26. p. 
3  Uo. 7–18. p. 
4  Uo. 355–397. p. 
5  Uo. 443–444. p. 
6  „Jelen kötet alapjául Wilhelm Altmann 1893-ban Berlinben megjelent kritikai kiadása 

szolgált.” WINDECKE/SKORKA. 17. p. 
7  Igaz, hogy aki dolgozott már Windecke szövegével, az rögtön tudja, miről van szó, aki 

pedig még nem, az meg rájöhet, de talán nem ok nélkül elterjedt szokás a fordításban 
feltüntetni, hogy tulajdonképp mi fordíttatott le. Itt: Eberhart Windeckes Denkwürdig-
keiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigmunds. Zum ersten Male vollständig her-
ausgegeben von Dr. Wilh. [Wilhelm] Altmann. Berlin 1893. (továbbiakban: 
WINDECKE/ALTMANN.) 
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utaltunk rá, hogy a hivatkozások hiánya miatt az irodalomlista nem kap-
csolódik szervesen a jegyzetekhez. Szerepel benne ugyan néhány szűkebb 
témát feldolgozó tanulmány, melyeknek címe többé-kevésbé leírja tartal-
mukat, és így a kíváncsi olvasó a szövegből vagy a jegyzetekből nyert érte-
sülésekhez adott esetben kapcsolhat némi érdeklődésének megfelelő szak-
irodalmat, de vannak terjedelmes összefoglaló művek is, amelyek esetleg 
elszórva és nem könnyen megtalálhatóan tartalmazzák az illető kérdésben 
releváns információkat. A 21 tétel egyike például a Lexikon des Mittelalters 
tíz kötete, amelyeket ha valaki szorgalmasan végigolvas, bizonyára megta-
lálja azokat a helyeket, amelyek a jelen mű egyik-másik jegyzetével kapcso-
latosak, de a kevésbé kitartóak esetében ez nem működik. Az pedig e listá-
ból semmiképp sem derül ki, hogy a fordító-jegyzetelő az egymásnak 
sokszor ellentmondó munkák közül mikor melyikhez tartotta magát. 

Magára a két kérdéses fejezetre térve megjegyzéseinket kezdjük azzal, 
amivel Windecke is kezdi munkájának e részét: a ma Mátyás-templom 
néven emlegetett budai Nagyboldogasszony-templom tornyának leomlásá-
val. Ezen esemény napját Windecke a következőképp adja meg: „also man 
zalt von gotes geburt 1300 und 84 jore an dem sondag, also man singet 
,exurge‘.”8 Altmann az „exurge” szóhoz lábjegyzetet illesztett, amelyben 
értelmezte és – hibásan, figyelmen kívül hagyva, hogy szökőévről van szó – 
fel is oldotta a keltezést: a húsvét előtti 8. vasárnapról van szó, amelyet 
február 14-e helyett 13-ára tett.9 Skorka Renátánál a szöveg így hangzik: 
„amikor az Úr 1384. évét írták, azon a vasárnapon, amelyen az Exsurge 
Dominét szokták énekelni”,10 az „Exsurge Dominét” szavakhoz fűzött jegy-
zet pedig összesen és szó szerint a következő: „A »Kelj fel, Uram« kezdetű 
keltegető ének a húsvéti szertartás része volt.”11 

Csakhogy itt szó sincs húsvétról, húsvéti szertartásról, vagy éppen kel-
tegetésről, bármit is értsen ez alatt Skorka Renáta, hanem a húsvét előtti 8. 
vasárnapot jelölte meg a szerző, a középkorban teljesen szokványos mó-
don.12 Úgy tűnik, a fordító nem volt tisztában az „introitus missae” (mise-
kezdet) fogalmával, vagy legalábbis a középkori keltezésekben bírt szerepé-
vel, és talán ezért is egészítette ki alaptalanul az – itt is, mint általában – 
magában álló „exurge” igét. Az efféle keltezések feloldása azonban nem 
nagy művészet, a Miskolci Egyetemen például a történelem szakos hallga-
tók az alapképzés (BA) első évének első felében tanulják. – Ha azonban a 
szerzőnek ilyesféle gyakorlatok hiányoztak is praxisából, az általa használt 
kritikai kiadás imént idézett jegyzete akkor is felvilágosíthatta volna, hogy 
a szöveg mit jelent. 

                                                   
8  WINDECKE/ALTMANN. 12–13. p. 
9  „= 8. Sonntag vor Ostern (1384 Febr. 13.)” – WINDECKE/ALTMANN. 13. p., 1. sz. jegyz. 
10  WINDECKE/SKORKA. 26. p. 
11  WINDECKE/SKORKA. 357. p., 62. sz. jegyz. 
12  Ld. Oklevéltani naptár. Brinckmeier, Grotefend és Knauz művének felhasználásával 

szerk.: Szentpétery Imre. H.n. [Bp.], 1912. (Reprint: Bp., 1974.) (továbbiakban: SZENTPÉ-
TERY, 1912.) 15., 45. p.; SZENTPÉTERY IMRE: A kronológia kézikönyve. A Chronologia 
[1923.] és az Oklevéltani naptár [1912.] összevont, javított és bővített kiadása, a szerző 
hagyatékának felhasználásával sajtó alá rend.: Gazda István. Kieg.: Érszegi Géza – Raj 
Tamás – Szögi László. Bp., 1985. 44. p. 
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Egy másik csúnya kronológiai hiba is éktelenkedik a vizsgált két feje-
zetben, nevezetesen a II. (Kis) Károly ellen elkövetett merénylettel kapcso-
latban. Ennek idejét Windecke egy évet tévedve,13 de a napot pontosan 
eltalálva adja meg: a 11. fejezet címében az „an dem andern tage noch sant 
Dorotheen tag” szavakkal,14 és csaknem ugyanígy két sorral alább, a szö-
vegben is: „an dem andern tag noch sant Dorotheen tag”.15 A második em-
lítéshez jegyzetet is fűzött Altmann, benne korrekten február 7-ével oldva 
fel a kérdéses nap középkori megjelölését.16 Mi lesz ebből Skorka Renátá-
nál? A fejezet címében és szövegében egy kissé átstilizálva az eredetit, de 
tartalmilag helyesen „Dorottya másnapján”, ill. „Szent Dorottya utáni na-
pon” áll, a „másnapján” szóhoz illesztett jegyzetben viszont meglepően az 
„1386. február 6.” feloldás olvasható.17 

Miért gond ez? Magában az, hogy Szent Dorottya ünnepe február 6-ára 
esik,18 és így a rá következő napot 7-e helyett tévesen teszi 6-ára a jegyzetek 
összeállítója, a feljebb említett kronológiai tájékozatlanság nélkül csak 
kisebb melléfogásnak, esetleg ki nem javított elgépelésnek tűnne. Nagyobb 
baj az, hogy Skorka Renáta újfent rosszra cserélte, amit Altmann annak 
idején helyesen írt le; és ha ez utóbbi jegyzeteiről szólva igaz is, hogy „a 
száz évnél is idősebb magyarázatok jelentős kibővítésre, olykor korrekcióra 
szorultak”,19 azért más dolog valamit indokolt esetben korrigálni, és más 
egyszerűen figyelmen kívül hagyni. 

Honnan tehát a rossz dátum? Ki tudja. Mindenesetre érdekes, hogy 
Windecke szövegének – a kritikai kiadást jóval megelőző, nem túlzottan 
sikeres – átültetése modern német nyelvre hogy adja vissza a kérdéses 
szavakat: „am Tage nach Dorotheentage (6. Febr.)” ill. „am Tage nach St. 
Dorotheentage”.20 Ha tehát valaki nem nézné az eredeti szöveget és a hoz-
záfűzött jegyzeteket, akkor könnyen eltéveszthetné, hogy a zárójelezett 
február hatodika az ünnepre, vagy az ünnep másnapján történtekre vonat-
kozik-e. Persze csak akkor, ha nem nézne utána sem az ünnepnek, sem a 
történéseknek. 

Ebben az esetben ugyanis nem lényegtelen az sem, hogy messze nem 
egyedül Windecke tudósít a merényletről, hanem ez az esemény az egész 
magyar középkor egyik leghíresebb jelenete, nagyon sok korabeli és közel 
egykorú említéssel.21 Ezek alapján biztosra vehető, hogy 1386. február 7-én 
történt.22 Mozgalmassága, izgalmassága és tényleges politikatörténeti je-

                                                   
13  1386 helyett 1385-re teszi, ahogy erre már Altmann felhívta a figyelmet: WIN-

DECKE/ALTMANN. 13. p. 6. sz. jegyz. 
14  WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 
15  Uo. 
16  WINDECKE/ALTMANN. 13. p., 7. sz. jegyz. 
17  WINDECKE/SKORKA.  358. p., 65. sz. jegyz. 
18  Ld. pl.: SZENTPÉTERY, 1912. 44. p. 
19  WINDECKE/SKORKA. 17. p. 
20  Das Leben König Sigmunds von Eberhard Windecke. Nach Handschriften übersetzt von 

Dr. [Theodor] von Hagen, Leipzig, 1868. (továbbiakban: WINDECKE/HAGEN.) 13. p. 
21  Ld.: SÜTTŐ SZILÁRD: Anjou-Magyarország alkonya. Magyarország politikai története 

Nagy Lajostól Zsigmondig, az 1384–1387. évi belviszályok okmánytárával. I–II. köt. 
Szeged, 2003. (továbbiakban: SÜTTŐ, 2003.) I. 111–113. p. 

22 SÜTTŐ, 2003. I. 120. p., 669. sz. jegyz. 
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lentősége miatt ezt nemcsak önmagában, illetve a szűkebb értelemben vett 
korával foglalkozó dolgozatokban és monográfiákban tárgyalják,23 hanem 
összefoglaló magyar történeti művekben, kézikönyvekben, egyetemi tan-
könyvben, népszerűsítő munkákban is rendszeresen említik a kezdetektől 
fogva, természetesen február 7-ére téve.24 Illik tehát ezt ismerni, legalábbis 
akkor, ha valaki erről szóló középkori híradást jegyzetel. 

A fordítással is vannak bajok. Ezek között az még jelentéktelen, mond-
hatni ízlés dolga, hogy a fordító – feltételezhetően a jó hangzás, a gördülé-
kenység miatt – javítja az eredeti stílusát, elkerüli szóismétléseit, mint pl. a 
következő esetben: „Erzsébet királynét, Lajos király özvegyét, és lányát, 
Máriát, a jelenlegi magyar király, Zsigmond első hitvesét”25 – ami az erede-
tiben a következőképp áll: „die konigin Elisabeth konig Ludewiges 
hußfrouwe und Maria ir dochter, des ietzunt koniges Sigemontz erst 
hußfrouw”.26 A valóságnak természetesen megfelel, hogy Erzsébet Lajos 
özvegye volt, Mária pedig Zsigmond hitvese, de Windecke mindkétszer 
ugyanazt a szót használta: „hußfrouwe,” illetve „hußfrouw”, azaz egyszerű-
en feleségnek nevezi a két nőt. – E sorok írója szerint ugyan, különösképp 
történelmi jelentőséggel bíró szövegek fordítása során, jobb az eredeti 
esetlenségeit, sutaságait meghagyni, semmint ezeket a szöveghűség rová-
sára javítgatni, de mindennek túlzott jelentősége nincs. 

                                                   
23  Messze nem a teljesség igényével: ASCHBACH, JOSEPH: Geschichte Kaiser Sigmund’s. 4 

köt. Hamburg, 1838–1845. I. 30–32. p.; MÁRKI SÁNDOR: Mária Magyarország királynéja, 
1370–1395. Bp., 1885. (továbbiakban: MÁRKI, 1885.) 82–86. p., az időpontra küln.: 82. p. 
5. sz. jegy.; PÓR ANTAL: Kis Károly és Erzsébet utolsó évei. In: Századok, 1896. 2. sz. 129–
147. p. (továbbiakban: PÓR, 1896.) 139–142. p.; FÜGEDI ERIK: „Könyörülj, bánom, könyö-
rülj…” H.n. [Bp.], 1986. (Labirintus) (továbbiakban: FÜGEDI, 1986.) 106–109. p.; SÜTTŐ 

SZILÁRD: A II. (Kis) Károly elleni merénylet 1386. február 7-én. In: Hadtörténelmi Köz-
lemények, 2000. 2. sz. 379–394. p.; BERTÉNYI IVÁN: Beszélhetünk-e kettős uralomról 
hazánkban (II.) Kis Károly országlása idején? (1385. december 31. – 1386. február 7.) In: 
Studia professoris – Professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik szüle-
tésnapjára. Szerk.: Almási Tibor – Draskóczy István – Jancsó Éva. Bp., 2005. 21–29. p., 
28–29. p.; SÜTTŐ SZILÁRD: Volt-e kettős uralom Magyarországon Kis Károly országlása 
idején? (Válasz Bertényi Ivánnak.) In: Aetas, 2006. 2–3. sz. 232–246. p., 245–246. p.; 
BERTÉNYI IVÁN: Kettős hatalom hazánkban 1386 elején (Viszontválasz Süttő Szilárdnak). 
In: Aetas, 2006. 2–3. sz. 247–256. p., 255. p. 

24  Csak jelzésszerűen: Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae. Ex fide domesti-
corum et exterorum scriptorum concinnata a STEPHANO KATONA. Tom. IV. ordine XI. 
(1382–1410) Budae, 1790. 136–153. p., az időpontra küln.: 142–143. p.; KERÉKGYÁRTÓ 

ÁRPÁD: Magyarország emléknapjai ezeréves történetében. Bp., 1882. [Reprint: Bp., 
1993.] 68–69. p.; HÓMAN BÁLINT – SZEKFŰ GYULA: Magyar történet. I–V. köt. Bp., 1935–
1936. (2. kiad.) II. köt. (továbbiakban: HÓMAN–SZEKFŰ, 1936.) 320–321., 664. p.; Ma-
gyarország történeti kronológiája. Főszerk.: Benda Kálmán. 1. köt. Szerk.: Solymosi 
László. Bp. 1981. (Az 1310–1386. évekre vonatkozó rész [192–228. oldal] KÖRMENDY AD-
RIENNE munkája.) 228. p.; ENGEL PÁL – KRISTÓ GYULA – KUBINYI ANDRÁS: Magyarország 
története, 1301–1526. Bp., 1998. (Osiris tankönyvek) 124., 408. p.; BERTÉNYI IVÁN – 

SZENDE LÁSZLÓ: Anjou-királyaink és Zsigmond kora. Bp., 2011. 70., 145. p. 
25  WINDECKE/SKORKA. 26. p. 
26  WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 
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Annál inkább annak, amikor a fordítás értelmezésbe csap át, különös-
képp, ha ez az értelmezés balul sül el. Skorka Renátánál egyszerűen a kö-
vetkezőképp van megnevezve az, aki 1386. július 25-én fogságba ejtette 
Erzsébetet és Máriát: „Horváti János”.27 A névhez fűzött, csaknem 17 soros 
jegyzetben28 egy szó sincs arról, hogy került Horváti János a szövegbe, 
helyette inkább az 1382 és 1387 közti magyar politikatörténetről lehet ol-
vasni valamit. Pedig ezt a nevet nagyon meg kellett volna magyarázni, 
ugyanis Windeckénél csak a következő áll: „Jannis der Crützer”,29 illetve 
szövegvariánsként meg van adva még a „Janüs wann der Crewtzer” válto-
zat is, a „wann” után jelezve a kiadó sejtését, miszerint a szó a ’bán’ helyett 
áll.30 Ez minden bizonnyal igaz, de a „horvátok bánja” értelmet, amit a 
feljebb már idézett Hagen és Altmann is tulajdonított a kifejezésnek,31 
alighanem a tárgyalt események – a 19. századi Németországban még ma-
gától értetődőnek nevezhető – hézagos ismerete hívta életre. Minthogy 
azonban a ’kreuzer’ szó itt minden bizonnyal ’keresztes’, ’keresztes lovag’ 
értelemben áll,32 így Windecke alighanem a Diakovár és Gara közti rajta-
ütés két János keresztnevű vezetőjét,33 a kortársaktól általában János bán-
ként emlegetett34 Horváti Jánost és a keresztes („cruciferum”)35 Jánost, 
azaz Palisnai János vránai perjelt gyúrta össze egy személlyé. – Persze 
lehet, hogy Skorka Renáta a fenti magyarázatot nem ismerte,36 vagy ugyan 
ismerte, de nem tartotta valószínűnek. Bárhogy is volt azonban, azzal, hogy 
a számára érthetetlen szöveg jelentette problémát elkente, ahelyett hogy 
megoldotta, vagy legalább jelezte volna, a szöveget eltorzította és megfosz-
totta egyik legérdekesebb magyar vonatkozású részletétől. 

Mint ahogy egy másiktól is. Az imént említett rajtaütés brutális, a kor 
és a szereplők bemutatására azonban nagyon alkalmas momentuma, amit 
Windecke röviden így említ: „do wart Garan Niclaus das houbet abgeslagen 
und wart der konigin also blůtig in den wagen geworfen.”37 Ez annyit je-

                                                   
27  WINDECKE/SKORKA. 26. p. 
28  WINDECKE/SKORKA. 357–358. p., 64. sz. jegy. 
29  WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 
30  „Janüs wann (= Ban?) der Crewtzer” (Így az eredetiben.) – WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 

e.) jegyz. 
31  „der Ban der Kroaten Johann [Horwath]” – WINDECKE/HAGEN. 12. p.; „der Ban der 

Kroaten Johann Horvathy” – WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 4. sz. jegyz. 
32  Ld.: „kreuzer m. Kreuzfahrer”, ill. „kreuz(ig)er m. Kreuzfahrer”. (Az „m.” természetesen a 

hímnemű főnevet jelzi.) GÖTZE, ALFRED: Frühneuhochdeutsches Glossar. Berlin, 1967. (7. 
kiad.) (Nachdruck 1971.) 142. p. 

33  SÜTTŐ, 2003. I. 141. p. 
34  SÜTTŐ, 2003. I. 116–117. p. 
35  Pl.: PESTY FRIGYES: Krassó vármegye története. III. köt. Oklevéltár (1230–1518) Bp., 

1882. 165. p.; Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez. I. 
köt. 1214–1457. Szerk.: Varjú Elemér. Bp., 1908. 390. p.; SÜTTŐ, 2003. II. 472. p. (832. 
sz. oklevél). 

36  Bár erről már korábban lehetett olvasni: SÜTTŐ, 2003. I. 117. p., 654. sz. jegyz. (Más 
adattal is.) 

37  WINDECKE/ALTMANN. 13. p. A „do wart” szavakhoz fűzött jegyzetben (Uo. 13. p. g.) jegyz.) 
olvasható szövegvariáns szerint: „und slúgen Garan ... abe und warfen es”, aminek 
ugyanaz az értelme. 
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lent, hogy „akkor leütötték Garai Miklós fejét, és azt azon véresen bedobták 
a királynőnek a kocsiba.” E sorok szerzőjének tudtával ezt az egyszerű né-
met mondatocskát korábban mindenki így fogta fel – nem is nagyon lehet 
másképp érteni –, és a jelenet plaszticitása miatt ezt a gesztust a királynék 
fogságba esésének leírásakor meg is szokás említeni.38 Skorka Renátánál 
azonban a „der konigin” alany lesz, s így nála nem a levágott fej vérzik, 
hanem a királynő, mint ahogy a kocsiba sem az előzőt, hanem az utóbbit 
dobják: „Garai Miklósnak fejét vették, a sebeitől vérző királynőt akarata 
ellenére egy hintóba lökték”.39 

Hogy ez honnan jött neki, nehéz lenne megmondani, mert még a ko-
rábban idézett Hagen-féle fordításban sincs szó ilyesmiről, az ugyanis pon-
tosan adja vissza az ötödfélszáz évvel korábbi szöveget.40 Skorka változata 
azonban nemcsak a német eredetivel és annak korábban egyöntetű értel-
mezésével összeegyeztethetetlen, hanem a plauzibilitás igényével is, azaz 
Windecke verziója jóval hihetőbb, mint Skorka Renátáé. Először is, ami a 
vért illeti: a frissen levágott fej magától értetődően véres, de mitől vérezne 
a királynő? Skorka a királynő sebeiről ír, de ezzel – úgy tűnik – egyedül áll. 
Az 1386. július 25-én Diakovár és Gara közt történtekről számos egykorú 
vagy közel egykorú forrás tudósít,41 mély megbotránkozással ecsetelve a 
királynékkal megesett méltánytalanságokat, köztük a magukkal vitt értékek 
elrablását is, de közülük egyik sem említ olyasmit, hogy akár Erzsébet, akár 
Mária a rajtaütés során megsérült volna. Alig hihető, hogy egy ilyen súlyú 
tényt hallgatással mellőztek volna a kortársak, vagy akár maga Mária ki-
rályné ne tartotta volna ezt említésre méltónak. – Az sem világos, miért 
kellett volna a királynőt hintóba kényszeríteni. Ha addig nem volt a kocsi-
ban, akkor honnan kerítették elő? 

Nyilvánvaló, hogy Windecke műve nem Szentírás. A királynék fogság-
ba esésénél nem volt jelen, tévedhetett. Ráadásul pont az ekkor történtek 
egy másik, talán a levágott fej kocsiba vetésénél is híresebb és a romantikus 
történeti festészetnek is témát adó42 mozzanatával, Garai Miklósnak a ki-
rálynék kocsija melletti – Thuróczy híradásából ismert43 – vitézkedésével 
kapcsolatban fogalmazott meg alaposnak tűnő kételyt néhány éve Zsoldos 
Attila.44 Egyáltalán nem lehet tehát kizárni, hogy a későbbi kutatás ezzel a 
fej-üggyel kapcsolatban is talál majd valamit, ami többé-kevésbé megkér-
dőjelezi a történet hitelességét, és ha lesz valami erre vonatkozó eredmény, 
annak mindenképp ott a helye a jegyzetek közt. A szöveget azonban – per-
sze, ha egyáltalán megérti a fordító – tiszteletben kell tartani. 

                                                   
38  MÁRKI, 1885. 97. p.; PÓR, 1896. 146. p.; HÓMAN–SZEKFŰ, 1936. II. 322. p.; FÜGEDI, 1986. 

130. p.; SÜTTŐ, 2003. I. 142. p. 
39  WINDECKE/SKORKA. 26. p. 
40  „Dem Nikolaus Gara wurde das Haupt abgeschlagen und der Königin blutig in den 

Wagen geworfen”. – WINDECKE/HAGEN. 12. p. 
41  Ld. SÜTTŐ, 2003. I. 140. p., 787. sz. jegyz. 
42  Ld. FÜGEDI, 1986. 10. és 11. sz. kép. (A 128. és 129. oldalak között.) 
43  THUROCZ, JOHANNES DE: Chronica Hungarorum. I. Textus. Ediderunt: Galántai, 

Elisabeth – Kristó, Julius. Bp., 1985. 205. 
44  ZSOLDOS ATTILA: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. 

Bp., 2005. 168–169. p. 
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Skorka Renáta szolgál még további meglepetéssel is. Windeckének a 
II. (Kis) Károly temetéséről szóló mondatát imígy adja vissza: „A királyt a 
visegrádi Szent András-székesegyházban temették el.”45 Az e mondathoz 
kapcsolt jegyzet a következő: „Kis Károlyt egyházi kiközösítés miatt csak 
1390-ben temették el a Visegrád melletti Szent András bencés kolostor-
ban.”46 

A kisebbik baj itt az időpont: a helytelen 1390-es évszám még Márki 
Sándorra47 nyúlhat vissza, aki nyilván rosszul értette a kiközösítve meghalt 
uralkodó egyházi temetését engedélyező pápai bulla48 keltezésében előfor-
duló „Pontificatus nostri Anno Secundo” szavakat. IX. Bonifác kérdéses 
oklevelének helyes dátuma 1391. február 3., ahogy azt a kiadó már 1888-
ban,49 Pór Antal pedig 1896-ban megállapította.50 

Az igazi szenzáció azonban a szövegben – az állítólagos Windecke-szö-
vegben – emlegetett visegrádi székesegyház. Valószínűleg a Duna-kanyar 
turistaforgalmára is jó hatással lenne, ha ennek létét sikerülne elhitetni; 
ámbár ez valószínűleg nem lesz könnyű, mert igazából Windeckénél sem 
lehet ilyesmiről olvasni. Az eredetiben a következő áll: „der konig wart be-
graben zu sant Andreas bi der Blindenbürge”,51 az „Andreas” szóhoz fűzött 
jegyzetben52 pedig szövegvariánsként az „Andrestag” olvasható. Vagyis a 
főszöveg a temetés helyére vonatkozik, a Visegrád melletti benedekrendi 
Szent András-monostor helyett pontatlanul Szent András-templomot em-
lítve, a félreértésen alapuló szövegváltozat pedig ennek az aktusnak idejét 
– András-napot, azaz november 30-át – lenne hivatott megjelölni. 

Székesegyházról tehát szó sincs, legalábbis az eredetiben. Talán köze-
lebb jutunk a talányhoz, miképp gazdagodik a magyar egyháztörténet 
Skorka Renáta fordításában egy katedrálissal, ha figyelembe vesszük a már 
említett modernizált német változat téves értelmezését: „Der König wurde 
im St. Andreasdome bei der Blindenburg begraben.”53 A 19. századi német 
talán úgy gondolta, hogy egy királyt mégsem lehet akárhová temetni. De a 
magyar fordítónak és jegyzetelőnek, még ha fel is használta az eredetinél 
könnyebben érthető új változatot, itt fel kellett volna kapnia a fejét – ha-
csak nem hitte püspöki székhelynek Visegrádot, vagy nem gondolta úgy, 
hogy minden katolikus templom székesegyház. 
 

                                                   
45  WINDECKE/SKORKA. 26. p. 
46  WINDECKE/SKORKA. 358. p. 66. sz. jegyz. 
47  MÁRKI, 1885. 89. p. 
48  Ld.: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. (Vatikáni magyar 

okirattár.) I/3.: Series prima. Tomus tertius. Bullae Bonifacii IX. P. M. 1389–1396. 
Szerk.: Fraknói Vilmos. Budapestini, 1888. (Reprint: Bp., 2000.) 136. p. 

49  Uo. 
50  PÓR, 1896. 142. p. Vö. még: SÜTTŐ, 2003. I. 124. p., 690. sz. jegyz. 
51  WINDECKE/ALTMANN. 13. p. 
52  WINDECKE/ALTMANN. 13. q.) jegyz. 
53  WINDECKE/HAGEN. 13. p. 
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*** 
 
Természetesen felvetődhet, hogy a fenti észrevételek a 381 fejezetből csak 
kettőt érintenek; a többi talán jobban sikerült. Lehet, hogy így van. De 
azért az is nyilvánvaló, hogy ha egy sebész két operáció során több mint fél 
tucat durva műhibát vét, az akkor is ügy, ha más 379 esetben nem történt 
baj. 

De mi a garancia arra, hogy a többi 379 fejezet nagyobb gonddal és 
hozzáértéssel készült? Semmi. A fordításon végigrághatja magát, akinek 
ehhez kedve és ideje van, de a jegyzetelést külföldi témák esetében jóval 
nehezebb ellenőrizni, és fölöttébb kérdéses, hogy egyáltalán érdemes-e 
megpróbálni. Aligha a magyar medievisztika feladata, hogy részletekbe 
menő megállapításokat tegyen pl. arról, Windecke mennyire hiteles képet 
nyújt a Mainz városán belüli viszályokról. Mindenesetre a feljebb említett, 
magyar vonatkozású részekben észlelhető – olykor a könnyen hozzáférhető 
magyar szakirodalom ismeretével, illetve egy elsőéves történelem szakos 
egyetemi hallgatótól elvárható tudásszinttel összeegyeztethetetlen – hibák 
erős kétséget ébresztenek a munka megbízhatóságával és hasznosságával 
kapcsolatban. 

A magyar vonatkozású részek kiválasztása egyébként magától értető-
dik. Windecke szövegének magyar fordítása ugyanis nyilván a magyar 
olvasóközönség számára hasznos, elsősorban azoknak, akiknek az eredeti 
olvasása gondot okoz. Feltehető azonban, hogy ezek az olvasók – és ez 
aligha róható fel nekik – elsősorban nem a tisztán külföldi témák, például a 
feljebb említett mainzi belügyek, hanem a magyar vonatkozású részek iránt 
érdeklődnek. E magyar történelmet érintő passzusok fordítása és jegyzete-
lése tehát különös gondot igényelt volna – ehelyett durva igénytelenséggel, 
tájékozatlansággal és pontatlansággal készült. 

Úgy tűnik tehát, hogy el lehetett volna végezni jobban is ezt a munkát, 
de kérdéses, hogy – szigorúan ergonómiailag nézve – megérte volna-e? A 
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2010-ben így is Akadémiai Ifjú-
sági Díjban részesítette Skorka Renátát az Eberhard Windecke emlékirata 
Zsigmond királyról és koráról – tehát a 2008-as kötetével megegyező – 
című pályamunkájáért.54 Akkor voltaképp mire lett volna jó, ha a nevezett 
veszi a fáradságot, hogy például megnézze a jegyzeteket, amiket állítólag 
felhasznált; esetleg hogy utánaszámoljon, eshet-e a húsvét előtti 8. vasár-
nap húsvétra; vagy éppen hogy tájékozódjon, létezett-e valaha is visegrádi 
székesegyház? Az elismerés így is megvan, Nobel-díjat pedig valószínűleg 
amúgy sem kaphatott volna erre a produkcióra. 
 

*** 
 
Az orvos-, természet- és műszaki tudományok művelői – olyan emberek 
tehát, akik Magyarországon is valós kontrollal dolgoznak, akiknek esetle-
ges hibái a gyakorlatban legalábbis anyagi kárral, rosszabb esetben kataszt-
rófával, a tudományos élet terén pedig határokon átnyúló nevetségességgel 
fenyegetnek –, azaz a tágabb értelemben vett reál értelmiség vagy legalább-

                                                   
54  Ld.: Akadémiai Ifjúsági Díj, 2010. In: Magyar Tudományos Akadémia honlapja: 

http://www.mta.hu  – 2015. november. 
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is annak egyes képviselői hajlamosak informális beszélgetésekben a humán 
tudományok eredményeit és művelőit kevésbe venni, amit az öntudatos 
bölcsész csuklóból a műveltség hiányával magyaráz, sokszor nem is alapta-
lanul. – Olykor azonban a legöntudatosabb filoszban is fel kell merülnie a 
kérdésnek, hogy a fent elősoroltakhoz hasonló hibák orvosi, természettu-
dományos vagy műszaki téren akadémiai kitüntetéshez vagy inkább vád-
emeléshez vezetnének-e. 
 

 


