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1. Az értekezés tárgya  

Értekezésemben az Árpád-kori történelem külhoni elbeszélő forrásainak egy szeletét: a 

francia területeken keletkezett narratív forrásokat tettem filológiai–történeti szempontú 

kritikai vizsgálat tárgyává.  

Csaknem nyolc évtizeddel ezelőtt látott napvilágot Gombos Ferenc Albin Catalogus 

fontiuma: bár a forráskiadványra annak számos hibájával és hiányosságával együtt is 

elengedhetetlen segédeszközeként tekint a medievisztika, a 9–13. századi magyar história 

kútfőit egybegyűjtő három kötethez kritikai kézikönyv napjainkig nem készült. A magyarokat 

említő külhoni évkönyveket, krónikákat, gestákat vagy hagiográfiai munkákat, amelyeket 

számos alkalommal idéz az Árpád-kor kutatója, a hosszú évtizedeken keresztül 

oklevélközpontú hazai középkorászat valójában kevéssé ismeri. Hiánypótló munkaként 

született meg 2008-ban Körmendi Tamás doktori disszertációja, amely az 1196 és 1235 

közötti időszak nyugati elbeszélő kútfőit vette górcső alá. Utóbbi vállalkozáshoz kívántam 

kapcsolódni, amikor értekezésemben a francia történeti és hagiográfiai irodalom azon 

részleteit dolgoztam fel, amelyek a honfoglalás és a kalandozások koráról vagy a keresztény 

Magyar Királyság első három évszázadáról adatokat tartalmaznak. Körmendi időbeli 

keresztmetszetet alkalmazva egy rövidebb periódus külhoni forrásait tárgyalta: az Imre 

(1196–1204), III. László (1204–1205) és II. András (1205–1235) regnálását jelentő negyven 

esztendő azon elbeszélő kútfőit térképezte fel, amelyeket a latin rítusú kereszténység területén 

jegyeztek le. Magam geográfiai metszetben vizsgálódtam, amikor az Árpád-kori 

Magyarország forrásainak azt a csoportját mutattam be, amelyet a francia vidékekhez köthető 

krónikák, historiák, évkönyvi feljegyzések vagy vita- és miraculaszövegek képeznek. 

Kútfőimet egy szűkebb földrajzi térségből – a Rajnától nyugatra fekvő területekről – 

gyűjtöttem tehát egybe, ám forrásaimban a magyar történelem egy hosszabb szakaszával 

kapcsolatban kutattam adatok után: vizsgálódásaim a magyarok 9. századi európai 

feltűnésétől az Árpád-kor végéig terjedtek. 

A hazai medievisztika fentebb vázolt hiányosságánál fogva elsődleges célomnak azt 

tekintettem, hogy – a kútfők magyar adatait egyenként téve mérlegre – a mérvadó kritikai 

kiadások és a nemzetközi szakirodalom újabb eredményeinek felhasználásával a külpolitika-

történet vagy a magyarság nyugati megítélése iránt érdeklődő szakma számára is haszonnal 

forgatható kézikönyvet készítsek. Disszertációm ennek megfelelően két nagyobb egységre 

tagolódik. Értekezésem adattári részét, az Árpád-kori történelem francia területeken 

keletkezett elbeszélő forrásainak kritikai jegyzékét előzik meg a dolgozat elemző fejezetei: a 

korpusz jellemzőinek, a magyar adatok hasznosíthatóságának általános bemutatását követően 

négy esettanulmány révén kíséreltem meg szemléltetni, hogy mi módon aknázhatja ki a 

medievisztika a filológiai alapkutatások eredményeit. 

2. A forrásbázis összeállításának kritériumai 

Vizsgálataimat egy csaknem kétszáz forrásból álló kútfőbázisra alapoztam. A korpusz 

összeállításakor meg kellett határoznom, hogy a) mit értek az Árpád-kor fogalmán, és b) mit 

tekintek magyar vonatkozású eseménynek. Ugyancsak mérlegelnem kellett, hogy c) mely 

területekről gyűjtöm egybe forrásaimat, és d) mely műfajok képviselőit kezelem narratív 

kútfőkként. A következő kritériumok mentén jártam el: 
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a) Ahogyan azt fentebb jeleztem is, a francia területek elbeszélő anyagát a kalandozások 

korától az Árpád-ház kihalásáig fésültem át magyar adatok után vizsgálódva. Abban az 

esetben, ha Gombos a megfelelő szöveghelyeket a Catalogus fontiumban szerepeltette, 

bekerültek adattáramba olyan információk is, amelyek a Kárpát-medencének a magyarság 

megtelepedése előtti múltjával kapcsolatosak: az avarokat a hunokkal vagy a magyarokkal 

azonosnak tekintő forrásrészleteknek a népünk európai megnevezése iránt is érdeklődő 

magyarságképi vizsgálatok során lehet jelentőségük. 

b) Tárgyalásomban magyar eseményekként értékeltem egyfelől azokat a történéseket, 

amelyek középkori országhatárainkon belül zajlottak. Látókörömbe kerültek másfelől olyan 

források is, amelyek magyar származású személyek külhoni működéséről adnak hírt: a francia 

kútfők megfelelő passzusait feldolgozva érintettem kutatásaim során – a Kárpát-medencén 

kívülre vezetett katonai vállalkozások mellett – azt az 1251. évi franciaországi népi 

mozgalmat, amelyet beszámolóink egy bizonyos magister de Hungariához kapcsolnak.  

c) Értekezésemben egyaránt foglalkoztam a kalandozó hadjáratokról kortárs (vagy közel 

kortárs) forrásokként hírt adó évkönyvekkel és az Árpád-kori Magyarországra vonatkozó 

adatokat a korábbi hagyományból ismerő késő középkori kompilációkkal: a földrajzi keretek 

meghatározása azért is bizonyult különösen nehéz feladatnak, mivel a Karolingok nyugati 

frank állama és a százéves háborút követő időszak Francia Királysága alatt meglehetősen 

eltérő fogalmakat kell értenünk. Dolgozatomban némiképp egyszerűsítettem, amikor a 9–13. 

századi magyar történelem forrásait lényegében a modern francia állam kontinentális 

területeiről gyűjtöttem egybe. Nem térképeztem fel ugyanakkor maradéktalanul a 

középkorban a Német–római Birodalomhoz tartozó felső-lotaringiai régió elbeszélő kútfőit: 

utóbbi vidékek forrásanyagát annyiban érintettem, amennyiben a magyar vonatkozású 

passzusok tematikájukban a francia területek elbeszélő anyagával rokoníthatóaknak 

bizonyultak. Értekezésemben feldolgoztam olyan kútfőket is, amelyek a mai Franciaország 

határain kívül kerültek lejegyzésre. Bár az alsó-lotaringiai (vagy vallon) vidékek napjainkban 

Belgium részét képezik, indokoltnak véltem vizsgálataimba a Hainaut-i (Hennegaui) Grófság 

vagy a Brabant-i Hercegség forrásanyagát is bevonni: a Birodalom alsó-lotaringiai 

tartományai számos szállal kapcsolódtak a francia kultúrkörhöz. Sajátos zárványt képeznek 

korpuszomban a keresztes források, amelyeket akkor is francia kútfőkként értékeltem, ha azok 

az Outremer térségének vagy a Balkánon újonnan létrejött államok történetírásának a 

termékei.  

d) A hagyományos értelemben vett történeti szövegek – évkönyvek, krónikák és gesták 

– mellett dolgozatomban a hagiográfiai irodalom alkotásait is narratív forrásokként kezeltem. 

Döntésemet az indokolta, hogy a viták, miraculák vagy translatiók nem egy esetben őriztek 

meg számunkra olyan információkat, amelyeket eseménytörténeti szempontból is mérlegelni 

szükséges.  

Az értekezés alapját képező forrásbázis összeállítása során a Catalogus fontiumból 

indultam ki. Bár az Árpád-kori Magyarország francia területen keletkezett elbeszélő kútfőinek 

minél teljesebb körű feltérképezésére törekedtem, a gyűjtés korántsem tekinthető lezártnak. 

Még ha Gombos jegyzékét sikerült is néhány tétellel kiegészítenem, a magyar adatokat 
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fenntartó források köre minden bizonnyal bővíthető (elsősorban a másodlagos hagyományt 

képviselő szöveghelyek számának emelkedését kell várnunk). 

3. Az Árpád-kori Magyarország francia területen keletkezett elbeszélő forrásainak 

kritikai jegyzéke 

A korpuszt alkotó krónikákat, gestákat, évkönyveket és hagiográfiai munkákat 

dolgozatom adattári egységében egyenként tárgyaltam. A kútfőket a szerző vagy a cím 

szerinti alfabetikus rendben – vagyis a Catalogus fontium sorrendjét megtartva – közöltem. 

Mivel több forrásban a kalandozó hadjáratokra, illetve az Árpádok Magyar Királyságára 

vonatkozó adatok együttesen fordulnak elő, nem különítettem el egymástól az államalapítás 

előtti és utáni korszak kútfőit.  

Szócikkeim első részében az elbeszélő forrásokkal kapcsolatos lényegesebb 

tudnivalókat összegeztem. Lehetőség szerint kitértem az egyes munkák szerzőire, 

keletkezésük feltételezhető helyére és idejére, valamint a kútfők fontosabb kézirataira és 

szövegkapcsolataira. Feltüntettem, hogy a vizsgálatba bevont narratív források mely 

időszakok kapcsán tartalmaznak adatokat, és szerepeltettem azt is, ha ismerjük folytatásaikat 

vagy népnyelvű fordításukat. Bár összefoglalásaimat igyekeztem a kutatás újabb 

eredményeire építeni, az adattáramban szereplő egyes tételek esetenként rendkívül gazdag 

irodalmának teljes körű feltérképezésére nem törekedtem. Célom az volt, hogy a forrásaimmal 

kapcsolatban legfontosabbnak ítélt ismereteket a hazai középkorkutatás számára bemutassam.  

A narratív kútfők általános leírását követően valamennyi forrás esetében sorra vettem – 

a hír lehetséges eredetét és a közlés forrásértékét is megvizsgálva – az abban fellelhető 

magyar adatokat. Filológiai megállapításaimat lehetőség szerint a szövegek mérvadó kritikai 

kiadásaira alapoztam. Az információáramlás útjait megkíséreltem feltérképezni azokban az 

esetekben is, amelyekben a beszámoló korpuszon kívüli forrással (vagyis olyan kútfővel, 

amely műfaja vagy lejegyzési helye révén nem került be gyűjtésembe) mutatott összefüggést. 

Amennyiben az elbeszélő forrás magyar vonatkozásait a szakirodalom megelőzőleg érintette, 

szócikkemben azt is felvázoltam, hogy hogyan értékelte és hasznosította a kutatás a kérdéses 

híradásokat. 

4. Az Árpád-kori Magyarország francia kútfőinek általános jellemzői 

A dolgozat adattári egységében feldolgozott kútfők során végigtekintve értekezésem 

áttekintő fejezetében bemutattam, hogy milyen kútfőim időbeli vagy földrajzi megoszlása, s 

ugyancsak ki kellett térnem arra, hogy mely műfajok képviseltetik magukat a vizsgálati 

anyagban, és milyen mértékben jelentkezik a korpuszban a népnyelvűség.  

a) Időbeli megoszlás 

Az Árpád-korról adatokat fenntartó francia kútfők javarészt a 11–13. századok 

folyamán kerültek lejegyzésre. Akad ezek mellett példa olyan szövegekre is, amelyek a 9–10. 

századi kalandozó hadjáratok kapcsán kortárs híradásokat rögzítenek. Utóbbiak sorában 

említhetjük Flodoardus Remensis (Flodoard de Reims, Reimsi Flodoard) megbízhatósága 

révén is sokat idézett évkönyvét, a sensi Szent Kolumba-apátság annalesének (Annales 

sanctae Columbae Senonensis) a 937. évi katonai vállalkozásról szóló közlését vagy azt az 

Annales Bertinianit (A Szent Bertinus-apátság évkönyve), amelynek 862. évi bejegyzését a 
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portyázó magyarok európai feltűnésének első tanúságtételként értékeli a medievisztika. Az 

Árpád-kori Magyarországra vonatkozó információk késő középkori krónikákba is 

továbbhagyományozódtak. A korpusz legfiatalabb darabjai olyan kompilációk, amelyeket a 

15–16. század fordulóján állítottak össze (Chronicon Belgicum magnum, Chronicon sancti 

Bavonis Gandensis).  

b) Földrajzi megoszlás 

A forrásbázis kútfőit területi bontásban vizsgálva a következő megállapításokat 

tehetjük: Az értekezésben feldolgozott narratív kútfők csekély hányada a Mediterráneum 

keleti térségében került lejegyzésre. Az Outremer krónikaterméséből kiemelhetjük Guillelmus 

Tyrius (Guillaume de Tyr, Türoszi Vilmos) számos continuatiót megért keresztes históriáját 

(Historia rerum in partibus transmarinis gestarum), amely – igaz, kölcsönzött – magyar 

adatai révén gyűjtésembe is bekerült. Ugyancsak Palesztinában működött az az Ernoul – 

Ibelini Balian fegyverhordozója –, aki a türoszi érsek 1184-ig ívelő történeti munkáját a 13. 

század elején folytatta: az ófrancia nyelvű összeállítás immár szárazföldi történetíró, a 

pikárdiai Corbie Bernard (Bernard le Trésorier, Kincstartó Bernát) nevű szerzetesének 

átdolgozásában maradt korunkra.  

A Rajnától nyugatra fekvő grófságok és hercegségek magyar vonatkozásokat fenntartó 

elbeszélő kútfőin végigtekintve elsőként is rögzíthetjük, hogy a disszertáció alapját képező 

forrásbázis szövegei javarészt a közép- és északfrancia vidékeken keletkeztek: alig 

találkozunk olyan kútfővel, amelyet a Loire völgyétől vagy Burgundiától délebbre jegyeztek 

volna le. A délfrancia régiót korpuszomban – a kalandozók 935. évi betöréséről tudósító 

Nîmes-i Krónika (Chronicon Nemausense) vagy a Simon de Montfort kíséretében a negyedik 

keresztes hadjárat seregeivel útra kelt Petrus Sarnensis (Pierre de Vaux-de-Cernay) historiája 

mellett – annak a Bernardus Guidonisnak (Bernard Gui) a munkái képviselik, aki toulouse-i 

inkvizítorként a kathar eretnekek elleni küzdelemben szerzett a maga számára a 13–14. század 

fordulóján hírnevet. Míg a Bretagne-félsziget, a Loire-völgy vagy a közép-franciaországi 

Berry és Nevers tartományok néhány kútfővel gazdagítják csupán az Árpád-kor külhoni 

elbeszélő forrásainak sorát, addig több magyar vonatkozású részlet maradt ránk abból a 

Burgundiából, amelynek évkönyvei, monostori krónikái vagy szentéletrajzai lokális jellegű 

híradásokat tartottak fenn a kalandozók egykori pusztításairól. Magyar említésekkel – ha nem 

is különösen magas számban – az île-de-france-i dinasztikus hagyományban is találkozunk. 

Bár a szöveg a saint-denis-i historiatermést egybefűző nemzeti krónikaszerkesztésbe 

(Grandes Chroniques de France) nem épült be, a francia uralkodók temetkezési helyeként 

híressé vált Párizs melletti apátság historiográfiai terméséből ki kell emelnünk ezen a helyen 

Odo de Deogilo (Odon de Deuil, Deuil-i Odó) keresztes beszámolóját: a második szentföldi 

hadjárat (1147–1149) első szakaszát elbeszélő tudósítás részletes képet fest VII. Lajos (1137–

1180) seregeinek magyarországi átvonulásáról. Több ízben közölnek számunkra értékes 

adatokat a champagne-i történetírók – így Adso Dervensis (Adson de Montier-en-Der), Guido 

de Bazochiis (Gui de Bazoches), Flodoardus Remensis (Flodoard de Reims) és Albericus 

Trium Fontium (Albéric de Troisfontaines, Troisfontaines-i Alberik) –, ám forrásaink 

mennyisége akkor növekszik meg különösen, amikor elérjük Franciaország északnyugati 

vidékeit. A normandiai vagy pikárdiai területek elbeszélő kútfőinek magyar vonatkozásai 

mellett feltérképeztem dolgozatomban annak a Flandriai Grófságnak az Árpádok államáról 
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adatokat hozó narratív forrásait is, amelynek egyetlen szelete – az Arras környékét jelentő 

Artois – került csupán a francia uralkodó jogara alá.  

Vizsgálataimat ugyancsak kiterjesztettem a Francia Királyság területén kívül eső alsó- 

és felső-lotaringiai vidékek magyar információkban bővelkedő történeti hagyományára. A 

vallon területhez – Gembloux bencés apátságához – kapcsolható annak a Sigebertusnak a 

tevékenysége, aki a 11–12. század fordulóján készítette el nagyhatású világkrónikáját: a 

munka népszerűségének köszönhetően a Chronographiában fellelhető magyar értesülések 

számos, a dolgozatomban vizsgált forrásban visszaköszönnek. Árpád-kori történelmünkkel 

kapcsolatos utalásokban különösen gazdagnak bizonyul Liège történeti hagyománya. Mind a 

Szent Lambertus-székesegyház történeti feljegyzései – Anselmus (Anselmus Leodiensis, 

Anselme de Liège) kanonok 11. századi gesta episcoporuma –, mind a Szent Jakab-

apátságban keletkezett munkák: a 11. század végétől vezetett Annales minores sancti Jacobi 

monasterii Leodiensis (A liège-i Szent Jakab-monostor kisebbik évkönyve), Lambertus 

Parvus (Lambert le Petit) 12. századi összeállítása és annak Reinerusról (Renier de Liège, 

Liège-i Rajner) származó folytatása őriznek a témánk szempontjából érdekes passzusokat. A 

püspöki város késő középkori történeti tradícióját sem hagyhatjuk figyelmen kívül: Jean de 

Stavelot (Johannes Stabulensis) francia nyelvű összeállítása mellett Adrianus de Veteribusco 

(Adrien d’Oudenbosch) latin krónikája is tartalmaz magyar adatokat. 

c) Műfaj szerint megoszlás 

Az értekezésben feldolgozott elbeszélő kútfőknek két nagyobb csoportját különíthetjük 

el. Vizsgálataim kiterjedtek egyfelől hagiográfiai szövegekre – szentéletrajzokra, miraculákra 

vagy translatiókra –, másfelől pedig a történeti irodalom hagyományos értelemben vett 

termékeire: évkönyvekre, krónikákra vagy gestákra. Különösebb figyelmet három forrástípus 

érdemel: mind a franciaországi világkrónika-termés (1.), mind pedig a keresztes 

historiairodalom (2.) és a saint-denis-i dinasztikus történetírás (3.) jelentősebb darabjai jelen 

vannak a feldolgozott forráscsoportban.  

1. A 12–13. század fordulóján a virágkorát élt francia világkrónika-irodalomra 

Sigebertus Gemblacensis (Sigebert de Gembloux) történeti munkája hatott 

megtermékenyítőleg. Bár az alsó-lotaringiai historikus tollán született és a műfaj egyik 

csúcspontjaként értékelhető Chronographia a birodalmi hagyományban gyökerezett, az 

elbeszélésében a 381. évtől az 1112. évig ívelő alkotás meglepő módon nem a Rajnától 

keletre tett nagyobb népszerűségre szert. Gyűjtésem során találkozhattam a műfaj olyan 12. 

századi képviselőivel is, amelyek a Chronographia hatását nem mutatják – ezek sorában 

említhetjük Hugo Floriacensis (Hugues de Fleury) vagy Richardus Cluniacensis (Richard de 

Cluny) világtörténeti összeállításait –, ám a korpusz több forrása számára is Sigebertus 

krónikája szolgált mintául. A gembloux-i történetíró nyomán dolgozott Robertus, az auxerre-i 

Szent Marianus-monostor kanonoka (Robertus Autissiodorensis, Robert d’Auxerre) vagy az 

elbeszélésében az 1204. évig elérkező ciszterci historikus, a froidmont-i apátság Helinandus 

nevű szerzetese (Helinandus de Frigido Monte, Hélinand de Froidmont). Számos egyéb 

forrása mellett Sigebertustól is merített az az Albericus Trium Fontium, aki a 13. század 

derekén Champagne-ban készítette el kompilatív művét. A világkrónika műfajáról szólva 

elengedhetetlenül említenem kell ugyanezen korból Vincentius Bellovacensis (Vincent de 

Beauvais) Speculum historialéját (Történeti tükör): a domonkos szerző enciklopédikus 
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művének (Speculum maius) második egysége, amely a megelőző történeti irodalom anyagára 

támaszkodik, szintén látókörömbe került vizsgálataim során. A világkrónika műfaját 

gazdagítják azok a kései kompilációk is, amelyekre a korpusz 15. századi anyagából 

hozhatunk példát: Cornelius Menghers (Corneille de Zantfliet) 1461-ig ívelő elbeszélése 

többek között a Speculum historialéból, a genti Szent Bavo-apátság 15. század végi – 16. 

század eleji összeállítása (Chronicon sancti Bavonis Gandensis) pedig Sigebertustól 

kölcsönöz adatokat. 

2. Az áttekintett elbeszélő kútfőknek külön szeletét képezik a keresztes historiák. Bár 

azt alighanem dél-itáliai lovag szerzeményének kell tekintenünk, gyűjtésembe filológiai 

jelentősége folytán is bekerült a Gesta Francorum et aliorum Hierosolomytanorum (A 

frankok és más jeruzsálemi zarándokok cselekedetei): a már a Szentföldön keletkezett korai 

szöveget sorra felhasználták az első keresztes hadjárat beszámolói, amelyek több-kevesebb 

részletességgel a nyugati seregek magyarországi keresztülhaladásáról is hírt adtak. Az 

Outremer térségében létrehozott keresztes államok történetírói produktumának legjelentősebb 

darabja kétségkívül a türoszi érsek, Guillelmus összeállítása (Historia rerum in partibus 

transmarinis gestarum). A 12. század utolsó harmadáig ívelő elbeszélés Albertus Aquensis 

(Aacheni Albert) nyomán adja elő, hogyan keltek át 1096-ban a keresztesek Kálmán király 

(1095–1116) országán. A VII. Lajos kíséretében a második keresztes hadjárat seregeivel útra 

kelt Odo de Deogilo vagy a Bizánc elfoglalásával végződő negyedik keresztes hadjárat sokat 

idézett historikusai – a seregek vezetőinek nézőpontját megjelenítő Geoffroy de Villehardouin 

és a történéseket az egyszerűbb nemesség szemszögéből ábrázoló Robert de Clari – mellett ki 

kellett térnem dolgozatomban olyan szerző munkájára is, aki a II. András részvételével 

lezajlott 1217–1221. évi vállalkozásnak állít emléket. A Jacobus de Vitriaco (Jacques de 

Vitry) Historia Hierosolymitana abbreviatájához (Rövid jeruzsálemi történet) fűzött 

harmadik könyv részletesen szól a magyar király szentföldi vállalkozásáról. 

3. Míg megelőzőleg a Loire-völgyi Fleury vagy a Párizs melletti Saint-Germain-des-

Prés bencés monostorai számítottak a francia történeti irodalom elsőszámú műhelyeinek, 

addig a 11–12. század fordulójától ezt a szerepet – nem csekély mértékben a VI. (Kövér) 

Lajos életrajzírójaként (1108–1137) ismert Sugerius (Suger) apát hatásának köszönhetően –

Saint-Denis vette át. Mind Rigordus III. Béla (1172–1196) leánykérő követeit is említő II. 

Fülöp-életrajza (Gesta Philippi II Augusti regis Francoruma), mind pedig az 

uralkodóbiográfia Guillelmus Brito (Guillaume le Breton) tollán készült folytatása beépült 

abba a latin nyelvű compendiumba (BnF Lat. 5925.), amely a 13. század derekán elsőként 

fűzte egybe a frankok és királyaik történetét a nép mitikus trójai eredetétől elbeszélő 

gestaszövegeket. Alig néhány évtizeddel később a frank história népnyelvű változatban is 

elkészült: az utóbb Grandes Chroniques de France (Franciaország nagy krónikája) néven 

ismertté vált szerkesztés „magjá”-nak azt a Roman des rois (Királyok regénye) tekinthetjük, 

amelynek elkészítésével IX. (Szent) Lajos (1226–1270) a saint-denis-i apátság Primatus 

(Primat) nevű szerzetesét bízhatta meg. A folyamatosan bővülő francia nyelvű anyagba 

később egyéb történeti munkák is beépültek: utóbbiak közül korpuszomban is szerepel a 13–

14. század fordulóján alkotó Guillelmus de Nangiaco (Guillaume de Nangis) Szent Lajos-

életrajza (Gesta Ludovici IX).  
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d) Latin nyelvű források és a népnyelvű történeti irodalom kibontakozása 

A francia történetírásban a 15. század derekáig megőrizte primátusát a latin nyelv, ám a 

krónika- és gestairodalomban a 13. századtól fokozatosan tért hódított magának a 

népnyelvűség. Tetten érhető ez egyfelől olyan alkotásokban, amelyeket eredetileg is franciául 

jegyeztek le, másfelől pedig olyan művekben, amelyek a latin elbeszélések vulgáris nyelvre 

történő fordításával vagy adaptálásával jöttek létre. Bár az Árpád-kori magyar történelem 

külhoni kútfői után kutatva javarészt latin nyelvű elbeszélő forrásokkal találkoztam, 

korpuszomba csekély számban népnyelvű munkák is bekerültek. A francia nyelvű történetírás 

legkorábbi termékei a konstantinápolyi Latin Császárság megalakulását hozó negyedik 

keresztes vállalkozáshoz kapcsolódnak: az 1261-ig fennálló állam történetének kezdeteit 

tárgyaló Henri de Valenciennes mellett Robert de Clari és Geoffroy de Villehardouin 

tarthatóak az események legjelentősebb krónikásaiként számon. Míg Clari vagy Villehardouin 

latin előzmények nélkül alkották meg elbeszéléseiket, addig szolgáltat példát a keresztes 

irodalom annak jelenségére is, hogy egy latin szövegezésű historiát utóbb ültették csupán át 

francia nyelvre. Guillelmus Tyrius 12. század végi gestájának vulgarizásálával jött létre az 

eredeti elbeszélést számos continuatióval bővítő Roman d’Éracle (Hérakleiosz regénye), 

amely a 13. század utolsó harmadáig foglalja össze a nyugati lovagok szentföldi katonai 

akcióit és a palesztinai államok történetét. Korpuszomban nem csupán a keleti hadjáratokról 

készült beszámolók képviselik azonban a népnyelvű történetírást. A flandriai Philippe 

Mouskès versbe szedett, a frank nép történetét annak mitikus trójai kezdeteitől tárgyaló 

gestája (Chronique rimée) mellett idézhetjük itt a tévesen Baudouin d’Avesnes-nek 

tulajdonított 13. század végi pikárdiai világkrónikát is, amely a műfaj első vulgáris nyelvű 

képviselője. 

Bár magyar vonatkozású adatok után nyomozva a gazdag francia történeti hagyomány 

egyetlen szeletébe nyerhettünk csupán bepillantást, a feltérképezett forrásbázis kellőképpen 

szélesnek bizonyult ahhoz, hogy a Rajnán túli vidékek – és a francia kultúrkörhöz tartozó 

keresztes államok – történeti irodalmának néhány sajátosságára ráirányítsa figyelmünket. 

5. A francia kútfők magyar adatai és a magyar vonatkozású szöveghelyek 

hasznosításának lehetőségei 

A korpusz általános bemutatását követően a francia források magyar vonatkozású 

szöveghelyeiről adtam dolgozatomban áttekintő képet. Elsőként is arra tértem ki, hogy 

honnan származnak a krónikások vagy hagiográfusok értesülései a kalandozó néppel és az 

Árpád-kori keresztény királysággal kapcsolatban. Az értekezésben feldolgozott kútfők 

filológiai rendszerének bemutatását követően azt vázoltam fel, hogy hogyan hasznosíthatja a 

hazai medievisztika a külhoni elbeszélő forrásokkal kapcsolatos alapkutatások eredményeit. 

Szóltam arról, hogy miféle történések ismerhetőek meg a francia vidékek kútfőanyagából, és 

ismertettem, milyen jelentőséggel bírnak ezek az adatok a 9–13. századi magyar 

külkapcsolatok iránt érdeklődő politikatörténet számára. A korpuszra alapozható vizsgálatok 

másik területét a magyarságképi elemzések jelentik: összefoglalásomban azt is áttekintettem, 

milyen kép élt a 10. században Európát pusztító, majd az ezredfordulóval a keresztény hitre 

tért magyarságról a Rajnán túli francia (és birodalmi) tartományokban. 
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a) A korpusz magyar vonatkozású szöveghelyei, a források filológiai kapcsolatrendszere 

Vizsgálataim során ugyanúgy látókörömbe kerültek szűkszavú vagy kevéssé jelentős 

magyar utalást tartalmazó források, mint olyan kútfők, amelyek a kalandozók vagy éppen az 

Árpád-kori Magyar Királyság kapcsán meglehetősen értékes vagy részletekben gazdag 

beszámolót hagyományoztak ránk. A szövegek gyakorta őriznek eredeti értesüléseket. 

Rodulfus Glabernek (Raoul Glaber) a ménfői csatáról szóló, filológiailag az ütközettel 

kapcsolatos egyéb híradásokkal nem rokonítható beszámolója vagy Ademarus 

Cabannensisnek a fekete magyarokra és a Szent Móric-lándzsára vonatkozó passzusai mellett 

kiemelhetjük a primer források sorában Albericus Trium Fontium magyar adatokban 

különösképpen bővelkedő világkrónikáját: a champagne-i Troisfontaines ciszterci 

apátságának szerzetese – magyarországi rendtársaitól tájékozódva – első kézből szerzett 

híreket épített be krónikájába.  

Az elsődleges hagyományt képviselő beszámolók mellett találkozunk olyan 

szövegekkel is, amelyek a másodlagos tradícióhoz tartoznak. Az átvett adatok származhatnak 

akár a korpuszon belülről – tehát valamely, a francia területeken keletkezett korábbi forrásból 

–, akár a feldolgozott forrásbázison kívülről. Nemegyszer tapasztalhatjuk, hogy egyes 

információk a lokális tradícióban – egy-egy monostor vagy főpapi központ történeti 

irodalmában – élnek tovább. Példaként idézhetjük a 13. század eleji Chronicon Laetiensét 

(Liessies-i Krónika), amelynek szerzője a bencés apátság 11. századi hagyományából – vagyis 

hagiográfiai forrásból (Vita sanctae Hiltrudis) – merítette értesülését arra nézve, hogy 

Liessies a Nyugat-Európában portyázó magyaroknak áldozatul esett. Ugyancsak gyakori, 

hogy a magyar vonatkozású információk egy szűkebb földrajzi térség tradíciójában 

vándorolnak tovább. Korántsem találhatjuk meglepőnek, hogy Ademarus Cabannensis adata, 

amely szerint Géza fejedelmet Szent Brúnó keresztelte meg, az akvitán tartomány egy másik 

történetírójánál, a 12. században alkotó Gaufredus de Bruil-nél (Geoffroy du Bruil) bukkan fel 

újra. Akadnak forrásaink, amelyek ismerete szélesebb körben – tehát nem csupán a lejegyzés 

helyén s annak közvetlen térségében – igazolható. Sigebertus Gemblacensis 1112-ig ívelő 

világkrónikája a francia (és alsó-lotaringiai) elbeszélő tradícióra meglehetősen nagy hatást 

gyakorolt: a történetíró magyar értesülései – a kalandozó hadjáratokra vonatkozó zavaros 

kronológiájú közlések vagy az államalapítással és a 11. századi német háborúkkal kapcsolatos 

utalások – gyakorta visszaköszönnek a feldolgozott kútfőanyagban. Sigebertus 

Chronographiája a korpuszon kívüli kölcsönzésekre is kiváló példát szolgáltat. Liudprandus 

Cremonensis (Cremonai Liudprand) vagy Widukindus Corbeiensis (Corveyi Widukind) több 

adata a gembloux-i kompilátornak köszönhetően vált ismertté a franciaországi narratív 

hagyományban. 

b) Az Árpád-kori magyar történelem francia elbeszélő forrásainak eseménytörténeti 

adalékai 

A pogány és a keresztény magyarsággal kapcsolatos forráshelyek arányát tekintve 

leszögezhetjük, hogy a magyar történelem korai szakasza jóval inkább foglalkoztatta a 

nyugati történetírókat, mint a 12–13. századi magyar állam. A Szent István-korra vagy az első 

keresztes hadjárat frank lovagjainak a magyarokkal való összetűzéseire vonatkozó források 

jelentékeny száma mellett is minden kétséget kizáróan a 10. századi utalások száma a 
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legmagasabb: a kútfők közel fele tudósít – kizárólagosan vagy más Árpád-kori esemény 

mellett – valamely kalandozó hadjáratról.  

Primer források – nem meglepő módon – azokról a 10. századi portyázásokról maradtak 

fenn, amelyeket a magyarok a Rajnán túli területekre vezettek. Egyéb katonai 

vállalkozásokról a francia krónikákba és gestákba javarészt Sigebertus vagy a nála is több 

forrást használó Albericus révén kerültek be adatok a korpuszon kívülről: a zavaros 

kronológiával átvett részletek esetében sokszor korántsem egyértelmű, hogy mely eseményre 

kell a passzust vonatkoztatnunk. Bár értekezésemben a kalandozások forrásainak csupán 

egyetlen szeletét –a francia és a lotaringia területek kútfőit – tekintettem át, a feldolgozás 

során érintett helyi feljegyzések is szolgáltatnak példát arra, hogy a témához vonható 

forráshelyek újraértékelésének szerepe lehet az eseménytörténeti rekonstrukció 

pontosításában, a medievisztika megelőző eredményeinek (Gina Fasoli, Vajay Szabolcs, 

Kristó Gyula) árnyalásában. Számos probléma mutatkozik egyfelől – mivel beszámolóink 

évszámhoz kötése nem egy esetben jelent problémát – a kronológia terén. Az időrendi 

korrekciók mellett a hadjáratok útvonalával, a kalandozásoktól sújtott helyszínekkel 

kapcsolatban is kérdések merülhetnek fel: a nemzetközi szakirodalom (Albert D’Haenens, 

Hervé Mouillebouche) a helyi tudósítások megfelelő passzusait toposzként értékelve 

nemegyszer vitatja a magyarok felbukkanásának tényét. A nyugat-európai portyázásokkal 

kapcsolatos híradások minuciózus vizsgálatának szükségességét utóbb Bácsatyai Dániel és 

Veszprémy László írásai is jelzik. 

Az értekezésemben tárgyalt források magyar adatainak másik része a 11–13. századi 

Kárpát-medencei állammal kapcsolatos: az államalapítással összefüggésbe hozható első 

információnk Géza fejedelem 972. évi megkeresztelkedésére vonatkozik, s a témánkba vágó 

utolsó híradás IV. Béla (1235–1270) 1260. évi kroissenbrunni (morvamezei) vereségéről 

tájékoztat. Míg a kalandozó hadjáratok a francia és a lotaringiai területeket közvetlenül 

érintették, addig a kereszténység felvételét követő három évszázad francia–magyar 

kapcsolatai korántsem mondhatóak intenzíveknek: ezzel magyarázható az érdeklődés 

viszonylagos hiánya a Kárpát-medencétől távol eső vidékek forrásanyagában. Az áttekintett 

korpuszban a következő eseménytípusokra találunk információkat: 1. A kereszténység 

magyarországi felvétele mellett rendszeresen térnek ki kútfőink a 2. dinasztikus 

összeköttetésekre: olvashatunk forrásainkban III. Béla francia házasságáról vagy II. András 

Courtenay-rokonságáról. 3. A nyugati forrásokban katonai konfliktusok kapcsán is gyakorta 

bukkan fel Magyarország. Az alsó-lotaringiai vidék annalisztikus hagyománya említi I. 

(Szent) István (997–1038) és II. Konrád német–római császár (1024–1039) 1030. évi 

háborúskodását, s ugyancsak több alkalommal tűnik fel a korpusz krónikáiban a 

magyarországi tatárdúlás. Részletesebben azokról az eseményekről tájékozódhatunk azonban, 

amelyek során a két nép között közvetlen érintkezésekre került sor: nem meglepő, hogy több 

beszámolónk is a keresztes hadjáratok eseménysorához vonható. 4. Nem csupán a Szentföldre 

igyekvő seregek haladtak át – hol békésen, hol a magyarokkal összetűzésbe kerülve – a 

Kárpát-medencén és a dalmát tengerparton, de a Jeruzsálembe utazó zarándokok is. Jól ismert 

Ademarus Cabannensis közlése az 1026-ban Szent István országában megfordult angoulême-i 

grófról és népes zarándokcsapatáról, de megtudhatjuk egy hagiográfiai munkából azt is, hogy 

a Palesztinába tartó Lietbertus cambrai-i püspököt 1054-ben a magyar király fogadta.  

5. Forrásaim egy része a 11. századi vallon–magyar érintkezések problematikájához 
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kapcsolható. Az alsó-lotaringiai területekről I. András (1046–1060) országába érkezett 

egyházi személyekről szóló feljegyzéseknél nagyobb óvatossággal kell kezelnünk a késő 

középkori krónikaszövegek azon híradásait, amelyek az Eger-völgyi hospesek őseit Liège-ből 

származtatják.  

A 11–13. századi magyar történelem francia kútfőit vizsgálva nemegyszer bukkanunk 

olyan információkra, amelyek egyéb helyről nem vagy csupán részlegesen ismerhetőek meg. 

Meglepő a jólértesültsége az Akvitániában historiát szerkesztő Gaufredus de Bruilnek, aki 

fenntartotta számunkra az adatot, amely szerint III. Béla idősebb fiának, Imrének 1182. május 

16-án helyezték a fejére a koronát. Albericus Trium Fontium világkrónikájának önálló 

híradásai – így a Buda 1223. évi égéséről szóló bejegyzés – II. András korával kapcsolatosak. 

Philippe Mouskèsnél, a Baudouin d’Avesnes-nek tulajdonított krónikában vagy Guillelmus 

Tyrius elbeszélésének continuatióiban is szerepel, hogy a konstantinápolyi Latin Császárság 

trónjának elfoglalására készülő Courtenay Róbert – Jolánta fivére – 1220–1221 telén 

Magyarországon időzött. A francia krónikák, gesták és hagiográfiai munkák megfelelő 

adalékait régóta hasznosítja a kutatás az eseménytörténeti rekonstrukció során. 

c) Az Árpád-kori magyar történelem francia elbeszélő forrásainak magyarságképe 

A francia területeken keletkezett elbeszélő kútfők magyar vonatkozású részletei forrásul 

szolgálhatnak – a (kül)politika-történet mellett – a magyarságképi vizsgálatok számára is. Míg 

a hősénekek, regények vagy lírai művek magyarságábrázolásának régóta figyelmet szentel a 

kutatás (Karl Lajos, Eckhardt Sándor, Király Ilona), addig jóval kevesebb olyan elemzés 

született, amely az irodalmi jelentőségük mellett is elsősorban történeti forrásként számon 

tartott elbeszélő kútfőket vette volna alapul a középkori Magyar Királyság megismeréséhez. 

Az elmúlt másfél évtized szakirodalmi terméséből több monografikus feldolgozás is jelzi 

ugyanakkor a kulturális kontaktológia iránti növekvő érdeklődést és annak lehetőségét, hogy a 

hagyományosan irodalminak tekintett szövegek mellett más forrástípusok is bevonhatóak a 

magyarság külhoni megítélésével kapcsolatos elemzésekbe. A Korall folyóirat hat évvel 

ezelőtt különszámot szentelt annak a problematikának, hogy miként látta a nyugati világ a 

középkori és kora újkori Magyarországot,  legújabban pedig Csukovits Enikő mutatta be 

nagydoktori értekezésében – elemzését több forrástípusra építve – a középkori Nyugat-Európa 

magyarságképét. Született olyan monográfia is, amely jelen dolgozathoz hasonlóan francia 

földön íródott narratív kútfőkkel foglalkozik: Csernus Sándor azt vizsgálta, milyen képet 

őriznek a történeti irodalom vulgáris nyelvű termékei a 13–15. század Magyar Királyságáról.  

Példáimat a disszertáció alapjául szolgáló forráskorpuszból merítve értekezésemben 

áttekintést adtam arról, hogy mi módon ábrázolják a francia vidékek történetírói a 9–13. 

századi magyarságot. A pogány, illetve a keresztény népre vonatkozó szöveghelyeket 

elkülönítve tárgyaltam: ezt nem csupán a források megoszlása indokolja – az említések 

hozzávetőlegesen fele-fele arányban foglalkoznak az egyik és a másik periódussal –, de az is, 

hogy a Szent István-i államalapítás gyökeresen változtatta meg a Nyugaton a magyarokról élő 

negatív képet. Elsőként annak kérdését érintettem, hogy hogyan vélekednek kútfőink a nép 

eredetéről, majd azokat a toposzokat – a kereszténység egyéb ellenségei kapcsán is feltűnő 

motívumokat – vettem sorra, amelyeket a középkori történetírók a kalandozó magyarság 

ábrázolásakor felhasználtak. Végezetül a kereszténység felvételét követő időszak forrásainak 
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szenteltem figyelmet: a korpusz elemzésre alkalmas szöveghelyei tanúsítják, hogy az ezredik 

évet követően a pogány néppel kapcsolatos fordulatok eltűntek a történeti hagyományból.  

Bár a magyar adatok hasznosításának lehetőségére értekezésem összefoglaló 

fejezetében is hoztam példákat, a dolgozatban négy további esettanulmánnyal is 

szemléltettem, hogy milyen vizsgálatokra kínál a forrásbázis lehetőséget.  

I. Albericus Trium Fontium és a magyar elbeszélő hagyomány  

Magyar vonatkozású szöveghelyeinek különösen magas száma miatt kiemelkedő helyet 

foglal el forrásbázisomban Albericus Trium Fontium világkrónikája: a champagne-i forrás 

közvetlenül magyar földről szerzett értesüléseinek dolgozatom két egységében is figyelmet 

szenteltem. Az első vizsgálat középpontjában a francia forrás azon közlései állnak, amelyek a 

11. századi történelmünkkel kapcsolatosak. A feljegyzések nyomán arra a kérdésre kíséreltem 

meg választ adni, hogy milyen módon juthatott a távoli országról nyert híreinek birtokába 

Troisfontaines ciszterci apátságának történetírója. Elsőként a champagne-i kútfő iránt 

érdeklődő hazai kutatástörténet rövid vázlatát adtam. A szakirodalomban megelőzőleg 

megfogalmazott álláspontokat annak hangsúlyozásával árnyaltam, hogy az Albericust 

tájékoztató hazai szerzetesek (a krónikás ciszterci rendtársa) szóbeli beszámolóiba olyan 

elemek is vegyülhettek, amelyek gestaszerkesztményünk 1213 után lejegyzett változatában 

szerepeltek. Górcső alá vettem ezt követően a troisfontaines-i világkrónika azon közlését, 

amely szerint a forrásban Logescelausként megjelölt I. (Szent) László királyunk (1077–1095) 

alapította Somogyvár apátságát. Bár a különös névalak eredetének kérdésére nem sikerült 

egyértelmű választ találnom, elemzésemben rávilágítottam arra, hogy furcsa ortográfiával 

lejegyzett variánssal a dunántúli bencés monostor alapítólevelének 13. századi másolata 

mellett a francia elbeszélő forrás lengyel vonatkozású passzusaiban is találkozhatunk. 

II. A középkori magyar történeti hagyomány mesés elemei Albericus Trium Fontium 

krónikájának tükrében 

Önálló fejezetben foglalkoztam a 13. századi kompiláció mondaszerű adalékaival, a 

champagne-i krónikás meglepőként vagy furcsaként értékelhető közléseivel. Míg a 

világkrónikában korai históriánk kapcsán olyan elemek bukkannak fel, amelyek a hazai 

elbeszélő irodalomban is előfordulnak, addig Albericus kései, 12. század végi – 13. század 

eleji feljegyzéseibe helyi népmondák, szóbeli híresztelések keveredtek. Esettanulmányomban 

három szövegrészlet filológiai elemzése révén igyekeztem szemléltetni, milyen nehézségekkel 

járhat annak feltárása, hogy milyen forrásokból illesztette egymás mellé információit a 

troisfontaines-i szerzetes. Míg a 957., illetve az 1239. évhez bejegyzett híradások vizsgálata 

során a magyar őstörténettel kapcsolatos hagyomány kialakulásának problematikáját 

érintettem, addig az 1196. évnél olvasható királygyilkosság históriájának – a történetíró 

szerint III. Bélát Kalán püspök mérgezte meg – bemutatásával azt igyekeztem felvázolni, 

hogy hogyan alakulhatott ki egy szóbeszéd a 13. század eleji Magyarországon. A fejezet 

rávilágít arra, hogy a külhoni kútfő egyes fragmentumainak vizsgálata a hazai 

krónikakutatásban felmerülő problémákhoz is szorosan kapcsolódik.  
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III. A magyarok 954. évi kalandozása a francia területek forrásanyagában 

A 954. évi lotaringiai és észak-franciaországi kalandozó hadjárat forrásközpontú 

bemutatása révén azt szemléltettem, hogy a filológiai alapkutatások az eseménytörténeti 

rekonstrukció finomításában is a segítségünkre lehetnek.  

A viszonylag jól dokumentált katonai vállalkozás francia narratív kútfőinek filológiai 

kapcsolatrendszerét feltérképezve arra a megállapításra juthatunk, hogy a Rajnától nyugatra 

lejegyzett krónikák és hagiográfiai munkák a birodalmi területek forrásanyagával vajmi kevés 

kapcsolatot mutatnak. Bár a korpuszon kívüli történeti feljegyzések értékelésére a 954. év 

eseménytörténetének pontosabb megismeréséhez feltétlenül szükség van – a fontosabb 

tudósításokra kitértem elemzésemben –, az I. Ottó német király (936–973) ellen lázadó 

Liudolf és Konrád hercegek hívására elsőként is a bajor területekre megérkező magyarok 

galliai dúlásaihoz a német forrásanyag kevés adalékot szolgáltat. Ezeket az eseményeket 

kizárólag a lotaringiai és francia vidékeken összeállított kútfőkből – főként pedig három 

tudósításból: Folcuinus Lobiensis (Folcuin de Lobbes, Lobbes-i Folkuin) Gesta abbatum 

Lobiensiumából, Flodoardus Annaleséből és a Gesta epsicoporum Cameracensiumból (A 

cambrai-i püspökök cselekedetei) – ismerhetjük meg.  

Külön is érdemesnek véltem figyelmet szentelni azoknak a jórészt hagiográfiai 

munkákban ránk maradt lokális feljegyzéseknek, amelyeket a történeti kutatás – jóllehet sok 

esetben igen homályos utalásokról van csupán szó – a 954. évi kalandozás forrásaiként 

interpretált. Albert D’Haenensnek a magyarok vallóniai pusztításait mítoszként és történetírói 

toposzként értékelő nézeteit finomítva is úgy láthatjuk, hogy a magyarok útvonalának 

bizonyos, Gina Fasoli és Kristó Gyula által feltüntetett állomásai kútfőink alapján kevésbé 

igazolhatóak, mint azt talán a medievisztika korábban feltételezte.  

IV. Magyarországi mester a francia eretnekek élén? Néhány megjegyzés az 1251. évi 

pásztorkeresztes mozgalom történetének elbeszélő forrásaihoz 

A francia narratív kútfők magyar vonatkozásait feltérképezve franciaországi 

eseménnyel is találkozunk: az 1251. évi pásztorkeresztes mozgalom vezetőjét a híradások egy 

része magyarországi mesterként (magister de Hungaria, mestre de Hongrie) nevezi meg. A 

IX. (Szent) Lajos idejében az északfrancia vidékről útjára indult népi vállalkozás eseményei a 

korban nagy érdeklődésre tartottak számot: közel félszáz, a pásztorokat említő krónikapasszus 

és évkönyvi bejegyzést ismert, s a sort teljesnek korántsem tekinthetjük. A témának szentelt 

fejezetben az elbeszélő kútfőket a népi keresztesek vezetőjével kapcsolatban fogtam vallatóra. 

A saint-denis-i krónikákban – a Primatusnál, Guillelmus de Nangiacónál és a Grandes 

Chroniques de France-ban – olvasható beszámolók mellett kitértem Matheus Parisiensis 

(Matthew of Paris, Párizsi Máté) Chronica maiorájának részletgazdag tudósítására vagy az 

Actus pontificum Cenomannis leírására is. A magisterről kútfőink igen keveset árulnak el, s a 

konkrétumnak tűnő állítások hitelét is kétségessé teszi annak ténye, hogy a híradások az 1251. 

évi eseményeket nemegyszer mitikus köntösbe öltöztetik. A vonatkozó szövegek filológiai 

vizsgálatát követően úgy látom azonban, hogy talán nem tekinthetjük kizárólag mesének azt a 

több egymástó független tradícióban is megőrzött információt, amely szerint Jakab – ha a 

pásztorok mesterét valóban így hívták – a Magyar Királyságból érkezett. 
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Az ún. pásztorkeresztesek állítólagos magyarországi vezetője iránt érdeklődő 

esettanulmány arra világíthat rá, hogy a filológiai módszer a magyarságképi elemzések során 

is hasznosnak bizonyulhat. Itt szükséges megjegyeznem, hogy a magister de Hungaria 

személye utáni nyomozás – bár a kiindulópontot vizsgálati korpuszom szolgáltatta – szélesebb 

forrásbázisra épül, mint amelyet a Catalogus fontium alapján feltérképezhettem: óhatatlanul ki 

kellett térnem az események azon forrásaira is, amelyek nem francia területeken kerültek 

lejegyzésre, vagy amelyek a magyar származásúnak mondott mesterről nem is tesznek 

említést.  

Értekezésem elsődleges célja az volt, hogy a szakma számára a Gombos Catalogus 

fontiumában szereplő elbeszélő kútfők egy szeletéhez, a francia területeken lejegyzett narratív 

forrásokhoz használható segédletet készítsek. Vállalkozásom lezártnak korántsem tekinthető. 

Az általam áttekintett forrásanyag gazdag szakirodalma aligha ismerhető meg egészében, és 

bizonyosan bővíthető a magyar vonatkozásokat fenntartó krónikák, gesták, évkönyvek és 

hagiográfiai munkák sora is. Vizsgálódásaim egy adott földrajzi egységre irányultak: azt 

térképeztem fel, milyen adatok maradtak ránk a magyar történelem 1301 előtti szakaszáról a 

tágabban értelmezett francia vidékeken. A hazai köztörténet számára is hasznos lehetne, ha a 

filológiai alapkutatások eredményei más térségek magyar vonatkozású elbeszélő forrásaival 

kapcsolatban is a rendelkezésünkre állnának.    
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