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Csá kó Ju dit

Né hány meg jegy zés Albericus Trium 
Fontium kró ni ká já nak ma gyar adataihoz*

A z Ár pád-ko ri ma gyar tör té ne lem fran cia te rü le ten ke let ke zett el be szé lõ for -
rá sai kö zül kü lö nö sen bõ be szé dû Albericus Trium Fontium (Albéric de
Troisfontaines, Aubry de Troisfontaines, Troisfontaines-i Alberik) krónikája:1

a tá vo li or szág his tó ri á ja iránt kü lö nös ér dek lõ dést ta nú sí tó kút fõ el szór tan tar tal maz olyan szö -
veg he lye ket, ame lyek 9–13. szá za di ha zai ese mé nyek kel kapcsolatosak.2 Az 1227 és 1251 kö -
zött ke let ke zett mun kát 1874-ben ki adó Paul Scheffer-Boichorst a szö veg hez fû zött be ve ze tõ
ta nul má nyá ban bi zo nyí tot ta, hogy a kró ni ka szer zõ je a cham pagne -i Troisfontaines cisz ter ci
apát sá gá nak szer ze te se volt.3 Mû vét kis mér ték ben in ter po lál ták a Liège kör nyé kén fek võ Huy
mo nos to rá ban, aho vá va ló szí nû leg Aegidius Aureavallensis (Gilles d’Orval)4 köz ve tí té sé vel
ér kez he tett. Albericus szá mos kút fõ bõl me rí tett anya got el be szé lé sé ben az 1241. évig ter je dõ
vi lág kró ni ká já hoz. Az egyes pas  szu sok ele jén gon do san meg je löl te for rá sa it, ame lyek tõl sa ját
ér te sü lé se it úgy kü lön böz tet te meg, hogy az ilyen ré szek elõtt az auctor vagy Albricus szót sze -
re pel tet te. A troisfontaines-i szer ze test for rá sa i nak ös  sze gyûj té se kor in kább a kí ván csi ság, mint

* Je len írás Az Ár pád-ko ri Ma gyar or szág a fran cia te rü le ten ke let ke zett kút fők tük ré ben cím mel az EL TE
BTK Tör té ne lem tu do má nyi Dok to ri Is ko lá já nak Tör té ne lem Se géd tu do má nyai Dok to ri Prog ram ján ké -
szü lő dis  szer tá ci óm ré sze. Té ma ve ze tőm nek, Kör men di Ta más egye te mi ad junk tus nak (EL TE BTK Tör -
té ne lem Se géd tu do má nyai Tan szék), va la mint Palágyi Ti va dar egye te mi do cens nek (EL TE BTK Fran cia
Nyel vi és Iro dal mi Tan szék) ez úton is sze ret ném meg kö szön ni se gít sé gü ket, ér té kes ta ná csa i kat.

1  Chronica Albrici monachi Trium Fontium, a monacho Novi Monasterii Hoiensis interpolata. Ed. Paulus
Scheffer-Boichorst. In: MGH SS XXIII. 631–950. (Paul Scheffer-Boichorst be ve ze tő ta nul má nyát l.
631–673. [a to váb bi ak ban: Scheffer-Boichorst, P.: i. m.].) A szö veg ma gyar vo nat ko zá sú ré sze i nek la -
tin nyel vű ki adá sát l. CFH I. 107. sz., 23–34. Latzkovits Lász ló a kró ni ka ha zai ada ta i val fog lal ko zó
dol go za tá ban a be mu ta tott szö veg ré sze ket ma gyar for dí tás ban is kö zöl te (Uő: Alberik vi lág kró ni ká já -
nak ma gyar ada tai. For rás ta nul mány. Sze ged 1934.).

2  Gom bos Catalogusa sze rint a kró ni ká ban a 837. év nél ol vas ha tunk elő ször a ma gyar his tó ri á val kap cso -
la tos ada tot, az utol só ma gyar vo nat ko zá sú in for má ci ó kat pe dig 1241-hez je gyez te be a troisfontaines-i
szer ze tes (CFH I. 107. sz., 23–34.).

3  Scheffer–Boichorst, P.: i. m. 631–643. Ko ráb ban el té rő ál lás pon tot fo gal ma zott meg az iro da lom tör té -
net: Histoire littéraire de la France. I–XLIII [bis]. Pa ris 1733–2008. XVIII. 279–292.

4  A liège-i egy ház his tó ri á ját el be szé lő 13. szá za di kró ni kás sal kap cso lat ban l. Auguste Molinier: Les sources
de l’histoire de France – Des origines aux guerres d’Italie (1494). I–VI. Pa ris 1901–1906. (a to váb bi ak -
ban: SHF) II. 155. 1705. sz.; Repertorium fontium historiae medii aevi. I–XI/4. Ed. Augustus Potthast –
Raffaello Morghen – Girolamo Arnaldi. Ro ma 1962–2007. (a to váb bi ak ban: RF) II. 132.
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a kri ti kai mód szer ve zé rel te: a kút fõk új ra ér tel me zé se, az ese mé nyek in terp re tá lá sa he lyett igye -
ke zett mi nél szí ne sebb in for má ci ó kat egy más mel lé il lesz te ni. A ke vés ere de ti sé get fel mu ta tó
kom pi lá ció a kül föl di ku ta tás szá má ra leg fel jebb azért ér de kes, mert szá mos, nap ja ink ra el ve -
szett mun ká ból õriz rész le tet. Albericus kü lö nös ér dek lõ dést ta nú sí tott a ge ne a ló gia, il let ve a
kro no ló gia iránt. Az ural ko dó vagy gró fi csa lá dok tag ja i nak le szár ma zá sát nem egy szer mi nu -
ci ó zus rész le tes ség gel ír ta le, for rá sa i nak kro no ló gi ai ada ta it pe dig gyak ran vet te gór csõ alá, és
igye ke zett azo kat sa ját lo gi ká ja sze rint pontosítani.5

Albericus ma gyar ada tai iránt a 19. szá zad vé gé tõl kezd ve igen in ten zív ér dek lõ dést mu -
ta tott a ha zai forráskutatás.6 A kö vet ke zõk ben a szak iro da lom ban meg fo gal ma zott, nem egy -
szer egy más sal el len té tes ál lás pont ok rö vid be mu ta tá sa után azt a kér dést kí ván juk új ra kör -
be jár ni, hon nan is szár maz hat tak a troisfontaines-i szer ze tes ma gyar vo nat ko zá sú in for má ci ói.
A kró ni kás le het sé ges for rá sa i nak vizs gá la ta kor kü lön ki té rünk a 13. szá za di el be szé lõ mun -
ka azon rész le té re, amely Szent Lász ló ural ko dá sá val és a somogyvári apát ság ala pí tá sá val
fog lal ko zik.

I.

A ma gyar tör té ne lem kül ho ni kút fõ it a 19. szá zad vé gén be mu ta tó Marczali Hen rik lá tott elõ ször
kap cso la tot a cham pagne-i kró ni kás ér te sü lé sei és a ben cés Somogyvár kö zött. Az el be szé lõ for -
rás is mer te té se kor meg je gyez te, hogy a somogyvári ala pí tó le vél 13. szá za di má so la ta az egyet -
len for rá sunk, amely ben a fran cia kró ni ká hoz ha son ló an Logescelaus alak ban sze re pel Szent
Lász ló neve.7 Az õsgesta ke let ke zé sét ku ta tó Hóman Bá lint Albericus ma gyar vo nat ko zá sú in for -
má ci ói mö gött írá sos for rást fel té te le zett. Az egy ér tel mû en más kút fõk bõl köl csön zött pas  szu sok
le vá lasz tá sa után azo kat a szö veg he lye ket vizs gál ta, ame lyek köz vet le nül ma gyar föld rõl szer zett
ér te sü lé se ket tar tal maz tak. Há rom ré te get si ke rült így el kü lö ní te nie:
1. Vé le ke dé se sze rint az 1151 és 1234 kö zöt ti hí rek for rá sá ul a pi li si cisz ter ci rend ház fel jegy -
zé sei szol gál hat tak, és az 1234 utá ni in for má ci ó kat is Pi lis rõl sze rez het te be Albericus – kró -
ni ká ja írá sá val egyi de jû leg.

Csákó Judit

5  Albericus vi lág kró ni ká já val kap cso lat ban Scheffer-Boichorst írá sa mel lett l. SHF III. 2521. sz., 90–92.;
Hóman Bá lint: A Szent Lász ló-ko ri Gesta Ungarorum és XII–XIII. szá za di le szár ma zói. For rás ta nul -
mány. Bp. 1925. 5–6.; Latzkovits L.: Alberik i. m. 16–18.; RF II. 167–168. Nem ré gi ben Gary Dickson
vizs gál ta az el be szé lő for rás ban az 1212. év vel kap cso lat ban sze rep lő ada to kat: Uő: The Children’s
Crusade. Medieval History, Mo dern Mythistory. New York 2008. 52., 143–148.

6  Az zal kap cso lat ban, hon nan is szár maz hat tak a kró ni kás ma gyar ada tai, nem csu pán a ha zai, de a kül -
föl di szak iro da lom is ál lást fog lalt. Az el té rő né ze te ket mun ká ja be ve ze té sé ben Latzkovits is ös  sze gez -
te (Latzkovits L.: Alberik i. m. 13–14.). Scheffer-Boichorst Ja kab praenestei bí bo ros sal hoz ta ös  sze füg -
gés be Albericus ma gyar föld ről szer zett ér te sü lé se it (Scheffer-Boichorst, P.: i. m. 652–653.).
Ál lás pont ját a ma gyar medievisztikában Pauler Gyu la vet te át (Uő: A ma gyar nem zet tör té ne te az
Árpádházi ki rá lyok alatt. I–II. Bp. 18992. II. 605.).

7  Marczali Hen rik: A ma gyar tör té net kút fői az Ár pá dok ko rá ban. Bp. 1880. 83–85.
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2. A troisfontaines-i szer ze tes más kül ho ni for rá sok hoz ké pest né hány té ve dé se el le né re is
meg le he tõ sen pon tos kro no ló gi á ját ad ja a ma gyar ural ko dók nak. Hóman fel té te lez te, hogy egy
olyan ki rály lis ta áll ha tott Albericus ren del ke zé sé re, amely Lász ló tól Im ré ig tar tal maz ta ki rá lya -
in kat. Marczali meg ál la pí tá sa i ra tá masz kod va ar ra a kö vet ke ze tés re ju tott, hogy a jegy zé ket
1141-ig Somogyváron ve zet het ték.
3. Végül a francia kútfô 11. századi adatai Hóman szerint egy olyan Somogyvári Krónika
meglétét bizonyítják, amelynek forrása Szent László idején keletkezett, és amely legrégibb hazai
elbeszélô kútfônkként a krónikakompozícióba is beépült.8

A Chroniconnak a ma gyar tör té ne lem mel kap cso la tos in for má ci ó it 1934-ben Latzkovits
Lász ló vet te új ra gór csõ alá. Latzkovits Er dé lyi Lász ló té zi sét elfogadva9 Kézai mun ká ját te -
kin tet te õsgestának, és több pon ton is cá fol ta Hóman né ze te it. A Liudprandtól, Sigebertus
Gemblacensistõl, Freisingi Ot tó tól, Guido de Bazoches-tól szár ma zó hí rek után kü lön egy ség -
ben tár gyal ta Albericus azon kül föl di ada ta it, ame lyek szár ma zá sa nem ál la pít ha tó meg min den
két sé get ki zá ró an. Az egy ér tel mû en ma gyar kéz bõl szer zett ér te sü lé se ket Latzkovits két rész -
re osz tot ta. Sze rin te is ren del ke zé sé re áll ha tott Albericusnak egy ki rály jegy zék, amely Somogy -
váron vagy sok kal in kább a ve le kap cso la tot tar tó fran cia anya apát sá gon, Saint-Gilles-en ke -
resz tül ke rül he tett a cham pagne -i szer ze tes bir to ká ba. A to váb bi in for má ci ók, va gyis az Albericus
sa ját ko rá val kap cso la tos hí rek és a ko rai tör té nel münk re vo nat ko zó mon dai ha gyo mány ele -
mei szó be li ér te sü lé sek ként jut hat tak el a kró ni kás hoz: a cisz ter ci szer ze test a ge ne rá lis káp ta -
la nok ra ér ke zõ ma gyar rend tár sak tudósíthatták.10 Bár – aho gyan azt a ké sõb bi ek ben lát hat juk –
az 1960-as évek kró ni ka ku ta tói nem ref lek tál tak Latzkovits né ze te i re, a vi lág kró ni kát 1934-ben
rész le te sen elem zõ his to ri kus meg ál la pí tá sa i nak nagy ré szét nap ja in kig helytállóaknak fo gadja
el a történésszakma.11

Gerics Jó zsef és Csó ka J. La jos is érin tet tek olyan prob lé má kat, ame lyek az Albericusnál
sze rep lõ ma gyar ada tok kap csán me rül tek fel. Gerics nem hi vat ko zott ugyan Latzkovits dol go -
za tá ra, de a Sa la mon-ko ri õsgesta mel lett ér ve ket fel so ra koz ta tó mun ká já ban cá fol ta Hómannak
a Somogyvári Kró ni ka lé te zé sé vel kap cso la tos nézeteit.12 Csó ka a ha zai la tin nyel vû tör té ne ti
iro da lom ki ala ku lá sá val fog lal ko zó mo nog rá fi á já nak füg ge lé ké ben azo kat a szö veg he lye ket
vizs gál ta, ame lye ket Hóman a Somogyvári Kró ni ka ré szé nek tar tott (893–1095). Latzkovits
írá sát Gericshez ha son ló an õ sem is mer te, így csu pán Hóman ér ve i vel szem ben fo gal ma zott

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium magyar adataihoz

8  Hóman B.: A Szent Lász ló-ko ri Gesta Ungarorum i. m. 5–32.
9  Er dé lyi nem csu pán az ősgestával, de Albericus kró ni ká já val kap cso lat ban is ál lást fog lalt. Már

Latzkovits előtt hang sú lyoz ta, hogy a cham pagne -i szer ze tes alig ha dol goz ha tott ös  sze füg gő ha zai
írá sos for rás sal: „Ha Alberik hoz zá jut ha tott vol na egy ös  sze füg gő ma gyar for rás hoz, mely ré gibb
Kézainál, ak kor hí re it egye zőb ben, sza ba to sab ban és bő veb ben ír ta vol na meg.” – Er dé lyi Lász ló:
Kró ni ká ink aty ja Kézai. Sze ged 1933. 47.

10  Latzkovits L.: Alberik i. m.
11  Almási Ti bor is Latzkovits nyo mán ír ja, hogy a szer ze tes a ha zai „rend tár sai ál tal gyűj tött – in kább a

száj ha gyo mány ban, sem mint írá sos for rá sok ban gyö ke re ző ada tok ból me rí tett”. – Almási Ti bor:
Albericus Trium Fontium. In: KMTL 35.

12  Gerics Jó zsef: Leg ko ráb bi gesta-szerkesztéseink ke let ke zés rend jé nek prob lé mái. Bp. 1961. 53–56.
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meg kri ti kát. A kró ni ka több ko rai ada tá nak vo nat ko zá sá ban le ír ta, hogy az in for má ci ók az ál -
ta la Nem ze ti Krónikának13 ne ve zett II. And rás-ko ri gestaszerkesztménybõl ke rül het tek be
Albericus mun ká já ba. A tör té net író for rá sa i val kap cso lat ban nem fog lalt egy ér tel mû en ál lást:
sze rin te Albericus igen ve gyes ada tok kal dol go zott, „kü lön bö zõ he lyek rõl s bi zony elég gé rend -
szer te le nül gyûj töt te ma gyar vo nat ko zá sú anya gát”. Csó ka nem em lí tett önál ló ki rály jegy zé ket
sem: 1041 és 1095 kö zött is a ma gyar el be szé lõ ha gyo mány va la mi fé le ha tá sá val számolt.14

Nem ré gi ben a fran cia el be szé lõ for rás ból ki bon ta ko zó Gi zel la-kép kap csán ke rült elõ új ra
an nak kér dé se, mi lyen for rás ra is tá masz kod ha tott Albericus ko rai tör té ne tünk vo nat ko zá sá -
ban. A Chroniconban az 1010., il let ve az 1041. év nél sze rep lõ in for má ci ók, a Gi zel lát ne ga tív
szín ben fel tün te tõ passzus15 mu tat ja, hogy a troisfontaines-i szer ze tes hez el jut ha tott az a ha zai
tör té net írás ban 1240 tá ján már lé te zõ ha gyo mány, amely Me rá ni Gert rúd bû ne it Ist ván szin tén
né met föld rõl ér ke zett hit ve sé re ve tí tet te vissza.16 Csó ka sze rint Albericus szó ban ér te sül he tett
Gert rúd meg gyil ko lá sá ról, és té ve dés bõl épít het te be a tör té ne tet a Szent Ist ván ról és fe le sé gé -
rõl szó ló pas  szus ba: a ha zai la tin nyel vû iro dal mat ku ta tó tör té nész azt fel té te lez te te hát, hogy 
a fran cia for rás mos ta ös  sze a két ki rály né alakját.17 Kristó Gyu la azon ban úgy lát ta, hogy „Gizel -
lá val és Gert rúd dal kap cso lat ban nem le het szó „ös  sze ke ve rés rõl”: na gyon ha tá ro zott és cél -
tu da tos tör té ne lem ha mí sí tás ez”. A 13. szá zad de re ká ra ké szül he tett el a ma gyar kró ni ká nak
egy olyan át dol go zá sa, amely ben Gi zel la már ne ga tív sze rep lõ ként je lent meg. A tör té nész 
– to vább ra is el fo gad va Latzkovitsnak az Albericus szó be li in for má ci ó i val kap cso lat ban meg -
fo gal ma zott té zi se it – úgy vé le ke dett, hogy ez az 1213 után ki ala kult ha zai ha gyo mány jut ha -
tott el a ko rai ma gyar tör té ne lem mel kap cso lat ban fel jegy zé se ket ké szí tõ fran cia kró ni kás hoz

Csákó Judit

13  A Nem ze ti Kró ni ká val kap cso lat ban l. Csó ka J. La jos: A la tin nyel vű tör té ne ti iro da lom ki ala ku lá sa
Ma gyar or szá gon a XI–XIV. szá zad ban. Bp. 1967. 527–561.

14  Uo. 647–672. Az idé zett szö veg részt l. uo. 658.
15  A 13. szá za di cham pagne -i el be szé lő kút fő ben a kö vet ke ző ket ol vas hat juk Ist ván ural ko dá sá ról: „Gens

Ungarorum hactenus ydolatrie dedita, hoc tempore ad fidem Christi convertitur per Gislam sororem
imperatoris, que nupta Ungarorum re gi ad hoc sua instantia re gem adduxit, ut se et totam Ungarorum
gentem baptizari expeteret. Qui in baptismo Stephanus est vocatus, cuius merita per Ungariam multa
miracolurum gloria commandat. Tamen dicunt Ungari, quod sanctus Adalbertus Pragensis episcopus
re gem Stephanum ad fidem convertit et baptizavit, et ip se rex sua predicatione Ungaros convertit et
maiorem ecclesiam Strigonii in honorem sancti Adal ber ti instituit; sed il la Gisla re gi na, ut dicunt,
multa malitias in terra fecit et ad extremum post mortem sancti regis meritis exigentibus interfecta
fuit.” – Chronica Albrici i. m. 779. A kró ni kás a Sigebertus Gemblacensis vi lág kró ni ká já ból köl csön -
zött pas  szus hoz il lesz ti hoz zá a ma gya rok tól szer zett ér te sü lé se it: be szá mol Szent Adal bert te vé keny -
sé gé ről, il let ve Gi zel la ál lí tó la gos meg gyil ko lá sá ról. A for rás rész let tel kap cso lat ban l. Latzkovits L.:
Alberik i. m. 36., 80–81. A troisfontaines-i kró ni ka szer ző ké sőbb is vis  sza tér el ső ki rá lyunk or szág -
lá sá ra: „An no 1041. Ungaris regnavit Petrus annis 12. Sanctus rex de Ungaria Stephanus et a pri mo
duce Almo septimus, filium habuit unicum virum sanctum nomine Hemericum, qui vivente patre
decessit. Unde rex iste Petrus, de quo hic agitur, frater dicitur fuisse illius regine Gisle, de qua superius
diximus. Et quia non erat de semine Ungarorum, contra eum promovere curaverunt quendam Abbonem,
qui erat unis ex ipsis, de magnis principibus.” – Chronica Albrici i. m. 786.

16  Kristó Gyu la: Ma gyar his to ri og rá fia I. Tör té net írás a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. Bp. 2002. 65–66.
17  Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 653–654.
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is.18 Nem ré gi ben Kör men di Ta más is ál lást fog lalt a kér dés ben. Vé le mé nye egy pon ton tér el
Kristó fent vá zolt el kép ze lé se i tõl: úgy lát ja, hogy a Gi zel la sze re pé vel kap cso la tos kon cep ció 
– ös  sze tett sé gé nél fog va – elõ ször írás ban jö he tett lét re, és csu pán utóbb ter jedt el a szóbeli ség -
ben.19A cham pagne-i tör té net író is mer het te a ma gyar gestaszerkesztmény a 13. szá zad el sõ fe lé -
ben már meglévõ:20 nem egy szó ban ki ala kult ha gyo mányt ve he tett át, ha nem egy olyan tra dí ciót,
amely vi lág kró ni ká já nak meg írá sa kor már a ha zai el be szé lõ iro da lom ban is lé tez he tett.

A fent ös  sze fog lal tak kal kap cso lat ban né hány ki sebb ész re vé telt sze ret nénk csu pán ten ni.
Kristó Gyu la – Latzkovits mun kás sá gá ra hi vat koz va – egy ér tel mû en azt a vé le ményt kép vi sel -
te, mi sze rint a troisfontaines-i kró ni kás nem hasz nál ha tott ös  sze füg gõ írás be li forrást.21 Úgy lát -
juk azon ban, hogy ta lán ér de mes kü lönb sé get ten nünk a tör té net író ko rai, a ma gyar ha gyo -
mány ban gyö ke re zõ hí rei és ké sõb bi, sa ját ko rá ra vo nat ko zó in for má ci ói kö zött: utób bi ak nem
egy szer plety ka sze rû vagy he lyi je len tõ sé gû, a ha zai cisz ter ci kö zös sé gek kel ös  sze füg gés be
hoz ha tó hí rek. A troisfontaines-i kró ni kás köz vet le nül ma gyar for rás ból a kö vet ke zõ ket tud ja
tör té nel münk ko rai szakaszáról:22

– A ma gya rok el sõ her ce ge Ál mos volt (893).23

– A ma gya rok sok vesz te ség után csel lel gyõz ték le La jos ka to ná it (904).24

– A ka lan do zó had já rat ról hét ma gyar tért csu pán vis  sza: õk a né pet szol ga ság ra ve tet ték,
egyi kük ki rály lett, a ne me sek pe dig ezen hét fér fiú le szár ma zot tai (957).25

– Szent Adal bert ke resz tel te meg Szent Ist vánt (1010).
– Ist ván ki rály té rí tet te meg a ma gya ro kat pré di ká lá sá val (1010).
– Ist ván Adal bert tisz te le té re ala pí tot ta az esz ter go mi szé kes egy há zat (1010).
– Gi zel la ki rály nét az ural ko dó ha lá la után el kö ve tett go nosz tet tei mi att a ma gya rok meg öl -
ték (1010).26

– Szent Ist ván, Gé za fia Ál mos her ceg he te dik le szár ma zott ja volt (1041).
– Ist ván egyet len fia volt Im re, aki még aty ja éle té ben meg halt (1041).

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium magyar adataihoz

18  Kristó Gyu la: Szent Ist ván és csa lád ja az Ár pád-ko ri tör té net írás ban. In: Uő: Írá sok Szent Ist ván ról
és ko rá ról. Sze ged 2000. 195–227., kül. 221–224. (A fent idé zett szö ve get l. uo. 224.) Érin tet te a kér -
dést Kristó egy ko ráb bi írá sá ban is: Kristó Gyu la: Egy 1235 kö rü li Gesta Ungarorum kör vo na la i ról.
Riccardus és Albericus ta nú sá ga. In: Kö zép ko ri kút fő ink kri ti kus kér dé sei. Szerk. Hor váth Já nos –
Szé kely György. Bp. 1974. 229–238. (Az idé zett sza kasz: uo. 236.)

19  Kör men di Ta más: A Gert rúd ki rály né el le ni me rény let a ma gyar gestaszerkesztményben. In: Auxilium
historiae. Ta nul má nyok a het ven esz ten dős Bertényi Iván tisz te le té re. Szerk. Uő – Thoroczkay Gá bor.
Bp. 2009. 195–205., kül. 201.

20  Kör men di Ta más: Az Im re, III. Lász ló és II. And rás ma gyar ki rá lyok ural ko dá sá ra vo nat ko zó nyu ga -
ti el be szé lő for rá sok kri ti ká ja. Dok to ri ér te ke zés. Bp. 2008. 152.

21  Kristó Gy.: Egy 1235 kö rü li Gesta Ungarorum i. m. 235–236.
22  A meg fe le lő pas  szu sok Latzkovitsnál (Latzkovits L.: Alberik i. m. 73–74.), il let ve Csó ká nál (Csó ka J. L.:

A la tin nyel vű i. m. 649–656.) is sze re pel nek.
23  Chronica Albrici i. m. 748.
24  Uo. 752.
25  Uo. 767.
26  Uo. 779.
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– Pé ter Gi zel la fi vé re volt, el le ne ide gen szár ma zá sa mi att lép tek fel a ma gya rok Abbo ve -
ze té sé vel (1041).27

Ezek kel a nem egy he lyen pon tat lan in for má ci ók kal kap cso lat ban már Csó ka J. La jos is
meg je gyez te, hogy egy ré szük – így pél dá ul Esz ter gom Adal bert tisz te le té re tör té nõ ala pí tá sa –
köz is mert tény lehetett:28 Albericus in for má to ra a ha zai gestaszerkesztmény is me re te nél kül is
tá jé koz tat hat ta te hát a tör té net írót. Ugyan ak kor a már tár gyalt Gi zel lá val kap cso la tos
feljegyzés29 mel lett még egy ap ró rész let utal hat ar ra, hogy a szer ze test hí rek kel el lá tó ma gyar -
or szá gi rend tár sak jó is me rõi le het tek a ma gyar írá sos ha gyo mány nak. Csó ka mu tat ta ki, hogy
az Im ré re mint Szent Ist ván egyet len fi á ra vo nat ko zó ha gyo mány szö veg tor zu lás ered mé nye -
kép pen jö he tett lét re: a Nagy le gen da és az azt fel hasz ná ló Szent László-vita30 le he tett a for rá -
sa az Albericusnál31 is sze rep lõ, az ere de ti mon dat egy ré szé nek el ha gyá sá val lét re jött
tévedésnek.32 A filium unicum for du lat ab ban a Knauz-krónikában is olvasható,33 amely a 16.
szá zad ban ke let ke zett ugyan, de jó val ré geb bi szö ve gek ha gyo má nyát is megõrizte.34 Im re kap -
csán te hát írás ban, va la mely, a ko ráb bi for rá sok ra tá masz ko dó el be szé lõ szö veg le jegy zé se so -

Csákó Judit

27  Uo. 786.
28  Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 653.
29  Amen  nyi ben el fo gad juk, hogy a ki rály nét ne ga tív szín ben fel tün te tő, igen komp lex ha gyo mány a ha -

zai tör té net írás ban szü le tett meg 1213 után, úgy ér de mes azt is meg vizs gál nunk, mit tar tal maz a szent
ki rály fe le sé gé vel kap cso lat ban a va la mi lyen mó don a cham pagne -i vi lág kró ni ká ra is ha tó ha zai el -
be szé lő tra dí ció. Azt ter mé sze te sen nem tud hat juk, mit je gyez tek le a 13. szá zad el ső fe lé ben Ist ván
Gert rúd hoz ha son ló an ide gen szár ma zá sú hit ve sé ről; ös  sze vet het jük vi szont az Albericusnál ol vas ha -
tó szö veg rész le te ket a 14. szá za di kró ni ka kom po zí ció ha gyo mány anya gá val. Bár a cham pagne -i és a
ma gyar kút fő nem mu tat nak szó sze rin ti egye zé se ket – a ki rály né ne vét is el té rő alak ban hasz nál ják
–, még is úgy tűn het, hogy a troisfontaines-i szer ze tes fel jegy zé se és a kró ni ka kom po zí ció el be szé lé -
se kö zött lé tez het va la mi fé le ro kon ság. Ha nem te kint jük Albericusnak a Gi zel la meg gyil ko lá sá ról
szó ló, a ha zai ha gyo mány ban nem sze rep lő hír adá sát, úgy lát hat juk, hogy a cisz ter ci tör té net író egy-
egy rö vid tag mon dat ba tö mö rí ti mind azt, amit a ma gyar kró ni ka két rész le te hos  szab ban is tár gyal
(SRH I. 320., 322–323.).

30  „Igitur, auctoritate summi pontificis impetrata, sanctorum corpora, videlicet be a ti Stephani regis, qui
primus Ungaris viam salutis eterni demonstravit, et filii eius Sancti Hemerici – qui cum esset filius
regis unicus, peteretque sibi divinitus relevari, qui offerre deo posset acceptius, essetque ei responsum
virginitatem es se deo gratissimam, contra voluntatem coniugii et contra spem posteritatis in regni
successore, votum deo virginitatis obtulit –, corpora Sancti Gerhardi martyris et beatorum Andree et
Benedicti mirabiliter fecit canonizari.” – SRH II. 520–521.

31  „Sanctus rex de Ungaria Stephanus primus christianus Ieche filius et a pri mo duce Almo septimus,
filium unicum habuit virum sanctum nomine Hemericum, qui vivente patre decessit.” – Chronica
Albrici i. m. 786.

32  Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 654–656. A kér dés ről l. még Bollók Já nos: Szent Im re alak ja kö zép ko ri kró -
ni ká ink ban. In: Mű ve lő dés tör té ne ti ta nul má nyok a ma gyar kö zép kor ról. Bev. Köpeczi Bé la, szerk. Fügedi
Erik. Bp. 1986. 61–75., kül. 74–75.; Rokay Pé ter: Kró ni ka ta nul má nyok. Deb re cen 1999. 152–155.

33  „Hic habuit filium unicum Sanctum Emericum, qui decessit in virginitate ante patrem et ascriptus est
chatalogo sanctorum.” – SRH II. 329–330.

34  Szovák Kor nél – Veszprémy Lász ló: Kró ni kák, le gen dák, in tel mek. Utó szó. In: SRH II. 768–769. 
(A vo nat ko zó rész Szovák Kor nél mun ká ja.)
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rán ala kul ha tott ki az Albericus ál tal is meg õr zött tra dí ció. Egy olyan ap ró rész let rõl van szó,
amely – ha ke ring tek is va la mi fé le tör té ne tek a ko rai ma gyar his tó ria sze rep lõ i rõl II. And rás ko -
rá ban –, a hétmagyarról vagy az Ál mos fej de lem rõl szó ló el be szé lé sek tõl el té rõ en alig ha sze -
re pel he tett a száj ról száj ra to vább adott his tó ri ák ban.

Bár iga zat kell ad nunk Latzkovitsnak, il let ve Kristónak ab ban, hogy a 13. szá za di vi lág kró -
ni ka né hány ko rai ma gyar ada ta alap ján alig ha kö vet kez tet he tünk ös  sze füg gõ gestaszöveg hasz -
ná la tá ra, a Knauz-krónika Im re her ceg rõl szó ló pas  szu sa és a fran cia kút fõ be szá mo ló ja kö zött
meg fi gyel he tõ ha son ló ság, il let ve a Gi zel lá val kap cso la tos, a ha zai el be szé lõ ha gyo mány ban
fel lel he tõ tra dí ció át vé te le alap ján olyan in for má tort sejt he tünk Albericus ma gyar hí rei mö gött,
aki jól is mer het te a ha zai írott ha gyo mányt. Ren del ke zé sé re áll ha tott ta lán 1240 elõt ti
gestaszerkesztményünk szö ve ge, eset leg an nak va la mely vál to za ta, ki vo na ta is: a troisfontaines-i
kró ni kást tu dó sí tó cisz ter ci az elõt te fek võ re dak ci ó ból sze rez he tett tu do mást Gi zel la ál lí tó la -
gos go nosz tet te i rõl. Ta lán nem vet het jük el an nak le he tõ sé gét, hogy a ki rály lis ta mel lett né -
hány fel jegy zés is ké szül he tett Albericus szá má ra a ha zai tör té net kez de te i rõl: er re a ren di
gyû lé sek mel lett al kal mat szol gál tat ha tott az is, ami kor – aho gyan Hómannál is sze re pel –
1233-ban Clairvaux és Troisfontaines apát jai Pi li sen tartózkodtak.35 Szá munk ra azon ban még

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium magyar adataihoz

Csó ka J. La jos a fran cia kró ni ka két to váb bi mo men tu má val kap cso lat ban je gyez te még meg, hogy
ké sőb bi ha gyo mányt rög zí te nek. Azt az in for má ci ót, mi sze rint el ső ki rá lyun kat Adal bert püs pök ke -
resz tel te meg, Kézai Si mon gestájában is ol vas hat juk. (Kézai Gé za fe je de lem mel kap cso lat ban jegy -
zi meg: „[…] licet ip se domusque eius per Sanctum Adalbertum baptismi gratiam recipisset” – SRH
I. 188. Csó ka sze rint az Adal bert sze re pé vel kap cso la tos tra dí ció leg ko ráb ban a 12. szá zad ban ala kul -
ha tott ki a le gen dák szö ve gé nek tor zu lá sa ré vén: a ko rai vi ták ban sze rep lő bér má lás („Hunc deo
dilectus Adalbertus episcopus crismali baptismate secundum credulitatis sue veritatem intinxit […].”–
SRH II. 380.) he lyett a ké sőb bi el be szé lő for rá sok le jegy zői – az ere de ti la tin szö veg egyet len sza vá -
nak el ha gyá sá val – ke resz te lést („Baptizatus fuisse dicitur de beato Adalberto episcopo
VVratizlatensi.” – SRH II. 329.) ír hat tak (Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 652.). A Nagy le gen da szó -
for du la tá nak bér má lás ként tör té nő ér tel me zé sé vel kap cso lat ban l. még: Bogyay Ta más: Szent Ist ván
és Szent Adal bert prá gai püs pök. In: Szent Ist ván és ko ra. Szerk. Glatz Fe renc – Kar dos Jó zsef. Bp.
1988. 156–160., kül. 157. Sze ret nénk azon ban fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy – bár Csó ka nyo mán
Kristó Gyu la (Uő: Szent Ist ván és csa lád ja i. m. 222.) is el fo gad ta az Adal bert tel kap cso la tos ha gyo -
mány ké sei mi vol tát – a 20. szá zad el ső fe le óta töb ben is két sé gü ket fo gal maz ták meg az zal kap cso -
lat ban, hogy a Nagy le gen dá ban sze rep lő crismali baptismate-kifejezés alatt ke resz te lés he lyett bér -
má lást kel le ne ér te nünk (Döry Fe renc: Szent Ist ván csa lá di tör té ne te. In: Em lék könyv Szent Ist ván
ki rály ha lá lá nak ki lenc szá za dik év for du ló ján. Szerk. Serédi Jusztinián. A rep rint ki ad. szerk. Tö rök
József. Bp. 1988. 472., Kör men di Ta más: Szent Ist ván ki rály na gyobb le gen dá já nak nyel ve ze te. Fons
10. [2003: 1. sz.] 65–118., kül. 82–83.). Mind ezek alap ján alig ha lát hat juk úgy, hogy az Adal bert sze -
re pé vel kap cso la tos, a vizs gált 13. szá za di kró ni ká ban is meg őr zött tra dí ció fel tét le nül a ha zai
gestairodalomból ke rült vol na át Albericus el be szé lé sé be: er ről a cisz ter ci tör té net írót a ha zai szó beli
ha gyo mány nyo mán is tá jé koz tat hat ták. Vé le mé nyünk sze rint köz szá jon fo rog ha tott az a már va ló ban
ké se i nek tű nő (Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 652–653.; Kristó Gy.: Szent Ist ván és csa lád ja i. m.
221–222.) ha gyo mány is, mi sze rint Szent Ist ván té rí tet te vol na ke resz tény hit re a ma gya ro kat. Az
Albericusnál az 1010. év hez be jegy zett két rész le tet te hát – a szent ki rály egyet len fi á ra vo nat ko zó ha -
gyo mán  nyal el len tét ben – nem te kint jük bi zo nyí ték nak amel lett, hogy a fran cia kút fő szer ző jét rend -
tár sai a ha zai el be szé lő iro da lom alap ján in for mál ták.

35  Hóman B.: A Szent Lász ló-ko ri Gesta Ungarorum i. m. 18.
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in kább el kép zel he tõ nek tû nik, hogy kró ni ká sunk szó ban ka pott tá jé koz ta tást egy olyan sze -
mély tõl, aki is mer te a gestaszerkesztményt vagy an nak bi zo nyos pas  szu sa it. Ez a le he tõ ség
nem mond el lent Latzkovits né ze te i nek, il let ve Kristó azon ál lás pont já nak sem, mi sze rint a ha -
zai gestaszerkesztményben alig ha sze re pel he tett Gi zel la meg gyil ko lá sá nak legendája.36 A ki -
rály né meg ölé sé nek his tó ri á ját ta lán Albericus in for má to ra il lesz tet te el be szé lé sé be.

Ös  sze fog la ló an el mond hat juk te hát, hogy a cham pagne-i szer ze tes a kül ho ni kút fõk mel lett há -
rom fé le for rás ból sze rez he tett ér te sü lé se ket a ma gyar tör té ne lem rõl. Ko rai Ár pád-ko ri his tó ri ánk vo -
nat ko zá sá ban is mer het te – vél he tõ en szó be li in for má to ra i nak köz lé sei alap ján – a gestaszer keszt -
mény 13. szá zad ele ji re dak ci ó já nak né hány ap ró rész le tét. Hasz nál ha tott to váb bá egy, az ural ko dó kat
II. And rá sig tar tal ma zó ki rály lis tát is, sa ját ko rá nak vi szo nya i ról pe dig szó be li ér te sü lé sek re, rend -
tár sa i nak hír adá sa i ra tá masz kod ha tott. Az egy ér tel mû en szó be li ség re uta ló szö veg he lyek III. Bé la ko -
rá tól sza po rod nak meg: Györffy memóriahatár-elmélete37 alap ján is ez le he tett az az idõ szak, amely -
rõl 1240 tá ján Albericus a cisz ter ci rend tár sak tól még tá jé koz ta tást nyer he tett.

II.

To vább ra is meg vá la szo lat la nul ma radt azon ban kút fõnk és a somogyvári ala pí tó le vél kap cso la tá nak
kér dé se. Vé le mé nyünk sze rint ne he zen kép zel he tõ el az a Latzkovitsnál sze rep lõ té tel, mi sze rint
Albericus a ma gyar ural ko dók ról a ben cé sek tõl, akár köz vet le nül Somogyvártól, akár pe dig Saint-
Gilles-tõl kért vol na információt.38 Ha a cham pagne -i Troisfontaines-ben tud hat tak is a provence-i mo -
nos tor ma gyar kap cso la ta i ról, ké zen fek võbb nek vél jük, hogy a kró ni ka író sa ját rend tár sa i hoz fo lya -
mo dott a ki rály jegy zé kért. An nál is in kább ez a le he tõ ség tû nik szá munk ra va ló szí nû nek, mi vel a
kró ni ka le jegy zé sé nek ide jén a fran cia cisz ter ci ek már év ti ze dek óta élénk kap cso la tot ápol tak ma -
gyar rendtársaikkal.39 De ho gyan ke rül he tett a Logescelaus név alak Albericus kró ni ká já ba? Hóman
Bá lint té zi se i nek kri ti ká já ban Gerics Jó zsef is fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy ez a for ma az ala pí tó -
le vél 13. szá za di má so la tá ban for dul csu pán elõ, míg a saint-gilles-i chartulariumban õr zött 12. szá -
zad vé gi má so lat ban Latisclavusként sze re pel a somogyvári mo nos tort ala pí tó ki rá lyunk ne ve. Gerics
sze rint a Latisclavus for ma volt ol vas ha tó az ere de ti, a 11. szá zad vé gén ki ál lí tott ok le vél ben is. „Te -
kint ve, hogy a Logescelaus két XIII. szá za di em lí té se ös  sze tar to zó nak lát szik, a Logescelaus név XI.
szá za di somogyvári ere de te leg alább is na gyon ké tes.” Va gyis a 13. szá za di dip lo ma, il let ve a kró nika
szö ve ge kö zött lé tez he tett va la mi lyen fi lo ló gi ai kapcsolat.40

Csákó Judit

36  Kristó Gy.: Szent Ist ván és csa lád ja i. m. 224.
37  Györffy György: Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések – új válaszok. Bp. 1993. 185. L.

még: Kristó Gy.: Magyar historiográfia i. m. 35.; Thoroczkay Gábor: A magyar krónikairodalom
kezdeteiről. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta – Fedeles Tamás – Kiss
Gergely. Pécs 2010. 23–31., kül. 23–24.

38  Latzkovits L.: Alberik i. m. 68–69.
39  A té má ról l. Keglevich Kris tóf: A cîteaux-i nagy káp ta lan és a ma gyar apát sá gok a kö zép kor ban. MEV

20. (2008: 1–2. sz.) 235–299.
40  Gerics J.: Leg ko ráb bi gesta-szerkesztéseink i. m. 54.
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A Logescelaus-névalakot tar tal ma zó 13. szá za di lyo ni dip lo ma szö ve gét Marczali Hen rik
1902-ben ad ta ki, fi gyel mét az ok le vél re – aho gyan a for rás ki adás hoz fû zött be ve ze tõ ben jel zi –
Georg Waitz hív ta fel.41 A 13. szá za di ok le vél má so lat pon tos ke let ke zé si dá tu mát a szak iro da -
lom ból nem is mer jük: a for rás nem fel tét le nül Albericus Chroniconja elõtt ke let ke zett. A dip -
lo ma má so lat, il let ve a cham pagne -i el be szé lõ for rás szö veg kap cso la tát vizs gál va a kö vet ke zõ
le he tõ sé ge ink van nak:
1. Va ló szí nû sít het jük, hogy a 13. szá za di ok le vél és a kró ni ka szö veg kö zött volt va la mi fé le
fi lo ló gi ai kap cso lat.
a) Eb ben az eset ben a leg ké zen fek võbb nek az a meg ol dás tûn het, mi sze rint a mû vé be dip lo -
ma ti kai for rá so kat is be épí tõ Albericus42 is mer het te a somogyvári ala pí tó le vél má so la tát. A fur -
csa sá go kat egyéb ként is ked ve lõ szer ze tes a dip lo má ban sze rep lõ névalakot43 ta lán hi te le sebb -
nek vél te, mint a ma gyar föld rõl ka pott ki rály jegy zék ben ol vas ha tó for mát. Ez a hi po té zis ak kor
le het igaz, ha a Marczali em lí tet te 13. szá za di lyo ni kéz irat va ló ban Albericus mun ká ja elõtt ke -
let ke zett. A prob lé ma ez zel a té zis sel az le het, hogy Somogyvár ne ve a két for rás ban el té rõ
alak ban sze re pel (Sumich, il let ve abbatiam de Semigis).44 Az is el kép zel he tõ ugyan ak kor, hogy
a kró ni kás nem ma gát az ok le ve let is mer te, ha nem olyan írá sos for rás ju tott el hoz zá, amely át -
vet te a kér dé ses dip lo má ban is sze rep lõ, fran cia föl dön tor zult ala kot.
b) A 13. szá za di kéz irat pon to sabb ke let ke zé si ide jét nem is mer jük, így – el vi leg – az a le he -
tõ ség is fenn áll, hogy a dip lo ma má so ló is mer het te Albericus Chroniconját (vagy an nak va la -
mi lyen szö veg ha gyo má nyát), és ki cse rél te az elõt te fek võ ok le vél szö veg ben sze rep lõ
Latisclavust.
c) Fel te het jük to váb bá, hogy 13. szá za di ok le vél má so lat és Albericus kró ni ká ja va la mi lyen
kö zös for rás ra ve zet he tõ ek vissza, ez azon ban sem mi eset re sem le het a Hóman fel té te lez te
Somogyvári Kró ni ka.
2. Fel me rül het an nak le he tõ sé ge is, hogy a 13. szá za di kró ni ka szö veg és a dip lo ma kö zött
nincs sem mi fé le fi lo ló gi ai kap cso lat: Albericus va la mi lyen ok nál fog va – vagy a ki rály lis tá ra,
vagy szó be li ha gyo mány ra tá masz kod va – a Logescelaus ala kot hasz nál ta, a 13. szá za di ok le -

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium magyar adataihoz

41  A ma gyar tör té net kút fő i nek ké zi köny ve. Enchiridion fontium historiae Hungarorum. An gyal Dá vid
és Mika Sán dor köz re mű kö dé sé vel szerk. Marczali Hen rik. Bp. 1901. 100–102. A somogyvári ala pí -
tó le ve let a 18. szá zad ban Ménard a saint-gilles-i apát ság 13. szá za di chartulariumában meg őr zött dip -
lo ma alap ján kö zöl te, de ná la a Latisclavus név alak sze re pel ([Léon] Ménard: Histoire ci vi le,
ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes. I–VII. Pa ris 1750. I. 24–25.). A chartularium ok le -
ve le i ről l. még Baumgarten Fe renc: A saint-gillesi apát ság ös  sze köt te té sei Ma gyar or szág gal. Dip lo -
ma ti kai ta nul mány. Sz 40. (1906) 389–411., az 1091. évi ok le vél 12. szá za di má so la tá nak szö ve ge 
ol vas ha tó: uo. 403–406.

42  Scheffer-Boichorst, P.: i. m. 655–656.
43  A 13. szá za di dip lo ma má so lat ban nem egyet len he lyen for dul elő a Logescelaus név alak. Emel lett a

Baumgarten szö veg köz lé sé ben (Baumgarten Fe renc: A saint-gillesi apát ság i. m. 405.) sze rep lő alak -
tól el té rő for má ban jegy zett le a scriptor egy má sik szláv ere de tű ne vet is. Jaroszláv, a ki je vi nagy fe -
je de lem fia a saint-gilles-i chartularium ok le vél má so la tá ban Gerazclavusként sze re pel, míg a 13. szá -
za di lyo ni kéz irat ban Geroscelausként (A ma gyar tör té net kút fő i nek ké zi köny ve i. m. 101.).

44  A ma gyar tör té net kút fő i nek ké zi köny ve i. m. 100.; Chronica Albrici i. m. 798.
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vél be pe dig má so lá si hi ba ré vén ke rül he tett a név alak. Ezt a le he tõ sé get azon ban el vet het jük,
ugyan is na gyon ke vés sé vél jük va ló szí nû nek, hogy a scriptor ol va sa ti hi bá ja ré vén ép pen ugyan -
az a meg le he tõ sen torz név alak jött vol na lét re, mint ami a Chroniconban is sze re pel.

A cham pagne -i vi lág kró ni ká ban az 1078. év nél Lász ló ural ko dá sá nak kez de te mel lett még
egy in for má ci ót ol vas ha tunk: „Ez Ma gyar or szá gon meg ala pí tot ta az igen hí res so mo gyi apát -
sá got, aho va csak fran ci á kat szok tak felvenni.”45 A szö veg a kró ni kás je len jé re utal, így – bár
Latzkovits a ki rály jegy zék ada tai kö zé so rol ja a pas  szust –,46 sok kal in kább szó be li in for má tort
sejt he tünk a meg jegy zés mö gött. Albericus ér te sü lé se ta lán a ha zai cisz ter ci rend tár sak tól szár -
maz ha tott, akik tud tak ar ról, hogy Somogyváron még a 13. szá zad ban is fran cia szer ze te sek vol -
tak. Más le he tõ sé get ve tett fel a prob lé má val kap cso lat ban szin tén ál lást fog la ló Csó ka J. Lajos.
Sze rin te az 1078. év re vo nat ko zó ma gyar ada to kat – így a Logescelaus név ala kot is – Saint-
Gilles-tõl sze rez het te Albericus. Ke vés sé tar tot ta el kép zel he tõ nek, hogy a troisfontaines-i kró -
ni kás ma gyar in for má to rai Szent Lász ló val kap cso lat ban ép pen a ki rá lyi mo nos tor ala pí tá sá nak
té nyét emel ték vol na ki, és ar ról ad tak vol na hírt, hogy Somogyvárat még min dig fran cia szer -
ze te sek lakják.47

To váb bi kér dé se ket vet fel az a for rás ku ta tá sunk ban is me ret len tény, hogy a 13. szá za di
troisfontaines-i kró ni ká ban nem csu pán a ma gyar his tó ri á val kap cso la tos pas  szu sok ban for dul
elõ a Logescelaus név alak. A for rás ban há rom olyan len gyel vo nat ko zá sú szö veg részt is ta lá -
lunk, ahol a Lász ló (Ulász ló) név ha son ló for má ban sze re pel. Albericus az 1146. esz ten dõ höz
a kö vet ke zõ ket jegy zi be:

Horum fratrum hec sunt nomina Vergescelaus, avus du cis Henrici, Mesico et
Casemerus. De isto Mesicone nati sunt duces Guenesie, Odoiscius pater secundi
Logeslai, Logeslas et sorores eorum, quarum una Virgotslavia fuit ma ter du cis de
Nanceio. De Casamero nati sunt duces Cracovie Listec et Conrardus.48

II. Ulász lót azon ban a tör té net író már ko ráb ban, az 1141. év nél is Vergescelausként em lí ti.
A her ceg rõl ugyan ab ban a ge ne a ló gi ai ada to kat tar tal ma zó szö veg rész ben ol vas ha tunk, amely -
ben Im re ma gyar ki rály ara gó ni ai szár ma zá sú fe le sé ge is sze re pel:

Leopaldus marchio et Henricus, qui post fratrem fuit marchio Orientalis, filii fuerunt
Leopoldi senioris et habuerunt sororem germanam Agnetem, que similiter fuit soror
imperatoris Conradi ex matre, et hanc duxit dux Vergescelaus de Polonia et genuit ex
ea Bolislaum, patrem du cis Vrescelavie Henrici, et filiam unam nomine Rikissam, que
facta est in gentem magnam.49

Csákó Judit

45  Latzkovits L.: Alberik i. m. 65.
46  Uo.
47  Csó ka J. L.: A la tin nyel vű tör té ne ti iro da lom i. m. 658–659.
48  Chronica Albrici i. m. 838.
49  Uo. 834.
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Szin tén ér de kes szá munk ra a Fe hér Le szek 1227. évi meg gyil ko lá sá ról szó ló be szá mo ló:

In Polonia dux Cracovie celebri laude memorandus, Listet nomine, interficitur a
quodam cognato suo, viro improbo, iuniore Logescelao, Odoysei filio. Qui Listet cum
fratre suo Conrado de re ge Russie, Romano nomine, quondam nobiliter triumphaverat.
Hic autem Logescelaus dux Guenessie post patruum suum magnum Logescelaum,
postquam dictum Listet interfecit et ducem Henricum de Vresscelavia cepit, virum
catholicum, tan dem Dei iudicio a luxuria interficitur hoc modo […]50

Az 1874. évi szö veg ki adás alap ján nem kül föl di kút fõk bõl köl csön zött szö veg ré szek kel,
ha nem Albericus önál ló, vél he tõ en szó be li in for má ci ók ra tá masz ko dó le jegy zé se i vel van dol -
gunk. Az el be szé lõ kút fõ len gyel vo nat ko zá sú pas  szu sa i ban nem csu pán a Szent Lász ló val kap -
cso lat ban idé zett Logescelaus alak kal ta lál koz ha tunk. Kró ni ká sunk két al ka lom mal Vergescelaust
ír, más hol pe dig ugyan csak a d be tû g-re va ló fel cse ré lé sé vel, de a rö vi debb Logeslas for má -
ban tor zít ja a len gyel her ceg ne vét. Bor osz ló (Wratislavia) ne ve a szin tén az sc más sal hang zó-
kap cso la tot tar tal ma zó Vres(s)celaviaként sze re pel a troisfontaines-i tör té net író nál.

To váb bi for rá sok hi á nyá ban ne héz egy sé ges kon cep ci ó ba il lesz te nünk a 13. szá za di ok le -
vél má so lat ban elõ for du ló Logescelaus név ala kot, va la mint a cham pagne -i kút fõ ben ol vas ha tó,
a ma gyar és len gyel his tó ri á val kap cso la tos be jegy zé se ket. Az 1146., il let ve az 1227. év ese -
mé nye i vel kap cso la tos hír adá so kat ol vas va csá bí tó nak tûn het ne az a fel té te le zés, hogy a meg -
le he tõ sen szo kat lan for ma vagy an nak va la mely va ri án sa len gyel te rü le ten ke let ke zett el be szé -
lõ kút fõ bõl ke rül he tett Nyu gat ra. Úgy tû nik azon ban szá munk ra, hogy a Len gyel Ki rály ság
kö zép ko ri tör té ne té nek for rá sai kö zül is mind ös  sze Albericus kró ni ká ja tar tal maz za a kér dé ses
alakot.51 Ter mé sze te sen nem zár hat juk ki an nak le he tõ sé gét, hogy lé te zett va la mi fé le – akár
len gyel, akár ma gyar föl dön szü le tett –, nap ja ink ra már el ve szett írá sos for rás, amely be
Logescelausként ke rült be a len gyel fe je de lem vagy a ma gyar ural ko dó. Sok kal va ló szí nûbb
azon ban, hogy a tor zu lás már fran cia te rü le ten kö vet ke zett be, ahol is me ret le nül cseng he tett a
szláv ere de tû név. A kö vet ke zõk ben csu pán né hány le he tõ sé get vá zo lunk fel az zal kap cso lat -
ban, mi ért al kal maz hat ta kró ni ká sunk mind a ma gyar, mind pe dig a len gyel tör té ne lem sze rep -
lõ i re a rit ka név ala kot.

A leg ké zen fek võbb nek az a meg ol dás tûn het, hogy Albericus va la mi lyen Saint-Gilles-bõl
szár ma zó írott anyag ban (ok le vél má so lat ban vagy egyéb fel jegy zés ben) ta lál ko zott a Logescelaus
név alak kal. Ezt a kró ni kás hi te le sebb nek vél het te, mint a ma gyar írott ki rály lis tá ban ta lál ha tó
for mát, és a szó be li hang zás ha son ló sá ga alap ján ké sõbb al kal maz ta az ala kot a len gyel her ce -
gek re is. Ez zel az el kép ze lés sel, ami egyéb ként Csó ka álláspontjának52 sem mond el lent, ta lán
an  nyi le het a prob lé ma, hogy Albericusnak Szent Lász ló ko rá ra ez eset ben csak írás be li ér te -
sü lé sei len né nek: a ma gyar ki rály lis ta, il let ve a fran cia for rás. Alig ha tud hat ta te hát, ho gyan

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium magyar adataihoz

50  Uo. 921.
51  Sławomir Pelczar: Wojny Władisława Odonica z Władisławem Laskonogim w latach 1228–1231.

Średniowiecze Polskie i Powszechne 5. (2009: 1. sz.) 100–126.
52  Csó ka J. L.: A la tin nyel vű i. m. 658–659.
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hang zik a ma gyar ural ko dó ne ve. Szin tén kü lö nös nek tart hat juk, mi ért hagy ta vál to zat la nul a
kró ni kás a ma gyar tör té ne lem töb bi Lász ló ne vû sze rep lõ jé nek a ki rály lis tán sze rep lõ Lodizlaus
név alak ját, ha a somogyvári apát sá got ala pí tó Szent Lász ló ne vét mó do sí tot ta.

Azt is fel te het jük ugyan ak kor, hogy a 13. szá za di ala pí tó le vél-má so lat, il let ve Albericus kö -
zös for rá sa egy olyan kül föld re ke rült ki rály lis ta le he tett, amely ben az eset le ges több szö ri má -
so lá sok so rán ép pen Szent Lász ló ne ve tor zult. Somogyvár fran cia szer ze te se i vel kap cso lat -
ban a kró ni kás rend tár sa i tól szó be li ér te sü lést kap ha tott. Ma gyar in for má to rai szá já ból
ha son ló an han goz ha tott a 11. szá zad utol só har ma dá ban ural ko dó szent ki rály, il let ve a len gyel
cisz ter ci ek em lí tet te Ulász ló her ce gek ne ve, így a tör té net író a len gyel his tó ria sze rep lõ it is
olyan for má ban igye ke zett le ír ni, aho gyan az a már hi bás ki rály lis tá já ban sze re pelt. 

Albericusnak Szent Lász ló val és Somogyvár ala pí tá sá val, il let ve a len gyel tör té ne lem mel
kap cso la tos hí rei le het tek ki zá ró lag szó be li ér te sü lé sek is: kró ni ká sunk tor zít va ír hat ta le a hal lott
Lász ló és a ha son ló Ulász ló (Vladislav) ne vet. A fran ci á ban sz-nek hang zó sc be tû kap cso lat
meg je le né se, il let ve a név alak erõs mó do su lá sa alap ján va ló szí nû sít het nénk, hogy nem va la mely
scriptor egy sze rû té vesz té sé rõl le het itt szó. Fel te het jük, hogy Albericus nem írás be li for rás ban
lá tott alak kal dol go zott, ha nem a szó ban el hang zott ural ko dó ne vet igye ke zett va la mi lyen mó -
don le je gyez ni. Ugyan ak kor meg le põ nek kell tar ta nunk, hogy a tör té net író a ki rály jegy zék ben
ere de ti leg sze rep lõ név ala kot a meg le he tõ sen bi zony ta lan Logescelaus for má val vál tot ta vol -
na fel. To váb bi prob lé mát okoz, hogy az ala pí tó le vél-má so la tot ez eset ben csak úgy tud juk el -
mé le tünk be il lesz te ni, ha fel té te lez zük, hogy a bi zony ta lan ke let ke zé si ide jû dip lo má ba
Albericus kró ni ká já ból ke rült va la mi lyen mó don a Logescelaus név.

Ar ra a kér dés re, pon to san mi lyen kap cso lat is lé tez het a kró ni ka ma gyar és len gyel ada tai, il -
let ve a Marczali Hen rik kö zöl te 13. szá za di ok le vél szö veg kö zött, nem tu dunk te hát egy ér tel mû vá -
laszt ad ni. Bár a Logescelaus név alak nak a len gyel hí rek ben va ló meg je le né se ko ránt sem zár ja ki,
hogy to vább ra is saint-gilles-i ere de tû nek te kint sük a somogyvári apát ság ala pí tá sá ra vo nat ko zó in -
for má ci ót, igye kez tünk itt más le he tõ sé ge ket is fel vá zol ni. Anél kül, hogy a meg ol dás hoz kö ze lebb
ke rül het nénk, csu pán azt kí ván tuk je lez ni, men  nyi re sok fé le for rást épí tett be kró ni ká já ba a cham -
pagne-i tör té net író, és men  nyi re prob le ma ti kus le het a ku ta tás szá má ra an nak re konst ru á lá sa, mi -
lyen úton jut ha tott in for má ci ó i nak bir to ká ba a ma gyar his tó ri á ról igen so kat tu dó szer ze tes. Írá sunk
el sõ fe lé ben igye kez tünk az Albericusszal fog lal ko zó ha zai ku ta tás tör té net rö vid váz la tát ad ni.
A szak iro da lom ban sze rep lõ ál lás pon to kat mind ös  sze an nak hang sú lyo zá sá val ár nyal tuk, hogy az
Albericust tá jé koz ta tó ha zai szer ze te sek szó be li be szá mo ló i ba – eset leg írás be li fel jegy zé se i be – 
a gestaszerkesztmény 13. szá zad ele jén le jegy zett vál to za tá ban sze rep lõ ele mek is be ke rül het tek.
A Logescelaus név ala kot tar tal ma zó len gyel vo nat ko zá sú kró ni ka rész le tek vizs gá la ta alig ha visz
min ket kö ze lebb Ár pád-ko ri tör té nel münk meg is me ré sé hez, azon ban a dol go za tunk ban be mu ta -
tott prob lé ma fel hív hat ja a fi gyel met ar ra, hogy a ha zai medievisztikában sok szor vizs gált szö veg
is fel vet het még kér dé se ket. A múlt szá zad el sõ fe lé ben Hóman Bá lint, majd Latzkovits Lász ló is
ös  sze gyûj töt te a kró ni ka ma gyar hí re it, és a ha zai vo nat ko zá sú pas  szu so kat Gom bos F. Al bin la tin
nyel vû for rás köz lé se mel lett Latzkovitsnál ma gyar for dí tás ban is ol vas hat juk. Ér de mes azon ban új -
ra elõ ven nünk az utol já ra 1874-ben ki adott tel jes kró ni ka szö ve get is. Az el be szé lõ kút fõ egé szé -
nek a vizs gá lat ba va ló be vo ná sá val pon to sabb ké pet kap hat nánk Albericus (vagy a ké sõb bi in ter -
po lá tor) mun ka mód sze ré rõl és ar ról, mi lyen he lyet fog lal nak el a vi lág kró ni ka sok szor szí nes
ma gyar in for má ci ói a más né pek rõl szó ló fel jegy zé sek so rá ban.

Csákó Judit
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