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SALAMON ÉS PÓLA

ELŐSZÓ

Nem ez az első mű, amely a címben jelzett kérdéssel foglalkozik. Mint
egy kétszáz évvel ezelőtt, 1774-ben Pozsonyban jelent meg Pray György. 
"Dissertationes historico-criticae de sanctis Salomone rege et Emerico duce 
Hungáriáé”, című tanulmánya, amelyben a szerző Salamon király halálára és 
sírjának helyére vonatkozó hagyományok között külön figyelmet szentelt an
nak, hogy Salamon Pólában, vagy környékén halt meg, ebben a városban 
temették el és itt szentként tisztelik.1

Habár a történetírás a mai napig megelégedett Pray tanulmányával, erre 
vonatkozóan az elmúlt kétszáz év alatt újabb adatok láttak napvilágot és a 
tudomány módszerei is nagyot fejlődtek. Ez a körülmény nemcsak igazolttá, 
de szükségessé is tette a további kutatásokat. Számunkra is Pray munkája 
jelentette a kiindulópontot. Salamon és Póla kapcsolatának tanulmányozása 
folyamán igyekeztünk ezt a témát minden oldaláról megvilágítani. Hogy ez 
mennyire sikerült, nem a mi feladatunk megítélni. Reméljük azonban, hogy 
tekintet nélkül munkánk hiányaira, erőfeszítésünk nem volt teljesen hiábava
ló és sikerült a magyar múltnak egy homályos pontjára némi fényt deríteni!

Munkánk folyamán sokan segítettek. Kötelességünknek tartjuk segítségü
ket, ily módon hálásan megköszönni!

Póla, 1988. október 29.

A szerző

Jegyzetek

1. Pray G.: Dissertationes historico-criticae de sanctis Salomone rege et Emeri
co duce Hungáriáé, Posonii, 1774, 1-40. Salamonnak Pray György művén kívül 
létezett egy önálló életrajza (Vita Salomonis Regis Hungáriáé). Ezt Taksonyi 
jezsuita atya írta, negyedrét-fv nagyságú volt és 1734-ben a Hevenesi kézirat- 
gyűjteményben őrizték. Ezután azonban nyoma veszett. Tóth A.:"Holt" kézirat- 
gyűjtemények élete, Magyar könyvszemle, 74(1958),42r-43.
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SALAMON ÉS PÓLA

I. A PÓLAI SALAMON-HAGYOMÁNY 
A MAGYAR KRITIKAI TÖRTÉNETÍRÁSBAN

Ha az érdeklődő tudomást akar szerezni Árpád-házi Salamon magyar 
király haláláról és fellapozza a legilletékesebb kézikönyvet, a Magyar Életrajzi 
Lexikont, ott erre vonatkozóan, Salamon magyar király címszó alatt ezeket 
találja: "Salamon" ... "A kunokhoz csatlakozva” ... "betört" ... "1087-ben a 
bizánci birodalomba," ... "vereséget szenvedett. Ezután teljesen nyoma ve
szett. 1088-ban felesége halottnak tekintette és Vladiszláv Hermann lengyel 
hg.-hez ment feleségül."1

Abban az esetben, ha az olvasó kíváncsiságát ez a szűkszavú közlés nem 
elégítené ki, módjában áll bővebb tájékoztatásért Pauler Gyula, hírneves 
múlt századbeli történettudós ma is használt, óriási forrásanyagot felölelő, 
igen megbízhatónak tartott, A magyar nemzet története az Árpádházi kirá
lyok alatt című művéhez fordulnia, melyhez az Életrajzi Lexikon cikkírója 
utasítja. Pauler, Salamon végnapjait és halálát így írja le: "Salamon"... "el
ment"... "a"... "bessenyőkhöz, hogy náluk keressen segítséget"... "A bessenyők 
közt mindenféle magyar gyűlt köréje. Ezekkel csatlakozott ahhoz a hadjárat
hoz, melyet a"... "bessenyők 1087 elején a »római« birodalom szívébe indítot
tak"... "A"... "had"... "Chariopolis közelében tanyázott"... "mikor a byzancziak 
megtámadták és véres csatában"... "megverték"... "aki megmenekült igyeke
zett"... "a Dunán túlra jutni. A"... "bessenyőt"... "kivitte lova a veszélyből"... 
"Salamon és magyarjai nehezebb fegyverzetben, nem követhették oly gyorsan 
szövetségeseiket"... "és elmaradtak. Útközben valami elhagyott"... "várra 
akadtak, abban meghúzták magukat. Az ellenség"... "utólérte őket és körül
fogta a várat. Menekülés többé nem volt. A várat sem védelmezhették volna 
mert élelmük nem volt. Ha nem akartak éhen veszni, ki kellett menniük, 
hogy fegyverrel nyissanak maguknak utat, vagy ott vesszenek"... "harczolva"... 
"Salamon és társai erre szánták magukat"... "s vitézül harczolva mindnyájan 
ott vesztek."
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ROKAY PÉTER

Pauler tehát, az Életrajzi Lexikon cikkírójától eltérően, "tudta", hogy 
Salamon milyen véget ért. Paulernél azonban még a következőket is olvas
hatjuk Salamonról: "Halálának híre eljutott a hazába, el Németországba, de 
a monda se hiányzott, hogy Salamon kevesedmagával, nagy nehezen megme
nekült, elérte a Dunát és jegén a túlpartra eljutott. Itt azonban egy nagy 
erdőnél azt mondá társainak: pihentessék egy kissé lovaikat, ő mindjárt 
visszajő, s azzal letette pajzsát^eltűnt az erdőben és onnan többé vissza nem 
tért." Ezzel a fordulattal Pauler szövege az Életrajzi Lexikon azon állításához 
került közelebb, mely szerint Salamonnak nyoma veszett.

A Magyar Életrajzi Lexikon cikkének szövegén túlmenően Pauler még a 
következőket fűzi a Salamon végéről szóló elbeszéléséhez: "Kegyes lelkeknek, 
az egyháznak, mely akkor egyedül írt történetet, jól esett a gondolat, hogy az 
ember kit mindig pártolt, elvégre is magába szállt »vétkeit megbáná"... "s 
egész" (hátralevő RP)" életét zarándoklásban, imádkozásban, böjtben és vir
rasztásban, munkában és könyörgésben töltötte el.« Magyarországon -  be- 
szélék -  még egyszer látták, Fehérvárit a Nagyasszony templomának ajtajá
ban barát ruhában a koldusok közt, a kiknek László király alamizsnát oszto
gatott. László amint ránézett megismerte, de nem szólt semmit, átadta az 
alamizsnát, és továbbment, de azután kerestette, csakhogy akkor Salamon 
már eltűnt és nem lehetett többé megtalálni." Pauler szerint azonban Sala
mon "neje, Judit"... "jobban tudta a dolgot; tudta, hogy a halál széttépte 
házasságuk kötelékét, és körülbelül egy évvel Salamon halála után"... "Wla- 
dislaw Hermann lengyel herczeg nejévé lón".2

Pauler elbeszélése a Magyar krónika, Mügelni Henrik krónikája és Kézai 
Simon Gestája egybeötvözött szövegére épült.3 Ezzel majdnem szó szerint 
megegyezik ugyanezeknek a kútfőknek alapján, Salamon élete végének a 
leírása a legújabb tudományos és népszerűsítő összefoglaló művek, illetve 
azok vonatkozó részének szerzői szerint. így tett Györffy György, a Tízköte
tes Magyaroszág története vonatkozó részének szerzője, így járt el Makk 
Ferenc két legújabb szintetikus jellegű, a szélesebb olvasóközönség számára 
is hozzáférhető munkájában.

Kettejük állásfoglalása azonban, egy lényeges pontban mégis különbözik 
a Magyar Életrajzi Lexikon és Pauler álláspontjától, illetve bővebb annál. 
Nevezetesen mindketten megemlítik, hogy Salamon, állítólagos megmenekü
lése után, a monda szerint az ISZTRIA! PÓLÁBAN fejezte be életét. 
Györffy fogalmazásában ez így hangzik: "Utóbb azt beszélték, hogy meg sem 
halt; a nép hol itt, hol ott vélte felismerni vezeklő csuhás barát képében, az 
isztriai Pólában pedig egy méhészkedő és gyógyfüveket gyűjtő remetéről azt 
beszélték, hogy az maga Salamon volt, s ott eltemetett hamvait szentként 
tisztelték."4

Makk Ferenc pedig a Salamon harcban történt elestéről szóló szövegrész
hez a következőket fűzi: "A (Salamon RP) személyéhez fűződő és később 
keletkezett legendák szerint azonban a magyar exuralkodó "..." remeteként élt 
még hosszú éveken keresztül. Kolduló zarándokként látták őt László alatt,
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azután Kálmán idejében is Magyarországon, s végül az ISZTRIÁI PULA 
város környékén mint magányos remete fejezte be zaklatott életét. Állítólag 
később legendás halála színhelyén Salamont szentként tisztelték."5 Valamivel 
később Makk ezt még a következő közléssel bővíti: "állítólagos sírja egyéb
ként ma is látható a pulai múzeumban."6

Az említett művekhez hasonlóan oszlik meg a magyar történelmi krono
lógiák szerkesztőinek állásfoglalása is Salamon élete végét illetőleg. Gunst 
Péter kronológiája szerint "Lászlótól elszenvedett veresége után" Salamon a 
besenyőkkel szövetkezett. Későbbi sorsáról nem tudunk biztosat. (1088 előtt 
halt meg.)7 Pólát, mint Salamon élete végének, halálának és sírjának helyét 
Gunst kronológiája nem említi. Az övétől eltérően, a másik két kronológiá
ban; Kerékgyártó Árpádéban, valamint a Benda Kálmán által szerkesztettben 
a többi Salamon halálára vonatkozó hír mellett a pólai adat is helyet kapott

Benda közvetlenül ahhoz a közléséhez mely szerint "A besenyők soraiban 
harcoló Salamon király valószínűleg" azoknak Bizánc elleni hadjáratában 
"veszti életét", zárójelben hozzáfűzi, miszerint "Krónikás hagyomány szerint 
Salamon az isztriai Pólában halt meg, s ott temették el." Habár szerinte 
"Salamon" a bizánciaktól "szenvedett nagy vereség után eltűnt. Sorsát ezentúl 
sűrű homály borította", Kerékgyártó Árpád mégis szükségesnek találta hang
súlyozni, hogy "már az egykorúak egymással ellenkezőket beszéltek viszontag
ságairól". Ezek közül Kerékgyártó utoljára azt a hagyományt mondja el, 
mely szerint Salamon "Pólában remete lett, de aztán megfordult Székes- 
fejérvárott is könyöradományt kéregetve, s felismertetett László vagy 
később Kálmán kir. által, de azonnal eltűnt, s halála után Pólában a 
szentség hírében állott."9

Ezek alapján létezik, vagy létezett egy hagyomány, mely szerint Salamon 
magyar király életét Pólában fejezte be, illetve ott lett eltemetve. Ezt a 
hagyományt azonban a történetírás egy része, nemcsak elvetette, hanem még 
említésre méltónak sem tartotta.

Joggal tehető föl a kérdés, miként történhetett ez, ha tudjuk, hogy a 
Salamon Pólához fűződő viszonyára vonatkozó hagyomány a Magyar króni
kában maradt ránk. Egy olyan kútfőben, amelyet régóta ismernek és 
amelyből a kutatók más adatokat még napjainkban is nagy bizalommal 
merítenek.Erre a kérdésre munkánk legvégén adunk választ. Egyenlőre csu
pán egy körülményt szándékozunk hangsúlyozni:

A magyar történetírás állásfoglalása ebben a kérdésben fokozatosan ala
kult ki és oszlott meg. A következőkben ezt a folyamatot szándékozzuk 
figyelemmel kísérni és főbb állomásaira rámutatni.

A Salamon életének pólai időszakára, ottani halálára és eltemetésére 
vonatkozó adat a már említett XIV. századi krónikakompozíción, illetve 
annak két csoportján (a Képes- és a Budai-krónika családján) túl, benne van 
Kézai Simon XIII. század végén keletkezett Gestájában, valamint Mügelni 
Henriknek a XIV. században német nyelven írt magyar krónikájában is. 
Ezekből a forrásművekből (melyeket méltán tekinthetjük a legkorábbi ránk
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maradt magyar történetírói alkotásoknak), a Salaníon és Pólára vonatkozó 
adat átszármazott a későbbi, egyrészt kivonatos művekbe, mint az un. Ki
sebb krónikák egy része, másrészt az olyan feldolgozásokba, mint Jan Dlu- 
gosz, Joannes de Utino és Mahmud Terdzsümáné, valamint Thuróczy János, 
Petrus Ransanus (Pietro Ransano) és Antonio Bonfini alkotásai.

Tőlük átvették a XVI. századi történetírók Heltai Gáspár, Baksay Ábra
hám, Michael Rittius, Joannes Pistorius, Christianus Schesaeus és Vramecz 
Antun. A XVII. században élt magyar írók közül Salamon életének pólai 
végét megemlítette Rövid magyar krónikájában Gersei Pethő Gergely, vala
mint Eggerer András és Hevenesi Gábor. Az ő nyomukat követték a pálos 
és jezsuita adatgyűjtő történészek és szónokok a XVIII. században. Az 
összes eddig felsorolt művek közös vonása, hogy minden kritika nélkül közöl
ték a kútfők Salamon pólai életére, halálára és ottani sírjára vonatkozó 
hagyományát.10 Pray György, a híres történész, pedig újabb adatokat és 
érveket hozott fel a már említett tanulmányában.

Az első, aki kételyét fejezte ki a Kézai Simon által közölt pólai Salamon- 
hagyomány hitelét illetőleg, tudomásunk szerint a neves egyháztörténész Pé- 
terfíy Károly volt.12 ő t követték Palma Károly Ferenc 1 és Schier Xystus 
1776-ban megjelent Reginae Hungáriáé primae stirpis című művében.14 Az 
ő álláspontját tette magáévá saját adataival és érveivel megtoldva Katona 
István, História critica regum Hungáriáé című, a legújabb időkig használt, s 
a maga korában vitathatatlan tekintélyűnek tartott művében. Ismertetve a 
Salamon életének pólai időszakára vonatkozó hagyományt, ő azt a Salamon 
elestéről szóló közléssel szemben hitelt nem érdemlőnek ítélte.15 A későbbi 
magyar történetírók nagy része mintegy kétszáz éven keresztül ehhez a 
Katona-féle sémához tartotta magát: Először előadták a Salamon elestére 
vonatkozó közlést mint hitelest, majd utána a pólait mint hitelt nem érdemlő 
hagyományt.

A XIX. századi történészek közül így tett Spányik Glycer16, Horváth 
Mihály17 és Ribáry Ferenc18. Szalay László a Salamon pólai halálára vonat
kozó szöveghagyományt "aggregének" nevezte.19 A magyar írókhoz hasonló
an foglalt állást Engel Johann Christian20, Fessler Ignác Aurél21 és Max 
Büdinger, aki mintegy száz évvel később megismételte Schier érveit.22 Kifeje
zetten mondaként közli a Salamon életének pólai végét elbeszélő "hazai 
hagyományt" Marczali Henrik, a Szilágyi Sándor szerkesztette, széles körűen 
elterjedt, nagyhatású milleniumi Magyar nemzet történetében.23 Ebben a 
korszakban a magyar történészek egy másik csoportja nem foglalt állást a 
pólai vonatkozású Salamon-hagyomány kérdésében, csak közölte azt. így járt 
el Virág Benedek, Magyar századok24̂ és gróf Mailáth János, Geschichte dér 
Magyarén című művében.25

Pray, Katona művének megjelenése után is kitartott a pólai Salamon-ha
gyomány hitelessége mellett. így foglalt állást rajta kívül Fessler is egy 
korábbi művében. Kritikátlan meséivel azonban többet ártott mint használt a 
pólai Salamon-hagyomány hitelének.27
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A XIX. század végétől a magyar történelmi irodalomban a pólai Sala- 
mon-adatot elfogadó művek elsősorban az egyházi kiadványokra korlátozód
tak. Ezek, a krónikák híradása alapján, de némelyek közülük figyelembe véve 
a Pray által közvetített pólai adatokat is, a ’Világi1’ történetírással ellentétben, 
többé-kevésbé határozottan e hagyomány hitelessége mellett foglaltak állást, 
így tett Rosty Kálmán28, Balázs Benedicta29, Tarczai Györgyi és a mise
könyv kiadásáról ismert Szunyogh Xavér Ferenc.31

Tévedés lenne azonban az ebben a kérdésben állást foglaló írókat mégis 
"világias", illetve "vallásos", "egyházias" felfogásuk alapján osztályozni. A Sala
monnal kapcsolatos pólai hagyományt ui. egyes hagiográfiai jellegű, illetve 
egyházi kiadványok szerzői is mellőzik vagy kétségbe vonják annak hitelét. A 
XV.-től a XVII. század második feléig a magyarországi egyházi használatra 
kiadott, a magyar szentek életét is tartalmazó officiumokban, breviáriumok
ban, papi zsolozsmakönyvekben Salamon nevének nyoma sincs. 32 Csak mint 
László király harcban elesett ellenfelét említi Salamont Illyés András, először 
1682-ben kiadott, a szentek életét leíró művében. 33 Az 1693-ban Cetto 
Xavér Ferenc (világi nevén Benedek) piarista (kegyesrendi) szerzetes által 
összegyűjtött, a XVII. század közepétől elhangzott, Szent László erényeit 
magasztaló egyházi beszédek, Salamonról csupán mint László negatív párjá
ról emlékeznek meg és legfeljebb azt engedik meg, hogy Salamont élete 
végén László érdemei megtérítették és halála után a mennybe juttatták. 34 
(Száz évvel később ezt a gondolatot átvette azokból és továbbfűzte a jezsuita 
Csete István. 35)

A Salamon pólai életére, ottani halálára és sírjára vonatkozó krónika-ada
tot azonban egyikük sem említi. Csete rendtársa Inchoffer Menyhért magyar- 
országi származású jezsuita volt tudomásunk szerint az első szerző, aki mű
vében sejteni engedte Salamon, megtérő bűnösként kiérdemelt szent voltát. 
Salamon pólai remetéskedését és vezeklését, illetve ottani halálát és ott 
őrzött maradványait azonban ő sem említi Annales ecclesiastid regni Hungá
riáé című művének 1644-ben, Rómában megjelent első kiadásában. 36 Ezt 
majd csak művének folytatói, a magyarországi jezsuita történészek teszik 
meg jóval később. Őket azonban ezen a téren megelőzte egy másik szerzet; 
a pálos rend történetírója: Eggerer András (Andreas Eggerer). 37

Mint kifejezetten remete-rend, a pálosok különös figyelmet fordítottak a 
remete szentek tiszteletére. Mint magyar alapítású rend viszont a magyar 
szentek iránt érdeklődött. így a pálos rend két szempontból is érdekelve volt 
Salamon kultuszának ápolásában: mint magyar- és mint remete szentének.38 
Valószínű a jezsuita bollandisták példáját követve, a magyarországi és a 
szomszédos tartományok pálos szerzetesei a XVII. század közepétől meg
kezdték a remete szentek életrajzának gyűjteményes kiadását. Az ezen a 
téren úttörő Fragmen panis corvi című, Bécsben 1663-ban megjelent művé
ben, Eggerer András a magyar krónikában szereplő Vác remete életrajza 
mellett, Salamon magyar királyét is bevette, anélkül azonban, hogy főszöve
gében említést tett volna a krónikák hozzáfűződő pólai adatáról.
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Hasonlóképpen járt el Dedek Crescens Alajos, aki az általa szerkesztett 
Szentek élete című vaskos műbe felvette ugyan Salamon királyt is, de a pólai 
vonatkozású adatokat hallgatással mellőzte. Varjú Elemér, Magyar szentek 
című arcképsorozatában, Szent László életrajza kapcsán Salamon életének 
végéről is megemlékezett, de a pólai hagyományról nem tett említést.41 
Pásztor Edith viszont újabban egy, a szentek életét tartalmazó olasz nyelvű 
kiadványban, annak ellenére, hogy hitelességüket kétkedve fogadta, a pólai 
Salamon-hagyományra vonatkozó adatokat mégis közölte 42

Természetesen nem tekinthetjük feladatunknak végigkísérni a Salamon 
pólai életéről, haláláról és sírjáról szóló adatok hagyományozódását a Szentek 
életének újabb és újabb kiadásaiban. Csupán a két legújabb kiadványra 
hívjuk fel a figyelmet. Ezek egyike a Diós István által kiadott Szentek élete, 
mely a magyar szentek életét tartalmazó függelékében Szent Salamon élet
rajzát is közli Hevenesi nyomán.43 A minap pedig Sinkó Ferenc, Magyar 
Ferenc magyar fordításában újra kiadta Hevenesi Gábor, Ungaricae sanctita- 
tis indicia című művét, melyet annak második, 1737-ben megjelent latin 
kiadásáról készített.44

Ugyanakkor, a tudományos irodalomban Kristó Gyula egy tanul
mányában Pulát nevezi Salamon halála helyének,45 Bogyay Tamás pedig, 
egy-egy jegyzetében két alkalommal is határozottan a Krónika pólai Sala- 
mon-adatának hitelessége mellett foglalt állást.46 Ezek egyszersmind a pólai 
Salamon-hagyomány hitelességét elfogadó álláspont legújabb megnyilvánulá
sai. Ezzel szemben a XIX. század végétől a magyar kritikai történetírás 
képviselőinek túlnyomó többsége, nem tartva hitelesnek a hazai elbeszélő 
források Salamon pólai halálára vonatkozó híradását, elvetette azt. így foglalt 
állást, hogy csak néhányat említsünk a legjelentősebbek közül. Domanovszky 
Sándor,4 Sebestyén Gyula, (aki megváltoztatta nézetét)4*, a Pallas 49 és a 
Révai Nagy Lexikona Salamon szócikkének írói a XIX. és a XX század 
fordulóján, valamint Erdélyi László,51 Hóman Bálint,52 és Ferdinandy Mi
hály a XX. század első felében.53 A második világháború után pedi& az 
Egyetemi tankönyv szerkesztői, akik meg sem említik 54 Csóka J. Lajos 5 és 
egy korábbi tanulmányában Kristó Gyula.56

A nem magyar nyelven írt művek közül ide kell sorolnunk C. A  Macart- 
ney könyvét, melynek szerzője szerint: "Salamont reál end is unknown; he 
disappeared in the course of a Balkan foray. We do nőt know how a cult of 
him came to establish itself at Pola."57 Mályusz Elemér pedig úgy vélte, hogy 
a pólai adat az V. István-kori gesta szerzőjének koholmánya. Dümmerth 
Dezső, elutasító állásfoglalása kapcsán nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a 
Krónikák pólai Salamon-hagyományának semmiféle hiteles alapja nincs.59 
Klaniczay Gábor erről szóló híradásukat legújabban tévesnek minősítette.60 
Amint fentebb láttuk, a pólai Salamon-hagyománnyal szemben elutasító ál
láspontra helyezkedett Makk Ferenc 61 és Györffy György is.62

Nem tartozik szorosan munkánk tárgyához, mégis megemlítjük itt, hogy 
Salamon király alakjával többen foglakoztak a költészetben és a publicisztiká-
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bán is. Szerencsétlen sorsa a költők közül megihlette Vörösmarty Mihályt 63 
és Garay Jánost.64 Ők az országból kiűzött, sorsába beletörődő remeteként 
énekelték meg a bukott uralkodót, de Póláról, mint számkivetése helyéről 
nem tettek említést. Ezt a költészetben tudomásunk szerint egyedül Babai 
Ferenc cselekedte; Sanctus Salamon című 1753-ban kiadott, tízsoros latin 
epigrammjában, Szász Károly pedig sejteti Salamonról szóló hőskölteményé
ben. 65

Salamon király sorsa újabban az újságírók érdeklődését is fölkeltette. 
Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt Kovács József a Magyar Szó tudósítója 
szentelt, A száműzött Salamon király nyomában címmel, a volt uralkodónak 
féloldalas beszámolót, melyben részletesen ismerteti a Salamonnal kapcsola
tos pólai hagyományt. 66 Valamivel később pedig a Katolikus szó közölt, 
Boldog Salamon király címmel névtelen szerző tollából egy kb. féloszlopnyi 
cikket, melyben szintén említés történik Salamon pólai utóéletéről. 67

Visszatérve szűkebb értelemben vett témánkhoz, úgy hisszük, a törté
netírásnak a pólai Salamon-hagyományt elutasító állásfoglalása kialakulására 
éppen Pauler Gyula nagy tekintélye volt döntő hatással. Ezt látszik igazolni a 
következő körülmény: Wertner Mór, Az Árpádok családi története68 és 
Pauler Gyulának A magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt 
című műve69 megjelenését mindössze egy év választja el egymástól. A két 
szerző azonban ennek ellenére igen eltérő álláspontot képviselt a pólai Sala- 
mon-hagyománnyal kapcsolatban. Míg Wertner -  a krónikák adatai alapján 
ismertetett -  pólai hagyománytól nem tagad meg bizonyos valószínűséget, 
addig Pauler meg sem említi azt. Ő nemcsak a főszövegben mellőzi a 
Salamonra vonatkozó pólai hagyományt, hanem még az egyébként igen bő 
jegyzetanyagban (ahol más vonatkozású legendákat közöl), sem tesz róla 
említést. Mindenesetre Pauler után már csak kevesen tartották a pólai Sala
mon-hagyományt merő kitalálásnál egyébnek, amelyet meg lehet említeni, 
vagy el lehet hallgatni, de amely hitelességére nem érdemes szót vesztegetni. 
A magyar történetírás túlnyomó részének ilyen magatartása annál indokolat
lanabbnak tűnik számunkra, mivel véleményünk szerint a Salamon pólai 
életét, halálát és főleg ott történt eltemetését hirdető hagyomány önmagában 
véve semmivel sem valószínűtlenebb a magyar király halálára vonatkozó 
többi forrásközlésnél. A pólai hagyomány hitelét esetleg csak a szöveghagyo
mányozás oldaláról lehet támadni. Ezért következő feladatunknak a Magyar 
krónika e szövegrészének beható elemzését tekintjük.
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ÍROTT KÚTFŐK

1. A MAGYAR KRÓNIKÁK SALAMON KIRÁLY PÓLAI 
HALÁLÁRÓL ÉS SÍRJÁRÓL SZÓLÓ SZÖVEGRÉSZEI

A magyar krónikák Salamon király halálának körülményeire, illetve sírhe
lyére vonatkozó adatait előttünk Gerics József osztályozta, mintegy három 
évtizeddel ezelőtt.1 Mivel azonban, egyrészt Gerics csupán a számára legje
lentősebbnek tűnő krónikatermékek híradását sorolta fel, másrészt mivel 
művének megjelenésétől eltelt évtizedek történetírásának eredményei, vala
mint a magunk kutatásai alapján újabb adatokhoz jutottunk, szükségesnek 
tartottuk ezeknek a forrásadatoknak az elemzését és csoportosítását ismét 
elvégezni.

Úgy véljük, a magyar krónikák Salamon pólai halála, illetve sírhelyéről 
szóló híradása hitelességének szempontjából jelentős körülmény, hogy az erre 
vonatkozó adatot közülük majdnem mindegyik tartalmazza. Hangsúlyozni 
szeretnénk azonban, hogy nem vettük figyelembe az olyan szerkesztéseket, 
mint a Deér József által rekonstruált Gesta Ladislai regis,3 a SufQay-féle 
Pécsi,4 vagy a Kaindl-féle Esztergomi Krónika, melyeknek még létezése sem 
bizonyost Salamon pólai halála, illetve sírhelyéről tud valamennyi bővebb, 
krónikaként számontartott szöveg, tekintet nélkül arra, hogy a Budai, vagy a 
Képes Krónika családjába tartozik.6 Salamon pólai végnapjairól és sírjáról 
hasonlóképpen tud Kézai Simon Gestája és Mügelni Henrik német nyelven 
írt krónikája.7 Végül ezt az adatot közli az ún. Kisebb krónikák többsége is. 
Ezekből a forrásértékű szövegekből vették át őket a XV. század végétől 
keletkezett történelmi művek szerzői.

A művek többsége Salamon halálának illetve sírjának helyeként Póiát 
nevezi meg. A város nevét latin alakjában "PolaH-nak, illetve ragozott alakban 
"Pole", vagy "Polae"-nek írja.9 Igaz, egy, a Knauz krónikával rokon Párizsi 
kódex, Salamon sírhelyeként "Pole" helyett "Prole"-t említ. Ezt azonban, úgy 
hisszük, jogosan tekinthetjük tollbotlásnak, elírásnak. Meggyőződésünket iga-
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zolja az a körülmény, hogy a "prole" kifejezéssel ebben a szövegben, eredeti 
értelmében egy mondattal előbb találkozunk.10 N

Mügelni Henrik középnémet nyelven és helyesírással írott művében, a 
nyelv szabályainak megfelelően a "Pola" név "Bolan"-ra változott.11 A 
későbbi művek közül Vramecz Antun XVI. században keletkezett horvát 
nyelvű krónikájában "Pula" alakban nevezi meg Salamon végnapjainak szín
helyét.12 Végül, Gersei Pethő Gergely XVII. században szerkesztett, magyar 
nyelven írt krónikakivonata szerint Salamont "eltemették Pólnában".13 Az 
eltérő névalak dacára sem kétséges, hogy mindezek az írásművek ugyanazt a 
helyet, az Isztriái félsziget déli csúcsán, az Adriai-tenger partján fekvő Póla 
(Pula, Jugoszlávia) várost nevezik meg Salamon volt magyar király halála, 
illetve sírhelyeként. így értelmezte ezt az eddigi irodalom is.

Eddig a krónikák között nem tettünk különbséget abból a szempontból, 
hogy Pólát mint Salamon király halálának helyét és sírhelyét, vagy csak mint 
ez utóbbit említik. A pontosság kedvéért azonban úgy véljük, nem árt az 
ebbe a két kategóriába tartozó híreket mindjárt az elején külön is csoportosí
tani. Az első csoportba, melybe azokat a műveket soroljuk, amelyek Sala
monnak mind halálát mind sírját Pólába helyezik, mindenekelőtt Kézai Si
mon krónikája, illetve Gestája tartozik. Ennek állítása szerint Salamon "in 
civitate vocata Pola"... "finiens vitám suam, in qua et iacet tumulatus".15

Kevésbé egyértelmű ennél a XIV. századi krónikakompozíció erre vonat
kozó szövegrésze, amely így hangzik: Salamon "Migravit autem ex hoc saecu- 
lo et sepultus est Pole in civitate Istrie".16 Geréb László magyar fordításá
ban: "Polában, Istria városában távozott el a világból az úrhoz, ott is van 
eltemetve."16* Thuróczy János XIV. századi krónikájának ezzel a helyével 
szó szerint egyező szövegrészét ifj. Horváth János a következőképpen fordí
totta magyarra. Salamon "E világból aztán az Úrhoz költözött, és Pólában, 
Istria városában temették eL"17 A Pozsonyi krónika szövege ezzel teljesen 
egyezik, csupán az "autem" maradt ki belőle, ami esetleg szövegromlással is 
magyarázható. Szerinte Salamon "Migravit ex hoc seculo ad Dominum"... "et 
sepultus est Pole". Itt valóban valami elírás történt, mert az "est", a "Domi
num" és az "et" szavak közt mégegyszer szerepel.18 Nem lehetetlen, hogy ide 
"etiam"-nak, vagy "autem"-nek kellett volna kerülnie. Hozzájuk a leghason
lóbb, a szintén XIV. századi krónikakompozícióból kompilált Müncheni 
krónika adata, mely így hangzik: "Migravit ad Dominum, sepultus est Po
le".19 Itt tehát nemcsak az "autem", hanem az "et" kötőszó is hiányzik és így 
a három szöveg közül ez a legrövidebb.

Külön csoportba sorolhatjuk azokat a műveket, amelyek Salamon király 
halálának helyét nem említik, csupán pólai sírhelyére vonatkozólag tartalmaz
nak adatot Ezek közé kell sorolnunk a Zágrábi- és a vele rokon Váradi 
krónika híradását, mely a következőképpen szól Salamon haláláról: "et tan
dem obiit, et in"... "Pola"... "sepultus est".20 Csupán Salamon pólai eltemeté
sére vonatkozó adatot tartalmaz Mahmud Terdzsüman török nyelvű magyar 
krónikája, a Tariki Üngürüsz is. A tartomány nevét viszont, amelybe való
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utazása közben elérte a végzet, Terdzsüman kihagyta.21 Mügelni Henrik 
német nyelvű krónikájának Salamon halálára és sírhelyére vonatkozó közlése 
szerint Salamon "empfing"... "den orden in dér stat Bolan (Polan)"... "und 
verczert sein tag in selickeit und wart do selbe begraben".22 Mügelnihez 
hasonlóan fogalmazott Vramecz Antun horvát nyelvű krónikájában. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy ha ezek a szövegek nem is mondják ki 
világosan, hogy Salamon Pólában halt meg, azt ezzel nem zárják ki, inkább 
sejtetik.

Salamon halálának helyeként, csak a Knauz krónikával rokon Párizsi 
kódex nevez meg más helyet. Szerinte Salamon "fugit Theutoniam, ubi (a 
kiemelés tőlem RP) migravit ad dominum" ... "et sepultus est P(r)ole" (az "r" 
zárójelbe téve tőlem RP) "civitate Hystriae".24 Azonban, ha tudjuk, hogy 
Póla Salamon halálakor és Isztria -  legalább is részben -  még a Párizsi 
kódex keletkezésének idején is a Német birodalomhoz tartozott, akkor ezt az' 
adatot sem kell szükségszerűen úgy értelmezni, mint a Pólára vonatkozótól 
eltérőt, sőt annak ellentmondót.25

A forrásértékű szövegekhez hasonlóan megoszlanak az azokat felhasználó 
későbbi, XV-XVI. századi szerzők Salamon halálára és sírhelyére vonatkozó 
adatokat tartalmazó művek. Ezek némelyike azonban, a kútfőként használt 
szövegnek (részint stiláris okokból, részint félreértés következtében történő) 
további változtatásával, a Salamon halála- és temetése- illetve sírhelyére vo
natkozó elbeszélések a változatokban első pillantásra eltérőnek látszik az 
előzőeknél. Egyenlőre azonban csak azokra térünk ki, melyek Póla nevét 
valamilyen vonatkozásban tartalmazzák, míg azokat, amelyekből az hiányzik, 
később vesszük vizsgálat alá.

A Magyarországon keletkezett művek mellett a pólai adat átkerült a 
külföldiekbe is.

Azok közül a művek közül, amelyek a Salamon pólai halála- és sírhelyére 
vonatkozó adatot a krónikák szövegéből merítve, azt átdolgozott alakjában 
őrizték meg, elsőként Jan Dlugosz lengyel szerző História polonica-ját kell 
megemlítenünk.26 Mint ismeretes, Dlugosz magyar vonatkozású híreit, egy, 
a Képes krónika családjához tartozó és azon belül is Thuróczyjéhoz leg
közelebb álló szövegből vette.27 Dlugosz híradása, a Salamon bulgáriai 
hadjáratát követő elbeszélés folytatásában latin eredetiben így hangzik; "Ad 
Polam"... "Istriae civitatem"... ”delatus" (a kiemelés tőlem RP), "illic mortuus 
requiescit".28 Ebből a meglehetősen kétértelmű fogalmazásból nem derül ki 
világosan, hogy Salamon Pólában halt-e meg vagy sem, csupán az, hogy 
halála után ebben a városban nyugodott. Az "Ad Polam delatus" fogalmazás 
arra látszik utalni, mintha Salamont Pólába már halva hozták volna. Ez a 
jelentés az "illic mortuus requiescit" értelmezésén, illetve a Dlugosz által ki 
nem tett vessző helyén múlik. Ha a vesszőt az "illic" és a "mortuus" közé 
tesszük, akkor ezt a mondatrészt így fordítjuk: "ott holtan nyugszik". Ha 
azonban a "mortuus" és a "requiescit" közé helyezzük, akkor az "ott meghal
va, nyugszik", "meghalva ott nyugszik" értelmet nyeri. Dlugosz szövegének
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egy másik helye azonban mintha mégis arra utalna, hogy Salamon élve ért 
Isztriába. Ez a mondat a következőképpen hangzik: "Salomone Rege post 
infelicem pugnam quam Cunorum adiustus sufragio Duce Kustek (sic! RP) 
gessit in Bulgáriám primum deinde Istriam divertente morabatur".29

A későbbi írókra Dlugoszénál is megtévesztőbben hatott Antonio Bonfi- 
ni, Rerum Ungaricarum decades című műve, melyben Salamon haláláról így 
szól: "in sylvis Istrie degentem in deo obdormivisse memorant". Bonfini ui. 
Isztriát, mint Salamon halálának helyét említi, de előtte a Dunát kétszer is 
"Istrum"-nak nevezi Salamonnak a bizánciakkal Bulgáriában vívott csatája 
utáni meneküléséről szólva. E szövegrész után a Dunántúlról mint "Transist- 
riana Ungarie partédról szól.30 Ezt félreértve írhatta Heltai Gáspár (aki 
Bonfini művét használta forrásként) magyar nyelvű krónikájában -  Isztriát a 
Duna humanisták által felújított görög nevének u lcnpos -nak értve, hogy 
Salamon a Duna melletti erdőben halt meg. "És elhozák" (a kiemelés tőlem 
RP) "őtet az erdőből és Polában temették el"31 Más szóval Salamon, Heltai 
szerint is Pólán kívül halt meg, ott csak eltemették.

Heltaihoz hasonlóan Michael Rittius, De regibus Hungáriáé című, Bonfi
ni függelékeként 1568-ban Bázelben kiadott művében azt írja, hogy "Salo- 
mon"..."é medio sublatus" (aláhúzás tőlem RP) "est, sepultus apud oppidum 
Istriae Polam".'52 Joannes Pistorius, Genealógia regum Hungáriáé című mű
vében egyáltalán nem említi Salamon halálát, hanem remetévé válásának 
elbeszélése után így folytatja: "Sepultus Polae in Istria".33 Gersei Pethő 
Gergely fentebb említett krónikája Pólát szintén csak mint Salamon sírja, 
nem pedig mint halála helyét említi.34 Ezzel szemben, Petrus Ranzanus, 
Epitome rerum Hungararum című művében Pólát csak mint Salamon halá
lának helyét említi, mint temetéséét, illetve sírjáét azonban nem. Ranzanus 
szerint Salamon "Polae, quod oppidum in Istria est, diem suum obivit".35 
Hasonló módon foglalt állást Baksav Ábrahám is a XVI. század hatvanas 
éveinek végén kiadott krónikájában.

Mindezekben a szövegekben, tekintet nélkül azok átdolgozott voltára, 
nem nehéz felfedezni a forrásukat képező, fentebb szétválasztott három 
alaptípus közös magvát. Ez kétségtelenné teszi azoknak az előbbiektől való 
származását, valamint szövegükbe kerülésének módját. Ezért, a követ
kezőkben elegendő lesz a forrásértékkel rendelkező alkotásokat elemeznünk, 
míg a később keletkezett művek Salamon pólai halálára, illetve sírhelyére 
vonatkozó adatát csak akkor vonjuk be vizsgálódásunk körébe, ha az szüksé
gesnek mutatkozik az alapszövegek torzulásának bemutatására.

Bonyolultabb feladat meghatározni a pólai Salamon-hagyomány magyar- 
országi megjelenésének idejét, helyesebben az időpontot, amikor ez a hagyo
mány belekerült a magyar krónikák szövegébe. Tudomásunk szerint ezzel a 
kérdéssel senki sem foglalkozott behatóbban, csupán általánosságban, a teljes 
krónikabeli Salamon-történet datálása kapcsán.37 Ezért első feladatunknak az 
eddigi kutatók Salamon-történetre vonatkozó következtetésének áttekintését
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tartjuk, különös figyelmet szentelve a pólai Salamon-hagyományt tartalmazó, 
a Szentpétery-féle kritikai kiadásban 136. számot viselő krónikafejezetnek.38

A Salamon-történet krónikába kerülése datálásának nehézségeire mutat 
már maga az a körülmény is, hogy a krónikaszakértők ebben a kérdésben 
meglehetősen eltérő eredményekre, helyesebben véleményre jutottak. 
Egyelőre, egységes alkotásként kezelve a Krónika Salamon-történetét, ismer
tetjük az egyes, vele foglalkozó szakemberek (szerzők) nézetét. A Salamon- 
történet legkorábbi, XI. századi datálása mellett foglalt állást, Pauler Gyu
la39, Marczali Henrik40,és Kállay Ubul41, valamint Domanovszky Sándor4 és 
Hóman Bálint43 ők a Salamon-történetet egy azzal egykorú, illetve Szent 
László (1077-1095) korabeli szerzőnek tulajdonították.

Sebestyén Gyula44 ifj. Horváth János és Kristó Gyula valamivel későbbre, 
a XII. századra helyezték a Salamon-történet kialakulását, azzal, hogy Hor
váth a Salamonról szóló részt határozottan Kálmán király idejére (1095- 
1116) teszi,45 Kristó Gyula viszont a pólai Salamon-hagyományt tartalmazó 
136. fejezetet, egy XII. századi történeti műből tartja eredeztethetőnek.46 A 
XIII. század előtti időre helyezi a Salamon-történet kialakulását Gerics Jó
zsef. Gerics szerint "Salamon története"..."Keletkezési korának"..."a terminus 
ante quem-et támadhatatlan bizonyossággal adja kezünkbe a XII-XIII. szá
zad fordulóján keletkezett Szent László legenda".47 Végül Csóka J. Lajos a 
Salamon-hagyományt tartalmazó krónikarész keletkezését a XIII. század ele
jére teszi.48

Ezek szerint a pólai Salamon-hagyományt is tartalmazó szövegrész kiala
kulását a tudósok a XI-XIII. század közötti időszakba helyezik. A Salamon- 
történet egészében megőrzött szövegére vonatkozó álláspontjukat azonban 
nem merjük minden további nélkül annak a pólai hagyományt magában 
foglaló részére is alkalmazni. Tartózkodó magatartásra éppen az egyes 
szerzők óvatos fogalmazása késztet. Kristó Gyula, aki -  mint azt láttuk -  
megengedi a Salamonról szóló résznek egy XII. századi műből történő ere- 
deztetését, ehhez azonnal hozzáfűzi, hogy a 136. fejezet szövege "nyilván 
nem változtatás"(aláhúzás tőlem RP)..."nélkür..."jutott korunkra.”49 Gerics 
József szerint a krónikák "a ránk maradt" Salamonra vonatkozó krónikaszö
vegek "szinte (kiemelés tőlem RP) egészükben már a László-legenda 
szerzőjének rendelkezésére álltak".50 Csóka J. Lajos pedig úgy véli, hogy az 
általa feltételezett XIII. század elejei szerző művét Kézai "Kivonatolta" (ki
emelés tőlem RP).51

Minket, témánk szempontjából elsősorban az érdekel, benne volt-e már a 
pólai hagyomány a Salamon-történet, illetve a krónika feltételezett legkorábbi 
változatában? Es ha igen, ez a változat mikor keletkezett? Véleményünk 
szerint a 136. krónikafejezet, s a többi, Salamon életének utolsó szakaszára, 
halálára és sírhelyére vonatkozó adatot tartalmazó szövege elemzésekor egya
ránt Gerics József azon megállapításából kell kiindulni, mely szerint "a króni
kának" ... "Salamonról szóló részleteiben különféle korú rétegek, más-más 
időben készült szerkesztések különböztetendők meg."52 Ahhoz, hogy a króni
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kák pólai Salamon-hagyományát megközelíthetően pontosan datálhassuk, fel 
kell használnunk az egyes "rétegek" keletkezésének időrendi meghatározását 
megkönnyítő adatokat. Csak ezek alapján kísérelhetjük meg a pólai Salamon- 
hagyomány krónikába kerülése idejének meghatározását. Legelőször is, kísé
reljük meg meghatározni a magyar források pólai Salamon-hagyománya 
időrendje kialakulásának dátum ante quem-ét!

Ezt az eljárást véleményünk szerint az ún. XIV. századi krónikakompozí
ció keletkezési időrendjéből kiindulva kell megkezdenünk. Az eddigi krónika
kutatás ezt a forráskomplexumot a szöveghagyomány szempontjából két nagy 
csoportra, a Budai (S) és a Képes Krónika (V) családjára osztotta.53 A két 
csoportban a számunkra megőrzött Salamon-történet szövege teljedelemben 
is eltér egymástól. Kettejük közül az egyébként is bővebb V-család tartalmaz 
hosszabb szöveget. A V-csoportnak az S-szel szembeni többletét a szakiro
dalom interpolációknak nevezi.54 Ezek az interpolációk legkésőbb 1358-ban 
lettek a Budai és Képes krónikában közösen megőrzött ún. törzsszöveghez 
toldva. Bennünket most elsősorban az érdekel, hogy a Salamon pólai halálá
ra, illetve sírhelyére vonatkozó adat a törzsszöveghez tartozik-e, vagy pedig 
az interpolációkhoz? Mivel az, mint arra már fentebb rámutattunk, benne 
van mindkét krónikacsalád valamennyi kódexében, a pólai hagyományra vo
natkozó elbeszélést a krónika törzsszövegéhez tartozónak kell tekintenünk. 
Ez a szöveg az események elbeszélésében 1332/33-ig halad és feltételez
hetően Károly Róbert uralkodásának utolsó évtizedében íródott.55 Eszerint, 
a pólai Salamon-hagyomány, visszalépve az időben, még az előtt került a 
Krónika szövegébe. Más szóval a Salamon pólai halálára, illetve sírhelyére 
vonatkozó adat már 1332/33 előtt benne volt a Krónika szövegében.

Vonjunk be ezen a ponton vizsgálódásunk körébe egy, a Budai és Képes 
krónika családján, illetve a XIV. századi krónikakompozíción kívülálló for
rást: Kézai Simon Gestáját! Ez a mű -  mint már fentebb láttuk -  szintén 
tartalmazza a Salamon pólai halála- illetve sírhelyére vonatkozó adatot. Kézai 
művének keletkezését Domanovszky Sándor a magyar krónikakutatásban 
általánosan elfogadott nézete szerint 1282-1285 közé helyezi, s ha elfogad
juk, hogy Kézai Krónikája, Kristó Gyula Anonymusra vonatkoztatott szavai
val élve "egységes egy szerző tollából eredő, interpolációktól mentes írásmű", 
ezt az időközt kell a pólai Salamon-hagyomány magyar forrásokban történő 
megjelenése biztos terminus ante quem-ének tekintenünk.56 Más szóval, a 
Salamon pólai halálára és sírhelyére vonatkozó adat a fentiek szerint már 
1282-1285 között benne volt egy magyar forrás szövegében.

A Kézai műve mellett létrejött krónikakompozíció azonban, amint fen
tebb láttuk, ugyancsak tartalmaz Salamon pólai halála- és sírhelyére vonatko
zó adatot. Ez a krónikaszerkezet -  mint már utaltunk rá -  fokozatosan jött 
létre és több kódexben megőrzött változatban maradt fenn. Általánosan 
elfogadott vélemény, hogy a legarchaikusabb krónikaszöveget az utókor szá
mára a Budai krónikacsoport ún. Sambucus (S) kódexe őrizte meg. Ezért 
általában ezt tartják a krónikaszakértők a legrégibbnek. Györffy György
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szerint a Sambucus kódex szövegének V. István király haláláig, 1272-ig 
terjedő része "a XIII. századi” krónika "szerkezet többé-kevésbé szöveghű 
másolatának tekinthető”.57 Ennek a krónikának a keletkezését (mely Györffy 
megállapítása szerint Ákos mester, óbudai prépost, királynéi kancellár műve), 
Domanovszky Sándor V. István uralkodása idejére, 1270 és 1272 közé he
lyezte.5*

Ha tehát elfogadjuk Domanovszky és Györffy nézetét -  melyet egyéb
ként Nagy Géza,5 ifj. Horváth János és Mályusz Elemér is magáévá tesz -, 
miszerint a Sambucus kódexben benne van a Salamon pólai halála- és 
temetkezési helyéről szóló adat, az már 1270-72-ben, tehát legalább tíz-tizen
öt évvel Kézai művének keletkezése előtt ismert volt egy magyar krónikás 
számára. Ezen a tényen Mályusz Elemér feltevése sem változtat, mely szerint 
a Salamon pólai sírjáról szóló részt maga Ákos mester toldotta a krónika 
szövegébe. Kíséreljük meg (ebből a biztos időpontból kiindulva) a Króniká
ban fennmaradt pólai Salamon-hagyományt még korábbra datálni!

Egy, II. András uralkodása idején (1205-1235) keletkezett krónikaszö
vegrészre még Marczali Henrik utalt a XIX. század végén.61 Ennek szerzője, 
Pauler Gyula szerint egy, a Zágrábi krónika által megőrzött régebbi forrást 
használt. Számunkra különösen jelentős, hogy Pauler a Salamon király pólai 
haláláról és sírhelyéről szóló elbeszélést (Kálmán kori megjelenésétől, felesé
ge és anyja agmundi sírhelyével bezárólag) ebbe az időszakba helyezi.62 Ezek 
szerint, II. András harminc éves uralkodásának ideje lenne a pólai adat 
krónikába kerülésének biztos ante quem-e.

Ha már most ezt a hosszú időközt le akarjuk szűkíteni, akkor az evvel a 
korszakkal kapcsolatos krónika-kutatás eredményeire kell fordítani figyelmün
ket. A krónikastúdiumok már régóta feltételezik egy 1235 körüli Gesta 
Ungarorum létezését. Ennek eszméje Huber Alfonztól a hírneves osztrák 
történésztől származik.63 Újabban Kristó Gyula hozott fel meggyőző érveket 
a Gesta létének bizonyítására.64 Ha feltételezzük, hogy a Salamon pólai 
halála- és illetve sírhelyére vonatkozó adat már a II. András és IV. Béla 
uralomváltásának éve körül keletkezett krónikarészben benne volt, amit -  
Pauler következtetését erre az adatra kiterjesztve -  az a körülmény látszik 
igazolni, hogy benne van a Zágrábi krónikában, akkor a pólai Saiamon-ha- 
gyomány már mintegy harmincöt évvel az Ákos mesternek tulajdonított rész 
keletkezése előtt ismert volt egy krónikaszerkesztő számára.

Anélkül, hogy magunkévá tennénk Mályusz Elemérnek Ákos mester sze
mélyére mint a Krónikabeli pólai Salamon-hagyomány szerzőjére vonatkozó 
hipotézisét, további elemzésünkben kiindulópontként fogadjuk el azon állítá
sát, mely szerint a Krónika 136. fejezetében tartalmazott Salamonra vonatko
zó »Migravit autem ex hoc seculo ad Dominum et sepultus est Pole in 
civitate Istrie« "rövid mondatot” nem nehéz elválasztanunk" más -  Mályusz 
szerint -  "előző krónikások fogalmazványától”. Ő ezt azzal indokolja, hogy 
még a 136. fejezet többi része, valamint a Kézainál és Mügelninél megőrzött 
Salamon-hagyomány az illető szerzők politikai állásfoglalását tükrözik, addig
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ez a "rövid utalás a közömbös pártatlanság bélyegét viseli magán". Tegyük 
hozzá: e mondat száraz tárgyilagossága stílus szempontjából is élesen elválik 
közvetlen szövegkörnyezetétől, amely -  ifj. Horváth János szavaival élve -  
egy "költői lendületű nekrológ".66

Miután elfogadtuk Mályusz Elemér megállapítását a Salamon pólai halá
láról és sírhelyéről szóló adat független voltára vonatkozóan, és -  legalábbis 
úgy hisszük -  sikerült megállapítanunk annak a Krónikában való megjelené
sének időpontját (dátum ante quem-ét), kíséreljük meg ennek a többi Sala
monnal kapcsolatos adattal -  hogy Gerics József szavaival éljünk: a Salamon- 
történet "többi rétegével" való időrendi összehasonlítását. Ez azért fontos, 
mert csak így tudjuk megállapítani, hogy a Salamon-hagyomány bővült-e a 
pólai adatnak a krónikába kerülése után, vagy fordítva; valóban kiveszett, 
illetve ki lett irtva, mint azt Gerics és nyomán Kristó Gyula vallja.

Kezdjük a pólai adathoz térben és vonatkozásban is legközelebb álló 
megjegyzés vizsgálatával. Azzal, mely szerint "Uxor autem et mater (se. 
Salomonis RP) in Agmund requiescunt". Ezt az adatot, akárcsak a Salamon 
pólai sírjáról szólót megtaláljuk a bővebb krónikák valamennyi kódexében. 
Ennek a megjegyzésnek önmagában, a Salamon pólai sírhelyére vonatkozó 
közlés nélkül nincs semmi értelme. Vagy, enyhébben szólva: egyedülálló eset 
lenne, ha Salamon feleségének és anyjának sírhelyéről a krónikás megemlé
kezett volna, míg magáról Salamonról nem lett volna tudomása, vág}7 hallga
tott volna róla. Erre, tudomásunk szerint, az egész krónikaszövegben nincs 
példa.69

A két adat szorosan összefüggő keletkezési kapcsolatára utalnak bizo
nyos, magából a szövegből kiinduló meggondolások. Konkrétan az a körül
mény, hogy a régiesebb szöveget őrző Budai krónikacsalád mondatában az 
"autem" és "et" közé egy "eius" birtokos névmás van beszúrva. Ezek szerint 
az egész mondat a következőképpen hangzik: "Uxor autem eius et mater in 
Agmund requiescunt."70 A Képes krónika későbbi szöveghagyományából az 
"eius" ugyan hiányzik, de azért ennek a közlésnek Salamonnal való kapcsola
ta mégis teljesen egyértelmű.

Ez az adat nyilván nem kerülhetett a Krónika szövegébe a Salamon pólai 
haláláról szóló hír előtt. Ez csak utána, vagy esetleg azzal egyidőben történ
hetett. A két sírhelyadat tartalmi vonatkozású rokonsága mellett vegyük 
figyelembe a stílusbeli hasonlóságot is! Tárgyilagos szűkszavúságával a Sala
mon anyjának és feleségének "Agmund"-i sírhelyére vonatkozó adat ebből a 
szempontból is feltűnően különbözik a 136. fejezet többi részétől és szorosan 
egyezik a Salamon pólai sírhelyére vonatkozó közléssel. Mályusz Elemér 
fentebb idézett igen meggyőző feltételezése szerint a Salamon pólai halálára 
és sírhelyére vonatkozó adatot "nem nehéz elválasztanunk az (előző) króni
kások fogalmazványától".71 Ha elfogadjuk Mályusz feltételezését, akkor azt, 
nézetünk szerint, ki kell terjesztenünk a Salamon feleségének és anyjának 
agmundi sírhelyéről szóló megjegyzésre is!
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Miután a Salamon pólai és feleségének, valamint anyának agmundi sír
helyére vonatkozó adatokat ily módon összekapcsoltuk, arra a kérdésre kell 
felelnünk, hogy hiteles-e a Salamon feleségének és anyjának agmundi sírhe
lyére vonatkozó adat? Igenló válasz esetén, -  az elmondottak értelmében 
a Salamon pólai halálára és sírhelyére vonatkozó közlés hitelessége úgyszól
ván szinte magától értetődően nyer megerősítést. Ezzel a kérdéssel utoljára 
Jánosi Mónika foglalkozott behatóan két alkalommal is. Első ízben, 1985-ben 
úgy foglalt állást, éppen a krónika ezen adata alapján, hogy Salamon és 
családja valóban Admontban tartózkodott, valamint hogy anyja és felesége 
tényleg itt lettek eltemetve.72

Később azonban, 1988-ban írt kéziratos kandidátusi értekezésében meg
változtatta előző nézetét. Jánosi ugyan elismeri; "elvben"... "nem lehetetlen, 
hogy" az 1074-ben alapított férfi kolostorban "alapításától nőtagok is tartóz
kodjanak, őket ott temessék el", ezt azonban mégsem fogadja el tényként, 
mivel "a női kolostort csak 1116-1120 között alapították és a Necrologium 
Admuntense sem tesz említést sem Anasztázia királyné Salamon anyja, sem 
Judit Salamon felesége haláláról, holott ha ott temették volna el őket, ezt 
valószínűleg nem mulasztották volna el feljegyezni mint ahogy"... "Admonttal 
ennél közelebbi kapcsolatban nem levő (talán kevésbé közeli kapcsolatban 
levő RP) adatot is feljegyeztek."73

Végeredményben tehát, Jánosi Mónika az admonti Necrologium hallgatá
sa miatt fogadja újabban fenntartással a Krónika admonti adatának hitelessé
gét. Ezért ezt a kútfőcsoportot kell behatóbb vizsgálat alá vennünk. Mindjárt 
elöljáróban hangsúlyoznunk kell, hogy a legkorábbi admonti nekrológiumok 
a kolostort ismételten pusztító tűzvészek következtében megsemmisültek. Az 
első ilyen tűzvész 1152-ben, az utolsó 1865-ben pusztított. Az öt nekrologi- 
um közül, melyről tudomásunk van, három 1865-ben a lángok martalékává 
lett. Ezekből kettőt Georg Pez ugyan már előzőleg kiadott74, de csak kivona
tokban. A nekrologiumok korábbi jegyzékeken alapulnak, melyek akárcsak 
az említett öt közül kettő, az idők folyamán megsemmisültek.75 Nem lehetet
len, hogy ezek közül valamelyik jegyzéken Salamon anyja és felesége is 
szerepeltek.

Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy a nekrológium "nomina 
defunctorum fratrum et sororum, aliorumque familiarium congregationis"-t 
tartalmazta. Márpedig pusztán azért, mert a kolostorban haltak meg és 
lettek eltemetve, sem Anasztázia sem Judit nem váltak a kolostorközösség 
tagjaivá vagy kerültek avval rokonságba. (Ezzel magyarázható azonban Ál
mos herceg nevének szereplései listán, ö  ui. Zsófia apáca nagyapja volt.) 
Egyébként arra is van példa, hogy a nekrológiumból olyan egyének 
neve hiányzik, akikről, mint pl. Fruto (Frodo) lelkészről más források 
alapján biztosan tudjuk, hogy a kolostor testvériségéhez tartoztak.77 Figye
lembe véve mindezt, úgy véljük, hogy csupán a nekrológiumok hallgatása 
nem elegendő ok Salamon anyjának és feleségének admonti sírhelyére vonatko
zó adatának elutasítására, annak ellenére, hogy a Krónika az egyetlen forrás,
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amely azt fenntartotta. Ennek hitelességét tehát más módon kell vizsgálni. 
Egyébként a Nekrológiumban szerepelnek Juditok és Zsófiák is. Ezek közül 
valamelyik Salamon felesége is lehetne. Gondolunk itt elsősorban arra a 
"Juditba ducissa"-ra, akit a nekrológium kiadója, Godffied Edmund Friess I. 
Welf bajor herceg lányával kísérelt meg óvatosan azonosítani.78 Közismert 
tény, hogy Judit második férje lengyel herceg, azaz "Dux" volt. Mindez 
természetesen csupán feltevés.

Salamon feleségéről ezen kívül a Krónikaszerkesztményben még egy he
lyen történik említés. Mivel a krónikászöveg őt ott -  az okleveles és a 
külföldi források Juditjától eltérően -, Zsófiának nevezi, a szakirodalom, 
ennek téves voltára hivatkozva, az agmund-admonti sírhelyadatot is hitelt 
nem érdemlőnek minősítette. A krónikairodalmat állásfoglalásában meg
erősítette egy további körülmény is. Az ti., hogy Salamon "Zsófia" nevű 
felesége agmundi, illetve admonti utóéletéről a XIV. századi krónikakompo
zíción kívül még egy ífásmű, mégpedig Kézai Simon krónikája is beszámol.81 
A Kézai művében fennmaradt, Salamon feleségére vonatkozó szövegrész a 
névcserén túl több ellenőrizhetően téves adatot tartalmaz (mint pl. apáca 
volta), amiért a szakirodalom már régen felismerve azt, tévesnek nyilvánítot
ta Kézai elbeszélését A kérdéssel foglalkozók többsége arra a következtetés
re jutott, hogy Kézai és a krónikarész szerzője Salamon feleségét ezeken a 
helyeken II. Vak Béla lányával cserélte össze.

Kézai egyik fordítója, Császár Mihály szerint pl. "Az admonti kolostor
ban élt Vak II. Béla leánya Zsófia, ezt téveszti össze szerzőnk (se. Kézai 
RP) Salamon nejével Zsófiával (sic! RP), aki az 1120. táján épült admon
ti kolostorban természetesen nem élhetett."82 Hasonlóan foglalt állást 
Csóka J. Lajos is. ó  így fogalmazott: "A magyar királyi családhoz tartozó 
Zsófia nevű admonti apáca, valójában II. Géza húga volt."83 A Króniká
ban és Kézainál jelentkező téves Zsófia adatra Kristó Gyula is kitért: 
"Mindenesetre a Krónikában azt olvassuk, hogy Salamon felesége Ad- 
montban halt meg s ez nem Juditra, hanem II. Béla valóban szent életű 
leányára, Zsófiára vonatkozik."84

Magunk úgy látjuk, hogy Kézai Simon, kinek Gestája Györffy György 
megállapítása szerint "forrásainak átértékelt, eltorzult kivonata" ,  a Króniká
ban szereplő két, Salamon feleségére vonatkozó adatot tartotta fenn egybe
dolgozva s "hozzáfűzve a maga megható történetét Salamon síron túl is hű, 
magát apáca életre adó feleségéről", akit részben valóban II. Béla Zsófia 
nevű apáca lányáról mintázott. Az adatok összeolvadásának idejével kapcso
latban Csóka J. Lajos úgy nyilatkozott, hogy 0 . Béla lánya, Zsófia történetét 
"minden bizonnyal a XIII. század elején egyesítették Salamon feleségének az 
életével."86 Kristó Gyula szerint viszont "ez a névtévesztés a Krónikában 
akkor történhetett, amikor Zsófia emléke elhalványulóban volt."87 Elfogadva 
Kristónak ezt az igen meggyőző következtetését, annak csupán időrendi 
vonatkozásával nem érthetünk egyet. Nem tudjuk elhinni, hogy ez a névté
vesztés a Krónikában az 1150-1160-as években történt, amint azt Kristó
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állítja, hiszen ekkor még Zsófia fivérei, II. Géza (1141-1162), II. László 
(1162-1163) és IV. István (1163-1165), illetve unokaöccse, III. István 
(1162-1172) uralkodtak.88 Sőt, ekkor még maga Zsófia is élhetett Admont- 
ban. Ez csak sokkal később következhetett be, amikorra Zsófia emléke 
már valóban annyira elhalványult, hogy a Krónikaíró összetéveszthette Sala
mon feleségével. Elfogadhatóbbnak tartjuk ezért Kristó későbbi állásfoglalá
sát, mely szerint: "Judit és Zsófia azonosítása Salamon felesége alakjával" ... 
"a XIII. század végére ivódott be mélyen a köztudatba."90

Ha ugyan a Krónikában szereplő Salamon-feleség, nevét valóban II. Béla 
Zsófia nevű lányával való összetévesztés révén nyerte. Bonyolítja ui. a kér
dést, hogy nemcsak II., de I. Bélának is volt egy Zsófia nevű lánya. Az 
eddigi irodalom, valószínűleg ugyancsak a Kézai-féle Zsófia-kép hatása alatt 
állva, nem tért ki annak lehetőségére, hogy a Krónika szerzője ezt a Zsófiát 
is összetéveszthette Salamon feleségével. Csupán C. A. Macartney utalt rövi
den erre 91 Ennek lehetőségét több körülmény valószínűsíti. Elsősorban, ez a 
Zsófia Salamon feleségének és természetesen magának Salamonnak is kor- 
társa (1062 előtt-1095), az utóbbinak ezen kívül még unokatestvére is volt,92 
ez pedig már önmagában is megkönnyíthette az összetévesztést.

Ezúttal még egy összefüggésre szeretnénk emlékeztetni Salamon és az 
utóbb említett Zsófia között. Nevezetesen arra, hogy Zsófia Weimar-Orla- 
mündei Ulrik isztriai őrgróf felesége volt, aki mint azt alább látni fogjuk, 
kapcsolatban állt Salamon pólai temetkezési helyével.

A Salamon-történet további rétegének a volt magyar király Kálmán ural
kodása idején való állítólagos megjelenéséről szóló hírt tekinthetjük. A Kró
nikának Salamon Kálmán kori megjelenéséről szóló szövegrészét, mind fen
tebb láttuk, Pauler II. András korára datálta.93 Ezt azonban minden köze
lebbi megindoklás és elemzés nélkül tette. Pauler (feltételezhetően) csak az 
addig nyomtatásban megjelent kódexeket használta. Az A és S kódexet a 
Budai családjából, valamint a V-t a Képes Krónikáéból nem ismerte. Termé
szetesen, Pauler még a régi, Mátyás Flórián-féle kiadás fejezetbeosztását 
alkalmazta.94 Az új, Szentpétery-féle kiadásban, Domanovszky felosztása sze
rint a Salamon haláláról és Pólai sírjáról szóló szövegrész az 136. fejezetbe 
került.95

A Salamon király pólai haláláról és sírhelyéről szóló hagyományt tartalmazó 
136. krónika fejezetet először ifj. Horváth János tette vizsgálat tárgyává.96 Ó 
fűzött először magyarázatot ennek a krónikarésznek ahhoz a helyéhez, ahol 
Salamon Kálmán király korában (1095-1116) való megjelenéséről történik 
említés: Salamon "Visus est etiam semel in Hungária tempore regis Coloma- 
ni, séd statim dilituit nec unquam alius comparuit".97 -  Horváth szerint "ezt 
a megjegyzést" mivel "nemcsak az aránylag újabb Képes Krónika családjának 
kódexeiben található, hanem a régebbi és sok tekintetben jobb szöveget hozó 
Acephalus-kódexben, továbbá a Budai és Dubniczi krónikában is megvan", 
"hitelesnek kell minősítenünk éppen a legrégibb és legjobb kódexek vallomá
sa alapján". Horváth úgy véli, hogy "ez a megjegyzés benne volt a Hóman
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által feltételezett Gesta Ladislai regis-ben is", ő  azonban, ennek a hipoteti- 
kus Gestának a keletkezését, többek közt éppen e megjegyzés miatt, Kálmán 
király uralkodásának idejére helyezte.98

Ifj. Horváth János véleményének ismertetése után legyen szabad ahhoz 
két megjegyzést fűznünk. Először is arra szeretnénk rámutatni, hogy a "tem
pore regis Colomani" időmeghatározás semmiképpen sem keletkezhetett Kál
mán király uralkodása idején, mivel a krónikás saját koráról (mint arra 
éppen Horváth figyelmeztetett) MINDIG jelenidőben beszél. A királyok 
uralkodása idejét pedig csak a múlt jelölésére alkalmazza.99 Következésképp, 
a Salamon Kálmán kori megjelenéséről szóló hír csak 1116 UTÁN kerülhe
tett a Krónika szövegébe! Másik észrevételünk arra vonatkozik, hogy a 
Salamon Kálmán korában való megjelenését tartalmazó adat, a Krónika 
kritikai kiadásának tanúsága szerint éppen az általánosan és Horváth által is 
legrégibbnek elismert kódexből, a Sambucusból HIÁNYZIK!100

IQ. Horváth János után Kristó Gyula is áttekintette a Salamon Kálmán 
korában való megjelenésére vonatkozó hagyományt tartalmazó forrásokat. 
Szerinte "az S- és a V-család kódexei"... "Salamonnak Kálmán kori magyaror
szági felbukkanásáról tudnak". Kristó Horváthtal ellentétben (annak dacára, 
hogy egy XII. századi történeti műből tartja eredeztethetőnek), ezt a hagyo
mányt nem tekinti hitelesnek.101 Ó azonban, annak ellenére, hogy erre már/' 
Domanovszky Sándor rámutatott Krónika kiadásának kritikai apparátusá-

i (Y7 m i  r rban és időközben Gerics József is felhívta rá a figyelmet , Horváthhoz 
hasonlóan nem vette észre, hogy a Salamon Kálmán kori megjelenésére 
vonatkozó megjegyzés magából az S-kódexből HIÁNYZIK!104 Ezek szerint 
ez az adat csak a Sambucus kódexben megőrzött szöveg leírása, azaz 1270- 
72 után kerülhetett a Krónikába. Ez az évszám lenne más szóval a Salamon 
Kálmán kori magyarországi megjelenéséről szóló hagyomány krónikaszövegbe 
jutásának biztos datum post quem-e.

A Salamon megjelenéséről szóló adat az úgynevezett kisebb Krónikákból 
(melyeket egyébként szintén a XIV. századi Krónikakompozfció, illetve a 
Képes Krónikán alapulónak tart a kutatás), szintén hiányzik. Természetesen 
a legkézenfekvőbb az a feltételezés, hogy azok azt kihagyták, nem lehet 
azonban kizárni annak lehetőségét sem, hogy az általuk használt szöveg 
éppen egy olyan kódex lehetett, mint a Sambucus, melyből Salamon Kálmán 
kori megjelenésének leírása hiányzott. Salamon Kálmánkori megjelenését 
nem említi Jan Dlugosz lengyel szerző sem a XV. század végén keletkezett 
História Polonica című művében. Ez első pillantásra annál feltűnőbb, mivel 
Dlugosz, az eddigi kutatók megállapítása szerint egy, a Képes Krónika csa
ládjához tartozó és azon belül is Thuróczyéhoz legközelebb álló szöveget 
használt forrásként Márpedig mint láttuk, a Salamon Kálmán kori megjele
nésére vonatkozó adat ennek a családnak összes ismert kódexében benne 
van. Csábító lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy a Képes Krónika 
családjában (mint a Budaiban a Sambucus) létezett egy kódex melyből ez az 
adat hiányzott.

30



SALAMON ÉS PÓLA

Bizonyos meggondolások azonban óvatosságra intenek bennünket. Dlu- 
gosz elbeszéli Salamon nejének újabb férjhezmenetelét, s ő ezt Szent László 
korára helyezi. Mivel Salamon volt felesége Dlugosz szerint özvegyként ment 
újra férjhez, Salamonnak addigra meg kellett halnia, tehát nem jelenhetett 
meg Kálmán korában, aki László után uralkodott, így abból a tényből, hogy 
Dlugosznál Salamon Kálmán kori megjelenése hiányzik, nem lehet arra kö
vetkeztetni, hogy az a Képes Krónika családjának általa használt kódexéből 
hiányzott volna, vagy éppen, hogy egy ilyen egyáltalán létezett volna.105

Lássuk már most a Salamon Kálmán kori magyarországi megjelenéséről 
szóló adat krónikába jutásának dátum ante quem-ét. Ennek az adatnak, 
mivel a Sambucus-kódex kivételével valamennyi, a XIV. századi krónika- 
kompozícióhoz tartozó krónikában benne van, benne kellett már lennie a két 
krónikacsalád -  a Budai és a Képes Krónika -  közös ősében is, mely 
1270-1272 és 1332-1333 között keletkezett és amelyet egy ferences, azaz 
minorita szerző művének tulajdonít a krónikakutatás.1 Ezt a krónikát 
Marczali Henrik és Erdélyi László az Acephalusr-kódexszel (A) azonosítot
ta.107 Kristó Gyula pedig azonosnak tartja a Sambucus-kódexszel (S).108 Mi 
azonban, az elmondottak alapján úgy látjuk, hogy a Sambucus-kódexben 
megőrzött szöveg nem lehet azonos a feltételezett "Minorita krónikával" és 
így egyenes őse a XIV. századi krónikakompozíciónak, mivel hiányzik belőle 
Salamon Kálmán kori megjelenésének leírása, ami a krónikakompozícióban 
megvan.

Szerintünk a Budai Krónika többi kódexének (az S- kivételével) és a 
Képes Krónikának közös őse egy, a Sambucus- és Acephalus-kódex között 
közbülső helyet elfoglaló szöveg volt, amely a Sambucus-kódexétől (csak) 
annyiban tért el, hogy benne volt a Salamon Kálmán kori magyarországi 
megjelenéséről szóló híradás. Ezek szerint a Salamon Kálmán kori felbukka
násáról szóló hagyomány biztos dátum ante quem-je 1332/33, ameddig a két 
krónikacsalád szövege közös.109 összegezve az elmondottakat, a Salamon 
Kálmán kori magyarországi megjelenésére vonatkozó adat 1270-72 és 1332- 
33 között kerülhetett a Krónikaszerkesztmény szövegébe.

Ennek az időrendi kérdésnek a megoldása azonban mégsem ilyen egysze
rű. Nem zárhatjuk ki ui. annak lehetőségét sem, hogy a XV. század végén 
keletkezett Sambucus kódex másolója -  tudatosan, vagy elírásból -, kihagyta 
az általa másolt krónika szövegből a Salamon Kálmán kori megjelenésére 
vonatkozó adatot.110 A feltételezhető kihagyás ellenbizonyítékaként arra a 
tényre kell rámutatnunk, hogy a Krónikakompozíció kódexeinek másolói 
inkább gyarapítani igyekeztek a Krónika szövegállományát mint csökkenteni 
azt. Erre kézzelfogható bizonyítékként, éppen Salamon vonatkozásában tu
dunk példát idézni, nevezetesen a Dubniczi krónika másolójának eljárását, ó  
az exkirálynak a krónikában már benne levő Kálmán kori megjelenésére 
vonatkozó adatához, egy attól eltérő, de sokkal részletesebb interpolációt 
főzött.111 A szakirodalomban szabályként elfogadott Marczali Henrik tétele, 
mely szerint a krónikaírók, vagy kódexmásolók, ha valamit ki is hagytak az
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előttük fekvő már meglevő másolandó szövegből, csupán azért tették, hogy 
azt valami bővebb elbeszéléssel pótolják.112

Az ellenkező álláspontot, ti., hogy a Sambucus-kódex egy bővebb króni
kaszöveg kivonata, egyedül ifj. Horváth János képviseli.112a Horváth azonban 
feltételezését nem bizonyítja, illetve az általa e célból idézett érvek ezt nem 
bizonyítják. Egyébként, habár Horváth egyedül a Sambucus-kódexről beszél, 
úgy tűnik, mintha az egész Budai Krónika családra gondolna. Megállapítása 
tehát nem vonatkozik a családon belüli szövegeltérésekre, így a Salamon 
Kálmán kori megjelenésére vonatkozó adatra sem. Különös lenne, ha ettől a 
szabálytól éppen a Sambucus-kódex másolója tért volna el. Pontosan ellen
kezőleg, Kristó Gyula beható vizsgálatai alapján megállapította: "Az S-kódex- 
nek más krónikákkal való összevetése bizonyítja, hogy a Sambucus scriptora 
az előtte fekvő szöveget" ... "nagy általánosságban híven másolta, ha olykor 
módosíthatott is rajta, sehol sem rövidített."113

Miért tette volna ezt éppen Salamon Kálmán kori megjelenésének elbe
szélésénél? Ez teljesen következetlen lett volna tőle. Ha az erre vonatkozó 
megjegyzés az S-kódexből hiányzik, akkor annak ezek szerint hiányoznia 
kellett a scriptora előtt fekvő szövegből is, amely 1270 és 1272 között már 
elkészült és amelyik a Salamon pólai halálára és sírhelyére vonatkozó adatot 
-  mint azt bebizonyítottuk -  tartalmazta, a Kálmán kori megjelenésére 
vonatkozót viszont nem. összegezve az elmondottakat, a Salamon Kálmán 
kori magyarországi megjelenését tartalmazó híradás a pólai halála- és sírhe
lyére vonatkozó adat UTÁN került a XIV. századi krónikakompozíció szöve
gébe.

A XIV. századi krónikakompozíciótól eltérően, Kézai Simon és Mügelni 
Henrik krónikája, valamint a Dubniczi krónika egy interpolációja Salamon
nak Szent László kori (1077-1095) megjelenéséről ad hírt.114 Ez az elbeszé
lés sokkal terjedelmesebb és színesebb a Kálmán kori megjelenés leírásánál 
és megérdemli, hogy alapos elemzés tárgyává tegyük. Annál is inkább, mivel 
az eddigi kutatók meglehetősen ellentmondó eredményekre jutottak az elbe
szélés vizsgálata folyamán. Közülük Domanovszky Sándor, aki először foglal
kozott ezzel a szövegrésszel, nem tudott mit kezdeni vele. Óvatosan megkoc
káztatta ugyan azt a feltevést, hogy ez az adat "már az V. István korabeli 
ősforrásban benne volt", azonban maga a tény, hogy ezt "Kézai eredeti 
részei" címszó alatt tárgyalja, azt mutatja, hogy végső soron neki tulajdonítot
ta ennek szerzőségét.

Hasonló bizonytalanságot árul el Domanovszky a három forrásműben 
fennmaradt változat rokonításánál is. A Dubniczi krónikáról megjelent tanul
mányában 1899-ben úgy foglalt állást, hogy a Kézainál és Mügéimnél is 
meglevő részlet közül "A Dubniczi Krónikához" ... "Mügein elbeszélése lát
szik közelebb állónak".116 Az 1906-ban közzétett Kézai-tanulmányában vi
szont már úgy látta, hogy "A három szöveg eltérései nem valami nagy 
rokonságot árulnak el".11 Végül 1907-ben, Mügelni Henrik krónikájáról írt

32



SALAMON ÉS PÓLA

munkájában a három szöveget minden megjegyzés nélkül közölte egymás 
mellett, három oszlopban.118

Domanovszkyval ellentétben (akinek krónika-leszármaztatásával egyéb
ként sem értett egyet), Helmut Ludwig 1938-ban, egy a magyar tudományos 
nyilvánosság által kevésbé ismert tanulmányában határozottan úgy nyilatko
zott, hogy a Salamon László kori megjelenéséről szóló e három műben 
fennmaradt elbeszélés egy közös forrásból ered. Mügelni Henrik krónikájá
nak szentelt tanulmányában azonban ezt a betoldást, csak megemlítette, nem 
bocsátkozva keletkezési időrendje, sem pedig hitelessége kérdésének taglalá
sába.119

Ludwiggal és Domanovszkyval ellentétben ifj. Horváth János határozott 
állást foglalt Salamon László kori megjelenéséről szóló elbeszélésének kelet
kezési idejével és hitelével kapcsolatban. Szerinte "ez az elbeszélés" ... "a 
későbbi idők bélyegét hordozza magán". Horváth véleményét arra a pontat
lanságra alapozza, hogy az László királyt mint Salamon testvérét említi. 
Emiatt -  Horváth szerint -  a Dubniczi krónika Salamon László kori megjele
nésének leírása "nyilvánvalóan későbbi időből származik". Hogy melyik ez a 
"későbbi idő", arra abból lehet következtetni, hogy Horváth szerint ez az 
értesülés a Salamon Kálmán kori felbukkanását közlő jelenet hatása alatt 
keletkezett.120 Más szóval ifj. Horváth János a Salamon László kori megjele
néséről szóló adatot a Kálmán kori után keletkezettnek tartja.

A Dubniczi krónika szövege így, elszigetelten vizsgálva, kétségkívül ifj. 
Horváth Jánosnak látszik igazat adni. Hogy itt valóban kései betoldással van 
dolgunk, már maga az a tény mutatja, hogy a Salamon László kori megjele
néséről szóló elbeszélés e szövegben a Kálmán korit követően más-, zöld 
színű tintával íródott.121 Hogy László és Kálmán uralkodási időrendjét megtart
sa, kitörölte a "Visus est etiam semel in Hungária tempore Regis Cokxnanni séd 
statim delituit" szövegrészt és a László kori után még egyszer leírta

Nyilvánvaló, hogy a Dubniczi krónika szövegállományához az elbeszélés 
szövegét utólag csatolta, illetve interpolálta a krónikás, vagy a másoló. Ha ez 
a feltételezésünk helytálló, akkor a Salamonnak László kori megjelenéséről 
szóló elbeszélés a Dubniczi krónika kódexének keletkezésekor került annak 
szövegébe. A Dubniczi krónikát tartalmazó kódex keletkezésének idejét Do- 
manovszky 1479-re tette.122 Ennyiben tehát igaza van ifj. Horváth Jánosnak. 
Horváth megállapítása számunkra azonban nem bír különösebb jelentőség
gel, mivel, ő, a Salamon Kálmán kori megjelenését tartalmazó szövegrészt túl 
koránra, magára Kálmán király uralkodásának idejére (1095-1116) helyezte. 
Mi viszont rámutattunk, hogy az 1270-72 után jött létre és a Sambucus-kó- 
dexben megőrzött szövegből még hiányzik.123

Salamon László kori felbukkanását azonban a Dubniczi krónika interpo
lációja mellett még két másik írásmű is megörökítette: Kézai Simon Króniká
ja és Mügelni Henrik német nyelvű krónikája. Ennek a hagyománynak az 
elterjedtségéről tanúskodik az is, hogy az említett írott műveken kívül a 
képzőművészetben is ábrázolták. Bogyay Tamás a bántomyai templom fires-
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kóinak egyikén fedezte fel Salamon alakját, akinek egy koronás koldus egy 
másik koronát nyújt.124 Egyelőre Horváth relatív kronológiájából kiindulva, 
de elvetve abszolút időrendjét, a László kori Salamon-jelenés csak 1270-72 
(amikor az V. István kori gesta) és 1282-85 között (amikor a Kézai króniká
ja keletkezett) kerülhetett az elbeszélő források szövegébe. Természetesen ez 
csak abban az esetben áll, ha feltételezzük, hogy Kézai Krónikája egységes, 
egy kortárs szerző tollából eredő írásmű.125

Újabban a kutatók ebben mindinkább kételkednek, feltételezve, hogy 
Kézai művében korábbi szerzők szövegrészei is fennmaradtak.126 így az e 
három műben fennmaradt Salamon Szent László kori megjelenéséről szóló 
elbeszélések összehasonlítása alapján, annak keletkezését Gerics József III.

1 7 7  170István, Kristó Gyula pedig III. Béla uralkodásának idejére helyezte. 
Csóka J. Lajos pedig a Salamon László kori megjelenését leíró rész keletke
zését a XIII. század elejére datálta, annak szerzőségét egy pannonhalmi 
bencés szerzetesnek tulajdonítva.129 Anélkül, hogy egyelőre állást foglalnánk 
a szerző kilétével kapcsolatban, Csóka időbeli meghatározását szeretnénk 
pontosítani, helyesebben a "XIII. század eleje" fogalmát szűkíteni. Úgy tűnik 
ui., hogy Csóka ez alatt (1210-es évek) túl korai időt ért.

Először is emlékeztetnünk kell arra a körülményre, hogy Salamon László 
király előtt szerzetesi ruhában, alamizsnát koldulva jelent meg. Csóka nem 
utolsósorban éppen a szerzetesi ruha említése miatt következtetett a jelenet 
szerzőjének bencés voltára. Mi viszont itt arra kívánunk rámutatni, hogy ez a 
rész, amely Salamont mint kéregető barátot említi, semmi esetre sem kelet
kezhetett a kolduló rendeknek, elsősorban a ferenceseknek a történelem 
színpadán való megjelenése előtt. Ez pedig az 1210-től 1218-ig terjedő 
időszakba esik, magyarországi megjelenésük pedig valamivel későbbre, 1229 
és 1233 közé.130 Ez a dátum post quem áthághatatlan, mert a kolduló 
rendek létrejötte előtt egyházi előírások szigorúan tiltották a szerzeteseknek, 
pl. a bencéseknek az alamizsna kéregetést. Az elmondottak alapján tehát 
-  tekintet nélkül a Salamon László-kori felbukkanását leíró jelenet szerzőjé
nek rendi hovatartozására úgy véljük, hogy az csak az 1210-es évek 
UTÁN keletkezhetett.

Mivel azonban a Zágrábi krónikában sincs benne, ez az adat csak 1235 
után keletkezhetett, illetve kerülhetett a három idézett írásmű közös forrásá
nak szövegébe. Más szóval, Mügelni Henrik, Kézai Simon és a Dubnici 
krónika interpolációjának Salamon megjelenéséről szóló szövegrésze 1235 
után vált szét. Ez pedig azt jelenti, hogy a Salamon László kori megjelenését 
elbeszélő szövegrész 1235 és 1283/5 között keletkezett.

Meghaladja munkánk kereteit a két megjelenés (a Kálmán és László kori 
elbeszélés) kialakulása időrendi viszonyának további vizsgálata. Csupán azt 
szeretnénk hangsúlyozni, hogy véleményünk szerint ebben a kérdésben Ge
rics Józsefnek és Kristó Gyulának van igaza Horváth Jánossal szemben. A 
megadott időrendi keretek között ui. valószínűnek tűnik, hogy a Salamon 
László kori megjelenését elbeszélő rész kialakulása valóban úgy játszódott le,
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ahogy ők ketten látják, csak valamivel később mint ahogy hiszik. Ennek az 
elbeszélésnek az éle -  ezt el kell ismerni -  Szent László király ellen irányul, 
ezért előbb megkísérelték -  mint arra Gerics joggal felhívta a figyelmet -  
magyarázgatni.1 Később viszont, már ez sem tűnhetett elegendőnek Szent 
László kultuszának megvédésére és ekkor azt az amúgy is népszerűtlen 
Kálmán király korára vetítették át. Hallgatással épp a László kori megléte 
miatt nem mellőzhették az elbeszélést. Közvetve viszont ez is azt bizonyítja, 
hogy a Sambucus-kódexben nem volt benne a Kálmán kori megjelenés.

Kockáztassunk meg itt most mi is egy feltevést! Láttuk, hogy egyes 
kutatók már feltételezik; hogy Kézai művében korábbi szerzők szövegrészei 
is fennmaradtak. Miért ne lehetne ez fordítva is? Más szóval, miért ne 
származhatnának elméletben egyes szövegrészek, pl. a Salamon László kori 
megjelenéséről szóló elbeszélést fenntartó, egy későbbi, Kézai művét interpo
láló szerzőtől? Hogy ez a feltételezésünk nem teljesen alaptalan, az a körül
mény is bizonyítja, hogy a Dubniczi krónikába szerzője, vagy kódexének 
másolója Salamonnak Kálmán kori megjelenésére vonatkozó adatot közvetle
nül követően éppen így interpolálta annak a László kori felbukkanásáról 
szóló leírást. Mivel ehhez más, zöld színű tintát használt és a Salamon 
Kálmán kori megjelenésére vonatkozó mondatot is benne hagyta a krónika
szövegben, Salamon László kori megjelenése leírásának interpoláció volta 
azonnal szembetűnik.133

Kevésbé várhatunk ilyen vizuális bizonyítékot Kézai Krónikájának eseté
ben, mivel az ő műve, a tudomány mai állása szerint, csupán XVIII. századi 
kéziratban maradt fenn és így eredeti középkori külalakjára ma már nem 
következtethetünk.134 Állításunk bizonyítására ezért nem marad más hátra, 
mint ismét a szövegelemzés módszerét igénybevenni. Kedvező körülmény ez 
esetben számunkra az, hogy Gerics József e téren már elvégezte az úttörő 
munkát. A továbbiakban az ő eredményeiből szándékozunk kiindulni. Ezért 
legelőször Gerics megállapításait kell összegeznünk, gondosan elemezve őket.

Salamon László kori megjelenésének három változatban (Kézai, Mügelni, 
Dubniczi krónika) fennmaradt leírását összehasonlítva "hangulatuk" alapján 
Gerics arra a következtetésre jutott, hogy a három szöveg közül Kézai 
Simoné a legkésőbbi. Ez annál szembetűnőbb, mivel a három mű közül 
éppen az övé a legKORÁBBI! Ezt az ellentmondást Gerics Ludwighoz 
haronlóan egy közös, mindhárom szerző által ismert Salamon-hagyomány 
létével magyarázza. Benyomása szerint "Kézai már ismerte azt a hagyományt, 
amelyet Mügelni és a Dubniczi Krónika örökített ránk".1

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy a szóban forgó részt Kézai 
Simon, vagy a művében fennmaradt elbeszélés szerzője milyen forrásból 
merítette? Hogy erre melyik irányban kell választ keresni, arra az elbeszélés
ben használt "dicitur" megjelölés látszik utalni. Gerics ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy Kézai "Salamon" ... "látogatásának értesülését idegen hírfor
rásra való hivatkozással adja elő".136 Mi, megtoldva Gerics megállapítását azt 
kívánjuk hozzáfűzni, hogy ezen a helyen a szerző ismerete közvetve, vagy
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közvetlenül szóbeli közlésen látszik alapulni, mivel forrásként a "dicitur"-ra 
hivatkozik.

Még Szűcs Jenő feltételezését is megkockáztathatjuk, mely szerint Kézai 
Simon személyesen is megfordult Pólában és szóbeli értesülését ott a helyszí
nen szerezte. Ez azonban csak abban az esetben lehet helytálló, ha a 
Salamon Szent László kori megjelenéséről szóló elbeszélés már Kézai közép
kori kódexében benne volt. Mivel azonban az elveszett ez nem állítható teljes 
bizonyossággal. Mindezek ellenére sem merjük teljes határozottsággal állítani, 
hogy Kézai Salamon László kori megjelenésére vonatkozó közlése közvetlen 
szóbeli információn alapszik. Mint azt ui. Manfred Günther Scholz újabban 
kimutatta, a "dititur"-t mint forráshivatkozást nem szabad minden esetben 
szó szerint érteni.

Max Büdingernek -  aki egyébként nem hisz a Pólában tisztelt Salamon
nak, és a hasonló nevű magyar királynak az azonosságában -, az a vélemé
nye, hogy a két személyt maga Kézai ötvözte egybe. Ez viszont azt feltétele
zi, hogy egy Salamont már Kézai idejében szentként tisztelték Pólában. Azt 
azonban Büdinger is kénytelen elismerni, hogy Pólában csak a XV. századtól 
mutatható ki egy Salamon tisztelete, akit épp a magyar források alapján 
azonosíthattak a volt uralkodóval.139

Számunkra azonban, Kézai Simon Gestájának tudósításától függetlenül is 
fontos lenne tudni, kiktől eredhet ez a közlés? Erre a kérdésre egy másik 
kútfő, Mügelni Henrik német nyelvű krónikája ad választ. Mügelni Henrik -  
Kézain túlmenően -  azt is közli, honnan szerezte Salamon pólai halálára és 
sírhelyére, valamint László kori megjelenésére vonatkozó értesülését. Mügel
ni az ezeket elbeszélő fejezet végéhez a következő megjegyzést fűzi "als uns 
die munch sagen". Mügelninek ezt a közlését a tudósok többféleképpen 
magyarázták. A Mügelni Krónikájának kritikai kiadását elkészítő Travnik 
(Nedeczey) Jenő véleménye szerint ezt a forrásutalást maga Mügelni Henrik 
fűzte az elbeszéléshez Ezek szerint nem volt benne az általa fordított szöveg 
eredetijében. Ha Travniknak állítása helytálló, akkor az 1358 és 1368 között 
került a róla elnevezett krónika szövegébe, amikor a fordítás készült.140

Eltérnek a vélemények a közlés tartalmi jelentését illetőleg is. Csóka J. 
Lajos szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy Mügelni értesülését a XIII. 
századi, Pannonhalmán szerkesztett krónikából vette.141 Gerics József már 
előbb rámutatott arra, miszerint: "Mügein" ... "szövegezése azt a gyanút 
keltheti, hogy e rész feljegyzésénél kizárólag a pólai egyháztól szerzett szemé
lyes értesülése volt híreinek forrása".142 Nem bocsátkozva egyelőre annak 
elemzésébe, hogy értesülése közvetlen vagy közvetve származott-e Pólából, 
mi úgy látjuk, hogy Mügelni közlését nem lehet úgy értelmezni, hogy értesü
lését csakis egy bencés krónikából szerezehette.14 A következő kérdés: mit 
mondhattak a szerzetesek Mügelninek?

Mielőtt azonban rátérnénk Mügelni Henrik krónikája Sálamon király 
László kori megjelenéséről, és pólai halála-, valamint sírhelyéről szóló híradá
sának elemzésére, szükségesnek tartunk egy rövid kitérést tenni e mű szö
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veghagyományozásával kapcsolatban. A magyar történetírás Mügelni króniká
ját -  annak ellenére, hogy a Travnik (Nedeczey) Jenő-féle kritikai kiadásból 
ennek éppen az ellenkezője tűnik valónak -  Domanovszky nyomán egy, 
egyetlenegy példányban fennmaradt, vagy legalábbis egy egységes szöveget 
tartalmazó műként kezelte.144 Nos ez, Salamon király történetének, a bukás 
utáni részére vonatkozólag nem áll.

Ez a rész -  mint Mügelni Henrik krónikája egyáltalán -  kilenc kódexben 
maradt fenn. Rokonításukat Travnikon kívül Helmut Ludwig végezte el 
1938-ban megjelent tanulmányában. Sajnos Ludwig Mügelni tanulmányának 
megjelenése és Mügelni krónikájának a SRH-ban Travnik által történt kiadá
sa csaknem egy időpontra esik és így egyikük sem hasznosíthatta a másik 
eredményeit. A Mügelni-krónika kódexeinek rokonításán túl, Ludwig e króni
kának a latin nyelvű krónikák közötti elhelyezését is megkísérelte. Szerinte az 
a krónika melyet Mügelni fordított latinról legközelebb a Képes krónikához 
és a Thuróczy krónikához állt, amelyeknek közös őse volt. A Salamon 
megjelenését tartalmazó szövegrészre azonban nem tért ki külön.145

Ezért legelőször is a Mügelni krónikáját fenntartó kódexek Salamonra 
vonatkozó szövegének összehasonlítását kell elvégezni. E részek már címük
ben eltérnek egymástól. A kritikai kiadás alapjául vett Első Wolfenbütteli 
kódexben (Gul), melynek keletkezését a kiadó 1410-re teszi, a Salamonra 
vonatkozó rész előtt a "Wie dér konig Salomon ein heilig leben an sich 
name" cím áll. Ezt a címet veszi át még hat kódex: a két Bécsi (VI, V2), a 
két Müncheni (Ml, M2), valamint a Heidelbergi és a Boroszlói (W). A 
Második, 1429-re datált Wolfenbütteli kódex (Gu2) ennek a fejezetnek a 
sokkal hosszabb nWy den konig salomon rewete wy daz her mit unrecht 
geuochten han vn do nam an sich eyn busfertig lebyn" címet adta. Az 1430 
és\ 1440 között íródott Pozsonyi-kódex (Po) fejezetcíme viszont így hangzik: 
"Wy Chunig Salomon sich verbarg ym walde vnd lisz sye Vnnd nam eyn 
heilig Leben an sich yn dér wustunge".146

Már Helmut Ludwig megállapította, hogy az általa "D"-vel jelölt, Máso
dik Wolfenbütteli kódex fejezetcímei* egy korrektor által lettek utólag betold- 
ve.147 Ugyanezt tételezhetjük fel a Ludwig által fel nem használt Pozsonyi
kódex címeiről is. Ezt azonban teljes biztonsággal nem állíthatjuk, mert a 
Pozsonyi-kódex eredetije Travnik Jenő számára sem volt hozzáférhető, ha
nem azt csupán br. Mednyánszky Dénes és Didovácz másolataiban használta. 
Meg kell továbbá jegyeznünk, hogy Ludwig megállapítása szerint, az általa 
"E"-vel jelölt Boroszlói- és "H"-val jelölt Második Bécsi-kódexben a fejezet
címek teljesen hiányoznak.14* Felvetődik tehát a kérdés; vajon a többi Mü- 
gelni-kódexben nem e azok másolói szúrták be utólag a címeket? Mert 
ebben az esetben, azok csak 1410 után kerülhettek be a kódexek illetve a 
Krónika szövegébe. Azt illetőleg viszont, hogy -  ha ez a feltevésünk helytálló 
-  a címek benne voltak-e Mügelni Henrik krónikájának autográf kéziratában 
találgatásokra vagyunk utalva.
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Hasonló eltérést mutatnak maguk a vonatkozó szövegrészek is. Míg a 
XV. század utolsó évtizedeiben keletkezett Második bécsi kódexben az "als 
uns die munch sagen" közléshez egy "etc." van hozzátoldozva, addig az 1465 
június elsején befejezett Boroszlói kódexből hiányzik a "Do selbst hat vil 
czeihen gethan" mondatrész. Más szóval a Boroszlói kódex szerint a szerzete
sek közlése nem tartalmazta a Salamon szent voltát tanúsítani hivatott, az 
általa művelt csodajelekre vonatkozó kitételt. így a már többször idézett "als 
uns die munch sagen" csupán Salamonnak Szent László idejében történt 
megjelenésére, valamint pólai szerzetes életére és sírhelyére vonatkozik. En
nek a ténynek a súlyát azonban nagyban csökkenti az, hogy éppen az egyik 
legkésőbbi, leginkább átdolgozott és a legtöbb hibát tartalmazó kódexről van 
szó.

Továbbra is nyitott kérdés marad, milyen rendű szerzetesként lett ábrá
zolva a Fehérvárt megjelent Salamon? Csóka J. Lajos szerint Salamont 
bencés (kiemelés tőlem RP) szerzetesként ábrázolták. Salamon bencésként 
történő ábrázolása mellett Csóka azt említi mint érvet, hogy ő Fehérváron 
Kézai és a Dubniczi krónika szerint ("in") "veste monachali" jelent meg. 
Szerinte ez "szerzetes (azaz bencés)" ruhát jelent.149 Mügelni Henrik német 
szövege szerint pedig Salamon "in munches gewande" jelent meg és "lebt in 
munches weise".

Mint már fentebb láttuk, Csóka olyan korba helyezi ennek az elbeszélés
nek a keletkezését, amikor Magyarországon még nem léteztek koldulóren
dek. Mint arra ugyanott rámutattunk ezt kizártnak tartjuk. Nem lehetetlen 
azonban, hogy a koldulórendek megjelenése után keletkezett elbeszélés való
ban, -de a valóságtól eltérően -  bencésként szerepelteti Salamont. Ezt látszik 
alátámasztani az, hogy a ferenceseket Kézai Simon és Mügelni Henrik króni
kái mindenütt "ffatres minores", illetve "mynnem prudem"-ként említik.151 
Mindez csupán megerősíti feltevésünket, hogy a Salamon fehérvári megjele
néséről szóló elbeszélés későbbi keletű. Az elbeszélés magva az lehet, hogy 
Salamon halála előtt szerzetesi ruhát öltött, mint azt más világi személyek is 
megtették. így pl. II. István magyar király "in articulo mortis monachali 
habitum" ... "suscepit".152 Baksay Abrahámnak a XVI. század hatvanas évei 
végén űrt krónikája szerint "Salomon"... "In habitu religioso die suum obijt 
Polae oppido Istriae".153

Más kérdés: jelenti-e a szerzetes ruha felöltése azt, hogy Salamon egy
szersmind (kiemelés tőlem RP) szerzetes is lett? Az elbeszélés erre vonatko
zó helyének értelmezése ezt nem hogy nem teszi lehetővé, hanem annak 
legalábbis a Mügelni krónikája által megőrzött változat tanúsága szerint 
kifejezetten ellentmondani látszik. Ez ui. azt adja tudtunkra, hogy Salamon, 
miután átvette László kezéből az alamizsnát, "kom in anderm gewande aus 
dér Stat". Magyarországon többé nem látták. Mügelni szerint Salamon csak 
ezután lépett szerzetbe. 54

Ezek szerint a szerzetesi ruha Salamon fehérvári megjelenésekor csak 
álöltözetnek tekinthető. A Salamon szerzetesrendbe lépéséről szóló adatot
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tehát külön kell választani a fehérvári megjelenését tartalmazótól. Láttuk, 
Salamonnak élete végén való szerzetessé levéséről először Mügelni Henrik 
tudósít. Szerinte Salamon csak miután (aláhúzás tőlem RP) elhagyta Székes- 
fehérvárt és Magyarországon többé nem látták "empfing" ... "den orden in 
dér stat Bolan. Und lebt in munches weysse". Mügelni ad egyúttal 
legbővebb tudósítást Salamon szerzetesrendbe lépésével kapcsolatban.

Erről az eseményről egyes később keletkezett művek is beszámolnak. 
Mügelni híradásával jóformán szószerint egyezik Vramecz Antun zágrábi 
kanonok horvát szövege, mely az 1077. évnél így hangzik: "Salamon Kral 
Vogerzki od szuoih ztrichicheu z Kraleuztua i vun Vogerzke Zemlie i Orza- 
ga zegnan be, fratrom v Pule varasé Istrie, kape obuksij, pozta i v Klostre 
buduchi vmre" (aláhúzás tőlem RPl.1̂ 0 Salamon szerzetes voltáról beszámol 
a Knauz krónika csoportjához tartozó kisebb, latin nyelvű szerkesztések 
némelyike is. Erre vonatkozó elbeszélésük azonban sokkal rövidebb az 
előzőeknél. Közülük a Zágrábi a legbővebb, az is csupán annyit közöl olvasó
ival, hogy Salamon "Nam intraverat religionem tempore sancti regis Ladislai 
sui consanguinei, qui illum persecutus est".157 Domanovszky, feltételezhetően 
tévedésből, úgy idézi a Toldy-féle krónika szövegét, mintha ott az állna, 
"hogy Salamon »intraverat autem regionem« (sic! RP) »tempore sancti regis 
Ladislai« ”.158

A Párizsi, Müncheni és Bécsi-kódexekből viszont a szerzetbe lépésre 
vonatkozó mondat hiányzik. A Toldy-féle kiadás szerint, az általa használt, 
de egyébként ismeretlen kéziratból hiányzik a "sui consanguinei, qui illum 
persecutus est" szövegrész.159 Feltűnő, hogy ebben a csoportban, a legkoráb
bi és legmegbízhatóbb szövegek mellőzik a Salamon szerzetessé levéséről 
szóló elbeszélést. Ezt csak a két legújabb, a Zágrábi és a Toldy-féle -  az 
utóbbinak ráadásul még a kéziratát sem ismerjük -  tartalmazza. Ez arra 
látszik utalni, hogy a két utóbbi kódexbe a Salamon szerzetbe lépéséről szóló 
szövegrész máshonnan került át.

Thomas Ebendorfer Chronica Austrie című műve szerint Salamon "vitám 
monasticam bono fine conclusit".160 Hasonló Dlugosz szövegezése is. Szerin
te Salamon "vita religiosa deduxit",161 ami nem vallásos, hanem szerzetesi 
életet jelent. Végül hadd említsük meg, hogy Bogyay Tamás megállapítása 
szerint, Salamont szerzetesként örökítették meg a bántomyai (TurniSée, Ju
goszlávia) templom egyik falképén.162 Ennek ismeretével állhat kapcsolatban 
Fessleméí és művének nyomán egy névtelen szerző által magyar nyelven írt, 
1815-ben megjelent, A három magyar nagy királyok viselt dolgainak rajzolat
ja című műben szereplő, Salamon végnapjaihoz fűzött elbeszélés, mely sze
rint a megjelenése után Székesfehérvárról Pólába igyekvő Salamont László 
katonái Lindaunál utolérték. Lindau alatt azonban nem a Bodeni tó partján 
fekvő hasonnevű helységet kell értenünk, hanem Felső-Lendvát (Gornja 
Lendava, Jugoszlávia), mely Bántomya közelében fekszik, a Székesfehérvárt 
Pólával összekötő legrövidebb útvonalon.163
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Kézai Gestája és a Dubniczi krónika betoldása nem is említi Salamon 
szerzetbe lépését -  hacsak az előbbi Min summa paupertate" kifejezését nem 
értelmezzük így.164 Mahmud Terdzsümán szerint Salamon "a teljes lemon
dást, darócot és a szegénységet^aláhúzás tőlem RP) választotta. A "szegény
séget választotta". A "szegénység" kifejezést pedig a Tarihi Üngürüsz magyar 
fordítója Vass Előd és kiadója Blaskovics József úgy értelmezték, hogy Sala
mon "kolostorba vonult".165 A "summa paupertas" kifejezést Bollók János 
legújabban "szörnyű szegénységinek fordította.166 Kézai korábbi fordítói 
más-más jelentést tulajdonítottak ennek a kifejezésnek: Szabó Károly "igen 
nagy szegénységinek, Császár Mihály pedig "legnagyobb szegénységinek 
fordította.

A "summa paupertas" kifejezés Kézai Gestáján kívül megtalálható az 
Assisi-i Szent Klára aktáiban is. A klarisszák szabályzatát megerősítő bullájá
ban IV. Ince pápa így határozza meg annak egyik sarkalatos pontját: "elegis- 
tis" ... "in paupertate summa" (aláhúzás tőlem RP) "Domino deservire". 
Maga Klára pedig így fogalmaz a Prágai Szent Ágneshez írt levelében: 
"salutem et semper in summa vivere paupertate" (aláhúzás tőlem RP). Szent 
Klára és lelkiatyja Assisi-i Szent Ferenc irataiban más helyeken a "sancta 
paupertas" kifejezés szerepel.169 Ez arra utal, hogy a "summa paupertas"-on 
teljes, legteljesebb vagy tökéletes, legtökéletesebb szegénységet kell érteni. 
Legújabban Tűzkő Lajos a "summa paupertas"-t "tökéletes" és "legnagyobb 
szegénységgel fordította, illetve így értelmezte.170 Ez a fogalom a ferences 
rend létrejöttével is kapcsolatban áll, amely alapítóinak egyik alapeszméje a 
teljes szegénység volt, mint a legtökéletesebb életmód.17 Más szóval Sala
mon, Kézai Gestájának utalása szerint, a ferencesek által hirdetett életideált 
választotta volna bukása után. Ez viszont ismét azt látszik bizonyítani, hogy a 
Salamon szerzetessé levéséről szóló szövegrész a ferences rend alapítása után 
keletkezett, vagy legalábbis mai alakját akkor nyerte. Nem lehetetlen ui., 
hogy a ferencesek a másik két rendhez, a bencésekhez és pálosokhoz hason
lóan, megkísérelték Salamon emlékét a maguk számára kisajátítani.

Mindez azonban nem érinti a kérdés lényegét: valóban szerzetes lett-e 
Salamon száműzetésében? Mügelni Henrik és a többi, alkalmasint művéből 
merítő krónika elbeszélésének magvát az képezheti, hogy Salamon halála 
előtt -  mint azt más uralkodók és egyáltalán világi személyek, így pl. II. 
István magyar király is tették -  a Krónika szavaival élve "in articulo mortis" 
... "monachalem habitum suscepit", ami természetesen más mint a szerzetes- 
rendbe lépés.172

Ettől a változattól eltérően a bővebb krónikák és az azoktól származó 
művek egy része Salamon remete, illetve bűnbánó életmódjáról, imádkozásá
ról, vezekléséről, böjtöléséről és zarándoklásáról tudósítanak. Ez a hír, annak 
ellenére, hogy az irodalomban és szélesebb körben is elfogadásra talált, soha 
nem képezte eddig behatóbb elemzés tárgyát. A legcélravezetőbbnek ebben 
az esetben is, a szövegek legapróbb részleteire is kiterjedő összehasonlító 
vizsgálatot tartjuk. Kifejezetten remetének Salamont csak Joannes Pistorius
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nevezi, szerinte Salamon miután "regnum frustra repeteret, fit eremita".173 A 
pólai breviárium Pray György által közölt VI. olvasmánya szerint "iterato 
Eremum recoluit."17 Pethő Gergely szerint pedig "Salamon királyt" "mint 
remetét"faláhúzás tőlem RP)”látták Isztriában"175 A Salamon remete voltá
ról szóló adat, mint ezt alább látni fogjuk,az irodalmon túl, hatott pólai helyi 
kultuszára is.

Salamon ilyen életmódjáról szóló elbeszélés alapját kétségkívül a bővebb 
krónikák szövege alkotja. Ezért először is ezt kell vizsgálatunk tárgyává 
tennünk. Az ellenőrizhetőség kedvéért a szövegrészt teljes terjedelemben 
idézzük: "Fractus quippe tót adversus visitatus (est) a špiritu salutari, qui ex 
ipsis adversis non est effectus durior, nec contra iustissimam Dei veritatem 
liberó pugnans arbitrio, séd manum misericordissime corripientis Dei senti- 
ens in recordatione commissorum ingenuit et quantum iuste humanitatis 
arbitratu de peccatis suis penituit. Vere felix necessitas, que conpellit ad 
meliora nam revera necesse est, ut quem mundus odit, diligatur a Deo. En 
nobile corpus regis Salomonis, regalibus deliciis educatum iacet in pulvere et 
cinere fatigatum, et qui prius pugnabat pro temporalibus, nunc solum inten- 
dit celestibus. Totum enim tempus vite ŝ ie in peregrinatione et oratione, in 
ieiuniis et vigiliis, in laboribus et obsecrationibus consumavit".176

Vizsgáljuk meg egyenként ezeket a kitételeket! A "peregrinatio" szó je
lentése a latin nyelvben többrétű. A XIV. századi krónikakompozíciónak 
ezen a helyén az imádság, böjt, virrasztás stb. kifejezések társaságában, az 
olvasó hajlandó a "peregrinatio" kifejezést "zarándoklás"-nak, "zarándoklat
nak fordítani. így értelmezi ezt kétségkívül a krónika átdolgozóinak többsé
ge, így a és később a fordítók is.177 A "peregrinatio" egy másik lehetséges 
értelme a "vándorlás", esetleg "bújdosás". így értelmezi Gersei Pethő Ger
gely, szerinte Salamon "meghala"... "és eltemették"... "országának kívüle való 
bújdosásában".179

Ha elfogadjuk Szentpétery Imre szövegjavítását, mely szerint a Zágrábi 
krónikában a "periclitatus" kifejezés a "peregrinatus"-ból romlott, akkor "Sa- 
lomon"... "de regno peregrinatus est" mondatot nyerjük. Ezt viszont, csak úgy 
értelmezhetjük, hogy Salamon az országból kivándorolt, elbujdosott. Mivel 
azonban itt "a Ladislao"... "peregrinatus" szerepel, további áttételek lehetsé
gesek. Ez ui. arra utal, hogy László Salamont kiűzte az országból.180

Baksay Ábrahám szerint Salamon "a patruelibus suis fugatus regnoque 
exutus est".181 Azaz Salamont unokatestvérei megfutamították és az ország
ból kiűzték. Ezek szerint a "peregrinatio"-t így is lehet értelmezni, ilyen 
jelentésben használta Vramecz Antun is, horvát nyelven írt krónikájában: 
"Salamon Kral Vogerzki od szuoih ztrichicheu z Kraleuztua i vun Vogerzke 
Zemlie i Orzaga zegnan be" (aláhúzás tőlem RP).182

A "peregrinatio" kifejezést Salamonnal kapcsolatban használók többsége 
mégis az előző értelmezés, a szó "zarándoklás", "zarándoklat" jelentése mel
lett foglalt állást. Hevenesi Gábor a XVII. század végén írt Ungaricae 
sanctitatis indicia című műve szerint Salamon már "mint zarándok remete
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végigjárta a világ nevezetesebb szent helyeit".183 A pólai brevárium II. noc- 
turnusának VI. lekciója szerint pedig Salamon meglátogatta "sanctorum limi- 
ná"-t és "Palaestinae Sanctuarium"-ot.184 Ez adta az ötletet Fesslemek és 
névtelen fordítójának, szerintük Salamon titokban Jeruzsálembe és Betle
hembe zarándokolt.1

A "peregrinatio"-nál sokkal egyértelműbb a krónika "in oratione" 
(=imádságban) kifejezése. Meg kell azonban említenünk, hogy ez sokkal 
kevesebb szövegben szerepel mint a Salamon peregrinációjára vonatkozó, 
csupán a bővebb krónikák és a Müncheni krónika szövegében maradt 
fenn.186 Dlugosz művéből azonban már hiányzik.187 Az imádkozás említé
se szolgáltathatott ihletet Schott rézmetszőnek, az Ungaricae sanctitatis 
indicia illusztrátorának, aki a remete királyt kezében imakönyvvel és 
anakronisztikusán, baljára csavart rózsafüzérrel (szentolvasóval) ábrázol
ta.188 Bonfini a Salamon imádkozásáról szóló adatot kibővítette. Szerinte 
a volt uralkodónak szokása volt "die noctuque in sacris hymnis et divina 
oratione versari".

Az imádkozásról szóló adathoz hasonlóan Bonfini átdolgozta a Salamon 
böjtöléséről ("in ieiuniis") szólót is. Ő tudni vélte, hogy a volt magyar király 
isztriai tartózkodása idején makkot, füvet, vadalmát, valamint erdei gyökere
ket evett és szerémi bor helyett a mocsarak vizét itta.189 Ez az "adat" aztán 
bekerült később keletkezett szövegekbe is, így például a Bollandus-féle Acta 
sanctorumba190 és Hevenesi Gábor Ungaricae sanctitatis indicia című művé
be. Ez utóbbinak illusztrátora Schott, Salamont ezért vadalmával és gyöke
rekkel ábrázolta, fenntebb említett rézmetszetén.191

A legérdekesebb pályát kétségkívül a XIV. századi krónikakompozíció 
azon adata futotta be, mely szerint Salamon menekülése folyamán "abiit in 
opacas partes silvarum, suis ni hil tale opinantibus absentavit se ab illis, nec 
unquam ultra comparuit".192 A krónikaszöveg az erdő a pontos földrajzi 
fekvéséről nem közöl semmilyen adatot. Hasonlóan határozatlan ezt illetően 
Dlugosz szövege is. Szerinte a vesztett csata után Salamon "ad quandam" 
(aláhúzás tőlem RP) "silvam fugiens venisset".193 Mégis, mivel azt meg
előzően Bulgáriát és a Dunát említi, az olvasó joggal helyezheti ezt az erdőt 
valahová az Al-Duna közelébe. így tett négyszáz évvel ezelőtt Heltai Gáspár 
is: "Salamon király annak utána az ő szolgáival a Duna mellé méné oda állá 
Thrácia felé. És ott eloroszkodék tőllek az erdőben"... "Annak utána sokáig 
az erdőben lakott a Duna mellett (aláhúzás tőlem RP) végre meghala. És 
elhozták őtet az erdőből és Polában temették el."194

Bonfini tollán azonban ez a részlet is új értelmet nyert. Míg Heltai szerint 
Salamont vitték az erdőből Pólába, addig Bonfini magát az erdőt (melyben 
Salamon bújdosott), helyezte a Duna mellől Isztriába. Ezt kétségtelenül meg
könnyítette számára a Duna görög nevének ’'Icrcpcv-nak és Isztriának hasonló
sága Bonfini szerint Salamon "in sytvis Istrie" bújdosott.195 Bonfininek ez 
az átdolgozott adata nagy visszhangra talált az irodalomban, a XVII. századi
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magyar jezsuiták révén belekerült a Bollandus-féle Acta Sanctorumba, onnan 
pedig az isztriai helyi irodalomba.196

Tovább bonyolította ennek az adatnak az értelmezését az a tény, hogy 
Isztriában létezik egy San Pietro in Silva (vagy Selva) nevű helység. A 
későbbi irodalomban a Krónikának Bonfini által átdolgozott adata most már 
olyannyira módosult, hogy Salamon magyar király remeteként San Pietro in 
Silva-ban élt, esetleg ő alapította az ottani bencés, később pálos kolostort197 
Nem kell elfelejteni, hogy egyrészt a pálosok örökölték a bencések számos 
kolostorát, másrészt hogy a pálosoknak Isztriában is voltak (éppen a bencé
sek egykori rendházai, így pl. Szent Péter az erdőben (San Pietro in Selva, 
Sveti Petar u Sumi, Jugoszlávia).198 Egy hamis oklevél szerint a San Pietro in 
Silva közelében levő San Michele sotto terra (Földalatti szent Mihály, Sveti 
Mihovil pod zemljom) kolostort 840 körül egy Salmon nevű gazdag birtokos 
alapította.199

Mint láttuk, Mályusz Elemér -  szerintünk teljes joggal -, különválasztotta 
a Salamon pólai halálára, illetve sírhelyére vonatkozó adatot a környező 
szövegrésztől.200 Mályusszal ellentétben azonban úgy véljük, hogy a pólai 
adat előbb került a krónikába ennél a legendás színezetű, sőt, ifj. Horváth 
János szavaival élve "költői lendületű nekrológénál.201 Ezért azt nem tarthat
juk korábbi krónikások fogalmazványának, hanem csakis a későbbiek alkotá
sának. Kronológiai támpontok hiányában a Salamon bűnbánó, remete éle
téről szóló hagyomány krónikába kerülésének időpontját nehéz közelebbről 
meghatározni. Annyi azonban a fentebb elmondottak értelmében bizonyos
nak látszik, hogy ez nem datálható Szent László idejére mint azt Hóman 
Bálint202, de Kálmán királyéra sem, mint ahogy azt ifj. Horváth János tet
te.203

Végül még arra a kérdésre kell válaszolnunk, honnan került az elbeszélés 
a Krónikába. Tudomásunk szerint, erre a kérdésre az újabb magyar törté
netírásban Kristó Gyula kísérelt meg először válaszolni. Ó úgy vélte, hogy 
"Salamon (népi)" (zárójel tőlem RP) "énekek középpontjába került", illetve, 
hogy "azok foglalkoztak vele".204 Kristó nyomán Klaniczay Gábor úgy foglalt 
állást, hogy "Salamon"... "személye körül is szövődtek legendák". Klaniczay 
megállapítása joggal vonatkoztatható erre a szövegrészre. Egyetérthetünk 
vele abban is, hogy a Gesta adatai tévesek és igen találónak tartjuk azt a 
megállapítását, hogy a Krónikában (Gestában) fennmaradt rege "elégtétel" 
Salamonnak. Ehhez azonban hozzá kell fűzni, hogy ez az elégtétel aligha 
származhatott ugyanattól a tolitól, amely arra törekedett, hogy befeketítse 
Salamon emlékét, vagy a feledés homályát borítsa rá, mint azt a követ
kezőkben látni fogjuk. Nem hisszük azonban, hogy a "nép lehetett az, ame
lyik nem engedte meghalni Salamont" mint azt Kristó Gyula vallja, vagy 
vallotta.206 Ennek más magyarázatot kell keresnünk!

Marczali Henrik már a XIX. század végén megállapította, hogy ez az 
elbeszélés "tisztán szerzetesi szellemet lehel". Csóka J. Lajos hívta fel 
először a figyelmet arra a körülményre, hogy Salamon és a bencés rend
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magyarországi kolostorai közt valamilyen kapcsolat létezett. Ez a kapcsolat 
oklevelekkel is igazolható és elsősorban a Salamon által magyarországi ben
cés kolostoroknak tett birtokadományok alakjában nyilvánult meg, így (mint 
Csóka rámutatott), Salamontól nyerte a pannonhalmi apátság miróti halasta
vát is.208

Csóka állítását további adatokkal támaszthatjuk alá. Az irodalomból jól 
ismert az a tény, hogy Salamon király 1066-ban kiváltságlevélben megerősí
tette a Zselic Szent Jakab-i monostor Ottó ispán által, 1061-ben kiadott 
alapítólevelét. Salamon király engedélyével tett adományt Péter ispán a száz- 
di bencés apátság javára, 1067-ben. Végül meg kell említenünk Salamon 
1058-ben (1RP) kiadott oklevelét, mely a pécsi püspökséghez tartozó négy 
birtok határainak leírását tartalmazza.2 Ismeretes, hogy a pécsi püspökség 
élén ekkor Mór állott, aki bencés volt.211

Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy a felsorolt oklevelek 
közül akár egy is hiteles, de ez nem is érinti a kérdés lényegét, mert ha azok 
tényleg hamisak, fölmerül a kérdés, miért éppen Salamon nevére hamisítot
ták a bencések érdekeit szolgáló okleveleket. Ennek magyarázatát abban 
kereshetjük, hogy Salamon király és a Szent Benedek rend kapcsolata az 
oklevelek keletkezése idején közismert vagy legalább valószínű volt.

Lehet, hogy ez a rend nyújtott menedéket a trónfosztott Salamonnak, 
halála után pedig sírhelyet. Adományaiért hálából, de saját érdekében is 
ápolta emlékét, ha másként nem, mint bűnbánó zarándokét, vagy remetéét. 
Sőt, ők csúsztathatták át a Salamon Szent László kori megjelenését leíró 
jelenetet, a számukra, monostoraik megszüntetése, birtokvisszavételei miatt 
rossz emlékű Kálmán király korára, megtéve így az első lépést a két kultusz 
Lászlóénak és Salamonénak kibékítésére, amit majd a barokk korban a 
jezsuiták és a pálosok folytatnak 212

Az elmondottak értelmében megállapíthatjuk, hogy a Salamon pólai halá
la- és sírhelyére vonatkozó adat a magyar krónikák, illetve az elbeszélő 
források többségében benne van. Ez már 1235-ben benne volt a magyar 
krónikák szövegében. Ezzel szemben a Kálmán kori elbeszélés csak 1270/72 
és 1332/33 között kerülhetett bele. Salamon Szent László kori megjelenésé
nek leírása pedig 1235 és 1283/85 között került a Krónikába. Ezek szerint a 
Salamon volt magyar király utóéletéről szóló szövegrészek közül először a 
pólai halála-, illetve sírhelyére vonatkozó adat került a krónikába és csak 
azután az ottani életéről és magyarországi megjelenéséről szóló elbeszélések, 
így a krónikabeli Salamon-hagyomány, egészében véve nem csökkent, hanem 
gyarapodott, nem szűkült, hanem bővült.
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2. ELTÉRŐ ADATOK ÉS VÉLEMÉNYEK

a. A magyar elbeszélő források így értelmezett adatai

Kisebb krónikák

A forrásmúvek egy másik csoportja nem tartalmazza a Salamon magyar 
király pólai, illetve isztriai sírhelyére vonatkozó adatot, illetve látszólag ellent
mondó közlést tartalmaznak. (Elsó helyen a krónikákat említjük. Ezek közül 
a Szepesszombati krónikát, mely szerint "Salamon"... "musté aus dem reich 
weichen vnd starb ym elende", a Salamon pólai sírhelyére vonatkozó hagyo
mány szempontjából semlegesnek tarthatjuk.1

A pólai Salamon-hagyomány szempontjából külön említést érdemel az 
un. Esztergomi rövid krónika. Mint ismeretes, ezt a szűkszavú királysírjegyzé
ket a tudomány számára Knauz Nándor fedezte föl és közölte először. 
Napjainkig általánosan elfogadott vélemény, hogy a jegyzék, mely az eszter
gomi főszékesegyház könyvtárának egy kódexében maradt az utókorra, való
színű a XII. század harmincas éveiben keletkezett. A jegyzék az Árpád-házi 
királyok nevét, uralkodási évét és temetkezési helyük nevét tartalmazza II. 
Istvánnal bezárólag. Salamon király sírhelyeként a listán az "extra muros 
Albe" megjelölés szerepel. Az Esztergomi rövid krónikának ezt az adatát az 
irodalomban általában Székesfehérvárra vonatkoztatták. Csupán Pauler Gvu- 
la foglalt állást Nándorfehérvár mellett,3 amit Erdélyi László is átvett tőle.

Véleményünk szerint ez a megjelölés ugyan nem zárja ki annak lehetősé
gét, hogy Salamon Pólában lett eltemetve -  elvégre az is Fehérvár falain 
kívül van a magyar tudomány azonban, az "extra muros" kifejezést a 
legszűkebben értelmezve, mégis úgy foglalt (hallgatólagosan) állást, hogy ez a 
közlés ellentétben áll azzal a hagyománnyal, mely szerint Salamon sírhelye 
Póla lenne.5 Uzsoki András ezt újabban, jelentését méginkább szűkítve így 
értelmezte; "Salamont a falakon kívül Fehérváron" temették el.6 Első pillan
tásra ez a megjelölés valóban úgy látszik értelmezhetőnek, mintha az "extra 
muros Albe" kifejezés Székesfehérvár közvetlen környékére utalna. Ezt lát
szik alátámasztani az a körülmény, hogy II. Géza felesége, Eufrozina szintén 
"extra muros" ... "Albensis" nyugodott, a keresztesek Szent István egyházá
ban.7 Ez azonban csak a XII. században épült, így Salamon ebben az 
egyházban nem lehetett kezdettől fogva eltemetve, csupán annak egy feltéte
lezett elődjében.8

Csóka J. Lajos azonban, a közelmúltban poszthumusz megjelent tanul
mányában kimutatta, hogy az állítólagos XII. századi bejegyzést, melynek 
hitelességében már Jakubovich Emil kételkedett, valójában az 1842 utáni 
évekből, tehát hétszáz évvel későbbről származik.8* Csóka megállapítása 
alapjaiban megingatta az Esztergomi királysírlista, illetve ahogy felfedezője, 
Knauz nevezte Esztergomi rövid krónika hitelét. Elképzelhető ugyan, hogy
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tartalma, annak ellenére, hogy a XIX. században lett egy XI. századi kódex
be bejegyezve, valóban a XII. század közepéről (az 1131 és 1162 közötti 
időből) származik, más szóval, hogy egy korabeli forrás kései másolata, ez 
azonban további bizonyítást igényel. Mindaddig, amíg ez nem lesz bebizonyít
va az Esztergomi királysírlistát és annak Salamon temetkezési helyére vonat
kozó adatát nem vehetjük figyelembe.9

Szándékosan hagytuk felsorolásunk végére azt a kútfőt, amelyet Gerics 
József a Salamon pólai sírhelyéről szóló tudósítástól eltérőként közölt.10 Ez a 
forrás a Knauz-krónika, pontosabban annak a Zágrábi kódexe. Ebben, a 
Salamon halálának helyére vonatkozó adat így szól: ’’Salamon”... "mortuus 
esse dicitur in Austria vei Stiria”. Ehhez mindjárt hozzáfűzhetjük, hogy 
ugyanennek a krónikának Toldy Ferenc által felfedezett és először kiadott 
kódexében ez a híradás a következőképpen hangzik: "Salamon" ... "dicitur 
fuisse mortuus in Austria vei Stiria". Az említett krónika két további kódexé
ben pedig ez az adat így módosul: "Salamon mortuus esse dicitur", "in Stiria 
vei in Austria" a Bécsiben; és "in Styria vei in Austria", a Müncheniben.11

A Knauz-krónikának ez az adata szolgáltathatott alapot az először Gás
pár Jongellinus által ismertetett feltevéshez, mely szerint Salamon az auszt
riai Szent Kereszt (Heiligenkreuz) ciszterci apátságban lett eltemetve, ahol 
"fráter conversus"-ként huszonnégy évig élt és csak halála előtt fedte föl 
kilétét a kolostor apátja előtt. Salamon sírhelye az apátságon belül azonban 
Jongellinus szerint sem volt meghatározható.1 Rosty Kálmán magyar jezsui
ta szerint Salamon király állítólagos síremléke a sziklába vájt káptalanterem 
ajtaja mellett volt.12* A Jongellinus által, a heiligenkreuzi apátságra vonat
koztatott adatot a történetírás, mint hitelt nem érdemlőt már a XVIII. 
században elutasította. Mivel azonban mások Jongellinus elbeszélését Sala
mon haláláról és sírhelyéről -  mint fentebb láttuk -, az admonti monostorra 
vonatkoztatták, nem árt a híresztelések feltételezhető magvát képező adatot 
alaposan megvizsgálni.13

Ennek, a pólai Salamon-hagyományt tartalmazó többi krónikának első 
pillantásra valóban ellentmondó adatnak a forrásértékét ugyan nagyban csök
kenti, hogy igen kései, a XVI. század közepéről származó krónikaszerkeszt- 
ményben fordul elő.14 Meggyőződésünk szerint azonban ez az adat sem 
vethető el egyszerűen, hiszen néha kései szövegkörnyezetben is maradtak 
hiteles adatok az utókorra.15 Ez az adat első pillantásra annál jelentősebbnek 
tűnhet, mivel a Knauz-krónikát, kiadói a XIV. századi krónikakompozíció 
kivonatának tartják.16 Mivel pedig abban Salamon halála, illetve sírja helye
ként Póla van megnevezve, az "Austria, vei Stiria" (illetve fordítva) mint 
ugyanerre a körülményre vonatkozó adat attól függetlennek tűnik.

Ezért következő feladatunknak a Knauz-krónika idézett kódexei híradásá
nak elemzését tartjuk. Mindenekelőtt arra szeretnénk rámutatni, hogy mind 
a "Stiria", mind az "Austria" kifejezés hangtaniiag könnyen származhat(ott) 
az "Istria" névből. Istria ui., a Pozsonyi krónika szövegében egy, a "t" és az 
"r" közé beszúrt "i" betű segítségével "Istiria (Ystiria)"-vá bővült. Ezzel azon-

55



ROKAY PÉTER

bán a hangsúly is áthelyeződött a második beszúrt "i"-re, illetve a második 
szótagra. Ennek következtében a kezdő "I" könnyen mellőzhetővé vált. Elha
gyásával az "Istiria" máris "Stiria"-vá alakult.

Annak bizonyítására pedig, hogy nemcsak elméletbeli fonetikai le
hetőségről van szó, példát is tudunk idézni. Elég összehasonlítanunk az 
imént említett kódexek Salamon halálának helyére vonatkozó adatát, a Vára- 
di krónikának e király sírhelyére vonatkozó híradásával. Ez utóbbi szerint 
Salamon "in Pola civitate Styrie (sic! RP) sepultus est".17 A Pozsonyi és a 
Váradi krónika Salamon sírhelyére vonatkozó adatának alakja hangtanilag 
mintegy hidat alkot a XIV. századi krónikakompozíció és a Knauz-krónika 
idézett kódexei vonatkozó adatainak alakja között.

Annak bizonyítására pedig, hogy ez nem véletlen, hadd említsük meg, 
hogy -  más értelemben és vonatkozásban, ti. hogy a Váradi-krónika mind a 
kettőtől függ -  Domanovszky Sándor,18 Szentpétery Imre19 és Karácsonyi 
Béla a Váradi krónikának, egyrészt a XTV. századi krónikakompozíció és 
másrészt egy ugyancsak a XVI. századbeli másolatokban fennmaradt írásmű* 
a Zágrábi krónika közti összekötő helyzetére már a múltban rámutattak.2 
Végül hangsúlyozni szeretnénk, meggyőződésünk szerint számunkra különös 
jelentősége van annak a körülménynek, hogy a "Styria" kifejezés "Istria" 
helyett éppen Salamon temetkezési helyével kapcsolatban fordul elő egy 
magyarországi forrásszövegben.

Azt sem nehéz megmagyarázni, honnan vették a Knauz-krónika idézett 
kódexei azt az adatot, hogy Salamon Ausztriában halt meg. A Knauz-króni- 
kával rokon, de annál régibb, a XV-XVI. század fordulóján keletkezett 
Párizsi-kódex szerint "Salomon"... "sepultus est Prole" (lásd fentebb a 19. 
oldalon), "in civitate Hystriae".21 Ha figyelembe vesszük, hogy a "Hystriae" 
szót a többi kódex másolója könnyen olvashatta "Austriae"-nek, a kezdő nagy 
"H" és "A", valamint az "y" és az "u" hasonlósága folytán, akkor nem nehéz 
felismerni az első lépést az Ausztriához, a Salamon halála helyéhez vezető 
téves úton.22 Ehhez azonban, mint az fentebb láttuk, más indítékok is 
járulhattak.

Erre vezérelhette az Ausztriáról, illetve Stájerországról, mint Salamon 
halálának helyéről szóló adatok megkonstruálóit, vagy lejegyzőit többek kö
zött az a körülmény is, hogy a Párizsi-kódex Salamon sírhelyére vonatkozó 
részét megelőző közlése szerint "Salomon"... "fugit Theutoniam, ubi migravit 
ad dominum".23 Márpedig a Knauz-krónika kódexei írásának idején, a XVI. 
század második felének kezdetén, Póla már nem tartozott a Német biroda- 
lomhoz, Ausztria és Stájerország azonban igen. Nyilvánvaló, a Knauz kró
nika négy kódexének, vagy azok egyikének másolója, mivel sem Styriában, 
azaz Stájerországban, sem pedig Ausztriában nem ismert Pola, vagy Prola 
nevű várost és így az "in Pola civitate Styrie", illetve "Prole... civitate 
Hystriae" (=Austriae) meghatározás értelmetlennek tűnt számára, abból egy
szerűen elhagyta a zavaró "Pola", vagy "Prola" városnevet és Salamon halála 
helyeként csupán a tartományt jelölte meg -  tévesen.
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Ezt látszik alátámasztani egy külföldi elbeszélő forrás Salamon halálának 
helyére vonatkozó adata. Ez a pólainak, legalábbis látszólag, szintén ellent
mond, attól mindenesetre eltér. Ez a kútfő Thomas Ebendorfer Chronica 
Austriae című műve, mely egyébként (Mályusz Elemér megállapítása szerint) 
magyar vonatkozású híreit a Képes krónikából merítette. Ebendorfer sze
rint Salamon "veniens ad Ytalie loca vitám"... "conclusit".26 Salamon halála 
helyének ez a meghatározása nyilván arra a körülményre alapul, hogy Eben
dorfer idejében (1388-1464) Póla és részben Isztria a Velencei köztársaság 
hatalma alatt állott, ennek székhelye pedig valóban Olaszországban volt.27

Mindezektől teljesen eltérő a Dubniczi-krónika egy széljegyzetének adata, 
amely szerint Salamon "Sepultus est in Lepoglaua in claustro heremitarum. 
Ibi enim ex marmore sculptum monumentum habét".28 Ezt az adatot Do- 
manovszky Sándor mind a Dubniczi krónikáról szóló tanulmányaiban, mind a 
krónika kritikai kiadásában hallgatással mellőzte.29 Marczali Henrik viszont 
így értelmezte: "Még azzal is megtoldták a mondát, hogy Salamon Lepogla- 
vában halt meg és ott márványemléket emeltek neki". Marczali itt, közelebbi 
megjelölés nélkül lábjegyzetben a "Dubniczi krónikádra hivatkozik. Megjegy
zését Salamon László kori megjelenéséhez fűzte.30 Marczaliénál is félreve- 
zetőbb értelmű ez az adat Erdélyi László megfogalmazásában, akinél így 
hangzik: "(Pólában) a dubnici krónika szerint a varasdi Lepoglavában (Jugoszlá
via) temették el itt márványemlékét is mutogatták" (aláhúzás tőlem RP).3

Az alábbiakban ennek a téves információnak az eredetét kíséreljük meg 
felderíteni. Először is arra szeretnénk rámutatni, hogy Lepoglavát korábban 
Lupoglavának is írták,32 márpedig egy Lupoglav Isztriában is létezik.33 Ez 
arra látszik utalni, hogy egy feltételezhető Lupoglavhoz főződő, a Salamon 
haláláról illetve sírhelyéről szóló adat léte és ezt a hasonló nevű Lepoglavára 
vonatkoztatták, mint ahogy az Istria-Stiria névcsere esetében is történt. 
Egyéb adatok viszont más megoldási lehetőséget sugalmaznak.

Mint azt Domanovszky Sándor megállapította, a Dubniczi krónika kódexe 
valamilyen kapcsolatban állt egy Izdenczy János nevű személlyel, kinek neve 
a krónika két lapjára is fel van jegyezve. Ezt az Izdenczy Jánost Doma
novszky, az Izdenczy családra vonatkozó, csupán Nagy Iván családtörténeti 
művéből merített fogyatékos adatai alapján nem tudta azonosítani. A kézírás 
alapján a név bejegyzését a XVI. századra datálta.34 Kovachich Márton 
György, Adversaria familiam Izdenczy concernentia című kéziratában többek 
közt az 1650-es évnél szerepel egy "Joannes Izdenczy Praefectus Jauriensis, 
cujus Bocatius in suis carminibus p. 25 meminit".3 Nincs kizárva, hogy a 
lepoglavai adat éppen Izdenczy János révén került a Dubniczi krónikába, 
mivel származási helye Izdencz (= Veliki Zdenci, Jugoszlávia) és Lepoglava 
nincsenek egymástól messze.36

Ennek ellenére sem hisszük, hogy Izdenczy János személyesen szerezte 
volna értesülését Lepoglaván. Sokkal valószínűbbnek tartjuk, hogy a tágabb 
értelemben vett szülőföldje, illetve származási helye iránt érdeklődő Izdenczy 
valaki mástól hallotta azt. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a pálos rend
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(amely tulajdonában volt a lepoglavai kolostor), valamilyen kapcsolatban állt 
Salamon király kultuszával.37 Ezért nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy 
Izdenczyt, ha ugyan valóban tőle származik a Lepoglavára vonatkozó bejegy
zés, egy pálos informálta. Csak így magyarázható, hogy a lepoglavai kolostor
ban levő márványemléket a Dubniczi krónika szélére írt rövid jegyzet 
szerzője, illetve annak forrásközlője Salamon volt magyar királlyal hozta 
összefüggésbe. Mivel a lepoglavai kolostorban levő emlékművek közül a 
legszembetűnőbb és a legismertebb Korvin Jánosé és fiáé, nincs kizárva, 
hogy ezt cserélte össze valaki Salamon királyéval.38 Ha Salamon királynak a 
lepoglavai pálos kolostorban valóban lett is volna síremléke, azt csak a 
kolostor építése kb. 1400 után állíthatták volna.39
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Interpolációk

A Salamon pólai haláláról és sírhelyéről szóló krónikahagyománynak a 
történetírásban való megítélése szempontjából külön helyet foglal el az elbe
szélő kútfők egy másik csoportja. Ennek alapján az irodalom egy tekintélyes 
része úgy foglalt állást, hogy Salamon magyar király Bulgáriában, Bizánc 
ellen a kunokkal, vagy besenyőkkel közösen viselt hadjáratban elesett.1 Ez a 
forráscsoport, az irodalomra gyakorolt hatását tekintve, jelentősebb az 
előzőnél. Ezt a híradást fogadta el a századforduló két mérvadó történésze; 
az Árpád kor elismert szakértője, Pauler Gyula és a már többször említett 
krónikakutató, Domanovszky Sándor.

Az első ok, amelyik Paulert és Domanovszkyt arra késztette, hogy Sala
monnak a bizánci hadjáratban történt elestét fogadja el történelmi valóság
nak, az volt, hogy ezt olvasta ki a Képes krónika saját szövegéből, az ún. 
interpolációkból. Mint ismeretes, így nevezik a krónikakutatók a Képes kró
nika családjának a Budaiéhoz viszonyított szövegtöbbletét. Ezeknek a betol
dásoknak, annak ellenére, hogy azokat már Raimund Friedrich Kaindl oszt
rák tudós "mondaszerűeknek" tartotta, Marczali Henrik,3 Pauler Gyula,4 
Vértesy Jenő,5 és Domanovszky Sándor6 nagy, mondhatjuk túlzott jelentősé
get tulajdonítottak a Budai krónikacsalád rövidebb szövegének rovására.

Ezért a következőkben ezeknek, a krónikakutatóknak (elsősorban Pauler- 
nek és Domanovszkynak) az érveit vesszük egyenként vizsgálat alá, hogy ily 
módon megállapíthassuk, valóban hitelesebb-e az általuk elfogadott híradás, 
Salamon király élete végéről, mint az arra vonatkozó, fentebb már részlete
sen tárgyalt, pólai vonatkozású adat? Ha ez bebizonyosodna, akkor a Sala
mon halála és sírja helyéről szóló elbeszélések további vizsgálatát feles
legesnek nyilváníthatnánk.

Pauler és Domanovszky érvelésüket elsősorban arra a tényre alapozták, 
hogy az interpolációkban szereplő személyek nevei korabeli oklevelekben is 
felbukkannak. Pauler szerint "Az, hogy az elbeszélésben előforduló személy
nevek: Vid, Emey, Ilya, Márton ispánok, Ata vagy Ottó nádor, Frank püs
pök oklevelekben is említtetnek" ... "(az interpolációk RP) hitelessége mellett
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szól." Domanovszky pedig így fogalmazott: az interpolációk hitelességét bi- 
zonyítja, hogy az azokban szereplő "Pozsonyt 1052-ben védő urak közül 
Vojtech és Márton a pannonhalmi (helyesen tihanyi RP) apátság alapítóleve
lében is előfordulnak. Pauler és Domanovszky érveit, elhanyagolva óvatossá
gukat, ifj. Horváth János is magáévá tette. Véleménye szerint "Mindezek" 
(az interpolációkban RP) "szereplők okleveles anyaggal bizonyíthatóan ebben 
a korban (ti. a XI. században RP) élő emberek".

Hármuk közül azonban egy sem tette föl a kérdést: valóban korabeliek 
és egyáltalán hitelesek-e a szóban forgó oklevelek? Ez annál szükségesebb 
lett volna, mivel a korabeli oklevéltan már foglalkozott hitelességük kérdésé
vel. A kérdésre az elmúlt évszázad alatt a leghivatottabb magyar oklevélkuta
tók adtak választ. Véleményüket az alábbiakban, minden egyes, az interpolá
ciók hitelességének bizonyítására felhasznált oklevéllel kapcsolatban, egyen
ként ismertetjük.

Azok közül az oklevelek közül, amelyek Pauler szerint az interpolációk 
hitelességét voltak hivatva bizonyítani, a legkorábbi a tihanyi bencés apátság 
1055-re datált alapítólevele, melynek szövegében, a Képes krónika interpolá
cióiban szereplő Emei, Vid, András, Márton és Woitech ispánok, valamint 
Mór püspök említtetnek. Szentpétery Imre ugyan még az általa kiadott 
oklevéljegyzékben és oklevéltanában úgy foglalt állást, hogy ez az egyetlen 
valódi oklevél, mely a szent István halálát követő fél évszázadból fennmaradt, 
továbbá hogy az eltérések a külalakjában nem olyan nagyok, hogy miatta az 
oklevél valódiságát el kellene ejtenünk."10 Komjáthy Miklós azonban már 
kételkedett eredetiségében.11 A tihanyi alapítólevél, a legrégibb magyar okle
velek egyik legkiválóbb szakértője; Kumorovitz Lajos Bernát jellemzése sze
rint csupán "többé-kevésbé megbízható oklevél."12

Domanovszky, Paulerre hivatkozva kétségkívül tévesen a tihanyi helyett 
pannonhalmi alapítólevelet említ.13 Pauler és Domanovszky álláspontját még 
nagyobb hangsúllyal képviselte ifj. Horváth János. Szerinte annak alapján, 
hogy a krónikában említett Woytech, Endre és Martinus ispánok, illetve 
comesek "az 1055-i tihanyi alapítólevélben is szerepelnek" "a krónikában 
elbeszéltek nemcsak hitelesnek, de egykorúnak is bizonyulnak". Horváth az
zal érvelt, hogy "Aligha hihető"... "hogy ezekről az eseményekről későbbi író 
ilyen pontos értesülésekkel rendelkezzék, annál inkább, mivel ezekről a hadi 
eseményekről a külföldi források (Altaichi évkönyvek) is csak igen szűkszavú
an emlékeznek meg."14

Ata, vagy Ottó nádor, korábban somogyi ispán, a zseliczszentjakabi mo
nostor 1061-re keltezett alapítólevelében fordul elő, mint annak kibocsájtója. 
Ennek az oklevélnek Kumorovitz Lajos Bernát külön tanulmányt szentelt A 
következőkben az ő eredményeit összegezzük röviden. Kumorovitz először is 
hangsúlyozza, hogy Ata vagy Ottó ispán, illetve nádor oklevelének eredetije 
nem maradt fenn az utókorra, csupán két másolatát ismerjük, s ezek mind
egyike többszörös átírás és átdolgozás eredménye. Az 1422-ben még létező
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eredetit az akkori bíróság, mint nem kielégítő külalakút (nem lett megpecsé
telve) elutasította.

Kumorovitz ugyan bebizonyította, hogy a pecsét hiánya nem elegendő ok 
a gyanúra, mert az a korabeli XI. századi magánoklevelek egyik jellegzetessé
ge, amelyről 1422-ben a bírósági szakértők nem tudhattak, le kell azonban 
szögeznünk, hogy Ata, illetve Ottó neve nem szerepel a Kumorovitz által 
rekonstruált eredeti szövegrészben, hanem csupán az átírásokban. Ezek sze
rint Pauler Gyula állítása, melyet Domanovszky Sándor is magáévá tett, 
melyszerint Ata (Ottó) neve oklevélben is szerepel, csak azzal a megkötéssel 
fogadható el, hogy ez az oklevél az interpolációkban elbeszélt események 
koránál sokkal KÉSŐBBI! Hasonlóképpen foglalt állást legújaban Püspöki 
Nagy Péter.15

Egyébként Kumorovitz ki is domborította, hogy a történészek a benne 
leírt eseményt, a zselicszentjakabi monostor alapítását, végső soron nem 
magáért az oklevélért, hanem azért tartják hitelesnek, mert a Képes krónika 
(interpolációja RP) is megemlékezik róla.16 Itt tehát a bizonyítandó végső 
soron saját maga által lett bizonyítva, ami módszertani szempontból megen
gedhetetlen eljárás. E tekintetben maga Kumorovitz sem képezett kivételt. 
Ezt igazolja, hogy egy másik helyen ő is úgy foglalt állást, miszerint Atha 
ispán oklevelét a Képes krónika (aláhúzás tőlem RP) igazolja.17

Az időrendben soron következő oklevél, melyre Pauler, Domanovszky és 
ifj. Horváth János hivatkoznak, a százdi apátság 1067-es alapítólevele, ebben 
Radó. azaz Radovan nádor, valamint Vid, Ilfya és Márton ispánok szerepel
nek. Eredetiségében már Sörös Pongrác , Szentpétery Imre20, Szilágyi 
Loránd21 és Váczy Péter22 is kételkedtek. Kumorovitz L. Bemát pedig úgy 
foglalt állást, hogy "csak a legapróbb részletekre is kiterjedő (s ma még alig 
elvégezhető) kritikai vizsgálat után mondhatunk" róla (elmarasztaló RP) "íté
letet".23 A százdi oklevéllel és Radó nádorral, mint annak szereplőjével 
kapcsolatban, meg kell említenünk egy másik oklevelet, melyben ugyancsak 
szerepel és amelyik (legalább részben) kétségkívül hamisítvány. Ez a száva- 
szentdemeteri monostor alapítólevele. Ennek hamis voltát, Paulert kivéve 
Fejérpataky László24 óta minden, a kérdésben állást foglaló tudós, így Sufflay 
Milán , Szentpétery Imre26, Moravcsik Gyula27, valamint újabban Györffy 
György -  aki külön tanulmányban foglalkozott a szávaszentdemeteri görög 
kolostor birtokaival28 -, és Kumorovitz L. Bemát is elismerték.29 Egyébként 
Domanovszkyval ellentétben Pauler nem hitte, hogy a százdi oklevél Rado
vanja és Radovan comes palatinus egy és ugyanaz a személy.30

Hamis, illetve átdolgozott a garamszentbenedeki apátság, állítólag 1075- 
ben, I. Géza nevében kiadott alapítólevele is, melyben az interpolációkban 
ugyancsak említett Frank püspök szerepel.31 Régóta ismert tény, hogy a 
Chronicon Sancti Huberti Andaginensis említ egy ilyen nevű püspököt, a 
kérdésben állást foglaló Pauler Gyula és Domanovszky Sándor mégsem 
jutott a gondolatra, hogy Frank püspök neve a garamszentbenedeki oklevél
be és -  ami számunkra pillanatnyilag még jelentősebb -, az interpolációkba
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innen lett átvéve.32 Ennek ellenére, úgy látszik, mintha ók ketten mégsem 
bíztak volna a felsorolt oklevelek hitelében.

Belátva az azokkal történő bizonyítás elégtelen voltát Pauler és Doma- 
novszky szükségesnek tartott más érveket is felvonultatni az interpolációk 
hitelessége és egy-, illetve közelkorúsága mellett. Ezek közül első helyen a 
magából az interpolációk szövegéből kiinduló stiláris meggondolásaikat kell 
említenünk. Pauler szerint "Az, hogy az elbeszélésben előforduló szemé
lyek"... "oklevelekben említtettnek"... "még nem bizonyítaná (ti. az interpoláci
ók RP) egykorúságát, de az egykorúság mellett szól a mód (aláhúzás tőlem 
RP), mellyel ezekről és más szereplő személyekről beszél." Pauler szerint ez 
abból áll, hogy "Későbbkori író igyekszik személyeit, habár csak egy szóval is 
megismertetni, magát érthetővé tenni; a naiv egykorú, ki a jövőre nem 
gondol, már mint ismerősöket lépteti fel"33

Paulerhez hasonlóan érvel Domanovszky is. Szerinte bizonyító erejű az 
interpolációk eleven előadásmódja és részletessége. "Ilyen csodálatos"... "ele
venen", szerinte "csak kortárs írhatta le az eseményeket".34 Ezzel kapcsolat
ban csupán annyit legyen szabad megjegyezni, hogy ha pusztán a stílus 
elevenségéből lehetne következtetni egy irodalmi mű által elbeszélt esemé
nyek korabeliségére, akkor Arany János Buda halála című alkotásának Attila, 
Toldyjának pedig Nagy Lajos korában kellett volna íródnia. Pauler és Doma
novszky álláspontját tette magáévá Hóman Bálint 35, Jakubovich Emil36 és 
ifj. Horváth János 37. Ezzel szemben Gerics József a Képes krónika interpo
lációinak folyamatosságára mutat rá. Márpedig ez, mint azt Gerics is hangsú
lyozza, csak kétféleképpen magyarázható, vagy úgy, hogy az interpolációk 
valóban egy, a Budai krónikánál korábban keletkezett műből kerültek abba, 
amint azt az előbb felsoroltak (Hóman kivételével) vallották, vagy pedig úgy, 
"hogy ha az interpolációk egészét későbbi folytatóktól (értsd betoldóktól RP) 
eredeztetnénk".38 Ezek szerint, a Képes krómka interpolációi önmagukban 
nem bizonyítják saját korai voltukat

Pauler Gyulának és Domanovszky Sándornak a Képes krónika interpolá
cióiról alkotott véleményétől eltérő álláspontot foglaltak az osztrák, a német 
és a magyar krónikakutás egyes képviselői. Raimund Friedrich Kaindl úgy 
nyilatkozott, hogy "Diese Nachrichten sind auch zumeist ganz sagenhaften 
Charakters und rühren wohl zum grossen Theil aus dér Volksüberlieferung 
her".39 Elismerve ugyan az interpolációk egy-, illetve közelkorúságát, azok 
hitelességét Konrad Schünemann is tagadta, az ellenőrizhető helyeken rámu
tatva azoknak átdolgozott voltára.40 Kaindl és Schünemann észrevételeit 
azonban a magyar krónikakutatás -  részben egyéb kérdéseket illető téves 
következtetéseikért -  nem vette figyelembe.

Magyar részről, Erdélyi László terminológiai meggondolásokból kiindulva, 
a Képes krónika interpolációinak kései voltára mutatott rá, nem egykönnyen 
elhanyagolható érvekkel. Mivel azonban ő ebből a helyes kiindulópontból 
arra a téves következtetésre juttott, hogy minden magyar krónika Kézai
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Simon Gestájából származik, éppen ezeknek az interpolációknak a betoldásá
val térve el attól, a további kutatás Erdélyi helytálló megállapításait is elvetette.41

A továbbiakban Domanovszky Sándor az interpolációkban előforduló 
adatok hitelességének alátámasztására, azoknak más elbeszélő források 
(Anonymus, a Pozsonyi évkönyvek és a rövidebb szövegezésű krónikák) 
adataival való egyezését említi. Domanovszky mint bizonyítékra különösen 
nagy súlyt fektet az interpolációkban és valamely más forrásban szereplő 
földrajzi tájegységek létezésére.42 Ezzel kapcsolatban csupán annyit szeret
nénk megjegyezni; általánosan elfogadott forráskritikai megállapítás, hogy az 
elbeszélő források szerzői kiagyalt mondanivalóikat is valós adatokból szer
kesztik meg.43 Ha abból, hogy pl. Igfan erdő valóban létezett, a hozzá 
fűzódő elbeszélés hitelességére kellene következtetnünk, akkor Vác remete 
és Zalán vezér létezését és a hozzájuk fűzódő elbeszélés hitelességét is el kell 
fogadnunk, mivel Vác és Zalánkemény (Slankamen, Jugoszlávia) helységek 
szintén léteznek és más forrásokban is szerepelnek44

A rövidebb krónikák adatainak a Képes krónika interpolációiban elbe- 
széltekkel való egyezése még egy okból kifolyólag nem bizonyítja Doma
novszky állítását. Mégpedig azért nem, mert mint azt később éppen maga 
Domanovszky állapította meg, a rövidebb krónikák a Képes krónikából szár
maznak. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az interpolációktól és egyáltalán 
a nagyobb krónikáktól eltérően, a rövidebb krónikák közül egyetlen egy sem 
szól Salamon magyar király Bizánc elleni bulgáriai hadjáratáról, akkor megál
lapíthatjuk, hogy azok nem alkalmasak a témánkkal kapcsolatos interpoláció 
hitelességének, vagy koraiságának bizonyítására. Ha erre egyátalán létezik 
bizonyíték, azt egész más irányban kell keresni. Ezt azonban a krónikakuta
tás egészen a legújabb időkig nem látszott figyelembe venni, ami súlyos 
módszertani következményeket vont maga után, nemcsak az interpolációk 
hitelessége kérdésében, hanem szélesebb körben is.

Pauler és Domanovszky arra a következtetésre jutottak, hogy az interpo
lációk elbeszélése hitelt érdemlő, sót egykorú. Meggyőződve ily módon az 
ellenőrzött interpolációk hitelességéről, kiterjesztették azt azoknak olyan ré
szeire is, amelyek hitelessége nem lett ellenőrizve okleveles adatok által. így 
a hírek hitelességét egyedül arra alapozták, hogy azok a Képes krónika 
betoldásainak szövegállagához tartoztak. Ez jellemzi Pauler és Domanovszky 
Salamon halálával kapcsolatos állásfoglalását is. "Salamon a görögök elleni 
harcban elesett ezt hirdeti a bővebb szöveg interpolatioja"... "Hogy Salamon 
megmenekült, azt az író"... "a rövidebb szövegből veszi"... ", amit pedig a 
rövidebb szövegezés Salamonról beszél, az -  habár a hagyományban elterjedt 
-  ellent"... "mond a történeti igazságnak" vallotta Domanovszky.45 Az idők 
folyamán, a magyar történettudomány és nyelvészet most felsorolt nagy ne
veinek egyöntetű állásfoglalása alapján alakult ki a nézet, miszerint a XI. 
századi interpolációk az azokban leírt eseményekkel egy-, vagy legalábbis 
közelkorú szerző művei és ezért azok hitelességéhez nem fér kétség, s az 
több mint fél évszázadon át a krónikakutatás egyik megdönthetetlen alapté
tele volt
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Kristó Gyula érdeme, hogy egy korai tanulmányában, éppen a Salamon
ról szóló szöveg példáján, oklevelek alapján történő bizonyítással rámutatott 
a róla szóló krónikaszakasz hitelének ingatag voltára.46 Ehhez még hozzá kell 
tennünk, hogy mint fentebb láttuk, maguknak a Domanovszky által felhasz
nált okleveleknek a hitele sem zár ki minden gyanút, és ezért az általa 
történelmi valóságnak elfogadott események forrásbázisa méginkább szű
kül.47 Végső soron azonban, ez nem érinti azt a módszertani kérdést, hogy 
lehet-e ellenőrizhetően helyes adatokból csupán analógia útján, az ellenőriz
hetetlenek hitelére következtetni? Erre a kérdésre a Képes krónika betoldá
saival kapcsolatban Kristó egy későbbi, Makk Ferenccel közösen írt munkájá
ban úgy válaszolt, hogy "a rövidebb szöveg és az ún. interpolációk"... "kapcso
latának sematikus megoldása helyett egyedi elemzések vezetnek célhoz."

Ezt annál indokoltabbnak tartjuk, mivel -  mint azt Kristó Gyula és Makk 
Ferenc mellett Kardos Tibor is megállapította -  az interpolációk egy része 
kétségkívül későbbi eredetű.49 Igaz, a Kristó és Makk által észrevett esetek
ben a betoldások nem a XI. századi (tehát Salamonra is vonatkozó) szöveg
részbe történtek. Az a körülmény azonban, hogy ilyenek a krónika szövegé
ben egyáltalán előfordulnak, eleve is óvatosságra int bennünket a korabeli 
szövegbe bekerült interpolációk egy- illetve közelkorúságával szemben. Az 
interpolációknak Salamonról szóló részét, az elmondottak értelmében, Kristó 
Gyula fenti tételéből kiindulva vesszük most vizsgálat alá.

Mindenekelőtt azt kell hangsúlyoznunk, hogy a Salamon elestét tanúsítani 
hivatott azon betoldás, mely úgy végződik, hogy "simul cum interfectoribus 
suis interierunt et quamplures ex eis oceidebantur, qui eos interficiebant", s 
melyre Domanovszky EGÉSZ állítását alapozza, önmagban még nem jelenti 
azt; mintha Salamon is az elesettek között lett volna. Mindenesetre MA
GÁRÓL Salamonról a betoldás, akárcsak a főszöveg vonatkozó része, EZT 
NEM ÁLLÍTJA! Legfeljebb -  Kristó enyhébb kifejezésével élve -  "sejteti" 
azt.51

Emlékeztetni szeretnénk, hogy a főszövegben is mindössze ennyi áll: "rex 
Salomon cum latrunculis Cunis invasit" ... "confinia Grede, ubi ab exerdtu 
imperatoris Grecie miserabiliter sunt percussi, E QUIBUS PAUCI VALDE 
EVASERUNT". Ez pedig nem hogy ellentétben áll az interpoláció állításával, 
hanem épp ellenkezőleg, tartalmilag teljesen megegyezik azzal.52 Azt is mond
hatjuk, hogy megismétli azt Ilyen ismétlések nem ritkák a Krónikában.53 Szá
munkra ez azért fontos, mert következésképp így sem a főszöveg, sem a 
betoldás a Salamon bizánci hadjáratának szerencsétlen kimenetelű végét tárgyaló 
helye -  tehát a 134. és 135. fejezet utolsó mondata -  nem áll ellentétben a 
főszöveg 136. fejezetével, amely Salamon megmeneküléséről számol be: "Rex 
autem Salomon" a Budai krónika-család szerint "evasit cum pauds" -  a Képes 
krónikáé szerint viszont "cum pauds (vix) evasit".54 Nem lehet ui. eleve kizárni, 
hogy a krónikás Salamont valóban a megmenekültek közé sorolta.

Ez viszont azt jelenti, hogy a Magyar krónika szövege nem nyújt bizo
nyítékot Pauler és Domanovszky azon állításához, mely szerint Salamon
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király a Bizánc elleni küzdelemben veszítette el életét és nem Pólában, illetve 
a város környékén halt meg. Úgy látszik, érvelésük alapjának ezt a gyengesé
gét maga Domanovszky Sándor is észrevette. Ezért Salamonnak a bizánci 
hadjáratban való elestéről kialakított álláspontja bizonyítására egy, a Magyar 
krónikán kívül álló történeti kútfő adatait is igénybe vette.55 Ez a forrás 
Anna Komnéne bizánci hercegnő író nagy hírű műve, az Alexiász volt.56
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b. Külföldi forrósok

Anna Komnéne művének így értelmezett adata

Már Pauler Gyula felfigyelt arra a körülményre, hogy "Salamon hadjára
tát a görögök ellen Komnen Anna szintén említi."

Anna Komnéne híradása eredetiben így hangzik:
’’Eaqog ó i imcpavévxog Ó 'eX & (ü v  o T^sXyov xa w c e q -  

KEtfiEva xov Accvo'jfh^g xéfXTtrj (rjysfiajv ő i ovxog v m q é x cov 
r ov Sv.vd'MOv 6i()aT£V[iciTog) avfifiíKzov inaycfisvog Oxqá- 
xsvfice cű öeI %iXL<xöctg óyóor(KOvxa e k  t e  XavQOfiaxav k u I  X k v -  

d'düv Kai cntb xov Actx l k o v  CxQaxEVfiaxog o v k  óXíyovg, cov ó 5 

ovxco naXovfievog XoXoficov őrjfiaycoybg rjv } xag Kaxa xrjv 
X c c q io v t c o X iv  T ta Q a x e L f ié v a g  rtóXzig iXrj&xo. Kai elg avxfjv  ói 
<p&cc6ag xr\v XaQiovnoXiv Kai XzLciv noXXrív áva?Mpó}ievog 
TtaxéXafle xóitov xiva X k o t e l v o v  KaXovpEvov.

Anna elbeszélését, Paulerhez hasonlóan Domanovszky Sándor is felhasználta 
az általa ugyancsak túlbecsült értékű interpolációk hitelességének alátámasztásá
ra. Pauler és Domanovszky azonban nem bizonyították, hogy az Alexiászban 
szereplő Salamon valóban a magyar exkirály. Ez pedig azért lett volna fontos, 
mert már előttük, az övékétől eltérő, helyesebben azzal ellentétes nézet látott 
napvilágot Ennek első képviselője George Finlay, a hírneves angol történész 
volt Tudelai Benjámin útleírására hivatkozva, Finlay hangsúlyozta, hogy a bibliai 
nevek a balkáni oláh lakosság körében voltak elterjedve.

Finlaynek ez a megállapítása nagy visszhangra talált a román törté
netírásban. Ennek domináns alakja, Nicolae Iorga szerint, az Anna Komnéne 
művében szereplő Salamon dák vezér -  román vajda volt. Iorga ötletét a 
román történészek egy része is magáévá tette. így foglalt pl. állást N. P. 
Comnéne, Nicolae Banescu, , A. Sacerdojeanu és újabban Eugen Stanes- 
cu. ők álláspontjukat történelmi és filológiai érvekkel kísérelték magyarázni. 
E történészek bizonyítékainak részletes ismertetése és kritikai vizsgálata meg
haladja jelen munkánk kereteit. Itt csupán annyit szeretnénk megjegyezni, 
hogy ebben a kérdésben az idők folyamán a román történészek véleménye 
megoszlott. Christian Nec^ulescu , majd pedig Petre Diaconu is ismét a volt 
magyar királynak tartották a szóban forgó Salamont. Hasonlóképp foglalt 
állást Vaszilij Vasziljevszkij orosz és nyomában Csuday Jenő magyar 
Ferdinand Chalandon francia,14 valamint Petar Mutafőiev bolgár tudós is. 
Végül, ezt a nézetet képviselte Anna Komnéne életrajzírója, Georgine Buck- 
ler. A két nézet képviselői között vitára került sor, arra vonatkozóan, hogy 
az Alexiásznak ezt a helyét miként kell értelmezni. A vita jellemző módon 
elsősorban akörül folyt, hogy kikre vonatkozik az Anna Komnéne elbeszélé
sében alkalmazott archaizáló dák népnév.

A magyarokra vonatkozó dák elnevezés bizánci forrásokbeli lelőhelyeinek 
jegyzékét két kiváló magyar bizantinológus, Gyóni Mátyás és Moravcsik Gyu
la állította össze. Az összeállításuk alapján lehetővé vált ellenőrzés folya
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mán azonban arra az eredm ény jutottunk, hogy a "dák" megjelölés a 
bizánci forrásokban nem minden öyóni és Moravcsik által ilyennek tartott 
esetben vonatkozik a magyarokra. Ezért szükségesnek véljük eredményeinket 
itt valamivel részletesebben ismertetni.

A magyar bizantinológusok már e század huszas éveiben felfigyeltek arra 
a körülményre, hogy a bizánci források a magyarokat a többi archaizáló 
népnév mellett a Ao k o s  = dák, Magyarországot pedig a Acucia = Dákia 
néven is nevezik.18 Moravcsik Gyula Byzantinoturcica című művében legtel
jesebben összegyűjtött és közzétett adatok szerint Bizáncban hét kútfőben, 
összesen tizenkét esetben alkalmazták a magyarokra a dák nevet. Az említett 
kútfők nagy része elbeszélő forrás; a már említett Anna Komnéneén kívül 
Nikolaosz Kaliklész, egy XII. századi Anonym rétor, Theodorósz Prodro- 
mósz, Laonikósz Halkokondülész és Theodorósz Gazesz művei. Ezeken az 
elbeszélő kútfőkön kívül egy okleveles forrás is ezen a néven említi a magya
rokat. Ez a konstantinápolyi Pantokratór monostor alapítólevele.19

Ezek a források a XH-től a XV. századig terjedő időszakban keletkeztek 
és ha az általuk használt dák név valóban a magyarokra és Magyarországra 
vonatkozik, akkor ez azt jelenti, hogy ez az elnevezés rájuk vonatkozólag 
Bizáncban az egész időszakban használatos volt. Ennek alapján, joggal felté
telezhető, hogy Salamon esetében is ez a helyzet. De vajon a magyarokra 
vonatkoznak-e ezek az adatok? A kétely már amiatt is indokolt, mert más 
források más népekre alkalmazzák a dák nevet: így pl. a felsorolt művek 
szerzőinek többségével kortárs, szintén XII. századi Michael Réthor, Joan- 
nész Kinnamosz és Konsztantinósz Manasszesz a szerbekre.20

Bonyolítja a kérdést, hogy ugyanezek a szerzők (ugyanazt a népet, mint 
pl. a magyarokat) más archaizáló nevekkel is illették, és méginkább, hogy 
különböző népeket neveztek ugyanezzel a névvel, mint pl. Laonikósz Halko
kondülész, aki a Aa/ces nevet, a magyar mellett (ha ugyan valóban rájuk 
vonatkozik a Moravcsik Gyula által közölt adat), más népre, nevezetesen az 
erdélyi románokra is alkalmazta.21 Ezért tanácsosnak látszik a források idé
zett helyeit egyenként vizsgálat alá venni, mert csak így bizonyosodhatunk 
meg afelől, hogy adataik valóban a magyarokra vonatkoznak-e?

Áttérve ez után az általános jellegű megjegyzés után a források vizsgála
tára, azt fordított időrendi sorrendben, a legkésőbbiek (a XV. században 
keletkezettek) elemzésével kezdjük. Ezek közül lássuk legelőször Theodorósz 
Gazesznek, a híres görög humanistának egy Rómából kelt levelét! Ebben a 
levélben egy bizonyos ̂ Evayxos, Aoüotv fíaoiAevs-ról történik említés, aki 
Rómába jött imádkozni és miután ott számos megtiszteltetésben részesült, 
ismét hazautazott. Ezt az Enanchost, Ludwig Mohler Theodorósz Gazesz 
levelének kiadója a névmutatóban sem azonosította, hanem csak mint 

vayKos, Ao/c5v /fcrodetír-regisztrálta.22
Mohler eljárása szemet szúrt Franz Dölgemek, a hírneves német bizanti- 

nológusnak. Dölger, Mohler művének ismertetésében rámutatott, hogy itt 
tulajdonképpen Mohler hibájáról van szó, mert az lk>ay%o$ nem személy
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név, hanem "neulich" (legújabban, napokban, minap) időhatározószó. Dölger 
fordítása szerint Gazesz levelének vonatkozó mondata magyarul így hangzik: 
"újabban (a minap) Dákia királya Rómába jött imádkozni, számos megtisz
teltetésben részesült és ismét hazautazott." Dölger ezt az Aa/cSv fkzoiXevs-t 
Magyarország királyával vélte azonosnak.23 Ebbéli állásfoglalását Moravcsik 
Gyula, A magyar történet bizánci forrásai, 1934-ben megjelent munkájában 
közölt táblázatára alapozta, melyből Dölger szerint kiviláglik, hogy Laonikosz 
Halkokondüíész és Joannész Kritobulósz, ugyancsak XV. századi bizánci 
történetírók a magyarokat a bizánci archaizáló szokás szerint szintén dákok
nak nevezik.24

A két említett bizánci író dák vonatkozású híreinek elemzését későbbre 
hagyva egyelőre csupán a Gazesz levelében közölt adatot szándékozzuk vizs
gálatunk tárgyává tenni. Mindenekelőtt arra szeretnénk rámutatni, hogy 
nemcsak Dölger hivatkozott állásfoglalásakor Moravcsik művére, hanem ez 
fordítva is megtörtént: Moravcsik -  most már Dölger azonosítása alapján -, 
ezt a dákokat említő adatot is bevette (mint magyarokra vonatkozót) Byzan- 
tinoturcica című, már idézett, a török fajú népekről, bizánci forrásokat tartal
mazó impozáns, óriási anyagot felölelő enciklopédikus művébe.25

Azonban sem Dölger, sem Moravcsik nem tisztázta, hogy melyik magyar 
királlyal azonos ez a Aa/cSv jSaodetJí? Mert melyik magyar király járhatott 
Rómában és részesülhetett nagy megtiszteltetésben? Nyilvánvaló, hogy a 
leírás alapján csakis Zsigmond királyra gondolhatunk. Mint ismeretes a XV. 
században ő volt az egyetlen magyar uralkodó aki Rómában járt és ott nagy 
megtiszteltetésben részesült ti. IV. Jenő (Eugén) pápa császárrá koronázta. 
Zsigmond római útja azonban 1433-ban, tehát negyven évvel Theodorósz 
Gazesz, Mohler által 1473-ra keletkezett levele előtt történt.27 Márpedig 
ekkora időközt (ha Dölger értelmezése helytálló), aligha lehet "minapiként, 
vagy "újabban"-nak elfogadni. Annái kevésbé, mivel 1433-ban még maga 
Theodorósz Gazesz sem élt Rómában.

Ha ugyan itt egyáltalán magyar királyról van szó. Moravcsik művének 
hatása alatt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a középkorban, 
mint arra fentebb már rámutattunk, nemcsak a török népeket illették a dák 
elnevezéssel, illetve azok hazáját nevezték Dákiának. így hívták ebben a 
korban a kútfőkben pl. ímint azt Al, BSrcScila román tudós kimutatta): 
Dániát és a dánokat is. Ennek alapján Mályusz Elemér jogg31 törölte 
Dáciái Boetiust a középkori magyar tudósok sorából. Vajon nem ugyanez 
az eset áll-e fönn a Mohler által említett Dáciái Enanchos-szal is?

Hagyjuk rövid időre figyelmen kívül Dölger értelmezését és tételezzük 
föl, hogy az  ̂Evay%o?, illetve, amint azt Mohler már a névjegyzékben 
közölte  ̂Evay/cor, csakugyan személynév! Melyik dákiai királyt hívták, ha 
nem is "Enanchos"-nak, de legalább hasonlóképpen? Az Ewaytcos görög
betűs írásképe az Enrikos, azaz a Henrik névhez áll a legközelebb, noha 
ebből is csak elírás útján keletkezhetett. Abból kiindulva ui., hogy az 

Evay/co?- -bán nem "a" és y  van, hanem egy elírt "/>" és azzal egybeírt
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V , akkor ezt a nevet *Evpitcos -, azaz Enrikosznak olvashatjuk."*1 Most már 
csupán az a kérdés, ki volt ez az Enrikosz -  Enrik nevű dák király, aki 
Theodorósz Gazesz idejében Rómába zarándokolt.

A fent elmondottak értelmében ezt az Enriket a magyar-, vagy dán 
uralkodók sorában kellene keresnünk. Azonnal meg kell állapítani, hogy 
Enrik nevű magyar király nem volt legalábbis nem ebben a korban. Egyes 
nyugati források ugyan Henriknek nevezik Imre magyar királyt, de ő -  mint 
ismeretes sokkal korábban, 1196-tól 1205-ig uralkodott.3 Ennél Gazesz 
korához időben közelebb élt egy hasonló nevű uralkodó; VII. Erik dán 
király.33 A latin nyelvű források őt mint Enricust említik.34 Róla egy króni
kás valóban úgy tudja, hogy közvetlen kapcsolatban állt a pápával, ami 
esetleg úgy is értelmezhető lenne, hogy járt Rómában.35 Tekintettel arra, 
hogy VII. Erik király 1439-ig uralkodott és 1459-ben halt meg, útja egybees
hetett Theodorósz Gazesz római, illetve olaszországi tartózkodási idejével 
(1435-1476).36 Ezt az adatot azonban a kritikai történetírás elvetette.3 Ezt 
kell nekünk is tenni, különösen, ha elfogadjuk Mohler keltezését és Dölger 
magyarázatát az VEvayyos értelmét illetően. Azt azonban lehetségesnek 
tartjuk, hogy Gazesz valóban egy dán -  de semmiesetre sem magyar -, király 
római zarándoklatáról számolt be ismerősének idézett levelében.

Ez a dán király pedig nem lehetett más, mint I. Keresztély (Christian -  
született 1426, uralkodott 1449-1481).38 ő  ugyan nem 1473-ban, de 1474 
húsvétja előtt csakugyan elzarándokolt Rómába, ahol három hétig tartózko
dott. A szokásos vallásgyakorlatok mellett, Keresztély király fontos egyházpo
litikai tárgyalásokat folytatott IV. Sixtus pápával. Theodorósz Gazesz, I. Ke
resztély római látogatásáról szóló megjegyzése igen találó, mert más korabeli, 
okleveles és elbeszélő források egybehangzó tanúsága alapján tudjuk, hogy a 
dán királyt az Örök városban valóban nagy megtiszteltetésekkel fogadták. A 
pápa, aki törökellenes terveihez igyekezett őt megnyerni, azt a palotát jelölte 
ki számára lakhelyül, amelyben egykor III. Frigyes császár római tartózkodá
sa idején megszállt. Keresztély IV. Sixtustól Krisztus keresztjének egy szálká
ját, egy gyűrűt, egy aranyozott szerszámmal felszerelt öszvért és más értékes 
tárgyakat kapott ajándékba, húsvét vasárnapján pedig a pápa neki adomá
nyozta a szentelt aranyrózsát. IV. Sixtus pápa mellett a bíborosok is értékes 
ajándékokkal tisztelték meg Keresztélyt, aki, mint arról Gazesz is értesült, 
dolga végeztével hazatért északi hónába. A dán király római látogatásának 
emlékére IV. Sixtus pápa még érmet is verettetett. Véleményünk szerint 
ezek után kétségtelen, hogy Theodorósz Gazesz levele I. Keresztély dán 
király római útjára vonatkozik. Ezáltal azonban a magyarok dák névvel való 
elnevezését hivatott bizonyító forrásként nem jöhet számításba.

Miután Theodorósz Gazesz levelét ilymódon kiiktattuk a magyarokat 
dákoknak nevező források közül, a két másik előbb említett, XV. századi 
forrással kell ily szempontból foglalkoznunk. Az egyik ezek közül Joannész 
Kritobulósz II. Mohamed szultán életrajza.40 Kritobulósz munkájának elem
zésétől azonban nyugodtan eltekinthetünk, mivel ennek, a dák-magyar azo
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nosságot bizonyítani hivatott adatát már Gyóni Mátyás és utána maga Mo- 
ravcsik Gyula is elhagyta műve második kiadásából.41 Marad ezek szerint 
csupán a másik XV. századi író, Laonikosz Halkokondülész munkája, a 
’ÁJioóei^eis loropifnv. Halkokondülész művében a dák név, a magyarokra 
vonatkoztatva mindössze egy helyen fordul elő. Itt, Hunyadi János származá
sáról szólva a tudós szerző megjegyzi, hogy Hunyadi oí ős <paoi Aa/cas 
yeveodai.42

Ezek szerint a dák elnevezésnek a magyarokra történő vonatkoztatása 
ezen a helyen nem tekinthető teljesen egyértelműnek. Minthogy Dáciái 
Boetiust is -  amint fentebb láttuk -, tévesen ugyan. Magyarországi és emel
lett Erdélyi Bojótnak is nevezték a történészek.4 Halkokondülész adata 
jelentésének többrétűségét alátámasztja még egy körülmény. Ő nemcsak a 
"magyarokat” nevezi dáknak, művében egy másik helyen ezzel a névvel illeti 
az erdélyi románokat ("erdélyi oláhokat", mint Gyóni; "Walachen in Sieben
bürgen" amint Moravcsik idézi) is.44 Ennek a két példának az egybehangzó 
tanúsága alapján nyugodtan merjük állítani, hogy a XV. századi bizánci 
források NEM NEVEZIK A MAGYAROKAT DÁKOKNAK!

Ezeknél, a Salamon király korához viszonyítva kései kútfőknek a tanúsá
gánál, számunkra nézve jelentősebb a korábbi, XII. századi források vallomá
sa. Ezek közül (nem számítva ide egyelőre bizonyítandó szövegként Anna 
Komnéne Alexiászát), három elbeszélő és egy okleveles kútfő dák népnév-el
nevezését vonatkoztatta Moravcsik Gyula a magyarokra. Ezek egyike Theo- 
dorósz Prodromósz költeménye. A szerző II. Joannész Komnénosz bizánci 
császár (1118-1143) -  egyébként Anna fivére -  hadjáratairól szólva, felsorol
ja archaizált nevükön az általa legyőzött népeket. Köztük említi a dákokat 
is.45

A második, e korból származó bizánci forrás, melynek alapján Moravcsik 
a dákokat a magyarokkal azonosította, egy névtelen, XII. századi bizánci 
rétor (szónok), ugyancsak II. Joannész Komnénoszhoz intézett dicsőítő be
széde, melyben Prodromószhoz hasonlóan felsorolja azokat a népeket, ame
lyek felett ez az uralkodó diadalt aratott. Az ő felsorolásában szintén megta
láljuk a dákokat, mellettük azonban, ugyanabban a mondatban a névtelen 
szerző a gétákat is említi.46 Ezzel a névvel a korabeli bizánci írók ugyancsak 
a magyarokat illették.47 Számunkra ugyan ismertek olyan esetek is, hogy egy 
műben valamely bizánci auktor ugyanazt a népet két-, vagy esetleg több 
néven nevezi, de mondanivalójuk szándéka, valamint a két elnevezés közelsé
ge alapján ezt ebben az esetben nem tartjuk valószínűnek. Ha tehát a géta 
elnevezést Moravcsik nyomán a magyarokra vonatkoztatjuk, akkor a dák név 
alatt más nép rejtőzik.

Hasonló szövegösszefüggésben említi a dákokat Nikolaósz Kaliklész XII. 
századi bizánci szónok és költő is. A Pantokratór monostor Megváltó-képére 
mondott versében ő öt Joannész Komnénosz által legyőzött népet: a perzsá
kat, szkítákat, gétákat, paiónokat és dákokat sorolja fel. Nem állítható ugyan 
teljes bizonyossággal, hogy a dák elnevezés itt is a besenyőkre vonatkozik,
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mivel azonban a magyarok két szokásos neve (a géta és a paión) is szerepel 
Kaliklész szövegében, aligha valószínű, hogy a harmadik, a dák is rájuk 
vonatkozna.48

Ezt a következtetésünket látszik alátámasztani az egyetlen okleveles for- 
. rás, amely alapján Moravcsik a dákokat a magyarokkal azonosította. A kons

tantinápolyi Pantokratór monostor alapítóleveléről van szó.49 Ez a XII. szá
zad harmincas évei végén kiadott oklevél ugyancsak öt Joannész Komnénosz 
által legyőzött népet sorol fel archaizált nevükön: a perzsák, a dalmaták, a 
szkíták, a dákok és a paiónok. Ezek közül a perzsákon kétségkívül a szel- 
dzsuk törököket kell értenünk. A dalmatával a szerbeket, a szkítával pedig a 
kunokat jelölte az oklevél írója. Marad a paión és a dák népnév.

Moravcsik Gyula mind a két elnevezést a magyarokra vonatkoztatta, ami 
teljesen kizárt lehetőség, mert semmi értelme, hogy egy népet a négy névből 
álló felsorolásban, amelyben a másik kettőt egy-egy néven nevezi a szöveg 
írója, a harmadikat ugyanakkor egyszerre két néven említse.50 Mivel a paió- 
nész elnevezés ebben az időben valóban csak a magyarokra vonatkozhat, 
akkor a fent elmondottak értelmében a Aa/cer más népet kell hogy jelöljön. 
Abból, a Moravcsik által is elismert tényből kiindulva, hogy egyes X-XII. 
századi bizánci írók (Szuidasz, Jóannész Zonarasz és Konsztantinósz Porfüro- 
génétosz) a besenyőket dákoknak nevezték, úgy véljük, hogy a most vizsgált 
oklevél, valamint a többi felsorolt XII. századi kútfő, igaz az előbb említett 
szerzőknél mintegy száz-százötven évvel később, de mégis ezt a népet és 
nem a magyarokat jelölték a Aaices névvel.51

Ezt a feltételezésünket támogatja Jóannész Komnénosz uralma törté
netének ismerete. A történettudomány számára jól ismert tény, hogy ez a 
bizánci császár a szeldzsuk törökök, szerbek, kunok és magyarok mellett a 
besenyőkkel is hadakozott és 1122-ben, vagy 1123-ban ezt a népet Berroé (a 
mai Stara Zagora -  Bulgária) mellett legyőzte. E diadalának a bizánci ural
kodó oly nagy jelentőséget tulajdonított, hogy emlékére egy külön besenyő
ünnepet rendelt, amelyet Bizáncban a XII. század végéig ünnepeltek.52

Ha a dák elnevezés a felsorolt XII. századi forrásokban nem a be
senyőkre vonatkozna, különös lenne, ha azok éppen azt a népet hagyták 
volna ki felsorolásukból, amelyiken az általuk dicsőített uralkodó, Jóannész 
Komnénosz ilyen jelentős győzelmet aratott. Az elmondottak alapján úgy 
tűnik, nyugodtan állíthatjuk, hogy az említett XII. századi írók művei, illetve 
az ebből a korból származó oklevél "dák" elnevezése nem a magyarokra 
vonatkozik, mint ahogy Moravcsik Gyula azonosította, hanem -  a BE
SENYŐKRE.

Ezt látszik alátámasztani Gyóni Mátyásnak és Moravcsik Gyulának, egy 
másik XII. századi bizánci szónok rétor; Michael Italikósz, ugyancsak II. 
Jóannész Komnénosz császárhoz intézett dicsőítő beszédével kapcsolatos ál
lásfoglalása. A szerző a bizánci uralkodónak a dákok elleni hadjáratát -  a 
perzsák, szkíták és dalmaták elleniekhez hasonlóan -  szintén megemlíti, Gyó
ni és Moravcsik azonban mégsem vette azt be a magyarokra vonatkozó
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források közé,53 ezzel mintegy hallgatólagosan elismerve, hogy a Michael 
Italikósz által említett dákokat nem tartják azonosaknak a magyarokkal. Úgy 
hisszük a két neves tudós a XII. századi forrásokban szereplő dák elnevezés
sel kapcsolatos álláspontjának ellentmondásos volta nyilvánvaló!

Hátra maradt még magának a bizánci császárlány-író, Anna Komnéne 
művének, az Alexiásznak a dák elnevezést tartalmazó szövegrészeit vizsgálat 
alá venni. Ezeket már Gyóni Mátyás összegyűjtötte 1942-ben megjelent 
tanulmányában.54 Jegyzékét később Moravcsik Gyula is közölte.55 Bennün
ket most elsősorban természetesen az érdekel, hogy az a bizonyos Salamon 
nevű dák vezér, aki Bulgáriában a bizánciak ellen hadakozott, magyar volt-e, 
vagy más nemzetiségű?

Gyóni gyűjtését véve alapul, a következőket állapíthatjuk meg: A magya
rokat szerinte Anna Komnéne hat helyen említi művében. Ezek az adatok a 
dákok lakta terület földrajzi fekvésére és ennek a népnek a Bizánccal való 
kapcsolatára vonatkoznak. Anna szerint a dákok a Balkán (Hémusz) hegy
ségtől északra, a Dunánál laktak. Az 1096-ban Amiensi Péter által vezetett 
keresztesek a dákok földjén át érkeztek a Bizáncba. A dákoktól jöttek a király 
ktoÍ e/c t w v  Aa/cSv i]/covT£s" ... "IIc/o^” és Simon követek, akiknek neve 
mint tanúké szerepel az 1108-ban Bizánc és a Normannok között kötött 
béke okmányán. Az Alexiász szövegének abból az adatából, mely szerint a 
dákok vezérei (főemberei) nem tartották meg az I. Komnénosz Izsák csá
szárral kötött szövetséget, illetve a (béke)szerződést, nem lehet a dákok 
országának földrajzi helyzetére következtetni.56 Az utóbbi adatot a magyar 
történetírás a magyaroknak bizánci területre 1059-ben intézett betörésével hozza 
kapcsolatba.

Mivel azonban az első négy adat meggyőzően a magyarokra látszik vo
natkozni, és ilyennek tűnt Gyóni Mátyás számára is, aki a hasonlóság elve 
alapján erre, valamint a Salamon dák vezérrel kapcsolatosra is kiterjesztette 
azt, jóllehet önmagában véve az sem tartalmaz azonosításra alkalmas elemet. 
Ennek ellenére elfogadhatónak tűnik, hogy habár Anna Komnéne az egyes 
archaizáló népneveket művében egymás után különböző nemzetek jelölésére 
alkalmazta -  a dákok elnevezés alatt az esetek túlnyomó (2/3) többségében, 
hat közül négyben egész biztosan a magyarokat értette. Ezért feltételezhető, 
hogy a fennmaradt két esetben is rájuk gondolt. Ezek szerint az Alexiászban 
szereplő Salamon dák vezér magyar volta elképzelhető. Ennek a magyar 
Salamonnak a volt, e nemzetbeli királlyal való azonossága azonban egy to
vábbi feltételezés eredménye.

Salamon volt magyar királynak a besenyők Bizánc elleni hadjáratában 
való részvételét a kritikai történetírás elsősorban valószínű azért fogadta el 
hiteles tényként, mert az erre vonatkozó elbeszélést két egymástól független 
-  vagy legalábbis hallgatólagosan ilyennek nyilvánított -  kútfő (a Magyar 
krónika és Anna Komnéne Alexiásza) tartalmazza.57 A történetírás azonban 
tudomásunk szerint -  a két elbeszélés nagyfokú hasonlósága ellenére -, 
eddig sohasem tért ki annak lehetőségére, hogy Anna Komnéne Alexiásza és
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a XTV. századi magyar krónikakompozíció korabeli eseményeit leíró részei 
között létezik-e valamilyen forráskapcsolat. Ennek megállapításával a magyar 
bizantinológia és a krónika-kutatás mindmáig adósa maradt a tudománynak. 
Márpedig ennek vizsgálata, illetve ismerete nélkül nem állítható nyugodt 
lelkiismerettel, a két kútfőnek egymástól független volta.

Ez a feltevés ugyan, első említéskor fantasztikusnak tűnik, elfogadhatóságát 
azonban több körülmény is igazolni látszik. Bizonyítási eljárásunk legelején arra 
szeretnénk rámutatni, hogy Mügelni Henrik német nyelvű krónikájának tanúsága 
szerint, a magyarországi elbeszélő források számára a bizánci kútfők nem voltak 
teljesen ismeretlenek. Domanovszky Sándor kimutatta, hogy á Mügelni Henrik 
által fordított krónika szerzőjének, illetve Jóannész Kinnamosz és Nikétász Hóni- 
átész Xn-XÜI. századi bizánci írók műveinek adatai hasonló módon egyezést 
mutatnak.58 Márpedig ha az valóban ismerte és felhasználta Kinnamoszt, miért 
ne történhetett volna ez meg Anna Komnénéével is?

Ez különösképpen akkor lehetséges, ha -  mint azt Helmut Ludwig állítja 
-  a Mügelni Henrik által fordítom szöveg és a Képes krónika valóban közös 
forrásból szerzője merített Anna Alexiászának eredetije a középkori írók 
számára a tudomány mai állása szerint ugyan nem volt ismert, azonban már 
a XIV. század eleje óta közkézen forgott egy népszerű, középgörög nyelvre 
lefordított változata. Ebből ugyan hiányzik a bulgáriai hadjárat leírása,59 
Anna Komnéne művének azonban lehetett több középgörög változata. Nem 
zárható ki tehát annak lehetősége, hogy a magyar krónikakompozíció szer
kesztője közvetlenül, vagy közvetve ismerte Anna Komnéne művét és belőle 
merítette a Salamon Bizánc elleni bulgáriai hadjáratára vonatkozó adatot. 
Másrészt, ennek feltételezését eddig a Salamon-történet túl korai datálása 
nem tette lehetővé. De vajon valóban oly korán keletkezett-e mint ahogyan 
azt a krónikakutatás eddig tartotta? A Salamon-történet egésze keletkezési 
időpontjának vizsgálata meghaladja munkának kereteit. Azonban, a fent em
lítettekből kitűnik, hogy legalábbis egyes részei később keletkeztek, mint 
ahogy a történetírás eddig vallotta.

Tekintet nélkül azonban az Anna Komnéne által említett, a bulgáriai 
hadjáratban részt vett Salamonnak a hasonnevű volt magyar királlyal való 
azonosságának kérdésére, helyre kell igazítanunk egy tévedést, amely már 
mintegy évszázadon át jelen van az irodalomban. Azt az adatot, hogy ez a 
Salamon -  legyen az akár a volt magyar király akár más -, a görögök, 
helyesebben bizánciak ellen vívott harcban elesett volna (annak ellenére, hogy 
ezt Domanovszky60, Gyóni61 és újabban Györffy György állította), Anna 
Komnéne Alexiászának szövege NEM TARTALMAZZA! Az elmondottak 
értelmében Salamon volt magyar királynak a besenyők Bizánc elleni bulgáriai 
hadjáratában való esetleges részvétele véleményünk szerint nem zárja ki 
feltétlenül egy esetleg későbbi időpontra eső pólai tartózkodását, ottani halá
lát és temetését, vagy legalább azt, hogy ott sírja volt.
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A  Salamon haláláról szóló nyugati források

Anna Komnéne Alexiászával ellentétben, két nyugati, pontosabban német 
forrás,- a Szász Annalistának (Annaüsta Saxo) nevezett ismeretlen szerző 
évkönyve és Konstanzi, illetve Sankt Blasieni Bemold Krónikája -  valóban a 
magyar kútfőktől eltérő módon beszéli el Salamon király halálát. Ezért a 
következőkben ezt a két forrást kell vizsgálat alá vennünk. Közülük az 
először említett Annalista Saxóval röviden végezhetünk. A halberstadti egy
házmegyéhez tartozó valamelyik kolostorban élő és működő barátnak, Pott- 
hasttól megbízhatónak tartott évkönyve tartalmazott egy mondatnyi hírada
tát, mely szerint 1087-ben "Knut rex Danorum et Salomon Ungrorum a suis 
occisi sunt" de ezt mint hitelt nem érdemlőt a magyar történetírás hallgatóla
gosan elvetette.1

Mi nem foglalkozunk ennek a nyilvánvalóan téves adatnak a cáfolatá
val, csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy mi adhatott okot erre a 
tévedésre. A névtelen évkönyvíró ezen a helyen Salamon magyar királyt 
feltételezhetően felcserélte annak breton névrokonával, akit csakugyan 
övéi öltek meg, természetesen nem 1087-ben, hanem 874-ben.2 Erre 
látszik utalni az a körülmény is, hogy Salamon neve Knut dán király 
nevének társaságában fordul elő Annalista Saxonál. Ő nyilván valamely 
martirológium, nekrológium, vagy évkönyv adatait használta föl és az 
abban szereplő Salamont azonosította, az ő korában (a XII. század hú
szas éveiben) ismertebb magyar uralkodóval.3

Annalista Saxo művéből merítette ezt az adatot Paul Scheffer-Boichorst, 
beépítve azt az általa feltételezett és más forrástöredékekből rekonstruált ún. 
Paderborni évkönyvekbe (Annales Patherbrunnenses).4 Ezzel a hipotetikus 
forrással nem szükséges külön foglalkoznunk. Scheffer-Boichorst művéből 
idézett Gerold Meyer von Knonau széleskörűen elterjedt kézikönyvében, 
azonban nem idézte teljesen hűen a Paderborni annalesek, illetve Scheffer- 
Boichorst művének vonatkozó helyét ("Salaman Ungariae quondam rex"... 
"occisus"), (aláhúzás tőlem RP), ami további félreértésekre adhat alkalmat.

Annalista Saxo művén kívül csupán még egy forrás tartalmaz a Salamon 
magyar király pólai halálára vonatkozó híreknek ellentmondó közlést. Kons
tanzi, illetve Sankt-Blasieni Bernold krónikájáról van szó. Ezt a kútfőt a 
magyar történetírás nagyra értékeli.6 Mi azonban nem tudunk róla, hogy a 
magyar történészek közül bárki is behatóan foglalkozott volna Bemold mű
vével. Annak a magyar vonatkozású, így a Salamont érintő közléseit is, az 
újabb magyar történetírás általában Gombos Ferenc Albin értékes kéziköny
véből merítette.7 ítéletet értékéről elsősorban Ludwig August Potthast nagy 
tekintélyű repertóriuma alapján alkotott.8 Ezért, hogy állást foglalhassunk 
Bernold művével kapcsolatban, szükséges volt áttanulmányozni az arra és 
szerzőjére vonatkozó gazdag szakirodalmat. A kutatás eredményeit röviden a 
következőkben foglaljuk össze.
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Konstanzi Bernold 1050 körül született egy nős pap gyermekeként. Mi
után Konstanzban, az ottani híres Bernhard (Bernát) mester vezetése alatt 
álló iskolában történelmi és egyházjogi -ismereteket szerzett, 1076 óta szerze
tesként az invesztitúraharcban számos vitairatával a pápai párt és a coeliba- 
tus (papi nőtlenség) buzgó híveként és mint a pártja által simóniának tartott 
laikus invesztitúra és következésképp IV. Henrik német uralkodó esküdt 
ellensége vett részt. Bernold 1079-bén jelen volt a Rómában tartott nagyböjti 
zsinaton, 1084 decemberében pedig Ostiai Ottó bíboros-legátus -  a későbbi 
II. Orbán pápa (1088-1099) -  pappá szentelte. Bernold a legátustól külön 
felhatalmazást kapott a pápa kiközösített, bűnbánó ellenségeinek az egyházba 
való újrafelvételére. Bernold 1085-ben valószínűleg részt vett Salm Hermann 
német ellenkirály guedlinburgi gyűlésén, 1086-ban pedig ott volt a Hermann 
és IV. Henrik által vívott bleichfeldi csatában. 1085 után biztosan, de lehet, 
hogy már előbb is a sankt blasieni kolostorban tartózkodott. Innen 1091-ben 
a schaffhauseni kolostorba költözött, ahol 1100. szeptember 16-án meghalt.

Bernold vitairatai elsősorban egyházjogi és egyházfegyelmi kérdésekre 
vonatkoznak, de vannak köztük olyanok is, melyek tisztán dogmatikai tárgyú- 
ak.9 A legújabb kutatás eredményei szerint -  Bernold széljegyzetekkel látta 
el más szerzők hittudományi műveit is.10 Bernold teológiai művei, a tudo
mány mai álláspontja szerint részben 1076 táján, részben később, az 1090-es 
években jöttek létre. Egyes műveinek keletkezési ideje mindmáig nem lett 
meghatározva.11 Ennek ellenére, az eddigi kutatók Bernold krónikájának 
létrejöttét nem utolsósorban ezeknek a műveinek alapján kísérelték meg 
időbelileg meghatározni.

A hittudományi műveken kívül Bernoldot tartják az ő nevét viselő króni
ka szerzőjének is. Ezt a munkát a történettudomány már régóta (a XVI. 
századtól) ismeri, azonban sokáig egy másik kortárs-szerző, Reichenaui Ber- 
told művének tartotta.12 A Bertold név aíatl jelentek meg Bernold króniká
jának első kiadásai is, a Christianus Urstisius-féle 1584-es és az 1670-es.13 A 
két szerzőt csak Martin Gerbert különítette el 1792-ben.14 Bernold szemé
lyének és művének jelentősége ettől kezdve rohamosan nőtt a törté
nettudományban. Ehhez kétségkívül nagyban hozzájárult a XIX. század hú
szas éveitől Németországban megindult szervezett forráskutatás. Az ennek 
eredményeként létrejött Monumenta Germaniae Historica című nagy vállal
kozás keretében Georg Heinrich Pertz, hírneves német tudós Bernold króni: 
káját 1843-ban újra kiadta, a nem kevésbé híres Georg Waitz előszavával.15 
Konstanzi Bernoldról és művéről (elsősorban krónikájáról) az idők folyamán 
gazdag irodalom keletkezett.

Munkánk keretében természetesen nem vállalkozhatunk arra, hogy elvé
gezzük Bernold krónikájának teljes elemzését. Annál kevésbé, mert a terje
delmes irodalom ellenére Bernold krónikájának máig sincs korszerű kritikai 
kiadása. Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy Bernold krónikájának, 
elsősorban természetesen annak Salamon volt magyar király halálára vonat
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kozó adatának hitelességét a fent említett kiadások és a szakirodalom alapján 
tegyék vizsgálat tárgyává.

A Bernolddal és krónikájával foglalkozó tanulmányok túlnyomórészt an
nak a másik kortárs-szerző -  Bertold -  krónikájához való viszonyulására 
vonatkoznak. A tanulmányok többségének megállapításai Bernhard Schmeid- 
Ier szerint csupán egy rakás hordalék, amit el kellett távolítani, hogy a valódi 
tényállást meg lehessen állapítani.16 Ez azonban nem jelenti szükségszerűen 
azt, miszerint ezeknek a tanulmányoknak egyes Bemoldra vonatkozó megál
lapításai önmagukban ne lennének helytállók. Ezért azokat egyenként kell 
vizsgálat tárgyává tennünk. Úgy véljük, hogy eddigi módszerünket alkalmazva 
Konstanzi Bemold krónikájára is, annak hitelességét alaki és tartalmi szem
pontok alapján kell meghatározni. Kezdjük az elsőkkel!

Konstanzi-, illetve Sankt-Blasieni Bemold krónikája több kéziratban ma
radt az utókorra.17 Ezeket -  egyet kivéve -, a forrástudomány másolatnak, 
némelyeket közülük igen kései másolatnak tartja.18 Ezért elég, ha csupán ezt 
az egyet, a münchen-schaffhausenit vesszük -  szempontunknak megfelelően 

beható vizsgálat alá, míg a többieket csak időnként és csupán összehason
lítás céljából vonjuk be vizsgálódásunk körébe. Bernold krónikája eredetinek 
(autográfnak) tartott kéziratát a müncheni Bajor nemzeti könyvtárban őrzik, 
Codex latinus Monacensis (CÍM) 432 jelzet alatt.19

A kódex, Bernold krónikáján kívül, más, korábbi szerzők műveit is tartal
mazza, éspedig egy nekrologiumot, egy kivonatot szent Jeromos művéből, 
ugyancsak egy kivonatot Beda Venerabilis Világkrónikájából. A két időszámí
tással foglalkozó mű közé egy pápa-katalógus (jegyzék), majd egy Jordanes- 
átdolgozás van beillesztve a birodalmak változásáról Octavianus császár hata
lomra lépéséig. A kutatás ezeket Bernold által másolt szövegnek tartja. A 
Beda-féle hat világkorszak ismételt, rövidített leírása után kezdődik a tulaj
donképpeni krónika. Ez Octavianus császár uralomra jutásától 1054-ig beszé
li el az eseményeket, Hermannus Contractus (Béna Hermann) krónikája 
alapján.

A történettudomány Bernold tulajdonképpeni, saját szövegét az 1054-es 
év eseményeitől számítja. Ez az előző rész folytatása és az 1100-ig terjedő 
időszak eseményeit beszéli el Hermannus Contractus krónikájának folytatása
ként. 1054-től 1080-ig Bernold krónikájának szövegén kimutatható a kortárs, 
Bertold krónikájának felhasználása, vagy legalábbis annak ismerete. A Ber- 
noldnak tulajdonított krónika szerzője személyének kilétét a "Haec s. (unt) 
cronica Bernoldi" kezdetű felirat árulja el, amely a második Beda-kivonat 
élén áll.21 Az eddigi kutatások eredményei szerint, Bernold krónikáját 1073 
és 1086 között kezdte írni a sankt-blasieni kolostorban, 1091-ben magával 
vitte Schaffhausenbe és 1100-ben fejezte be azt, ezzel az évvel zárul ugyanis 
a krónika eseménysorozata. Krónikája kész kéziratát még életében a schaff- 
hauseni bencés kolostornak adományozta. Innen került előbb (a XIV. szá
zadban) a pfefferi kolostorba, majd később Münchenbe, a Bajor nemzeti 
könyvtárba.
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A német forrástudomány Bernold krónikájának müncheni kéziratát a 
szerző autográf példányának tartja.22 Ezt először Andreas Félix Oefele állí
totta "Scriptores rerum boicarum" című, 1763-ban, Augsburgban kiadott 
művében. Az erre vonatkozó bizonyítékokat is ő gyűjtötte össze.23 Már ő 
észrevette, hogy a krónika szövege különböző tintával íródott. Ez persze nem 
kell, hogy azt jelentse, hogy más másoló munkájáról van szó.24

Oefele megállapításait azonban már 1821-ben több ponton kifogásolta 
Johann Bernhard Docen. Ő hívta fel a figyelmet többek között arra a 
körülményre, hogy az utólag más kézzel írt bevezető jegyzet nem tartalmazza 
az Oefele részéről látott "noster liber" kifejezést, ami szerintünk még mindig 
nem jelenti azt, hogy autográffal van dolgunk, de mivel -  mint arra Docen 
rámutatott -  ez a bevezető jegyzet más kézzel van írva, az Oefele által 
áutográfnak tartott szövegen legalább két kézírás hagyott nyomot. Docen 
ugyanakkor arra is rámutatott, hogy magában a krónika szövegében is több 
kézírás nyoma maradt fenn.25 Ezt azzal szokás magyarázni, hogy a krónika 
írásának ideje alatt Bernold kézírása többször változott,26 de a feltételezést 
meglehetősen gyengíti az a tény, hogy nem tudjuk pontosan mennyi ideig 
íródott a krónika.

Paul Meyer mintegy száz éve (1881-ben) arra az eredményre jutott, hogy 
Bernold krónikájának szövege az 1086-os eseményekig, abban és esetleg a 
következő évben íródott egyhuzamban. Meyer elsősorban abból indult ki, 
hogy maga a szerző mondja az 1086-os év eseményeinek elbeszélésénél: 
"ego... qui haec chronica... hucusque perduxi". Meyer egyben rámutatott 
bizonyos terminológiai különbségekre is, melyek időben az 1086 előttiekre és 
utániakra oszthatók. Az ezután következő eseményeket viszont utólag írta 
valaki, Meyer szerint maga Bernold, a kódex, illetve quatemo üresen maradt 
lapjaira. Hogy ez az utólag mikor lehetett, Meyer ugyan közvetlenül nem 
foglalt állást, de abból a körülményből, hogy az egész 1086 utáni szöveget 
Bemoldnak tulajdonítja -, aki viszont szerinte 1100-ig vitte azt -, arra kell 
következtetni, hogy a krónika utolsó szakaszának keletkezését erre az 
időközre helyezi. Schmeidler szerint Bernold 1085/86 előtt nem kezdhette 
írni krónikáját.28 Meyer kortársa és Bernold biográfusa, Ernst Strelau szerint 
viszont, Bernold az 1070-es évek elején kezdte írni művét és azt megszakítá
sokkal, valamint utólagos javításokkal 1100-ig vitte.29 Julius Richter 1882-ben 
úgy foglalt állást, hogy Bernold, krónikájának az 1086 utáni eseményeket 
elbeszélő szövegrészét 1089 után kezdte írni.30

Bernold művével és kézírásával újabban Georgine Tangl foglalkozott 
behatóan. Ö arra a megállapításra jutott, hogy az állítólagos Bernold-kézírás 
sok és különböző változást mutat. Szerinte a szöveg bizonyos változásokkal 
lényegében egy kézírást mutat 1054-től 1074-ig. Az azt megelőző és 1054-ig 
terjedő szakaszban Tangl szerint egy meghatározott egységes eredeti alapján 
végzett másolattal van dolgunk. Az 1054 és 1074 közti rész szerinte többször 
át lett dolgozva és ki lett egészítve, mint azt az 1054-56 és 1060-nál eszkö
zölt törlések és betétek, valamint az 1061 és 1065-1067 évekhez fűzött
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függelékek bizonyítják, amelyek keletkezése, eltekintve az 1061-hez függesz
tett pótlástól, Tangl véleménye szerint az 1083-1090 közti, illetve az 1092-es 
évekre utalnak. A kézírás, amely 1074-ben a "Heremannus marchio" kifeje
zéssel ér véget, tintacserével egybekapcsolva az ezutánitól nagyban különbö
zik, úgyhogy egy hosszabb megszakításra lehet következtetni. Végül, Tangl 
szerint 1074-től 1100-ig a hírek egymás után lettek hozzáadva a szöveghez, 
mindenesetre sok változtatással, magyarázattal és pótlással, amint azt a kéz
irat világosan mutatja.31

Az eddigi szakirodalom szerint mindezeket a változtatásokat és hozzáadá
sokat maga Bernold eszközölte, mi azonban ezt az axiómát, amelyből min
den eddigi kutatás kiindult és amely szerint Bernold krónikája szövegének 
müncheni kézirata teljes terjedelmében azonos a szerzői autográf példánnyal, 
az elmondottak után nem tartjuk kétségbevonhatatlannak. Nem értjük, hogy 
egy bizonyos meghatározott terjedelmű autográf szöveghez miért csak annak 
szerzője fűzhetett későbbi jegyzeteket? Miért ne tehette volna ezt meg valaki 
más is? A kézírás nem lehet bizonyíték, mivel -  mint azt valamennyien 
elismerik -  időközben megváltozott. Itt kell egyébként megjegyezni, hogy 
még Waitz megállapította: a müncheni kéziraton egy XVII. századi javító 
kézvonása is nyomot hagyott.32 A kézirat viszont egészen a XTV. századig a 
schaffhauseni kolostorban feküdt, ahol ebben a korban egy másik krónika is 
keletkezett.33

Nézetünk helyességét látszik igazolni az a körülmény is, hogy Bernold 
krónikájának Joseph May XVIII. századi másolatában (amely az elveszett 
Muri-i kéziraton alapul), az 1087-től következő események előtt az "Appen
dix monachi Schaffhusiani" cím áll.34 Ezt mint láttuk, azzal szokás magyaráz
ni és Bernoldra vonatkoztatni, hogy ő 1091-ben magával vitte krónikájának 
autográf kéziratát Sankt-Blasienből Schaffhausenbe.3 A Bernoldnak tulajdo
nított krónika-szöveghez azonban egy schaffhauseni másoló 1119-1122 körül 
fűzött jegyzeteket. Vajon nem az ő műve az 1086-tól Bernoldnak tulajdo
nított szöveg?

Tanulmányunk szempontjából különösen jelentősnek tartjuk, hogy a Sa
lamon elestéről szóló elbeszélés valamennyi, e kérdésben állást foglaló szak
ember véleménye szerint, a Bernold-krónika szövegtörzséhez utólagosan hoz
záadott részhez tartozik, tekintet nélkül arra, hogy ezeknek a pótlásoknak a 
lejegyzése mikor kezdődött, 1074-ben mint azt Ernst Strelau és Georgine 
Tangl, 1086-ban mint Paul Meyer, vagy csak 1089 után, mint Julius Richter 
vallja, esetleg még később és más szerző tollából, amit -  mint azt úgy 
hisszük, sikerült bebizonyítanunk -, ugyancsak nem lehet kizárni.

Konstanzi, illetve Sankt-Blasieni Bernold krónikájának hitelessége az ala
kiak mellett nem egyértelmű a tartalmára vonatkozó kifogások miatt sem. A 
Potthast által biztos időrendűnek vélt Bernold-féle krónikáról már több mint 
száz évvel ezelőtt elhangzottak a német szakirodalomban ettől eltérő, hogy 
ne mondjuk, azzal ellentétes vélemények. Julius Richter volt 1882-ben az 
első, aki rámutatott, hogy Bernold krónikájának időrendje nem érdemli meg
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a belé helyezett nagy bizalmat. A Bernold krónikájában előforduló időrendi 
pontatlanságok jegyzékét részletekbe menően Ernst Strelau állította össze 
még 1889-ben, miután azok némelyikére már Richter felhívta a figyelmet.37 
Strelau ezt a krónika által követett időrendi sorrendben végezte el, összeállí
tása így nem alkalmas részletes összehasonlító vizsgálatra. Mi ezért tárgykö
rök szerint csoportosítottuk Bernold téves időrendi adatait, ami messzemenő 
következtetések levonását tette lehetővé krónikájának Salamon halálára vo
natkozó adatával kapcsolatban. Lássuk először Bernold krónikájának 
időrendjét! Mindjárt szembetűnik, hogy más forrásokhoz viszonyítva az ese
mények dátuma -  az 1080-as időszakban -  következetesen egy év késéssel 
szerepel. Strelau ezt Bernold tévedésének tartotta, azonban ez az egy év 
eltérés az időszámítás kezdetének eltolódásából is származhat.38

Erre látszik utalni egy igen jelentős, az év-kezdet dátumára vonatkozó 
kronológiai ellentmondás Bernold művében, amelyre tudomásunk szerint 
mindeddig nem figyeltek föl a Bernold krónikájával foglalkozó tanulmányok 
szerzői. Bernold -  illetve a krónikaszöveg szerzőjére vonatkozó 1086-ra da
tált bejegyzés leírója -  a krónika szövegén való munkálkodását az "anno 
dominicae incarnationis" (az Úr megtestesülésének éve) szerinti évkezdet-szá
mítás meghatározással jelölte.39 Eszerint az év március 25-ével kezdődik.40 
Ilyen megjelöléssel van megadva a krónikában még kilenc esemény dátuma, 
éspedig Immo apát halála 1049-ben (széljegyzet), IV. Henrik felövezése 
1065-ben, Konrád kijelölt trieri érsek, kölni prépost halála 1066-ban, Nord- 
heimi Ottó bajor herceg meghódolása IV. Henrik előtt 1071-ben, VII. Ger
gely pápa felszentelése 1073-ban, valamint VII. Gergely halála 1085-ben, 
Salm Hermann német ellenkirályé 1088-ban, Frigyes savoyai grófé 1091-ben. 
Ez az időmeghatározás szerepel továbbá a Bernold krónikájának würzburg- 
gengenbachi kéziratához kapcsolódó "Annales Gengenbacenses" szövegében 
Hugó apát 1089-ben történt elűzésénél, amelyet 1096-ban, vagy utána jegy
zett fel. "Anno dominicae incamationis" van keltezve az 1095-ben, a tullni 
ágostonrendi kolostor részére kiadott privilégium is. Meg kell említeni, hogy 
Hermannus Contractus krónikájának kezdete előtt a Hhinc autem usque ad 
1054 annum ab incarnatione domini dominus Heremanus perduxit" kifejezés 
áll.41

Egyébként Bernold krónikájának szövegében, az egyes évek eseményso
rai, az 1077-1079-es és 1081-es, továbbá az 1088-1092-es évek kivételével, 
1075-től 1100-ig megszakítás nélkül kimutathatóan a karácsony megünnepe- 
lésére vonatkozó adattal kezdődnek. Ezek IV. Henrik (1074-76), Salm Her
mann (1082-1088), királyok, valamint II. Orbán (1092-1099) és II. Paskál 
pápa (1100) karácsonyolására vonatkoznak. De ahol a krónikás nem a kará
csony ünnepelésével kezdi az évi eseménysort, mint pl. 1080-ban, ott is ezzel 
az ünneppel, vagy az azt közvetlen megelőző, illetve követő dátumra vonat
kozó történéssel vezeti be azt.42 Ez arra enged következtetni, hogy a króni
kás akárcsak a kortárs Bertold (mint azt már Heinrich Schüz észrevette
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1761-ben) a karácsony-kezdetű "anno a nativitate" évszámítást alkalmazta,43 
azaz, arra hogy az év december 25-én kezdődött44

Bemold krónikájában azonban nemcsak az évkezdetre vonatkozó adatok 
ellentmondásosak. Előfordulnak ilyenek a napi dátumoknál is, mint pl. Da- 
miáni Péter halálának napjával. Mint azt Strelau megállapította ezt az ese
ményt "Bernold" három különböző dátummal, február 21. 22. és 23-ával 
említi45 Strelau jegyzékének tanúsága szerint Bernold művében még ezentúl 
is bőven található időrendi pontatlanság, illetve ellentmondás. Munkánknak 
nem célja ezeknek valamennyi újbóli közlése, meg kell elégednünk azzal, 
hogy Strelau sokszor idézett művéhez utasítsuk az érdeklődőket.

Itt még csak arra szándékozunk rámutatni, hogy -  mint azt már Mátyás 
Flórián észrevette -  Bernold Salamon bebörtönzését 1083-ra, kiszabadulását 
pedig 1084-re helyezi, holott a magyar források szerint már 1083-ban szaba
don engedte őt unokatestvére és ellenfele László király.46

A fentiekben arra szándékoztunk rámutatni, hogy Potthast, Bernold kró
nikája időrendjének biztos voltáról alkotott véleménye nem helytálló. Ez a 
mű, mint azt már Julius Richter észrevette, hemzseg az ilyen jellegű tévedé
sektől és hibáktól.47 Sőt, az elmondottak alapján még annak lehetősége sem 
kizárt, hogy a Bernoldnak tulajdonított krónikaszöveg egyes részei, melyet 
idáig egységes műnek tartottak, esetleg két szerző munkája. Ezt a feltevést 
tovább valószínűsítik a szövegben előforduló stílusbeli és terminológiai eltéré
sek is. A következőkben ezek közül fogunk néhányra rámutatni.

Bernold krónikájának stílusa sem egységes, gyakori stflusváltozásait már 
Eduard Winkelmann észrevette.43 Richter ezt a szerző elfoglaltságának inga
dozásával kísérelte meg magyarázni.49 A legszembetűnőbb stiláris jellegzetes
sége Bernold művének a prózai és verses részek váltakozása. A prosimetrum 
szabályai ugyan megengedik a "diétámén", vagy "genus mixtum" alkalmazását 
az irodalmi művekben, így a krónikákban is. Ez abból áll, hogy a szerző a 
prózai szöveget verses betétekkel tarkítja. "E verses betétek azonban" ifj. 
Horváth János szavaival élve -  "nem idézetképpen kerülnek a prózai szöveg
be, hanem" -  mint Bernold krónikájának esetében is -  "az előadás szerves 
részeként és minden tartalmi zökkenő nélkül."

A prosimetrum alkalmazása ezek szerint önmagában még nem bizonyíték 
a verses, vagy esetleg a prózai rész interpoláció volta mellett, mégis, ugyanaz 
a Horváth János a különböző szövegrészek szerzőinek elkülönítésénél min
den egyes esetben azt is megvizsgálta, eltérnek-e azok műfajilag is egymás
tól.50 Nos, mint arra már az előbb utaltunk, a prosimetrum alkalmazása 
Bernold művében is kimutatható. A betétek közül a krónikában mindjárt 
szembetűnik a VII. Gergely pápa haláláról szóló vers, amely élesen elüt az 
egyhangú prózai szövegrésztől.5 Ha ez a stílusbeli eltérés önmagában nem is 
jelenti azt, hogy Bernold krónikájának szövegében több szerző művének 
maradványa tükröződik, a többi eddig elhangzott érvvel együtt alkalmas arra, 
hogy ebbe az irányba befolyásolja állásfoglalásunkat.
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A stiláris és a tartalmi ismérvek mezsgyéjét a terminológia képezi. Már 
Paul Meyer megemlítette, hogy a Bernold-féle krónika szövegében termino
lógiai különbségek vehetők észre, éspedig a halálesetek megjelölésénél. Még 
az 1086 előtti eseményeknél a krónikaszöveg írója ezekre a "requievit in 
pace" kifejezést használja, addig az említett évszám után történteket a "diem 
clausit extremum"-mal jelöli. Ezzel szemben, Bernold egész művén végigvo
nul a halálozást jelentő "migravit ad dominum" meghatározás.

Kíséreljük meg mármost a Meyer által Bernold krónikájának szövegén 
végzett terminológiai vizsgálatát annak Salamon volt magyar király halálára 
vonatkozó adata esetében is alkalmazni. A krónika szövegében a bizánci 
uralkodó (Alexiósz Komnénosz) címe ötször szerepel. Ebből két alkalommal, 
nevezetesen, mikor bizánci követség érkezik IV. Henrik német uralkodó 
udvarába, hogy szövetséget kössenek Guiscard Róbert apúliai és kalábriai 
normann fejedelem ellen (1084) és mikor I. Alexiósz császár a keresztesek 
által elfoglalt mecseteket nem engedte katolikus templomokká alakítani 
(1098), "rex Constantinopolitanus"-nak, mikor viszont a bizánci uralkodó II. 
Orbán pápa iránti tiszteletének kimutatását beszéli el (1091) és végül, mikor 
a clermonti zsinatra küldött követeit említi (1095) "imperator Constantinopo- 
litanus"-nak nevezi. Mikor 1089-hez fűződőén, II. Orbán által történt feloldo- 
zását adja elő, Bernold krónikájának München-schaffhauseni kézirata I. Ale
xiósz Komnénoszt "imperator"-nak nevezi a würzburg-gegenbachi pedig "re- 
gem"-et említ. 52 Ez a különbség a bizánci császár címzésében aligha lehet 
Bernold részéről véletlen. Más helyen már megkíséreltünk rámutatni ennek 
az ingadozásnak az okára.53 Szabadjon itt csupán röviden összefoglalni az ott 
részletesen indokolt véleményünket. A magasabb rangú címet Bernold akkor 
adta I. Alexiósz Komnénosznak, mikor az a pápa pártján állt, mikor viszont 
a pápával, illetve a nyugati egyházzal ellentétes állást foglalt, a bizánci ural
kodónak Bernold krónikájában alacsonyabb ranggal kellett beérnie.54

Számunkra azonban az a körülmény rendkívül fontos, mely szerint Ber
nold a bizánci uralkodót az összes eddig felsorolt esetben "constantinopolita- 
nus"-nak nevezi. Ezzel szemben a Salamon halálát leíró elbeszélésben a 
szerző "regem Grecorum"-ot említ.55 Abból a körülményből pedig, hogy ez a 
bizánci uralkodó említései közül, időben közbülső helyet foglal el (1087) a 
szövegben, arra következtethetünk, (természetesen anélkül, hogy Bernold 
szerzőségét ezt az adatot illetőleg eleve elvitatnánk), hogy itt későbbi betol
dással van dolgunk! Ezt valószínűsítik a felsoroltak mellett más meggondolá
sok is, melyek ismertetésére alább térünk ki.

Azonban, ha mindezt nem is vesszük figyelembe és elfogadjuk, hogy a 
Bernoldnak tulajdonított krónika teljes terjedelmében, így a Salamonnak a 
bizánci uralkodó ellen vívott harcban történt elestéről szóló hírre vonatkozó
an is az ő, illetve egy XI. századi, tehát Salamonnal kortárs szerző műve, 
hátramaradt még mindig adatai hitelességének értékelése. Ez elsősorban 
forrásainak megbízhatóságától, másrészt a krónika írójának szándékától függ. 
Természetesen, érdekes lenne ismerni Bernold krónikája Salamon halálára
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vonatkozó adatának forrását. Georgine Tangl szerint Bernold saját korának 
forrásait illetőleg nem közöl az olvasóval semmit,56 egyes forrásaira azonban 
már Strelau rámutatott.57 Ez azért tűnik számunkra első pillantásra je
lentősnek, mert Bernold éppen egy Magyarországgal kapcsolatos adatának, 
nevezetesen az ezt az országot ért elemi csapás leírásakor közli hírének 
forrását. Bevallja, hogy ezt az adatot hallotta ("ut audivimus")58 Scholz már 
idézett műve alapján a középkori szerzőknek azonban ilyen szóbeli forrásra 
történő hivatkozását nem szabad szószerint értelmezni, mert ez még nem 
jelenti, hogy a szerző valóban szóbeli úton szerezte értesülését. Ettől függet
lenül a dilemma, vajon vonatkoztatható-e a szerzőnek ez a forrásmegjelölése 
krónikájának egyéb magyar tárgyú -  így Salamonnal és halálával kapcsolatos 
-  híradására is, továbbra is fennáll.

Tangl megállapítása szerint, Bernold Magyarországra vonatkozó hírei az 
invesztitúra harccal állnak kapcsolatban.60 Makk Ferenc még a Magyarorszá
got ért, fentebb említett elemi csapások leírásának is politikai okot tulajdonít. 
Szerinte ezt Bernold isteni büntetésként tünteti föl, mely azért érte volna 
Magyarországot mert László király uralkodásának vége felé elpártolt a pápa
ság ügyétől. Manitius megállapítása szerint Bernold előszeretettel beszél el 
haláleseteket62 Mindenesetre szembetűnő, hogy Bernold László halálát nem 
említi, Salamonéról pedig, aki akkor Németország szempontjából már sokkal 
kevésbé volt jelentős, beszámol.63

Ugyancsak feltűnő, hogy Bernold krónikájában elismerően nyilatkozik 
Salamonnak a bizánci uralkodóval vívott csata folyamán tanúsított magatartá
sáról. Ezt bizonyítják az azzal kapcsolatban alkalmazott határozószók, a "for- 
titer" és a "viriliter". Salamon a görögök királya ellen "fortiter molitur" és az 
ellene vívott csatában "viriliter occubuit".64 A "viriliter" határozószót, kivéve 
egy korai esetet, melyben -  az 1071-ben általa még törvényesnek tartott -  
IV. Henrik magatartásával kapcsolatban használja, csak a saját párthíveire 
alkalmazza.65 így tesz az invesztitúra harcának legkiemelkedőbb alakjai ese
tében. Ekbert őrgróf pl. IV. Henriket "viriliter invasit" 1089-ben. A követ
kező évben, 1090-ben V. Welf bajor herceg "in fidelitate sancti Petri viriliter 
contendit". Felesége Matild toszkánai őrgrófnő pedig "virilius sanctae Roma- 
nae aecclesiae"... "posset subvenire". Majd mindketten együtt "contra scisma- 
ticos viriliter dimicantes"... "confortati sunt" 1093-ban. Végül ugyanebben az 
évben hozzájuk hasonlóan Alfonz "rex Hispániáé contra paganos pro christi- 
anis viriliter dimicavit". II. Orbán pápa 1099-ben "omnesque aemulos suos"... 
"satis viriliter aut placavit aut vi perdomuit".66

További jelentőséget kölcsönöz a dolognak, hogy Salamon az egyedüli, aki
nek halálával kapcsolatban a szerző a "viriliter" határozószót használja. Evvel 
még a leghívebb pápa-pártiak halálát sem jelöli. Ezzel szemben IV. Henrik 
német- és olaszországi párthívei általában nyomorult "miserabiliter" véget 
érnek.67 Ezek szerint, a krónika-szöveg Salamon iránti magatartása a volt 
király halálakor pozitív volt, ami nehezen egyeztethető össze Bernold közis
mert és az említett példákkal illusztrált álláspontjával. Ezeket nincs szándé
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kunkban itt megismételni. Csupán arra mutatunk rá, hogy a négy évvel Salamon 
halála előtti események leírásánál, 1084-nél, a krónikás Salamont "regia dignitate 
indignissimus"-nak nevezi.68 Ez a hangulatváltozás, -  ha tudatosan történt -  
véleményünk szerint csakis sokkal később következhetett be, mikor Salamon IV. 
Henrik-pártiságának emlékezete feledésbe merült, vagy mikor már nem tulajdo
nítottak neki jelentőséget. Esetleg mikor IV. Henrik, -  miután Lászlóval 1092- 
ben kibékült -  Salamont mint szövetségest végleg ejtette.69

Azt sem lehet azonban eleve kizárni, hogy a "viriliter" határozószót Sala
mon halálával kapcsolatban mechanikusan, szokásból használta a szerző. 
Ennek ugyan első pillantásra ellentmondani látszik az a körülmény, hogy -  
nem számítva a IV. Henrikkel kapcsolatos alkalmazását -  a krónikás az 
események időrendi sorrendje szerint itt használja először a "viriliter” kifeje
zést. Ha azonban elfogadjuk a feltételezést, hogy a Salamon haláláról szóló 
elbeszélést utólag iktatta a krónika szövegébe, akkor ezt a lehetőséget sem 
zárhatjuk ki. Ezt természetesen esetleges folytatók, illetve interpolátorok is 
megtehették.

Hasonló az eset a "post hostium immensem stragem" kifejezés esetében. 
Túlságosan szószerint véve Bernold krónikájának ezt a kifejezését Pray kifo
gásolta, hogy a kortárs Anna Komnéne erről mit sem tud.70 Hasonlóképp 
tett Max Büdinger is.71 A kifejezés néhány sorral a Salamon halálára vonat
kozó rész előtt, a bleichfeldi csatát leíró szövegben ugyancsak előfordul.72 
Ennek sem kell azonban szükségszerűen azt jelentenie, hogy a két elbeszélés 
egy ugyanazon szerző műve. Előfordulhat könnyen, hogy a második hír 
lejegyzőjének, aki feltétlenül elolvasta az előző elbeszélést, megtetszett ez a 
kifejezés és azt egyszerűen megismételte.

Összegezve az elmondottakat, leszögezhetjük, hogy a forrástudományban 
Konstanzi-, vagy Sankt-Blasieni Bernold krónikája néven ismert szöveg közel 
sincs oly mértékben kikutatva, hogy rá olyan következtetéseket alapozhassa
nak, mint azt a magyar történészek, a Pauler Gyula és Domanovszky Sándor 
óta eltelt közel egy évszázadban, egész a legújabb időkig tették Salamon volt 
magyar király halálára vonatkozó adatával kapcsolatban. Tették ezt kiindulva 
abból az axiómából , mely szerint Bernold Salamon kortársa volt, annak 
ellenére, hogy már több mint kétszáz évvel ezelőtt Katona István úgy foglalt 
állást, hogy adatai Bernoldot "licet synchronum, non optime de rebus Hun- 
garicis informatum esse" ... "indicant ”.73

Bernold értékére legvégül a két legiiletékesebb német szaktekintély, 
Emst Strelau és Wilhelm Giesebrecht véleményét idézzük. Bernold első 
modern életrajzírója Strelau véleménye szerint Bernold a dolgok elhallgatásá
tól sőt tudatos elferdítésétől sem riadt vissza.74 Ha figyelmen kívül hagyjuk is 
Strelau Bemold-jellemzését, és Wilhelm Giesebrechtnek, a XI. századi törté
nelemkutatás terén ma is elismert szaktekintélynek 1877-ből származó nyilat
kozatát fogadjuk el Bernold krónikája forrásértékéről szerzője Bernold akkor 
is war ein fleiiöger Sammler von Nachrichten und hatte vieles zu erfahren, 
seine Wahrheitsliebe ist weniger zu bezweifeln, als mán Veranlassung zűr
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Annahme hat, daß ihm MANCHES IRRIGE ZUGETRAGEN WURDE 
UND IHM DIE FÄHIGKEIT FALSCHES UND WAHRES SCHARF ZU 
UNTERSCHEIDEN MANGELTE".75

A német tudományban Bernold krónikájával kapcsolatban elhangzott ne
gatív véleményeket azonban a magyar történetírás nem látszott ismerni, vagy 
figyelembe venni. Úgy tűnik mégis, mintha nem lett volna teljes bizalommal 
a szerző műve, illetve Salamon magyar király halálára vonatkozó hírének 
forrásértéke iránt. Erre utal az a körülmény, hogy Katona István már mint
egy kétszáz évvel ezelőtt megkísérelte azt kívülálló (német- és lengyelországi) 
kútfők adataival alátámasztani.76 Ezek a kútfők a következők: az ún. Gall 
Névtelennek (Anonymus Gallus) tulajdonított Lengyel krónika.77 Kadlubek 
Vince krakkói kanonok78, valamint a Boguchwal poznani püspök neve alatt
ismert Lengyel krónika.79 Továbbá Joannes, Chronica Lechitarum című mű- ao äi ä?ve, Jan Dlugosz História Polonica-ja , s végül Cromerius munkája .

A lengyel kútfőkön kívül Katona a németeket is felhasználta, Ottó bam- 
bergi püspök életrajzát Seefried feldolgozásában, mely Salamon nejének 
újabb férjhezmenetelére vonatkozóan tartalmaz adatot.83 Katona számára 
nem volt ismert, de ugyancsak idevonható Herbordus84 és Ebbo Vita sancti 
Ottonis episcopi Bambergensis című forrásműve85, valamint ennek a szent
nek legkorábbi, Prüfeningi életrajza.86

Ezeknek az elbeszélő forrásoknak egy adata arról számol be, hogy Sala
mon volt felesége (1088-ban) újra férjhezment, ezúttal I. Vladiszláv Her
mann lengyel fejedelemhez. Márpedig, Katona szerint ez csakis úgy volt 
lehetséges, ha Salamon felesége özvegy lett, tehát, ha Salamon, felesége 
újbóli férjhezmenetele előtt meghalt.87 Katonának ezt a következtetését át-
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vették Wertner Mór , Pauler Gyula , Györffy György , Májvusz Elemér , 
Csóka J. Lajos92 és Makk Ferenc is a magyar szerzők közül.9 Ezt elfogadta 
a lengyel történeti irodalom is.94 Ezzel szemben csupán Pray György foglalt 
ellenkező állást. Szerinte Juditot tévesen tudósították Salamon haláláról és ő 
ebben a hiszemben ment újra férjhez.95 Pray ezt természetesen nem tudta 
bizonyítani.

Katonának az első pillantásra, mi tagadás, logikusnak tűnő gondolatsora 
azonban alaposabb vizsgálat után több ponton támadható. Először is, és ezt 
Katona óta sem vették észre a kutatók, a felsorolt források adatai Salamon 
feleségének újbóli férjhezmenetelét illetően nem egységesek. Salamon volt 
felesége mint özvegy csak a későbbi (a XlII.-tól a XVI. századig keletkezett) 
elbeszélő forrásokban szerepel. így Boguchwal, Kadlubek és Dlugosz, Sala
mon volt feleségét annak "relicta”-jának, a Krónika Lechitarum, Cromerius 
és Herbord "vidua"-jának nevezik. Dlugosz ezentúl részletesen leírja magá
nak Salamonnak az elestét.96

Salamon feleségének özvegységéről azonban a lengyel és a német forrá
sok közül is éppen a legkorábbiak, azaz Anonymus Gallus Krónikája és 
Bambergi Ottó életrajza nem tesznek említést. Hasonlóképpen, arra sem 
tartalmaznak semmilyen utalást, hogy Salamon, felesége újabb férjhezmene-
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telekor már halott lett volna. A két említett kútfő közül a lengyel Anonymus 
híradása így hangzik: "Wladizlaus dux"... "uxorem prius Salemonis Ungariae 
regis in matrimonium desponsavit". Az "in matrimonium" szavak ugyan hiá
nyoznak a krónika egyik, nevezetesen a Szamatuli (később Heilsbergi) kéz
iratából, mivel azonban a Vladiszláv és második feleségének házasságából 
származott gyermekek születéséről ez is beszámol, a "desponsavit” kifejezés 
alatt csakis egy létrejött házasságot megelőző hivatalos aktus érthető.97

Még kevésbé következtethetni arra, hogy Salamon volt feleségének újbóli 
házassága első férje halála után következett volna be a másik aránylag 
korabeli forrás, Ottó bambergi püspök Prüfeningi életrajzának szövege alap
ján. Ennek vonatkozó híradása, bár részletesebb mint Anonymus Gallus-é, 
még csak meg sem említi Salamont. A szöveg így szól: "Eo tempore soror 
regis (se. Henrid IV. RP) Judith nomine in fratris contubernio morabatur, 
in qua ille sepius, licet alias felix infelicitatem fortune expertus quia eam 
servare honeste non poterat honeste matrimonio iungere disponebat. De hoc 
se negocio pro honore regis et regni Ottó fiuelissimus intromisit et duci 
Polonorum, ut mulierem pulchram et nobilem utpote regis filiam regisque 
germanam in coniugium peteret suggerere non cessavit"... "Dux itaque viri 
prudentis"... "salubri consilio adquiescens nuncios honestos"... "direxit ad re
gem eiusque germanam ab eo pedit et accepit uxorem”.98 Ezeknek a szöve
geknek alapján arra következtetni, hogy Salamon felesége újbóli férjhezme- 
netelének, első ura HALÁLA UTÁN kellett bekövetkeznie, teljesen önké
nyes értelmezése ezeknek a forrásoknak!

Ahhoz, hogy újra férjhezmenjen, Juditnak nem is kellett megözvegyülnie, 
illetve Salamonnak meghalnia. Házasságukat FEL IS BONTATHATTÁK. 
Ezt az eddigi kutatók, akiknek szeme előtt a katolikusok házassága esetében 
annak tridenti alakja lebegett, nem vették figyelembe. Igaz ugyan, hogy a 
Katolikus (nyugati) egyház elvben mindig ellenezte a házasság felbontása 
utáni újraházasodást, de bizonyos kivételeket is tett, s ezek mércéje nem volt 
állandó, hanem korszakonként változott. Ilyen pl. ma is az ún. "matrimonium 
non consummatum, - az el nem hált házasság”esete ."  Márpedig, legalábbis 
Mátyás Flórián szerint Bemold vonatkozó szövege fordításának magyarázata 
értelmében, Salamon és felesébe "kölcsönösen megtagadta (ták) egymástól a 
köteles házastársi tartozást."1 Nem világos azonban, hogyan jutott Mátyás 
Flórián Bernold szövegének erre az értelmezésére. Újabban Györffy György 
úgy foglalt állást, hogy: "Judit 25 éves házassága alatt"... "alig élt"... "férjével 
házaséletet".101

Ez a szövegrész eredetiben így hangzik: "Nec illa, nec ille coniugale 
foedus ad invicem eatenus servaverant; imo contra Apostolum se ipsos 
fraudare non timuerant".102 Ez pedig azt látszik jelenteni, hogy Salamon és 
neje kölcsönös házasságtörést, hűtlenséget követett el, azaz megcsalták egy
mást. Ez azért jelentős kérdésünk szempontjából, mert a koraközépkorban a 
házasságtörés is bontó ok volt. Igaz ugyan, hogy már a 829-es párizsi zsinat 
megtiltotta az ilyen okból bekövetkezett válás esetében az elvált házastársak
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újraházasodását, azonban mint azt legújabban Georges Duby kimutatta, 
ehhez a határozathoz még a XI. században sem tartotta magát követke
zetesen az egész egyház. Sőt, a házastársak a hűtlenséget gyakran félreve
zető szándékkal jelölték meg a válás indokául, még ha az más okból is 
történt, éppen azért, hogy lehetővé tegyék mindkettejük számára az újra- 
házasodást.1 A görögkeleti egyház ezt ma is megengedi.104 így Salamon 
kortársának és neje fivérének, IV. Henrik császárnak második felesége 
Praxedis 1086-ban a piacenzai zsinaton megvádolta férjét, hogy házasság
törésre kényszerítette.

Eleve nem zárható ki, hogy Salamon házassága így ért véget. Nem 
kétséges, hogy a bukott Salamon sógora, IV. Henrik nem tartotta többé 
politikája szempontjából őt felhasználhatónak. Ezzel nővérével való házassá
ga is elveszítette létjogosultságát.

Vladiszláv Hermann viszont, mint arra már Gvörffy György rámutatott, 
jelentős támaszt jelenthetett IV. Henrik számára. Ezt pedig nővére keze 
révén biztosíthatta. Juditot viszont csupán egy súlyos ok miatt lehetett Sala
montól elválasztani. Erre a fent elmondottak értelmében a hűtlenség, illetve 
házasságtörés látszhatott a legalkalmasabbnak.

Természetesen, mindez feltételezés, de még ha nem is lenne helytálló, 
továbbra is érvényes a kérdés, miért hangsúlyozta annyira Bernold Salamon 
és Judit kölcsönös hűtlenkedését? Csak azért, hogy mindkettejüket befeketít
se? Végső soron ez sincs kizárva. Mindenesetre érdekes, hogy a kölcsönös 
vétket Bernold csak Juditnak rója fel. Csak őt illeti az "ingrata" jelzővel, míg 
Salamonnak ugyanezért nem tesz szemrehányást.1 (Talán mert visszatért 
nejéhez?!) Tény továbbá az is, hogy a legkorábbi források nem tudnak 
Salamon feleségének özvegy voltáról. De ha Judit tényleg özvegyként ment is 
volna újra férjhez, abból még mindig nem következik az, amit az eddigi 
irodalomban megkíséreltek levonni, éspedig, hogy Salamon a bizánciak elleni 
hadjáratban esett el, illetve, nem halhatott meg Pólában és főleg, hogy nem 
lehetett ott eltemetve!
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III. A PÓLAI SALAMON-EMLÉKEK ÉS -KULTUSZ

1. A PÓLAI SALAMON-EREKLYÉK ÉS -KULTUSZ ISMERETE 
MAGYARORSZÁGON

Ennek az álláspontnak a képviselői azonban jellemző módon, egyszerűen 
nem vettek tudomást a Salamonra vonatkozó pólai tárgyi emlékekről, habár 
azoknak részbeni ismerete az ő korukban már mintegy kétszáz éve beépült 
(jelen volt) a magyar irodalomba és köztudatba. Magyarországi egyházi és 
tudományos körök már ekkor arra a gondolatra jutottak, hogy a krónikák 
Salamon életének pólai időszakáról, ottani haláláról és sírjáról szóló elbeszé
lését, helyszínen szerzett értesülésekkel ellenőrizzék és bővítsék, beépítve 
azokat Salamon király élettörténetébe. Ennek az érdeklődésnek köszön
hetően váltak ismertté számunkra a Salamonra vonatkozó pólai tárgyi emlé
kek, valamint az azokhoz fűződő tisztelet és hagyomány.

Salamon magyar király pólai életének emlékei és kultusza fokozatosan 
vált ismertté a magyar nyilvánosság számára. Ezt a folyamatot lépésről lépés
re tudjuk követni.

Salamonnak Bonfini alapján elbeszélt életfolyását a pálos író Eggerer András 
a volt király isztriai remetéskedésének leírásával fejezi be. Habár művének 
főszövegében Eggerer is csak sejteti, Ranzanusra (Ransanora) és Inchofferre 
történő hivatkozással Salamonnak mint megtérő bűnösnek szent voltát, anélkül, 
hogy pólai kultuszát említené, könyvének tárgymutatójában vele kapcsolatban a 
következőképpen tömöríti mondanivalóját "Salomon Hungáriáé rex, fit Eremita, 
moritur in Istria, ac Polae sepelitur, pro sancto colitur ibiderri'.1

Egyébként, Salamon életének leírásához Eggerer a pólai Salamon-kultusz 
terjedésének ismerete szempontjából egy igen fontos lapszéli megjegyzést 
fűz, mely így hangzik: "Traditur, corpus ejus ante quadriennium é loco 
sepulturae levatú quod pro reliquijs Sancti colitur”. Aligha lehet kétséges, 
hogy Eggerer itt az 1657-i ereklye megtalálásra utal. A látszólagos pontatlan
ságot -  nem négy, hanem hat év a könyv írása és nyomtatása között eltelt
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időközzel lehet magyarázni. Azt illetőleg, hogy honnan értesülhetett Eggerer 
erről az eseményről (szóbeli közlés vagy Pinelli művecskéjéből), találgatások
ra vagyunk utalva.

Magyarországi egyházi körök feltételezhetően ismerték Eggerer művét, ez 
kelthette fel érdeklődésüket a Salamonra vonatkozó pólai eredetű és vonat
kozású adatok iránt. Élete és halála iránti érdeklődés újraéledésének mé
lyebb okait viszont, a szentek életére vonatkozó, a bollandisták által kezde
ményezett gyűjtésében és életrajz kiadásában kell keresnünk. A bollandisták 
a magyar szentek életrajzának összegyűjtésével a magyarországi jezsuitákat 
bízták meg. A magyarországi jezsuiták azután Thuróczy és Bonfini műve 
alapján kiemelték az írók művéből az összes szentként értékelhető személyre 
vonatkozó szövegrészt és közölték a "szent" rövid életrajzát.3

Az elbeszélő források szövegét azonban felzételezhetően más adatokkal is 
igyekeztek ellenőrizni. A magyarországi adatgyűjtő jezsuiták valószínűleg is
merték Eggerer művét és a benne közölt pólai vonatkozású adatokat. Azok
kal kapcsolatban bővebb felvilágosításért a helyi egyházi hatóságokhoz kellett 
fordulniuk. Salamon kultuszának pólai tárgyú adatai kapcsán a két terület 
egyházi hatóságai között kapcsolatfelvételre került sor, s az erre vonatkozó 
legkorábbi adat 1682-ből származik, amikor Vid László András, magyar 
jezsuita (vice-) provinciális Bernardino Corniani (1664-1682) pólai püspöktől 
megkapta a Giorgio Pietro Pinelli által 1658-ban kinyomtatott, a pólai szé
kesegyházban őrzött szentek -  köztük Salamon -  ereklyéinek megtalálását 
elbeszélő művecskét.4 Vid és Corniani valószínűleg Páduából ismerték egy
mást, ahol mindketten hittudományi tanulmányaikat folytatták.5

Igazi lendületet a pólai Salamon-kultusz magyarországi ismeretének és 
terjesztésének azonban csak Vid rendtársa, Hevenesi Gábor adott. Hatalmas 
koncepciójú, Inchoffer művét folytatni hivatott vállalkozásában, a magyar-, 
illetve magyarországi szentek gyűjteményes életrajz-publikációja külön helyet 
foglal el.6 Ungaricae sanctitatis indicia című, a magyar hagiográfiai iroda
lomban korszakot alkotó, 1692-ben Nagyszombatban kiadott könyvében, He
venesi Salamon király életrajzát is közli. Hevenesi szövege Bonfini művén 
alapul, de végezetül -  hivatkozva a pólai breviáriumra és Inchofferre (!) -  
megemlíti, hogy Salamon földi maradványait Pólában őrzik és hogy ott ünne
pét is ülik.7 Ezeket az adatokat Hevenesi megismételte művének a Régi 
magyar szentség című, három évvel később (1695-ben), ugyancsak Nagy
szombatban kiadott magyar fordításában is. "Pola nevű várasban"... "szent 
testét böcsületben tartván ünnepét is üllik" mondja itt Hevenesi.8

Hevenesi lehetett az, akinek ösztönzésére Kollonics Lipót bíboros, eszter
gomi érsek, Magyarország (herceg)prímása levélben Giorgio Cornerio páduai 
bíboros püspök révén, Giuseppe Maria Bottari pólai püspökhöz fordult, 
Salamon király pólai ereklyéire és kultuszára vonatkozó kérdéseivel, amelyek
re ő 1702. augusztus 10-én kelt levelével válaszolt.9 Hevenesi Gábor buzgól- 
kodásának eredményeként a pólai Salamon-ereklyék és az ottani, hozzájuk
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fűződő kultusz ismerete fokozatosan bekerült a magyar hagiográfiai iroda
lomba. Ez elsősorban rendtársai, a magyarországi jezsuiták érdeme.

A jezsuiták, Hevenesi után, műveikben rendszeresen megemlítették Sala
mon király pólai tiszteletét. így járt el például Barkóczi Ferenc, Ungaria suis 
cum regibus című, 1729-ben Nagyszombatban kiadott könyvében.10 A jezsui
ták által, 1744-ben közzétett, a magyar szentek életrajzát tartalmazó Acta 
Sanctorum Ungariae című gyűjteményes kiadásba ugyancsak bevették Sala
mon király életrajzát. Ennek függelékében a kiadó Prileszky János, a Bollan- 
dus-féle Acta Sanctorumból átvéve, Thuróczi krónikájának Salamonra vonat
kozó szövegrészét, a volt magyar király pólai kultuszát és annak tárgyi emlé
keit is megemlíti.

A Salamon pólai kultuszára és annak tárgyára vonatkozó, az onnan 
származó adatokkal nem lévén megelégedve Prileszky a biztonság kedvéért 
1743-ban, mintegy négy évtizeddel Kollonics Lipót kezdeményezése után, egy 
Fiumébe (Rijeka, Jugoszlávia) -  mely akkor a pólai püspökséghez tartozott -  
induló barátja révén ismét a pólai egyházi hatóságokhoz (ezúttal Jacobus 
Bolis pólai kanonokhoz) fordult tájékoztatásért, amelyre ő Prileszky többszö
ri sürgetésére, olasz nyelvű levélben válaszolt.12

Salamon magyar király pólai kultusza és az ott őrzött ereklyék, amikor 
velük kapcsolatban az első kétely fölmerült már mintegy nyolcvan éve ismer
tek voltak a magyar egyházi körökben. Bolis levele ui. ahelyett, hogy meg
nyugtatta volna Prileszkyt, gyanút ébresztett benne. Nevezetesen az a körül
mény támasztott Prileszkyben kételyt, hogy a pólai egyházmegye breviáriu
mában, officiumában, papi zsolozsmakönyvében Salamont ugyan szentnek 
nevezik, de ellentétben Szent Istvánnal, nem említik (ex) király voltát Pri- 
leszkynek az is feltűnt, hogy nem lévén Salamonról külön olvasmány, csupán 
a nem püspök hitvalló szenteké, a zsolozsmákban nincsenek adatok Salamon 
életéről, így annak pólai korszakáról sem. Prileszky azzal nyugtatta meg 
magát és olvasóit, hogy a tény, mely szerint a pólai officium Istvánt király
ként említi Salamont viszont nem, azzal magyarázható, miszerint István ki
rályként halt meg Salamon viszont nem.13 Prileszky okoskodását átveszi majd 
Fridvaldszky János is, könyvének 1775-ben Bécsben megjelent kiadásában.

Velük ellentétben Csete István jezsuita, Panegyricus Sanctorum Patronorum 
Regni Hungáriáé című, 1754-ben Kassán kiadott könyvében úgy foglalt ál
lást, hogy Salamont Pólában szent királyként tiszteltetik. Hasonló rövidség
gel közölte ezt rendtársa Túróczi László is Ungaria suis cum regibus című, 
1768-ban Nagyszombaton megjelent művében. 5 A pólai Salamon-kultusz 
mégsem lett azonban egyszerre ismert, illetve elfogadott, a XVin. századi 
magyarországi irodalomban. Ez a folyamat a korabeli művekben jól érzékel
hető. A jezsuitákhoz hasonlóan pálosok sem szűntek meg a XVIÜ. század 
folyamán érdeklődni Salamon király és pólai kultusza iránt. Ennek ismerete 
az ő műveikben is fokozatosan tört utat. Bedekovich József, a pálos rend 
generális definitora 1740-ben írt Proprium ... ordinis fratrum eremitarum 
sancti Pauli primi eremitae kalendario breviarii romani novissimae editionis
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accomodatum című, kéziratban maradt művéből teljesen kihagyta Sala
mont.16

Felületes logikával ebből arra következtethetnénk, mintha Bedekovich 
nem tudott volna Salamon pólai szent életéről. Ez azonban más okból is 
megtörténhetett. Hallgatásának okát sokkal inkább abban a körülményben 
kell keresnünk, hogy Salamon pólai tiszteletét pápai engedély nélkül a pálos 
rend sem vehette át, bármennyire is tudott a volt magyar király pólai kultu
száról.17 Ennek a következtetésnek a helyességét bizonyítja az is, hogy Bede
kovich rendtársa Orosz Ferenc, magyar pálos, Synopsis annali ... ordinis 
sancti Pauli primi eremitae című, 1747-ben Sopronban megjelent művébe 
bevette ugyan Salamon királyt a magyar (remete) szentek közé, anélkül 
azonban, hogy pólai kultuszára és annak tárgyi emlékeire vonatkozó adatokat 
közölte volna. Végül Bedekovich 1752-ben, nyomtatásban megjelent művé
ben, a Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti Hieronymi-ben szentként 
regisztrálva Salamont megemlítette pólai kultuszát és ott őrzött ereklyéit.19

A pólai Salamon kultusz magyarországi ismeretének szempontjából a 
XVIII. században a legjelentősebb esemény kétségtelenül Pray György, Dis- 
sertatio de Sancto Salomone Rege Hungáriáé című, 1774-ben Pozsonyban 
kiadott művének megjelenése volt, mely tudományos körökben általánosan 
ismertté vált. Ismertetve a Salamon halálának helyére és körülményeire vo
natkozó addig ismert nézeteket, Pray pólai kultuszára és annak tárgyi emlé
keire, nevezetesen ereklyéire is kitért. Elhallgatva Prileszky kételyét (kinek 
művét egyébként ismerte), Pray csupán a pólai kultusz valós alapját bizo
nyító adatokat közölte művében. Ezek elsősorban az ereklye 1657-ben való 
megtalálását elbeszélő, Pinelii által kinyomatott brosúra, mely az 1487-es 
ereklyeszentelési okmányt is tartalmazza. Ezeket Pray szószerint átvéve szö
vegébe, újra kinyomatta.

Ugyanígy járt el Pray, Bottari püspök Kollonicshoz írt válaszlevelével is, 
mely akkor és ott jelent meg először nyomtatásban. Végül közzétette a pólai 
breviárium Salamonra vonatkozó lectióit, zsolozsma olvasmányait. Ezeket a 
lectiókat Pray, saját bevallása szerint, Hevenesi kézirataiból vette. Hevenesi 
azonban, mint azt Pray megállapította nem közölte azok forrását.20 A Sala
mon pólai ereklyéire és kultuszára vonatkozó adatokat Pray György rendtár
sa, Katona István is közölte, -  ha meglehetősen kétkedve is -  nagyhatású 
Magyarország története című művében. Katona előtt tartózkodó álláspont
ra helyezkedett azokkal szemben Mqui exuvias S. regis in Dalmatia, vei Istria 
quaesiverunt" Péterffy Károly, a neves XVIII. századi egyháztörténész is. 
Véleménye szerint "adhuc sub iudice lis est”.22 Salamon pólai kultuszát, 
illetve ott nyugvó ereklyéit gróf Mailáth János is megemlítette német nyelven 
írt művében.

Meg kell említenünk (jóllehet nem tartozik szorosan Salamon király pólai 
kultuszának tárgyához) két arra irányuló kísérletet, hogy Salamon pólai kul
tusza Magyarországra is kiterjesztessék. Az első ezek közül Hevenesi Gábor 
nevéhez fűződik. A Salamonért lelkesedő Hevenesi 1708. március 17-én kelt
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levelével, legalábbis a levél fogalmazványának, vagy másolatának tanúsága 
alapján, arra kísérelte meg rávenni Keresztély Ágost herceg esztergomi érse
ket, hogy tegyen lépéseket a pápánál Salamon király pólai kultuszának Ma
gyarországra történő kiterjesztése érdekében.

Hevenesi leghatásosabb érveként, némi túlzással azt hangoztatta, hogy 
Salamon pólai tiszteletének magyarországi meghonosítása kétségkívül hozzá
járulna a Rákóczi-féle felkelés által belháborúba döntött Magyarország meg
békítéséhez, amin Keresztély Ágost ezidőtájt a bécsi udvar megbízásából és 
annak politikai irányvonalán fáradozott. Hevenesi szerint erre Salamon király 
azért alkalmas mennyei közbenjáró, mert belháború dúlta hazájának már 
életében háromszor békét szerzett, éspedig: 1. amikor nőül vette III. Henrik 
német császár lányát és ezáltal kibékítette apósát apjával, I. András magyar 
királlyal; 2. amikor Dezső esztergomi érsek közbenjárására kibékült unoka- 
testvérével, Géza herceggel, beszüntetve a testvérharcot; végül 3. amikor 
visegrádi fogságából való kiszabadulása következtében fel bírták emelni Szent 
István sírkövét. 4

Nincs róla tudomásunk, hogy Keresztély Ágost érsek valóban tett-e lépé
seket Rómában az akkor uralkodó XI. Kelemen pápánál (1700-1721), ez 
azonban nem valószínű. Mindenesetre a körülmények Hevenesi tervének 
akkor éppen nem kedveztek. A Vatikán és Bécs közötti viszony, XI. Kele
men pápának az ekkor folyó spanyol örökösödési háborúban elfoglalt fran
cia-barát álláspontja miatt igen megromlott. A császári hadvezetőség, mint 
ismeretes, ultimátummal kényszerítette a pápát, Nápoly ellen felvonuló hada
inak az egyházi állam területén történő átengedésére.

Hevenesi tervének létrejöttéig ugyan engedett a feszültség Bécs és Róma 
között, nem utolsósorban a Szentszéknek a Rákóczi-felkeléssel szemben el
foglalt, a Habsburg politika számára kedvező álláspontja miatt. Ez azonban 
még korántsem jelentette azt, hogy a két hatalom kölcsönös viszonya ezáltal 
szívélyesebbé, vagy akárcsak problémamentesebbé vált volna. Igaz ugyan, 
hogy a Szentszék a maga részéről éppen akkor igyekezett a Rákóczi-mozga- 
lom elítélésével a Habsburg háznak szolgálatot tenni, ezáltal kedvében járni 
és ilymódon jóvátenni korábbi magatartását, de a Vatikánnak ez az igyekeze
te további bonyodalmakhoz vezetett Béccsel való viszonyában.

Ezeket a bonyodalmakat pedig, bármilyen hihetetlenül is hangzik, éppen 
Salamon király okozta. A Rákóczit és mozgalmát elítélő irat, breve megfogal
mazásához ui. a pápai kancelláriának szüksége volt bizonyos Magyarországra 
vonatkozó adatokra, melyeket az Angyalvárban elhelyezett levéltárból hoza
tott elő. Ezek közül előkerült VII. Gergely pápa Salamon királyhoz intézett 
levelének egy példánya (másolata) is. XI. Kelemen pápa ennek alapján 
akarta megszövegezni a Rákóczit elítélő iratot. Ez azonban a breve-tervezet 
bemutatásakor ellenkezést váltott ki a bécsi udvari körök, nem utolsósorban 
maga Keresztély Ágost prímás részéről. Ók a pápaságnak e levélben kifeje
zett túlzott igényeitől féltették formálisan Magyarország jogait, valójában
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azonban a császár hatalmát Magyarországon. A nézeteltérés később, Sala
mon levelének a Szentszék által kiadott breveből való kihagyásával elsimult.

Ebben a pillanatban, aligha volt szándékában I. József császárnak és 
Keresztély Ágostnak előállni Rómában, Hevenesinek, a politikai helyzetet 
teljesen figyelmen kívül hagyó, Salamon pólai kultuszának a pápa által Ma
gyarországra történő kiterjesztésére vonatkozó ajánlatával. De ha ez mégis 
megtörtént volna, még mindig kérdés, hogy VII. Gergely levele tartalmának 
ismeretében XI. Kelemen kész lett volna-e egy ilyen irányú kérelmet teljesí
teni? Annál inkább, mivel abban -  a császár és Keresztély Ágost közvetítése 
esetén feltételezhetően nem Hevenesi magánkezdeményezését, hanem a 
Habsburg-politika valamilyen burkolt mesterkedését vélhette volna a császár
hű és a pápa álta kárhoztatott magatartású Salamon rehabilitálásában. Mind
ez természetesen csupán feltevés. Tény azonban, hogy "szent" Salamon pólai 
tisztelete, Hevenesi Gábor igyekezete ellenére sem lett Magyarországon hiva
talosan meghonosítva.

Mintegy két évszázad múlva, Hevenesi Gábor tervét Kis Erős Ferenc 
kalocsai kanonok tette magáévá és kísérelte meg újra megvalósítani, 1901. 
április 24-én kelt Flapp Keresztelő János parenzo-pólai (poreé-pulai) püs
pökhöz írt levelének tanúsága szerint.27 A jelek szerint Kis Erős akciója sem 
járt több sikerrel, mint annak idején Hevenesié. Ennek kapcsán azonban 
felmerül a kérdés, nem tisztelték-e mégis valaha a történelem folyamán 
Salamont Magyarországon szentként? Erre a kérdésre a leleszi premontrei 
konvent XV. század közepéről származó breviáriuma tűnik választ adni. 
Ennek naptárában ui. február 8-ai dátummal Salamon király ünnepe szere
pel. A kérdés csupán az, vajon a magyar királyra vonatkozik-e ez az adat, 
vagy más uralkodóra? Gondolunk itt elsősorban természetesen a bibliai Sala
mon királyra. Mindenesetre feltűnő, hogy ennek apja, "szent" Dávid király 
ebben a breviáriumban nem szerepel, míg a többi korabeliben igen. Azokban 
viszont nincs benne Salamon neve. Végül azt sem tudjuk forráshivatkozás 
hiányában eldönteni, vajon ezt az adatot ismerve állította-e Dedek Crescens 
Alajos, 1900-ban kiadott Szentek élete című művében, hogy Magyarországon 
ekkor boldog Salamon király ünnepét tartották szeptember 30-ánr9
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2. SALAMON EREKLYÉI PÓLÁBAN

Salamon magyar király pólai kultuszának a nyilvánosság által kétségkívül 
legrégebben és legszélesebb körben ismert tárgyát ereklyéi képezik. Salamon 
ereklyéiről először 1487-ben történik említés, egy Johannes de Tombacis 
pólai közjegyző által kiállított okiratban, melyet először Giorgio Pietro Pinelli 
adott ki Velencében, 1658-ban. Ebből a közjegyzői okmányból arról értesü
lünk, hogy 1487. november 18-án Michele Orsini (Ursinus) pólai püspök, öt 
másik szenttel együtt Szent Salamon magyarországi király és hitvalló ereklyé
jét is a pólai székesegyház egyik oltárában helyezte el, ciprusfa ládikókban. A 
ládikók mérete sajátkezű mérésünk szerint 50 x 30 x 20 cm.1

A másik öt szent, Tivadar (Theodór), György és Demeter vértanúk, 
valamint Flórusz, illetve Bazíliusz püspökök és hitvallók. Ezek többnyire helyi 
-  isztriai, vagy esetleg dalmáciai -  jellegű szentek. így pl. szent Flórusz a 
Friauli Aemona (Vittorio Veneto püspöke volt a században, majd 
lemondott püspöki méltóságáról és Póla környékén élt mint remete és hitté
rítő.2 Ezek az ereklyék, illetve azok egy része, Biagio Molina pólai püspök 
(1410-1420) egyházkormányzata idején az általa 1415-, 1417-ben a főoltáron 
elhelyezett urnában nyertek elhelyezést. Az egész úgy nézett ki, mint egy 
régimódi ebédlőszekrény, vagy konyhakredenc. Mikor 1469-ben Giovanni 
Dremano (Dremane, De Armane) pólai püspök új főoltárt szentelt fel, a 
boltív megszűnt a főoltár része lenni. Dremano utóda, Orsini (1475-1497) 
pedig 1487-ben kivette az ereklyéket az oltár felső részét képező szekrényből, 
amelyre az általa tartalmazott szentek képei voltak festve és befalazta őket a 
székesegyház tenger felőli oldalkápolnájában emelt mellékoltárba. Ezt az 
oltárt a "Szentek testének" tiszteletére szentelte fel. Halála után Orsini püs
pököt ebben az oldalhajóban temették el és róla a pólai székesegyháznak ezt 
a mellékhajóját Orsini-kápolnának, a szentek ereklyéiről a Szentek ereklyéi 
kápolnának és a benne levő oltárt szent Flórusz, majd a Szentek ereklyéi 
oltárnak nevezték el. Később, 1716 után ezt a kápolnát (és az oltárt) a 
benne, (illetve rajta) elhelyezett szentségház miatt, az Oltáriszentség kápolná
jának (illetve oltárának)̂  nevezték el. Erre az oltárra helyezték a Molina-féle, 
most már üres urnát is/

Az irodalomban eddig általánosan elfogadott nézet szerint, az idők folya
mán feledésbe merült a pólai katedrálisban őrzött szentek, köztük Salamon 
ereklyéinek holléte. Alkalmasint továbbra is a főoltárt, illetve a szentélyt 
(apszist) vélték azok őrzési helyének. Itt a már említett Dremano püspök 
biztonsági okokból, a törökök fosztogatásától félve, csakugyan befalazott 
egy-néhány értékes ereklyét.4 Ugyanakkor, azt sem tudták biztosan, kinek a 
tetemeit tartalmazza az Orsini-kápolnában levő oltáron elhelyezett urna. 
Egyesek azt állították, hogy az urna szent Flórusz püspök testét tartalmazza, 
mivel abban az időben szent Flórusz sírjának nevezték, legalábbis ezt tanúsít
ják az 1579-es, az 1618-as, Uberto Testa, majd az 1632-es  ̂Giulio Saraceno 
püspökök által megtartott kánoni vizitációk jegyzőkönyvei. Ismét mások a
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rajta levő felirat alapján azt hitték, hogy az urnában Biagio Molina püspök 
nyugszik.6 Nicollö Manzuoli 1611-ben tudni vélte, hogy az itt őrzött szentek, 
köztük Salamon ereklyéit a génuaiak 1380-ban, mikor a várost és székes- 
egyházat kifosztották és feldúlták, magukkal vitték, mint ahogy elvitték a 
székesegyház bronz főajtaját is.7

Véleményünk szerint azonban, nem lehet teljesen kizárni, hogy az erek
lyék "eltűnése'’ legmagasabb színtű egyházi szerveknek bizonyos, a szentek 
kultuszával kapcsolatos intézkedésével függ össze. A tridenti zsinata ui. 1563- 
ban megtiltotta a nem kanonizált, illetve a római martirológiumban (szentek 
jegyzékében) nem szereplő személyek szentként történő nyilvános tiszteletét. 
Ezt a rendelkezést különös szigorral alkalmazta VIII. Orbán pápa (1623- 
1644) huszonegyéves pontifikátusa idején. Ekkor, az ilymódon tisztelt és arra 
nem jogosult személyek maradványait sok helyen eltávolították az oltárokról 
és más nyilvános, erre a célra rendelt helyekről és eltemették, befalazták, 
vagy más mófton elrejtették. Ezt abban a reményben tették, hogy az e téren 
hozott rendelkezések az idők folyamán meg fognak enyhülni, vagy időközben 
azok a szentek, akiknek a kultuszát ilymódon eltörülték kanonizáltainak, ami 
lehetővé teszi az elrejtett ereklyék újbóli nyilvánosságra hozatalát.8

Tény, hogy Alvise Marcello püspök (1653-1661) az 1656-os egyházláto
gatása alkalmával nem "találta" egyetlen szent ereklyéit sem a pólai székes- 
egyházban. Marcello megbízta ezért helynökét (vikáriusát) Francesco Bartiro- 
ma főesperest, hogy Rómában, ahova "ad visitanda limina apostolica" küldte, 
szerezzen a katedrális számára egy szent ereklyéiből. A helynök Rómából 
szent Purpurinusz ereklyéivel (testével) tért haza Pólába. Az újonnan szer
zett ereklyéket a mellékoltárban akarták elhelyezni, mikor azonban azt tanúk 
jelenlétében Bartiroma helynök (aki a beteg Marcello püspök távollétében a 
szertartást végezte) felnyitotta, megtalálták benne a már említett szentek, 
köztük Salamon ereklyéit tartalmazó dobozokat. Az ereklyék megtalálása 
fölötti öröm oly nagy volt, hogy a azonnal megkondították a harangokat és 
elénekelték a "Te Deum"-ot.

Miután a dobozokat felnyitották, megtalálták bennük az illető szentek 
ereklyéit. Szent Flórusz és Salamon ereklyéi egy közös dobozban voltak 
elhelyezve. Az Orsini-féle oltárszentelésről szóló okmányt a szent Theodór 
ereklyéit tartalmazó ládikóban találták meg. Végül Bartiroma a ládikókat 
újra lepecsételte és őrizet alá helyezte. A megtalált ereklyéket, köztük Sala
mon királyét is, 1657 pünkösdjén (május 20-án) körmenetben hordozták 
végig a városban, majd Marcello püspök visszahelyezte azokat korábbi he
lyükre, az oltáron levő urnába.9

A szentek ereklyéinek megtalálásáról Marcello pólai püspök, 1657 szep
tember 6-án kelt levelében értesítette Flavio Chigi bíboros-államtitkárt. VII. 
Sándor pápa unokaöccsét, akinek közbenjárására szent Purpurinusz ereklyéit 
kapta.10 Eiecember 6-án Carlo Caraffa velencei pápai nunciust, egy nappal 
később, december 7.-én pedig Bertuccio Valier velencei dózsét értesítette 
erről, a szerinte csodás eseményről.11 A következő évben, 1658-ban pedig a
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pólai püspöki iroda Velencében, Giorgio Pietro Pinelli nyomdájában kiadatta 
a szentek ereklyéi megtalálásának történetét. Az esemény elbeszéléséhez 
mellékletként csatolta a Michele Orsini-féle 1487-es oltárszentelésről szóló, 
Joannes de Tombacis által kiállított közjegyzői okmányt és az oltárt díszítő 
időjelző latin vers szövegét.12

Az időközben megenyhült előírásoknak köszönhetően, Salamon király 
ereklyéit a többi öt, illetve Purpurinuszéval együtt most már hat szentével 
együtt ezen az oltáron tisztelték 1712—1716-ig.13 Mikor Giuseppe Maria 
Bottari pólai püspök (1695-1729) 1712 és 1716 közt újra átalakította a 
székesegyház szentélyét, az addig falhoz épített főoltárt átvitette a szentély 
közepére és annak üregében helyezte el az ereklyéket. A szentségházat 
(tabernákulumot) viszont a mellékhajóba, a szentek ereklyéinek oltárára állí
totta. Ezt azonban csak úgy tehette meg, ha előzőleg eltávolította arról a 
Molina-féle urnát. Az urna Dominik Juras, az utolsó pólai püspök idejében 
(1779-1803) rokona birtokára, Fazana (Jugoszlávia) faluba került, ahol olaj
tárolóként (olajsütő) használták. A szentek ereklyéinek oltárát ettől kezdve a 
rajta elhelyezett szentségházról oltáriszentség oltárnak, később pedig Jézus 
szíve oltárnak hívták.14

A főoltár történetében, mely 1712—1716-től Salamon csontjait, illetve 
ereklyéit rejtette és amely eredetileg egy római szarkofág volt, a következő, 
feljegyzésre méltó események történtek. Az oltár fölé 1893-ban az eredetileg 
a keresztelőkápolnához tartozó márvány ciborium lett emelve.15 1936-ban 
alkalmasint mint értelmetlent letörülték, levakarták az oltár előlapjára vésett 
és az Orsini által eltávolított Molina-féle urnára és a rajta ábrázolt szentekre 
vonatkozó verset.16 1935 előtt (a pontos dátumot nem sikerült megtudnom) 
ablakot, illetve ajtót vágtak a szarkofág apszis felőli oldalába és azon ková
csoltvas-rácsos ajtószárnyat helyeztek el, s így a szentek -  köztük Salamon -  
ereklyéit tartalmazó ládikók láthatóvá váltak a katedrálist látogató közönség 
számára.17 Luigi Serra olasz művészettörténész 1935-ben az ablakon át négy 
(aláhúzás tőlem RP) ereklyetartó dobozt látott az oltár belsejében, de mint 
megjegyezte, ezek akkor nem voltak jól láthatók a "fenestrella confessionis"- 
on át, ezért nem tudta őket részletesen leírni. Az Isztriái múzeumban nem 
volt róluk fénykép. A ládikók, amint azt Serra mondja ekkor "Entro l’altar 
maggiore, in buono stato" voltak. Szerinte azok "Appartengono alla Fabbri- 
ceria parochiale".18 Később az oltár belsejébe villanyégőt helyeztek, úgyhogy 
a dobozok ma jól láthatók.

Súlyosabban érintette Salamon király ereklyéit a II. világháború zivatara. 
A pólai székesegyházat 1944. június 22-én ért bombatámadás következtében 
a főoltár fedőlapja -  menzája szétzúzódott. Ennek törmelékei viszont az 
oltárban őrzött ereklyéket tartalmazó összes doboz közül éppen csak azt 
lapították össze, amely szent Salamon király és Flórusz püspök ereklyéit 
tartalmazta. Ez szükségessé tette az ereklyék újabb rekognoszkálását, amit 
Rafael Radossi parenzo pólai püspök végzett el.19 Ekkor kerülhettek Sala
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mon (és Flórusz) ereklyéi abba az egyszerű sperlemez dobozba, amelyben 
ma is vannak.

Dragutin Ne2ié püspök a poreő-pulai püspökség apostoli adminisztrátora, 
1952. szeptember 4-én Vladislav Premate tiszteletbeli kanonok és pólai szé
kesegyházi plébánossal ismét rekognoszkálta a négy ereklyetartó ládikó tartal
mát, amelyek a pólai székesegyház sekrestyéjében egy szekrényben voltak 
elhelyezve, átkötve és az előző püspök, Rafael Radossi pecsétjével ellátva.20 
Az ötödik doboz azonban, éppen az, amelyik szent Flórusz és Salamon 
ereklyéit tartalmazta nem'volt ezek között, hanem a páncélszekrényben talál
ta meg Nefcié. Ő 1953-ban visszahelyezte a szentek ereklyéit, köztük Salamon 
és Flóruszéit is tartalmazó dobozokat a főoltár üregébe, amelynek menzáját 
1954. június 27-én szentelte föl (konszekrálta).21 Salamon magyar király, 
Pólában szent ereklyeként tisztelt csontjai ma is itt őriztetnek. Innen csak 
egyszer voltak távol, amikor 1985-ben Poreébe vitték őket, ahol Cleto Corra- 
in a páduai egyetem csonttan-szakértő tanára, elkülönítette őket az ugyan
azon ládikóban őrzött szent Flórusz csontjaitól.22 Corrain ez alkalommal 
részletes leírást adott a Salamon magyar királynak tulajdonított csontokról, 
amelyet az alábbiakban mi is átveszünk tőle. Előbb azonban ki kell térnünk 
két korábbi leírásra.

Az első leírás Salamon király ereklyéinek állapotáról 1743-44-bőI való, s 
a már említett Jacobus Bolis-tól származik, aki az ereklyéket, az ugyancsak 
említett Prileszky János magyar jezsuita kérésére megtekintette és a róluk 
tapasztaltakat jelentette neki. Bolis jelentéséből megtudjuk, hogy "haberi 
etiamnum in thesauro Ecclesiae Polensis majorem partém ex massa corporis 
hujus Sancti. ac etiam caput, quod a se contractum saepius, ac illiis exhibi- 
tum addit. Kérdés azonban honnan és milyen korból vette Bolis adatait? 
Kétségtelen azonban, hogy ez 1657 után történt, mert azelőtt, mint láttuk, 
Salamon ereklyéi hozzáférhetetlenek voltak.

A pólai székesegyházat ért bombatámadás, mint említettük, szétzúzta a 
főoltár lapját, ez pedig a Flórusz és Salamon ereklyéit tartalmazó dobozt. 
Ezért szükségessé vált az ereklyék rekognoszkálása. Ezt Rafael Radossi pa- 
renzo-polai (poreé-pulai) püspök végezte el 1947-ben. A két szent csontjait 
ismét közös dobozban helyezte el, és tartalmáról jegyzéket készített. Ennek 
alapján a dobozban ekkor a következő csontok voltak: "6 grandi ossa degli 
arti, 8 grandi ffammenti di costole, 2 ossa dél bacino, metá d’un cranio (osso 
temporale e facciale), 2 ossa della cassa cranica, 2 estremitá degli arti 
inferiori, 1 osso degli arti superiori, 1 vertebra completa, frammenti varii di 
varia grandezza".

Legújabban parenzo-polai (poreé-pulai) egyházi hatóságok szükségesnek 
találták az egy dobozban őrzött szent Flórusz és Salamon csontjainak egy
mástól történő elkülönítését. Meghívásukra Cleto Corrain professzor a pádu
ai egyetem biológia tanszékéről (dipartimento di Biológia) 1985. június 22-én 
osteometricai (csontmérési) vizsgálatokat végzett a két szentnek tulajdonított
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csontokon. Corrain két egyenlőtlen nagyságú csoportot (A és B) különített 
el. Corrain az "A” egyed csontjait Salamonéval azonosította.

Corrain szerint az általa "A,f-val jelölt és Salamon magyar királyéval 
azonosított csontok a következők voltak: Egy Corrain által majdnem teljesen 
helyreállított koponya (manca ogni traccia di mandibola); una vertebra dor- 
sale intera, il corpo di un’altra e 4 frammenti di altre non ben definibili; 
parte della prima vertebra del’sacro; le ossa coxali in cattivo stato; 6 costole 
frammentarie e 8 frammenti di altre; un grosso frammento di clavico la 
destra; gli omeri di cui il sinistro quasi intero; i radi incompleti; la parte 
superiore dell’ulna sinistra; i femori, privi dell’e pifisi distale; le tibie non 
ricostruibili per intero; un frammento di fibula; un osso della manó (egy 
kézcsont); (capitato e varié ossa dél piede (i calcagni, di cui il sinistro quasi 
intero; 3 cuneiformi; 4 metatarsali; una falange dél primo dito). Si aggiunga- 
no 6 denti erratici (hibás fog).

Nem célunk Corrain vizsgálatának eredményeit teljes terjedelmében kö
zölni. Megelégszünk a számunkra fontos adatok ismertetésével. Corrain a 
csontok vizsgálata alapján a következő bennünket érintő eredményekre ju
tott. A koponyasávok kopott volta, valamint a medencecsont kezdeti kopása 
azt bizonyítják, hogy a csontok egy felnőtt, kb. 50 éves emberé voltak. A 
kiugró nyakcsont (gégefő-csont, ádámcsutka), továbbá a széles halán
tékdudorok, valamint a homlokcsont rajza (görbülete és megnagyobbodott 
szélei), végül a medencecsont szögletes ívei (görbületei) azt bizonyítják, hogy 
férfi csontokról van szó. A felső karcsonton végzett mérés szerint ez a férfi 
176,6 cm, tehát ha a korszakot figyelembe vesszük -  magas termetű volt.

A koponya űrtartalma 1549,6 cm3, ami messze meghaladja a mai európai 
férfikoponya űrtartalmának átlagát, amely 1450 cm . A koponya felülről 
nézve ötszögletű, ami kifejezetten hosszú fejre dolichocefal enged következ
tetni. Oldalnézetből a koponya íve egyenletes, kiugró, kidomborodó tarkóval. 
A koponya nem magas. Ebből arra következtethetünk, hogy Salamon király 
feje fenn szűk lapos és alacsony lapos volt. Arca hosszú, de nem magas. Az 
arccsont viszonylag széles volt. Orra kiugró, magasan ülő és nyergén felül 
elvékonyodott. A szemüregek kicsik és trapezoid alakúak, ferdék voltak. 
Ezek szerint Salamon szemei magasan ülők és aprók voltak, fogai hibásak, 
szintén aprók és kopottak. Különösen fejlettek a szemfogak üregei.

Corrain véleménye szerint ez a típus Isztriában idegen -  egzotikus, külö
nös, magas termete, nagyon hosszú és alacsony lapos feje, valamint vékony 
orra miatt. Ha arca nem lenne széles, semmi akadálya, hogy az egyént akié 
ezek a csontok voltak északi típusnak tekintsük. Mindez igen ráillik Salamon 
királyra, aki apai ágon a magyar arcalkatot, anyjától, aki orosz hercegnő volt, 
a magas termetét és egyéb északi jellegét örökölhette. Ha emellett figyelem
be vesszük, hogy Corrain megállapítása szerint a térd alatt a lábszárcsonl 
gomolyszerűen megvastagodott, ami arra látszik utalni, hogy a csontok tulaj
donosa sokat térdelt, még egy Salamon királyra alkalmazható vonással gyara
podik a rá jellemző összkép.24 A pólai székesegyházban ereklyeként őrzött
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csontok vizsgálata ezek szerint, alátámasztani látszik a források híradását, 
hogy Salamon volt magyar király ebben a városban, vagy környékén élte le 
élete utolsó éveit és itt halt meg, illetve lett eltemetve.

Salamon király ereklyéinek egy részét, a pólai székesegyházba kerülése után 
elkülönítették. Cömelio Sozomeno Cipriotto pólai püspök (1605-1618) azoknak 
a szenteknek a csontjából, akiknek ereklyéjét az oltárban őrizték -  ezek között 
Salamonéból is -  egy-egy darabkát az általa készíttetett díszes, velencei ötvösmű- 
vú ezüst ereklyetartóban helyezte el.25 Az ereklyetártól napjainkban a pólai 
székesegyház sekrestyéjében őrzik. Az ereklyetartó 49,5 cm magas, latin kereszt 
alakú. Hosszanti (függőleges) szárán hat, karjai (vízszintes szárai) végén egy-egy 
ereklyetartó, üveg előlapú dobozka foglal helyet, olymódon, hogy egy ezek közül 
a két, egymásra merőleges szár metszőpontjába esik.

A kereszt vízszintes szára (25 cm) a függőlegest két egyenlőtlen részre 
osztja úgy, hogy a vízszintes szár (13,5 cm) fölött egy-, alatta pedig (35,5 
cm), egymás alatt két dobozka van elhelyezve. A dobozkák hátsó, fémből 
készült lapjára annak a szentnek a neve van bevésve, akinek az ereklyéjét a 
dobozka tartalmazza. A feliratok szerint, Salamon ereklyéjét a függőleges 
száron a legalsó, közvetlenül a masszív, gazdagon díszített ezüst talapzat 
(10,5 cm) fölött elhelyezett dobozka tartalmazza. Ennek felirata így hangzik 
"S. SALAMONIS tj FESS.".

A dobozkák valamikor briliánsokból álló koszorúval voltak körülvéve, de 
ezekből máig csupán a középső dobozkát övező koszorú maradt meg. A koszo
rúkból, illetve dobozkákból, a kereszt száraihoz viszonyítva átlós irányban, 3,5 cm 
hosszú ezüst sugarak nyúltak ki. E sugarakból 1976-ban tizenegy még megvolt. 
Elhelyezésükből következtetni tudunk a hiányzók számára és elhelyezésére. Sala
mon dobozkája van a legmostohább állapotban. Az említett koszorún kívül, 
mindkét feltételezett sugara is hiányzott.26 1988-ban azonban, a középső dobozt 
kivéve már mindegyik sugara és koszorúja hiányzott.

Jegyzetek

1. Az eredeti holléte ismeretlen. Az 1657-es rekognoszkálás után visszatették a 
Szent Theodór ereklyéit tartalmazó dobozba, amelyben megtalálták; lásd fen
tebb a 110. oldalon. Azóta többé nem említik. Dragutin Neíié püspök ugyan 
az 1952-es rekognoszkálás alkalmával talált egy papírt, de az a Szent György 
és Purpurinusz ereklyéit tartalmazó ládikóban volt. Lásd alabb a 20. sz. jegyze
tet. Kiadva: Venetiis apud Georgium Petrum Pinellum, Anno 1658. E dátum 
óta, közvetve, vagy közvetlenül Pinelli kiadása nyomán számos újabb kiadást 
ért meg. Ezek közül itt, csak a következőket idézzük: Prospero P., Memorie 
sacre e profáné dell’Istria, 1681 (Trieste, 1968), 144’(262); Farlatti D., Illyri- 
cum sacrum, I, Venetiis, 1751. 706.; Pray; Dissertatio, 16. Katona, História 
critica, 507-508.; Vita di Giacomo Filippo Tommasini 551.; Banfi, Ricordi, 
124-125. A kiadottakon kívül; Vidovich A., Cattalogo de prelati dél la cittá di 
Pola című, 14 számozatlan oldal terjedelmű kéziratban levő műve, melynek egy
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példányát a poreči püspöki levéltárban őrzik, szintén közli. Egy kéziratos 
másolatát őrzi a Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára is Collectio Prayana, 
IX., 20. tétel, 235. oldal.

2. A többi szentre, akinek ereklyéit a pólai székesegyházban őrzik, a fent felsorol
takon kívül: Istarski sveci, Badurina A., Leksikon ikonografije, liturgike i 
simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb, 1979, 266-270. Nežić Dr., Sveti Flor, 
biskup romanskog Opitergiuma, vjerovjesnik istarskih Hrvata? Povijesno-hagi- 
ografski esej, Croatica Christiana periodica, 9(1985), 16., 101.

3. Lásd alább a 111. oldalon.
4. Nežić, Sveti Flór, 101.
5. Az 1579-es vizitációra: Pavat M., La riforma tridentina del Clero a Parenzo e 

Pola, Roma, 1960. 98. Az 1618-as és 1632-esre: Vita di Giacomo Filippo 
Tommasini, 471, 548. Utalás ezekre: Pray, Dissertatio, 17.

6. Lásd az 1. sz. jegyzetet.
7. Manzuoli N., Nova descrittione della provincia delPIstria, Venezia, 1611, (Ris- 

tampa fotolitografica, Bologna, 1979), 43-44. Manzuoli N., Descrizione 
deiristria, Archeografo triestino, 3(1831), 191. Mirabelli R. M., II duomo di 
Pola, Quademi-Guida di Pola, Pola, 1943. 1. sz. jegyzet; Nežić, Sveti Flor, 101.

8. Brosch J., Dér Heiligsprechunsprozess per viam cultus, Roma, 1938, 8-15.; 
53-58. Az előzményekre: Klauser R., Zűr Entwicklung des Heüigsprechungs- 
verfahrens bis zum 13. Jahrhundert, Zeitschrift dér Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, 40(1954), 85-101.

9. Pray, Dissertatio, 15-20.; Katona, História critica, 506-507. Vita di Giacomo 
Filippo Tommasini, 547-549.

10. Vita di Giacomo Filippo Tommasini, 553. Flavio Chigi bíborosra és Carlo Caraf- 
fa legátusa: Pastor L., Geschichte dér Pápste, XIV/1, Freiburg in Breisgau, 
1929, 318-321, 368., 370-372., 378., 380-381., 394., 529-530., 612. Enciclope- 
dia cattolica, III, (Bra-Col), Cittá del Vaticano, (1949), 1531, s. v. Chigi, 
Famiglia. Ferrari G. E., I manoscritti concementi Pola in bibliotheche venezia- 
ne, Trieste, 1978, 150., 276.

11. Vita di Giacomo Filippo Tommasini, 552r-554. A dózse személyét Rendina C., 
I Dogi, storia e segreti, QuestTtalia, Collana di storia, arte e folclore, 66, 
Roma, 1984, 378-380., és Gambier H., Venise et ses Doges, Petit histoire de 
la république de Venise, Venise, 1935, 245-246., alapján állapítottuk meg.

12. Ezt közvetlenül, vagy közvetve átvették tőle: Pray, Dissertatio, 15-20.; Katona, 
História critica, 506-508.; Vita di Giacomo Filippo Tommasini, 547-554.

13. Erre Giuseppe Maria Bot tari pólai püspök 1702-es, Kollonics Lipót bíboros, 
hercegprímás, esztergomi érsekhez intézett válaszleveléből következtethetünk. 
Pray, Dissertatio, 24.

14. Schiavuzzi: Duomo di Pola, 25.
15. Cleva G., Notizie storiche del Duomo di Pola, Atti e memorie della Societá 

istriana di Archeológia e Storia patria, 1(1884), 11., 14., 17., 20., 25., 26.
16. Mirabelli, Duomo di Pola, 25.
17. Lásd a 6. sz. mellékletet.
18. Serra, Inventario, 5.
19. Nežić: Sveti Flor, 101., Corrain C., Ricognizione osteometrica dei resti sche- 

letrici attribuiti a san Florio e al beato Salomone (Porec, 22 -  Giugno -  
1985), Padova Quademi di scienze antropologiche, 11(1985), 28.

20. Zapisnik o rekognosciranju i ponovnom vraćanju relikvija u škrinje katedralne 
crkve u Puli. Két gépelt oldalnyi terjedelmű jegyzőkönyv egy-egy példánya a 
poreči püspöki-, illetve a pólai főszékesegyházi plébánia levéltárában.
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21. Nciié, Sveti Flór, 101-102.
22. Corrain, Ricognizione, 28-35. Lásd a 7. sz. mellékletet.
23. Prileszky, Acta sanctorum, 68.; Fridvaldszky, Reges Mariani, 32.
24. Corrain, Ricognizione, 28-35.
25. Manzuoli, Nova descrittione, 44.; uo., Descrizione, 191.; Serra, Inventario, 5.; 

Vita di Giacomo Filippo Tommasini, 471-472.
26. Lásd a 8. sz. mellékletet. Vö., Serra, Inventario, 5.; Ezt a részben magyar 

vonatkozású tárgyi emléket Banfi, Ricordi Ungheresi, nem említi. Itt szeret
ném megköszönni Premate Vladislav és Staver Zeljko pólai székesegyházi 
plébánosoknak, hogy lehetővé tették számomra a kutatásokat.
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3. SALAMONT ÁBRÁZOLÓ FESTMÉNYEK ISZTRIÁBAN

Ereklyéin kívül az irodalomban Salamon magyar királyt ábrázoló pólai, 
illetve isztriai festményekről is történik említés. Ezek közül elsőként az állító
lag a Molina-féle szarkofágon levőt kell vizsgálat tárgyává tennünk. Már 
fentebb, mikor Salamon király ereklyéiről volt szó, megemlítettük, hogy az 
evvel foglalkozó irodalom egyhangú véleménye szerint a szarkofágon azok
nak a szenteknek a képei voltak, akiknek ereklyéit benne őrizték. Kérdés 
azonban, hogy a képeket azután festették-e miután Salamon ereklyéit a 
szarkofágban elhelyezték? Ettől függ a felelet arra a kérdésre, rá volt-e 
festve Salamon magyar király alakja a Molina-féle szarkofágra? Mivel azonban 
arra nem vagyunk képesek választ adni, ezt sem állíthatjuk egyértelműen.1

Ezen a csupán feltételezett festményen kívül még kettőt hoztak kapcso
latba az általunk vizsgált területen Salamon királlyal. Mindkettő olajfestmény. 
Ezek egyikét, legalábbis egy 1935. évi leltár szerint a második világháború 
előtt, még a pólai székesegyház sekrestyéjében őrizték. Amely leltár a fest
ményt "Madonna col Bambino e santi" (Miasszonyunk a Gyermekkel és 
szentekkel) címszó alatt regisztrálta.A jelzet (signo) nélküli 144x195 cm. 
méretű festményt e leltár Gáspáré della Vecchia XVII. századi olasz (velen
cei) festőnek tulajdonította. A kép a gyermek Jézust ölében tartó Istenanyát 
ábrázolja négy szent társaságában. Az utóbbiak közül két koronás szent 
Mária két oldalán áll. Az egyiket a leltár-leírás (burgundi) szent Zsigmonddal 
azonosítja, míg a másikról azt állítja, hogy az kétségkívül ("senza dubbio") 
szent Salamon, Magyarország királya. A festmény az összeírás szerint, már 
annak idején "in discreto stato" volt.2

Mikor mi 1976-ban Pólában jártunk, a kép már nem volt fellelhető. 
Valószínű a második világháború alatt tűnt el, de azt sem lehet teljesen 
kizárni, hogy valamely tatarozás következtében került el a katedrálisból. 
Mivel a festményt nem láttuk, nem mondhatunk véleményt annak a feltéte
lezésnek a valószínűségéről, mely szerint ez a festmény -  többek között -  
Salamon magyar királyt ábrázolta. Mindenesetre, ha valóban Salamon király 
a festményen ábrázolt koronás alak, a kép, kultuszának csupán kései, másod
lagos tárgyát képezi a XVII. századból. Ennek készíttetése, ha csakugyan 
Salamont ábrázolja a festmény, esetleg kapcsolatba hozható ereklyéinek ko
rabeli kultuszával.4

Ugyanez a megállapításunk vonatkozik a másik, ugyanezen leltár szerint 
talán ("forse") Salamon királyt ábrázoló festményre is. Ennek azonban az 
kölcsönözne némi érdekességet, hogy abban az esetben, ha valóban Salamon 
királyt ábrázolja egyszersmind az isztriai Salamon-kultusz egyetlen Pólán kí
vüli tárgyát képezné. Ezt az olajfestményt ui. a Pólától mintegy hatvan km-re 
fekvő Vizinada (Jugoszlávia) helység plébánia-temploma szentélye apszisának 
bal oldali falára függesztve őrzik.5

A 204x113 cm nagyságú olajfestmény a Kármelhegyi, vagy másként Ska- 
puláré-Boldogasszonyt (Maria dél Carmine) ábrázolja. A skapuláré (szent)
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jelvényét tartó Madonna, ölében a gyermek-jézussal, az előtérben látható, 
tisztítótűzben szenvedő lelkek felett lebeg. A szenvedő lelkekért egy nyolc 
tagból álló, Mária alakja által négy-négy személyre osztott, szenteket ábrázo
ló csoport esedezik. A koronás szentek alakjait Luigi Serra művészettörté
nész Szent Gergellyel és Szent Erzsébettel azonosította. A másik koronás 
férfi szent alak viszont szerinte "forse S. Salomone".6 Serra azonban semmi
vel sem indokolja véleményét.

Jegyzetek

1. Lásd fentebb a 109. oldalon.
2. Senra L., Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, V, Roma, 1935, 5.; Banfi, 

Ricordi ungheresi, 125. Caspare della Vecchia-ra: Thieme U. -Becker L., 
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegen
wart, 34, /Urliens-Vzal/, Leipzig, 1940, s. v. Vecchio Gaspare.

3. A Rovinyi Múzeumban nem tudtak róla semmit sem mondani.
4. Lásd alább a 119-124. oldalon.
5. Lásd a 9. és a 10. sz. mellékletet.
6. Megtekintését Sinozié Vladimir és Baf Alojzije viiinadai plébánosok tették 

számomra lehetővé. Fogadják érte e helyen is köszönetemet.
7. Serra: Inventario, 198.; Banfi, Ricordi ungheresi. 188.
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4. SALAMON LITURGIKUS KULTUSZA PÓLÁBAN

Salamon magyar királynak a pólai székesegyházban elhelyezett ereklyéi 
évszázadokon át liturgikus kultusz tárgyát és középpontját képezték. Az első 
kérdés, amelyik Salamon király pólai liturgikus kultuszával kapcsolatban föl
merül, mikor kezdték őt mint szentet és hitvallót a pólai egyházmegyében 
ünnepelni? Rosty Kálmán szerint ugyan "Póla városa”..." ősrégi időktől fogva 
szentmisével és papi zsolozsmával tiszteli emlékét". Ez azonban nincs bizo
nyítva. Mint fentebb láttuk, Salamon ünnepét az 1431-évi pólai Városi statú
tum még nem ismerte.1 Ez tehát kétségtelenül utána lett Pólában bevezetve. 
Ezt valószínű Salamon ereklyéinek az itteni katedrálisban való elhelyezésével 
kell összefüggésbe hozni. Mivel ez véleményünk szerint 1457 után, de egész 
biztosan 1487 előtt játszódott le, Salamon ünnepének kezdetét az említett 
két dátum közötti időszakra kellene helyeznünk.2

Be kell azonban vallanunk, hogy ebből a korszakból nem rendelkezünk a 
szent Salamon király liturgikus kultuszára vonatkozó adatokkal. Ilyenekről, 
csak sokkal későbbről a pólai szentek oltárán tisztelt ereklyék -  köztük 
Salamonénak is -  1657. évi megtalálása utáni időkből van tudomásunk. 
Salamon pólai ünnepére vonatkozó adatokat először 1682-ben Bemardino 
Corniani pólai püspök közölt Vid László András magyarországi jezsuita vice 
provinciálissal. Az ezt tartalmazó forrás azonban hozzáférhetetlen, azt csupán 
Hevenesi kivonatából ismerjük, s abból mindössze arra következtethetünk, 
hogy Salamon kultusza Pólában ekkor már létezett.3 Ezek szerint Salamon 
magyar király liturgikus tisztelete valamikor az 1457-1487 és 1657-1682-ig 
terjedő két évszázadnyi periódusban alakult ki.

Hasonló bizonytalanság uralkodik azzal kapcsolatban is, hogy mely napon 
ünnepelték Pólában Szent Salamon királyt és hitvallót? Erre a látszólag 
egyszerű kérdésre a felelet meglehetősen bonyolult. Szent Salamon ünnepe
ként ui. öt különböző dátumot emlegetnek. Matthias Woutermans németal
földi jezsuita Dániel Papebrochhoz a Bollandus-féle szentek életének egyik 
főszerkesztőjéhez intézett 1685. október 8-i levele alapján szent Salamon 
ünnepe október 26/27-ére esett.4 A Pray György idézett értekezésében kö
zölt VI. Lectio szerint viszont Salamon pólai ünnepe szeptember 26-án volt. 
Ezzel szemben, Giuseppe Maria Bottari pólai püspök ugyancsak Pray által 
közölt levelében Salamon ünnepének dátumaként október 29-e van megjelöl
ve. Pray a szeptember 26-i dátumot fogadta el, október 29-ét egyszerűen 
Bottari tévedésének minősítve.5 Erre az ellentmondásra, Pray nyomán Kis- 
Erős Ferenc kalocsai kanonok is felfigyelt és erre vonatkozó kérdést intézett 
Flapp Keresztelő János parenzo-pólai (poreé-pulai) püspökhöz.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az október 29-i dátum előfordul más 
szerzők műveiben is. Ezt közli például Prileszky János és nyomában Frid- 
valdszky János8 valamint az 1843-as pólai direktórium. Ezekkel szemben 
Schier Xystus, Salamon ünnepét szeptember 29-ére helyezve találta az általa 
használt pólai direktóriumok egyikében.10 Katona István azonban, tudván,
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hogy szeptember 29-e az egész római katolikus egyházban Szent Mihály 
arkangyal ünnepe, ezt Schier tévedésének minősítette és Salamon napját 
visszahelyezte október 29-ére.11 Hevenesi Gábor szerint viszont Salamon 
ünnepét Pólában "quarto Kalendas Octobris" azaz szeptember 28-án tart
ják. Hevenesihez hasonlóan, ezt a dátumot fogadta el Bedekovich József is, 
1752-ben kiadott művében.13 Ez alatt a dátum alatt szerepel szent Salamon 
ünnepe a Szentek életének 1760. antwerpeni kiadásában is. 4

A következőkben ennek az ellentmondásnak a feloldására igyekszünk. 
Azonnal szembetűnik, hogy az öt különböző dátumot két csoportra lehet 
osztani. Az egyik a szeptember 26-ától 29-éig, a másik az október 26-ától, 
29-éig terjedő dátumokat foglalja magába. Itt tehát egyrészt a havi, másrészt 
a napi dátum különbözőségének esete forog fenn. Az utóbbit aránylag 
könnyen megmagyarázhatjuk: ahol a napi dátum kalendákban lett megadva, 
ott valamilyen hiba csúszhatott a számításba. Ha kézzel lett írva, a "quarto" 
és "quinto" hasonló rövidítési módja adhatott alkalmat tévedésre a kalenda 
számításnál. így történhetett meg Hevenesi esetében: Ő "quinto" helyett 
"quarto"-t olvashatott valamely nehezen olvasható kézírással írt forrásában, 
alkalmasint Corniani pólai püspök Vid András Lászlóhoz írt 1682. levelé
ben.15 A Hevenesi művét alapul vevő szerzők azután átszámítva a kalendá- 
ban megadott dátumot, a 28-i dátumhoz jutottak el.16

Ha azonban feltételezzük, hogy a helyes olvasat "quinto", akkor Salamon 
ünnepe egy nappal korábban, szeptember 27-én volt. Igaz ugyan, hogy ez a 
dátum nem szerepel a forrásokban, viszont a Salamonra vonatkozó VI. lectió 
szeptember 26-át említi az ő ünnepe dátumaként. Mivel azonban a noktur- 
nust, melynek a VI. lekció is része volt, az ünnep előestéjén olvasták, 
egyszerre érthetővé válik, miért szerepel itt ez a dátum. Másrészt, ebből 
feltétlen biztonsággal vehetjük szeptember 27-ét, mint Salamon király pólai 
ünnepének tényleges dátumát. Ezt látszik alátámasztani Matthias Wouter- 
mans említett levele is, aki Salamon ünnepeként szintén két napot jelöl meg: 
(október) 26-át és 27-ét. Helyesebben, megemlíti, hogy Salamon ünnepe 
27-én van, 26-án este azonban már az ő tiszteletére mondják a vesperást. 
Az ilyen, már az előző nap estéjén kezdődő ünnepet a liturgikában duplex
nek nevezték. Salamon pólai ünnepe is ilyen volt, mint arra alább visszaté
rünk.18

Ahol viszont kézzel írott római számokkal jelölték a dátumot, ott az írott 
"X" és az "V, illetve "I" hasonlósága miatt csúszhatott tévedés a napi dátum 
meghatározásába. Ilyen elírást még könnyebb lenne feltételezni a havi dátum 
esetében, ha ezt számmal jelölték volna. Mivel azonban, legalábbis a szá
munkra hozzáférhető forrásokban a havi dátum megjelölése mindig a hónap 
nevével történik, ezt a lehetőséget ki kell zárnunk. Következésképp meg kell 
engednünk, hogy Salamon ünnepét a pólai egyházban valóban áthelyezték az 
egyik hónapból (szeptemberből) a másikba (októberbe).

Ennek első pillantásra ellentmond az a körülmény, hogy mindkét dátum 
időben szinte párhuzamosan szerepel. Gondosabb vizsgálat alapján azonban

120



SALAMON ÉS PÓLA

állítani merjük, hogy a szeptemberi dátumot tartalmazó művek értesülése 
valójában korábbi forrásokra megy vissza. Ez azt bizonyítja, hogy Salamon 
ünnepét Pólában valóban szeptemberben ünnepelték és csak később helyez
ték át októberre. A szeptemberi dátum szerepel a Hevenesi által megőrzött 
lekcióban is, melyet Vid atya 1682-ben kapott Pólából. Hevenesi és nyomá
ban Bedekovich, Pray és a Szentek életének 1760-as antwerpeni kiadása ezt 
a dátumot közük.19

Az októberi dátum először 1685-ben Woutermans levelében jelentkezik. 
(Igaz, ebben október 27-e szerepel szent Salamon ünnepeként.) Ettől kezdve 
az elsőrendű forrásokban (mint amilyen például Bottari és Bolis levele, 
illetve a pólai egyházmegye direktóriumai) ez a hónap szerepel, s ezt vette át 
az irodalom másik része. Ezek szerint Szent Salamon ünnepe áthelyezésének 
szeptemberből októberbe 1682 és 1685 között következhetett be. Termé
szetesen csupán feltételezésről van szó, mivel sem Woutermans levelének 
eredetije, sem a korabeli pólai egyházmegyei direktóriumok nem állnak ren
delkezésünkre. Mindkét (szeptember 28 és október 29) dátum szerepel egy 
XVIII századi kéziratban. 9a

Legújabban Hevenesi Gábor, Sinkó Ferenc által fordított, Ungaricae 
sanctitatis indicia című műve 1737-ben megjelent második kiadása alapján 
készült és Régi magyar szentség néven napvilágot látott fordításban Salamon 
pólai ünnepeként október 4-e szerepel. Ez azonban nyilván a "quarto 
calendas octobris" téves értelmezéséből származik.

Salamon király kultuszának a pólai egyházmegye határain belüli elterjedt
sége az idők folyamán ugyancsak változásoknak volt kitéve. Míg Jacobus 
Bolis 1743-ból származó közlése szerint szent Salamont a székesegyházon 
kívül is tisztelték a pólai egyházmegye területén -  mely ekkor még Fiúmét is 
magában foglalta,21 -  addig a száz évvel később, 1843-ban kiadott parenzo- 
polai (poreé-pulai) egyházmegyei direktórium adata szerint Salamon kultusza 
a pólai katedráüsra korlátozódott.22 Ez, az önálló pólai püspökség megszűné
sével és az ünnepek redukálásával állhat kapcsolatban.

A rendelkezésünkre álló adatok megoszlanak Salamon ünnepének rangját 
illetőleg is. Először a leghivatottabb közlők adatait vizsgáljuk meg. Giuseppe 
Maria Bottari püspök 1702-i levele szerint Salamon ünnepe "duplex minor" 
volt.23 Bottari közlésével lényegében egyezik a parenzo-polai (poreé-pulai) 
egyházmegye direktóriumának 1843-ból, tehát kb. száznegyven évvel később
ről ránk maradt adata. E szerint Salamon ünnepének rangja "duplex", ami a 
korábbi duplex minomak felel meg.24 Tőlük eltérően Jacobus Bolis 1743-ban 
úgy tudta, hogy Salamont a pólai katedrálisban "duplex maior", az egyházme
gye többi templomában "duplex minor" rangú tiszteletben részesítik.

Miként oldható meg mármost ez az ellentmondás? Vajon a két szélső 
időpontban Salamont csakugyan alacsonyabb fokú tisztelet illette-e meg a 
pólai székesegyházban mint a közbülsőben? Ez nem valószínű, mert Salamon 
tiszteletének más vonatkozásai, mint feljebb láttuk, ugyanebben az időszak
ban egyenes vonalú, csökkenő irányzatot mutattak. Azt a feltételezést sem
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fogadhatjuk el, miszerint Bottari az egyházmegyére és nem a székesegyházra 
gondolt volna, mert levelének erre vonatkozó mondata ezt egyértelműen 
kizárja 26 Az 1843-as direktórium összeállítója semeondolhatott erre, mivel 
ekkor Salamont már csak a katedrálisban tisztelték.

A megoldást másutt kell keresnünk. 1702-ben, akárcsak 1843-ban októ
ber 29-e vasárnapra esett. A vasárnap viszont, mint nagyobb ünnep, a 
második helyre szorította szent Salamon ünnepét. Ezzel magyarázható, hogy 
ebben a két évben a "duplex maiorból" "duplex minor", illetve "duplex" lett. 
1743-ban viszont, mely évből Bolis adata származik, október 29-e hétköznap
ra, keddre esett és így Salamon ünnepének elsőbbségét nem veszélyeztette 
más, erre a napra eső ünnep.28 Bár erre nézve nem rendelkezünk közvetlen 
adatokkal, nem vonhatjuk kétségbe annak lehetőségét, hogy Salamon ünne
pének rangját 1743 után valóban lefokozták. Erre utal az a körülmény, hogy 
az 1843-as direktórium szerint a többi szentnek az ünnepe, akiknek ereklyék 
a pólai székesegyhában őrizték Salamonéhoz hasonlóan "duplex (minor)" 
rangú volt, annak ellenére, hogy azoké nem esett vasárnapra. Ezek szerint 
Salamon ünnepe csupán 1702-ben lett volna alacsonyabb rangú, azért mert 
vasárnapra esett, még 1843-ban amiatt mert időközben lefokozták.

Az ünnepek rangja és a tisztelt szent jellege (így Salamoné is) a római 
katolikus egyházban a liturgikus kultusz megfelelő megnyilvánulásait vonta 
maga után. Jellegét tekintve, Salamon a szentek "hitvallók"-nak (confessores) 
elnevezett nagy csoportjába lett -  az illetékes egyházi hatóságok által -  
besorolva. A szenteknek ezt a csoportját az istentisztelet alkalmával fehér 
színű miseruha (casula) viselete illette meg. A hitvallók csoportja azonban 
további alcsoportokra oszlott. Salamon a nem-püspök hitvallók alcsoportjába 
tartozott. Ennek a csoportnak külön közös szövegű miséje volt, amely introi- 
tusának (kezdőimájának) kezdőszavai után a "Iustus ut palma (florebit)" 
nevet nyerte. A székesegyházban emellett, az ünnepélyesség kedvéért a Hi
szekegyet is olvasták, illetve énekelték a misében. Salamon kultuszának 
bennünket érdeklő szempontjából, külön jelentőséggel bír, hogy Salamonnak 
saját miseimája (oratiója) volt, amelynek szövege életének viszontagságaira és 
mennybevitelére, üdvözülésére vonatkozott. Ez az imádság így hangzott: "De- 
us qui Beatum Salomonem per multas vicissitudines ad celestia regna subli- 
masti: concede propitius, ut ejjusdem meritis per mundi adversa ad praemia 
pervenire mereamur aetema." Később ezt az imát az "Adesto" kezdetű, a 
nem-püspök hitvallók miséjének könyörgése váltotta föl.31 Ezt a XVIII. 
század közepéig már kihagyták a miséből és helyette e mise közös imáját 
mondták. Ebbe az általános jellegű szövegbe szúrták be annak a szentnek a 
nevét és a jellegét meghatározó jelzőt, akinek tiszteletére a misét bemutat
ták. így történt Salamon esetében is.

A liturgikus kultusz másik megnyilvánulási formája a kanonokok közös 
ájtatossága az ún. kar-ima (Chorgebet, Officium divinum) volt. Ez a kápta
lan székhelyét képező egyház szentélyében kórusában végzett ájtatosságból 
állt, amelyet a kanonokok meghatározott időpontban, fennhangon recitálva
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olvastak, illetve énekeltek. A kar-ima a tridenti zsinat reformja után, duplex 
rangú ünnep esetében, időpont szerint három részre oszlott. Ezek közül a 
vesperást az ünnep előestéjén mondták el. A vesperás részét alkotta a 
noktumus, mely három szakaszra oszlott. Mindegyik szakasz három-három 
olvasmányt tartalmazott. Szövegüket a szentírásból, a martirológiumból és a 
szentek életéből, illetve azok legendáiból merítették. Ezeknek, különösen a 
második olvasmánynak a hitelességére utal az a papi körökben keletkezett 
mondás: "úgy hazudik, mint a második noktumus".

Ilyen ájtatosságot végeztek a pólai székesegyház káptalanjának kanonok- 
jai Szent Salamon magyar király és hitvalló tiszteletére. Ha feltételezzük, 
hogy Salamon liturgikus kultusza csakugyan ereklyéinek megtalálása, vagyis 
1657 után alakult ki, akkor a tiszteletére végzett kar-ima eleve a pólai 
székesegyházra korlátozódott, VIII. Orbán pápa 1625-ös rendelkezése értel
mében. Eszerint "ne propter insignium reliquiarum praesentiam festa cum 
officio (aláhúzás tőlem RP) celebrarentur in aliis ecclesiis ac in iis, in quibus 
hae reliquiae asservarentur".33 Ha azonban Salamon tisztelete előbb alakult 
volna ki, ez a pápai rendelet abban az esetben is a pólai katedrálisra 
korlátozta volna a kar-ima végzését.

Az olvasmányok közül a második noktumusbelieket, számszerint a IV-től 
a VT-ig terjedőket Pray György Hevenesi Gábor kéziratából közölte.34 Pray 
nem tudta megmondani, honnan vette Hevenesi azokat. Feltételezhető azon
ban, hogy azok Hevenesi számára már 1692 előtt ismertek voltak, mivel az 
akkor kiadott Ungaricae sanctitatis indicia című művében Salamonról szólva 
utal rá, hogy "Vita ejus haberetur in lectionibus propriis Ecclesiae Polensi".35 
Valószínűnek tűnik, hogy ezek az olvasmányok is Vid László András révén 
kerültek Hevenesi, az övéből pedig Pray kéziratgyűjteményébe. Vid 1682-ben 
Bemardino Comiani pólai püspöktől kaphatta azokat, Pinelli könyvecskéjével 
együtt. Erre utal a kéziratgyűjtemény egy jegyzete, mely szerint az ereklye- 
szentelési okmány "cum aliis instrumentis de cultu et veneratione Regis" lett 
megküldve Vidnek.36

Ezek az olvasmányok azonban -  ellentétben Hevenesi nézetével, aki 
Ungariae sanctitatis indicia című könyvecskéjének olvasóit azokra mint a 
többivel egyenrangú forrásra utalta -  nem alkotnak önálló, független kút
főt.37 Azok, mint azt már Schier Xystus megállapította, Bonfini szövegén 
alapuló átdolgozások38 Egyetértve Schier megállapításával, csak annyit sze
retnénk hozzáfűzni, hogy ezekbe az olvasmányokba Bonfini szövegének félre
értése, vagy félremagyarázása következtében, mint arra már fentebb rámu
tattunk, helyenként otromba pontatlanságok kerültek.

Mire azonban Hevenesi Gábor és Pray György könyvének olvasói tudo
mást szereztek a pólai káptalan által Szent Salamon magyar király és hitvalló 
tiszteletére Pólában mondott kar-imáról, azt ott megszűntek imádkozni. Meg
kísérelve ui. rendet teremteni a szentek elburjánzott kultuszában, a Szertar
tások kongregációja 1691. augusztus 11-én kelt dekrétumával megszüntette 
azoknak a szenteknek a külön officiumát (officium proprium), akiknek neve
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nem szerepelt a Római martirológiumban.40 Mivel Salamon magyar király 
neve abban nem szerepelt, ettől kezdve megszűnt a kar-ima recitálása, illetve 
éneklése a pólai székesegyházban Szent Salamon magyar király tiszteletére. 
Jacobus Bolis 1743-ból származó közlése szerint Salamon officiumát "recitari 
ex communi confessoris non Pontificis, nec ullam propriam lectionem habe- 
ri".41 Csete István ugyan még 1754-ben is úgy tudta, hogy Salamon "Pola" ... 
'Városban officiummal tiszteltetik", de az ő értesülése alkalmasint egy koráb
bi forrásra megy vissza, hacsak nem a nem-püspök hitvallók közös officiumá- 
ra gondolt.42

A liturgikus kultusz rendszeres megnyilvánulásai mellett mint rendkívülie
ket meg kell említeni az 1657-ben az ereklyék megtalálásakor és az 1712-ben 
rendezett ünnepélyes hálaadást, körmeneteket, melyekben többek között Sa
lamon ereklyéit is körülvitték a városban.43

Végül, Salamon pólai kultuszának megnyilvánulásaként kell megemlíte
nünk az ünnepén tartott munkaszünetet. Mint arra Bottari püspök 1702-i 
leveléből értesülünk, Szent Salamon ünnepén, hasonlóan a többi szentéhez, 
akiknek ereklyéit a pólai katedrálisban őrizték, e város lakói "devotionis 
gratia ab operibus servilibus abstinent”.44 Akárcsak a liturgikus kultusz fen
tebb leírt formáinál, a munkaszünet esetében sem tudjuk meghatározni pon
tosan kezdetének időpontját. Az 1431-ből származó pólai Városi statútum, 
amelyhez a munkaszüneti napok jegyzékét mellékelték még nem említi Sala
mon nevét45 Ezek szerint a pólai lakosság csak később kezdte a munkaszü
netet tartani Salamon napján. Ez valószínű szintén 1487-ben Salamon erek
lyéinek a katedrális oltárában történt elhelyezése, vagy 1657-ben azok feltalá
lása után jött szokásba.

Azt sem tudjuk teljes biztonsággal megállapítani, meddig tartott Salamon 
napja munkaszünettel való ünneplésének szokása? Megszűnt-e még mielőtt 
Salamon ünnepét eltörölték volna? Adatok hiányában erre a kérdésre sem 
adhatunk választ. Megfigyelhettük azonban Salamon pólai ünnepe jelentősé
gének fokozatos csökkenését, a kultuszára vonatkozó első adatok megjelené
sétől. Szent Salamon ünnepének ülését végül is a parenzo-pólai (poreé-pulai) 
egyházmegye 1851-i liturgikus naptárreformja szüntette meg. Ezzel, a csak 
egyik volt egyházmegyében tisztelt szentek kultuszát megszüntették, illetve 
összevonták. Ez utóbbi történt azokkal a szentekkel, köztük Salamonnal is, 
akiknek ereklyéit a pólai székesegyházban őrizték. Ettől kezdve egy közös 
ünnepet hoztak létre október 29-i dátummal mindazon szentek részére, 
akiknek testét, vagy ereklyéit a parenzo-pólai egyházmegye területén őrzik. 
Tekintve, hogy ezek többsége vértanú volt, a mise ezen a napon vörös színű 
ruhában lett bemutatva. Az ünnep rangja duplexként lett meghatározva, de 
a vesperásban nem történt külön említés ezekről a szentekről, tehát Sala
monról sem.46 Mintegy kétszáz év (1657-1851) után mely korszakban ada
tokkal volt igazolható, ily módon szűnt meg Pólában Salamon magyar király 
külön szentként való liturgikus tisztelete.

124



SALAMON ÉS PÓLA

Salamon pólai kultuszáról szólva meg kell határoznunk annak kiterjedé
sét. Az eddigi irodalom ezt nem tette meg és így nem tudni, a pólai 
egyházmegyére, Póla városára, illetve annak templomaira, vagy csupán az 
ottani székesegyházra gondolt-e mikor erről beszélt. Salamon király kultuszá
nak legállandóbb, vagy legalábbis legkorábbi ismert területe, kétségkívül ma
ga a székesegyház volt. Itt, mint fentebb láttuk 1487-től, vagyis 1851-ig, 
mintegy háromszázhatvan illetve közel kétszáz éven át tisztelték liturgikus 
értelemben véve Salamon magyar királyt.

Kevésbé volt állandó Salamon király kultusza a pólai katedrális falain 
kívül. Jacobus Bolis Prileszkyhez intézett 1743. évi válasz leveléből arra 
következtethetünk, hogy ez a kultusz a levél keltének idejében az egész pólai 
egyházmegyére kiterjedt.47 A Schier által 1776-ban idézett 1761-es pólai 
egyházmegyei direktóriumból viszont az derül ki, hogy ekkor Salamont már 
csak magában Póla városában, illetve annak templomaiban tisztelték.48 Végül 
az 1843-as direktórium szerint Salamon liturgikus kultusza a pólai székes- 
egyházra korlátozódott.49

Ezek szerint Salamon magyar király tisztelete az 1743-tól 1843-ig eltelt 
száz év alatt területileg is csökkent. Adatok hiányában nem áll módunkban 
semmi közelebbit mondani a Salamon-kultusz kiterjedéséről, az 1743 előtti 
időkben. Igaz, hogy a fennmaradt adatok, az 1487-es Orsini-féle oltárszente- 
lésről és az 1657-es Marcello-féle ereklye megtalálásáról szóló okmányok, 
valamint Bottari 1702. évi levele csupán a székesegyházbeli tiszteletről szól
nak, de ezek intenciójuk miatt, illetve a feltett kérdésre válaszolva tesznek 
így és ezért nem zárható ki, hogy ekkor Salamon liturgikus kultusza a pólai 
katedrálison kívülre is kiterjedt.

Amint az elmondottak alapján láttuk a Salamon magyar király isztriai 
haláláról és Pólában tisztelt ereklyéiről szóló híradás a XV. század végéről, 
1487-ből származik, míg a magyar elbeszélő források erre vonatkozó adata 
mintegy kétszáz-kétszázötven évvel korábbra, 1285-, illetve, -  ha ezt illető 
következtetésünk helytállónak bizonyul -  1235 előttre datálható. Továbbra is 
százötven-kétszáz éves űr tátong azonban Salamon halálának feltételezett 
dátuma (1087) és az első erre vonatkozó hírek megjelenésének lejegyzése 
között. Kétségtelen tehát, hogy a Salamon pólai életére, halálára és sírjára 
vonatkozó adatokat már a XV. század vége előtt ismerték Pólában, csupán 
csak az a kérdés, valóban a volt magyar királyra vonatkoztak-e ezek az 
adatok?

Ebben a kérdésben Schier Xystus 1776-ban, Katona István 1779-ben, 
Spányik Glycer 1820-ban és Max Büdinger 1866-ban foglal állást.50 Vélemé
nyük szerint az a Salamon, akinek ereklyéit a pólai székesegyházban őrzik, 
nem azonos a hasonnevű magyar királlyal. Schier érveit, azonban, melyet a 
többiek csak ismételnek, nevezetesen azt, hogy Salamont, a Schier által 
használt direktórium nem említi mint (magyar) királyt és officiumában sincs 
semmilyen erre vonatkozó adat, illetve nincs is saját offiduma -, nem tartjuk 
perdöntő bizonyítéknak.
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Ennek ellenére elvben valóban megengedhető, hogy Pólában csakugyan 
egy másik Salamont tiszteltek szentként és ezt azonosították később a volt 
magyar uralkodóval. Ennek az azonosításnak, mint azt Büdinger igen találó
an megállapította, a XIII. és a XV. század vége között, Kézai Gestájának 
(mint az elbeszélő források első datálható híre) és az ereklyeszentelési ok
mány keletkezésének létrejötte közt kellett bekövetkeznie.51 Fentebbi vizsgá
lataink alapján ezt az időközt, annak felső határát 1235-ig, mintegy ötven 
évvel bővíthetjük52 Más szóval a Büdinger által feltételezett két különböző 
Salamon hipotetikus azonosításának 1235 és 1487 között kellett bekövetkez
nie.

Azonban sem Schier, sem követői nem nyújtottak semmilyen megoldást 
azt illetőleg, hogy ki volt az a Pólában tisztelt Szent Salamon, akit később a 
magyar királlyal azonosítottak. A következő néhány sorban erre a kérdésre 
kísérelünk meg helyettük választ adni, természetesen anélkül, hogy ezáltal 
Schier és Büdinger álláspontját automatikusan magunkévá tennénk. Teljesen 
önkényes Fessler és magyar átdolgozójának az az állítása, mely szerint Sala
mon Betlehemben találkozott egy isztriai zarándokkal, és az engedte át neki 
pólai remete-lakát, innen a személycsere.53

-  Az egyik személy, aki számításba jöhet, -az a Telmon, vagy Selmon, 
aki ha nem is Pólában, de Is2ftiában: élt és gazdag birtokos létére 840 és 857 
között a parenzói (Poreč, Jugoszlávia) egyházmegyéhez tartozó Doljan nevű 
helységben, a Földalatti szent Mihály (Monasterium sancti Michaelis de sub 
terra, subtus terram, sotto terra, Sveti Mihovil pod zemljom) bencés monos
tort alapította, és melynek első apátja is lett. Telmon neve a II. Lajos 
Karoling-házi frank császár 857-ben védelme alá helyezett a nevezett monos
torról szóló oklevélben jelenik meg.54 Mint azt azonban már Ivan Ostojié 
megállapította, az oklevél -  amely egyben az egyetlen forrás melyben ez a 
Selmon, vagy Telmon szerepel, gyanús, sőt, a személy puszta létezése is 
kétségbe vonható.

Természetesen, még ha az oklevelet illetően későbbi hamisítványról van 
szó, az sem zárja ki annak lehetőségét, hogy, ez a kétséges létű Selmon 
szolgáltatta (legalábbis részben) az anyagot a Salamon magyar király isztriai 
életéről szóló legendához. Ez azonban csak abban az esetben volt lehetséges, 
ha az oklevél-hamisítvány, illetve a benne rögzített hagyomány előbb keletke
zett, mint a Magyar krónikák hasonló tárgyú elbeszélése. Az oklevél, keletke
zését kétségkívül a szóban forgó kolostor feletti joghatóság körüli harcnak 
köszönheti, melyet a parenzói (poreći) püspök, különböző igénylőkkel folyta
tott. Mivel azonban ez a harc még a XTV. század elején is tartott, a 857-re 
datált oklevél ekkor is keletkezhetett.55 Ezért ennek az oklevélnek és a 
Magyar krónika pólai Salamon-hagyományát tartalmazó szövegrésznek az 
esetleges viszonyáról semmi közelebbit nem mondhatunk.

Egy másik Salamon, akit Isztriában valóban szentként tiszteltek -  boldog 
Salamon Jakab, a velencei Salomon, vagy Salomoni patrícius családból szár
mazott és domonkosrendi szerzetes volt.56 Boldog Salamon(i) Jakab földi
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maradványait azonban, soha nem őrizték Pólában és, legalábbis az 1431-ben 
kiadott és Salamon magyar királlyal kapcsolatban már említett Pólai Városi 
statútumhoz mellékelt naptár tanúsága szerint, őt sem tisztelték a szóban 
forgó évszám előtt Pólában külön ünnepnappal.57 Ennek a szent, vagy bol
dog Salamonnak és a hasonnevű magyar királynak az életrajzában van ugyan 
egy közös vonás, az ti., hogy mindketten aszkéta életmódot folytattak. Nem 
lehet eleve kizárni azt sem, hogy a magyar királyra vonatkozó adatokat a 
krónikás az önsanyargató domonkosrendű szerzetes életrajzából vette. Azon
ban, ez csak 1314 után amikor Salomoni Jakab meghalt következhetett be, 
holott mint láttuk, a Salamon magyar király pólai haláláról és ottani sírjáról 
szóló hagyomány már legkésőbb 1285-ben benne volt egy elbeszélő kútfő, 
Kézai Simon Gestajának szövegében.58 Ezért Salomon(i) Jakab és Salamon 
magyar király esetleges összetévesztése nem történhetett az utóbbiról szóló 
pólai hagyománynak a Magyar krónikákban való megjelenése előtt.

Más szóval, ha az esetleg meg is történhetett, hogy Salamon magyar 
király isztriai kultusza, alakjának Salomoni Jakab személyével való felcserélé
séből eredt, a volt uralkodó pólai halálára és ottani sírjára vonatkozó, a 
krónikákban megőrzött adat, ha az valóban 1235, illetve 1285 előtt lett 
lejegyezve,nem lehet annak következménye, hanem attól FÜGGETLEN
NEK KELL LENNIE!

Itt kell megemlítenünk, hogy ebből az isztriai Salomoni családból a Ve
lencei köztársaság állami tisztségviselői is származtak. így pl. Nicolo Salomoni 
1579-től 1588-ig Isztria velencei provedittoreja (helytartója) volt59 Nem zár
ható ki, hogy a Salomoni család érdekelve volt Salamon magyar király kultu
szában, esetleg előkelőségének fokozása céljából, tőle származtatta magáL 
Salomoni család azonban Isztrián kívül is létezett, ilyen nevű Dalmáciában, 
Brazza (Brač, Jugoszlávia) szigetén. Ez a Salomoni család valóban kísérletet 
tett Salamon magyar királynak, mint ősnek a kisajátítására. Ettől a családtól 
származik a Salamon magyar király állítólagos András nevű fiára vonatkozó 
apokrif hagyomány. E monda szerint Salamon András fiának az emlékköve 
Brazza szigetén a Škrip melletti Brče falucskának (ahol András pásztor-életre 
adta magát) egy kunyhójában volt befalazva. A követ először egy conte 
Zorzi Salomoninak tulajdonított, állítólag 1719-ben keletkezett kézirat említi, 
Zorzi Salomoni leszármazásának, Salamon magyar királyra visszavezető csa
ládtörténetéről van szó. A kézirat 1783-ban Pietro Beda Salomoni papnak, 
Zorzi unokájának birtokában volt. A kő feliratát ebből a kéziratból közölte 
1802-ben Andrea Cicarelli pučišćei plébános, Osservazioni suli’ Isola della 
Brazza című, Velencében megjelent művében. A felirat Cicarelli szerint így 
hangzott:

Clariss. Lux in tenebris dirae sortis 
An. F. Sál. R. Un. D. P. Plae 
Hic. M. V. PAS. D.

P. R.
ANNO. MXCV
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Ezt a szöveget Antonio Caramaneo hvari pap így vélte megfejteni :
Ciarissime Lux In Tenebris Dirae Sortis
Andreas Filius Salomonis Regis Ungariae Defíincto Patre Polae
Hic Miseram Vitám Pastor Ducens
Posteris Reliquit
Anno 1095
Az II Dalmatino című magazin 1892-ben teljes egészében közölte Zorzi 

Salomoni állítólagos kéziratát. Ennek kapcsán a kerületi kapitányság Slovinié 
Skripi plébánost helyszíni nyomozásra szólította föl, Slovinié azonban a követ 
nem találta. Később, 1898-ban Forster Gyula kérésére Györök Leó tanár is 
kutatott, illetve ásatásokat végzett a helyszínen, de ugyancsak eredmény 
nélkül. A helyi lakosság körében elterjedt legenda szerint Salamon András 
fiának kövét, a velenceiek uralma alatt, egy vitorlás hajó vitte el, mely a 
viharban elsüllyedt. Már Forster Gyula megállapította, hogy "úgy az eredeti 
felirat olvasásához, mint annak Caramaneo által adott magyarázatához a 
legnagyobb kétely fér."60

Nézetünk szerint, bár nem lehet eleve kizárni, hogy a Salomoni család 
valamelyik korábbi tagja előkelő származásának bizonyítására hozta azt kap
csolatba Salamon volt magyar királlyal, mégis valószínűbbnek tűnik, hogy az 
egész kézirat Pietro Beda Salomoni ugyanazon célból készített misztifikáció
ja. Számunkra ez csupán annyiból jelentős, hogy -  mivel Salamon magyar 
királyról szólva Salomoni kézirata a magyar krónikákra is hivatkozik -  bizo
nyítja, miszerint a Salamon király pólai halálára vonatkozó adat a XVIII. 
század végén (amikor Pietro Beda Salomoni élt) Brazza szigetének papi 
köreiben is ismert volt.61

Egyébként, a Salomon vezetéknév a tengerparton meglehetősen gyakori, 
így az idők folyamán Pólában és Isztriában több, nemcsak patrícius szárma
zású Salomon és Salamon nevű család élt. Ezeken túl egy SalamuniSée 
helynév (település) is előfordul. Csábító lenne ezt is összefüggésbe hozni 
Salamon magyar király nevével, messzemenő következtetéseket vonva le ab
ból isztriai kultuszának elterjedtségére. Mindenesetre, óvatosságra int ben
nünket az a körülmény, hogy ebben a helységben ugyancsak élt egy Salamon 
nevű család, amelyről az könnyen nyerhette nevét62.

Ha azonban isztriai helységnév nem is hozható kapcsolatba Salamon 
magyar király nevével, a pólai helyi hagyomány egy másik objektumot hozott 
összefüggésbe a volt uralkodóval. Mint láttuk, egyes XV-XVI. századi 
szerzők a krónikák szövegét kibővítve és átdolgozva Salamont megtették 
remetének. így ábrázolta őt Schott rézmetsző, Hevenesi Gábor Ungaricae 
sanctitatis indicia című művének illusztrátora 1692-ben. Ma már nehéz lenne 
megmondani, hogy az adta-e az ötletet a pólaiaknak, hogy Schott metszetén 
Salamon hátterében egy barlangot helyezett el, vagy fordítva történt és 
Schottnak volt tudomása valamilyen helyi hagyományról, mindenesetre, a 
helyi irodalom egy része egy város környéki barlangról azt állítja, hogy az 
volt Salamon remetelaka.63
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Ehhez a barlanghoz az a monda fűződött, hogy egy vadászaton eltévedt 
pap (!RP) itt bukkant rá a halálán levő Salamonra, aki felfedte előtte 
kilétét.64 Ma már nemcsak a monda eredetét nehéz, illetve jóformán lehetet
len megállapítani, hanem a Salamonnak tulajdonított barlangot, illetve annak 
helyét sem tudja Pólában senki megmutatni. 6

A XIX. század végén a Salamon király barlangjára vonatkozó pólai 
hagyományt ismertette a Pallas lexikonnak erre az uralkodóra vonatkozó 
szócikke. E szerint Salamon "Barlangját a pólai nép azon domb oldalában 
keresi, melyen a Fort San Michele áll". "Barlangja" azonban a Pallas cikkíró
jának tudomása szerint ekkor már "jobbadán beomlott". A cikkíró szerint 
"sokáig mutogatták" Salamon "sárból tapasztott ágyát, melyen a volt király 
aludt s az agyagmécset, melyet saját kezével készített volna".66 A cikk írója 
azonban nem hivatkozik semmilyen kútfőre sem, amelyből ismeretét merítet
te. így nem dönthető el, személyesen, vagy az irodalomból értesült-e mind
ezekről.

Feltűnő mindenesetre, hogy a pólai helyi hagyományok egyébként jó 
ismerője Pietro Kandler nem tesz említést Salamon barlangjának helyéről a 
volt magyar királlyal, iiletve az isztriai barlangokkal foglalkozó írásaiban. Sőt 
többször hangsúlyozza, hogy Salamon isztriai tartózkodási helye közelebbről 
ismeretlen. Ez a körülmény arra látszik utalni, hogy a nevezett barlangnak 
Salamonéval történt azonosítása, újabb időben, esetleg a volt király sírkövé
nek fellelése után történt meg és így a feltalálás ténye kihatással lehet a 
legenda keletkezésére.67

Nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy ez, a Pallas cikke írásá
nak idején, 1897-ben Salamon sírkövének a milléniumi kiállításon történt 
bemutatásának következtében megnövekedett magyarországi érdeklődéssel is 
kapcsolatban állt és élelmes helybeli lakosok idegenforgalmi indítékának a 
folyománya volt.68 A Pallasénál sokkal rövidebben végez Salamon barlangjá
val Révai Nagy lexikonának vonatkozó szócikke. Ez csupán ennyit tartalmaz 
róla:"egy monda szerint" Salamon "Pólában mint remete vezekelt a Fort San 
Michel barlangjában."69

Itt említjük meg, bár nem függ össze szorosan Salamon király pólai 
hagyományának kérdésével, hogy nemcsak Isztriában, de Magyarországon is 
vannak, illetve voltak Salamon nevet viselő helységek, sőt Baranyában egy 
Salamonszere (Sepultura Salomonis) nevű elnéptelenedett falu létezett, ame
lyet a helyi hagyomány Salamon király sírja helyének tart.70 Természetesen 
ez nem bizonyítható, mindenesetre érdekes lenne tudni, honnan ered a 
hagyomány. Nincs kizárva, hogy a közeli pécsváradi bencés, majd pálos 
kolostor volt valamilyen módon hatással annak keletkezésére. Salamon ma
gyar király sírköve azonban nem a nevét viselő helységek valamelyikének 
talajából került napvilágra, hanem annak a városnak a szélesebb értelemben 
vett területén bukkantak rá, amelyet a magyar elbeszélő források sírhelye
ként megjelöltek: PÓLÁBAN.
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5. SALAMON SÍRKÖVE PÓLÁBAN

Salamon király liturgikus tiszteletének megszűnésével egyidőben egy 
újabb rá vonatkozó tárgyi emlék vált ismertté: SÍRKÖVE. A Salamon-ha- 
gyománynak ez az újabb pólai emléke viszonylag későn vált a tudomány és 
egyáltalán a nyilvánosság számára ismertté. Amikor az osztrák hadvezetőség 
a pólai kikötő erődítményeit kiépíteni szándékozván, 1851 tavaszán a város 
melletti hegyen álló Szent Mihály (San Michele in Monté, Sveti Mihovil na 
Brijegu) apátság, illetve a mellé épített Szent Kelemen (San Clemente, Sveti 
Klement) templom maradványait lebontatta, a romok alatt ráleltek Salamon 
király sírkövére.1 A hírt egy aláíratlan, de Pietro Kandlemek, a jól ismert 
műkedvelő régésznek tulajdonított újságcikk hozta nyilvánosságra a "L’Istria" 
hetilap 1851. június 14-i számának első oldalán, "Sepolcro dél B. Salomone 
re di Ungheria trovato in Pola" cím alatt. Rövid történeti áttekintés kereté
ben a cikkíró beszámolt a sírkő megtalálásának fentebb általunk is közölt 
körülményeiről és -  elsőként -  a sírkő feliratát is közzétette.2

A magyarországi tudományos nyilvánosság azonban, úgy látszik, a L’Istria 
cikkéről, akárcsak magáról a leletről, valószínű az akkori politikai helyzet 
miatt nem szerzett tudomást. Legalábbis ennek, kutatásaink során, a leghal
ványabb nyomára sem bukkantunk a magyar történeti irodalomban. Ez nem 
következett be az abszolutizmus enyhülése, illetve megszűnése után sem. 
Fessler Ignác Aurél, Ernst Klein által átdolgozott, 1867-ben megjelent német 
nyelvű Magyarország története, amely jegyzetében megemlékezik Salamon 
pólai kultuszáról, sírkövéről nem tesz említést.3 Hasonlóan jártak el a 
későbbi Magyar történetek szerzői is.4

Magában Pólában azonban, Salamon' sírkövének felfedezése megle
hetősen élénk visszhangra talált a helyi tudományos értelmiség körében. 
Jackson szerint az újonnan felfedezett leletben egyesek a székesegyházban 
elhelyezett Salamon ereklyék hitele és a helyi tudományos tekintélyek ellen 
irányuló bizonyítékot láttak, mivel a sírban a holttestet (csontvázat) is megta
lálták (!RP).5 Az 1851-ben megjelent cikk írója (Kandler?) viszont úgy vélte, 
hogy Salamon nem is lett a megtalált sírba temetve: "ma le sua ossa non 
riposano nella tómba che si umile e modesta fu a lui preparata, ma slanno 
neí duomo".)6 Kandler ugyan, aki mintegy három évvel a sírkő felfedezése 
előtt még maga is úgy hitte, hogy' Salamon királyt a pólai katedrálisban 
temették el, az újonnan előkerült sírkő hatására módosította nézetét. A 
pólai nyilvánosság egy része azonban igyekezett a sírkő leletet elhallgatni. 
Sőt, sokáig magának a meglelt sírkőnek a további sorsáról sem lehetett 
semmi biztosat tudni.

Felfedezése után, Salamon sírköve állítólag Roma és Augustus pólai 
templomába került, ahol ebben az időben régiségeket őriztek. Itt kereste 
Thomas Graham Jackson angol műépítész, az oxfordi egyetem külső munka
társa, aki az Adriai tenger menti tudományos útján Pólát is meglátogatta. 
Abban a zsúfoltságban és rendetlenségben azonban, amely a régiségtárrá
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alakított római kori szentélyben uralkodott, Jackson -  annak ellenére, hogy a 
keresésben Corrado Ricci a pólai régiségek konzervátora és őre is segítségé
re volt -  nem tudta a sírkövet, illetve -  aminek ő (tévesen) tartotta szarkofá
got megtalálni.8 Ha az ugyan valóban Roma és Augustus templomába ke
rült, ui. évekkel később más helyen találták meg.

Jackson 1887-ben megjelent közléséből annyi haszon mindenesetre szár
mazott, hogy abból szerzett tudomást Salamon sírkövének létezéséről dr. 
Weissháupl Rudolf, a pólai állami gimnázium tanára, aki erről értesítette 
báró Forster Gyulát. Forster azután az Ezredéves kiállítás történelmi cso
portja végrehajtó bizottságának tagjaként a nevezett bizottságban javaslatot 
tett Salamon király sírkövének előkerestetésére és kiállítására. A sírkő nyo
mára Trefort Ágoston volt vallás és közoktatásügyi miniszter vejének, Anna 
lánya férjének, Pott Konstantin tengerésztiszt, a pólai arzenál felszerelési 
osztálya igazgatójának közbenjárásával sikerült jutni. Salamon sírköve ekkor 
a pólai székesegyház kertjében hevert. A kő már ekkor két részre volt törve. 
A felirat "issimus Salamon” szövegrészét tartalmazó töredéke a kertben egy 
virágágy bekerítésére szolgált.

A milléniumi kiállítás igazgatósága, magáévá téve Forster indítványát, 
1895. január 4-én Vaszary Kolos esztergomi érsek, hercegprímás révén avval 
a kéréssel fordult Flapp Keresztelő János parenzo-pólai (poreé-pulai) püs
pökhöz, hogy engedje be a pólai székesegyház kertjébe dr. Weissháupl Ru
dolf tanárt, Salamon sírkövének megtekintése céljából. A hercegprímás egy
szersmind tudatta Flapp püspökkel, hogy szeretné ha a sírkövet Magyaror
szágnak ajándékozná, vagy ha ez nem lehetséges, legalább az ezredéves 
kiállítás időtartamára kölcsönadná.10 Flapp az első kívánságot udvariasan 
kitérve elutasította, a másik teljesítését viszont készségesen megígérte.11

Ezt követően Vaszary Kolos 1895. január 28-án kelt levelében hivatalo
san is megkereste Flappot ebbéli kérésével, előre is megköszönve készsé
gét.12 A parenzo-pólai püspök viszont időközben a pólai káptalannál tett 
lépéseket ebben az ügyben, kikérve annak véleményét.13 Miután a két egy- 
háznagy elvben megegyezett, az ügy lebonyolítását Szalay Imre miniszteri 
tanácsos, a milléniumi kiállítás történelmi csoportjának igazgatója intézte a 
parenzo-pólai egyházi hatóságokkal levélváltás útján.14 Ezek megértésének 
köszönhetően Salamon király sírköve valóban ki lett állítva az 1896-os 
ezredéves kiállítás történelmi csoportjának árpádkori emlékei között, a 
román stílust utánzó templon (az ún. jáki kápolna) épületében.15 A 
Magyar Nemzeti Múzeum kihasználva az alkalmat, Reichenberger József 
által gipszmásolatot készített a sírlapról.16 A korabeli magyar törté
nettudomány álláspontjára jellemzően azonban annak eminens képviselői 
közül senki sem foglalkozott a sírkővel, vagy legalábbis ez nem hagyott 
nyomot vonatkozó munkáikban.17

A magyar történettudósok nagy többsége azóta sem vette tudomásul 
Salamon király sírkövének létezését. Kivételt képez Bogyay Tamás, aki két 
munkájában említi azt. Bogyay adatát, Dercsényi Dezső közvetítésével Fors-
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tér Gyula művéből szerezte.18 A tudománnyal ellentétben a publicisztika 
meglehetősen nagy érdeklődést tanúsított Salamon sírköve iránt. Újság kö
zölte megtalálását.19 Újság tudósított a milléniumi kiállításról Pólába történt 
visszaérkeztéről.20 A közelmúltban Kovács József a Magyar szó-ban fénykép
fölvétellel illusztrált tudósítást közölt róla.21 Egy ismeretlen tudósító pedig a 
Katolikus szó hasábjain szentelt Salamon sírkövének néhány sort, közölve 
feliratának szövegét is.22

A milléniuimi kiállításról visszaküldve, Salamon sírköve ismét Pólába ke
rült. Először a katedrális tornyának lépcsőházába lett befalazva,23 később az 
1901-ben alapított Városi Múzeumba került, majd 1930 után az Isztriái 
Múzeum újonnan megnyílt épületének egyik termében állították ki.24 Utolsó 
őrzési helye az Isztriái Régészeti Múzeumnak 1958-ban, a konventuális fe
rences kolostorban megnyílt középkori lapidáriuma (kőtára), amelynek föld
szinti körfolyosóján 380-as leltári szám alatt nyert elhelyezést. Itt tekinthető 
meg ma is.

Felfedezése után, Salamon király sírkövét különböző technikai eljárások 
segítségével, több szerző közölte művének lapjain. Tudomásunk szerint ezen 
a téren is Forster Gyula játszotta az úttörő szerepet. Többször is idézett 
könyvében 7x2 cm nagyságban közölte a sírkő fényképmásolatát.26 Mintegy 
harminc évvel Forster publikálása után a sírkő mását Camillo de Franceschi 
is közölte, az Isztriái Régészeti és Történelmi Társulat folyóiratában.27 Ezt a 
másolatot vette át Iván Ostojié is a horvátországi Benedek-rendiekről írott 
könyvében.2* Utánuk Branko MaruSié az Isztriái Régészeti Múzeum volt 
igazgatója közölt,- véleményünk szerint igen sikerült -  fényképfelvételt Sala
mon sírkövéről a múzeum kőtáráról szóló vezérkönyvben. Legújabban pe
dig, mint már említettük Kovács József illusztrálta cikkét fényképfölvétellel. 
A fölvételt Csányi József, Pólában élt magyar fényképész készítette.30

Miután röviden vázoltuk Salamon sírkövének feltalálását, valamint azutá
ni vándorlásának történetét, áttérhetünk a sírkő leírására. Legelőször is a 
sírkő anyagát kellett vizsgálat alá venni. Ezt illetőleg első tekintetre megálla
pítható, hogy Salamon sírlapjának anyaga az Isztriai-félsziget talajának alapját 
képező mészkő. A lap színe enyhén sárgás. Két része (darabja) közt azonban 
árnyalati különbség van, amit a fekvési helyük közti eltérés okozott.31 A kő 
igen rongált állapotban van, felülete a sok kopástól lukacsos.32 A kisebb 
kopásokat és csempüléseket figyelmen kívül hagyva, egy harántrepedés , mint 
már említettük teljes szélességében és mélységében (vastagságában) két da
rabra szelte a sírkövet.33 Mivel ezt Kandler nem említi, a sírkőnek megtalálá
sa után kellett kettétörnie.34

Salamon király sírkövének méreteit már előttünk is megvizsgálták. Tudo
másunk szerint először Forster Gyula mérte meg a követ. Az ő adatai 
szerint -  amelyeket mi magán a sírkövön ellenőriztünk -  a kő 173-175 cm 
hosszú, 47-50 cm széles. Tehát felülete kb. 8650 cm2. 35
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Mintegy húsz évvel ezelőtt Bogyay Tamás kérésére Branko MaruSié 
szolgáltatott adatokat Salamon király sírkövéről. Bogyay közlése szerint a kő 
174 cm széles (hosszú) 47 cm magas (széles) és 12,5 cm vastag.36 Ez 
jóformán teljesen megegyezik az általunk sajátkezűleg eszközölt mérések 
adataival. Ezek szerint, ha néhány cm-t leszámítunk, Salamon király aligha 
lehetett magasabb 170 cm-nél. Fontos körülmény, hogy a sírlap és a Sala
mon csontvázának hosszúsága jóformán egyezik. Forster nem tesz emllítést a 
sírlap vastagságáról. Ez, a tárgyon végzett saját mérésünk alapján átlag 
13,5-14 cm. Teljesen pontos eredményre a kőlap peremének töredezett volta 
miatt nehéz lenne jutni. Mint már többször említettük, a kő két egyenlőtlen 
darabra tört. A darabok hosszúsága 108, illetve 65-67 cm, nagyságuk 5076- 
5400 illetve 3055-3300 cm2.

A sírlap felső szélén attól mintegy 1,5-1,8 cm-re, a "VIESC" és "LLV" 
betűk, illetve szótöredékek felett kb. 12,5 cm-re egy egyenes peremvonal 
vehető ki. Hasonlóképp az "ILLVSTRISSIMVS" második "V" betűje fölött 
annak közepétől az "S" betű kezdetéig észrevehető a csiszolt perem, a világo
san látható peremvonallal. A lap kisebbik töredékén az "IMUS" és "ALO- 
MO" betűk, illetve szótöredékek felett, mint arra feleségem, Rokay Péterné 
felhívta figyelmemet a peremvonal szintén kivehető, illetve újjal kitapintható. 
Egyébként azonban, ez Forster Gyula fölvételén is látható. Az alsó hosszanti, 
és két széloldalon ezzel szemben szabad szemmel nem látható és nem 
tapintható ki semmiféle bemélyedés, amiből peremre lehetne következtetni.

Ezen az alapon fut, két egyenetlen sorban, egyenlőtlen hosszúságban a 
kőbe vésett sírfelirat. A felirat latin nyelvű és így hangzik: nHIC REQVIES- 
CIT ILLVSTRISSIMVS SATOMON REX PANNÓNIÁÉ." A felirat csupa 
"nagy", verzális betűből áll. Amióta 1851-ben a L’Istria először publikálta, 
Salamon király sírkőfeliratát mintegy tízen közölték.37 Ezek a közlések igye
keztek többé-kevésbé hűen visszaadni az eredeti szöveget, attól általában 
mégis eltérnek elrendezésükben valami módon. Némelyiknél ezen kívül még 
hiba is csúszott a szövegbe. így pl. a Forster Gyula által szerkesztett Magyar- 
ország műemlékei című kiadványban és a Katolikus szó-bari közölt feliratban 
az elhunyt király neve az eredeti "Salomon" helyett "Salamon".38 Bernardo 
Schiavuzzi olasz szerző tanulmányában pedig "requiescit" helyett "jacet" áll.39

Annak ellenére azonban, hogy többen közölték, senki sem tett kísérletet 
arra, hogy a feliratot epigrafikai vizsgálat alá vegye. Ránk hárult tehát a 
feladat, hogy Salamon magyar király sírköve feliratának elemzését elvégez
zük. A felirat -  mint már említettük -, két sorban húzódik a sírlapon. 
Mindkét sor szövege bal-jobb irányú. A szöveg úgy oszlik meg, hogy a felső 
sorban a "Hic requiescit illustrissimus Salomon", az alsóba a nrex Pannóniáé" 
szavak kerültek. A kezdő nH" betű előtt egy latin kereszt (+) van bevésve. A 
kereszt hosszabbik szárát egy 10 cm hosszú merőleges vonal két egyenlőtlen 
részre osztja, úgy hogy az egyik 9 a másik 20 cm hosszú. A felirat felső 
sorának távolsága a sírkő felső, hosszanti szélétől mintegy 12-16 cm. Ponto
sabban a betűk egyenlőtlen nagysága miatt nehezen lehet meghatározni. Az
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alsó sor a felsőhöz és a sírkő alsó széléhez viszonyítva enyhe ferde szögben 
fut. Az alsó "R" betű az alsó széltől 12-14 cm-re, a felirat felső sorától pedig 
9,5 cm-re fekszik. Az utolsó "E" viszont a széltől 15, a felirat felső sorától 8 
cm-re van.

Hosszában a felirat felső sora 5,5-6 cm-re a lap bal szélénél kezdődik. A 
felső sor utolsó "N" betűje a sírkő jobb szélétől 1-3 cm-re van. A felirat alsó 
sora valamivel beljebb kezdődik; 10-11,5 cm-re van a kő szélétől. Az utolsó 
"E" 92 cm-re van a sírlap jobb szélétől, a sírlapot osztó repedéstől pedig 26 
cm-re.40 Tehát az alsó sor még a lap bal oldalán, közepe előtt végződik. 
Mint arra már fentebb rámutattunk a sírkő két részből áll. A felirat úgy 
oszlik meg, hogy a kisebbik részre az alsó sor nem terjed át. Ezen a részen 
tehát csupán egy sor, éspedig a felirat felső sora van. Ennek a sornak a 
szövege úgy oszlik meg, hogy az említett harántrepedés az "illustrissimus" szó 
"R" és T  betűje között metszi a sírkő lapját. Mivel az T  betű ferde, a 
repedés érinti az T" felső végét. így a kisebb töredéken a szövegből csupán 
ennyi áll: "issimus Salomon".

A felirat betűinek egymás közti távolsága 1 és 7,5 cm között váltakozik. 
A betűk ferde volta, valamint egymás közti nagy és egyenetlen távolsága az 
egész feliratnak rendezetlen, kuszáit jelleget kölcsönöz. E tekintetben Sala
mon sírkövének felirata élesen elüt az isztriai és dalmáciai (tengerparti) 
feliratos emlékek többségétől, amelyeket tömör sorok és egyenes betűk jelle
meznek. Annál nagyobb viszont a hasonlósága az egyes glagolita emlékek, és 
a Bayeaux-i szőnyeg dülöngélő feliratával.41 A betűk egyenetlensége H. Kol- 
ba Judit szerint jellemző a korabeli (XI-XII. századi) epigrafikai emlékek 
felirataira.42

A felirat negyvenhat betűből áll. Ezek, előfordulásukat tekintve a követ
kezőképpen oszlanak meg: I—7x; S-6x; E, N-4x; A, L, O, R, U (V)-3x; C, 
M, T-2x; H, P, Q, X-lx. Ha minden betűt csak egyszer számítanánk, akkor 
a felirat csupán tizenhat különböző betűből állna. A felirat betűtípusa, leg
alábbis első pillantásra elüt a gótikustól. Leginkább a capitalis rustica stílus
nak felel meg. Már felületes szemlélés alapján is megállapítható, hogy a 
betűtípusokat tekintve azok egymástól is eltérnek. Ez a megállapítás még 
ugyanazokra a betűkre is vonatkozik, ezért szükségesnek tartottuk elvégezni 
a felirat összes betűinek egybevetését.

Az alábbiakban megkísérelünk a betűk vizsgálatával közelebbi megállapí
tásokra jutni a felirattal kapcsolatban. Kezdjük a legtöbbször előforduló "I" 
betűvel. Salamon sírkövének feliratában az ”1" betű hétszer szerepel. Ezek 
alakjukat tekintve nem azonosak. Közülük a "HIC", a "PANNÓNIÁÉ", vala
mint a "REQVIESCIT" második "I" betűje többé-kevésbé jól látható talpban 
végződik alul-fölül. A talp azonban különbözik. A "HIC" T-je esetében ez 
alul-fölül egy vízszintes, az "I" betű hosszanti, függőleges szárát derékszögben 
metsző vízszintes vonalka. Ehhez hasonló a "REQVIESCIT" első, valamint 
az TLLVSTRISSIMVS" harmadik "I"-je. A vízszintes talp különösen jól 
látszik az "ILLVSTRISSIMVS" harmadik T-je esetében. Ennek felső talpát
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egy vízszintes kopás meghosszabbította, így a talp vonása majdnem olyan 
hosszú lett, mint az ugyanebben a szóban szereplő "T" betű felső, ugyancsak 
vízszintes vonala. Ezektől eltérően a "PANNÓNIÁÉ" "I" betűje felül egy 
lefelé fordított háromszög alakú talpban végződik. Alsó végén viszont a 
talpat ugyancsak egy egyenes vonalka alkotja. Ezzel szemben az "ILLVST- 
RISSIMVS" szónak az első két 'T'-je talpatlan és csupán egy-egy függőleges 
vonásból áll. A legkevésbé a "REOVIESCIT" második "F-je látszik, mivel az 
ebben a szóban szereplő "C" és "T" betűk között, ahol az "I" helyet foglal, 
egy szív alakú kopás teszi ennek a betűnek felső, mintegy 2/3 részét láthatat
lanná. Annak csupán alsó 1/3-a látszik. Ebből ítélve azonban úgy látszik, 
hogy ez az "I" sem végződik talpban.43

Az "S" betű összesen hatszor fordul elő Salamon király pólai sírkőfeliratá
nak szövegében. Mind a hat "S" betű, annak ellenére, hogy különböző 
nagyságú, ugyanazt a jellegzetes vonást mutatja. Ez pedig abban nyilvánul 
meg, hogy felső görbületük, azaz "fejük" nagyobb az alsónál más szóval a 
"hasuk"-nál. Ebben hasonlítanak a XII. század utolsó negyedére datált bulke- 
szi tégla '^"-eire.44 A Salamon sírkőfeliratának szövegében szereplő "S"-ek 
egyezése azért jelentős, mert az "S" betű előfordul a sírlapnak mind a 
nagyobb, mind a kisebb töredékén és így azok együvé tartozásának, illetve 
közös eredetének egyik nyomós bizonyítékát képezik.45

Salamon király pólai sírköve feliratának szövegében az "N" betű négyszer 
fordul elő. Ezek közül a "PANNONIAE"-ben szereplő három "N" alakja 
hosszúkás. Méretei 5,3-5,5 x 3-3,5 cm. Függőleges száraik alul-fölül vízszin
tes vonalkából álló talpakban végződnek. Átlós vonaluk valamivel a felső bal 
talp alatt metszi a bal szárat, hegyes szögben. Az átlós vonal jobb alsó 
végződése szempontjából azonban ezek az egyébként teljesen egyező "N" 
betűk eltérnek egymástól. Míg az első és a harmadik "N" átlós vonala a jobb 
szár vonalát annak alsó vége fölött mintegy érinti, addig a második attól fut 
a szárig. Ezektől teljesen eltér a "SALOMON" "N" betűje.

Szélesebb az előzőeknél, szárai nem végződnek talpakban és az átlós 
vonal a bal szár felső végéből indul ki, megszakítás nélkül halad a jobb 
szárig. A jobb szár alsó hajlata azonban feljebb van mint a bal szár alsó 
vége. A jobb szár maga pedig egy balfelé visszagörbülő vonal, mely sokkal, 
mintegy mm-rel rövidebb a bal szárnál. Ezek a jegyek elnagyolt külsőt 
kölcsönöznek ennek az "N" betűnek, mely hatással van az egész felirat 
külalakjára. Ez az "N" betű igen hasonlít János presbiternek, a Vis melletti 
BiSevo (Jugoszlávia) szigeten lévő szent Szilveszter templombani feliratának 
első "N" betűjére.46

A feliratban előforduló négy "E" betű ugyanazt a "capitalis rustica" néven 
ismert alakot mutatja. Igaz, a "PANNÓNIÁÉ" "E"-jének felső sarka, ahol a 
függőleges és a legfelső vízszintes vonal derékszögben összefut, kopás miatt 
hiányzik.47 Nem helytálló azonban Camillo de Franceschi tanulmányában 
közölt, erősen retusált ábrázolás, mely szerint az "E" sarkai le vannak kere
kítve, mint az unciális írásban.45 Mivel az említett "E" alsó sarka derékszögű
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és miután nem ismert olyan betűtípus amelynél az "E" alsó és felső sarka 
különböző lenne, feltételezhetjük, hogy ilyen volt ennek az "E"-nek a felső 
sarka is.

A sírkő föliratában szereplő három "A" betű közül az első kettő a 
"SALOMON"-é és a "PANNÓNIÁÉ" első "A"-ja majdnem teljesen meg
egyezik mind nagyság, mind típus szempontjából. Mindkettőnek szárai felül 
hegyes szögben végződnek, habár a második "A" esetében ezt csak sejteni 
lehet mivel csúcsának helyén a kopás láthatatlanná teszi azt.49 A száraikat 
összekötő vonal viszont lefelé fordított hegyű nyitott háromszög, mint a fent 
említett bulkeszi tégla "A" betűi. A felirat harmadik, a "PANNÓNIÁÉ" szó 
második "A"-ja azonban, teljesen eltér az előző kettőtől. Ez az eltérés 
először is abban nyilvánul meg, hogy ennek az "A" betűnek a szárai nem 
futnak össze fent hegyes szögben, hanem egy vízszintes vonal köti őket össze. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az esetleg egy harántvonalú kopás is 
lehet. Ugyanígy lehet magyarázni a vízszintes vonalat ("talpat"), amelyben az 
"A" betű bal szára végződik. Az állásfoglalást megnehezíti az a körülmény, 
hogy a jobb szár egy kopásban végződik, kétségtelen azonban, hogy ennek az 
"A"-nak a két szárát egy EGYENES vonal köti össze!

Salamon magyar király pólai sírköve feliratának három "L" betűje típus
ban teljes egyezést mutat. Csupán méretük pontosabban vízszintes vonaluk 
hosszúsága mutat némi eltérést. Míg az első 3,5 a második és a harmadik 3 
cm hosszúságú. Ez azonban a kopás következménye is lehet. Típusukat 
tekintve a capitalis rustica csoportjába tartoznak, amelyre az "L" betű eseté
ben a vízszintes vonal egyenessége jellemző. Az "ILLVSTRISSIMVS" máso
dik "L"-jének vízszintes vonala ugyan enyhén hullámosnak tűnik, ez azonban 
származhat kopás okozta vastagodástól is.

A "V" betű ugyancsak háromszor fordul elő Salamon király pólai sírkö
vén. A mai latin helyesírás szerint mind a háromszor az "u" helyett áll: a 
"REQVIESCIT'-ben egyszer az "ILLVSTRISSIMVS"-ben pedig kétszer sze
repel. Mind a három "V" szára fölül talpakban végződik az "ILLVSTRIS- 
SIMVS" második "V"-jének bal szára kivételével, ennek vége ugyanis elmosó
dott. A "REQVIESCIT" "V" betűjének két szárát egy vízszintes vonal köti 
össze, ezért olyan mint egy hegyével lefelé fordított "A". A "V" szárai hegyes 
szögben futnak össze.

Salamon király pólai sírköve feliratának szövegében két "C" betű szere
pel. Ezek közül az első, a "HIC" "C"-je szabályos. Fenti vége visszahallott 
hegyben végződik. A második, a "REQVIESCIT' "C"-jének visszahajlott 
hegyben végződik. A második, a "REQVIESCIT1 "C"-jének felső vége elko
pott és így nem állapítható meg, hogy volt-e hegye. Ásó vége, szintén kopás 
következtében, megrövidült. Mivel felső vége a kopás szélét alkotó vonalban 
folytatódik, ábrázolásokon úgy tűnik, mintha nyitott végével "előre", jobbra 
dőlt volna.

Salamon király sírkövén az "M" betű kétszer szerepel. Mindkettő képe 
sérült. A feliratban a "Q" után az "ILLVSTRISSIMVS" "M" betűje a legel-
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mosódottabb. Bal szárából csupán a felső talp, ha ugyan ez nem egy vízszin
tes kopás és egy rövidebb függőleges rész látszik még. A bal rézsűt diagoná- 
lis vonala teljesen eltűnt. Ilyen jobb szárának alsó vége is. Mivel ettől a 
következő "V11 betű bal száráig egy jól látható ferde, diagonális repedés 
húzódik, az "M"-nek ez a része sokkal inkább látszik ahhoz kapcsolódni, mint 
saját bal szárához. Ennél jobban látszik a másik, a "SALOMON" "M" betűje. 
Szárai nem végződnek talpakban. Jobb szárának és rézsűt-vonalának össze- 
szögelésén át azonban egy ellenkező irányú repedés húzódik, mely metszi 
azt.

A felirat mindhárom "O" betűje igen egyenetlen vonalú, mely hosszanti, 
függőleges irányban megnyúlt és ily módon szabálytalan tojásdad idomot 
alkot. Vonaluk torzulásának irányát és méretét tekintve meglehetősen külön
böznek egymástól. Nagyságuk szempontjából ugyancsak eltérnek egymástól. 
Legnagyobb a "SALOMON" első "0"-ja, majd a "PANNÓNIÁÉ” "O” betűje 
következik. Legkisebb a "SALOMON" második "0"-ja. Végül meg kell emlí
tenünk, hogy az utóbbi két "O" betű vonalát egy-egy kopás szakítja meg alsó 
végükön, ezért vonaluk nem zárt teljesen.

A "T" betű Salamon király sírfeliratában kétszer szerepel. Az első, a 
"REQVIESCIT" "T"-je talpatlan szárú. Vízszintes vonala 7 cm hosszú. A 
második "T", az "ILLVSTRISSIMVS"-é egy 3,5 cm hosszú talpban végződik. 
Ennek a T -nek a felső vízszintes vonala ("feje") igen rövid, mindössze 3,5 
cm, azaz egyenlő hosszúságú annak talpával, így inkább T-re hasonlít, mint 
"T’-re. Azt, hogy a "T" felső vízszintes vonalának rövidülése nem elmosódás 
következménye, hanem az eredetileg is ekkora volt, az a körülmény bizo
nyítja, hogy a két mellette levő betűtől, az "S"-től és "R"-től mindössze 1 cm 
választja el. Ezek szerint nem volt hely egy hosszabb vízszintes vonal számá
ra.50 Ez a T  hasonlít a Steffens által közölt Capitalis rustica feliratban 
szereplő T" betűkre.51

A Salamon pólai sírkőfeliratán egyszer előforduló "P" betűre az jellemző, 
hogy félkör alakú vonalának (fejének) alsó vége nem érinti a betű függőleges 
szárát, míg felső vége azzal egyvonalban ered a szárból. A betű függőleges 
szára egy vékony vonal, amelynek nincs talpa. A "P" betű felső vége az azt 
követő MA"-énál valamivel (1 cm-rel) lejjebb helyezkedik el. Ez a körülmény 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a felirat alsó sora egyenetlen, hullámos 
külsőt öltsön.

Már elöljáróban említettük, hogy Salamon sírkőlapját kopások tarkítják. 
Egy ilyen kopás teljes terjedelmében, átlós irányban szeli a "Q" betűt, úgy
hogy körvonalának csak mintegy negyed harmad része látszik. Ezenkívül a 
körvonal felső részét egy másik kopás alsó, csúcsos vége érinti. Ez a körül
mény természetesen igen megnehezíti, mondhatjuk majdnem lehetetlenné 
teszi ennek a betűnek a vizsgálatát. Annyit azonban mégis megállapíthatunk, 
hogy a "Q" betű alakja kör volt és nem tojásidom. A "Q" "farka" a kör alakú 
rész alatt, és nem mellette helyezkedik el, abból eredve, de nem metszve azt, 
éspedig oldalt valamennyire túlnyúlik a kör alakú részen.52 Megállapításunk
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szerint a felirat "Q" betűje leginkább a H. Kolba Judit féle táblázat 5. 
számú azonos betűjével egyezik, anélkül, hogy el tudnánk dönteni nyitott, 
vagy csukott voltát.53 Emellett hasonlít a Bayeux-i szőnyeg feliratának 
"Q" betűire is.54

Utoljára hagytuk azt a három betűt, amely alakja jellegzetességénél fogva 
a legalkalmasabb a felirat keletkezési idejének meghatározására. Salamon 
sírkőfeliratának kétségkívül, egyik legjellegzetesebb betűje a "H", amely egy
szersmind a felirat kezdőbetűje is. Ez a "H" betű két függőleges vonalból, 
szárból áll, melyek alul-felül rövid vízszintes vonalkákra ”talpak"-ra merőlege
sek. Ma azonban csupán három ilyen talp látható: a jobb függőleges szár 
alsó talpa kopás következtében eltűnt. Mivel azonban a "H" bal szára alul 
ilyen talpban végződik, nyugodtan feltételezhetjük, hogy a jobb szár ugyan
csak így végződött. A "H" két szárát azoknak kb. a közepén egy 5 cm hosszú 
merőleges vonal köti össze. Ez azonban nem egyenes, hanem közepén felfelé 
hajló ívet alkot. Ez az ív mintegy 2 cm. Azonban, az összekötő vonal íve a 
két szárhoz viszonyítva nem a középen van, hanem néhány mm-el közelebb 
a bal szárhoz.55 A "H" betű összekötő vonalát a korai keresztény korban, a 
IV. században kezdték töréssel írni, az antik korszakban egyenes volt. Ez 
viszont azt bizonyítja, hogy a "H" betű, helyesebben a Salamon sírkövére 
vésett felirat kezdete nem készülhetett egy korábbi, antik felirat felhasználá
sával. Ez az elem tehát meghatározza a felirat keletkezésének dátum ante 
quem non-át. A "H" betű teljesen megegyezik a velencei Szent Márk temp
lom "Hic ardent cherubin ..." feliratának "H" betűjével, melynek keletkezését 
a XIII. századra teszik.56

Az "X", nagyságát tekintve a legkisebb Salamon sírköve feliratának betűi 
között. A "REX" szó részeként méretének különbözőségével nagyban hozzá
járul annak a vizuálisan csökkenő benyomást keltő kinézéséhez, valamint a 
felirat hullámzó külalakjához.57 Ez az eltérés azonban nem képezhetett ritka
ságot a korabeli feliratok betűinél, mint azt László Gyulának A magyar pénzve
rés kezdeteiről szóló tanulmányának melléklete tanúsítja. A pólai Salamon-sífkő 
"X"-e az itt előforduló azonos betűkkel mutat véleményünk szerint szoros egye
zést.58 Szárai egyenlő hosszúságúak és derékszögben metszik egymást, azaz 
merőlegesek egymásra. Képének közepén azonban több kopás van.

A Salamon sírköve feliratának szövegében háromszor előforduló "R" 
betű egyike azoknak, amelyek a legnagyobb eltérést mutatják. Míg a "RE- 
QVIESCIT" és "REX" szavak "R"-jénél a betű átlós, jobb szára az "R" 
"fejéből" nyúlik ki (igaz nem egyforma szögben), addig az "ILLVSTRIS- 
SIMVS" "R" betűje fejének alsó, valamint jobb szárának felső vége egyaránt 
az "R" függőleges egyenes szárából indul ki, a jobb szára mintegy merőlegest 
alkot a bal, függőleges szárra, hogy azután derékszögben megtörve párhuza
mosan haladjon azzal, a sor alja felé.59 Ez az "R" betű leginkább a H. Kolba 
Judit által bemutatott 49. ábrán és a táblázatban Közölt 1. "R" betűre 
hasonlít, azok jobb szárának felkunkorodó vége nélkül. Hasonlít továbbá 
az általában a XII. század hetvenes éveinek végére datált bulkeszi tégla
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felirata "pristaldus" szavának "R"-jére is, azzal a különbséggel, hogy annak 
jobb szára nem merőlegesen, hanem ferde szögben csatlakozik a függőleges 
balhoz.61 H. Kolba Judit megállapítása szerint az ilyen típusú "R" jelentős a 
kormeghatározás szempontjából. "Ezt a fajtát a XII. század végi köveken 
majdnem mindenütt megtaláljuk, de előfordul még az 1200-as évek elején 
is. Legalábbis a magyarországi epigrafikai anyagban. Meg kell azonban említe
ni, hogy hasonló "R" betű található a tivati (Boka Kotorska, Jugoszlávia) téglán, 
melyet Jovan Kovaőevié a VI-VII. századra datál. Még akkor is, ha Kovaéevié 
keltezése esetleg túl korainak bizonyulna, maga a lelőhely minden kétséget 
kizáróan az ilyen típusú "R" betű tengerparti elterjedettsége mellett tanúskodik a 
középkorban. Ez az "R" szerepel továbbá Ljubomir Tepőija 1087 és 1091 közé 
datált feliratának "Ljubimiro szavában.'*64 Ezek szerint, ha szabad egyetlen betű 
alapján következtetést levonni, Salamon magyar király pólai sírkövének felirata 
legkésőbb a XIII. század elején készülhetett.

Alaposabb vizsgálatot érdemel az a tény, hogy a felirat betűin kívül 
láthatók-e más jelek Salamon király pólai sírkövén. A felirat szövegének 
kezdő "H" betűje előtt, egyes reprodukciókon (pl. a de Franceschi-félén) egy 
görög kereszt van.65 A kereszt csonka vízszintes szárának, a merőlegestől 
balra eső része hiányzik. Szakmai körökben közismert tény, hogy a sírfelira
tok gyakran kezdődtek görög kereszttel. A Salamon sírkövén levő görög 
keresztből azonban magán a kövön nem látható egyéb egy vízszintes vonal
nál, a függőlegest esetleg a sírkő lecsempült szélének is lehet tekinteni.

A fent elmondottak értelmében Salamon király pólai sírkövének felirata a 
XI. század végétől a XIII. elejéig terjedő időközben keletkezhetett. Nem 
merjük azonban teljes bizonyossággal állítani, hogy az elsődlegesen ékesítette 
volna a sírkövet. Azt sem lehet teljesen kizárni, hogy már Salamoné előtt is 
állt valamilyen felirat a kövön. Néhány betű maradványainak (G, E, C) tűnő 
vonalak látszanak az "ILLVSTRISSIMVS SH szövegrész alatt. Mégis valószí
nűbb, hogy ezek csak kopások és, hogy itt csupán a véletlen szülte hasonla
tosság esete forog fenn.

A felirat két sora közt, a sírkő szélességének közepe táján azonban egy 
görög kereszt nyomai láthatók. Ennek, a felirattal párhuzamos szára a "HIC" 
szó "C"-je és a "REX" "E" betűje között kezdődik és a "REQVIESCIT 
"Q"-ja, valamint a "PANNÓNIÁÉ” "P" betűjéig húzódik fölülről lefelé. Erre 
merőlegesen ereszkedik a kereszt másik, valamivel rövidebb szára a "RE
QVIESCIT1 "R"-je és a "REX" "X"-e között, két egyenlőtlen részre osztva a 
keresztnek a felirattal párhuzamos szárát.

Ennél pontosabban leírni a kereszt méreteit nehéz, mert mindkét szárá
nak vége elmosódott. Ez valószínű egy nem teljesen végrehajtott törlés 
eredménye.66 %

Ma már nem lehet eldönteni, hogy mikor törölték le a keresztet és vésték 
a feliratot a sírkőre. Kapcsolatban állt-e a kereszt Salamonnal, illetve rajta 
volt-e még, amikor a sírkő az övé lett, vagy éppen akkor vésték rá. Vagy 
pedig az előző használótól maradt rajta és akkor törölték le róla, amikor
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Salamon sírköveként akarták felhasználni, helyet biztosítva a rávésendő új 
feliratnak. Helyzetét és alakját tekintve a kereszt hasonlít a Salamon apjának, 
I. András magyar királynak tihanyi apátságban levő sírkövére vésett görög 
keresztre.67 Nem lehet tehát eleve kizárni annak lehetőségét, hogy Salamon 
pólai sírkövét elsődlegesen ez a kereszt díszítette.

A kereszt helyzetéből azonban magára a sírkő helyzetére vonatkozó kö
vetkeztetések is levonhatók. Salamon magyar király pólai sírkövének eredeti 
helyzete ma már nem állapítható meg. A feliratnak a sírkövön való elhelye
zése a következő lehetőségeket engedi meg. Az egyik az, hogy a sírlap a 
falban elhelyezett sírüreget oldalt zárta és a felirat függőlegesen volt olvasha
tó a falon. Bogyay Tamás szerint; "Die Steinplatte" ... "nicht als Grabplatte 
sondern als Wandbekleidung diente".68 Természetesen, a ma Salamon sírkö
veként ismert kőlap, elméletben lehetett egy szarkofág oldallapja is. Salamon 
király feltételezett szarkofágja a díszítés (ornamentika) nélküli feliratos szar
kofágok csoportjába tartozna. Ezek pedig Branimir Gabriéevié véleménye 
szerint a XI. századra jellemzők.69

Egy másik ugyancsak elfogadható feltételezés szerint a sírlap az oltár 
előtt keresztben, pontosabban azzal (hosszanti oldalával) párhuzamosan a 
padozatba süllyesztve, vízszintesen volt elhelyezve.70 Természetesen azt sem 
lehet kizárni, hogy a sírkő a San Michele apátság templomában változtatta 
helyét és esetleg más helyzetben állt eredetileg és másban később. Erre utal 
a felirat két sora közötti, fent említett kereszt, melynek a sírkő hosszanti 
tengelyében fekvő szára (10 cm-rel) hosszabb a merőlegesnél.71 Ez a sírlap
nak (Salamon apja, I. András király tihanyi apátságban levő sírkövének 
példája szerint) a keskenyebb oldalra állított, illetve az oltárral, a keskenyebb 
oldalával párhuzamos, fekvő helyzetére utal. 2

A magyar tudományos közvélemény, anélkül, hogy azt megindokolta vol
na, kétkedéssel fogadta Salamon király pólai sírkövének eredeti voltát, azt 
"állítólagosának tartva.73 Végső soron nem zárható ki annak lehetősége sem, 
hogy Salamon király sírkőfelirata, teljes terjedelmében, vagy részben hamisít
vány. Ez a feltételezés azonban újabb kérdéseket vet fel. Ezekre csak egy 
másik kérdés megválaszolása után felelhetünk, éspedig miután megvizsgáltuk, 
kinek állhatott érdekében a felirat hamisítása. Pietro Kandlerről, aki először 
tette közzé a feliratot, ez aligha tételezhető fel. Tudományos tekintélye és 
tisztessége még a gyanú árnyékát is távol tartja tőle. Különben, Kandler a 
sírkő megtalálásáig, mint arra fentebb rámutattunk, maga is úgy tudta, 
hogy Salamon a pólai székesegyházban lett eltemetve.74

A másik esetleges hamisító, a pólai egyházi körökből (Pietro Stancovich?) 
származhatott. Ő azonban nem lehetett a tettes, mivel egyházi köröknek 
nem állt érdekében, hogy Salamon sírja eredetileg más helyen álljon mint a 
székesegyházban, ahol ereklyéi is nyugosznak. Ezért, amint azt ugyancsak 
láttuk, ellenállással fogadták a sírkőnek San Michele apátság romjai alól való 
előkerüléséről szóló híradást.75 Ezek szerint, annak lehetősége, hogy Salamon
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sírkövét a XIX. században hamisították volna, elesik. Ez, ha tényleg megtör
tént, csak korábban következhetett be. De mikor?

Az egyik lehetőség, hogy a felirat hamisítása még a San Michele monos
tor működésének idején, tehát a XV. század második feléig történt. Nem 
lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy ennek a kolostornak a szerzetesei, 
a magyar krónikák, Salamon szentségére vonatkozó adatáról értesülve magu
kévá tették azok feltevését és megerősítése céljából készítették a feliratot. 
Ennek azonban ellentmond a sírfelirat teljesen világi jellege, amely az elbe
szélő kútfőktől eltérően, semmiféle utalást nem tartalmaz Salamon bűnbánó, 
szent életmódjára, vagy szerzetes, de még csak exkirály voltára sem. Ez az 
indok méginkább érvényes abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a felirat 
esetleges hamisítása akkor következett be, mikor Salamon maradványai a 
XV. század harmadik negyedében átkerültek a San Michele apátságból a 
pólai székesegyházba. Egyébként Salamon, hevenyészett jellegű, szerény 
anyagú és kivitelezésű sírköve, düledező, kusza betűkből álló feliratával, 
külalakjával igencsak eltér a minden szempontból reprezentatív külsőre tö
rekvő reneszánsz hamisítványoktól.

Nem lehet azonban tagadni annak szembetűnő voltát, hogy a "REX 
PANNÓNIÁÉ" szavak külön állnak az alsó sorban. Nem zárhatjuk ki tehát 
annak lehetőségét sem, hogy ez a két szó valóban utólag került a feliratra. 
Ezek szerint, az eredeti felirat csupán a "HIC REQVIESCIT ILLVSTRIS- 
SIMVS SALOMON" szövegrészből állna és nem kellene okvetlenül a volt 
magyar királlyal azonosítani, vonatkozhatna más Salamon nevű személyre is. 
Ez a feltételezés közel áll ahhoz a hipotézishez, miszerint Pólában valóban 
tiszteltek egy Salamon nevű személyt és ezt azonosították később a hasonne
vű magyar uralkodóval.76 Ezzel szemben Salamon sírkövének hiteles voltát 
több körülmény látszik bizonyítani.

Ami a felirat belső jellegzetességét azaz nyelvét és tartalmát illeti, itt 
elsősorban szövegének stílusát kell vizsgálat tárgyává tennünk. Mindjárt első 
olvasásra szembetűnik a felirat szabatos egyszerűsége. Mindössze hat szó 
felhasználásával a felirat szerzőjének sikerült pontosan megfogalmaznia mon
danivalóját a sírkő alatt nyugvó személy kilétéről. Kandler a feliratot valószí
nű rövidsége miatt szerénynek tartja.77 Egy balszerencsés, trónjavesztett ural
kodóról azonban, valóban nehéz lett volna dicsőítő tartalmú feliratot szer
keszteni.

Első pillantásra megállapíthatjuk, hogy a felirat szerkesztője Salamont az 
"illustrissimus" (kiváló) jelzővel illette és megadta neki a "rex Pannóniáé" 
(Pannónia királya) címet, holott ez Salamont mint volt uralkodót már nem 
illette meg teljes jogon. Más szóval a feliratban foglalt cím nem fedi teljesen 
a történelmi valóságot, mert nem utal Salamon exkirály voltára. Ebből a két 
jellegzetes adatból arra következtethetünk, hogy a sírkőfelirat szerkesztője, 
vagy annak megrendelője bizonyos fokú rokonszenwel viseltetett Salamon, 
illetve igényei iránt.
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A sírkő feliratának ez a két kifejezése másrészt, ellentétben áll azzal, a 
magyar elbeszélő források által tartalmazott adattal, miszerint Salamon bűn
bánó életmódot folytatott; vagy méginkább azzal, hogy szerzetbe lépett vol
na. Nincs ugyanis tudomásunk egyetlen olyan esetről sem, hogy vezeklő 
remete sírfeliratán az ’'illustrissimus" jelző szerepelne, vagy szerzetest csupán 
annak egykori világi címével jelölnék. Ilyenre nincs példa.

A szent Szaniszló (Sztaniszláv) megölése miatt ugyancsak vétkes bűnbánó 
és vezeklő II. Boleszló (Boleszláv) lengyel király állítólagos sírfelirata például 
egy lengyel krónikás szerint így hangzott:

"Rex homicida ego sum, profugus et scelere dives,
Hic Iatui et luxi deplorans facinus audax".78
Ennek a két kifejezésnek azonban egyszersmind korjelölő értéke is van. 

Az ’'illustrissimus" jelző a magyar forrásokban már a XII. században előfor
dul. Szilágyi Loránd megállapítása szerint azonban a magyar gyakorlatba 
nyugatról (Franciaország) származott, ahol már előbb ismerték. Igaz Szilágyi 
megállapítása az okleveles emlékekre vonatkozik, ez azonban véleményünk 
szerint, nyugodtan vonatkoztatható Salamon király sírköve feliratának "illust- 
rissimus" kifejezésére, mely ezek szerint amellett tanúskodik, hogy a felirat 
szövege keletkezhetett már a XH., sőt esetleg XI. században is.79

Korjelölő értéke van a "rex Pannóniáé" címnek is. Ennek a használatát 
Salamon király idejében és személyével kapcsolatban tanúsítja jelentkezése 
pénzei feliratának szövegében.80 Salamonén kívül a "Pannónia" név szerepel 
Szent Lászlóig a magyar királyok és hercegek pénzeinek hátsó lapján is.81 
Mivel ezek hitelességében eddig soha senki sem kételkedett, a numizmatikai 
emlékek bizonysága alátámasztja Salamon király sírkőfeliratának korabeli vol
tát82 A "rex Pannóniáé" cím egyszersmind biztos terminus ante quem-nek 
tekinthető. Mivel a források csupán a XII. század elejéig nevezik "rex Panno- 
niae"-nek a magyar királyokat; ez a cím csupán az eddig a korig, illetve 
kevéssel ezutánig készült feliratokon jelentkezhet.83 Ez pedig azt jelenti, hogy 
Salamon sírköve feliratának e dátum előtt kellett keletkeznie!
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Milyen következtetések levonását teszik lehetővé a Salamon királlyal kapcso
latos pólai tárgyi emlékek? Salamon király sírkövének hitelességét látszik bizo
nyítani fellelésének helye is. Amint láttuk, a Póla melletti Szent Mihály (San 
Michele, Sveti Mihovil) apátság, illetve mellé épített Szent Kelemen (San Cle- 
mente, Sveti Klement) templom a IX. században már biztosan létezett1 Ha 
nem is fogadhatjuk el minden fenntartás nélkül az ezzel a kérdéssel foglalkozó 
kutatók többségének véleményét, miszerint ez a kettős templom a Weimar-Orla- 
münde családból származó isztriai őrgrófok családi temetkezési helye (mauzóleu
ma) volt, a Szent Mihály apátsággal való kapcsolatuk kétségtelennek látszik. Ez 
elsősorban -  ami számunkra különösen jelentős -  Salamon kortársára, I. Ulrikra 
(1040-1070) vonatkozik.2 I. Ulrik isztriai őrgróf kapcsolatát az apátsággal egy 
1060-ból származó okleveles adat is bizonyítja. Ulrik ekkor tanúként szerepel 
egy, Meningaudius pólai püspök által, a nevezett apátság részére kiadott ado
mánylevélben. Mivel nem tudott írni, Ulrik neve után kereszttel jelölte jelenlétét. 
Az oklevelet a Szent Mihály apátságban állították ki.3

Másrészt, a Weimar-Orlamünde család ugyancsak korán kapcsolatba ke
rült Magyarországgal. Nincs ugyan módunkban ellenőrizni és ez meg is 
haladná munkánk kereteit, hogy Hahót nembeli Búzád bán valóban a Wei
mar-Orlamünde családból származott-e, mint ahogy azt a XIII. század végi 
krónikás (Ákos mester) állítja,4 amiben Karácsonyi János5 és Mályusz Ele
mér kételkedtek.6 Ettől függetlenül Wertner Mór óta közismert tény, hogy a 
Weimar-Orlamündei grófok rokoni kapcsolatban álltak az Árpád-házzal, 
amelyből Salamon király is származott.7

A Weimar-Orlamünde család magyarországi szereplése éppen, az akkor 
már isztriai őrgróf I. Ulrikkal kezdődik, aki 1063-ban részt vett abban az I. 
Béla magyar király ellen irányuló német hadjáratban, amelynek eredménye
ként Salamon a magyar trónra került.8 Ez az Ulrik őrgróf I. Béla király 
lányát, Zsófiát vette feleségül, aki azt megelőzőleg Ulrik korán elhunyt 
unokatestvérének, az ugyancsak Weimar-Orlamünde családbeli Vilmos gróf
nak volt jegyese. Zsófia, I. Bélának lánya, I. Gézának és Szent Lászlónak 
pedig nőtestvére lévén, Salamonnak unokatestvére volt. I. Ulrikkal kötött 
házasságából Zsófiának három fia II. (VI. VII.) Poppo, Burckhardt és II. 
Ulrik származott.

Az isztriai őrgrófságot I. Ulrik halála (1070) után, átmenetileg -  gyerme
kei kiskorú volta miatt -  az Eppenstein családból származó Marchardt (Mar
quardt) (1073-1076) és Henrik (1076-1090) viselték és csak 1090 után 
került II. Poppo révén vissza a Weimar-Orlamünde család kezére. Miután 
a Weimar-Orlamünde család II. Ulrikkal 1106-ban férfiágon kihalj birtokai, 
köztük az isztriai őrgrófság is az Andechs-Meráni családra szálltak. Viszont, 
mint ismeretes Andechs Meráni Gertrúd révén ez a család IV. Bélától az
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Árpádok őse is. Ezek szerint tehát, a magyar királyi család ugyancsak leszár
mazottja I. Ulrik Weimar-Orlamünde isztriai őrgrófhak.

Nem lehet kizárni annak lehetőségét sem, hogy Salamon éppen e miatt a 
rokonság miatt lelt menedéket Pólában, illetve a város falain kívül fekvő 
Szent Mihály apátságban. Nem szerzetesként ugyan, de mint "conversus". A 
"conversus" intézménye a középkori szerzetesség jól ismert jelensége. A con- 
versusok világi személyek voltak, akik anélkül, hogy fogadalmat tettek volna, 
kolostorba vonultak és ott élték le életüket (halálukig). így tett gyakran 
maga a kolostor alapítója vagy rokonsága.12 Mivel a kolostorok többé-kevés- 
bé biztos menedéket nyújtottak, azokba húzódtak a hatalmuktól megfosztott 
világi személyek, köztük a trónjukat veszített uralkodók is. Más bukott ural
kodók közül, egy egész sor bizánci császáron kívül13 így tett III. Hilderik az 
utolsó Meroving-házi frank király 751-ben,14 az újabb korban V. Károly 
német-római császár (1556),15 Salamon kortársai közül pedig állítólag II. 
Boleszló (Boleszláv) lengyel király.16 Valószínű, hogy így cselekedett a koro
náját veszített Salamon is. Választása könnyen eshetett a rokonai területén 
fekvő Szent Mihály apátságra mint menedékre, különösen, ha azok valóban 
temetkezési helyül használták a kolostort.

Tény ugyan, mint arra Camillo de Franceschi rámutatott, hogy a Szent 
Mihály apátság romjai alatt nem találták egyetlen isztriai őrgróf sírkövét sem. 
Ennek ellenére, általánosan elfogadott feltételezés szerint, azok mégis ide 
temetkeztek. Az egyetlen, akiről ezt írott, viszonylag korabeli adat állítja, az 
1269-ben meghalt III. (IV., VI.) Ulrik karantán herceg volt. Róla Volfango 
Lazio, De genti aliquot migrationibus című, 1557-ben Bázelben kiadott mű
vének 213. lapján azt állítja, hogy "in Pola sepelitur".17 Camillo de Frances
chi azonban rámutatott arra, hogy III. Ulrikot Cividaleban (Cédádban) te
mették el.

Ez ugyan nem zárja ki annak lehetőségét, hogy III. Ulrik a pólai apátság 
templomába akart temetkezni, mivel állítólag ott nyugodtak elődei. Ez utób
bi körülményt de Franceschi sem vonja kétségbe, azonban a III. Ulrikra 
vonatkoztatott állítást, I. Ulrikra, Salamon kortársára értelmezi, mert ő volt 
az előbb említett III. Ulrikon kívül az egyetlen olyan nevű egyén, aki egysze- 
mélyben isztriai őrgróf és karantán herceg is volt, s azon kívül még a Szent 
Mihály apátsággal is kapcsolatban állt. Ez természetesen a mi szemszö
günkből nézve még jelentősebb lenne, mert valószínűsítené azt a feltevést, hogy 
Salamon unokanővérének nála valamivel idősebb férje mellé lett temetve.

Még az is előfordulhat, hogy Salamon nem Pólában halt meg, csupán itt 
lett eltemetve. Ez nem lenne rendhagyó jelenség, hiszen, hogy csak az 
Árpád-házból származó királyoknál maradjunk, így történt, a Krónika szöve
géből kiindulva (Salamont nem számítva) I. Béla, IV. István, V. István, IV. 
László és Salamon apja I. András esetében.19 Nem látjuk, miért ne történhe
tett volna így Salamonnal is? Ezek szerint Bernold híradása és a pólai 
vonatkozású adatok nem zárják ki feltétlenül egymást.
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Végső soron még azt is elfogadhatónak tartjuk, hogy Salamon nem is lett 
a neki készített sírba temetve. Utóvégre erre is van (még az újabbkori 
történelemben is) példa. így, hogy csak egyet említsünk, Mihailo Polit De- 
sanőiénak, a századforduló idején híres szerb politikusnak feliratos sírköve áll 
az újvidéki, Mennybevitelről elnevezett temetőben, ő maga azonban Temes
várt nyugszik.20 Viszont, ha máshol halt meg, vagy lett eltemetve Salamon, 
továbbra is megmarad a tény, hogy egy nevét tartalmazó felirattal ellátott 
sírkő létezik Pólában. Ezt az adatot a jövőben nem lenne szabad a törté
netírásnak figyelmen kívül hagynia!

Annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy mikor és hogyan kerültek 
Salamon király földi maradványai a Szent Mihály apátságból a pólai székes- 
egyházba, -  ha ugyan valóban onnan kerültek át -, ugyancsak feltevésekre 
vagyunk utalva. Az első kérdésre csak megközelítően pontos feleletet tudunk 
adni, ennél is -  mint egész munkánk folyamán -  a biztos adatokból kiindul
va. Salamon ereklyéi elhelyezésének biztos dátum ante quem-e azoknak e 
helyen való első említése, 1487. november 18-a.21 Források hiányában nem 
mondhatunk semmi bizonyosat Salamon ereklyéinek a pólai katedrálisban 
való 1487 előtti voltáról. Igaz, az irodalomban olyan feltételezés is létezik, 
mely szerint Salamon király már eredetileg a székesegyházban lett eltemetve, 
illetve hogy ereklyéi 1368-ban kerültek a pólai katedrálisba, de mivel ezeknek 
a hipotéziseknek a közlői nem hivatkoznak semmilyen forrásra, tudósításuk
nak nem tulajdoníthatunk különösebb hitelt.22

Eltekintve az ellenőrizhetetlen adatoktól, az erre vonatkozó irodalom 
általában arra az álláspontra helyezkedett, hogy Salamon ereklyéit Biagio 
Molina pólai püspök (1410-1420) helyezte el, az általa alapjaiból újjáépített 
székesegyházban. Ezt az állítását az irodalom a főoltár előlapjára vésett vers 
szövegére alapozta. Ennek a versnek a szövegéből kiderül, hogy az urnán 
ábrázolt szentek ereklyéit abban csakugyan Biagio Molina püspök helyezte 
el. Az időjelölő elemeket tartalmazó versből pedig valóban az 1417-es évszá
mot lehet kiolvasni (Pray György 1415-re teszi).23 Ezek szerint, ez az év 
lenne a Salamon ereklyék pólai székesegyházba kerülésének dátum ante 
quem-e.

Bizonyos, ezzel az adattal kapcsolatos körülmények azonban óvatosságra 
intenek bennünket. Erre késztet bennünket elsősorban az a körülmény, hogy 
a vers, nemcsak név szerint nem említi az urnán ábrázolt szenteket, hanem 
szövegéből még számukra sem lehet következtetni. így a vers szövege alap
ján nem állítható, hogy keletkezésekor már mind a hat szent -  amennyit 
1487-ben az ereklyeszentelési okmány említ -, maradványai a katedrálisban, 
illetve az urnában lettek volna. Sőt, ennek ellentmond egy másik körülmény, 
az a tény, hogy az urnában, illetve az oltárban elhelyezett ereklyék számára 
öt doboz készült, holott hat szent ereklyéjét kellett bennük elhelyezni.

Ez a körülmény arra utal, hogy némely szentek ereklyéi a dobozok, az 
urna, illetve az oltár elkészülte, azaz 1417 után kerültek erre a helyre. És 
arra, hogy ezek között éppen Salamon ereklyéi lehettek, abból lehet követ
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keztetni, hogy egy másik szentével -  szent Flórusz püspök és hitvallőéval -  
vannak közös dobozban. Önmagában véve ez ugyan nem bizonyítja, hogy 
Salamon és nem Flórusz ereklyéi kerültek utólag a ládikóba, mégis fele 
arányban ennek lehetősége is fennáll. Mindenesetre, ezek szerint az említett 
időjelző vers alapján nem bizonyítható, hogy Salamon -  vagy a hat szent 
közül bármelyik -  ereklyéi 1417-ben a székesegyházban, illetve az említett 
oltáron lettek volna.

Ennek az időpontnak a megállapításához más forrás segítségét kell igény
be vennünk. Ez a kútfő Póla város -  a mai alakját 1431-ben elnyerte -  
statútuma. A városkönyv tartalmazza azoknak az ünnepnapoknak a jegyzé
két, amelyeken a város lakóinak nem volt szabad dolgozni, illetve az üzletek 
és kereskedések nem tarthattak nyitva, egész napon át, illetve délelőtt. Az 
egész római katolikus egyházban tisztelt szentek ünnepnapjai mellett, ezen a 
jegyzéken a Pólában tisztelt helyi jellegű szentek is szerepelnek. Ezek termé
szetesen azonosak azokkal, akiknek ereklyéi a székesegyházban voltak elhe
lyezve. Azonnal szembetűnik, hogy ez utóbbiak nem szerepelnek teljes lét
számban a listán. A hat közül, akiknek ereklyéit a későbbi adatok alapján a 
katedrálisban látjuk tisztelni, csupán négy szerepel. Számunkra különös je
lentőséggel bír az a körülmény, hogy a hiányzó két szent közül Szent György 
szalónai (Solin, Jugoszlávia) püspök és vértanú mellett a másik éppen Sala
mon.24

Egy Szent György ugyan szerepel a jegyzéken, de ez, az azon elfoglalt 
helye alapján -  ünnepe húsvét és szent Márk, azaz március 22. és április 25. 
között van, az általánosan tisztelt és április 23-án vagy 24-én az ünnepelt 
sárkányölő Szent Györggyel látszik azonosnak lenni. Tőle eltérően szalónai 
Szent György ünnepét Pólában később, október 3-án ülték.25 Elvben ugyan 
elképzelhető, hogy a két Szent György alakja eredetileg egy volt és csak 
később vált szét, ennek azonban ellentmond, hogy az általánosan tisztelt 
Szent Györgynek a hagiográfiai hagyomány kifejezett tanúsága szerint nem 
maradtak meg a csontjai, mert azokat kivégzői elégették, nehogy tisztelet 
tárgyát képezhessék.26 Ez a hagyomány a középkorban igen elterjedt volt és 
Pólában is ismerhették.

Eltekintve tehát ettől a lehetőségtől, azt a tényt, hogy Szent György és 
Salamon ünnepei nincsenek a jegyzéken, kétféleképpen lehet magyarázni. Az 
egyik lehetőség az, hogy azok nem voltak kötelező munkabeszüntetéssel 
egybekötve. Ha el is fogadjuk ezt a feltevést, nehéz lenne megindokolni, 
miért éppen Szent György és Salamon napját ne ünnepelték volna ilymódon, 
míg a többi helyi szentét igen. Salamon ünnepének esetében ez a kérdés 
annál inkább indokolt, mivel mint láttuk, 1702-ben ünnepe munkaszünet is 
volt.27

Sokkal valószínűbb a másik föltevés, mely szerint Salamon ereklyéi a 
Statútum ezen rendelkezésének keletkezésekor még nem voltak Pólában, 
illetve az ottani székesegyházban. Ezt a hipotézist több körülmény látszik 
valószínűsíteni. Közülük különösen jelentős a "pólai" szentek helye a listán.
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Ezen a kötelezően megtartandó ünnepek jegyzékén a dátum megjelölése 
nélkül ugyan, de általában napi dátum szerinti sorrendben következnek egy
más után. A Pólában tisztelt szentek közül, Szent Flórusz hitvalló ünnepe, 
Szent Lukács evangélistáé (október 18.), valamint Szent Simon és Judás 
apostoloké (október 28.) között foglal helyet a jegyzéken.28 Mivel más, 
későbbi adatok alapján tudjuk, hogy szent Flórusz ünnepét október 27-én 
tartották, ennek az ünnepének a jegyzéken elfoglalt helye megfelel a lista 
összeállításakor alkalmazott általános irányelvnek.

A listán szereplő másik három pólai szent ünnepe az Aprószentek ünne
pe, ezzel szemben december 28. után következik, úgyhogy ha rájuk is vonat
koztatnánk a szent Flórusz és a nem pólai szentek esetében alkalmazott 
rendezési elvet, akkor ünnepük december 29-ére, 30-ára, és 31-ére esett 
volna, holott más adatok alapján tudjuk, hogy e szentek ünnepét -  legalábbis 
később -, más napokon ülték. így Szent Demeterét október 7-én, Szent 
Baziliuszét június 14-én, Szent Tivadarét (Theodorét) pedig november 9- 
én.29 Miért kerültek akkor ezek a szentek mégis a jegyzék végére? Erre a 
kérdésre a legkézenfekvőbb válasz, hogy az ő nevük utólag lett a listához 
hozzáírva, tehát később kezdték őket ünnepelni mint a jegyzéken szereplő 
többi szentet. Ennek okát pedig csak abban a körülményben kereshetjük, 
hogy ereklyéik később kerültek a székesegyházba, illetve Póla városába, ami
kor az ünnepnapok jegyzéke, illetve az azt tartalmazó Statútum szövege már 
készen volt és így, ha nem akartak a sorrenden változtatni, akkor összeállítói
nak nem maradt más megoldás, mint az újonnan tisztelni kezdett szentek 
ünnepét a kész jegyzék végéhez csatolni.

Ezt a feltételezésünket egy szent, Tivadar (Theodor) esetében, bizo
nyítani is tudjuk: Ennek a szentnek az ereklyéi 1356-ban kerültek Pólába, 
addig a város falain kívül fekvő apácakolostorban őrizték őket. Ebben az 
évben Isztria a kiújult magyar-velencei háború színtere lett. I. Lajos király és 
hadvezérei vezetésével magyar hadak nyomultak a félsziget területére.30 Ber- 
tuccio Civrano, a velencei haderő isztriai parancsnoka a környéken portyázó 
és pusztító magyar hadak miatt, Benedetto pólai püspökkel egyetértésben 
megparancsolta az apácáknak, hogy odahagyva veszélyeztetett kolostorukat 
Pólába, a város falai közé költözzenek. Az apácák ez alkalommal, más 
értékeikkel együtt, magukkal hozták a városba szent Tivadar (Theodor) 
ereklyéit is. ők a veszély elmúltával sem tértek vissza elhagyott és a hadjárat 
folyamán lerombolt régi kolostorukba, hanem Pólában maradtak. 1 Szent 
Tivadar (Theodor) esetében, pólai kultuszának kezdetét tehát, teljes bizo
nyossággal tehetjük az 1356. évre.

Hasonlóképpen történhetett Salamon ereklyéinek városba kerülése is. A 
különbség csupán annyi, hogy ez az esemény a Statútum, végleges összeállí
tása után játszódhatott le, s mivel a pólai városkönyv 1431-ben nyerte el 
végleges alakját, Salamon ereklyéit előtte még nem tisztelhették a pólai 
székesegyházban:32 Ezért nem szerepel Salamon napja a Pólában tartott
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ünnepek jegyzékén. Salamon ereklyéi ezek szerint 1431 és 1487 között kerül
tek a pólai székesegyházba.

Ahhoz, hogy ezt a meglehetősen tág, ötvenhat éves időközt leszűkíthes
sük, olyan dátumot kell keresnünk, amikor valami olyan esemény történt, 
amelyhez Salamon király ereklyéinek a katedrálisba kerülését logikusan fűz
hetjük. Legkézenfekvőbbnek természetesen az tűnik, ha Salamon ereklyéinek 
Pólába hozatalát is valamely háborús eseményhez kapcsoljuk. Ilyenek a Sala
mon halálát követő és ereklyéinek pólai elhelyezését megelőző időszakban 
(XI-XV. században) bőven adódtak. Ezek folyamán Pólát és környékét 
egyaránt pusztították a velenceiek, a németek, a génuaiak és a magyarok.33

A Póla környéki kolostorok lakói a hadjáratok idején -  feltételezhetően -  
mindig egyformán viselkedtek: elmozdítható értéktárgyaikkal a viszonylagos 
védelmet nyújtó fallal övezett városba húzódtak. Nincs kizárva, hogy Sala
mon ereklyéinek az irodalom által említett, 1368-as pólai tartózkodása egy 
ilyen, közelebbről ugyan nem ismert eseményre vonatkozik. így történt ez 
évszázadokon át. Bennünket azonban a fent kifejtett okok miatt elsősorban 
az 1431 és 1487 közötti időszak érdekel.

Jóllehet ez a korszak is bővelkedik háborús eseményekben, melyek szín
tere Póla és környéke volt, Salamon ereklyéi sorsának alakulására ebben a 
periódusban azonban mégsem annyira a hadi események mint inkább a 
Szent Mihály apátság megszűnése lehetett a legnagyobb hatással. Mint isme
retes, a XV. század Európa-szerte a bencés rend hanyatlásának kora. Ebben 
a korban egymás után szűnnek meg a Beriedek-rendi apátságok. Ez a hely
zet Isztriában is. A megszűnt apátságok ún. commenda alakjában, vagy más 
rendű szerzetesek, vagy püspökök, esetleg világi személyek igazgatása alá 
kerültek.

A szent Mihály apátságot a bencés szerzetesek a XV. század hatodik 
évtizedében hagyták el végleg. Az utolsó apátot, Giorgio Simonis de Capita- 
neist 1456-ban említik utoljára. Utána az apátság kommendába került Mosé 
de Buffarelli pólai püspökhöz (1451-1458). II. Pál pápa 1470-ben végleg 
kivette a Szent Mihály apátságot a Benedek-rend kezéből. Miután átvette az 
apátság igazgatását, a püspök annak, értékesnek tartott tárgyait átvitette 
pólai székesegyházába. Ez történt pl. a Szent Mihály apátság ajtajának gaz
dagon díszített keretével, amely a katedrális oldalbejáratának kereteként 
nyert új elhelyezést.34

Azt hisszük, az elmondottak alapján nyugodtan feltételezhetjük, hogy 
Salamon király csontjai is 1457 és 1470, illetve 1487 között kerültek a pólai 
székesegyházba, hogy 1487-ben Michele Orsini püspök a többi, már az oltá
ron tisztelt szent ereklyéihez helyezze azokat. Ezzel egyszersmind megoldódik 
az abból adódó ellentmondás is, hogy Salamon király csontjait a székes- 
egyházban tisztelték, sírkövére pedig a város melletti Szent Mihály apátság
ban bukkantak.

Ennek kapcsán felmerül a kérdés, miért tekintették Salamont a székes- 
egyházba hozatala előtt szentnek, illetve földi maradványait ereklyének, ha
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sírkövének felirata azt nem említi. Erre a kérdésre két lehetséges válasz 
adódik. Az egyik az, hogy már előtte kialakult egy helyi jellegű, spontán 
Salamon-kultusz. A másik pedig, hogy a magyar krónikákból értesülhettek 
Salamon szent életéről. A krónikák adatait megelőző pólai kultuszról nincs 
tudomásunk, de hogy a magyar krónikák horvát és olasz nyelvterületen is 
ismertek voltak bizonyítja Vramecz írásműve, valamint az a körülmény, hogy 
a Sambucus kódexet Zsámboki János a pistoiai apáttól vette.35

Tekintet nélkül azonban arra, hogy melyik forráscsoport hatott a másik
ra, tény, hogy a Salamonnak tulajdonított pólai tárgyi emlékek és az írott 
források erre vonatkozó híradása kiegészítik egymást. Ez a körülmény le
hetővé teszi egy meglehetősen teljes kép kialakítását Salamon volt magyar 
király pólai életéről, ottani haláláról és sírjáról, valamint kultuszáról. Más 
kérdés, hogy ez a kép mennyire felel meg a valóságnak? Ettől függetlenül, 
Salamonnak a pólai vonatkozású adatok alapján nyert arcképe egy szélesebb 
sorozatba, a szent királyok galériájába tartozik.
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rv. SALAMON HELYE A SZENT KIRÁLYOK 
KÖZÖTT A PÓLAI HAGYOMÁNY ALAPJÁN

Tudomásunk szerint, Salamon király tipológiai besorolását, illetve helyé
nek kijelölését a szent királyok között eddig csupán Kristó Gyula kísérelte 
meg.1 Karol Górski2 felosztását véve alapul, Kristó Salamont azok közé az 
uralkodók közé sorolta, akiket "életvitelük szentségétől függetlenül" azért 
tekintettek szentnek, mert "ellenállás nélkül fogadták a halált". Kristó fenn
tartással sorolta Salamont ebbe a csoportba: "Salamon nem klasszikus képvi
selője a halál ellen nem harcoló király típusának", szerinte "ide tartozása" 
csupán "igen valószínű".3

Mi FrantiSek Grausnak, a szent uralkodók élete és halála körülményeihez 
sokkal inkább igazodó beosztását vettük alapul,4 amely szerint Salamon a 
pólai hagyomány alapján, mindenekelőtt a hatalmát veszített, bűnbánó és 
remete (esetleg szerzetes) életmódot vállaló, ezen belül pedig a hatalmától 
erőszakkal megfosztott, de ebbe beletörődő, vezeklő szent uralkodók kategó
riájába tartozik.

A hatalomról lemondó szent királyok, illetve fejedelmek típusa, a keresz
ténység uralkodó vallássá való válása után, meglehetősen korán kialakult. 
Első ismert képviselője Caedwalla, Wessex királya (685-688), aki egy csatá
ban súlyosan megsebesülve, lemondott trónjáról és Rómába zarándokolt, 
ahol megkeresztelkedett.5 A pólai adat alapján Salamonhoz még közelebb 
állnak azok az uralkodók, akik trónjukról lemondva kolostorba vonultak, 
vagy remete életre adták magukat. így tett Judicael (+647/658) és Salamon 
(+874) két breton fejedelem Hasonló módon fejezte be életét Sebbi Essex 
(664-694) a VIL században és Ethelred (774-784), Mercia királya a VIII- 
ban. Példájukat követte Ina (?-726) és Coenred (784-790) Mercia, valamint 
Offa Kelet-Anglia királya is.7

Salamon királyhoz térben és időben sokkal közelebb áll Nemanja szerb 
nagyzsupán (1168-1199), aki élete végén ugyancsak megvált trónjától és az 
Athosz hegyi Vatopédi, majd Hilandár kolostorba vonult. Szerzetessé lett II.
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Paléologósz Mánuel bizánci császár (1391-1425) hosszú uralkodása végén 
1425-ben.9 Mindezek az uralkodók azonban, Salamonnal ellentétben, önszán
tukból mondtak le a hatalomról és választották a szerzetesi, illetve remete 
életmódot.

Bizonyos hasonlóságot találhatunk Salamon és V. Károly német-római 
császár (1500-1558) életének vége között, különösképp, ha Salamonét a 
legenda ráaggatta sallangoktól mentesen vesszük szemügyre. V. Károly csá
szár, mint ismeretes, szintén elhagyta trónját és egy (a San Juste) kolostorba 
vonult vissza, ahol anélkül hogy szerzetesi fogadalmat tett volna, ájtatos 
életmódot folytatott, állítólag még saját temetését is megrendezte.10

Salamonhoz azonban közelebb állnak azok a (szent) királyok, akik 
erőszakkal történt hatalomfosztásuk után folytattak remete, kolostori vagy 
vezeklő életmódot. Erre a Frank birodalomban az utolsó Meroving király, 
III. Hilderik (743-751) és Karlmann, Martell Károly fia, Radoszláv szerb 
király, Bizáncban pedig jó néhány császár élete nyújt példát.11 Az ezekkel 
való párhuzamba vonás azonban szintén sántít, mert közülük egyet sem 
tiszteltek halála után szentként.

Természetesen, az előbb felsorolt uralkodók és Salamon magyar király 
között a hasonlóság csak abban az esetben áll fenn, ha elfogadjuk az elbe
szélő forrásoknak a Salamon pólai életéről, haláláról és ottani eltemetéséről 
szóló híradását. Annyi azonban mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy Sala
mon, számos más uralkodóhoz hasonlóan, trónjának elvesztése után, anélkül, 
hogy szerzetessé lett volna, conversusként kolostorban talált menedékre. A 
hasonló sorsú uralkodók közül, a fentebb említetteken kívül csupán még II. 
Boleszló lengyel királyt szeretnénk megemlíteni.12

Nézetünk szerint Salamon, tekintet nélkül arra, hogy két különböző egy
házhoz, illetve valláshoz tartoztak, tipológiaiig legközelebb Dragutin szerb 
királyhoz áll (1276-1282). Ez a hasonlóság életükben és halálukban egyaránt 
megnyilvánul és uralmuk kezdetétől nyomon követhető.13 Mindketten külföl
di (Salamon német,14 Dragutin magyar) segítséggel jutottak hatalomra.15 
Salamon anyját, aki az unokatestvéreivel való kibékülést ajánlotta, arcul 
akarta ütni, Dragutin viszont apja ellen lázadva -  életrajzírója, Danilo 
érsek képletes kifejezése szerint -  szülőjére emelte kezét.17 Mindketten elve
szítették trónjukat. Salamon esetében a krónikás is elismeri, hogy ez harcban, 
erőszak útján történt.18 Dragutinról életrajzírója ugyan azt állítja: saját aka
ratából mondott le trónjáról az őt ért szerencsétlenség után, annak következ
tében.19 A szerb történészek azonban arra a következtetésre jutottak, hogy 
Dragutin ezt a lépést mégsem teljesen önszántából tette meg. Hatalmukat 
elveszítve mindkét uralkodó hasonlóan viselkedett. Miután eredménytelen 
kísérletet tettek koronájuk visszaszerzésére, bűneiket bánva, imádkoztak, böj
töltek és sanyargatták magukat.21 Salamon elhagyta feleségét és soha többé 
nem tért vissza hozzá.^2 Dragutin pedig -  Danilo szerint -  huszonhárom évig 
úgy élt feleségével (Árpád-házi Katalinnal) mint fivér a nővérrel.23 Végül 
Salamon, -  legalábbis Mügelni szerint -  Pólában "empfing” ... "den orden".24
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Dragutint halálos ágyán szintén szerzetes ruhába öltöztették és mint szerze
test, Teoktiszt-nek nevezték el.25

Ez a hasonlóság a két uralkodó személyisége között, haláluk után is tart, 
kultuszuk különböző megnyilvánulásaiban. Ezek közül negatívumként említ
jük, hogy egyikük emlékére sincs a saját egyházában templom szentelve.26 
Sem Salamonnak, sem Dragutinnak nincs külön miséje, illetve liturgiája. 
Salamon kultuszát csak a XV., Dragutinét a XVI. századig tudjuk nyomon 
követni. Mindkettejük ereklyéit kivették a sírból és azok kultusz tárgyát 
képezik. Sírlapjuk elkerült eredeti helyéről, de napjainkig fennmaradt. Végül, 
a tudomány mindkettejük sírlapjának eredetiségében kételkedik.27
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UTÓSZÓ

A Salamon magyar király pólai életét, ottani halálát és eltemetését hir
dető hagyomány vizsgálata során legvégül felvetődik még egy kérdés: miért 
formálta a valós pólai adat köré szőtt, az elbeszélő forrásokban megőrzött 
monda Salamon alakját bűnbánóvá? Bár ez részben meghaladja tanul
mányunk tárgyát, a pólai hagyomány kialakulásának jobb megértése miatt, 
mégis megkísérelünk választ adni erre a kérdésre. Ahhoz, hogy Salamon 
bűnbánóként történő ábrázolásához közelebb férkőzzünk, fel kell tennünk 
először is a kérdést, miben állt a volt magyar király bűnössége?

Természetesen erre a kérdésre számunkra nem lehet kielégítő az elbe
szélő források nyújtotta és legújabban Bollók János által felhasznált válasz, 
mert hiszen ez is ugyanannak az ideológiai követelménynek a szüleménye, 
mint az ugyanazokért vezeklő alak maga.1 Ezért, a Salamon pólai életére 
vonatkozó hagyomány kialakulásának valódi okát a krónika szövegén kívül 
kell keresnünk. Az azon túl fellelhető adatmorzsák segítségével úgy tűnik, 
némi fényt deríthetünk erre a bonyolult kérdésre.

Ha a kérdésre, hogy mi volt Salamon bűne, amiért vezekelnie kellett a 
Krónikák szövege által nyújtottakon kívül keressük a választ, akkor elsősor
ban VII. Gergely pápának I. Gézához, Salamon unokatestvéréhez intézett, 
de Salamonnak szóló levelét kell elemeznünk, melyben a pápa az akkor még 
uralkodó Salamont korholja. Bármilyen különösnek látszik, VII. Gergely 
Salamonnak a Bollók által, a krónikaszöveg alapján mesterien csokorba sze
dett negatív tulajdonságai, illetve bűnei közül egyet sem ró fel. Magatartásá
ban csupán azt találja elítélendőnek, hogy alárendelte magát IV. Henrik 
német uralkodónak és így csökkentette a Magyar Királyságnak a pápáktól 
nyert tekintélyét.2

Az egyébként szigorú erkölcseiről ismert és általában jól értesült pápa, a 
krónikában felsorolt vétkeihez hasonlóan semmit sem említ Salamonnak a 
Bernold által neki és feleségének tulajdonított házasságtörésről sem, holott 
ha erről tud, ezt nyilván nem mulasztotta volna el megtenni, mint ahogy 
megtette IV. Henrik és neje esetében,3 Gergely utóda, II. Orbán pápa pedig
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I. Fülöp francia király házasságtörésekor.4 Nem említi a pápa ezt Salamon 
feleségéhez intézett és ugyan abban az időben kelt levelében sem,5 bár 
Bernold szerint abban Judit is vétkes volt.6 Természetesen, nem lehet kizárni 
azt a lehetőséget sem, hogy VII. Gergely levelének keltekor, 1075-ben Sala
mon és felesége még hűek voltak egymáshoz.

Nyilvánvaló mégis, VII. Gergely pápa nem erkölcsi, hanem politikai 
okokból ítélte el Salamon királyt. Az uralkodó németbarát politikáját a 
krónikás is elmarasztalta. Úgy tűnik azonban, hogy ő ezt nem tartotta ele
gendő bűnnek ahhoz, hogy miatta Salamon egész pólai élete folyamán bán
kódjon és vezekeljen. Nem is tarthatta, mert hiszen, mint azt a kutatás 
legújabban megállapította, uralkodása végén maga Szent László is, aki a 
Krónikában Salamon tökéletes ellentéteként szerepel, hátat fordítva a pápá
nak IV. Henrikhez közeledett.7 Erről ugyan a krónikában nem történik 
említés, de ez a maga idejében és talán később is, elég ismert tény lehetett. 
Ezért Salamont, csak németbarátsága miatt nem lehetett elítélni anélkül, 
hogy az árnyékot ne vessen egyszersmind László alakjára is.

E célra más, lehetőleg súlyosabb vádat kellett Salamon ellen koholni. 
Márpedig, mi lehetett súlyosabb bűn a keresztény magyarság szemében an
nál, hogyha valaki a pogányokkal szövetkezve Magyarország területi épsége 
ellen tör, mint azt Salamon a krónika szerint tette.

A krónikás itt nagyfokú következetességről tett tanúbizonyságot, mert ha 
László szent volta abból a tényből fakadt, hogy ez az uralkodó védte a 
magyarság szemében két tartósan legfőbb értéket, a kereszténységet és az 
ország területi integritását, akkor balsikerű versenytársának ahhoz, hogy 
László teljes ellentétévé váljék, e két érték megsemmisítésére irányuló törek
vésben kellett vétkesnek lennie. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
Salamonnak a besenyőkkel, vagy kunokkal való szövetsége -  úgy, ahogy a 
Krónika azt leírja -  történeti tény (habár a trónjavesztett Salamon nem igen 
válogathatott szövetségesekben), de a mi szempontunkból ez nem is lénye
ges. Számunkra csupán az fontos, hogy a krónikás Salamont tudatosan 
befeketítette.8

Gerics József9 és Kristó Gyula a krónikás eljárását dinasztikus okokkal 
magyarázta. Keletkezését ezért megkísérelték rövidebb korszakokhoz; egy, 
esetleg néhány király uralkodási idejéhez kötni.10 A Szent László-kultusz 
azonban az egész középkoron át, sőt azon túl is virágzott és jelentősége a 
fenti okokból meghaladta a szűk dinasztikus kereteket és országos, illetve 
nemzeti jellegűvé vált. Aktualitása a török veszély következtében, annak 
jelentkezése idején, csak növekedett.11 Ez viszont lehetetlenné tette Magyar- 
országon ellenfelének, Salamonnak nemcsak szentként való tiszteletét -  te
kintet nélkül arra, hogy a pólai életére vonatkozó adatok alapján ez lehetsé
ges lett volna -  hanem rehabilitációját is a történetírásban és a köztudatban.

Mint azt azonban Klaniczay Gábor legújabban igen találóan megfogal
mazta, némi "csekély elégtétel" Salamonnak is jutott a pólai monda és 
kultusz révén.12 Fölmerül azonban a kérdés: ki nyújtotta ezt az elégtételt
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Salamonnak? Anélkül, hogy közelebbről meg tudnánk határozni az illető 
személy rendi hovatartozását, itt csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy 
annak feltétlenül szerzetesnek kellett lennie. Mint arra ui. FrantiSek Graus 
rámutatott, a szerzetesrendek számára a legnagyobb elismerést a (volt) ural
kodók szerzetbe lépése jelentette. Ezért azok, az ilyen uralkodók emlékét 
kitartóan ápolták.13

Joggal feltételezhetjük, hogy ilyen lépés esetén nem kutatták annak igazi 
okát. Sőt, az idők folyamán a szerzetbe lépés és a kolostorba vonulás, mint 
menedékkeresés közti különbség is elmosódhatott. Ha a kolostorba vonult 
király, uralkodása idején a szerzet jótevője volt, eggyel több okot szolgálta
tott alakjához fűződő legenda keletkezésére. így történhetett ez Salamonnal 
is. Az ő esetében azonban, a hagyomány alakulását bonyolította az a körül
mény, hogy életútja keresztezte a másik legendás alakét szent Lászlóét, 
akivel kibékíthetetlen ellentétben állt. Mivel a hagyomány Lászlót ismerte el 
"erényekkel ékes"-nek, Salamon legfeljebb a megtérő bűnös szerepében kap
hatta a Klaniczay Gábor által "csekélyének ítélt elégtételt. Minden nagyobb 
elismerés azonban tovább késett.

Sőt, nemcsak késett, hanem teljesen elmaradt, mert a politikai körülmé
nyek később sem kedveztek Salamon rehabilitálásának. A légkör akkor sem 
lett kedvezőbb számára, mikor a magyar királyok és német-római császárok 
a buzgó katolikus Habsburgok lettek. Mert, tekintet nélkül a pápákkal való 
időnkénti ellentéteikre, mégis inkább az azok és a magyarok által szentként 
egyhangúlag elismert László utódainak szerették vallani magukat, mint a 
kiátkozott IV. Henrikének, vagy Salamonénak, aki Henrik jóvoltából tudta 
csak fönntartani magát a trónon, tehát árnyuralkodó volt.14

Az a lehetőség sem hathatott különösképp csábítóan Salamon későbbi 
utódaira a magyar királyi székben, hogy személyében elődként egy bűnöst 
még ha megtérőt is kelljen szentként tisztelniük. Ez jámbor szerzeteseknek 
imponálhatott, de a magyar uralkodóknak ilyen típusú szentre semmi szüksé
gük sem volt. Szent királyként adva volt István, majd László, akiknek nevé
hez ugyan sokkal több erőszakos tett fűződött mint Salamonéhoz, de azokat 
mindig magasabb célok szolgálatában követték el, még ha egyszersmind saját 
uralmuk érdekeinek is használtak velük. A világról való lemondásban és 
önsanyargatásban pedig Salamonnál sokkal különbek voltak az Árpád-ház 
nőszentjei, akik tőle eltérően MÁSOK vétkei miatt vezekeltek, míg ők ma
guk, egész életüket bűn nélkül élték le.15

Salamon alakjának mint IV. Henrik csatlósának újraértékelése és kultu
szának terjesztése nem állt a pápaság érdekében sem. Bűnbánóként azonban 
elfogadta, mert ez közvetve ismét a pápaság állásfoglalásának helyességét -  
melyet Salamon, ha csak élete végén is de belátott -  bizonyította. Ezért, ha a 
krónikaszövegnek Salamon pólai életére vonatkozó része őneki csak csekély 
elégtétel is, a védnökén diadalt arató pápaság számára annál nagyobb. A 
legfőbb világi és egyházi hatalom érdekeinek ez az egyezése volt az oka, 
hogy nem jártak sikerrel a Salamon pólai kultuszának Magyarországra tör
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ténő kiterjesztésére tett elszigetelt és eleve kudarcra ítélt kísérletek. Hevenesi 
és követői, akik mindent megtettek, hogy a magyar szentek számát hivatalo
san is gyarapítsák, Salamon esetében hiába buzgólkodtak.

A keresztény világ egy másik pontján azonban, a Magyarország határain 
kiviül fekvő Pólában, nem volt akadálya, hogy Salamont, ha csak bűnbánó és 
vezeklő életmódja miatt is, szentként tiszteljék.16 Ennek, mint azt Johann 
Christian Engel, már közel két évszázaddal ezelőtt megállapította, nem vol
tak, de -  tegyük hozzá -  nem is lehettek káros (eszmei, vagy politikai) 
következményei.17

Kétségtelen tehát, hogy a krónikabeli Salamon alakjának megformálása
kor két ellentétes erő hatott. Az ellentmondást, melyet ez a körülmény a 
bukott Salamon képén okozott, a történetírás már régen észrevette. Ezt 
azonban csak úgy tudta feloldani, hogy a krónika szövegének általa valószí
nűbbnek nyilvánított, valójában a felfogásának inkább megfelelő részét elfo
gadta, a másik semmivel sem valószínűtlenebbet pedig elvetette. Tette pedig 
mindezt akkor, amikor Salamonnak az "ellenfelei" által ráhalmozott "bűnei" 
sokat veszítettek aktualitásukból és újabb forrás felfedezése lehetővé tette 
volna a Salamon pólai életére, ottani halálára és eltemetésére vonatkozó 
hagyomány előítéletektől mentes, tárgyilagos újraértékelésének megkísérlését, 
így a Salamon életének pólai szakaszával szemben kialakított állásfoglalása 
már-már véglegesnek látszott.18

Azonban, ha ettől a történetírásban meggyökeresedett felfogástól eltekin
tünk, ma már semmi akadálya, hogy a pólai adatok világánál -  ha azoknak 
hitelt tulajdonítunk -  más szemmel tekintsünk Salamon királynak az idők 
folyamán elhomályosult, sőt befeketített alakjára. Nem szabad azonban a 
másik végletbe sem esnünk, mert ha Salamont felmentjük a bűnösség vádja 
alól, az még nem jelenti azt, hogy szent volt. Sőt ezzel egyszersmind szentsé
gének alapját is megvontuk tőle, mert egyéb erényeiről mint bűnbánó voltá
ról a neki kedvező hagyomány sem tud. Mi marad ezek után a hagyomány 
pólai adatának Salamon alakjából? -  Egy, a számos hatalmától erőszakkal 
megfosztott uralkodó közül, aki bukása után -  mint annyi más társa -, egy 
kolostorban lelt menedékre és ott halt meg. -  Mindez pedig csupán abban 
az esetben érvényes, ha a Salamonra vonatkozó pólai adatok hitelesek és a 
rajtuk alapuló következtetéseink helytállók. De vajon azok-e?

A Salamon magyar király pólai életéről, ottani haláláról és sírjáról szóló 
hagyományt vizsgáló tanulmányunkat a mozaikhoz hasonlóan, apró adat- és 
következtetés-kövecskékből állítottuk össze. Milyen kép bontakozik ki erről a 
tárgyról munkánk végén? A történetírás alapvető módszertani követelménye: 
megkülönböztetni a tényeket a feltételezésektől. Munkánk folyamán arra 
törekedtünk, hogy ezt az elvet következetesen érvényesítsük. így kell ten
nünk végkövetkeztetésünkben is. Az így nyert kép talán kevésbé festői, de a 
valósághoz hívebb.

Kimondhatjuk-e legvégül, feltételezésekkel helyettesítve az adathiány 
okozta kétszer két évszázados (1087-1285, 1285-1487) űrt, hogy Salamon,
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hatalmának elvesztése után azonnal, illetve a Bizánc elleni hadjárat után a 
Póla melletti Szent Mihály apátságban talált menedékre, ott halt meg és lett 
eltemetve, majd csontjait az apátság megszűnte után, a magyar krónikák 
Salamon aszkéta életmódjáról szóló adatáról értesülve átvitték a pólai szé
kesegyházba és ott szentként kezdték tisztelni?

Bármennyire is csábító lenne erre a kérdésre "igen, úgy volt"-tal felelni, 
bizonyos meggondolások óvatosságra intenek bennünket. Mert, még abban 
az esetben is, ha a csontok és a sírkő valóban Salamoné, előfordulhat -  ha 
Bernold krónikájának erre vonatkozó híradása hitelesnek bizonyulna -, hogy 
Salamon valóban egy Bizánc elleni hadjáratban esett el, valahol Bulgáriában 
és Pólában, illetve a Szent Mihály apátságban csupán eltemették. Hiszen 
hány magyar király lett máshol eltemetve mint ahol meghalt? -  Azt sem 
lehet végső soron kizárni, hogy Salamon soha nem is nyugodott a számára 
készített sírban. Utóvégre, erre is van példa a történelem mérhetetlenül 
gazdag tárházában.19

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy Salamon esetében, a többi magyar 
királyhoz viszonyítva, túl szigorú mércét alkalmazzunk, mert jó néhány ma
gyar király sírjának helyéről kevesebb forrásból értesülünk mint Salamonéról. 
Ezeknek a közléseknek a hitelességében mégsem kételkedik senki. I. András
nak, Salamon apjának felirat nélküli, a tihanyi apátságban levő sírkövét is 
valódinak fogadta el többségében a tudomány. András egyébként feltételez
hetően Tihanyt szánta családja temetkezési helyének. Ide, mellé temették 
kisebbik fiát, Dávidot is.20 Az idősebb, Salamon azonban, -  mint azt a 
magyar krónikák szövege, az ereklyéi elhelyezését tanúsító okmány és sírkö
vének felirata hirdetik -  a Tihanytól mintegy ötszáz kilométerre levő Póla 
területén lelt nyugvóhelyre. Idézzük fel még egyszer a sírkőfelirat szövegének 
szavait!
IIIC REQVIESCIT ILLVSTRISSIMVS SALOMON REX PANNÓNIÁÉ

Mit mondhat erre egy halandó? Ibi ubi, requiescat in pace!
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kenddden devlet -  i duny§ dOnmtts ve dahi bir kimseden ana bir ’ide 
eseri vefS -  buy yokdur. Fi’ 1-hdl kahr -  i aiem ve zecr a siten anin crnina 
kSr eyledi. Ve kendiisiin n£r -  i ihtirSkla kill eyledi. Ve nice ser -  encSmin 
ve hadsiiz ba§indan gefen serguzestin ySd eyledi. Ve mihnetle bunca Omr 
sDrttp kendtiye mihnet b3r olup devlet ySr olmadugin gOrdi. Derhai devlet-i 
ddnydyi dimd’indan mahv eyledi. Ve saltanat mahabbeti derunundan cikarup 
gOnlunden garuzi redd eyledi. Heman s£’ at terk-i tecrid olup ab -̂pus 
gedSligi ihtiySr eyledi. Bu felSketle vatan-i aslisin terk eyleyiip kendQsin 
diy£r-i gurbete ve deryS-yi furkata saldi. Akibet vilSyetinde sey&hat iderken 
ecel iristi ve Pula n3m kal* ada defn olundu.

Nazm
Ani dahi itdi diinya na-bedid 
Hakk senin dmriin sehd kilsun mend 
Ifd kapulu bir evdir bu cihan 
Kimesne kalmaz bu evde cdvidan

(Szálamon) látta, hogy a világi szerencse elfordult tőle, senkitől sem 
várhat segítséget, és senki sincs, akiben megbízhat. Ekkor elfogta a keserű
ség, és mardosta a bánat, mely tűzként égett elméjében. Eszébe jutott a sok 
átélt esemény és számtalan kalandja. Látta, hogy mennyi szorongattatás 
között élte életét, hogy csak a szenvedés társult hozzá, a szerencse pedig 
elkerülte. Ekkor a világ boldogságát elméjéből elűzte, és az uralkodás utáni 
vágyat kebeléből kitépte, a rosszakaratot szívéből kiutasította, a teljes lemon
dást, darócot és a szegénységet választotta. Nagy fájdalmában saját hazáját 
elhagyta, idegen vidékre költözött, és az elválás tengerébe vetette magát. 
Végül is (...) tartományába való utazás közben elérte a végzet és Pola nevű 
várban temették el.

Vers:
Őt is láthatatlanná tette a világ. (Még akkor is, ha) 
az Igazság sahi rangra emelte életedet, 
ez a világ olyan ház, melynek két kapuja van, 
senki sem maradhat ebben a házban örökké.

Mahmud Terdzsüman, Tarih-i Üngürüsz, vagyis Üngürüsz (Magyaror
szág) története, kiadta Blaskovics József, fordította Vass Előd, Magyar hír
mondó, Budapest, 1982, 245. oldal.
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2. számú melléklet
A Salamont ábrázoló bántomyai falkép

Fotó: Póth Imre
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3. számú melléklet
Hevenesi Gábor 1708. március 174 levele (Szász Zeitz)

Keresztély Ágost érsekhez

Emineotissime et Serenissime Cardinalis, Dux, Archiepiscopus, 
Domine, Domine Benignissime

Cum Polae quae dvitas est in Istria Salamon sextus in ordine rex Hungá
riáé, ut sanctus colatur, nempe die 29 octobris offidum divinum sub ritu 
duplids minoris redtando, ac missas de eadem celebrando cujus die etiam 
civitatis illis incolas devotionis gratia ab operibus servilibus abstinens úti ex 
originali ejusdem dvitatis episcopi epistola clari constat Dignum omnino 
videretur ut sancti hujus cultus etiam in Hungáriám transferretur ubi nempe 
natus, et in regem coronatus eandem plurimis annis gubemavit, quod Emi- 
nendssima Vestra Serenitas per epistolam unicam nomine Venerabilis Qeri 
ad Summum Pontificem dandam facillime impetrabit. Nunc maximi oportu- 
nus videretur id praestare dum Eminentia Vestra pro pace Hungáriáé cond- 
lianda tam soliidte táborát. Sanctus enim Salamon terais viribus pacem 
Hungáriáé redidisse legitur Primo quando bellum inter Henricum Tertium 
Caesarem et Andreám regem parentem suum exortum ducta in uxorem 
Henrid filia sopirit. 2do quando intestinis motibus Geizam inter patruelum 
et Salamonem exortis ad archiepiscopi Desiderii adhortationem pacem cum 
eodem et amidtiam iniit 3tio demum quando á Sancto Ladislao rictus, 
captus et in custodiam conjectus erat, nec prius Corpus S. (ancti) Stephani 
protoregis honorificentiori tumulo condendum ulla ri levari poterat donec /: 
ut divina revelatione innotuit :/ Salamon carcere exemptus Alba Regale 
advocatus, pacem et foedus cum Ladislao pepigisset, quo facto lapis sepulch- 
ralis absque laboré cessit ut Corpus Diri Stephani levari posset Si proinde 
meritis honoribus in Hungária coli S. (anctus) Salamon Rex coegerit Spes 
fadlior pads ejus intercessione impetranda dubio procul illuc esset qua dum 
Eminentia Vestra suggeranda censui me cum sacram purpuram osculo favo- 
ribus humiiiime comendo

Serenitatis Vestrae Humillimus, 
Devotissimus, Obligatissimus 

Capellanus Gabriel Hevenesi e 
soc.(ietate) J.(esu)

Vienae 17. Mártii 1708.
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Főmagasságú és Fenséges Bíboros, Herceg, Érsek Úr, 
Legjóindulatúbb uram!

Mivel Pólában, Isztria városában, Salamon, Magyarország sorban hatodik 
királya, mint szent tiszteltetik, mi több október 29. napján duplex minor 
előírás szerint zsolozsma mondandó és ugyanaz szerint misék celebrálandók, 
mely napon továbbá annak a városnak lakói jámborságból megtartóztatják 
magukat a szolgai munkáktól, amint azt az ugyanazon város püspökének egy 
leveléből világosan kitűnik, mindenképpen méltányosnak látszik, hogy ennek 
a szentnek a kultusza Magyarországra is átvitessék, ahol nemcsak született, 
hanem királlyá koronázva azt sok éven át kormányozta, amit Főmagasságú 
Fenséged egy, a főtisztelendő papság nevében a Legfőbb Papnak adandó 
levél által igen könnyen kieszközölhetne. Most látszik leginkább megfelelőnek 
evvel előállni, míg Főmagasságod Magyarország megbékéltetésén oly seré
nyen fáradozik. Szent Salamonról ugyanis olvassuk, hogy három alkalommal 
adta vissza a békét Magyarországnak; Először, mikor a szülőatyja, András 
Király és III. Henrik császár közt kitört háborút, Henrik lányát feleségül 
véve lecsendesítette; Másodszor, mikor az unokatestvérével Geizávali belső 
zavargásokkor Salamon, Dezső érsek intéseire avval békét kötött, és barát
ságra lépett. Harmadszor pedig és végül, mikor Szent László által legyőzve, 
elfogva és őrizetben volt, mielőtt Szent István első király tiszteletteljes sírkö
vét semmi erő sem birta fölemelni, amíg (: ahogy isteni sugallat jelezte :) a 
börtönéből kiengedett és Székesfehérvárra hívott Salamon Lászlóval békét 
nem kötött, és barátságra nem lépett. Ami megtörténtével a sírkő erőfeszítés 
nélkül engedett, úgy hogy Szent István testét fel lehetett emelni. Ezért 
érdemei és tisztességei miatt Szent Salamon király magyarországoni tisztelete 
révén remélhetőleg könnyebb lenne az ottani békét az ő közbenjárása által 
előmozdítani, amit úgy gondolom Főmagasságod szívén visel. Addig is szent 
bíborát csókolva kegyeibe alázatosan ajánlom magam.

Fenséged legalázatosabb, 
legájtatosabb, leglekötelezettebb 

káplánja 
Hevenesi Gábor 

Jézus Társaságából

Bécs, 1708. március 17.
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4. számú melléklet 

Kis Erős Ferenc 1901. április 24-i levele Flapp Keresztelő Jánoshoz
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Laudetur Iesus Christus!

Illustrissime et Reverendissime 
Episcope,

Patroné mihi Colendissime!

Infrascriptus sacerdos et professor, qui in űrbe Archiepiscopali vulgo 
Kalocsa dicta, sita in Hungária habito, humillime rogo Illustritatem Tuam, ut 
digneris, si possis, de fatis Salomonis Regis Hungáriáé -  ut fertur -  in 
civitate Pola celebrati sancti relationem authenticam mihi dandam curare, 
quum quaestio praefati sancti regis, me agente, coram meis legitimis ecclesi- 
asticis superioribus versetur ut, si possit, cultus eiusdem et apud nos rite 
concedi queat.

Salomon, cuius supra memini, erat anno 1063-1074. rex Hungáriáé; 
quum verő de trono Hungáriáé anno 1074. pulsus sit, post varias vicissitudi- 
nes „secessit inde" -  ut saeculo XIII.* seribit noster historiographus: Simon 
de Kéza in suo Chronico -  „versus mare Adriaticum, ubi in civitate vocata 
Pola usque ad mortem in summa paupertate, in poenitentia finiit vitám 
suam, in qua et iacet tumulatus."

Nihilominus Hungaris, licet rumor hinc-inde serpserit, nunquam certo 
constabat, utrus supra dictus Salomon rex Hungáriáé apud Polanos reapse 
sanctus coleretur, necne, neque hodie certo constat.

Quattuor documenta heic Tibi, Illustrissime Episcope, adcludo, et Tuis 
consecratis manibus deosculatis, humillime Te oro, ut digneris Tua clemen- 
tissima responsa mihi danda curare:

1° Utrum instrumentum heic adclusum quod editum est Venetiis apud 
Georg(ium) Petri Pinellum anno 1658, reapse asservetur in Cancellaria Epis- 
copali Polensi et sit authenticum?

2° Utrum instrumentum fini prioris instrumenti affixum Conservationis 
arcae Corporum ss. Martyrum Theodori, Demetri et Georgii et ss. Confesso- 
rum Flori, Basilii et Salomonis Regis Hungáriáé, quod instrumentum Joan
nes de Tombacis de Pola nótárius seripserit, sit genuinum et adhuc superius.

3° Utrum Officium s. Salomonis anno 1702 (úti affirmant litterae Bottari 
Episcopi Polensi tributae ad Card, (inalem) e Comitibus Kolonichiis, Archie- 
piscopum Strigoniensem et Primatem Hungáriáé) celebratum sit XXIX. Oc- 
tobris (aut potius: XXVI. Septembris, úti accit finis Lectionis VI. s. (ancti 
officii s. (ancti) Salomonis simul heic adclusae) et quidem sub ritu duplicis 
minoris? Respective: utrum etiam hodie apud Vos praefatus s. (anctus) rex
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officio et Missa colatur? Et si affirmative: quo ritu et qua die? si negative: 
quousque duraverit cultus eiusdem et cur cessaverit?

4Ä Utrum Lectiones II. Nocturni heic adclusae sint genuinae et apud 
Vos etiam hodie usitatae? Hoc est: si fortasse alias lectiones habeatis, quo- 
modo et unde eas facillime habere possim?

Illustrissime Episcope!

Tibi pro responsio mihi benignissime dandis curaturo iam nunc gratias, 
quas possum, maximas ago.

Benignissima Tua responsa sive linguae Latinae sive. Germanicae sive 
Italianae digneris mittere ad officium Archiépiscopale pro Dr Francisco Kis- 
Erös sacerdote et professore inscripta in urbem: Kalocsa in Hungária.

Illustrissime et Reverendissime Pater! Tibi iteratis vicibus pro responsio 
dandis intimo ex corde meo gratias ago, et manus Tuae consecrata reveren- 
ter deosculor et cum singulari veneritationis et obedientiae in Christi cultu 
perenno

Kalocsa (in Hungária) die 24-a Apr. (ilis) 1901.

Obedientissimus Tuus in 
Christo filius 

Dr Francisais Kis-Erós 
sacerdos et professor

Dicsértessék Jézus Krisztus!

Legkiválóbb és Főtisztelendő 
Püspök,

Legtiszteltebb Patronusom (Védnököm)!

Alulírott pap és tanár, aki a közönségesen Kalocsának nevezett, Magyar- 
országon fekvő érseki városban lakom, alázatosan kérem Kiválóságodat, hogy 
méltóztassék, ha bír a Póla városában -  ahogy mondják -  szentként tisztelt 
Salamonnak Magyarország királyának sorsáról mérvadó jelentés adásáról 
gondoskodni, mivel a mondott szent király engem foglalkoztató kérdése az 
én törvényes egyházi fölötteseimet érdekli, hogy ha lehet kultusza nálunk is 
előírásszerűen megengedtessék.

Salamon, akit fent említettem, 1063-1074 években Magyarország királya 
volt, mivel pedig Magyarország trónjáról 1074 évben elűzetett, különböző 
viszontagságok után „eltávozott onnan” -  ahogy XIII. századi történetírónk 
Kézai Simon írja krónikájában -  „az Adriai tenger felé, ahol a Pólának
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nevezett városban haláláig a legteljesebb szegénységben és bűnbánatban fe
jezte be életét, ahol eltemetve fekszik”.

Nem kevésbé a magyaroknak, habár híre idáig eljutott, sohasem lett 
biztosan megállapítva és ma sincs biztosan megállapítva, hogy a fent nevezett 
Salamon, akit Pólában szentként tisztelnek, valóban Magyarország királya-e.

Négy dokumentumot csatolok itt Neked Kiváló Püspök, és a Te felszen
telt kezeidet csókolva a legalázatosabban kérlek, hogy méltóztass a nekem 
adandó legkegyesebb válaszról gondoskodni.

1. Vajon az ide csatolt okmány, mely Velencében Georgius Petrus Pinel- 
linél 1658-ban lett kiadva, még valóban a Pólai püspöki irodában óriztetik-e 
és eredeti-e?

2. Vajon az az okmány, amely az előző okmányhoz van csatolva, melyet 
Johannes de Tombacis pólai közjegyző írt szent Tivadar, Demeter és György 
vértanúk és Flórusz, Baziliusz (Vazul) és Salamon Magyarország királya 
testét rejtő (sír)boltüreg megőrzéséről eredeti-e és ezenfelül ettől korábbi-e?

3. Vajon szent Salamon 1702. évi ofFiciuma (ahogy amint azt Bottari 
pólai püspöknek gróf Kolonich bíboroshoz, esztergomi érsekhez és Magyar- 
ország hercegprímásához intézett sorai megerősítik) október 29-én ünnepel
tetik-e (vagy esetleg szetember 26-án, amint arra szent Salamon officiumá- 
nak itt csatolt vége hivatkozik). Respective: vajon ma nálatok a mondott 
szent király zsoiozsmával és misével tiszteltetik-e? És ha igen: milyen rítussal 
és mely napon? Ha nem: meddig tartott, és hogy maradt abba?

4. Vajon a II. nokturnus idecsatolt olvasmányai eredetiek-e, és Nálatok 
ma ugyancsak használatosak-e? Ha netán más olvasmányokkal bírnak, mi 
módon és honnan bírnám azokat bírni?

Legkiválóbb Püspök!

Neked, a nekem legjóindulatúbban adandó válaszért történő gondosko
dás miatt már most a legnagyobb hálákat, melyeket bírok, adok.

Jóindulatod válaszát vagy latin, vagy német, vagy olasz nyelven méltóztass 
küldeni az Érseki hivatalba Dr. Kis Erős Ferenc pap és tanár részére, 
Kalocsa városra, Magyarországon, címezve.

Legkiválóbb és Főtisztelendő Atya! Neked az adandó válaszért ismételten 
szívem bensejéből hálákat adok, és felszentelt kezed tisztelettel csókolom, a 
krisztusi tisztelet és engedelmesség egyedüli kultuszában maradok

Kalocsán (Magyarországon) 1901. Április 24. napján

Krisztusban legengedelmesebb fiad 
Dr. Kis Erős Ferenc 

pap és tanár
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5. számú melléklet

Kis-Erős Ferenc 1901. november 6-i levele Flapp Keresztelő Jánoshoz
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L. (audetur) I(esus) Chr(istus)!

Illustrissime Episcope!
Domine mihi Gratiosissime!

Intimo cum gaudio sumpsi ad manus litteras Illustritais Tuae de dato 26. 
Octobr(is) anni currentis sub num.(ero) 2266. ad me, servum Tuum, missas 
de Sancto Salomone Rege Hungariae. Nunc saltern authentice mihi constat 
Salomonem apud Vos qua sanctum Offi(ci)o et ss. Missae Sacrificio reapse 
honoratum et celebratum fuisse.

Licet ad finem nobis praestitutum hoc tantum sit perpaucum, attamen 
Tuae benignitati et bonitati pro litteris Tuis, ad me datis gratias, quas 
possum, maxi mas non agere nequeo.

Manus Tuas consecratas, Illustrisime Episcope cum reverentia et gratia 
deosculor
Coloczae (in Hungaria), die 6* Nov.(embris) 1901.

Servus Tuus in Domino minimus 
Dr Francisais Kis-Erös 
sacerdos et professor

Dicsértessék Jézus Krisztus!

Kiváló Püspök,
Legkegyelmesebb Uram!

Benső örömmel vettem kézhez Kiválóságod folyó év október 26-án 2266 
szám alatt kelt, hozzám, szolgájához küldött levelét szent Salamonról Ma
gyarország királyáról. Most, legalábbis számomra, mérvadóan megállapítta
tott, hogy Nálatok Salamont valóban mint szentet officiummal és szent mise 
áldozattal tisztelték és ünnepelték.

Legyen végül nekünk, -  noha ez az általunk kitűzött cél szempontjából 
túl kevés, mégis -  megengedve a Te jóindulatodnak és jóságodnak hozzám 
intézett leveléért, amennyire ez módomban van, köszönetét mondani.

Felszentelt kezeidet, kiváló püspök tisztelettel és hálával csókolja 
Kalocsán (Magyarországon) 1901. november 6. napján

az Úrban a Te legkisebb szolgád 
Dr. Kis-Erós Ferenc 

pap és tanár
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6. számú melléklet
A Salamon király ereklyéit tartalmazó ládikó (doboz) 

a pólai székesegyház főoltárának üregében



7. számú melléklet
Salamon király csontjai

8. számú melléklet
A Salamon király ereklyéjét is tartalmazó ereklyetartó a pólai székesegyház 

sekrestyéjében hátulnézetből az alsó dobozka a hátlapján 
„Salomon confessor* felirattal



ROKAY PÉTER

9. számú melléklet
A Viiinadai plébániatemplom szentélyének falán filggő, a szentek 

csoportjában állítólag Salamon magyar királyt is ábrázoló olajfestmény
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10. számú melléklet
A Vüinadai plébánia templom szentélyének falán függő, a szentek 

csoportjában állítólag Salamon magyar királyt is ábrázoló olajfestmény részlete
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11. számú melléklet
Lukács Béla 1894. december 19-i levele Vaszary Koloshoz
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EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
1896.

KIÁLLÍTÁSI ORSZÁGOS BIZOTTSÁG 
2756. szám

Főmagasságu és Főtisztelendő Dr. Vaszary Kolos Úrnak,
Bibomok, esztergomi Érsek,

Magyarország Herczegprimásának

Esztergomban

Pólából, dr Weissháuptl Rudolf főgymnasiumi tanártól érkezett tudósítás 
szerint, Salamon magyar király siriratának ISSIMVS SALAMON szavakból 
álló töredéke a pólai püspök kertjében máig megvan és jelenleg egyik virá
gágy bekerítéséül szolgál, sőt nincs kizárva annak lehetősége sem, miszerint a 
felirat hiányzó részletei az ott levő középkori kőtöredékek között föllelhetők 
lesznek.

E reánk nézve becses történeti maradványt, -  mely a pólaiakra nézve 
semmi különös érdekkel sem bir, igen kívánatos lenne a pólai püspöktől 
elkérni s egyúttal engedélyét kinyerni arra, hogy dr. Weissháuptl Rudolf 
ottani főgymnasiumi tanár a sirirat többi töredéke után kutathasson. -

Ezek előre bocsájtása után tisztelettel kérem Főmagasságodat az ügy 
érdekében, miszerint a szóban levő sirirattöredék átengedése iránt a pólai 
püspököt levélben megkeresni, s tőle a nála majd személyesen jelentkező dr. 
Weissháuptl tanár részére a kutatási engedélyt kieszközölni kecseskedjék. -  

Fogadja Főmagasságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1894. évi deczember hó 19.

Az 1896-iki ezredéves kiállítás 
országos bizottságának elnöke 

Lukács 
kereskedelemügyi m. kir. 

minister
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12. számú melléklet

Vaszary Kolos 1895. január 84 levele Flapp Keresztelő Jánoshoz
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Nr 40.
Illustrissimo ac Reverendissimo Domino 
Episcopo Parentino et Polensi 
Polam

Illustrissime ac Reverendissime Domine 
Episcope

Domine in Christo Fráter singul. Colendissime!

Illustritati Vestrae Episcopali profecto aliunde iám compertum est, sta- 
tum Hungáriáé anno proximo futuro 1896. milenaro suae existentiae anni- 
versarium celebraturum, atque fausti tauius laetique eventus memóriám, per 
expositionem rerum obiectorumque in primis no tabilium, históriám regni et 
culturam nationis quomodocunque illustratium fore solemniorem. Hoc ex 
obtutu magni ad históriám nostram culturamque illustrandam interest, illud 
epitaphii fragmentum cum inscriptions ISSIMUS SALAMON, quod in hor- 
to Illustritatis Vestrae invenitur, quodque certissime pars lapidis mausolaei 
Salamonis regis quondam Hungáriáé in fama sanctitatis vita fiincti. Cum 
vero haud sti exclusum, inter alios lapidis et fragmenta in horto Illustritatis 
Vestrae ceteras quoque epitaphii partes per solentem indagationem posse 
repiriri, hinc ab Excellentissimo reg.(ni) hung.(ariae) communicationis Minist- 
ro precibus circumventus, Illustritatem Vestram humanissime rogo, velit pro 
sua in Hungaros benevolentia ac solita humanitate clementer permittere, ut 
D. Dr Rudolphus Weisshauptl, etatis archigymnasii professor in horto epis
copali ulterius scrutari ac indagare possit.

Preces meae humillimae eo insuper tendunt, velit Illustritas Vestra Epis- 
copalis superius laudatum epitaphii fragmentum, tamquam nostrae nationi 
pretiosissimum, pro sua dementia aut definitive Hungaris donare, aut saltern 
permittere, ut occasione expositionis millenáris lapis iste ad metropolim nost- 
ri regni deferri possit.

Qui de caetero preces meas Dlustritatis Vestrae Episcopalis commendo 
humanitati, a qua secundum certissime spero responsum.
Budapestini, 4. Januarii 1895.
Dlustritatis Vestrae

humillimus in Christo fráter 
+ Claudius Card.(inalis) Vaszary 
Princeps Primas, Archiepiscopus 

Strigoniensis
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40. sz.
Legkiválóbb és Főtisztelendő 
parenzói és pólai (poreći és pulai) 
Püspök Úrnak 
Pólában

Legkiválóbb és Főtisztelendő 
Püspök Uram,

Krisztusban Kiválómódon Tisztelt 
Testvér Uram!

Püspöki Kiválóságodnak máshonnan már bizonyára tudomására jutott, 
hogy a magyar állam a (következő) 1896. évben fennállásának ezredik évfor
dulóját ünnepeli és ennek a szerencsés és örömteljes eseménynek az emlékét 
az ország történetét és a nemzet kultúráját bemutató legjelentősebb dolgok 
és tárgyak kiállításával szándékozik ünnepélyesebbé tenni. Ebből a szempont
ból, történelmünk és kultúránk bemutatására, bizonyos érdekkel bír az az 
„ISSIMUS SALAMON" feliratú sírkőtöredék, mely Kiválóságod kertjében 
található, mint egész biztosan a szentség hírében elhunyt Salamon, Magyar- 
ország volt királya sírkövének része. Mivel pedig alig kizárható, hogy más 
kövek és töredékek között Kiválóságod kertjében szokásos ásatással a sírkő 
további részeit is meg lehet(ne) találni, ezért a magyar királyi közlekedésügyi 
(! RP) miniszter kérelmétől ostromolva Kiválóságodat legnyájasabban kérem, 
a magyarok iránti legnyájasabb jóakaratára és megszokott nyájasságára, en
gedje meg kegyesen, hogy Dr. Weissháuptl Rudolf állami főgimnáziumi 
tanár a püspöki kertben a továbbiakban kutathasson és ásathasson.

Legalázatosabb kéréseim ezentúl arra irányulnak, hogy ha Püspöki kivá
lóságod akarja, a fent említett sírkő töredéket, mint nemzetünk számára igen 
értékeset, kegyesen Magyarországnak ajándékozza, vagy legalább megenged
je, hogy az ezredéves kiállítás alkalmából ugyanez a kő országunk fővárosába 
vitethessék. A továbbiakban kéréseimet Püspöki Kiválóságod nyájasságába 
ajánlom, amelytől legbiztosabb választ remélek.

Budapest, 1895. január 4.

Kiválóságod

legalázatosabb testvére 
Krisztusban 

Vaszary Kolos, bíboros, 
Hercegprímás, Esztergomi érsek
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13. számú melléklet 
Flapp Keresztelő János 1895. január 224 levele Vaszary Koloshoz

. * <71. / ■* / . . r/

X// / / ;< / //? /r*iW '>»*»►.»«#•»//*•..«/ Otnii/fMÍ  ̂ l/ÍJyyM( l '/i’rn+Z ífyfíí 11*̂ : 

J X C f/ j/ , J '  C » á <*»*.» e j  ' J . ’ í . . . , /  v > ^ L - í  Í a

( v o » » . / '  Ú jn ín / f i c / r a J /  ^ J l* n » r t  >m *»' o l*, c r  (>4<g//-n

t **»» , . . ^  OC/Ct/ Oh»nf>*, - / ,J c \ / n fi~ t  e/j/nC“/-

J * . / m  * t tn » n  jn m n t  < 4td .T ű /u *M t ^ J t f t  t o d c /tM  / * + * /  ^ r t a u b / n m  t u  \ < * J

i / n e / t *  t J  A x J c j i é  n e  í a r w v « * » » » ^ /

p u c y u í  - J ö í i  J-» r n  ■*•1 A n  J i n J r  J J i J f   ̂ o J * - b  j/ * * *  >«W

•*« ^ e y *  ?£S«tc. "T J l é c

v é /  * , * £ *  ( í ^ .  o £ /  u .

t j i 9 ^ * t a * U ^  4 , ’ n e (C tc  t j , '  í w f t i  ^ 9 * w i ' /  ocC V + & & J-. o C » * -

. y ^ í L ^ Ü ^  - ^ « # W f H W  -^ r* *  « r n f  y i* * * c  jh a / r ^

r~**< c tu J f t*  c, í ( J m  m i /  / /  4^jtc/m mJi<e j f 4"** ~ ^ » T u /^ 'C H itW v /e t~ -^ ím J  ó c c t i /n

1» f  /»I« Z /ttteH fJ (f*^ y  ^ V « -  S J í J n t t n t  c / t ^ a a n ( L r f  4 * v

r-ft*u " //tm /A  C in t  f'n  Z Á  

t* * <  </ r * r  •& *{* tm . iiM f j / * 4 *  c ,‘* ' b * 4  * J  J * J * -  rC y n f- f # » t / « r t í 'c / r ) * A ^

* - í  0 4 . ^  C vJ  e n ,n ,b * 4  c y . . r * U i i /* J ^  c / t -

' v t n l u -y tm n /p M C ..

v iA , ^ O t^ y  s /U n t  n o c Á , O C C *d*+ n *n f  ̂ ^ ,y  m{  S * i tto ty f c t f .

' U ' "  % " '• » < -£ <  C Ív .'n t^  U i + C in

/

222



SALAMON ÉS PÓLA

Eminentiae Suae R(e)v(erendiss)imae Claudius(inalis) Vaszary 
Eminentissime Domine!

Litteris humanissimis Eminentiae Vestrae R(e)v(erendiss)imae reverenter 
exceptis, pos(t) collata consilia cum Praeposito et cum Decano Parocho 
Capituli Concathedralis Polae, honori mihi duco Eadem Eminentia Vestra 
communicare, Doctori Rudolpho WeisshäuptI, omnem libertatém et faculta- 
tem necnon omne auxilium per eosdem capitulares praestitum iri, ut, perves- 
tigationibus studio et arte factis, ac si opus fuerit, excavationibus quoque soli 
tum in in (sic! RP) horto episcopali Polae, tum alibi, quo mea iurisdictio se 
porrigit (erga tarnen necessariae constructionis resarcimentum) ea, quae his
tóriáé faustissimi regni Hungáriáé vei vitae B. Salomonis interesse queant, si 
adhuc ibi supersint, eruere possit ac valeat. Insuper nihil obstare quominus 
tum fragmentum epitaphii iam nunc patens tum caetera cimelia ad id spec- 
tatia, quae forsitan eruenda sint, occasione millenáris Exposidonis Buda-Pes- 
tinum deferantur, suo tarnen tempore Polam remittenda, cum intuitu archa- 
eologiae patriae Histrianae huius Provinciáé dono cedi ea non possint, quin 
civitas et tota regio contradictiones hac de causa, facile providendas atque 
iustas, ab omnibus agnoscendas, elevent urgeantque.

Hane vero propitiam nactus occasionem, praetermittere non possum 
quin Eminentiae Vestrae R(e)v(erendiss)imae una cum profiindissima mea 
veneratione, meam paratam servitutem promptumque obsequii animum, 
protestor et confirmam.
Parentii a(nno) d.(omini) XI Kalendas Februarias 1895.

•f Joan(nes) Baptista 
episcopus
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Ó Eminendája, Főtisztelendő Vaszary Kolos Bíborosnak 
Legkitűnőbb Uram!

Főtisztelendő Eminenciád legnyájasabb levelét megkapva, a pólai társszé
kesegyház prépostjával és esperes plébánosával tartott tanács után tisztele
temtől vezéreltetve közlöm Eminenciáddal, hogy Doktor Weissháuptl Ru
dolfnak a mondott kapitulárisok által minden szabadság és feltétel, nem 
kevésbé minden segítség megadatik, hogy gondosan és szakértelemmel elvé
gezze a kutatásokat és, ha szükséges lesz az ásatásokat, csakúgy a pőlai 
püspöki kertben, mint máshol, mely az én joghatóságom alatt áll (azonban a 
felmerülő költségek megtérítésével), azokat amelyek a legszerencsésebb Ma
gyarország, vagy boldog Salamon életére érdekkel bírnak, ha még azontúl 
vannak, kikutathassanak. Ezenfelül hogy semmi sem akadályozza, hogy a 
sírkő töredéke, mely már most fölszínen van a hozzátartozó további leme
zekkel, melyek esetleg feltalálandók lesznek, a millenáris kiállítás alkalmából 
Buda-Pestre vitessék, a maga idejében azonban Pólába visszaküldessék, mi
vel, tekintettel az itteni hazai Isztriái régészeti társaságra azt nem ajándékoz
hatom ennek a tartománynak (Magyarországnak), mert a város és az egész 
környék ez okból könnyen előrelátható és jogos, mindenkitől elismerhető 
ellenvetéseket emelhetne és támaszthatna. Élve a kegyes alkalommal, nem 
mulaszthatom el kihasználni, hogy Főtisztelendő Eminenciádnak, a legmé
lyebb tiszteletemmel kész szolgálatomat és azonnali engedelmességem szelle
mét ne tanúsítsam és erősítsem.
Parenzo (Poreé), 1895. a XI. februári kalendán

+ Keresztelő János 
püspök
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14. számú melléklet

Vaszary Kolos 1895. január 28-i levele Flapp Keresztelő Jánoshoz
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Nro. 371
Ill(ustri)ss(i)mo ac R(everendi)ss(i)iriO D(omi)no
Episcopo Parentino
Parentii

Illustrissime ac Reverendissime Domine Episcope!

Aestimatissimae Illustritatis Vestrae Episcopalis Nr. 161/1895 litterae, 
quae Eiusdem erga me fratemae benevolentiae et gratiae erga Regnum 
nostrum benignae propensionis et propensae inclinationis lucida exhibent 
documenta -  mihi peracceptae, grataeve fuerunt Cum igitur suavi turn 
benignis litteris, turn pro gratioso in preces per me propositas annutu gratias 
agendi defiirgor.officio —  propitiam non possum praeter mittere occasio- 
nem quin omnimodam meam in Ilustritatem V(est)ram R(everendi) ssimam 
tester reverentiam exhibeam cultum promittamque paratissimam mutui ob- 
sequiqam praestandi voluntatem.

In reliquo aestimatissimis fratemis commendatus singulari cum cultu 
persisto

Strigonii in Hungária die 28. Januarii 1895

Illustritatis V(est)rae 
humillimus servus 

Claudius Card(inalis)
Vaszary m. p.

Card.(inalis) A(rchi)
Ep(isco)pus
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371. sz.
Legkiválóbb Főtisztelendő 
Parenzoi (Poreći) Püspök Úrnak 
Parenzóban (Porečen)

Legkiválóbb és Főtisztelendő Püspök Úr!

Legbecsesebb Püspöki Kiválóságod 161/1895 sz.(ámú) levelét, mely an
nak irányombani testvéri jóakarata és kegyének Országunk iránti jószándékú 
hajlandóságának és hajlandó jószándékűságának fényes bizonyságát mutatja 
megkaptam, és hálás vagyok érte. Amikor mind a jóindulatú levélért, mind 
pedig az általam előterjesztett kérések kedves teljesítéséért eleget teszek 
hálám lerovásának, nem mulaszthatom el a kedvező alkalmat, hogy Főtiszte
lendő Kiválóságod iránti mindennemű tiszteletem felől ne biztosítsam, és 
megbecsülésemet, valamint szolgálatkészségemet meg ne ígéijem.

A továbbiakban maradok testvéri megbecsüléssel és kiváló tisztelettel 
ajánlva
Esztergomban, Magyarországon 1895. január 28. napján

Kiválóságod 
legalázatosabb szolgája 

Vaszary Kolos bíboros s. k. 
Bíboros (sic! RP), érsek
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15. számú melléklet
Vaszary Kolos 1895. január 28-i levele Lukács Bélához
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N(agy)méltóságú Kereskedelemügyi m.(agyar) Kir.(ályi) Minister úrnak mint 
az ezredéves Kiállítás országos bizottsága elnökének

Méltóztatott 2756 számú 1894, deczember hó 19. Kelt nagybecsű átiratá
val az iránt megkeresni, hogy az 1896-os ezredéves kiállítás érdekében a 
pólai püspök úrtól, Salamon király siriratának az ő kertjében levő töredékét 
elkérjem, -  a sirirat többi részleteinek keresésére pedig dr. Weissháuptl 
Frigyes (sic! RP) ottani főgymnásiumi tanár számára engedélyt eszközöljek.

Nagyméltóságod igen tisztelt kívánságának megfeleni kedves köteles
ségemnek tartottam s már örömmel jelenthetem, hogy a polai püspök úr a 
legnagyobb készséggel és előzékenységgel fogja dr. Weissháuptl tanárt fogad
ni, neki a legterjedelmesebb jogosítványt kész megadni, csak azt köti ki, 
hogy, ha az esetleges ásatások költségekkel járó betemetéseket tennének 
szükségessé, a költség fedezetről gondoskodni méltóztassék.

A már feltalált sirirat töredéket, valamint az esetleg fellelhetőket szintén 
szives készséggel átengedi a kiállítás idejére és czéljára, kivánja azonban, 
hogy azok hozzá annak idején vissza származtassanak.

Egyébként van szerencsém a püspök úrnak idevonatkozó levelét másolat
ban ./. használat végett tiszteletteljesen áttenni.

Fogadja stb.

Budapest, 1895. jan.(uár), 28

16. számú melléklet
Dániel Ernő 1895. február 5-i levele Vaszary Koloshoz
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EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
1896.

KIÁLLÍTÁSI ORSZÁGOS BIZOTTSÁG 
3225. szám

Főmagasságú és Főtisztelendő Dr. Vaszaiy Kolos Úrnak,
Bibomok, Magyarország Herczegprimása, Esztergomi Érsek, 

mint az ezredéves országos kiállítás történelmi főcsoportja t. Elnökének

Budapesten

Főmagasságod folyó évi január hó 28-án 371. szám alatt kelt és hivatali 
elődömhöz intézett nagybecsű sorait, -  melyekben Salamon király sírirattöre- 
dékeinek az ezredéves országos kiállítás számára leendő átengedése iránt a 
pólai püspök úrnál Eminentiád részéről tett lépések sikere felől értesíteni 
méltóztatott, -  őszinte köszönettel vettem. -
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Van szerencsém ennek kapcsán Eminentiád magas tudomására hozni, 
miszerint a kutatások eszközlésével megbízandó dr. Weissháuptl tanárt a 
kiállítás történeti főcsoport igazgatósága útján az Eminentiád által kieszközölt 
engedély felől egyidejűleg értesítettem és a szükséges további lépések megté
tele iránt intézkedtem. -

Midőn Eminentiádnak magas közbenjárásáért, melyet ezredéves országos 
kiállításunk sikere szempontjából hazafias készséggel elvállalni méltóztatott, -  
úgy hivatali elődöm, mint a magam nevében is hálás köszönetét mondanék, 
-  engedje meg Eminentiád, hogy nagyrabecsült hathatós pártfogását a haza
fias feladat szolgálatára továbbra is kikérhessem

Fogadja Főmagasságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1895. évi február hó 5.

Az 1896-iki ezredéves kiállítás 
országos bizottságának elnöke:

{ Daniéi
kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter
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17. számú melléklet

Szalay Imre 1895. március 26-i levele Flapp Keresztelő Jánoshoz

iBee-iki
EZREDÉVES ORSZÁGOS K IÁLLÍTÁS  

I. (Tőnéodoi) Főcsoport.

, / "  IZA JL i
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1896-iki
EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
I. (Történelmi) Főcsoport 
-  o  -  

No 3752.

Hochwürdiges bischöfliches Ordinariat

Pola

Nachdem der polaenser Obergymnasiallehrer Dr Rudolf Weisshäuptl auf 
Grund der ihm gütig ertheilten Erlaubniß die Bruchstücke der Grabplatte 
König Salomonis von Ungarn im Garten des bischöflichen Palais entdeckt 
hat bitte ich, gestützt auf die Sr Eminenz dem Herren Cardinal-Fürst-Primas 
von Ungarn ertheilten zusagenden Antwort dem Herrn Weisshäuptl zur 
weiteren Versendung hierher an die Millenar Ausstellung die fraglichen 
Bruchstücke einhändigen zu wollen.

Nach Eintreffen der Grabplatten-Stücke werden wir den nöthigen An
meldebogen anfertigen und selben zur weiteren Unterfertigung dem hoch- 
würdigen bischöflichen Ordinariat zukommen lassen.

Hochachtungsvoll

Budapest, 26. März 1895

Der Direktor der historischen 
Millenar Ausstellung 

v. Szalay

1896-iki
EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS
I. (Történelmi) Főcsoport 
-  o  -  

No 3752.

Főtisztelendő Püspöki Hivatal!

Póla

Miután dr. Weissháuptl Rudolf pólai főgimnáziumi tanár a neki jóságo
sán megadott engedély alapján Salamonnak, Magyarország királyának sfrlap-
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töredékeit a püspöki palota kertjében megtalálta, őeminenciája a bíboros úr 
-  Magyarország hercegprímása részére adott ígérő válaszra támaszkodva 
kérem, hogy az ide, a Millenáris kiállításra történő további átküldés céljából 
a kérdéses töredékeket Weisshäuptl úrnak átadni tessék.

A sírkődarabok megérkezése után kitöltjük a szükséges bejelentő íveket 
és azokat a további aláírás végett a főtisztelendő püspöki hivatalnak meg
küldjük.
Budapest, 1895. március 26.

Nagyrabecsüléssel 
A történelmi Millenáris kiállítás 

igazgatója 
Szalay

18. számú melléklet
Szalay Imre 1897. január 19-i levele Flapp Keresztelő Jánoshoz
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EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
1896.
I. (Történelmi) Főcsoport
%
No 44660.

Seiner bischöflichen Gnaden 
dem Herrn Theol. Dr Joh. Baptiste Flapp 

Bischof von Pola-Parenzo

Parenzo
Euer Bischöfliche Gnaden,

laut Rückmeldung des Stationsvorstandes der k. k. österr. (eidiischen) 
Staatsbahnen in Pola, wurde die Annahme zweier Collis, welche seitens der 
histori (ischen) Milleniums-Ausstellung an das hochwürdige bischöfliche Sek
retariat nach Pola abgefertigt wurden, -  verweigert
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In diesen beiden Collis befindet sich der Grabstein König Salomons von 
Ungarn, welches Denkmal Euer bischöfliche Gnaden die Güte hatten, für 
unsere Milleniums-Ausstellung zu überlassen.

Ich erlaube mir nunmehr die Bitte zu stellen, mir Hochdero Entschlies- 
sung betreffend dieser beiden Collis gütigst mittheilen und gleichzeitig das 
hochwürdige bischöfliche Sekretariat in Pola entsprechend informieren zu 
wollen.

Genehmigen Euer bischöfliche Gnaden die Äusserung meinen vorzügli
chen Hochachtung.

Budapest, den 19ten Januar 1897
Der Direktor der histor. (ischen) Hauptgruppe

Emerich von Szalay 
könig. (lieh) ungarische 

Ministerialrath

EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
1896.
I. (Történelmi) Főcsoport /
%
No 4460.

ő  Püspöki Kegyelmessége 
Flapp Keresztelő Jánosnak 

a Teológia Doktorának,
Parenzo Pólai (pőrééi-pulai) Püspöknek

Parenzo (Poreő)

Püspöki Kegyelmeséged!

A cs. és k. osztrák vasutak pólai állomásfőnökének visszajelzése szerint 
két csomag átvétele, melyek a történelmi Milléniumi kiállítás részéről a 
főtisztelendő püspöki titkárság számára Pólába küldetett, meg lett tagadva.

Ebben a két csomagban van magyarországi Salamon királynak a sírköve, 
mely emlékművet Püspöki Kegyelmességed jósággal bírt Milléniuimi kiállítá
sunkra átengedni.

Megengedem most már magamnak a kérést, hogy Kegyelmeséged elhatá
rozását ezt a két csomagot illetőleg velem jóságosán közölje és egyidejűleg a 
főtisztelendő püspöki titkárságot Pólában megfelelően tájékoztassa.

Engedje meg püspöki Kegyelmességed kiváló nagyrabecsülésem nyilvání
tását
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Budapest, 1897. január 19. 
A történelmi főcsoport 
igazgatója

Szalay Imre 
királyi magyar miniszteri 

tanácsos

19. számú melléklet
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A I!  T I !  r p t  | - | » l  O t t  T T tt

í r *  5 j  j  *  5 ? °  > »  v













SALAMON ÉS PÓLA

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ

Salamon (Salamon, Solomon, Szála
mon) magyar király neve nem szere
pel a Személynévmutatóban.

Adelheid császárné: 98.
Ágnes, Prágai, Szent: 40.
Ákos mester: 25, 151.
Alberik: 51.
Alfonz, király: 89.
Alfonz, rex 1. Alfonz, király.
Alfréd, püspök: 94, 150.
Álmos, herceg: 27.
Amiensi Péten 75.
Anasztázia, királyné: 27.
Andechs Meráni család: 151, 157. 
Andechs Meráni Gertrúd: 151. 
András, ispán: 61.
IAmdrás, király: 105, 143, 152, 167, 

202, 203.
II. András, király: 25, 29.
András, Salamon fia: 127, 128. 
Andreas 1. András.
Annalista Saxo 1. Szász Annalista. 
Anonymus: 64.
Anonym rétor: 70.
Anonymus Gallus 1. Gall Névtelen. 
Aprószentek: 155.
Axany János: 63.
Árpád (-ok, -kor, -ház): 10, 52, 54, 

60, 151, 165.
Árpád-házi Katalin 1. Katalin.

Ata 1. Ottó.
Attila: 59, 63.

Babai Ferenc: 16.
Bačić, Boris: 147.
Baf, Álojzije: 118.
Baksay Abrahám: 13, 22, 38, 41. 
Balázs Benedicta: 14, 130.
Banescu, Nicolae: 69.
Barbarossa Frigyes 1. L Frigyes császár. 
BSrcScüa, Al: 71.
Barkóczi Ferenc: 103.
Bartiroma, Francesco: 110.
Basilius 1. Đaziliusz.
Baziiiusz, Szent: 109, 155, 207.
Beda Venerabilis: 83.
Bedekovich József: 103, 104, 120,121. 
Beke Margit: 146.
I. Béla, király: 29, 49, 149, 151, 152.
II. Béla, király: 28, 29.
IH. Béla, király: 25, 151.
Béla, Vak 1. II. Béla király.
Béna Hermann 1. Hermannus Cont- 

ractus.
Benda Kálmán: 12.
Benedetto, püspök: 155.
Bernát mester: 82.
Bernhard 1. Bernát.
Blaskovics József: 40.
Bocatius János: 57.
Boguchwal: 91.
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Bogyay Tamás: 15, 33, 39, 134, 136,
143.

II. Boleszló, király: 145, 152, 160.
Boleszláv I. Boleszló
Bolis, Jacobus: 103, 112, 121, 122,

124, 125.
Bollandus, Joannes: 42, 43, 103, 

119.
Bollók János: 40,163.
Bonfini, Antonio: 13, 22, 42, 43, 52, 

101, 102, 123.
Bonfínius Antal 1. Bonfmi, Antonio. 
Borilosz, rab: 77.
Bottari, Giuseppe Maria: 102, 104, 

111, 115, 119, 121, 122, 124,
125, 207.

Bratulié, Simun: 53.
Buckler, Georgine: 69.
Büdinger, Max: 13, 36, 90, 125, 126. 
Buffarelli, Mosé: 156.
Burckhardt, őrgróf: 151.

Caedwalla, király: 159.
Capitaneis, Giorgio Simonis de: 156. 
Caraffa, Carlo: 110, 115.
Caramaneo, Antonio: 128.
Cetto Xavér Ferenc (Benedek): 14. 
Chalandon, Ferdinand: 69.
Chigi, Flavio: 110, 115.
Christian 1. Keresztély.
Cicarelli, Andrea: 127.
Civrano, Bertuccio: 155.
Coenred, király: 159.
Colomanus 1. Kálmán.
Comnéne, N. P. : 69.
Cornerio, Giorgio: 102.
Comiani, Bernardino: 102, 119, 120, 

123.
Corrain, Cleto: 112, 113.
Cromerius: 91.

Csányi József: 135.
Császár Mihály: 28, 40.
Csete István: 14, 103, 124.
Csóka J. Lajos: 15, 23, 28, 34, 36, 

38, 43, 44, 49, 54, 91.
Gsuday Jenő: 69.

Dáciái Boetius: 71, 72.
Dáciái Enanchos: 71.

Dániel Ernő: 146, 229, 231.
Danilo, érsek: 160, 161.
Dávid herceg: 167.
Dávid király: 106.^
De Armane 1. Dremano.
Dedek Crescens Alajos: 15, 106. 
Deér József: 19.
Dercsényi Dezső: 134.
Demetrius 1. Demeter.
Demeter. Szent: 109, 155, 207. 
Desiderius 1. Dezső.
Dezső, érsek: 105, 203.
Diaconu, Petre: 69.
Didovácz: 37.
Diós István: 15.
Dlugosz, Jan: 13, 21, 22, 30, 31, 39, 

42, 91.
Docen, Johann Bernhard: 84.
Dölger, Franz: 70, 71.
Domanovszky Sándor 15, 23, 24, 25, 

29, 32, 33, 39, 56, 57, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 68, 69, 76, 80, 90. 

Dorottya királyné: 79.
Dragutin király: 160, 161, 162. 
Dremane 1. Dremano.
Dremano, Giovanni: 109.
Duby, Georges: 93.
Dümmerth Dezső: 15.
Durhami Simon: 150.

Ebbo: 91.
Ebendorfer, Thomas: 39, 57. 
Eggerer, Andreas 1. Eggerer András. 
Eggerer András: 13, 14, 101, 102. 
Engel, Johann Christian: 13, 166. 
Enricus: 72.
Enrik: 72.
”vpiKos 1. Enrikosz.
Enrikos: 72.
Enrikosz: 71.
Eppenstein család: 151.
Erdélyi Bojót: 73.
Erdélyi László: 15, 31, 54, 57, 63, 

64 68.
VII. Erik, király: 72.
Ernei, ispán: 60, 61.
Erney 1. Ernei 
Erzsébet, Szent: 118.
Ethelred, király: 159.
Eufrozina királyné: 54.
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Fejéipataky László: 62.
Ferdinandy Mihály: 15.
Ferenc, Assisi-i Szent: 40.
Fessler, Ignác Aurél: 13, 39, 42, 

126, 133.
Feßler 1. Fessler.
Fínlay, George: 69.
Flapp, Johannes Baptista 1. Flapp, 

Keresztelő János.
Flapp Keresztelő János: 106, 108, 

119, 130, 134, 146, 207, 210, 
220, 224, 226, 232, 234, 235. 

Florus 1. Flórusz.
Flórusz, Szent: 109, 110, 111, 112, 

153, 154, 155, 207.
Förster Gyula: 128, 134, 135, 136,

146.
Franceschi, Camillo de: 135, 138, 

142, 152.
Frank, püspök: 60, 62.
Fridvaldszky János: 103, 119.
Friess, Godfried Edmund: 28.
I. Frigyes, császár: 98.
III. Frigyes, császár: 72.
Frodo 1. Fruto.
Fruto, lelkész: 27.
I. Fülöp, király: 98, 164.

Gabriőevié Branimir: 143.
Gall Névtelen: 91, 92.
Garay János: 16.
Gazesz, Theodorósz: 70, 71, 72. 
Geiza I. Géza.
Georgius 1 György.
Gerber, Wilhelm: 146.
Gerbert, Martin: 82.
Geréb László: 20.
VII. Gergely pápa: 86, 87, 105, 106, 

163, 164.
Gergely, Szent: 118.
Gergely, Nagy Szent: 118.
Gerics József: 19, 23, 26, 34, 35, 36, 

45, 55, 63, 68, 164.
Germanosz, rab: 77.
Gersei Pethő Gergely: 13, 20, 22, 

41, 52.
Gertrúd 1. Andechs Meráni Gertrud. 
Géza, herceg 1.1. Géza király.
I. Géza, király: 62, 105, 151, 163.
II. Géza, király: 28, 29, 54.

Giesebrecht, Wilhelm: 90.
Gombos Ferenc Albin: 81, 94. 
Górski, Karol: 159.
Guiscard, Róbert: 88.
Gunst Péter: 12.

Gyetvai Péter: 108, 130.
Gyóni Mátyás: 69, 70, 73, 74, 75, 

76, 80.
Györffy György: 11, 15, 24, 25, 28,

62, 76, 91, 92, 93.
György, Szent: 109, 114, 154. 
György, Kapadókiai Szent:
Györök Leó: 128.

Habsburgok: 105, 106, 165.
Hahót Búzád: 151.
Halkokondülész, Laonikósz: 70, 71, 73. 
Heltai Gáspár: 13, 22, 42, 52. 
Henricus IV. 1. IV. Henrik.
Henrik: 71,72.
Henricus Tertius 1. III. Henrik, csá

szár.
III. Henrik, császár 202.
IV. Henrik, császár: 82, 86, 88, 89, 

90, 92, 93, 163, 164, 165.
Henrik, őrgróf: 151.
Herbord: 91.
Herbordus 1. Herbord.
Heremannus, dominus 1. Herman- 

nus Contractus.
Heremannus, marchio: 85.
Hevenesi Gábor 13, 15, 42, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 119, 120, 121, 
123, 128, 166, 202, 203.

Hevenesi Gabriel L Hevenesi Gábor.
III. Hilderik, király: 152, 160.
Hóman Bálint: 15, 23, 29, 43, 63. 
Hóniatész, Nikétász: 76.
Horváth János, (ifj.): 20, 23, 25, 26, 

29, 30, 32, 33, 34, 43, 50, 61, 62,
63, 87.

Horváth Mihály: 13.
Hoveden, Roger 94.
Huber, Alfonz: 25.
Húgó, apát: 86.
Hunyadi János: 73.

Iesus Christus 1. Jézus Krisztus.
Illya 1. Ilya.
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Ilya, ispán: 60, 62.
Illyés András: 14.
Immo, apát: 86.
Imre, király: 72.
IV. Ince, pápa: 40.
Inchoffer Menyhért: 14, 101, 102. 
Iorga, Nicolae: 69, 77.
Istenanya 1. Mária.
I. István, király: 61, 87, 103, 105,

165, 202, 203.
II. István, király: 40, 54.
III. István, király: 29, 34.
IV. István, király: 29, 152.
V. István, király: 25, 32, 34, 152. 
István, király, Szent 1.1. István, király. 
Istvánffy Miklós: 52.
Italikósz, Michael: 74, 75.
Izdenczy János: 57, 58.

Jackson, Thomas Graham: 133, 134. 
Jakubovich Emil: 54, 63.
Jánosi Mónika: 27.
Jézus, gyermek 1. Jézus Krisztus. 
Jézus, Krisztus: 117, 118, 207, 208, 

209, 211.
Joannes Baptista, episcopus 1. Flapp, 

Keresztelő János.
Jongellinus, Gáspár: 55.
Judás, Szent: 155.
Judicael, fejedelem: 159.
Judit királyné: 27, 28, 29, 91, 92, 93, 

98, 164.
Judith 1. Judit.
IV. Jenő, pápa: 71.
Jeromos, Szent: 83.
Jordanes: 83.
I. József, császár: 106.
Juras, Dominik: 111.

Kadlubek Vince: 91.
Kaindl, Raimund Friedrich: 19, 60, 

63.
Kaliklész, Nikolaósz: 70, 73, 74. 
Kállay Ubul: 23.
Kálmán, király: 12, 23, 25, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 49, 50, 
53.

Kandler, Pietro: 129, 133, 135, 143,
144.

Karácsonyi Béla: 56.

Karácsonyi János: 151.
Kardos Tibor: 65.
Karlmann, Martell Károly fia: 160.
Kármelhegyi Boldogasszony 1. Mária.
II. Karoling Lajos, császár: 126.
V. Károly, császár: 152, 160^-
I. Károly Róbert, király: 24.
Katalin, Árpádházi: 160.
Katona István: 13, 90, 91, 104, 119, 

125.
IX. Kelemn, pápa: 105, 106.
Kerékgyártó Árpád: 12, 49.
Keresztelő János, püspök 1. Flapp, 

Keresztelő János.
I. Keresztély, király: 72, 79.
Keresztély Ágost, érsek: 105, 106, 

107, 202.
Keza, Simon de 1. Kézai Simon
Kézai Simon: 11, 13, 19, 20, 24, 25, 

28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 
59, 63, 64, 126, 127, 207, 208.

Kinamosz, Joannész: 70, 76.
Kis Erős Ferenc: 106, 108, 119, 130, 

207, 208, 209, 210, 211.
Kis Erős Franciscus 1. Kis Erős Fe

renc.
Klaniczay Gábor: 15, 43, 164, 165.
Klára, Assisi-i Szent: 40.
Klein, Emst: 133.
Knapp Éva: 132.
Knauz Nándor: 54, 55.
Knut, király: 81.
(H.) Kolba Judit: 137, 141, 142,

147.
Kollonics Lipót: 102, 103, 104, 107, 

115, 209.
Kolonich 1. Kollonics.
Kolonichius 1. Kollonics.
Komjáthy Miklós: 61.
Komnen, Anna 1. Komnéne, Anna.
Komnéne, Anna: 66, 68, 69, 70, 73, 

75, 76, 80, 81, 90.
I. Komnénósz, Alexiosz, császár: 88.
I. Komnénósz, Izsák, császár: 75.
II. Komnénósz, Joannész, császár:

73.
Konrád, érsek: 86.
Konstanzi Bemold 1. Sankt Blasieni 

Bernold.
Korvin János: 158.

248



SALAMON ÉS PÓLA

Kovachich Márton György: 57. 
Kovács József: 16, 135.
Kovaéevié, Jovan: 142.
Kristó Gyula: 15, 19, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 34, 43, 65. 
Krisztus 1. Jézus Krisztus. 
Kritobulosz, Joannész: 71, 72. 
Kumorovitz Lajos Bernát: 61, 62. 
Kustek 1. Kutesk.
Kutesk, vezér: 22.

Ladislaus 1. László.
Ladizlaus 1. László.
I. Lajos, király: 63, 155.
László Gyula: 141.
I. László, király: 11, 14, 15, 23, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 
44, 50, 89, 90, 145, 151, 164, 
165, 202, 203.

II. László, király: 29.
IV. László, király: 152.
László, király, Szent 1. I. László ki

rály.
Lazio, Volfango: 152.
Leib (BernardL* 80.
Ljubimiro: 142.
Ljubomir, Tepőija: 142.
Lucas, Giacomo: 108.
Lukács Béla: 146, 217, 228.
Lukács, Szent: 155.
Lukcsics Pál: 49.
Ludwig, Helmut: 33, 35, 37, 51, 76.

Macartney, C. A.: 15, 29.
Magyar Ferenc: 15.
Magyarországi Bojót 1. Dáciái Boeti- 

us.
Mailáth János: 13, 104.
Makk Ferenc: 11, 12, 15, 65, 89, 91. 
Mályusz Elemér: 15, 25, 26, 43, 57, 

91, 151.
Manasszesz, Konsztantinósz: 70. 
Manitius, Max: 89.
Mann Miklós: 146.
Manzuoli, Nicolló: 110.
Marcello, Alvise: 110, 125. 
Marchardt, örgróf: 151.
Marczali Henrik: 13, 23, 25, 31, 43, 

57, 60.
Mária: 117, 118.

Maria dél Carminé 1. Mária.
Márk, Szent: 154.
Marquardt 1. Marchardt.
Martell Károly: 160.
Martinus 1. Márton.
Márton, ispán: 60, 61, 62.
MaruSié, Branko: 135, 136.
Matild, őrgrófnő: 89.
Mátyás Flórián: 29, 87, 92.
May, Joseph: 85.
Mednyánszky Dénes: 37. 
Meningaudius, püspök: 151. 
Meroving ház: 152, 160.
Meyer, Paul: 84, 85, 88.
Meyer von Kononau, Gerold: 81. 
Mihály, Szent: 120.
II. Mohamed, szultán: 72.
Mohler, Ludwig: 70, 71, 72.
Molina, Biagio: 109, 110, 111, 117, 

153.
Mór, püspök: 44, 61.
Moravcsik Gyula: 62, 69, 70, 71, 73,

74.
Mügelni Henrik: 11, 12, 19, 20, 21, 

25, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
45, 46, 51, 76.

Mutafőiev, Petar: 69.

Nagy Géza: 25.
Nagy Iván: 57.
Nagy Lajos: 1.1. Lajos, király. 
Necçulescu Christian: 69.
Nemanja, nagyzsupán: 159.
Nefcé, Dragutin: 112, 114, 131, 146. 
Nordheimi Ottó: 86.

Öctavianus, császár: 83.
Oefele, Andréas Félix: 84.
Offa, király: 159.
Orosz Ferenc: 104.
Ostojié, Iván: 126, 135.
II. Orbán, pápa: 82, 86, 88, 89, 98, 

163.
VIII. Orbán, pápa: 110, 123.
Orsini, Michele: 109, 110, 111, 125,

156.
Ostiai Ottó: 82.
Ottó, bambergi püspök: 91, 92.
Otto, episcopus 1. Ottó (bambergi) 

püspök.
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Ottó, ispán: 44, 61, 62.
Ottó, strassburgi püspök: 97.

II. Pál, pápa: 156.
Pál. Remete Szent: 103.
II. Paleologósz, Mánuel, császár: 

159.
Palma Károly Ferenc: 13.
Papebroch, Daniel: 119.
II. Paskál, pápa: 86.
Pásztor Edith: 15.
Pauler Gyula: 10, 11, 16, 25, 29, 54, 

60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 80, 
90, 91.

Paulus, primus eremita 1. Pál, Re
mete Szent.

E L k ö v e t :  75.
Pertz, Georg Heinrich: 82.
Péter, ispán: 44.
Péter, Szent: 89.
Péterffy Károly: 13, 104.
Pethó Gergely 1. Gersei Pethő Ger- 

gely.
Petrus, Sanctus 1. Peter, Szent.
Pez, Georg: 27.
Pinelli, Georgius Petrus 1. Pinelli, 

Giorgio Pietro.
Pinellus, Georgius Petrus 1. Pinelli, 

Giorgio Pietro.
Pinelli, Giorgio Pietro: 102, 109, 

111, 114, 123, 207.
Pistorius, Joannes: 13, 22, 41.
Polit Desanöé, Mihailo: 153. 
Pomponius Mella: 46.
II. (IV. VII.) Poppo, őrgróf: 151. 
Porfurogénétosz, Konsztantinósz: 74. 
Pott Konstantin: 134, 146.
Potthast, Ludwig August: 81, 85, 87, 

94.
Praxedis, csástámé: 93.
Pray György: 7, 13, 14, 41, 90, 104, 

107, 119, 121, 123, 153.
Premate, Vladislav: 112, 116. 
Prileszky János: 103, 112, 119, 125. 
Prodromósz, Theodorósz: 70, 73. 
Purpurinusz, Szent: 110, 111, 114. 
Püspöki Nagy Péter: 62.

Radó, nádor: 62.
Radoszláv, király: 160.

 --------------------

Radovan 1. Radó.
(II.) Rákóczi (Ferenc): 105.
Radossi, Rafael: 11, 112.
Ransano, Pietro: 13, 22, 101. 
Ransanus, Petrus 1. Ransano Pietro. 
Reichenaui Bertold: 82, 83, 95, 96, 

97.
Reichenberger József: 134. 
Reifferscheid, A.: 68, 80.
Réthor, Michael: 70.
Ribáry Ferenc: 13.
Ricci, Corrado: 134.
Richter, Julius: 84, 85, 87.
Rittius, Michael: 13, 22.
Rokay Péterné: 136.
Rosty Kálmán: 14, 55, 119.

Sacerdoteanu, A. : 69.
Salamon, király, Bibliai: 106. 
Salamon, breton király: 159. 
Salamon, család 1. Salomon család. 
Salamon, dák vezér: 69, 75.
Salamon Jakab 1. Salomoni Jakab. 
Salamon, más: 132.
Salamon, nemzetség: 132.
Salamon, román vajda: 69.
Salm, Hermann: 82, 86.
Salmon l. Selmon.
Salomon, család: 128.
Salomoni, család: 126, 127, 128. 
Salomoni, Jakab Szent: 126, 127. 
Salomoni, Nicolo: 127.
Salomoni, Pietro Beda: 127, 128. 
Salomoni, Zorzi: 127, 128.
Sankt Blasieni Bernold: 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 95, 96, 97, 98, 152, 163, 164,
166.

Scheffer Boichorst, Paul: 81. 
Schiavuzzi, Bernardo: 136.
Schier, Xystus: 13, 119, 120, 123, 

125, 126.
Schmeidler, Bernhard: 83, 84.
Scholz, Manfred Günther: 36, 89. 
Schott, rézmetsző: 42, 128. 
Schünemann, Konrad: 63.
Schüz, Heinrich: 86.
Sebbi, király: 159.
Seefried: 91.
Selmon: 43, 126.
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Saraceno, Giulio: 109.
Sebestyén Gyula: 15, 23.
Serra, Luigi: 11, 118.
Simon, Szent: 155.
Sinozié, Vladimír: 118.
IV. Sixtus, pápa: 72. 
Skapuláré-Booldogasszony 1. Mária. 
Simon, követ: 75.
Sinkó Ferenc: 15, 121.
Slovinié, plébános: 128.
Solymosi László: 149.
Sörös Pongrác:62.
YoXofioyv 1. Salamon, dák vezér. 
Sozomeno, Cornelio Cipriotto: 114. 
Spányik Glycer: 13, 125.
Stancovich, Pietro: 143.
Stanescu, Eugen:69.
Staver, Zeljko: 116.
Strelau, Emst: 84, 85, 86, 87, 89, 90.

Sufflay, Milán: 19, 62.

Szabó Károly: 40.
Szalay 1. Szalay Imre.
Szalay Imre: 134, 146, 147, 232, 

233, 234, 236,23>.
Szalay, Emerich von 1. Szalay Imre. 
Szalay László: 13.
Szaniszló, Szent: 145.
Szász Annalista: 81.
Szentpétery Imre: 23, 29, 41, 56, 58, 

61, 62.
Szilágyi Loránd: 62, 145.
Szilágyi Sándor: 13.
Sztaniszláv 1. Szaniszló.
Szűcs Jenő: 36.
Szuidasz: 74.
Szunyogh Xavér Ferenc: 14.
Szász Károly: 16.

Taksonyi: 7.
Tangl, Georgine: 84, 85, 89.
Tarczai György: 14.
Telmon 1. Selmon.
Teoktiszt: 161.
Terdzsümán,, Mahmud: 13, 20, 21, 

40, 199.
Testa, Uberto: 109.
Theodór 1. Tivadar.
Tinódi Sebestyén: 52.

Tivadar, Szent: 109, 110, 114, 155, 
207.

Toldy Ferenc: 39, 55.
Tombacis, Johannes de: 109, 111, 

207.
Travnik (Nedeczey) Jenő: 36, 37, 51. 
Trefort Ágoston: 134.
Trefort Anna: 134.
Thuróczy János: 13, 20, 21, 30, 52, 

102, 103.
Tudelai Benjámin: 69.
Túróczi László: 103.
Tűzkő Lajos: 40.
T êXyov: 69.

Újlaki Miklós: 79.
I. Ulrik, őrgróf: 29, 151, 152.
II. Ulrik, őrgróf: 151.
ül. (IV., VI.) Ulrik, őrgróf, karan

tén herceg: 152, 157.
Ursinus 1. Orsini 
Urstisius Christianus: 82.
Utino, Joannes de: 13.
Uzsoki András: 54.

Vác, remete: 14, 64.
Váczy Péter: 62.
Valier, Bertucccio: 110.
Varjú Elemér: 15.
Vass Előd: 40.
Vaszary, Claudius 1. Vaszary Kolos. 
Vaszary Kolos: 134, 146, 217, 220, 

221, 223, 224, 226, 227, 228, 
229,230'

Vasziljevszkij, Vaszilij: 69.
Vecchia, Gáspáré della: 117.
Vértesy Jenő: 60.
Vid, ispán: 60, 61, 62.
Vid László András: 102, 106, 119, 

120, 121, 123.
Vilmos, gróf: 151.
Vilmos, püspök: 97.
Virág Benedek: 13.
Vladiszláv Hermann: 10, 11, 91, 92, 

93.
Vojtech, ispán: 61.
Vörösmarty Mihály: 16.
Vramecz Antal 1. Vramecz Antun. 
Vramecz, Antun: 13, 20, 21, 41, 46,

157.
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Waitz, Georg: 82, 85.
Weimar-Orlamünde(i) család, gró

fok: 29, 151, 157.
Weisshaupl, Rudolf: 134, 147, 217, 

220, 221, 223, 224, 229, 231, 
133, 234.

Weissháuptl l. Weissháupl.
Weisháuptl, Frigyes l. Weissháupl 

Rudolf.
I. Welf, herceg: 28.
V. Welf, herceg: 89.
Winkelmann, Eduard: 87.
Wertner Mór: 16, 91, 151.
Wladislaw Hermann 1. Vladiszláv 

Hermann.
Wladizlaus dux 1. Vladiszláv Her

mann.
Wladyslaw Hermann 1. Vladiszláv 

Hermann.

f
Woitech 1. Vojtech.
Woutermans, Matthias: 119, 120, 121. 
Woytech 1. Vojtech.sd

Zalán, vezér: 64.
Zimmermann, Fritz: 149.
Zonarasz, Jóannész: 74.
Zsámboki János: 157.
Zsigmond, király: 71.
Zsigmond, Szent: 117.
Zsófia, apáca 1. Zsófia, II. Béla lá

nya.
Zsófia, I. Béla lánya: 29, 151.
Zsófia, B. Béla lánya:27, 28, 29. 
Zsófia, Kálmán lánya: 49.
Zsófia, Salamon Felesége: 28.
Zsófia, I. Ulrik felesége 1. Zsófia,

I. Béla lánya.
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HELYNÉVMUTATÓ

Póla helynév; ebben az alakban nem 
szerepel a Helynévmutatóban.

Admont: 25, 26, 28, 29.
Adriai tenger: 133, 207, 208. 
Aemona: 109.
Agmund 1. Admont.
Alba 1. Székesfehérvár.
Alba Regalis 1. Székesfehérvár. 
Albona: 108, 131.
Al-Duna 1. Duna.
Alsó-Lendva: 52.
Angyalvár: 105.
Antwerpen: 120, 121.
Athos hegy: 159.
Augsburg: 84.
Augustus I. Roma.
Ausztria: 55.

Bački Maglié 1. Bulkesz.
Balkan 1. Balkán.
Balkán: 15, 69, 75.
Bamberg: 92.
Bántornya: 33, 39, 40, 2Q1.
Bayeaux: 137, 141.
Bázel: 22.
Belgrád: 58, 150.
Bécs: 14, 103, 105, 202, 203.
Berroe 1. Stara Zagora 
Betlehem: 42, 126.
Biševo: 138.

Bizánc: 12, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 
74, 75, 76, 160, 167.

Bizánci birodalom 1. Bizánc. 
Bleichfeld: 82, 90.
Bodeni tó: 39.
Boka Kotorska: 142.
Bola: 45.
Bolan: 21, 39.
Bosznia: 79.
Braö 1. Brazza 
Brazza: 127, 128.
Budapest: 216, 220, 221, 224, 229, 

231, 233, 234, 236.
Brée: 127.
Bulgária 1. Bulgária 
Bulgária: 21, 22, 42, 64, 74, 75, 76,

167.
Bulkesz: 139, 149.

Campistyria 1. Koper 
Campstiria 1. Koper 
Capo d'Istria 1. Koper 
Capostiria 1. Koper 
Caputstiria 1. Koper 
Caput Ystria 1. Koper 
Chariopolis: 10, 58.
Cividale: 152.
Colocza 1. Kalocsa. 
Constantinopolitanus l. Konstantiná-

poiy (*)•
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Cedad 1. Cividale

Dácia 1. Dákia 
Aaicia 1. Dákia 
Dákia: 71, 73.
Dalmácia: 54, 104, 109, 127. 
Dalmatia 1. Dalmácia 
Dánia: 71.
Accvovfiecocr 1 Duna.
Doljan: 126.
Duna: 10, 11, 22, 42, 75.
Dunántúl: 22.

Erdély: 73.
Essex: 159.
Esztergom: 207, 209, 216, 220, 226, 

227, 229.

Faíana: 111.
Fehérvár 1. Székesfehérvár. 
Felső-Lendva: 39.
Fiume: 103, 121.
Földalatti Szent Mihály 1. San Mi- 

chele sotto terra 
Fort San Michele: 129. 
Franciaország: 145.
Frank birodalom: 160.
Friaul: 109.

Garamszentbenedeki apátság: 62, 67. 
Gornja Lendava 1. Felső Lendva.

Győr(i): 57.

Halberstadt: 81.
XapLonoha  1 Chariopolis. 
Heiligenkreuz: 55.
Hémusz 1. Balkán.
Hüandár: 159.
Hispánia 1. Spanyolország. 
Horvátország: 135.
Hungária 1. Magyarország. 
Hungaricus 1. Magyarország(i) 
Hystria 1. Isztria.
Hvar: 128.

Igfan erdő: 64.
Istiria 1. Isztira.
Istria 1. Isztria.
"Icrvpos 1. Duna

Istrum 1. Duna
István, Szent, egyház: 54.
Isztria: 11, 12, 20, 22, 25, 39, 41, 

42, 43, \5 ,  54, 55, 56, 57, 101,
104, 109, 113, 117, 126, 127,
128, 129, 135, 136, 151, 152,
155, 156, 157, 202, 203.

Izdencz: 57.

Jáki kápolna: 134.
Jauriensis 1. Győr(i)
Jeruzsálem: 42, 94.
Jugoszlávia: 39, 40, 108, 117, 118, 

126, 127, 138, 139, 142.

Kalocsa: 119, 130, 207, 208, 209,
211.

Kassa: 103.
Kelet-Anglia: 159.
Kereszt, Szent, apátság 1. Heiligenk

reuz.
Khariopólisz 1. Chariopolis.
Köln: 86.
Konstantinápoly: 70, 74, 88.
Konstanz: 82.

Labin 1. Albona.
Lengyelország: 91.
Lepoglava: 45, 57, 58.
Lindau L Alsó-Lendva és Felső-Lendva
Lupoglav: 57.
Lupoglava 1. Lepoglava.

Magyar ferences rendtartomány: 50.
Magyarország: 11, 12, 14, 21, 29, 

34, 38, 39, 41, 50, 70, 71, 89, 90, 
92, 98, 101, 102, 104, 105, 119, 
134, 150, 151, 165, 166, 202, 203, 
207, 208, 209, 211, 216, 220, 221, 
223, 224, 226, 233, 234, 236.

Maré Adriaticum 1. Adriai tenger.
Mennybevitel temető: 152.
Mercia: 159.
Miróti halastó: 44.
München: 83.

Nagyasszony temploma: 11.
Nagyszombat: 102, 103.
Nándorfehérvár: 54.1. Belgrád alatt is.
Nápoly: 105.
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Német birodalom: 21, 56. 
Németország: 11, 82, 89, 91.

Olaszország: 57, 72, 89, 152. 
Oltáriszentség-kápolna: 109. 
Orsini-kápolna: 109.
Örök Város 1. Róma.
Oxfordi egyetem: 133.

Pádua: 102.
Palestina 1. Palesztina.
Palesztina: 42.
Pannonhalma: 36, 61.
Pannonhalmi apátság: 44.
Pannónia: 136, 138, 139, 140, 142, 

144, 145, 150, 167.
Pantokratór monostor: 70, 73, 74. 
Parentino-Polensis, piscopus l. Pa- 

renzo-pólai püspök(ség). 
Parentium l. Parenzo.
Parenzo: 126, 223, 224, 227. 
Parenzo-Pólai püspökség: 106, 112, 

118, 119, 121, 130, 134, 146, 
220, 221, 227, 234, 236.

Passau: 97.
Pécsi püspökség: 44.
Pécsváradi kolostor: 129, 132.
Pfefferi kolostor: 83.
Pistoia: 156.
Pola: 15, 19, 22, 25, 38, 56, 101, 

102, 124, 200, 202, 207, 220, 
223, 229, 233,, 234.

Pola-Parenzoi püspökség 1. Parenzo- 
Pólai püspökség.

Polan: 21.
Pólna: 20.
Poreő 1. Parenzo.
Poreé-Pulai püspökség l. Parenzo- 

Pólai püspökség.
Poznan: 91.
Pozsony: 7, 61.
Prola: 19, 21, 56.
Pula: 12, 20, 39, 200.
Püspök-Szent László: 132.

Quedlinburg: 82.

Rijeka 1. Fiume.
Róma: 14, 72, 79, 105, 106, 107, 

111, 159.

Roma és Augustus temploma: 133, 
134.

„Római" birodalom 1. Bizánc.
Rovinj: 118.

Salamon barlangja: 129. 
Salamonszere: 129, 132.
Salamunišće: 128.
San Clemente templom: 133.
San Juste kolostor: 160.
Sankt Blasien: 82, 83.
San Michele (in Monté) apátság: 

133, 143, 144, 151, 152, 153, 
156, 167.

San Michele sotto terra: 43, 126.
San Pietro in Selva 1. San Pietro in 

Silva.
San Pietro in Silva: 43, 53.
Savoya: 86.
Schaffhausen: 82, 83.
Sepultura Salomonis 1. Salamonsze

re.
Siebenbürgen 1. Erdély.
Slankamen 1. Zalánkemény.
Solin 1. Szalóna.
Somogy: 61.
Spanyolország: 89.
Stájerország: 55, 56.
Stara Zagora: 74.
Stiria 1. Stájerország.
Strigonium 1. Esztergom.
Styria 1. Stájerország.
Sveti Klement 1. San Qemente.
Sveti Mihovil na Brijegu 1. San Mi

chele in Monté.
Sveti Mihovil pod zemljom l. San 

Michele sotto terra 
Sveti Petar u šumi I. San Pietro in 

Silva.
Szalóna: 154.
Szávaszentdemeter(i) monostor 62. 
Százdi apátság: 44, 62. 
Székesfehérvár: 11, 38, 39, 40, 54, 

58, 202, 203.
Szentek ereklyéi kápolna: 109.
Szent István egyház l. István, Szent 

egyház.
Szent Kelemen templom 1. San Cle

mente.
Szent Márk templom: 141.
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Szent Mihály apátság I. San Michele 
in Monté.

Szent Péter az erdőben 1. San Pietro 
in Silva.

Szent Szilveszter templom 1. Szil
veszter, Szent templom.

Szerém: 42.
Szilveszter, Szent templom: 138. 

Temesvár: 153.
Theutonia l. Német birodalom. 
Thrácia* 42
Tihany(i) apátság: 61, 143, 167. 
Tivat: 142.
Tridenti zsinat: 110.
Trier. 86.
Toszkána(i): 89.
Tullni kolostor: 86.
TumiSée 1. Bántornya.

Újvidék: 153.
Ungaria 1. Magyarország.
Ungam 1. Magyarország.
Utrecht: 97.

Ystria 1. Isztria.
Ytalia 1. Olaszország.

Vác: 64.
Vatikán: 105.
Vatopédi: 159.
Velence: 57, 109, 110, 111, 117, 

126, 127, 141, 207, 209.
Velencei köztársaság 1. Velence. 
Veliki Zdenci 1. Izdenc. '
Venetia 1. Velence.
Viena 1. Bécs. 
íVis: 138.
Vittorio Veneto 1. Aemona.
Viíinada: 117, 214, 215.
Vogerzka Zemlia 1. Magyarország.

Wessex: 159.
Worcester: 150.

Zágráb: 53.
Zalánkemény: 64.
Zselic Szent Jakabi monostor: 44, 

61, 62.
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REZIME

Po predanju sadržanom u madjarskim kronikama i uopće narativnim 
izvorima, kralj Ugarske Salomon (vladao od 1063. do 1077.) poslije svrga
vanja sa prijestola sklonio se u Istru, tu je u izgnanstvu umro i sahranjen je 
u Puli. Iz kompozicije ugarskih kronika tu vijest su preuzeli i pisci kasnijih 
djela, kao što su Thuroczy, Bonfini, Ranzano i drugi. Ona je takodje ušla u 
kroniku koju je u poslijednjoj četvrtini XVI. stoljeća napisao Antun Vra- 
mecz na hrvatskom jeziku. Henrih Mugeln koji je prevodio jedno latinsko 
vrelo, takodje poznaje ovaj podatak.

Kako u opisu većine dijela spomenutih ovom jezgru je dodata prića o 
pokajničkom, odnosno redovničkom životu bivšeg ugarskog kralja, koja 
sadrži i neke provjerene netočnosti, kritička historiografija, ne lučivši vjero
dostojno od izmišljenog odbacila je takodjer saopćenje navedenih vrela o 
boravku kralja Soplomona u Istri, odnosno u Puli kao mjestu gdje je umro i 
gdje mu se grob nalazi. Pri tome ona se pozivala na izvjesna vrela čiji podaci 
prividno protivuriječe saopćenju ugarskih kronika.

Prva nam je zadaća stoga bila da, koristeći ranija saznanja historiografije 
o vremenskoj slojevitosti predanja sadržanog u tekstu Kronika, utvrdimo 
mjesto podatka o Salomonu u njihovom redoslijedu, kao i po mogućnosti 
vrijeme nastanka pojedinih slojeva. Tijekom našeg istraživanja došli smo do 
zaključka po kojem je dio teksta u kojoj se Salomonova smrt i sahrana u 
Puli spominju, sadržan je u svim kodeksima Kronike i zato se može pretpos
taviti da je bio dijelom njenog teksta još prije 1235. godine. Ostali, legendar
ni dijelovi, kao što su njegova pojava u Ugarskoj u vrijeme kralja Ladislava 
odnosno Kolomana, koji nedostaju u tekstu kodeksa koji je prema rezultati
ma madjarske historiografije sačuvao tekst najbliži prvotnom nastali su posli
je tog datuma, a prije 1270/2, odnosno 1283/5 godine, kada je netko dopu
nio stariji tekst, odnosno kada je nastalo djelo Simuna Kezaija, koji podatak 
o pojavi kralja Salomona za vrijeme krelja Ladislava takodje sadrži. Pošto je 
u tom opisu Salomon predstavljen kao redovnik koji prosi milostinju isti opis 
nije mogao nastati prije postanka prosjačkih redova odnosno njihove pojave 
u Ugarskoj koja pada u tridesete godine XIII. stoljeća.

Pri svom odbojnom stavu prema vjerodostojnosti podatka o Puli kao 
mjestu Salomonove smrti i njegovog groba historiografija se pozivala u 
prvom redu na ona vrela koja sadrže drugojačije informacije o mjestu smrti 
ili groba kralja Salomona. To su 1. Jedan kratak spisak mjesta grobova
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ugarskih kraljeva prema kojem je on pokopan van zidina (Stolnog) Biograda 
-  HAJben. Sem retkih izuzetaka koji su taj podatak tumačili kao da se radi o 
Beogradu glavnom gradu Srbije i Jugoslavije, historiografija je bila složna u 
shvatanju da se to odnosi na Stolni Beograd u zapadnoj Ugarskoj koja je 
bila prva prijestolnica madjarskih kraljeva. Ona je pri tome zauzela stav da 
se Salomonov grob iako van zidina Stolnog Biograda, ali se mora tražiti u 
njihovoj neposrijednoj blizini.

Velikom ugledu ovog spiska grobova ugarskih kraljeva u mnogome je 
doprinijelo što ga je njegov pronalazač Ferdinand Knauz datirao u prvu 
polovicu XII. stoljeća. Nedavno je. medjutim Lajoš Čoka dokazao, kako je ta 
bilješka nastala poslije 1842. godine, te da je njena izvorna vrijednost više no 
sumnjiva.

2. U tzv. Knauzovoj kronici, koja pripada grupi manjih kronika, kao 
mjesto smrti kralja Salomona pojavljuju se Stiria, odnosno Austrija. Mislimo 
da smo uspjeli dokazati, kako su ove dvije pokrajine postale tim mjestom 
iskrivljavanjem imena Istrie, na što imamo dovoljno primjera u tekstu Kroni
ka i drugih narativnih izvora Podatak u Chronici Austriae Thomasa Eben- 
dorfera po kojem je kralj Salomon okončao svoj život u Italiji po našem 
mišljenju treba tumačiti time da je sjedište Mletačke republike kojoj su Pula 
i dio Istre u Ebendorferovo vrijeme (1388-1464) pripadali, bilo je doista u 
Italiji. 3. Naposlijetku netačnim se mora smatrati bilješka nastala u XVI- 
XVn. stoljeću na margini kodeksa Dubničke kronike po kojoj je Salomon 
sahranjen u Lepoglavi, gdje je vrijeme nastanka bilješke imao navodno 
nadgrobni spomjenik od marmora.

Iz druge grupe izvora koja je utjecala na odbojni stav znanstvenika 
prema pulskom podatku Kronika, oni su stekli dojam da je Salomon pogi
nuo u jednom pohodu u savezu sa Kumanima, ili Pečenezima protiv Bizanta 
na tlu Bugarske. Znanstvenici su se pri tome pozivali na 1. Interpolacije 
Bečke ilustrovane kronike, kojima su pripisivali savremenost i absolutnu 
vjerodostojnost. Mi smo medjutim nastojali dokazati oslanjajući se pri tome 
na ranija dostignuća madjarske diplomatike, kako arhivski izvori na kojima 
su raniji povjesničari ranije provjeravali kvalitete interpolacija jesu najblaže 
rečeno praradjene.

Bili smo zatim ponukani ukazati kako je metodološki neispravno na 
osnovu makar i vjerodostojnih izvora, jedino putem analogije automatski 
zaključiti na vjerodostojnost nekog drugog vrela samo zato što su obadvije 
rabili iste podatke, ili slične. Bili smo konačno prinudjeni ukazati na to da se 
na osnovu živosti njihovog stila može doneti zaključak u pogledu suvreme
nosti interpolacija. Medjutim čak i u slučaju da svi ovi naši zaključci nisu 
tačni, ostaje činjenica koju dosadašnji istraživači izgleda nisu primjetili, ta 
naime da interpolacije Bečke ilustrovane kronike ne sadrže podatak o pogi
biji, već samo u učešću Salomona u navedenom pohodu.

2. Isti je slučaj sa Aleksijadom bizantske spisateljice Ane Komnene, koje 
dijelo pruža podatak o učešću đačkog vodje Salomona o pohodu Pečenega
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protiv Bizanta. Iako se historiografija nikada nije bavila pitanjem odnosa 
Aleksijade i ugarskih narativnih izvora, ona su od istraživača smatrana za dva 
medjusobno neodvisna vrela, koja se prema tome medjusobno potvrdjuju u 
slučaju istovjetnog, ili sličnog izlaganja. Pokazalo se medjutim da doduše u 
slučajevima navedenim od strane madjarskih bizantologa Gydnija i Moravcsi- 
ka grčki pisci pod nazivom Dačana obično ne označavaju Madjare, već druge 
narode i zemlje, u prvom redu Pečenege, ali i Dance, naziv Dačani kod Ane 
Komnene se medjutim izgleda doista odnositi na Madjare, te se u njenom 
tekstu spomenuti Salomon može smatrati Madjarem. Njegovo poistovećenje 
sa istoimenim madjarskim kraljem zahtijeva medjutim daljnje dokazivanje. 
No čak i u slučaju da se ta prijetpostavka bude pokazala točnom, činjenica 
je da Aleksijada Ane Komnene, bez obzira što su to neki povjesničari 
griješkom tvrdili takodjer ne sadrži podatke o pogibiji spomenutog Salomo- 
na, dakle saopćenje koje bi bilo suprotno onom o mestu smrti i groba ove 
ličnosti u Puli.

3. Takav podatak sadrže samo dva njemačka izvora. Od tih jednog, 
/  bezimeni ljetopis, nazvan Annalista Saxo, prema kojem je Salomon ubijen od 

svojih, historiografija je s razlogom već prećutno odbacila. Nama je stoga 
preostala kritika drugog. To vrelo predstavlja Kronika Bernolda, redovnika iz 
Konstanza, odnosno Sankt Blasiena. Tekst ove kronike sadrži takodjer vijest 
o borbi ugarskog kralja Salomona protiv "kralja Grka". K tome, kao jedini 
dodaje podatak o njegovoj pogibiji. Bemoldovu kroniku i shodno tome ovaj 
njen podatak madjarska historiografija je, oslanjajući se na povoljno mišlje
nje Potthasta o tom dijelu, a koristeći barem u novije vrijeme samo posrijed- 
nim putem kroz izvode Gomboša, smatrala je neprikosnovenom, iako su 
njemački znanstvenici počev od Giesebrechta upozoravali na njegovu nepo
uzdanost, a Bernoldov biograf Strelau ga je čak optužio za svijesno 
prećutanje i preinačenje dogadjaja.

Osnove Bernoldove Kronike medjutim nitko nije kritički razmotrio. Stoga 
je bilo nužno izvršiti kritičku analizu samog njegovog rukopisa. Kao rezultat 
tih ispitivanja utvrdili smo slijedeće: Tvrdjenje Oefele iz XVIII stoljeća, po 
kojem je rukopis Kronike autograf Bernolda cijelo daljnje istraživanje je 
usmerilo u pogriješnom pravcu. Iako su kasniji istraživači primjetili da je 
tekst Kronike pisan različitim mastilom, dapače rukopisom, nisu iz toga 
izvukli zaključak kako je ona pisana od više ruke, već su to objašnjavali 
mijenjanjem rukopisa Bernolda tijekom pisanja teksta Kronike. No oni su 
morali ipak priznati da čak i u ovom slučaju pisanje trajalo dugo, možda 
desetljećima. Nije medjutim objašnjeno zašto ne bi netko mogao i poslije 
Bernolda nastaviti sa pisanjem osobito ako navedeni elementi ukazuju na to. 
Uostalom takvi dodatci su doista prihvaćeni, ali nisu doslijedno izlučeni.

Sličnu neujednačenost pokazuje Bernoldova kronika takodjer u tekstual
nom pogledu. Prije svega u njegovom tekstu u pogledu stila postoje dobro 
uočljive razlike. To je ranija historiografija već primjetila. Ona je takodje 
uočila kronološku zbrku koja vlada u dijelu Bernolda, što protivureči Pott-
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hastovoj konstataciji o pouzdanosti Bernoldove kronike u tom pogledu. No 
ona nije izvela zaključak koji se nama čini jedino logičnim, naime da s 
obzirom da se u Bernoldovom tekstu pojavljuju dva načina računanja počet
ka godine, jedan po utjelovljenju (25. ožujak), a drugi po rodjenju (25. 
prosinac) Isusa Krista, to ukazuje na to da je tekst sastavljen iz dva dijela. 
Stilske, kronološke i terminološke razlike u Bernoldovom djelu nisu toliko 
proučene da bismo mogli prihvatiti potpunu vje odostojnost njegove vijesti o 
Salomonovoj pogibiji u borbi protiv Vizantije. Uostalom veoma je u tom 
pogledu značajno da svi istraživači koji su se bavili Bernoldovim djelom 
smjestili su njegovo izlaganje u onaj dio njegovog teksta koji je nastao 
naknadno, samo što su oni to pripisali ipak Bernoldu što po našem mišljenju 
ne mora da bude slučaj. Bemoldova kronika svakako zahtijeva, pre korišće- 
nja kao izvora za ugarsku povijest još mnogo detaljnih istraživanja.

4. Vijest Bernoldove kronike pokušali su madjarski povjesničari podupri
jeti još nekim izvorima, koji govore o drugoj udaji njegove supruge. No ta 
vijrela ne sadrže nikakve podatke o pogibiji kralja Salomona, a dva najstarija, 
koja su najbliža Salomonovom vremenu (Anonim Gal i Život Otona biskupa 
bamberškog) ne spominju čak ni da je Salomon umro, te se ne može 
isključiti kako se njihov brak završio razvodom, znajući da je u to vrijeme 
Katolička crkva u takvim slučajevima još tolerirala sklapanje drugog braka.

Madjarska historiografija pri procenjivanju vjerodostojnosti svjedočanstva 
ugarskih kronika o mestu smrti i groba kralja Salomona nije takodjer uzela 
u obzir materijalne spomenike iz Pule koji izgledaju potvrditi njihove vijesti 
o ovom gradu kao mjestu gdje se nalazio grob kralja Salomona Arpadovca. 
To su u prvom redu moći -  relivije ovog vladara. One se spominju prvi puta 
u jednom aktu javnog bilježnika 1487. godine, kada ih je tadašnji pulski 
biskup Michele Ursini smjestio u oltaru pulske katedrale. To pak svjedoči o 
okolnosti da je Salomon već u ovo vrijeme, vjerojatno pod uticajem ugarskih 
kronika smatran u ovom gradu za svetog.

Kolekcija moći Salomona smještena u pulskoj katedrali sastoji se od 
njegove lobanje i niza manjih i većih kosti. Tijekom vremena zaboravilo se, 
gdje se čuvaju relivikvije Salomona i drugih svetaca čije su relikvije bile 
smještene zajedno sa njegovima. One su pronadjene 1657. godine i od tada 
su kroz dva stoljeća bile predmetom posebnog liturgijskog štovanja. Salomo- 
nove moći su se tada nalazile u istoj škrinji sa relikvijama svetog Flora. Sveti 
Salomon ugarski kralj, ispovjednik, kako mu je glasila oznaka u liturgijskom 
kalendaru imao je neko vrijeme svoj poseban blagdan, čiji se datum i rang, 
teritorijalni i sadržajni obim se tijekom ova dva stoljeća mijenjao. U početku 
je medjutim on imao svoju posebnu oraciju (misnu molitvu), kao i štiva 
(lectiones) u brevijaru svećenika. U njima je sažeto prikazan život Salomona, 
uzet iz Thur6czyjeve i Bonfinijeve kronike. Njegova biografija je takodje ušla 
u veliku zbirku životopisa svetaca koju je pokrenuo nizozemski isusovac 
Joannes Bollandus sredinom XVII. stoljeća. Vjernici su svjetkovali Salomo- 
nov blagdan takodjer uzdržavajući se od teškog fizičkog rada.
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Salomonov kult medjutim koji nikada nije potvrdjen od najviših crkvenih 
vlasti, tijekom vremena gubio je u svom značaju. Osobito poslije sjedinjenja 
Pulske biskupije sa Porečkom. Kao posledica toga izvršena je 1851. godine 
reforma liturgijskog kalendara sjedinjenih dijeceza. Ovom su reformom uki
nuti blagdani onih svetaca koji su se do tada štovali samo u jednoj od njih. 
To je bio takodjer slučaj sa kraljem Ugarske "svetim'1 Salomonom. Njegove 
relikvije se medjutim i dalje čuvaju u unutrašnjosti glavnog oltara pulske 
katedrale. Njih je tu zadesilo bombardovanje katedrale 1944. godine kojom 
prilikom je razbijena gornja ploča (menza) oltara smrskala upravo onu kutiju 
u kojoj su se čuvale relikvije Salomona. Tom prilikom je njegova lobanja 
razbijena u paramparčad. Godine 1985. je medjutim profesor Cleto Corrain 
sa univerziteta u Padovi izvršio rekogniciju Salomonovih relikvija i tom 
prilikom rekonstruisao je i njegovu lobanju. On je ujedno izvršio i osiometri- 
čka ispitivanja njegova skeleta. Tom prilikom je došao do zaključka da su 
kosti pripadale čovjeku visine od prilike 173-175 cm.

O postojanju Salomonovih relikvija (ili barem pripisanih njemu) i o 
njegovom liturgijskom kultu u Puli madjarski crkveni krugovi su bili obavi
ješteni još osamdesetih godina XVII stoljeća. Oni bi se od tada s vremena 
na vrijeme zanimale za njih, čineći čak neki od njih pokušaje da se kult 
kralja Salomona kao sveca uvede i u Ugarskoj. Ta nastojanja su medjutim 
ostala u prvom redu zbog političkih prilika bez rezultata.

Od sredine XVIII stoljeća pak javila se sumnja, prvotno samo metodo
loška da li je Salomon koji se štuje u Puli kao sveti doista istovjetan sa 
ugarskim kraljem tog imena. Teoretski naime postoji mogućnost da su dvije 
ličnosti naknadno spojene. To se medjutim moralo svakako dogoditi još prije 
1487. godine od kada se Salomon kralj, odnosno njegove moći štuju u 
Pulskoj katedrali, jer se on u spomenutom notarskom aktu izričito navodi 
kao kralj Ugarske. Postoji takodje mogućnost da je netko htio prisvojiti 
ugarskog kralja i "sveca" kao pretka. Poznato je, kako je dalmatinska porodi
ca Salomoni to pokušala učiniti. S druge strane u Istri je bilo rašireno 
štovanje jednog blaženika iz mletačke patricijske porodice Salomoni, redovni
ka dominikanca Jakoba Salomona. Njegov se lik medjutim nikako nije mo
gao spojiti sa likom ugarskog kralja Salomona, jer je on umro 1314., a o 
Puli kao mjestu smrti i groba ugarskog kralja kronike nas izvještavaju, kao 
što smo vidjeli još u XIII stoljeću.

Vijesti kronika su naprotiv 1851. godine izgleda dobile još jednu potvrdu. 
Godine 1851. pod ruševinama bivše benediktinske opatije svetog Mihovila na 
brijegu (San Michele in Monte) kralj Pule, koje su austrijske vojne vlasti 
zbog izgradnje utvrdjenja na tom mjestu dale sravniti sa zemljom, nadjena je 
nadgrobna ploča sa natpisom: Hic reqviescit illvstrissimvs Salomon rex Pan
nóniáé. Vijest o tom nalazu saopštio je bezimeni članak pripisan poznatom 
arheologu-amateru Pietru Kandleru, a objavljen u tjedniku L’Istria. Ovo 
otkriće medjutim nije u pulskoj a ni u madjarskoj znanstvenoj javnosti 
prihvaćeno. Pulski crkveni krugovi se nisu radovali pronalasku Salomonove
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ploče, jer je on smetao njihovoj tradicionalnoj predstavi, prema kojoj je 
Salomon sahranjen prvotno u katedrali. Ta pretpostavka je uostalom nalazila 
i kasnije pristalice i branioce, bez obzira na pronalaženje ploče. Iznete su 
naime kompromisna rešenja prema kojima je Salomonov grob se doduše 
nalazio u opatiji svetog Mihovila, medjutim on nije u tom skromnom grobu 
sahranjen, već kao što se i do tada vjerovalo u katedrali.

S druge strane madjarska znanost, pošto je slučajno saznala o postojanju 
Salomonove ploče pokazivala je u početku zanimanje za nju čak do te 
mjere, da je pokušala putem vodećih crkvenih ličnosti Ugarske da dodje u 
posjed iste. Iako u tome nije uspjela, ona je obezbjedila da se ona posudi za 
vrijeme trajanja milenijske izložbe, koja se održavala 1896. godine u Budim
pešti. Ona je na toj izložbi bila izložena u srednjovjekovnom paviljonu, koja 
je bila imitacija romanske kapelice. Madjarski nacionalni muzej sa svoje 
strane dao je napraviti o ploči otisak u gipsu.

Madjarski povjesničari se medjutim izgleda nisu osvrtali na postojanje 
nadgrobne ploče kralja Salomona U malobrojnim djelima u kojima je ona 
uopće spomjenuta, zabilježena je kao navodna. Niko se medjutim, koliko je 
barem poznato nije nadgrobni kamen kralja Salomona podrobnije prouča
vao. Stoga prvi zadatak koji nam se u vezi sa ovim spomjenikom nametao 
bila je detaljna analiza njegovih vanjskih i nutarnjih obilježja. Materijal ploče 
je vapnenac (krečnjak) najrasprostranjeniji kamen Istre. Stoga se sa praCom 
može pretpostaviti, kako je kamen za nadgrobnu ploču kralja Salomona 
nadjen na licu mjesta. Veličina ploče je 173-5x47-50 cm. Kako je ivica ploče 
oštećena nije moguće dati tačnije dimenzije. Njena je debljina pak od prilike 
14 cm. Dužina ploče je stoga značajno jer se ona poklapa sa dužinom 
kostiju osobe koje se čuvaju u pulskoj katedrali, što bi upućivalo na to da je 
on doista ležao u tom grobu, ili mu je barem taj grob bio namijenjen. Samu 
ploču jedna pukotina koja ide preko cele njene širine i debljine deli na dva 
fragmenta odlomka nejednake veličine. Dužina veće od tih je 108, a manje 
65-67 cm. Osim ove pukotine na ploči se vidi bezbroj manjih koji čine njenu 
površinu izbrazdanim. Ne može se isključiti ni to da je powšina ploče 
namjerno trljana i da se na njoj u jednoj prethodnoj fazi nalazili drugi 
znakovi, a sadašnji natpis je kasnije uklesan. Tako se prije početka teksta 
dobro vidje tragovi jednog grčkog križa. Na toj hrapavoj podlozi teče natpis 
u dva reda. On je smješten na taj način što se u gornjem redu nalaze reči 
"Hic reqviescit illvstrissimvs, Salomon”, a u donjem, ispod "Hic reqviescit" 
riječi "rex Pannoniae". Od teksta natpisa dio ”issimvs Salomon” se našao na 
manjem odlomku dok sve ostalo na većem.

Slova natpisa su vrlo neujednačena što daje natpisu valoviti spoljašnji 
izgled. Oblik čak i istih slova, dakako onih od kojih u natpisu ima više je 
razlikuju medjusobno. To se odnosi u prvom redu na slova "A", ”T', "N" i 
najviše na ”R". Ipak te razlike su toliko raširene po cijelom natpisu da se ne 
mogu vezati pojedini tipovi slova vezati za pojedine riječi. Nasuprot k tome 
druga slova pokazuju kroz cijeli natpis iste odlike. To je slučaj sa slovima "S"
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i "V". Po svom tipu slova pokazuju obilježja kapitale sa izvjesnim srednjevje- 
kovnim osobenostima. To dolazi do izražaja kod slova "H" i dva slova "A", 
čije su vodoravne crte koje spajaju njihove vertikalne odnosno dijagonalne, u 
slučaju slova "A" prelomljene sa vrhom na dolje, a u slučaju "H" ima luk na 
gore "R" riječi "illustrissimus" je za datiranje možda najzanimljiviji jer njena 
"glava” i dijesna "prijednja noga" izviru nezavisno jedna od druge iz njene 
lijeve vertikalne crte. Ovaj oblik slova "R” pokazuje niz spomjenika datiranih 
u XII stoljeće. Uostalom neujednačenost slova je takodje karakteristično za 
razdoblje XI-XII stoljeća. Prema tome spoljna obilježja natpisa bi svjedočila
0 suvremenosti njenog nastanka. Uostalom na to ukazuje i njegova jednos
tavnost, da ne kažemo primitivnost, koja dosta odudara od svečanog izgleda
1 materijala kasnijih, eventualno renesansnih falsifikata.

Od nutarnjih obilježja treba spomjenuti terminološke značajke natpisa. 
Od tih na prvom mjestu treba istaći, kako "illustrissimus" već od kraja XI, 
odnosno početka XII stoljeća se javlja u vrelima kao epitet kralja. Ono dakle 
izgleda suvremenim. Još je značajnije iz našeg aspekta, kako se naslov "rex 
Pannoniae" se posle početka XII stoljeća ne koristi (upotrebljava). U slučaju 
Salomona je pak taj naslov mnogostruko potvrdjen natpisima na njegovom 
novcu. Ako dakle odbacimo mogućnost za što nemamo nikakvih indikacija 
da je natpis na Salomonovoj nadgrobnoj ploči kasni-renesansni falsifikat, 
kada se, barem u literaturi ponovo javlja titula "rex Pannoniae" onda natpis 
možemo smatrati suvremenim, ili barem nastalim najkasnije do početka XIII 
stoljeća. Pada medjutim u oči, što opet govori o njegovoj originalnosti, da 
natpis Salomonove nadgrobne ploče ne spominje, dapače i ne upućuje na 
njegovu svetost, već navodi njegovu svjetovnu titulu.

Na osnovu svih naših istraživanja došli smo da slijedećeg zaključka: Kralj 
Salomon je poslije svrgavanja sa prijestola Ugarske, sklonio se doista u Pulu, 
odnosno u opatiju Svetog Mihovila na brijegu. To čini vjerojatnom takodjer 
okolnost, da su istarski markgrofovi koji su sa tom opatijom stajali u nekim 
vezama, bili Salomonovi rodjaci. Pri tome nije značajno da li je on doista 
učestvovao u pohodu protiv Bizanta, ili nije. Svoj život je okončao u toj 
opatiji, gdje mu je podignuta nadgrobna ploča, možda odmah možda nešto 
kasnije. U drugoj polovici XV stoljeća, kada je opatija Svetog Mihovila 
opustjela, nju su u komendu dobili pulski biskupi. Oni su kao što je poznato 
dragocjenosti iz opustjele opatije prenijeli u njihovu katedralu u Pulu. Saz
navši iz ugarskih kronika za svetost, ili barem za pokajnički život Salomona, 
oni su izvadili njegove kosti iz groba i sa ostalim dragocjenostima prenijeli ih 
u katedralu. Na taj način je nastao pulski kult ugarskog kralja Salomona.
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RIASSUNTO

Secondo la più antica delle cronache ungheresi (scritta prima del 1285) il 
re d* Ungheria Salomon (regno dal 1063 al 1077) mori nella città di Poli 
(oggi Pula, in Jugoslavia) sulle rive delTAdriatico. La storiografia conosce da 
tempo questo dato. D’altra parte interpretando erroneamente questa ed 
altre narrazioni di ambiente non ungherese (Annalista Saxo, Anna Comne
na) e richiamandosi altresi al dato contenuto nella cronaca di Bernold da 
Costanza (Sankt Blasien), nel cui testo, in apparente contraddizione con 
quanto riportano le cronache, si legge ehe Tex re ungherese Salomon cadde 
combattendo contro i Greci (Bizantini), già da due secoli gli storici tendono 
a trascurare questo dato, riportato dalle fonti narrative ungheresi in quanto 
inaffidabile. Tale atteggiamento, tuttavia, non e mai conseguenza di un’anali- 
si compléta di tutti e due i tipi di fonti, interpretate in funzione del profilo 
storico del re Salomon. Inoltre, non sono finora state prese in considèrazione 
le testimonianze archeologiche esistenti a Pola, le reliquie ehe gli vengono 
attribuite e la pietra tombale e neppure la tradizione locale e il culto 
religioso di cui abbiamo testimonianze fino alla meta del secolo scorso. 
Rianalizzando tutti questi dati da tempo conosciuti, l’autore e giunto alia 
conclusione ehe si possa accettare l’affidabilità di queste notizia delle crona
che, assumendo la città di Pola come la localité in cui mori, o almeno fù 
sepolto il deposto re ungherese Salomon.
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ZUSSAMMENFASSUNG

Nach den Angaben der für die ältesten gehaltenen (vor 1285 geschriebe
nen) ungarishen Chroniken starb der ungarische König Salomo (herrschte 
von 1063 bis 1077) in an der adriatischen Küste liegenden Pola (heute Pula, 
Jugoslawien), bzw. er wurde dort begraben. Die Geschichtsschreibung kennt 
schon seit langem die Angabe aus diesen Quellen, aber sie deutete sowohl 
diese als auch einige ausländischen Quellen (Annalista Saxo, Anna Komne- 
ne) teilweise falsch, wobei sie sich zu gleicher zeit andererseits auf die 
anscheinend entgegengesetzten, den Erzählungen der Chroniken entstam
menden Angabe von Bernold von Konstanz (Sankt Blasien) berief, nach 
der der ehemalige ungarische König Salomo sein Leben im Kampf gegen die 
Griechen (Byzantiner) verlor, wies sie als unglaubwürdig die Angabe der 
einheimischen Quellen zurück. Die Geschichtsschreibung tat das, ohne aus 
diesem Aspekt all die erwähnten einheimischen und ausländischen Quellen 
zu analysieren. Ausserdem zog sie keine materiellen Überreste aus Pola in 
Betracht, wie z. B. die ihm zugeschricbcnen Reliquien und den Grabstein, 
ebenso wie die an sie gebundene lokale Überlieferung und den Kult, obwohl 
sie all das schon seit langem hätte kennen sollen. Aufgrund der allseitigen 
Betrachtung all relevanter Angaben hält der Autor für möglich, dass die 
Angabe aus den Chroniken über den Polaer Tod Salomos, oder wenigstens 
im Bezug auf seine Grabstätte glaubwürdig ist.
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A legrégebbinek tartott (1285 előtt írt) magyar krónikák 
híradása szerint Salamon magyar király (uralkodott 1063-tól 
1077-ig) az Adriai tenger partján fekvő Póla (ma Pula, Jugo
szláviában, városban halt meg, illetve ott lett eltemetve. A 
történetírás már régóta ismerte a forrásoknak ezt az adatát, 
egyrészt azonban ugyanezek és néhány külföldi kútfő (Anna- 
lista Saxo, Anna Komnéne) elbeszélését tévesen értelmezve, 
másrészt Konstanzi (Sánkt Blasien-i) Bemoldnak arra, a kró
nikák elbeszélésének látszólag ellentmondó, adatára hivatkoz
va, mely szerint Salamon volt magyar király a görögök (bi
zánciak) elleni küzdelemben veszítette életét, a hazai elbe
szélő források adatát, mint hitelt nem érdemlőt elvetette. 
Tette ezt pedig anélkül, hogy ebből a szempontból elemezte 
volna mindezeket a hazai és külföldi forrásokat. Emellett 
nem vette figyelembe a Salamonra vonatkozó pólai tárgyi 
emlékeket; a neki tulajdonított ereklyéket és sírkövet, vala
mint az azokhoz fűződő helyi hagyományt és kultuszt sem, 
habár mindezeket már korábbról ismernie kellett. Az összes 
vonatkozó adat beható vizsgálata alapján a szerző megenged
hetőnek tartja, a krónikák Salamon pólai halála-, vagy leg
alábbis sírhelyére vonatkozó adatának hiteles voltát.


