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KÖZLEMÉNYEK

VESZPRÉMY LÁSZLó

A KALANDOZÁSOK REgINO KRÓNIKÁjÁBAN ÉS  
a magyar elbeszélő forrásoKban

A honfoglalásról és a kalandozásokról a magyar krónikákban igen keveset lehet olvasni, 
bár ezek között a szóbeli hagyomány által megőrzött történetek (Fehér-ló, Botond-monda, 
Lehel-kürtje) rendkívüli fontosságúak. Magától értetődő, hogy korabeli latin írásbeli
ség híján az események írásban való rögzítésére a nyugati ellenfeleknek volt lehetőségük, 
amit azok meg is tettek. Közülük is kiemelkedik Regino, illetve folytatójának kortárs kró
nikája, amely évkönyv-jellegű bejegyzések sorával rögzítette a magyar kalandozók pusz
tításait. Amennyire sajnálatos, hogy Liudprand, Widukind, a Fuldai évkönyvek elkerülték 
a magyar krónikások figyelmét, annyira örömteli, hogy Regino és folytatójának króniká
ját átolvasták, kijegyzetelték és bedolgozták műveikbe. A magyar kutatás számára inkább 
az jelentett problémát, hogy erre mikor került sor, illetve, hogy az egyes magyar forrá
sok közvetlenül Reginótól vagy egymástól kölcsönözve jutottak hozzá az információkhoz.

Regino krónikája a négy legfontosabb Karoling elbeszélő forrás közé tartozik,  
s magyar történeti szempontból is felbecsülhetetlen, még ha a magyarokra vonatkozó álta
lános részek döntő többsége Iustinustól és Paulus Diaconustól való – sokszor – szószerinti 
átvétel is. Regino (Regino Prumiensis abbas) először a trieri Szt. Maximinus monostor
ban lett szerzetes, majd 892-től prümi (Rheinland-Pfalz), apát, ahonnan azonban 899-ben 
eltávolították. Innen Trierbe ment vissza, ahol a Szt. Márton-monostor élére került, ahol 
egészen haláláig, 915-ig apát maradt, s ott is temették el.1 Legismertebb műve világkró
nikája (Chronica), amelyben két könyvben Krisztus születésétől 906-ig tárgyalja az ese
ményeket (741-ig, majd 742–906 között). Művét Trierben fejezte be 908-ban, s Adalbero 
augbsurgi püspöknek ajánlotta.2 Szerencsére évek óta rendelkezésünkre áll Regino króni
kájának szövegtörténete, ami elsősorban utóéletének és mintaként való felhasználásának 
nyomon követését teszi könnyebbé. Regino művét nem a dinasztiához rendkívül közel álló 
Prümben írta, ahol először apát volt, hanem Ratbold érsek mellett Trierben. Ekkor szü
letnek meg munkái: 906-ban Hatto mainzi püspöknek ajánlott egyházjogi pasztorizációs 
kézikönyve, 908-ban krónikája, majd több éves alkotómunkát követően zenei traktátusa. 
A szerző súlyát mutatja, hogy műveit a birodalom meghatározó politikusainak ajánlotta. 
Ez alapján krónikás művét többen a fiatal IV. (gyermek) Lajos nevelésére szánt királytü
körnek tekintik, s elkészültének meghatározó motívumát is ebben látják. Az utolsó évti

1  Repertorium, fasc. 3. 459–461. o.; G. Schmitz szócikke. In: Verfasserlexikon, 1115–1122. o.; Wattenbach 
1990. 898–904. o.; Stephen Penn szócikke. In: Encyclopedia, 1265–1266. o.; Kóta Péter szócikke. In KMTL 
572. o.; J. Laudage szócikke. In: LMA 7. köt. 579. o., Adalbertre lásd: D. Claude szócikkét. MA 1. k. 98–99. o.

2  Kiadása: Regino. Magyar fordításai: Kordé Zoltán. In: ÁKÍF 194–200. o. és Horváth János In: MEH 
205–209. o.
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zedek évkönyvszerű elrendezése ellenére történeti munkáját egyszerre írta, ami megma
gyarázza irodalmi kvalitásait is. Ebből az is következik, hogy a magyarokra vonatkozó 
részeket is néhány év távlatából, leginkább 900–906 között szerkeszthette egybe. A 892–
906 közötti rész egyébként is Regino politikai helyezkedéséről tanúskodik, de mindez a 
magyar vonatkozású részeket alig érintette. Egy ponton azonban talán mégis befolyásolta 
tollát a magyarok győzelmeinek tudatos elhallgatása, amikor minden bizonnyal pozitívan 
ábrázolt uralkodója gyermek Lajos iránti tiszteletből tette le a tollat a katasztrofális kime
netelű 907. évi pozsonyi csata elbeszélése előtt, amit később folytatója, Adalbert is kur
tán intézett el.3 Miként valószínűleg a szerző maga cenzúrázta művét és hagyott ki belőle 
néhány kellemetlennek tűnő bekezdést, még mielőtt a krónika folytatójához, Magdeburgi 
Adalberthez került volna. Adalbert, korábban szintén Szent Maximinus-i szerzetes már 
953-tól közel került az udvari körökhöz, dolgozott a kölni érseki és a királyi kancellárián 
is. Bizalmi helyzetét mutatja, hogy 967-ben II. Ottó kíséretében találjuk, illetve, hogy 968 
és halála, 981 között betöltötte az akkor frissen alapított magdeburgi érseki széket. A kró
nika folytatására a 907 és 967 közötti évekből az eseményektől időben távolabb, 966–967-
ben kerülhetett sor, amikor is az elzászi Weisseburch- (Wissembourg-) monostor apátja 
lett.4 Az egyszerűség kedvéért a tanulmányban csak Reginót fogom emlegetni, de ez alatt 
értem a 907 utáni folytatását is. Egyébként maga Adalbert is egységes műnek tekintette 
a krónikát annak folytatásával, s tett keresztutalásokat a két rész között. A magyar kalan
dozások nagyobb része értelemszerűen már a folytatásként elkészült részben olvasható.

A magyar krónikák és azok Regino általi használata kérdésének kutatása hosszú 
múltra tekint vissza, és a számtalan vizsgálódás ellenére sem tekinthető végérvényesen 
lezártnak. A kutatásban több vélemény alakult ki. A korábban legelterjedtebb vélemény 
szerint Anonymus, a Krónikaszerkesztés és Kézai (a továbbiakban An, KSz és Kézai) 
közös elemei az úgynevezett „Ősgesztára” vezethetők vissza.5 Egy másik vélemény szá
mol azzal a lehetőséggel, hogy az An a KSz-ból kölcsönzött, vagy éppen fordítva. Ma a 
legelfogadottabb nézetnek az tekinthető, hogy hogy az An és a KSz különkülön, önál
lóan használta Reginót. Domanovszky Sándor 1933-as tanulmányában meggyőzően bizo
nyította, hogy mindkét forrás egymástól függetlenül is hozzáfért Regino szövegéhez. Ezt 
Kristó gyula 1970-es Regino-tanulmányában is megerősítette, bár ő inkább a Szkítia-
kép eredetére koncentrált. Joggal hívta fel ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a magyar 
szerkesztők Regino és folytatója szövegéből a kalandozások kijegyzetelésekor a sikerrel 
záruló hadieseményekre koncentráltak, míg a megkerülhetetlen 955-ös Lech mezei vere
ség esetében azt különböző módon próbálták meg szépíteni.6 Kristó gyula joggal álla
pítja meg, hogy semmi sem mutat arra, hogy Kézai maga is forgatta volna Regino művét.  
A magyar források közül Regino szövegének legalaposabb ismerete az An-ban található, 
de meglepő módon a KSz számára az mégsem tekinthető közvetítő forrásként.

3  MacLean 2009a.; MacLean 2009b. 1–28. o.; Emberger 2011. 585–609. o.; Roberg 2008. 224–229. o.; 
Szádeczky Kardoss 1998. 86–97. o.; Kortüm 1994. 499–513. o.

4  Hauck 1974. 276–353. o.
5  Az egyszerűség kedvéért csak az SRH kiadásra fogok hivatkozni, amitől az újabb angol–latin kiadások 

lényegesen nem térnek el: Vö.: Anonymus 2010; Simon de Kéza 1999. Legutóbb összefoglalóan: Thoroczkay 
2016.

6  Veszprémy 2012a. 1189–1198. o.; Veszprémy 2012b. 517–530. o.
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Anonymus Regino-ismerete bizonyítottnak tekinthető, ám az már kevésbé, hogy mely 
kifejezések és dátumok származhattak tőle. Már Hóman Bálint is úgy gondolta, hogy 
Anonymus 884. éve és Regino 888. éve szoros kapcsolatban áll egymással.7 Az elté
rés okát egyszerűen másolási hibával vagy egyszerű tollhibával magyarázták – miként 
györffy györgy is –, s valószínűleg ennél valószínűbb magyarázat nem adható. Az előbbi 
magyarázat mellett az szól, hogy a budai krónika a helyes 888. évet őrizte meg,8 azaz a 
magyar krónikás hagyományba valamikor a Reginónál olvasható szám is bekerült. Az 
már más kérdés, hogy Regino esetében mivel lehet magyarázni az évszámot. Újabban 
arra hívták fel a figyelmet, hogy a német krónikás részéről a magyar betörések istencsa
pásként való ábrázolása éppen ezen a helyen nem véletlen. Sőt, ellenkezőleg, ez tudatos,  
s a birodalmat sújtó szerencsétlenség évhez kötéséhez az utolsó Karoling császár, III. Kö - 
vér Károly (Charles dit le gros) lemondatása és halála vezetett.9 Úgy is érthető, hogy a 
császár halálával „elszabadult a pokol”, újabb pusztító rablóhordák törtek a birodalomra.

Hómannak egy másik megfigyelését már kevesebb megbecsülés övezte. Felfigyelt 
ugyanis arra, hogy Regino a saját információin alapuló krónikarészt a 818. évnél, Nagy 
Károly halála után kezdi.10 Tudvalevően Anonymusnál (3. fejezet) a 819-es évszám Ügyek 
története kapcsán kerül lejegyzésre. Talán finoman arra akar utalni, hogy a magyar törté
nelem kezdetei is szinte egybeesnek, párhuzamba állíthatók a frank történelemmel.

Ezek alapján Hóman harmadik megfigyelése is elgondolkodtató, ahol a Budai kró-
nikának a hun történetre vonatkozó 328-as évszámát szintén a prümi apát krónikájából 
magyarázta,11 mivel azt Reginónak a hunok Szkítiából való kijövetelénél szereplő 327-es 
évével hozza kapcsolatba. Ezen a helyen meglepő módon Anonymus a catalaunumi csata 
évszámát, 451-et hozza, ami az Attila-irodalommal való kapcsolatának szép bizonyítéka, 
s egyúttal jelzi, hogy Reginót ebben az esetben sem ő használta elsőként. Ezzel szemben 
a KSz 373. éve a világkrónikáknak a hunokra vonatkozó első adataival van összhangban. 

A Regino ismeretére és használatára vonatkozó fejtegetés nem választható el attól, hogy a 
fennmaradt krónikavariánsok közötti leszármazást hogyan rekonstruáljuk. Hagyományosan 
elfogadott nézetnek számított, hogy mindaz, ami a KSz-ben, An-ban és Kézaiban közös, az 
az úgynevezett Ősgesztára vezethető vissza. Már rögtön problémás az ősgeszta terminus 
értelmezése, mert homályban marad, hogy melyik korábbi, vagy éppen a legelső magyar 
krónika-szerkesztésre gondolnak-e. Véleményem szerint helyesebb az őskrónika kifejezés 
helyett 1200/1220 előtti krónikaszerkesztésekről beszélni, (azaz az Anonymus által hasz
nált változatnál korábbiról), vagy a legkorábbi magyar krónikaszerkesztésről, amit általá
ban legkésőbb 1100 körülre teszünk, elsősorban Anonymus gallus 1113 körüli magyar
országi útja és krónikájának vélhetően a magyar KSz-ból kölcsönzött sorai alapján. Az 
ősgeszta-koncepció kimondottan azon a feltevésen alapult, hogy a KSzra sem Anonymus, 
se Kézai nem hatott, tehát a korábbi magyar krónikákból közvetlenül semmi sem került át 
a XIV. századi krónikaszerkesztésbe, illetve az annak forrásául szolgáló korábbi szerkesz

7  Hóman 1925. 79–81. o.
8  SRH I. 286. o., a zágrábi krónikára: uo. 206. o.
9  MacLean 2009b. 2–3. o., bővebben: MacLean 2003.

10  Regino külön is hangsúlyozza, hogy művében is új szakasz kezdődik: „Haec, que supra expressa sunt, 
in quodam libello reperi… cetera, quae sequuntur, meae studio descripta sunt, prout in Chronicarum libris 
adnotata inveni…” Regino 1890. Ad annum 813., 73. o.

11  SRH I. 255. o.
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tésekbe. Ezt györffy györgy, s Kézai vonatkozásában mindenekelőtt Szűcs Jenő eredmé
nyeinek köszönhetően megcáfoltnak tekinthetjük. Regino krónikájának egymástól függet
len használata mind a KSz mind az An esetében bizonyítható, Kézai esetében ez eddig sem 
merült fel komolyan. Nála az a kérdés, hogy milyen mértékben vegyítette az An és a KSz 
szövegeit. Domanovszky Sándorhoz hasonlóan csak egy példát emelünk ki: a Vercelli epi
zód esetében Kézai szemlátomást a KSz variánsát követi (Kézai 38. fejezet, KSz 58. feje
zet, An 53. fejezet), ugyanakkor a KSz Reginóra visszamenő „langobardok” alakja helyett 
az An-nal egyezően a modern és korszerű Lombardia alakot használva.

A KSznek s az An-nak számos hasonló helye van, ahol azonos, közel azonos félmon
datok, mondatok olvashatók. Ezek rendszeres áttekintése még nem történt meg, inkább 
csak alkalomszerűen történt kísérlet az átadó és átevő fél valószínűsítésére. Most csak 
az egyik legfrappánsabb kölcsönzés példáján utalunk arra, hogy egyes esetekben azono
síthatónak tűnik az átadó szöveg.12 A KSz 102. fejezetében Bak János vette észre a bib
liai párhuzamot a Képes krónika készülő angol fordítása jegyzeteinek a készítése közben. 
Ez alapján nyilvánvaló, hogy a bibliai képet a KSz szerkesztője aknázta ki, s Anonymus 
annak csak egy rövidített, igaz nyelvileg frappáns kivonatát nyújtotta. Megjegyezzük, 
hogy egyházi környezetben a szöveghely egyébként is jól ismert volt breviáriumi előfor
dulásának köszönhetően. A kölcsönzés irányának egyértelműsége feljogosíthat bennün
ket arra, hogy hasonló eseteket a kalandozások történetének leírásában is keressünk!

Ksz 102. fej. anonymus 8. fej. Biblia, Deut. 32:42.
Quos Hungari celerius 

pesequentes acutissimos 
gladios suos et sitibundos 
in sanguinibus Cunorum 
inbriaverunt. capita quippe 
Cumanorum no viter rasa, 
tamquam cucurbitas ad 
maturitatem nondum bene 
perductas, gladiorum ictibus 
disciderunt.”

Almus dux et sui milites 
persequentes Ruthenos et 
Cu  manos usque ad civitatem 
Kyev et tonsa capita 
Cumanorum Almi ducis 
milites mac tabant tanquam 
crudas cucurbitas…

…inebriabo sagittas meas 
sanguine et gladius meus  
derabit carnes de cruore  
ocsorum et de captivitate 
nudati inimicorum capitis.

„A magyarok tehát 
kegyetlen halállal szorongatták 
a po  gányokat, futottak is 
nyomorultul, de a magyarok 
még gyorsabban űzték 
őket, vért szomjúhozó, éles 
kardjukat a kunok vérével 
részegítették. Kard csa pásokkal 
hasogatták a frissen beretvált 
kun fejeket, akár az éretlen 
tököt.”

„Álmos vezér meg katonái 
az oroszokat és kunokat 
egészen Kijev városáig 
üldözték, és úgy aprították a 
kunok tar fejét, mint a nyers 
tököt.”

„…nyilamat vérrel itatom 
részegre, kardom hússal 
lakatom jól – az elesettek 
és a sebesültek vérével, az 
ellenséges vezérek fejével.”

12  Vö.: Hóman 1925. 73. o.
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A kalandozások leírásakor a KSzváltozatnak már része volt Padova felgyújtása, ami 
egyébként Friuli említésével együtt Reginónál nem olvasható. Erre már gombos Albin is 
felfigyelt,13 rögtön megemlítve, hogy János Diaconus műve egy hosszabb felsorolásban 
említi Padovát, de annak felgyújtását nem. A kérdés azért is érdekes, mert a korabeli okle
veles források – gombos véleményével megegyezően – nem mondanak ellent egy ilyen 
híradásnak. Így I. Berengár 912. évi oklevele az „ecclesia incendio flammata” megfogal
mazásban kifejezetten említi a tűzesetet.14 Nem tudunk másra gondolni, mint a krónikás 
részéről a magyarok által sűrűn látogatott friuli területen szerzett helyi, szóbeli informá
ció hasznosítására. Mivel minkét krónikában megvan, ismét arra kell gondolnunk, hogy a 
Névtelen ezt már az előtte fekvő krónikaszerkesztésben találta.

Ennek ellenére Anonymus megszövegezése teljesebb, ahol a városnévhez a szokásos 
reginói formulát kapcsolja „cedibus, incendiis et rapinis” (gyilkolással, gyújtogatással és 
rablással). Azonban Anonymus önálló forráshasználatát igazolja a „Caroli minoris” (fia
talabb Károly) alak, ami szabályos, ám az elbeszélő forrásokban rendkívül ritka megne
vezése III. Kövér Lajosnak (879/881–887), akit a korabeli források fiatalabbnak (minor) is 
neveztek. A „minor” szóhasználat érdekessége, hogy maga Regino nem használja művé
ben, így leginkább egyik, talán itáliai hatásra mutató korabeli glosszájára lehetne gon
dolni, ami a krónika kritikai kiadásába nem került be. Az itáliaiak nevezték 875 körül 

„Karoleto, Karlito”-nak, hogy megkülönböztessék Kopasz Károlytól.15 A KSz „marchia 
„Longobardie” (Langobárd határtartomány) alakja azonban közelebb áll Regino szöve
géhez, „fines Langobardorum” (Langobárd határ), míg a közös „marchia” szóhaszná
lat összeköti a KSzt és az An-t. Feltehető, hogy már az An előtti krónikaszerkesztés
ben olvasható volt egy rövidebb Regino kivonat, amit Anonymus a teljes Regino kézirat 
birtokában kibővített, egyes helyeken gyakorlatilag szinte szó szerint követve forrását.  
A „Langobardiae” alakot azonban naprakésszé tette a „Lombardia” változattal. Az An-ban 
betoldott „nominatissimus” (igen nevezetes) jól illik a X. századi szövegkörnyezethez, ám 
Regino nem használja a szót, míg Anonymus kedvelte, s műve más helyén is előfordul.

Sajátos An-ban az „amicus ac fidelissimus consiliarius” (barát és igen hűséges tanács
adó) szókapcsolat, mivel a KSz-ben csak a Reginóban olvasható „fidissimus” alak áll. 
A magyarázatot talán Regino 898. évi mondata adja meg, ahol a kritikai kiadás szerint 
„ducem sibi fidissimum et unicum consiliarium” (igen hűséges és egyedüli tanácsadó
ját) szavak találhatók. Anonymus innen bővíthette mondatát, s az „unicum” szót vagy  
ő olvasta „amicum”-nak, ami paleográfiailag könnyen magyarázható, vagy az általa látott 
kéziratban is így szerepelt.16 A KSz-ben olvasható zárómondat „ad proprium regnum/in 
Pannoniam cum victoria redierunt” (királyságukba/Pannoniába győzelemmel visszatér
tek), megismétlődik a KSz 61. fejezetben, de előfordul az An 56. fejezetben is, itt, az An 

13  Gombos 2011. 54–55. o.
14  Legutóbb: Bácsatyai 2016. 179–180. o. és Bácsatyai 2017. „A kalandozásokra vonatkozó egykorú kút

fők” című fejezet vonatkozó része.
15  A Regesta Imperii utal arra, hogy a Carolus minor megnevezés előfordul az itáliai királylistában, MgH 

SS rer. Lang. 1888. 503. o.
16  Korábbi Regino kiadásokban is előfordul unicum helyett az „amicum” olvasat. Vö.: Veteris ævi analecta 

seu vetera aliquot monumenta quæ hactenus nondum visa. Hagae Comitum, 1738. Ed. Antonius Matthaeus 
Cornelius. 3. k. 44. o. (Reprint: ReInk Books, 2017.).
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53. fejezetben azonban nem. A mondat első előfordulásaként ismét a korábbi krónikaszer
kesztést valószínűsíthető.

Anonymus önálló Regino-használatát mutatja a Waldo-epizód szó szerinti és részle
tes elbeszélése. Itt azonban egy apró tévesztést elkövet a magiszter, forrásával ellentétben 
Stephanus helyett Waldót teszi meg „comes”-nek. Az epizód a KSz-ben és Kézaiban egy
általán nem fordul elő, noha a leírt szituáció, szükséglet végzése közben végezni valakivel, 
kedvelt és mulatságosnak tekintett témája volt a középkori elbeszéléseknek.17

Az előbbi példával szemben az An 54. fejezet és a KSz 59. fejezet kapcsolata bonyo
lultabb, de ismét a KSz-ben megőrzött szöveg tűnik a mintaadónak. A szerkesztő 
Reginót kiegészítve, attól elszakadva használja fel a 910. év néhány adatát. Ezt támogatja 
az a megfigyelés is, hogy nem Anonymus sajátja a mintaszövegtől való ekkora eltérés 
(miserabiliter helyett turpem, valamint az önálló „multis milibus eorum cesis”- betoldás). 

Hasonló a helyzet az An 56. fejezet és a KSz 61. fejezet között. Ebben a Reginónál is 
szereplő fuldai monostort An egyszerűen kihagyja, miként Strassburg említése is csak a 
KSz-ben (majd Kézainál) fordul elő. A „senonok” meredélyein való áthaladás történeté
nél azonban felmerülhet, hogy az An saját betoldása. Bár – saját korábbi véleményünket 
módosítva – inkább azt gondoljuk, hogy ezt már a korábbi krónikaszerkesztésben olvas
hatta, de annyira megtetszett neki a leírás – talán mert maga is járt arra, vagy hallott 
a hágóról –, hogy Reginó szövege alapján kiegészítette (gentibus naturali situ locorum 
tutissimis/a természet által rendkívül biztonságos helyen lakók), miként Lombardia gaz
dagságához is volt hozzáfűzni valója. A „vidissent” (meglátták) alak nem igazán illik a 
szövegbe, talán igaza van Juhász Lászlónak, hogy a ránk nem maradt eredeti fogalmazás
ban „venissent” (megérkeztek) jobban illene a kontextusba. Ha így van, akkor Anonymus 
volt az, aki kibontotta a romlott alakként olvasható „vidissent” értelmét, s azt kibővítve 
már jól értelmezhetővé tette.18

A „tutissimi” (nagyon biztonságos) megfogalmazás Reginónál többször is előfordul, 
így azt a magyar Névtelen krónikás tőle kölcsönözhette. Az An-ban olvasható „in arcu 
et sagittis” (íjjal és nyillal) betoldás a Reginóra jellemző „igne et gladio” (tűzzel vassal) 
helyett a magyar szerző tudatos archaizálásának tekinthető.19

Annál több találgatásra adott alkalmat az An-ban olvasható változat az „aliminus” 
népekről. A kifejezés a KSz „populi aeterni Martis” (örök Mars népei) helyén áll, amit 
hasonlóképpen nehéz volt értelezni. A kifejezés minden bizonnyal a középkorban is ked
velt, már a legrégebbi pannonhalmi könyvjegyzékben is szereplő római szerző Lucanus 
Pharsaliájának egy helyére (8,223) megy vissza, ahol a költő az alánokat nevezi meg 

„örökké harcos kemény népségként”.20 A latinban „peterem cum Caspia claustra et sequerer 
duros aeterni Martis Alanos”. Azt, hogy a Senonok hegye elnevezés a Mont Cenis nevű 
hágóra utal, magunk is észrevettük, noha kellő szakirodalmi tájékozottság birtokában 
könnyen felismerhettük volna, hogy már századokkal korábban is az azonosítás evidens 
volt.21 Könnyen adódik a feltételezés, hogy az irodalmi forrásokban kétségkívül tájéko

17  Veszprémy 2009. 397–404. o.
18  Juhász 2005. 335–351. o.
19  Erre lásd: Veszprémy 2011. 183–201. o.
20  A pannonhalmi példányra: Veszprémy 1996. 327–382. o.
21  Müller 1825. 251. o. Vö.: Veszprémy 1998. Legutóbb Bácsatyai Dániel hívta fel a figyelmet a „Senones” 

jelentésére. Bácsatyai 2013. 279–315. o.
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zott Anonymusnak „beugrott” az „örök Mars” szóösszetétel, s nem kevés anakronizmus
sal az „alánok” nevére asszociált. Azt, hogy le is írta-e, vagy csak gondolt rá, nem tudjuk. 
Ha leírta, akkor nem csoda, hogy a „populos Alanos” szavak a másolók kezén eltorzul
tak, s lett belőlük egy valamivel hihetőbbnek tűnő, gabriel Silagi által is támogatott „hatá
ros” népek jelentésű, „aliminos” szó, ami megtalálta útját a közép-latin szótárakba is.22  
A torzult szóalakból következően meglehet, hogy „populos Alemannos” állt a helyén, ám 
a másoló ezt is teljesen értelmetlennek érezhette.23 Persze, az is lehet, s paleográfiai meg
gondolásból ezt tartjuk a legvalószínűbbnek, hogy Anonymus maga alkotta meg az „alá
nokra” hasonlító „aliminos” alakot. Az azonban bizonyos, hogy az „Aeterni Martis” uta
lást ő értette meg egyedüliként a krónika olvasói közül, s az is bizonyos, hogy az időben 
korábbi szerkesztésnek kellett tartalmaznia az „aeterni Martis” fordulatot, mivel fordítva 
nem képzelhető el az „aliminus” alak létrejötte. Felmerült közben a szakirodalomban a 

„populos Alpinos” eredeztetés is,24 ami azonban igen kétséges, mivel ennek középkori elő
fordulásait nem sikerült megtalálni. A két művelt krónikás között nagyon könnyen el lehet 
képzelni egy ilyen szellemi párbeszédet: a másik jelzi, hogy azonosította a helyet, s meg
adja a Lucanusnál előforduló népnevet, vagy még finomabban, csak utal rá.

A kalandozások magyar krónikás forrásait legutóbb gabriel Silagi tekintette át az 
1988-as spoletói konferencián.25 Előadásában azonban sajnos nem szentelt figyelmet 
annak, hogy a Reginónál olvasható információk miként kerültek be a magyar króni
kás szövegbe. Amint láttuk, Anonymus jelentős kiegészítéseket tett, illetve amit elha
gyott, annak okát csak találgathatjuk. Fuldát talán azért nem említette, hogy egy kolos
tor kifosztásával kevesebb maradjon a magyarok „számláján”, Strassburgot talán azért, 
mert esetleg rájött, hogy a strassburgi püspök halálának semmi köze sincs a magyarok
hoz? Meglehet, de az esemény és a magyarok közötti kapcsolat hiányát nem vette észre a 
Waldo-epizódban, miként Erchanger és társa halálának sincs a magyarokhoz köze, amit 
szintén átvett. Azonban jó érzékkel nem követte a krónikát a sváb Erchanger és testvére 
Bertold titulusaiban, akiket a magyar szerkesztő lotaringiai és brabanti hercegnek tett 
meg. Ezeken a képtelen címeken az elbeszélő forrásokban sehol sem találkozunk, így 
csak arra lehet gondolni, hogy fiktív megnevezésükkel az átdolgozó a magyarok sikereit 
akarta felnagyítani. A lotaringiai megjelölést Regino szövege még akár alá is támaszt
hatná, mivel néhány szóval korábban előfordul, a brabanti megjelölés azonban menthetet
len, ilyen nevű lotaringiai és brabanti grófok és hercegek sosem éltek.26 Reginónál egyál
talán nem fordul elő Brabant, maga a hercegi cím 1188-tól adatolható. Korábban 1125-től 
mint „Dux et marchio Lotharingiae atque comes Lovanii”, 1142-től „Dux Lotharingiae et 
comes Brabantie” fordulnak elő. A brabanti hercegi cím különös voltára Mályusz Elemér 

22  gesta Hungarorum, 179. o.; Svpplementvm, 101. o.
23  Alemany. 2000. 130. o., ahol előfordul a forrásokban a két népnév közötti tévesztés. Az SRH kiadásban 

is minden bizonnyal azért írták nagy kezdőbetűvel, mert az Alemannokkal azonosította a kiadó. SRH 1. 112. o. 
Vö.: Supplementum, 101. o. Fordításban: Lucanus 1869. 182–183. o. „A kaspi kapuknál jártam s vívtam örök
viadalos zordon Alánra.” Lásd még: Lucanus 1867. 199. o.

24  Holler 2009. 300–324., 431–449. o.
25  Silagi 1988. 245–272. o.
26  Nelis 1908. 145–161. o.; Bonenfant 1968. 1129–1165. o.
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is felfigyelt, de ő még az V. István kori Gesta szerkesztőjének a munkáját vélte a betoldá
sokban felfedezni.27

Úgy látszik, hogy Kézai érdemben nem nyúlt hozzá a magyar kalandozásokra vonat
kozó korai szöveghez, eltekintve néhány tulajdonnév anakronisztikus betoldásától. Ez 
alapján nagyon valószínű Mályusz Elemér és Horváth János feltételezése, hogy a kalan
dozások kiegészítése a Botond és Lehel kürtje fejezettel a Kézait megelőző, Ákos mester
nek nevezett XIII. századi krónikás műve lehet. Ezt a stíluskritika is támogatja, ameny
nyiben az említett hosszabb történetek ritmikus prózában íródtak. Kérdés, hogy a lefeje
zett grófok azonosítása lotaringiai és brabanti hercegekként ekkor került-e be, vagy még 
egy ezt megelőző korábbi szerkesztéshez kapcsolható? Úgy látom, hogy a XIII. századi 

„Ákos mester”-ként azonosított szerkesztő nem használta Reginót, teljesen szabadon írta 
át az eseményeket. Ezzel szemben a korábbi, talán XII. századi szerkesztő bizonyíthatóan 
forgatta Reginót, s átemelt tőle olyan részleteket, mint a strassburgi püspök halála vagy 
Erchanger és testvére meggyilkolása. Nem bizonyítható, de feltehető, hogy a „barbanti” 
jelző betoldásával együtt mindez az első szerkesztő műve, valamikor a XII. század vége 
felé. Ha nem, akkor két szerkesztő keze munkáját kell feltételeznünk Anonymus előtt, 
akik egymástól függetlenül átszerkeszthették a Reginótól és folytatójától származó része
ket, aminek azonban nem látjuk túl nagy valószínűségét.

A krónikaszöveg létrejöttére ez fontos adalék, még ha az 1180-as éveknél valamivel 
korábbi időponttal is számolhatunk. A Regino-szöveg használatát a krónika szerkesz
tője részéről így a XII. század második felére valószínűsítenénk. Ha valóban Anonymus 
Regino-kivonatát már az előtte fekvő szerkesztésben olvashatta, számos tévedés, anak
ronizmus beleszövésének a vádja alól fel lehet menteni. Esetleg csak azt lehet a szemére 
vetni, hogy nem járt el még gondosabban. Mindenesetre a XVIII. századi német kriti
kusok lesújtó ítélete sok ponton ezzel alaptalanná vált. Itt különösen a híres evangéli
kus tudós, Semler véleményére érdemes utalni, aki a Vercelli-epizód párhuzamos – a 
Regino-féle és a magyar változat – leközlésével bizonyítja, hogy nem létezett önálló korai 
magyar történelmi emlékezet és hagyomány a kalandozások korára nézve.28 Persze, tesz 
néhány keresetlen megjegyzést a Waldo és az Erchangertörténet félreértelmezése kap
csán. A Reginónál olvasható magyarokra vonatkozó említések mozaikszerű összegyúrá
sát alapvetően már Anonymus előtt elvégezték. Az évszámokhoz neki sem volt nagyobb 
vonzódása elődjénél, hiszen a világkrónika alapján a kalandozásoknak egy pontos, abszo
lút kronológiáját lehetett volna felvázolni, amire egyikük sem tett kísérletet. Ráadásul a 
Reginó folytatójánál a 954. évnél olvasható lázadás kifejezéseit és tényeit (inimici Ottonis, 
Ottó ellenségei) ő egy évvel későbbre, a Lech mezei csatát követő bosszúhadjárathoz kap
csolja. Pontosan kellett tudnia, hogy Reginónál hol volt olvasható, de a szerzőt nem a kro
nológia, hanem a szöveg érdekelte. Ez magából a műfajból következett: a Trója és Nagy 
Sándor történetek mintájára megírt magyar őstörténet számára fontosabb volt a szerke
zet, a stílus, a stiláris megformálás, mint az évszámokkal való bíbelődés. Így is a Névtelen 
szerzőt dicséri, hogy jó érzékkel figyelt fel a Regino művében előforduló korszakhatárt 
is jelentő évszámok fontosságára, s a magyarok megjelenésének, a magyar honfoglalás

27  Mályusz 1971. 101–103. o. Számolni kell Mályusz Elemér véleményével is, miszerint a „brabanti” jelzőt 
egy kései, XIII. századi átdolgozó szúrta be.

28  Semler 1761. 29–31. o.
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nak így a forrásokban feltalálható legpontosabb variánsát adta. Végül még egyszer hang
súlyozzuk, hogy Anonymus és a KSz közötti azonosságok semmiképpen sem a XI. szá
zadi/1100 körüli első krónikaszerkesztésre mennek vissza, hanem Anonymus kezébe 
egy későbbi szerkesztés kerülhetett. Ezt leginkább Regino krónikájának szövegtörté
nete indokolja, melynek közép-európai kezdetei éppen a XII. század elejétől adatolhatók.29  
A gyakorlati lehetősége meg lett volna annak, hogy a KSz, illetve elődjei ne csak Kézaitól, 
hanem közvetlenül Anonymus krónikájából is merítsenek, de a szövegpárhuzamok fel
sorolásán túl egyértelmű filológiai bizonyítékot eddig alig sikerült találni erre. Ebben 
az irányban is érdemes tovább gondolkodni, hiszen gerics Józsefnek meggyőzően sike
rült igazolni azt, hogy egy Izidór szöveghely Anonymusnál teljesebb formában olvasható, 
mint a KSz-ben.30 Persze az sem elképzelhetetlen, hogy Anonymus felismerte a helyet, 
és amint Regino esetében is tette, azt Izidór enciklopédiája alapján pontosította. Ebben 
az összefüggésben érdemes utalni Deér József egyik megfigyelésére, amit a magyar 
krónikák Szíktia-képe kapcsán tett.31 Érvelése szerint lényeges, hogy Regino a bibliai 
eredetet (Jafet fia Magóg) nem foglalja be művébe, noha a szkíták bibliai eredeztetése 
Izidórtól kezdve az Exordiaként emlegetett Justinus-kivonatig széles körben ismert és 
elterjedt volt. Felvethető és talán elfogadható Deér javaslata, hogy nézzük meg az An, 
a KSz, Regino és az Exordia leírását. Szerinte ott, ahol az An nem az Exordiát követi, 
hanem azzal szemben Reginót, szerinte az az oka, hogy Anonymus ezekben az esetek
ben egy korábbi, Reginót követő magyar krónikaszerkesztésnek ad hitelt. Így például jel
lemző az An, Regino és a KSz szóhasználatára az „extenditur, tergo flumen” szavak, míg 
az Exordiában az „interclusa est, dorso, fluvius” szavakat találjuk. Összességében nem 
helyteleníthető, hogy a kalandozásokra vonatkozó fejezeteket a szakirodalom általában 
Anonymus egyéni munkájának tekintette, annak ellenére, hogy azok nagy részét való
színűleg a korábbi krónikaszerkesztésből vette át. Igaz, azt több helyen kibővítette, vagy 
éppen megrövidítette, stilárisan javította. Végül is ő a legkorábbi ismert krónikás, akinek 
műve eredeti formájában, betoldásoktól mentesen ránk maradt. Nyelvi igényességét az 
átvételek ténye egyáltalán nem csökkenti, hiszen a korábbi krónikaváltozatból való válo
gatás is komoly irodalmi teljesítménynek tekinthető.32

29  Schleidgen 1977.
30  Gerics 1978. 235–250. o.
31  Deér 1930. 243–63. o.
32  Az alábbiakban aláhúzással jelöljük az Anonymus és a Krónikaszerkesztés közötti kizárólagos egyezé

seket. Anonymusban, a Krónikaszerkesztésben, Kézaiban és Reginóban kurzívval jelöljük az egyező szavakat, 
félkövérrel a tanulmányban kiemelten említett kifejezéseket.

anonymus 53. fej. Regino ad annum 901. Ksz 58. fej. Kézai 38. fej.
decreverunt et 
per Forum Iulii in 
machiam Lombardie 
vene runt, ubi 
civitatem Paduam 
cedibus et incen diis 
et gladio et rapinis 
magnis crudeliter 
devastaverunt. 

gens Hungarorum 
Lan go bardorum 
fines ingressa, 
caedibus, incendiis 
ac rapinis crudeliter 
cuncta devastat.

Postquam autem 
me morata regna 
devicerunt per 
Forum Iulii usque 
in marchiam 
Longobardie 
intraverunt, ubi 
civitatem  
Paduam igne 
ac gladio 
consumpserunt.

Tempore iterum alio  
per Forum Iulii intrant 
Lombardiam,
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Ex hinc intrantes 
Lombardiam multa 
mala facere ceperunt. 
Quorum violentie ac 
belluino furori cum 
terre incole in unum 
agmen conglebate 
resistere conarentur, 
tunc innumerabilis 
multitudo 
Lombardorum per 
Hungaros ictibus 
sagitarum periit 
quamplurimis 
episcopis et comitibus 
trucidatis.

Cuius violentiae ac  
belluino furori cum  
terrae incolae 
in unum agmen 
conglobati resistere 
conarentur, 
innumerabilis 
multitudo ictibus 
sagittarum periit; 
quamplurimi 
episcopi et comites 
trucidati sunt

Ex hinc intrantes 
Lombardiam

Tunc Lutvardus 
episcopus Vercelensis 
ecclesie vir 
nominatissimus 
Caroli minoris 
quondam imperatoris 
familiarissimus 
amicus ac fidelissimus 
consiliarius a secreto 
hoc audito assumptis 
secum opibus atque 
incomparabilibus 
thesauris, quibus 
ultra, quam estimari 
potest, habundabat, 
cum omnibus votis 
effugere laboraret 
eorum cruentam 
ferocitatem, tunc 
insciu super Hungaros 
incidit et mox ab eis 
captus interficitur 
et thesaurum 
existimationem 
humanam 
transcendentem, 
quem secum ferebat, 
rapuerunt.

Liudwardus, 
episcopus 
Vercellensis 
ecclesiae, Caroli 
quondam 
imperatoris 
familiarissimus 
et consiliarius a 
secreto, assumptis 
secum opibus atque 
incomparabilibus 
thesauris, quibus 
ultra quam aestimari 
potest abundabat, 
cum effugere 
eorum cruentam 
ferocitatem omnibus 
votis elaboraret, 
super eos inscius 
incidit, ac mox 
interficitur; opes 
quae secum 
ferebantur, 
diripiuntur.
Ad annum 898.
Ducem sibi 
fidissimum et 
unicum/amicum
consiliarium.

Linthar, Vercelline 
civitatis episcopum, 
imperatoris Karoli 
consiliarium 
fidissimum 
occidentes ex ipsius 
ecclesia thezaurum 
maximum rapuerunt, 
totamque pene 
Longobardiam 
spoliantes cum 
maximo spolio in 
Pannoniam cum 
victoria redierunt.

ubi Luitardum 
Wercellenae 
civitatis episcopum, 
imperatoris Caruli 
consiliarum 
fidissimum occidentes, 
ex ipsius ecclesia 
thesaurum maximum 
rapuerunt, totaque 
pene Lombardia 
demolita cum  
maxima praeda in  
Pannoniam
revertuntur
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Anonymus 54. fej. Regino ad annum 910. KSz 59. fej. Kézai 39. fej.
Deinde Lotorigiam 
et Alemanniam 
devastaverunt, 
Francos quoque 
orientales in confinio 
Franconie et Bavarie 
multis milibus 
eorum cesis ictibus 
sagittarum in turpem 
fugam converterunt 
et omnia bona 
accipientes…

Alemanniam 
vastaverunt…
Franci in confinio 
Bawarie et Franciae 
Ungariis congressi 
miserabiliter aut 
victi aut fugati sunt. 

Francos orientales 
id est Burgundos 
demoliti in 
confiniis Bavarie… 
Alemannorum 
exercitus… in fugam 
turpiter converterunt 
cesis multis milibus 
ex eisdem.

orientalem Franciam 
et Burgundiam 
Alamannicus exercitus 
sagittis devincuntur

Ad annum 932.
Ungarii per 
orientales Francos et 
Alamanniam multis 
civitatibus igne et 
gladio consumptis 
iuxta Wormaciam 
Rheno transito

anonymus 55. fej.
iuxta fluvium Hin… 
occiduntur

Ad annum 913.
iuxta In fluvium… 
occisi sunt

anonymus 56. fej. Regino ad annum 915. Ksz 61. fej. Kézai 41. fej.
Ungrii totam 
Aleman-niam igne et 
gladio vastaverunt, 
sed totam Turingiam 
et Saxoniam 
pervaserunt et 
usque ad Fuldam 
monasterium
pervenerunt.

Ipsi vero exinde 
tali fortuna 
eis occurrente 
monasterium de 
Vulta combusserunt, 
ubi multum de auro 
haurientes abinde 
Reno transpassato 
Lothoringensem 
ducatum igne et 
gladio vastaverunt,

Abinde egressi 
postmodum Danubii 
fluvium in Ulma 
transierunt, et ad 
Vultense caenobium 
cum venissent, 
thesaurum magnum 
exinde rapuerunt, 
et post haec tota 
Svevia demolita 
Renum Vuormaciae 
transierunt, ibique 
duos duces, scillicet 
Loteringiae et 
Sveviae cum maximo 
exercitu contra eos 
venientes invenerunt. 
Quibus devictis 
et fugatis tandem 
Franciam intraverunt, 
ubi Christianis et 
cenobitis persecutio 
valida facta est per 
eosdem. 
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Qui cum egressi essent 
a duce Zulta, rursum 
Bavariam Alemanniam 
et Saxoniam atque 
Turingiam in gladio 
percusserunt et 
exinde egressi 
in quadragesima 
transierunt Renum 
fluvium et regnum 
Latariense in 
arcu et sagittis 
exterminaverunt.

Ungarii ducentibus 
inimicis regis in 
quadragesima 
Rheno transito 
pervadentes 
Galliam inaudita 
mala in ecclesias 
Dei fecerunt et per 
Italiam redierunt.”

Universam quoque 
Galliam attrociter 
affligentes ecclesias 
dei crudeliter intrantes 
spoliaverunt. Inde per 
abrupta Senonensium 
per populos aliminos 
ferro sibi viam et 
gladio apperuerunt. 
et regnum Lothariense 
igne et gladio 
consumpserunt 
et Erchangerum 
et Bertoldum 
decollaverunt. 
Hinc vero egressi 
Franciam et Galliam 
expugnaverunt. 

Ad annum 913–914.
Otbertus 
Strazburgensis 
episcopus occiditur…
usque ad fines 
Lothariensis 
regni pervenerunt. 
Erchanger et 
Berahtold 
decollantur. 

ubi circa Strozburg, 
que in Latino 
dicitur Argentina, 
in quodam prelio 
Echardum ducem 
Lothoringie et 
Petoldum ducem 
Barbancie, qui ei 
venerat in auxilium, 
captivantes 
decollaverunt.

Superatis ergo illis 
bellicosissimis 
gentibus et naturali 
situ locorum tutissimis 
montes Senonum 
transcenderunt 
et Segusam 
ceperunt civitatem. 
Deinde egressi 
Taurinam civitatem 
opulentissimam 
expugnaverunt et, 
postquam planam 
regionem Lambardie 
aspexerunt, totam 
pene Italiam bonis 
omnibus affluentem 
et exuberantem 
conscitatis cursibus 
spoliaverunt.

Ad annum 888.
„in tutissimis rupium 
locis”
Ad annum 894.

„quia montana 
conscendens in 
tutissimis locis se 
absconderat”.

Inde vero Galliam 
atrociter affligentes 
crudeliter in 
ecclesia<s> 
Dei sevientes 
Metenseque, 
Treuerense et 
Aqui<s>granense 
territorium 
devastantes,
deinde per 
obrupta montium 
Senoniensium per 
populos eterni 
Martis viam sibi 
gladio aperientes 
paraverunt. Ubi 
siquidem Segusam 
Taurinamque 
civitates 
destruxerunt,

Exinde autem egressi 
usque fluvium Rodani 
Ragusium venientes, 
duas civitates, scilicet 
Segusam et Taurinam 
spoliarunt, per Alpes 
Italiae sibi viam prae 
parando. 
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montesque prefatos 
perforantes planum 
Lombardie cum 
vidissent, totam pene 
provinciam concitatis 
cursibus vastavere 
et ita ad proprium 
regnum cum victoria 
revertuntur.

Et cum planum 
vidissent Lonbardiae, 
concitatis cursibus 
spolia multa rapuerunt 
et sic tandem ad 
propria revertuntur.
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LÁSZLó VESZPRÉMy

THE HUNgARIAN INVASIONS IN REgINO’S CHRONICLE AND IN HUNgARIAN 
NARRATIVE SOURCES

Abstract

The paper does not accept the previously spread view that the details identical in the 
Hungarian narrative sources of the Middle Ages (Gesta Hungarorum by Anonymus, the 
chronicle compilation in fourteenth-century Hungary, the chronicle by Simon Kézai) 
and in the chronicle by Regino and his follower were already present in the supposed 
eleventh-century Hungarian “Ancient Chronicle”. Instead, the author argues for the pos
sibility that the Anonymus chronicler from around 1200 and the unidentified editor of 
the chronicle compilation, independently from each other, could acquire Regino’s work 
which circulated in Central Europe as well in ever growing number of copies from the 
late11th century. It is obvious that Simon Kézai did not read Regino’s chronicle, his source 
was the chronicle compilation. It is more difficult to decide who borrowed from whom: 
Anonymus from the editor of the chronicle compilation or vice versa. Small signs suggest 
that Anonymus could have read the twelfth-century version of the Hungarian Chronicle, 
an antecedent of the chronicle compilation, and could have used some parts, thus an earlier 
extract of Regino’s chronicle in his own work. The paper supports the already accepted 
view that only a very small number of Hungarian stories of the Hungarian invasions of 
Europe had survived. The ones that were still known used elements from the most famous 
stories (White Horse, the Legend of Botond, Lehel’s Horn). This could be the explanation 
why Hungarian chroniclers in the Middle Ages made notes from Regino’s work.

LÁSZLó VESZPRÉMY

DIE STREIFZÜgE IN DER CHRONIK VON REgINO UND DEN UNgARISCHEN 
EPISCHEN QUELLEN

Resümee

Die Studie akzeptiert nicht die früher verbreitete Ansicht, wonach die identischen 
Abschnitte zwischen den ungarischen epischen Quellen des Mittelalters (die gesta 
Hungarorum des Chronisten Anonymus, die redigierten ungarischen Chroniken des 14. 
Jahrhunderts und die Chronik von Simon Kézai) sowie der Chronik von Regino und der 
diese fortführenden Person bereits in der vermeintlichen ungarischen „Urchronik“ aus dem 
11. Jahrhundert zu finden waren. Demgegenüber vermutet sie, dass der anonyme Chronist 
aus der Zeit um 1200 und der unbekannte Redakteur der redigierten Chronik voneinander 
unabhängig zum Werk von Regino Zugang hatten, das ab dem Ende des 11. Jahrhunderts 
auch in Mitteleuropa in immer mehr Kopien vorlag. Simon Kézai hatte die Chronik von 
Regino eindeutig nicht gelesen, seine Quelle war die redigierte Chronik. Eine schwieri
gere Frage ist, wer im Fall von Anonymus und dem Redakteur der redigierten Chronik 
vom anderen übernommen hat. Kleine Zeichen deuten darauf hin, dass vor Anonymus die 
heute bereits verloren gegangene redigierte Fassung der ungarischen Chronik aus dem 12. 
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Jahrhundert vorlag, und dass er bestimmte Teile dieser, so auch frühere Auszüge aus der 
Chronik Reginos, in seinem Werk nutzte. Die Studie bestätigt die bereits früher bekannte 
Ansicht, dass kaum ungarische Traditionen der Streifzüge erhalten geblieben sind. Das, 
was erhalten geblieben ist, beschränkte sich auf die bekanntesten geschichten (Weißes 
Pferd, Botond-Sage und Horn des Lehel). Dies erklärt, warum die ungarischen Chronisten 
aus dem Mittelalter aus dem Werk Reginos Aufzeichnungen angefertigt haben.

László Veszprémy

LES INCURSIONS DES MAgYARS DANS LA CHRONIQUE DE REgINO ET LES 
SOURCES NARRATIVES HONgROISES

Résumé

L’étude rejette l’idée répandue selon laquelle les détails identiques dans les sources 
narratives médiévales hongroises (geste d’Anonyme, rédaction de chronique hongroise du 
14e siècle, chronique de Simon Kézai) et la chronique de Regino et de son suiveur figuraient 
déjà dans la « Chronique ancienne » hongroise présumée du 11e siècle. En fait, le chro
niqueur dit Anonyme qui écrivit aux alentours des années 1200 et le rédacteur inconnu 
de la rédaction de chronique ont pu obtenir, indépendamment l’un de l’autre, l’ouvrage 
de Regino dont plusieurs copies existaient en Europe centrale dès la fin du 11e siècle. Il 
est certain que Simon Kézai n’a pas lu la chronique de Regino, sa source fut la rédaction 
de chronique. Il est plus difficile de dire si c’est Anonyme qui a emprunté des éléments 
au rédacteur de la rédaction de chronique ou l’inverse. Pourtant des petits signes laissent 
supposer qu’Anonyme pouvait exploiter certains éléments de la rédaction du 12e siècle 
aujourd’hui perdue de la chronique hongroise et donc aussi des extraits de la chronique de 
Regino. L’étude confirme l’idée notoire que les seules traditions conservées en Hongrie 
sur les incursions des Magyars se limitaient aux histoires les plus connues (Cheval blanc, 
légende de Botond et cor de Lehel). Cela explique pourquoi les chroniqueurs hongrois 
médiévaux ont pris des notes à partir de l’ouvrage de Regino.

Ласло Веспреми

СКИТАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ХРОНИКЕ РЕГИНО И В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ 
ВЕНГЕРСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Резюме

Исследование не принимает во внимание то ранее широко распространенное 
мнение, согласно которому венгерские средневековые источники (Безыменный/
Деяния от Анонима, Хроника написанная Шимон Кезаи и венгерская отредакти
рованная хроника XIV-ого века) и так же аналогичные детали в Хронике Регино 
и в летописи его продолжителя можно было найти уже в предполагаемой из XI. 
века венгерской так называемой «Древней Хронике». Вопреки этому, вероятно, что 
Хроника от Анонима, возникшая около 1200 года и редактированная летопись неиз
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вестного редактора независимо друг от друга добрались до произведения Регино, 
копии которого начиная с конца XI-ого века все больше и больше присутствовали 
в Центральной Европе. Шимон Кезаи однозначно не читал хроники Регино, его 
источником была редактированная летопись. Более тяжелый вопрос заключается 
в том, среди Анонимного редактора и редактора отредактированной летописи кто 
у кого заимствовал. Мелкие знаки указывают на то, что венгерская хроника пред
ществующая отредактированной летописи редакции XII. века – которая на сегодня 
потеряна – была ли перед Анонимной хроникой, и некоторые детали, поэтому в 
Регино используются более ранние выписки. Исследование усиливает это ранее 
известное мнение, с том что скитания едва выжили в отечественных традициях, те 
которые сохранились, были ограничены самыми известными историями (как Белая 
лошадь, сказания Ботонда и Рог Лехеля). Это объясняет, то почему произведения 
Регино были законспектированы средневековыми венгерскими летописцами.


