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Tóth Zoltán életművéből nem egy nagy horderejű, de annál jellemzőbb részletet 
emeltünk ki és választottunk dolgozatunk tárgyául. A címben jelzett téma jól mu-
tatja Tóth Zoltán viszonyát a hadtörténelemhez : e részdiszciplinát többé nem a ma
gyar történelem katonai vonatkozásainak a kigyűjtésében és ú jraelbeszélésében látta, 
hanem pontosan fordítva, a tárgyi emlékanyagból, a hadtörténeti stúdiumokból le
vonható következtetéseket szembesítette a hazai történelem forrásanyagával. A. 
szembesítés termékenynek és máig hatóan gondolatébresztőnek bizonyult, gondol
junk csak Botond-tanulmányának a korai magyar buzogányhasználatból, vagy a; 
kígyóspusztai csatról szóló írásának a sisakformákból és a lovagi fegyverzetből ki
induló fejtegetéseire. Mindezt azzal a filológiai érzékkel és érzékenységgel tette, ami 
írásait általában jellemezte. h • • w 

A hadtörténelmet segédtudománynak is tekintette, amely módszereivel, a hadvi
selés emlékanyagának, szokásainak, mentalitásának történetisége, korhoz kötöttsége 
bemutatásával a magyar társadalom- és politikatörténet alakulását teszi pontosab
ban értelmezhetőbbé és datálhatóbbá. E módszerek alkalmazása vezette el a karddal 
való felövezés kérdéséhez, amit azonban csak két, 1933-ban megjelent tanulmányának 
lábjegyzeteiben érintett. Nem érezte szükségesnek érvelése kifejtését, talán mert úgy 
vélte, megjegyzése elégséges a probléma tisztázására. Nem így történt, a szakirodalom 
nem hasznosította kellőképpen ezt az eredményt. A kérdés újratárgyalását nem csak 
az évforduló, hanem az utóbbi évtizedeknek a felövezésre vonatkozó nagyszámú 
külföldi publikációja is indokolja. Kérdés, hogy ezek alapján kell-e módosítanunk a 
szerző több mint ötven éves véleményén? 

A XrV. századi krónikakompozíció Szent István korával foglalkozó fejezetei közül 
háromban is előfordul a felövezés, közülük két említés közvetlenül a királlyal kap
csolatos. Elsőként a 41. fejezetben, Hont és Pázmány nemzetségéről szólva : „Azokban a 
a napokban érkezett Hunt és Paznan is, akik a Goron folyóban teuton szokás szerint 
karddal övezték fel Szent István királyt".1 Majd a 64. fejezetben közel azonos szavak
kal ismétli meg a krónika a történteket: „Szent István azonban összehívta főembereit, 
és Szent Márton hitvalló közbenjárásával az isteni irgalom segítségéért könyörgött. 
Azután seregét összegyűjtvén az ellenség ellen indult, a Goron folyó mellett övezték 
fel először karddal, és itt testőreiül két főembert állítottak, Huntot és Paznant."* 

* A dolgozat rövidített változata a Tóth Zoltán emlékülésen (Régészeti és Művészettörténeti Társulat^ 1988. no
vember 29.) hangzott el. % 

1 A krónikahelyeket a Scriptores rerum Hungaricarum (továbbiakban: SS.) első kötetéből idézzük. Bp-, 1937. 
(Kiad.:) Szentpétery Imre. 41. fej., 297. o.: „Adierant etiam istis diebus Hunt et Paznan, qui Sanctum Stephanum-
regem in flumine Goron gladio Theutonico more accinxerunt." (Bellus Ibolya ford., Bp. 1986.) ..; 

2 64. fej. SS. I. 313. o.: „Sanctus autem Stephanus convocatis proceribus suis per interventum beatissimi Martini 
confessoris divine misericordie imploravit auxilium. Postmodum verő congregate exercitu perrexit obviam hosti suo 
et ad amnem Goron primitus accinctus est gladio ibique ad custodiam corporalis salutis sue duos principes Hunt et 
Paznan constituit." (Bellus I. ford., i. h.) 



A 66. fejezet a fehérvári egyháznak adományozott kiváltságok között tesz említést a 
felövezésről : „Egyebek között adott ennek az albai egyháznak néhány örök emléke
zetre méltó ajándékot, mégpedig két racionálét, mindkettő szegélyébe hetvennégy 
márka értékű színtiszta arany volt beleszőve meg drágakövek. Szent István király 
kérésére Szent Benedek, a római szentegyház pápája oly tekintélyes kiváltsággal is 
ékesítette ezeket, hogy aki misézés alkalmával magára ölti, törvényesen felkenheti, 
megkoronázhatja és karddal övezheti a királyt."3 

Ezeket az idézeteket kiegészítjük még a Kézai-krónika Hontról és Pázmányról szóló 
78. fejezetével: „Ezután jött Hunt és Pázmány, két vér szerinti testvér, akik Sváb-
országból erednek. Ezek katonáikkal együtt Magyarországon át a tengeren túlra igye
keztek. Géza fejedelem visszatartotta őket, s később Szent István királyt a Garam 
folyónál, német szokás szerint, lovagi karddal övezték fel."4 

Végezetül célszerűnek látszik a krónikakompozícióban említett másik királyi fel-
övezést is az idézetek sorába iktatni (164. fejezet, az 1146. évi Lajta-menti csata előtt 
felövezik II. Gézát) : „A király pedig egész seregével együtt az Istenbe vetette remé
nyét, és miután elrendezte a csapatait, megindult ellenségei ellen. De a papok és le
viták, az összes klerikusok, akik csak ott voltak »töredelmes lélekkel és megtört szív
vel« könyörögtek a mi Urunk, Jézus Krisztus segítségéért... A királyt pedig karddal 
•övezték fel, és az Ür fényessége megjelent fölötte, az isteni sugallattól »szíve azonnal 
megerősödött« és maga is erősebb lett, mint azelőtt volt, arca felderült, és fürgén in
dult a csatába."5 E soroknak jelentőségét az adja, hogy Freisingi Ottó krónikájában 
ugyanennek az eseménynek megmaradt egy lényegre törőbb és a magyar krónikában 
leírtakat alátámasztó ismertetése: ,,... a király az említett síkon egy fa templomhoz 
megy, ahol — mivel egészen addig gyermekévei miatt nem avatták lovaggá — a püs
pökök miután az erre rendelt egyházi áldásban részesítették, felövezik a fegyverek
kel."6 

Ezután nézzük meg, hogyan foglalt állást Szent István felövezésével kapcsolatban 
a korábbi magyar szakirodalom. Először is Mátyás Flórián tanulmányrészletét érde
mes megemlíteni (1894), amely először érzékelte, hogy a felövezés krónikás hagyomá
nya nem teljesen hihető. Ezt, máig elfogadott javaslatával, úgy módosította, hogy a 
felövezéare a Garam folyó helyett Esztergomban kerülhetett sor, hiszen az ünnepé
lyes aktushoz a kor szokása szerint templom és egyháziak jelenléte szükséges. Erre 
a folyó és Esztergom német nevének (Gran) hasonló hangzása adott alkalmat.7 Ezt 
követően a hagyomány értékelése alig módosult. A Marczali Henrik által írt Magyar 
nemzet története (1895) is elfogadta: „Az ifjú uralkodót, amint a háborúba indult, né
met kísérői felövezték a lovagi karddal, úgy mint ez a Henrikek és Ottóknál volt 
szokásban."8, miként Pauler Gyula máig klasszikus középkori magyar történeti mo-

3 66. fej. SS. I . 316. o. : u t quicunque in celebrando missam eis uteretur, legittime posset regem iniungere, coro 
nare et gladio accingere." (Bellus I. ford., i. h.) 

4 Kézai, 78. fej. SS. I. 188—89. o.: „... Qui detenti per ducem Geicham, tandem sanctum regem Stephanum in 
flumine Goron Teutonico more gladio militari accinxerunt." (Bollók János ford., Bp., 1984.) A hely utóéletére 1. 
még Avantinua, Gombos : Catalogua 357. o. 

5 164. fej. SS. I. 454—455. o.: „...Bex autem accinctus est gladio et gloria Domini apparuit super eum..." (Bellus 
I . ford., i. h.) 

6 Freisingi Otto. Gombos: Catalogus fontium historae Hungaricae. I I I . Bp., 1937. 1768. o. : „Altera die rex in pre-
dicto campo ad quandam ligneam ecclesiam accedit, ibique ab episcopis — nam eo usque in puerilibus annis positus: 
nondum militem induerat — accepta sacerdotali benedictione ad hoc instituta armis accingitur." (Eredeti kiad. 
MGIí SS. X. 369. o.) Magyar ford.: Gombos F. Albin: I. Frigyes császár tettei. Középkori krónikások. Bp., 1913. 
109. o. Győrffy György Freisingi-szövegközlése: Koppány lázadása. In : Tanulmányok Somogy megye múltjából. 
Kaposvár, 1970.19. o. (németül in: Studia Turcica. [Ed. L. Ligeti] Bp., 1971.) 

7 Mátyás F. : Diplomatikai vonatkozások. = Századok, 28. (1984) 585—586. o. — Rögtön hozzátesszük, a kéziratok 
mindegyike határozottan folyót (flumen) — a német krónikák Wasser-t — említ. A középkori hagyomány tehát nem 
talált kivetnivalót ebben. Ennek oka részben a csata előtti felövezéseknek a X I I . század óta terjedő hagyományá
ban, részben a I I . Géza történeténél az 1146. évi Lajta menti csata krónikás leírásában keresendő, ahol más szavak
kal egy hasonló aktust írnak le. — Példaként említi Kasztíliai Szt. Ferdinánd király felövezését is (1219): „In regáli 
monasteiio prope Burgia celebrata missa a venerabili Mauritio Burgensi episcopo, et armis militaribus benedictis, 
ipse rex suscepto gladio ab altari, manu propria se accinxit cingulo militari." 

8 Bp., 1895. 235. o. 
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nográfiájában tette (18992)9. Ezt találjuk Bartoniek Emmának a magyar királykoror 
názásokat feldolgozó művében (1939): „... tudjuk a Koppánnyal vívott csata előtt 
német lovagjai karddal övezték, vagyis lovaggá avatták Istvánt".10 

Az újabb történeti irodalomban Győrffy György foglalkozott a kérdéssel „Koppány 
lázaäáscč'' c. tanulmányában (1970), amire általában hivatkozni is szokás István fel-
övezésével kapcsolatban.11 Lényegi megállapításai a következők: E hagyomány a 
csata előtt szokásos karddal való felövezés rítusával azonosítható. Erre korai példa 
az Adelbold II . Henrik vitájában szereplő eset, amikor a császár 1003-ban a szlávok-
kai vívott merseburgi csata előtt Szent Adrián kardját öltötte magára. — A felövezés 
a hagyománnyal ellentétben nem a csata alkalmából történhetett, hanem István fe
jedelemmé avatásához kapcsolódhatott. Ennek igazolására 1099-ből fennmaradt 
lengyelországi példát, illetve az I. Ottó 936. évi trónralépéséhez kapcsolódó kardát
adást említi, idézi ez utóbbi szövegét: „Vedd ezt a kardot, hogy elűzzed Krisztus 
minden ellenségét, barbárokat és a rossz keresztényeket." összefoglalóan megálla
pítja, „hogy az 1000 körül gyakorolt kardszentelés egyformán részét képezte a csata 
előtti, a korral járó és a fejedelemavató karddal való felövezésnek". További müvei
ben is ennek a szellemében írt a felövezésről.12 így szerepel a Magyarország hadtörté
netében (1984), bár némi fenntartással megfogalmazva13 és Az Árpád-kor háborúi c. 
kötetben (1986) : „A csatába indulás előtt Esztergomban — német szokás szerint — 
karddal övezték fel, vagyis felnőtté avatták, alkalmassá nyilvánították a fegyve
res harcra."14 

A felsorolásból egyedül Tóth Zoltán nevét hagytuk ki, aki számos tanulmányában 
foglalkozott a felövezéssel és szembe helyezkedett a szakirodalomban mindmáig 
uralkodó nézettel. Vegyük sorba az érveit. Álláspontjára a szerző a magyar király
lándzsa történetének nyomozása során jutott. 1933-ban két tanulmányában is érin
tette a felövezés problémáját, közülük a német koronázási formulával foglalkozóban 
részletesebben.15 Nem tekinthető véletlennek, hogy az akkor már jónevű kutató két
ségbe merészelte vonni a hazai történeti hagyomány megdönthetetlennek tűnő-
állítását. Ezt az magyarázza, hogy munkásságában egyesültek elsőként az egyetemes 
hadtörténetírás eredményei a középkori magyar történelem forrásainak elemzésével. 
A Zeitschrift für historische Waffenkunde 1919. évi kötetében jelent meg Wilhelm 
Erben máig sem felülmúlt összeállítása a felövezés történetéről.16 A felsorakoztatott 
példák alapján Tóth levonta a következtetést: „... IV. Henrik előtt, tehát a lándzsa 
uralmi korszakára vonatkozóan egyetlen igazolt fejedelmi kardszertartásról sem 
tudunk.", t. i. Nagy I. Ottó koronázásától.17 Ez alapján nem tartja hitelesnek a kró
nikabeli kardfelövezést a Koppánnyal vívott sorsdöntő harc küszöbén. Ugyancsak 
Erben nyomán foglalkozott a felövezéshez kapcsolódó életkor kérdésével is. Ezek a 
fejtegetései azonban a E-anzanus-tanulmány második, máig kéziratban maradt része
ként nem váltak közismertté.18 Felveti a kérdést, hogy a fejedelmi trónra kerülés 

9 A magyar nemzet története. Bp., 18992.1. k. 27. o. (reprint kiad.) 
10 A magyar királykoronázások története. Bp., 1939. 34. o. (reprint kiad.) 
11 Koppány lázadása. 1. a 6. jegyzetet. 
12 István király és műve. Bp. 19771.116. o.; Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1. k. 

Bp-. 1984. 749. o.; I. Ottó koronázására 1. Schramm, Percy Ernst: Kaiser, Könige und Päpste. Bd. I I I . Stuttgart , 
1969., 45. o. 

13 Vonatkozó rész Borosy András munkája. 30. o. 
14 liristó Oyula.\ Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986. 49. o. Legutoljára Szpgfű László említi : Irodalomtörténet, 1987— 

88. 332. o. Kurcz Ágnes fogalmaz a legóvatosabban e kérdésben 1. Lovagi kultúra Magyarországon a 13—14. század
ban. Bp. 1988.135. o. (Az általa idézett s az Intelmek „eingulati" SS II . 624. o. helyére vonatkozó Tagányi-megfigye-
léssel ő sem tudott mit kezdeni, i. h.) 

15 A magyar királylándzsa történetéhez. I n : Károlyi Árpád emlékkönyv. Bp., 1933. 536—545. o., A „gladius di-
vinitus ordinatus". (Megjegyzések a német koronázási formula keltéhez). = Századok, 67. (1933) 481—517. o. 

16 Erben, W.: Schwertleite und Ritterschlag. Beiträge zu einer Rechtsgeschichte der Waffen. — ' Zeitschrift für 
historische Waffenkunde, 8. (1918—20) 105—167. o. 

17 Tóth Z.: A „gladius" (15. jegyzet) 498. o. és v. ö. Vő: „Attila's Schwert". Studie über die Herkunft des soge
nannten Säbels Karls des Großen in Wien. Bp., 1930.187. o. 3. jegyzet. 

18 Tóth Z.: Szent István legrégibb életirata nyomán. I I . A Szt. Istvánra vonatkozó időadatok. Lelőhely: MTA 
Könyvtár Kézirattár Ms 5036/2. Megjelenése a Magyar Könyvszemle hasábjain várható. 
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alkalmából emlegetett „gyermeki-puer kor" illetve a felövezés „elsőként" való jelzője 
között lehetett-e valamiféle kapcsolat. Megállapítja, hogy Erben listája alapján a 
fejedelmek esetében általában 15 év a korhatár, amikortól már nem puer-ek többé, 
hanem az „aetas perfecta" birtokába kerülnek. A hatalmat átvevő Szent István ezt a 
kort — születésének bármelyik hagyományát is fogadjuk el — jócskán meghaladta. 
Guilhiermoz alapján utal arra, hogy a középkori uralkodók nagykorúságukat, azaz 
fegyverképességüket hamarabb elérték, mint alattvalóik.19 Végül a legendák, illetve a 
pannonhalmi alapítólevél — puer, pueritia — előfordulásaival foglalkozik, amiket az 
első királyunk epochalis évszámaiban megmutatkozó középkori tudateltolódással 
magyaráz. (Ennek ismertetését itt most mellőzzük.) 

A kérdés ismételt felvetését elsősorban az indokolja, hogy az elmúlt évtizedekben 
jelentős mennyiségű és igen jó színvonalú tanulmány, monográfia született a felöve-
zésről. Ezek hasznosítása, úgy véljük, fontos adalékot tud nyújtani az előbbiekben 
összefoglalt vitához.20 

A felövezéssel kapcsolatos bizonytalanságok forrása alapvetően terminológiai jelle
gű, hiszen számos terminus (cingulum, miles, militia) a későantikvitástól folyamato
san használatban maradt, csak éppen társadalmi és jogi hátterük, jelentésük ment át 
komoly ós a lényeget is érintő változásokon. Nem véletlen, hogy a témának számos 
tanulmányt és monográfiát szentelő Jean Flori 1986-ban még mindig úgy fogalmaz: 
,,A felövezés a történelemnek még mindig egyik kevéssé ismert területe."21 

Ha a terminológiai hasonlóságon túl valami tárgyi kapcsot is találni szeretnénk az 
antikvitás és a későközépkor között, akkor ezt a katonai fogadalom, eskü tényében és 
az ehhez kapcsolódó mentalitásban nevezhetjük meg. A katonai övet (cingulum 
militare) már a római jog is a római katona jelképének tekintette, ami tovább élt az 
egyházatyák, pl. Ágoston vagy a középkori jogászok, pl. Huguccio írásaiban. Egészen 
határozottan fogalmaz a kérdésben Philippus Harveng a XII . század második felé
ben. Eszerint minden egyes rendnek — klerikusi, szerzetesi, lovagi — karakterét és el
nevezését a fogadalom (professio), magatartás (habitus) és öltözék (vestitus) adja. 
S hozzáteszi, a kard viselése önmagában még nem tesz lovaggá, csak a katonai foga
dalom által megerősítve.22 Ennek a folytonosságnak a XII . század második felében 
a kortársak — úgy tűnik — már tudatában voltak. Petrus Blesensis egyik levelében 
így ír: „Egykoron a katonák az eskü kötelékével kötelezték magukat, hogy kiállnak 
a köztársaságért, a csatából nem menekülnek el s hogy saját életüknél a köz javát 
többre tartják. Ma azonban az újoncok kardjaikat az oltárról veszik el, hogy megfo
gadják : kardjukat azért vették magukhoz, hogy az Egyház fiai legyenek, a papság 
tiszteletére, a szegények oltalmára, a gonosztevők megbosszulására és a haza védel-
mezésére készek legyenek..."23 E szókincs továbbélésében persze nem lebecsülendő 

19 Uo. 46. és 47. jegyzet. Hivatkozott mű: Guilhiermoz, P.: Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen 
âge. Paris, 1902. 418—419., 421. o. 

20 Van Winter, Johanna Maria: Cingulum militiae. Schwertleite en miles-terminologie als Spiegel van veranderend 
menselijk gedrag. = Tijdschrift voor rechtsgeschiedens, 44(1976)1—92. o.; Flori, Jean: Chevalerie et liturgie. = Le 
Moyen âge, 94. (1978) 247—278., 409—442. o.; UŐ: Les origines de l'adoubement chevaleresque: élude des remises 
d'armes et du vocabulaire qui les exprime dans les sources historiques latines jusqu'au début du X I I I e siècle. = Tra
ditio, 35. (1979). 209—272. o.; Uô; Du nouveau sur l'adoubement des chevaliers (XIe—XIIIesiècles). = Le Moyen 
Âge, 91. (1985) 201—226. o.; UŐ: A propos de l'adoubement des chevaliers au X I e m r siècle: Le prétendu pont.ilical 
de Reims et l'ordo ad armandum de Cambrai. = Frühmittelalterliche Studien, 19. (1985) 330—349. o.; Uő: L'idéologie. 
du glaive. Préhistoire de la chevalerie. Genève, 1983.; Uő: L'essor de la chevalerie X I e — X I I e siècles. Genève, 1986. 
Régebbi munkák közül: Pietzner, Fritz: Schwertleite und Ritterschlag. Bottrop, 1934; :Massmann, E. H.: Schwert
leite und Ritterschlag. Hamburg, 1932. (nem jutottunk hozzá). Flori monográfiáit ismertette Ľorosy András a Had
történelmi Közleményekben: Űj. f. 32. (1985) 931—932. o. és 35. (1988) 155—157. o. 

21 Flori, J.: L'essor... i, m. 81. o. (20. jegyz.) 
22 Krüger, Sabine: Character militaris und character indelebilis. Ein Beitrag zum Verhältnis von miles und clericus 

•im Mittelalter. In : Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift f. Josef Fleckenstein. Sigma
ringen, 1984. 567—579. c ; Philippus Harveningre: 569. o. ; Vegetius közvetítő szerepére: 571. o. 

23 Migne PL 207. col. 294. Idézi Van Winter i. m. 76—77. o. (20. jegyzet) „Olim se juramenti vinculo milites obli-
gabant, quod starent pro reipublicae statu, quod in acie non fugerent, et quod vitae propriae utilitatem publicam 
praehaberent. Sed et hodie tirones enses suos recipiunt de altari, ut profiteantur se filios Ecclesiae, atque ad honorem 
eacerdotii, ad tutitionem pauperum, ad vindictam malefactorum et patriae liberationem gladium accepisse..." 
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szerepet játszhatott, hogy a Bibliában is számos helyen előfordult és a koronázások, 
uralkodói áldások formájában a liturgiában már a Karoling-kortól helyet kapott. 

A folyamatosság hangsúlyozása mellett most már fordítsuk figyelmünket a külön
bözőségekre. A leglényegesebb változás kétségkívül a lovagság kialakulása és meg
jelenése a XI . század végétől kezdve. Ennek a változásnak fő gerjesztője a keresztes 
háborúk eszmeköre volt: az egyház által megszentelt katonák és fegyverek felhasz
nálása a szent háborúban. Carl Erdmann 1935-ben megjelent klasszikus munkája 
megbízhatóan mutatja be a folyamatot.24 Ennek alapján a XI . század közepe-vége 
előtt a lovag, lovagság kifejezések használata nem szabatos, hiszen a későbbi értelem
ben vett lovagok ez időpont előtt nem is léteztek. (A nemzetközi szakirodalomban 
ugyan időről időre jelennek meg tanulmányok, amelyek ezt az időpontot korábbra 
próbálnák helyezni, de ezek a végeredményben csak a lovagság előzményeihez nyújta
nak újabb, és sokszor hasznos adalékokat.)25 A következőkben tárgyalt probléma 
lényege az, hogy már a lovagság megjelenése előtti századokban is találunk egyházi 
fegyveráldásokat és egyházi segédlettel történt felövezéseket. 

A szakirodalom azonban éles különbséget tesz a lovagkor előtti és utáni felövezések 
között. Ez a francia nyelvben még terminológiailag is elválhat : az előbbi a „remise 
d'arme", míg az utóbbi az „adoubement". A XI. század előtti említések jellemzői, 
hogy azok rendkívül ritkák és kivétel nélkül uralkodókra, királyokra, hercegekre 
vonatkoznak. Már több az olyan említés, amikor koronázási szertartáshoz kapcsolód
nak, így Kopasz Károlyt apja 13 éves korában, 838-ban, felövezte férfihoz illő fegy
verekkel és átadta királyságának egy részét. Az aktus itt nem más, mint a hatalomból 
való részeltetés szimbóluma.26 Megjegyzendő, hogy a cingulum militare-nek egy ko
rábbi jelentéskörét átörökítve, már tágabb társadalmi rétegek esetében használva, 
fennmaradt közszolgálat, világi hivatal jelentése, amit pl. a 850. évi páviai zsinat 
bizonyít.27 

Ami a XI. századi eseteket illeti, a lovagkor előtt a korábbiakhoz hasonló a helyzet, 
felövezés tudniillik csak a társadalom legelőkelőbbjeinek jut osztályrészül, hercegek 
koronázásakor, a tényleges uralkodás megkezdésekor vagy még trónralépésük előtt, a 
hatalom jó előre való biztosításaként. Ami a kronológiát illeti, az első igazolt eset 
IV. Henrik 1065-ös felövezése, miután trónra kerülésekor még csak hatéves volt.28 

A további említések, így a thüringiai gróf fiának 1039. évi felövezése, mind későbbi 
lejegyzéseken alapulnak, a felhozott példa esetében a XII . század közepéről.29 Még 
érdekesebb a XI . századi fegyveráldások eredete. Ezek a fő bizonyítékai annak, 
hogy a lovagi ideológia és a lovagokkal szembeni elvárások forrásai a koronázási 
ordók, az uralkodók személyével és fegyvereivel kapcsolatos könyörgések, imádságok, 
áldások között keresendők. Bizonyítékai annak, hogy ezek esetében a szövegek vulga
rizálódása játszódott le a századok során, s a hatalom csúcsaitól lefelé haladva a fel
övezés a személyek egyre szélesebb körének jutott osztályrészéül. Ezek forrásai sok
szor VIII. század végi liturgikus szövegekre mennek vissza. A XI. század végéről 
származó, cambrai-i eredetű ordo szövege pedig, az egyház védelmezőjének címezve, 
már ezen könyörgések és áldásoknak a kialakuló lovagság felé való terjedését igazol
ja.30 

Az említett listák alapján számos szempontból lehet vizsgálni a felövezésre vonat
kozó adatokat. Most csak három megközelítésre térünk ki. W. Erben megállapítása 

24 Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart, 1935. 
25 P]. Leyser, Karl: Early Medieval Canon Law and the Beginnings of Knighthood. In : Instittitionen, 449—5€5. o. 

(22. jegyzet) 
26 Flori, J.: L'essor... i. m. 45. o. (20. jegyzet). 
27 Uo. 47. o. 
28 Uo. 57. o. 
29 Uo. 72. o. 
30 Uo. 81—111. o. A folyamatra utaltunk már korábbi cikkünkben: A magyarországi lovagságra vonatkozó néhány 

adat értelmezéséről. = Hadtörténelmi Közlemények, Új f. 34. (1987) 751. o. 
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a felövezettek korára vonatkozóan továbbra is helytállónak tűnik. Erre ugyan a leg
különbözőbb életkorban kerül sor (számos tényező meggyorsíthatta), átlagban mégis 
a 15. életév körüli időszak a leggyakoribb, lehetőség szerint közelebb a 15-höz, mint a 
20-hoz.31 A felövezést végzők személyét és a helyszínt az aktus ünnepélyessége kap
csolja össze. Pontosan azért, mert szoros kapcsolatban állt az aktus a trónutódlással, 
így az állami szimbolikával. Általában az udvar, az ország előkelőinek jelenlétében, 
lehetőség szerint valamely nagyobb egyházi ünnephez (leginkább pünkösdhöz) kap
csolódva történt. Az elmondottak értelmében az egyház részvétele valamilyen módon 
megnyilvánult, vagy a helyszín, vagy egy előzetes áldás, vagy éppen a felövező személye 
révén. Magát a felövezést általában a hatalmat gyakorló személy, így a herceg apja 
végezte, esetleg valamely előkelő rokon.32 

Ezek alapján vegyük sorba még egyszer az István király felövezésére vonatkozó 
adatokat. Ezek a fentiekkel egyetlen szempontból sem egyeznek: 

— mert 936 és 1065 között továbbra sincsen birodalmi felövezésre kortárs lejegy-
zésü adat, ami kérdésessé tesz a „teuton szokás" kitételt,33 

— mert a X—XI. században példátlan, hogy egy uralkodót vazallusai Övezzenek 
fel, £IZ£LZ ct hatalomból ők részeltessék. 

— nem szokásos, hogy ne az apa életében, a legünnepélyesebb formák között tör
ténjék, 

— mert példátlan, hogy az egyházi részvételre semmilyen megjegyzés ne történ
jék, amikor pedig ez a szertartás lényegi része volt és annak ideológiai alapját adta, 

— mert ellentmond István esetleges nagykorúsága alkalmából való felövezésének, 
hiszen ekkor már jóval idősebb a szokásos kornál, 

* — mert a koronázási szertartáshoz sem tartozhatott, amint ezt már több m ki
mutatták, illetve valószínűsítették.34 A krónikakompozíció 66. fejezetében való meg
említése már csak ezért is későbbi betoldás. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a szakirodalom (Erben, Van Winter, Flori)35 

— amennyiben a szerzőknek persze tudomása volt róla — megalapozottan hagyta ki 
felsorolásaiból a Szent István felövezésére vonatkozó szöveghelyet, noha a II. Gézára 
vonatkozót számon tartja.36 Véleményünk megegyezik az övéikkel: II . Géza esetében 
valóban egy lovagi felövezés hiteles lejegyzésével van dolgunk. Ugyanakkor Istvánnak 
a fejedelmi trónra való jutásához kapcsolódó szertartásról szinte semmit sem tudunk, 
csak találgathatunk, de semmi esetre sem a krónikakompozíció 41. és 64. fejezeteinek 
a felövezésére vonatkozó részei alapján. Előadásunk egyúttal azt is bizonyítja, hogy 
a németek iránti részrehajlással nem ritkán megvádolt Tóth Zoltán a sokáig érint
hetetlennek tekintett Szent István-hagyományból — ha a forráskritika úgy kívánta 
— a „legnémetebb" szöveghehyek kirostálására is kész volt. 

* 

A Koppány lázadása című tanulmánynak a felövezésre vonatkozó részében a vizs
gált krónikarészlet hitelességét támogató bizonyítékok között a legfontosabb Szent 
Henrik legendája, hiszen ebben az esetben egy 1000 körüli, kortárs párhuzam hiteles 
lejegyzése lenne a kezünkben. Nem tanulságok nélküli beleolvasnunk a legenda szö-

31 Az irodalomban közült példákból egyértelműen kiderül. 
32 Részletesen Flori, J. : Les origines de l'adoubement. 214—227. o. (20. jegyzet). 
33 Ennek okát Tóth Z. a lándzsa, mint uralkodói jelvény befolyásában látja. L. a 15. jegyzetet. 
34 Tóth Z.: Attila's Schwert. 130—131. o.; üő: A Hartvik-legenda kritikájához. Bp., 1942. 66—67.,82—83. o.; 

Oeries József: Az úgynevezett Egbert (Dunstan)-ordo alkalmazásáról a XI . századi Magyarországon. (Salamon koro
názásának előadása a krónikákban) In : Eszmetörténeti tanulmányok amagyar középkorról. (Szerk. : Székely György). 
Bp., 1984. 243—254. o. 

35 Erben: i. m. (16. jegyzet); Van Winter: i. m. (20. jegyzet); Flori: Les origines de l'adoubement. 249—259. o. 
(20. jegyzet). 

36 Erben: i. m. 109., 119. o.; Van Winter: i. m. 74. o.; Flori: i. m. 255. o., igaz, Freisinei Ottó alaüián. 
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vegkiadásába.37 Először is feltűnik, hogy nem az idézett tanulmányban szereplő-
Adalbold a legenda szerzője, hanem Bambergi Adalbert. Ez a hitelesség szempontjá
ból nem kis jelentőségű tény, mivel Adalbold 970 és 1026 között élt, 1007 körül II . 
Henrik kancelláriájának nótáriusa; Adalbert azonban 1170 és 80 körüli említések 
alapján a XII . század második felében élt.38 (A legendarészletben szereplő ütközetet 
egyébként a szakirodalom inkább 1004-re teszi.)39 Adalbert szövegét már a kiadó, 
G. Waitz sem jellemezte komoly hitelűként.40 Ma azonban — újabb kéziratok elő
kerülésével — többet tudunk Adalbert művéről. 

Renate Klauser kutatási eredményei alapján a legenda szöveghagyományában két 
szerkesztést különböztethetünk meg.41 Az első változatnak — belső érvek alapján — 
Henrik szentté avatása, 1146 körül, azt nem sokkal megelőzően kellett íródnia. Ennek 
szerzőjét nem ismerjük. Klauser véleménye szerint a csata, illetve a felövezés leírását 
már az első szerkesztés is tartalmazta, tehát részletünket joggal tarthatjuk XII . 
század közepinek. 

Lássuk a legendarészlet tartalmát. Ebben nem egyszerűen egy csata előtti felöve-
zésről esik szó — ami egyébként kimondottan lovagi jellegű és a X—XI. században 
nincs ilyenről adatunk42 —, hanem szentek támogatásának a megnyeréséről a csata 
eldöntésére.43 A kettő között lényegi különbség van. A részletről a következőket emel
nénk ki: „összegyűjtvén tehát hadseregét, csatasorba állította őket az említett népek 
ellen. És miközben keresztülvonult egy Walbech nevű helységen, magához vette Szent 
Adrián mártír kardját, amelyet itt ereklyeként régóta őriztek. Azt felkötvén („quo 
accintus"), teljes szívéből felkiáltott és így szólott: ...,,44 I t t a 34. zsoltár szavai kö
vetkeznek. Majd „letáborozott azon a mezőn, ahol a merseburgi egyház található, ... 
felsóhajtott és így szólott: Boldog Lőrinc, Krisztus mártírja, ha közbenjárásodra eze
ket a barbár népeket, akik felé útban vagyok, alávetem a Római Birodalomnak és a 
keresztény vallásnak, ezt a Te nevednek szentelt, (ám) elhagyott helyet az isteni 
segítő kegyelemmel korábbi méltóságába vissza fogom helyezni."45 I t t további bibliai 
és liturgikus idézetek következnek. Majd: „Ezeket elmondva, szemei felnyíltak és 
meglátta a dicsőséges mártírokat, Györgyöt t. i. és Lőrincet, Adriánt egy kardjával 
sújtó angyallal, amint hadserege élén haladnak és az ellenfél ékjeit hátrálásba kény
szerítik."46 

Megállapítható, hogy a kard a történetben semmilyen szerepet sem játszik, sokkal 
inkább a merseburgi püspökség újraalapítása legendás hátteréül szolgál. Nem jut 
más szerephez, mint Júdásnak a Makkabeusok könyvében leírt álmában : „Azután Jere
miás kinyújtotta jobbját és átadott Júdásnak egy arany kardot. Átadáskor e szava
kat intézte hozzá: Vedd Isten ajándékát, e szent kardot! Megsemmisíted vele az 
ellenséget." És meg is okolja a szöveg: „Mert tudta, hogy nem a fegyvereké a győze-

37 MGH SS IV. 793. o. 
38 A szerzőkre 1. Die deutgehe Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Ed. T. Berlin—îvew York, 1978. 4 1 — 

42. kol. és uo. Rudolf Schieffer szócikkét Adalbertról, 30—31. kol. 
39 L. MGH SS. IV. 793. o. és Klauser, Renate: Der Heinrichs- und Kuniguridenkv.lt im mittelalterlichen Bistum 

Bamberg. Bamberg, 1957. 73. o. 
40 L. 37. jegyzet, G. Waitz bevezetőjét. 
41 L. 71—74. o. 39. jegyzet. 
42 A csata előtti felövezésekről inkább a lovagkorból vannak adatok. Pl. Mörtzsch, Otto: Bitterschlag vor der 

Schlacht. = Zeitschrift für historische Waffenkunde, 7. (1915—17) IOC—111. o.; Ordericvs Vitális művében PL 188. r 
349. col.; Pietzner: i. m. 62—06. o. (20. jegyzet). 

43 Graus, František: Volk, Herrscher und Heiliger im Beich der Merowinger. Studien sur Hagiographie der Mero-
wingerzeit. Praha, 1965. A fejezet címe: Der Heilige als Helfer im Kampf. Der Heilige verleiht den Sieg. 455—462. o. 

44 „Congregato itaque exercitu contra predictos nationes aciem direxit. Et f aciens transitum per locum, qui Wal
bech dicitur, gladium saneti Adriani martiris, qui pro reliquiis multo tempore ibi servabatur,accepit. Quo aecinetus, 
ex toto corde suo clamavit et dixit. . ." i. h. 

45 „.. .metatus est in campo, ubi Merseburgensis aecclesia sita est..., ingemuit et ait : Beate Laurenti, martir Christi, 
si tuo interventu has barbaras nationes, ad quas pergo, Bcmano imperio et christianae religioni subiugavero, hune 
locum desolatum, tuo nomine censecratam, divina favente gratia, in pristinae dignitatis statumreformabo..." i- h. 

46 ,,Haec dicens aperti sunt oculi eius, et vidit gloriosos martyres Georgium, videlicet Laurentium, Adrianum cum 
angelo percutiente, exercitum suum praecedentes et hostium cuueos ad fugam propellentes. " i . h. 
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lem, hanem azoknak adja Isten, akiket méltónak tart rá."47 A csatában segítő szentek 
a X—XII. században már számosan vannak, elég Emmerámot, vagy Móricot emlí
teni. Ha a szövegrészlet és a magyar történelmi hagyomány között párhuzamot kere
sünk, akkor ez inkább a Szent Istvánt segítő szentek, legelsőként Szent Márton emlí
tésében található meg. 

A Gallus Anonymus krónikájában említett és 1099-re datált hercegi felövezéssel 
kapcsolatban csak megerősíteni lehet Győrffy magyarázatát, hogy itt már egy lovag
kori, karddal való felövezéssel találkozunk.48 Eredetében persze ez is visszanyúlik a 
XI . század előttre, mivel a trónöröklésre kijelölt hercegek felövezésére van példa. 
A szóhasználat („milite noviter constituto, militari baltheo precincto") és a tény, 
hogy vele együtt több más ifjú is megkapta a kardot (,,multis páter coetaneis arma 
dedit") megerősíti a részletnek a lovagi felövezések közé való besorolását. így azon
ban Istvánnal kapcsolatban közvetlen bizonyítékként nem használható. 

Dolgozatunk végére hagytuk a krónikahely egy további lehetséges értelmezésének 
kérdését. Ez pedig az István nagykorúságához kapcsolódó szertartás lehetősége. 
Jól ismert a legendákból, hogy Géza halálakor a a fiatal Istvánt gyermeknek tartják, 
azaz puernek. Ez mindenekelőtt a Kisebb legenda felfogása : „(Apja) halála után a még 
gyermek (adhuc puer) István a főemberek és a köznép kegyéből dicsőségesen az ország 
trónjára emeltetett".49 A Nagyobb legenda még óvatosan, az életkor szempontjából 
nem értékelhetően fogalmaz: „Nőtt a gyermek gyámolítva a királyi nevelésben, át
lábalta & gyermekéveket (transvadata pueritia) s miután a serdülőkor első lépcső
fokán (primum gradum adolescentiae) átlépett, apja összehívta Magyarország főem
bereit", sőt néhány sorral később már ifjúnak, iuvenis-nek nevezi.50 Mindezt csak 
támogatja a pannonhalmi alapítólevél interpolált részében szereplő „pueritia" kitétel, 
ami persze a legendák hatására is odakerülhetett.51 Ezzel fordul szembe a Hartvik-
legenda, az átvett legendaszövegek gyermek-puer szavait serdülőre—adolescensre 
javítva át!52 

Nehezen megválaszolható kérdés, hogy Istvánt 997-ben, illetve körül miért neve
zik puernek. A középkorban nagy tekintélynek örvendező Izidor, Etimológiáé című 
munkájában, a pueritia és adolescentia határát a 14. évre teszi.53 István születésének 
akármelyik hagyományozott időpontját is fogadjuk el (967, 969, 975), akkora, 997-re 
mindenképpen idősebb, legalább 22 éves, 969. évi születés esetén pedig már a iuvenis 
kort, a 28. évet is betöltötte. Válaszként már utaltunk Tóth Zoltán egy kéziratban 
maradt tanulmányára, amelyet Szent István epochális adatainak szentelt, s a válto
zatos születési és halálozási adatokat egy jól tettenérhető tudateltolódással magya
rázta, ami „a 11. századi hazai felfogása negyvenegyóves uralmi tartam s a hatalmat 
átvevő Szt. István zsenge korának párhuzamos hangsúlyozása révén a valóságosnál, 
1038-nál korábbi halálévszámhoz (1033, 1034, 1037) igazodott".54 Egy másik és véle-

47 Az említett hely 2 Makk, 15, 14. Id.: Graus, Fr.: i. m. 460. o. (43. jegyzet). Hozzánk hasonlóan értelmezi a le
gendahelyet Graus:i. m. 462. o. és Klauser: i. m. 73. o. (39. jegyzet): „Dies Motiv der himmlischen Schlachtenhilfe 
war bei den Legendenschreibern des Mittalalters ebenso beliebt wie bei ihren Lesern und deshalb weit verbreitet..." 

48 Györffy Gy.: Koppány lázadása. 20. o. (6. jegyzet). Forráshely: Monumenta Poloniae historica. NS Tom I I . 
€racoviae, 1952. 85—86. o. 

49 Kisebb legenda: SS. I I . 394. o. („Post cuius obitum Stephanus adhuc puer...") 
50 Nagyobb legenda: uo. 381. o. („qui transvadata pueritia po3tquam primum gradum adolescentiae transcedit") 
51 Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla. Bp., 1891.147. o.; Szentpétery Imre: 

Szent István király oklevelei. In : Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulójára. Bp., 1938. 2. k. 
164—165. o. 

52 SS. II . 407. o. 
53 Isidor Hispalensis episcopi. (Ed. W. M. Lindsay) Oxonii, 1911. (reprint) XI . 2, 1—8. o. Izidor hatásával részle

tesen foglalkozott Mályusz Elemér: I. István születési éve. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 203. o. Mályusz a prob
lémát úgy vélte megoldani, hogy István puer és adolescens korára egyaránt vonatkozik a puer megjelölés. Érvelése 
azért nem meggyőző, mert megkerüli a problémát, s ebben az általa idézett Adolf Hofmeister tanulmány sem támo
gatja minden vonatkozásban : Puer, Iuvenis, Senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In : 
Papstum und Kaisertum. Festschrift Paul Kehr. München, 1926. 287—316. o. 

54 L. 18. jegyzet. 
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menyünk szerint valószínűbb lehetőség, hogy a legendában nem konkrét életkort 
jelöl a puer-szó, hanem a Kisebb legenda irodalmi előképéből származhat a megfogal
mazás. A forrás felől eligazít maga a legenda szövege is, megemlítve Salamon, Dávid 
és Saul nevét. A parabolisztikus értelemben használt ótestamentumi párhuzam Sá
muel első könyvében Dávid és Góliát küzdelmének55 istenítélet jellege. A hasonlat 
értelme a következő : Dávid fiatal kora (puer) és tapasztalatlansága ellenére az Isten
ben bízva legyőzheti ellenfelét. Lényeges, hogy bár felövezik karddal, azt Dávid leveti, 
hiszen nincsen harci fegyverzethez szokva, s idézem ,,Te karddal, dárdával és pajzs-
zsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében me
gyek ellened..." (1. k. 17, 45). Tehát a biblikus előképben még a felövezés tagadásáról 
van szó, szembeállítva az isteni gondviseléssel.56 

Megfigyelésünk egyúttal érthetővé teszi, hogy a Kálmán király idejében íródott 
Hartvik-legendában miért vált szükségessé a puer-kifejezés törlése. Ez Salamon ki
rály uralkodása megítélésének a problémájához kapcsolódik. Salamont ugyanis 
igen fiatalon, ötévesen koronázták meg, amit a krónika 91. fejezetének variánsai 
méltatlankodva említenek, Salamont infantulus-nak, illetve adhuc puerulusnak ne
vezvén.57 íme, a puer—gyermek kifejezést itt konkrét politikai helyzetben alkalmaz
zák, és egyértelműen negatívan ! Nyilvánvalóan, a Kálmán korabeli idoneista tör
ténetfelfogás nem hagyhatta, hogy Salamon és Szent István gyermekként való 
hatalomra jutása (Salamon esetében koronázás) között meghagyja a párhuzamba 
állítás, ha még oly csekély lehetőségét is.58 

Visszatérve a krónikakompozíció 64. fejezetére, az is tudatosan küzd a puer-szem-
lélet ellen. Már a bevezető mondatban rögzíti, hogy István serdülőkorában viselte 
Koppány ellen a háborút (iam pridem in adolescentia) s megemlíti, hogy a Garam 
folyónál övezték fel először (primitus). Lényeges, hogy szó sincsen Hunt és Pázmán 
szerepéről a felövezésnél, mutatva, hogy tendenciájában is eltér egymástól a 64. és 
41. fejezet vonatkozó része. Az előbbi, hogy a fejezetben egyébként is használt Hart-
vik-legenda adolescens-szóhasználatának megfeleljen, beiktatta a felövezéseről szóló 
betoldást, ami itt éppen olyan jellegtelen, mint a 41. fejezetben. Ám nem szabad 
elfelejtenünk, hogy akit felöveztek, az nem gyermek többé. A terminológiában szinte 
közmondásosán összekapcsolódott a serdülővé válás és fegyverek átvétele, miként 
a sztereotip formulák ismétlődnek: „túljutván a gyermekkoron, lovagi szolgálatban 
töltötte serdülőéveit", „gyermek még, lovagi évein innen", „gyermekévei miatt nem 
avatták lovaggá" stb.59 Ennek az aktusnak a krónikába szövésével vitathatatlan 
bizonyságát adta a szerző Szent István érett, uralkodásra megérett korának. Ez a 64. 
fejezet megírása post quemjóül ismét a Hartvik-legenda keletkezési idejét adja.60 

A később, a 41. fejezetet a jövevény nemzetségek történetével kiegészítő krónikás 
számára önként adódott a 64. fejezet szövegében egymáshoz közel elhelyezkedő vezé-

55 I Sam 17, 31 : „E t ait Saul ad David: Non vales resistere Philisthaeo isti, nee pugnare adversus eum, quia puer 
eg, hie autem vir bellator est ab adolescentia sua... Accinctus ergo David gladio eius super véstem suam coepit tentare 
si armatus posset incedere: non enim habebat consuetudinem... Et deposuit ea." A puer mint isteni kiválasztás tár
gya 1.1 Sam 29,1: (Dávid Salamonról:,,Salamonéin fllium meum unum elegit Deus, adhuc puerum et tennellum...") 
A Kisebb legenda visszatér a Dávid-hasonlatra a besenyő betörés taglalásakor: „Sicut enim deus Christum suum 
David quondam a facie Philistinorum angelo suo protegente liberavititaet hune de manu persequentium eripuit..." 
ÍJS-II. 398. o. 

56 A szóhasználat célja mindkét helyen azonos : a hősök gyermeksége még hangsúlyosabbá teszi az égi beavatkozást 
1.1 Sam 17,47 és Kisebb legenda vonatkozó helyét. 

57 SS. I. 352. o. 
58 Idoneitás és legitimitás viszonyáról 1. Gerics J.: Kálmán kori krónikáink és legendáink koronafogalmához. I n : 

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér emlékkönyv. Bp., 1984.130—140. o. 
59 — „impubis adhuc adolescens et needum armis militaribus maturus"; — „puer adhuc infra militares annos"; 

— „emensa puertia in militari exercitio adolescentiam égit" ; — ,,ut annos adolescentiae attigit, militaria multis 
gaudentibus arma sumpsit" stb. A kiragadott részletekre Van Winter: i. m. (20. jegyzet) No. 46. (1071. év), No. 47. 
(1073. év), No. 76. (1125 körül), No. 94. (1136 körül). 

60 A 41. és 64. krónikafejezetek kritikájára 1. Horváth János: Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái. 
Bp., 1954. 290—291. o.; Gerics József: Legkorábbi gesta-szerkesztéseink keletkezésrendjének problémái. Bp., 1961. 
7—22. o. ; Horváth János és Gerics József eredményei nem mondanak ellen eredményeinknek, ti. Horváth kimutatja, 
liogy a 41. fejezet első része későbbi betoldás, Gerics pedig a 64. fejezetről, hogy az használta Hartvikot. 
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r e k n e v e i n e k és a s u t á n o d a v e t e t t fe lövezés t á r s í t á s a és az á l t a l u k v a l ó felövezés n i e g -
k r e á l á s a . L e e g y s z e r ű s í t v e , I s t v á n é l e t k o r á n a k meg í t é l é se a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t : 
1. N a g y o b b - l e g e n d a , b i z o n y t a l a n f o g a l m a z á s ; 2 . K i s e b b - l e g e n d a : p u e r ; 3 . H a r t v i k : 
ado le scens . 4 . K r ó n i k a 64 . f e j eze t : a d o l e s c e n s + f e l ö v e z é s ; 5 . K r ó n i k a 4 1 . f e j eze t : 
H u n t és P á z m á n felövezi I s t v á n t . 

Ласло Веспреми 

ТРАДИЦИЯ ПОДПОЯСЫВАНИЯ МЕЧОМ ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЯ 
ИШТВАНА СВЯТОГО 

Резюме 

Редакция венгерской хроники (главы 64, 41) сохранила традицию подпоясывания короля 
Стефана: возле реки Гарам (Гран) перед решающей битвой около 997 года немецкие рыцари 
Хунт (Хонт) и Пазман воздевают на него пояс с мечом. Автор рассматривает эту запись 
прежде всего с военно-исторической точки зрения. Он приходит к заключению, — и это 
совпадает с выводом работы Золтана Зота от 1933 года, — что в немецком королевстве, 
а затем в империи в период с 936 по 1065 год не отмечались случаи подпоясывания монархов; 
подпоясывание мечом князей королевства и вообще князей выполняют не их вассалы, дается, 
общая ссылка на участие церкви. На основании этого, — поскольку это не могло принадле
жать к церемонии коронации венгерских королей, — традиция опоясывания Стефана мечом 
не может рассматриваться как современная правлению Стефана. После этого автор рассмат
ривает данные, касающиеся возраста Стефана. Малое житие короля Иштвана в противо
положность исторической действитльности в период около 997 года называет его ребенком 
(р е ). Основой этого служат выдержки из ветхого завета (так и Самуил 1, 17, 45), с целью 
доказательства небесного предназначения Стефана. В эпоху короля Кальмана легенда о Сте
фане, составленная епископом Хартвиком, называет его уже отроком (а о е се ). 

Причиной этого является то, что показанный в плохом свете в эпоху Кальмана Шаламои 
пришел к власти ребенком, и вытекающая из этого параллель могла рассматриваться оскор
бительно по отношению к Стефану. Это последний взгляд воплощается и в главе 64 редакцией 
хроники, что акцентируется еще более вставкой о подпоясывании. (Подпоясывание рыцарей; 
как правило, производилось накануне отроческого возраста или по достижению его.) В этой 
главе Хунт и Пазман фигурируют как военоначальники, а не как выполняющие церемонию 
подпоясывания. 41 глава редакции хроники впервые соединяет немецких рыцарей с обрядом 
подпоясывания, и в конечном итоге отсюда попал этот обряд в венгерскую историческую 
традицию. 

László Veszprémy 

D I E Ü B E R L I E F E R U N G D E R UMGÜRTUNG KÖNIG STEPHANS 
DES H E I L I G E N VON UNGARN MIT DEM SCHWERT 

Resümee 

Stephans Umgürtung mit dem Schwert ist durch die ungarische Chronikenkomposition (Kapi
tel 64, 41) überliefert worden: Stephan wurde gegen 997 vor einer schicksalsschweren Schlacht 
am Fluß Gran (ung. Garam, slk. Hron) von deutschen Rit tern, von H u n t und Pázmán, mit dem 
Schwert umgürtet . Der Autor untersucht dessen Beschreibung zunächst unter kriegsgeschichtli
chem Aspekt. Er stellt — übrigens im Einklang mit den Abhandlungen von Zoltán Tóth aus 
dem Jahre 1933 — fest, daß die Umgürtung von Herrschern, Fürsten und Prinzen mit dem 
Schwert im deutschen Königsreich, später im deutschen Reich zwischen 936 und 1065 nicht 
aufgezeichnet wurde ; der Akt wurde übrigens nicht von den Vasallen vollzogen, auf die Beteili
gung der Geistlichkeit wird meistens hingewiesen. Aufgrund dessen und da die Umgürtung mit 
dem Schwert auch nicht zur ungarischen Krönungszeremonie gehören konnte, kann diese Über
lieferung nicht aus der Zeit von Stephan stammen. Der Autor befaßt sich dann mit den Angaben 
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über Staphens Lebensalter. In der Legenda minor des Königs wird er gegen 997, im Gegensatz 
zu der historischen Wirklichkeit, als Kind „puer" bezeichnet. Das geht auf Stellen im Alten 
Testament zurück (so Samuel 1, 17, 45) und bezweckt, Stephans himmlische Berufung zu be
weisen. In der Stephan-Legende, die in der Zeit von König Koloman von Har tv ik verfaßt wurde, 
wird er schon als Adoleszent bezeichnet. Der Grund dafür ist, daß Salomo, der als Kind an die 
Macht kam, in den Augen der Zeitgenossen in einem schiefen Licht erschien, und man der sich 
aufdrängenden Parallele, die wohl als für Stephan beleidigend betrachtet wurde, entgegenwirken 
wollte. Dieses Bestreben kommt im Kapitel 64 der Chronikenkomposition zur Geltung, und 

innnm Z i r r r l - d i r n t auoh rlnr Hin i r lmVi rlr ľ TTmgürtnng ^"' 't ^QTV1 s»^""»^* {7.™ ™+*aT*Kr.v.nn « n ^ ^ , ^ f^, ' ~ \ ? 
iesem Zweck dient auch der Einschub der Umgürtung mit dem Schwert. (Zur ritterlichen 

Schwertnahme kam es nämlich meistens kurz vor oder an der Grenze des Adoloszentenalter.) In 
diesem Kapitel erscheinen Hun t und Pázmán als Feldherren und nicht als Vollzieher des Um-
gürtungsaktes. Ers t das Kapitel 41 verbindet die deutschen Ri t ter mit dem Umgürtungsakt , 
und die Geschichte ging von dort in die ungarische historische Überlieferung ein. 

Ï 


