
módon minden igaz, s mindennek az ellenkező

je is: "szinte semmi(m) sem marad: sem a do
log, sem a létezése, sem az én létezésem, sem a
puszta tárgy, sem a puszta alany; semmilyen
érdek, semmilyen természetű érdeklődés vala
mi iránt. Es mégis szeretek valamit. Nem, azért
az túlzás; még mindig kétségtelenül érdekel a
létezés." Derridát segítségül híva egyfajta ars
poeticát fogalmaz meg: a létezéssel való foglala
toskodás - az írás/alkotás egyetlen célja - ta
lán maga a létezés.

Kérdésfelvetései így aztán nem felületes spe
kulációk: az egzisztencia minden formáján és
mozzanatán eltöpreng. Eletünket létté szervez
ni mindenféle tevékenységet kitalálunk ürügy
ként, az elkerülhetetlen végkifejlet azonban
mindent viszonylagossá tesz: "felelet a halálnak
és a semminek, hogy lerögzítjük a dolgokat és
időpontokat, szertartásokat, és átjárókat létesí
tünk a lyukakkal és foltokkal teli rendetlenség
ellen" (Nyár).

Történetei a hétköznapi valóságban zajlanak,
ám nem hétköznapi módon: a tapasztalható
világ határai elmosódnak: kívül és belül, fent
és lent, valóság és fikció, jelen és múlt - min
den mindennel szétválaszthatatlanul egyidejű.

"Már kicsit keverem az időpontokat, de va
lószínűleg akkoriban volt" - mondhatja ki
mindezek tudatában a mesélő. A grammatika
is közvetíti az egyidejűséget: egyazon monda
ton belül szól egyszerre két személyhez, maga
elnyújtózott melletted - idézi fel a szereplőknek

saját történetüket.
A tapasztalható (valóságosnak tűnő) világ

ban mindenki önmagába zárva más, Doppel
gangerek és elidegenedett bábuk, megszállottak
és betegségbe menekülők, hiteles életet élő ut
calányok és meghasonlott értelmiségiek mesél
nek és meséltetnek Cortázar elbeszéléseiben;
alakjaiban egy dolog bizonyosan közös: alapél
ményük a szorongás és a magány. Hiába az át
járhatóság, a dolgok/lények önmagukban van
nak, minden és mindenki szemlélő csupán a
másikra vonatkozóan, s mégsem látjuk egymást
(A legmélyebb érintés). Egész létünk szerep (Ren
dezői utasítások John Hotoellnak), rejtőzködés

(Történetek óriáspókokkal), ácsorgás a forgalmi
dugóban (A déli autópálya), utazás, amelynek
célját talán tudtuk valaha, de feledésbe merült
(Az utazás).

A lét átmeneti és esetleges; értelmet (csakis a
végesség tudomásulvételével) mi magunk ad
hatunk neki; az egzisztenciális szorongást né
mileg oldó közösséget az egymásrautaltság te
remt. Sorsközösség nélkül életünk csupán
"versenyfutás az éjszakában az ismeretlen au
tók között, amelyekben senki nem tud a másik-
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ról, és mindenki csak mereven néz előre, min
dig előre" (A déli autópálya). (Ford. Blastik
Margit és mások; L'Harmattan, Budapest, 2(05)

BENKÓGIITA

FORRÁSOK SALZBURG KORA
KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉBŐL

Az elmúlt esztendőben került a könyvesboltok
polcára Nótári Tamás kötete, melyben a Károli
Gáspár Református Egyetem Jogtudományi Ka
rának adjunktusa és a Szegedi Tudományegye
tem Bölcsészettudományi Karának oktatója öt
forrás magyarra történő átültetését adta közre.
A kútfők közül az elmúlt néhány évben már
többet publikált a fordító (Conversio Bagoariorum
et Carantanorum. Aetas, 2000/3. 93--11i.; Notitia
Arnonis - Epistola Theotmari. Aetas, 2004/2. 72
95.), ám a most bemutatásra kerülő kötetben to
vább csiszolt a magyar szövegeken. A munka öt
Salzburgban keletkezett forrást tartalmaz a 8-9.
század történetéről, melyek közül több köztu
dottan értékes adatokat közöl a Kárpát-meden
ce honfoglalás előtti történetéről.

A könyv az Előszót (7-10.) követően a textu
sokhoz készített, alapos bevezető tanulmánnyal
(helyesebben fogalmazva: tanulmányokkal) foly
tatódik (13--136.). E részben valamennyi forrás
hoz alapos háttérismereteket ad Nótári. Nem
pusztán a kútfők szerkezetéről, keletkezési kö
rülményeiről, szerzőiről, grammatikájáról, stí
lusáról nyújt igen alapos áttekintést, hanem
igen nagy hangsúlyt helyez a források keletke
zése történelmi hátterének részletes bemutatá
sára. E munkához az impozáns mennyiségűvo
natkozó szakirodalom mellett tetemes számú
primer forrást is felhasznált. A tanulmányokat
végigolvasva betekintést nyerhetünk a Frank
Birodalom keleti területeinek meghatározó poli
tika-, egyház- és jogtörténeti kérdéseibe.

A munka következőegysége a források szö
vegét tartalmazza. Elsőként a Szent Rupert Hit
valló cselekedetei (Gesta Sancti Hrodberti contes
soris) cimet viselő forrást olvashatjuk (137-140.).
A legenda műfajába tartozó rövid textus a bajo
rok apostolának tartott Rupert életét beszéli el.
696-ban érkezett korábbi működési helyéről, a
wormsi püspöki székből, Salzburgba. Uj szék
helyén nagy lendülettel kezdte meg az evan
gelizációt: templomokat alapított, szerzetesi kö
zösségeket hívott életre; új impulzusokat adott
a már működő keresztény közösségnek. Fontos
azonban megjegyezni, hogya salzburgi Szent
Péter kolostor alapítása, továbbá a Salzburgi
Egyházmegye felállítása sem köthető nevéhez.
Halála előtt - melynek időpontja legkorábban



715. március 27-re tehető - nem sokkal vissza
tért Wormsba. A forrás 793 után keletkezett,
előképe a 746/747 körül íródott Vita Hrodberti
volt.

Az Arn feljegyzése (Notitia Arnonis) című

munkát (43-72.) 788 és 790 között vetette papírra
(illetve pergamenre) Benedictus diakónus. A fel
jegyzés elkészítésére maga Nagy Károly adott
utasítást, miután 788-ban, az Ingelheimben meg
tartott gyűlésen (egy koncepciós per keretében)
megfosztották trónjától III. Tasziló bajor herce
get, az utolsó Agilolfing uralkodót. Ezt követően
az addig önálló bajor területek (Bajor Hercegség)
a Frank Birodalom részét képezték. A Notitia
Arnonis - tulajdonképpen egy telekkönyvvel
analóg módon - sorolja fel a 788 előtt a Salzbur
gi Püspökség számára Bajorország előkelői, ne
mesei stb. által adományozott birtokokat.

A következő forrás (73-94.) keletkezése 798 és
800 közé datálható. A Rövid feljegyzések (Breves
Notitiae) szerzője közelebbről nem ismert, ám az
bizonyos, hogy a tartalmi átfedések dacára nem
az előző kútfő megújított változatával van dol
gunk. A mű keletkezése hátterében Salzburg ér
seki rangra emelése (798. április 20.) húzódik,
ugyanis az újonnan létrejött egyháztartomány
suffraganeus püspökei (siibeni, majd később

brixeni, freisingi, regensburgi, passaui, neuburg
fstaffelseei, amely később Augsburgba települt és
Mainz iurisdictioja alá került) ellenérzésüknek
adtak hangot, mind az érsekség létrehozásával,
mind pedig Arn érsek személyével szemben.
Ezért vált szükségessé az új metropólia első

ségének alátámasztása, melyet a megszerzett
birtokok és egyéb adományok legitimitásának
igazolásával kívántak megvalósítani. Erde
kességképpen megemlítjük, hogy e két forrás
(Notitia Arnonis, Breves Notitiae) különös elegye
a diplomák és az elbeszélő források nyelvének,
melyet a fordító számos példával szemléltet.

A magyar historikusok körében a közreadott
források közül kétségkívül a legismertebb a Ba
jorok és karantánok megtérése (Conversio Bagoario
rum et Carantanorum) című, 870-ben keletkezett
munka, melynek szerzője Adalwin salzburgi ér
sek, címzettje pedig Bajor Lajos lehetett. A mű

keletkezése a 870-ben megtartott Regensburgi
zsinathoz köthető, ahol a szlávok apostolaiként
ismert Konstantin (Cirill) és Metód testvérpár
tagjai közül Metód sirmiumi érseket elítéltek, és
éveken keresztül fogva tartották, ugyanis a
Salzburgi Egyháztartomány főpapjai Metód
Pannóniában kifejtett missziós tevékenységé
ben saját, hét és fél évtizede a nevezett terület
felett gyakorolt joghatóságuk megsértését lát
ták. A mű számos helyen kőzől értékes infor
mációkat a Kárpát-medence magyarok megtele-
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pedése előtti históriájáról, amely passzusok
megkerülhetetlenek - többek kőzőtt - a ma
gyar egyházszervezet kialakulása szempontjá
ból. A pannóniai frank fennhatósággal kapcso
latban a következőkre hívjuk fel a figyelmet. A
források kiadója bevezető tanulmányában a ko
rábbi szakirodalom alapján a következőképpen

fogalmazott: .Pritoina (...) a frankokhoz menekült
C.') felvette a keresztséget, s Német Lajos segítségé
vel 838f839-ben Pannóniában létrehozta saját fe
jedelemségét. Ezen vidék mellett Német Lajos 847-ben
további területeket adományozott Priwinának, így fel
ső-pannóniai, legalább a maiPécsig terjedő birtokának
központja Mosapurc (Mocsárvár) - a mai Zalavár
helyén - lett, s így Priwina C..) fejedelemségeven a
következő néhány évben a salzburgi térítők a helyine
messég közreműködésével több mint harminc templo
mot szenteltek fel". (104.) A Tóth Endre nevével
fémjelzett újabb kutatások alapján az idézettel
ellentétben úgy tűnik, hogya Frank Birodalom
keleti határa a Rába-Marcal-Rinya vonalán hú
zódhatott, az e vonaltól keletre lévő terület csak
a Karolingok (így Salzburg) érdekszférája lehe
tett, tehát az uralkodó nem adományozhatta va
zallus fejedelmének. Ez alapján a forrásban
Quinqe Basilieae néven jelölt helységet sem cél
szerű Pécsre (185.) helyezni. Tóth egyébként el
végezte a szóban forgó település lokalizálását is,
Spalatoi Tamás krónikája alapján a várost Kosovo
környékén azonosította. így talán célszerű lett
volna a fordításban Pécs helyett az eredeti név
alakot közölni. (Tóth E.: A Quinque Basilieae 
Quinque Ecclesiae helynevek lokalizálásához,és énel
mezéséhez. A Janus Pannonius Múzeum Evköny
ve, 36 (1991) 101-107.; Uő: Sopianae: a római város,
mint Pécs elődje. In: Pécs szerepe a Mohács előtti

Magyarországon. Pécs, 2001, 27-42.)
A kiadvány utolsó forrása, a 900-ban kelet

kezett Theotmár érsek levele (Epistola [archilepis
copi Theotmari) (201-209.). E levélben Salzburg
érseke IX. János pápához fordult, és tendenció
zusan vázolta fel azokat az eseményeket, me
lyekkel a morva egyház önállósodási törekvései
saját joghatóságának csorbulását idézték elő. A
magyarok egyik itáliai vállalkozásáról is tudósít
a kútfő. A könyv utolsó egysége tartalmazza a
rövidítések feloldását, a forrásokat és a szakiro
dalom tételeit (211-230.).

A szegedi Leetum Kiadó által kivitelezett
munka mind megjelenését, mind pedig tartal
mát tekintve impozánsnak mondható, mely a
korszak kutatói és az érdeklődök számára egy
aránt bátran ajánlható. (Fordította, jegyzetekkel
ellátta, az előszót és a bevezető tanulmányt írta:
Nótári Tamás. Leeium Kiadó, Szeged, 2005)
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