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Pósán László  
 

Tolerancia a szicíliai normann királyságban 
 
 
„Amikor (Szicíliában) egyszer földrengés pusztított, és a király (II. Vilmos) látta, 
hogy minden ágyasa, szolgája és apródja Allahhoz imádkozik, állítólag ezt 
mondta: Hadd imádkozzék mindegyikıtök ahhoz az istenhez, akit imád: béke 
tölti el annak a szívét, aki hisz istenében!” – írta úti beszámolójában Ibn 
Dzsubair, a granadai udvar tisztségviselıje, aki mekkai zarándokútjáról visszaté-
rıben egy hajótörés során került a szicíliai normann királyság fıvárosába, Pa-
lermóba. Meglepte, hogy a királyi udvarban milyen sok muzulmán töltött be 
magas tisztséget, s hogy hittestvérei szabadon ünnepelhették a ramadánt. A 
moszlimoknak Palermóban külön negyedük volt mecsetekkel és müezzinekkel, 
vitás ügyeiket pedig saját kádijuk intézte.1 Ibn al-Atir arab krónikás már II. 
Roger király udvaránál is említette az arabok nagyobb arányú jelenlétét, és ezért 
az uralkodót egy muzulmán fejedelemhez hasonlította.2 A kortárs keresztény 
krónikás, Gaufredus Malaterra arról tudósított, hogy a Szicíliát meghódító Roger 
gróf unokaöccse, Serlo, egy Ibrahim nevő arabbal kölcsönösen testvérré fogad-
ták egymást.3 Az itt említett példákból, de számos más forrásból is mintha egy 
olyan kép rajzolódna ki, hogy a Dél-Itáliát és Szicíliát meghódító normannok 
messzemenı toleranciát tanúsítottak volna a moszlimok iránt. A korabeli doku-
mentumokból azonban olyan kép is kirajzolódni látszik, hogy a normannok az itt 
talált ortodox hitő, görög lakossággal is hasonlóan toleránsnak mutatkoztak. A 
Szicíliát meghódító Roger gróf például a szigeten négy bencés (azaz latin) apát-
ságot alapított, és tizenhét ortodoxot alapított vagy újított fel.4 Palermo latin 

                                                 
1 Ibn DSCHUBAIR: Tagebuch eines Mekkapilgers. Übersetzt und bearb. v. Regine Günther 
(Bibliothek arabischer Klassiker 10.), Tübingen, 1985. (a továbbiakban: Tagebuch), itt: 243–244. 
2 A. NOTH: Die arabischen Dokumente Rogers II. in: Urkunden und Kanzlei König Rogers II von 
Sizilien. hg. Carlrichard Brühl, Köln, 1978., 250. 
3 Gaufredus MALATERRA: De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti 
Guiscardi Ducis fratris eius. ed. Ernesto Pontieri, RIS2 Bd. 5,1. Bologna, 1928., 2, 46.; 53–54. 
4 L. T. WHITE: Latin Monasticism in Norman Sicily. Cambridge, 1938., 1938., 43.; V. von 
FALKENHAUSEN: Il monachesimo greco in Sicilia. in: La Sicilia rupestre nel contesto delle civlità 
mediterranee. Atti del sesto convegno internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel 
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érseke egy görög klerikus, Nikodemos lett.5 A II. Roger király által 1140-ben 
kiadott „arianói assizák” a normann királyságban minden népcsoportnak biztosí-
tották, hogy saját joguk alapján élhessenek.6 Mindezek alapján nem meglepı, 
hogy a történeti irodalomban széles körben elterjedt és általánossá vált az a né-
zet, hogy a normann királyság egy toleráns, multikulturális állam volt, ahol a 
különbözı vallások, kultúrák, szokások békésen éltek egymás mellett, s a ke-
resztény világ történetében itt valósult meg elıször a toleráns állam eszménye.7 

A források – köztük a normann királyi udvarról oly szépeket is író Ibn 
Dzsubair leírásának – alaposabb tanulmányozása után azonban újabban egyre 
több szkeptikus vélemény fogalmazódik meg a normann királyság toleráns mi-
voltát illetıen, a katolikus, ortodox és iszlám vallások, népcsoportok harmonikus 
együttélésével kapcsolatosan. A 12. század folyamán ugyanis a moszlimok fo-
kozatosan eltőntek Szicíliából, s már ez a fejlemény önmagában megkérdıjelezi 
a toleráns együttélés romantikus képét.8 Messina elfoglalásakor például a nor-
mannok gyilkoltak, fosztogattak és a legyızötteket rabszolgává tették. 
Gaufredus Malaterra leírása szerint egy arab férfi inkább megölte húgát, mint-
sem az a normannok kezére kerüljön.9 A latin krónikákban az iszlám szicíliai 
fejedelmek a Sátán szolgáiként jelentek meg.10 Enna urát, Ibn Hammudot a hódí-
tó normannok nemcsak behódolásra kényszerítették, hanem a kereszténység 
felvételére is. A muzulmánok számára az iszlám megtagadása, elhagyása halálos 
                                                                                                                         
mezzogiorno d’ Italia, 7–12 settembre 1981. ed. Cosma Damiano Fonseca, Galatina, 1986., 170–
192. 
5 L–R. MÉNAGER: La „byzantinisation” religiense de L’Itakie méridionale (IXe – XIIe siècles) et la 
politique monastique des Normands d’Italie. in: Revue d’Histoire ecclésiastique 54 (1959), 15–16. 
6 E. CASPAR: Roger II (1101–1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie. 
Innsbruck, 1904., 259–260.; H. HOUBEN: Möglichkeiten und Grenzen religiöser Toleranz im 
normannisch-staufischen Königreich Sizilien. in: Deutsches Archiv 50 (1994), 177. 
7 E. CASPAR: Roger II. i.m. 9.; H. HOUBEN: Möglichkeiten und Grenzen ... i.m. 160–161.; H. 
HOUBEN: Die Tolerierung Andersgläubiger im normannisch-staufischen Süditalien. in: Die 
Begegnung des Westens mit dem Osten. Kongressakten des 4. Symposions des 
Mediävistenverbandes in Köln 1991 aus Anlaß des 1000. Todesjahres der Kaiserin Theophanu. 
hg. von Odilo Engels–Klaus Schreiner, Köln, 1993., 75–87.; J. J. NORWICH: Die Normannen in 
Sizilien 1130–1194. Wiesbaden, 1970., 9.; I. La LUMINA : Storia della Sicilia Guglielmo il Buono. 
Firenze, 1867., 32–34. 
8 S. TRAMONTANA: La monarchia normanna e sveva. in: Storia d’ Italia 3., ed. Giuseppe Galasso, 
Torino, 1983., 538., 606., 623–624.; D. MATTHEW: The Normann Kingdom of Sicily. Cambridge, 
1992., 87–88., 112–113.; D. ABULAFIA : The End of Muslim Sicily. in: Muslims under Latin Rule. 
ed. James Powell, Princetown, 1990., 103.; H. BERCHER – A. COURTEAUX – J. MOUTON: Une 
abbaye latine dans la société musulmane: Monreale au XIIe siècle. in: Annales E. S. C. 34 (1979), 
525. 
9 G. MALATERRA i.m. 2,11., 32–33. 
10 Guillaume de POUILLE: La Geste de Robert Guiscard.ed. M. mathieu, Palermo, 1961.; Amato di 
MONTECASSINO: Storia dei Normanni. ed. Vincenzo de Bartholomaeis, Roma, 1935. 
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bőnt jelentett, így Ibn Hammudot a normannok Kalábriába menekítették, hogy 
korábbi hittestvérei bosszújától megvédjék.11 Tény, hogy a szicíliai királyi ud-
varban igen sok arab élt: szolgálók, testırök, hivatalnokok egyaránt, de a forrá-
sok egybehangzóan és világosan beszélnek velük kapcsolatban: kizárólag ke-
resztények lehettek a király környezetében. A katolikus hitre tért, eunuch admi-
rális, Mahdia-i Fülöp sorsa ezt példázza: Salernói Romuladus krónikájában az 
olvasható, hogy az arab származású admirális csak színleg volt keresztény, való-
jában az iszlám hitben élt, azt gyakorolta, és kapcsolatot tartott fenn a medinai 
muzulmánokkal, ezért ıt a király kivégeztette.12 A már említett Ibn Dzsubair 
ugyancsak megemlékezett arról, hogy a normann király a szicíliai arabok közül 
„választotta legbensıbb, legbizalmasabb szolgálóit, akik azonban mind eltitkol-
ták vallásukat, moszlim hitüket.” Más helyen arról írt, hogy a szolgálók és ágya-
sok a király elıtt „szigorúan titokban tartották valódi hitüket”, és amikor imád-
koztak „Allah fátylat borított rájuk”, ezért a király nem láthatta ıket.13 Ibn 
Zurach iszlám jogtudóst II. Vilmos irály arra kényszerítette, hogy keresztény 
hitre térjen, és katolikus bíróként vegyen részt a muzulmánok feletti bíráskodás-
ban.14 A királyi udvarban és a legfelsı politikai körökben tehát a tolerancia nem 
terjedt túl a származási, nyelvi, kulturális különbözıség elfogadásán, de vallási 
eltérésrıl, az iszlám elfogadásáról azonban szó sem lehetett. Az uralkodó kör-
nyezetében a tisztségek betöltéséhez a kezdetektıl elengedhetetlenül szükség 
volt a keresztény hitre történı átéréshez.15 Ez abból a körülménybıl is követke-
zett, hogy a normann hódítás egyházi szentesítést nyerve Isten akaratának minı-
sült, éppúgy, ahogyan majd két évtizeddel késıbb a szentföldi keresztes hadjárat 
is, sıt II. Orbán pápa, aki meghirdette a Szent Sír felszabadítását, Szicíliában a 
pápa állandó képviselıjének nyilvánította a szigetet meghódító I. Rogert, 1139-
ben pedig II. Ince pápa a Szentszék hőbéres királyaként ismerte el II. Rogert.16 
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a városi és vidéki moszlim népesség számára a 
normannok már a hódítás idıszakától garantálták életük, jogaik és hitük bizton-

                                                 
11 U. RIZZITANO : Ruggero il Gran Conte e gli Arabi di Sicilia. in: Ruggero il Gran Conte e l’ inizio 
dello Stato normanno. Atti delle seconde giornate normanno-sveve, Bari 19–21 maggio 1975, 
Bari, 1977., 199–222. itt: 216. 
12 Romualdus SALERNITANUS: Chronicon. ed. carlo A. Gamfi, RIS2, 7,1, Citta di Castello, 1935., 
234–236. 
13 Ibn DSCHUBAIR i.m. 243–244. 
14 W. KOLLER: Tolernaz im Königreich Sizilien zur Zeit der Normannen. in: Toleranz im 
Mitelalter (Vorträge und Forschungen XLV.) hg. A. Patschovsky – H. Zimmermann, 
Sigmaringen, 1998., 175. 
15 Uo. 167. 
16 W. GOEZ: Grundzüge der Geschichte Italiens in Mittelalter und Renaissance. Darmstadt, 1975., 
104., 114. 
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ságát. A vidéken, falvakban élık birtokainak, egzisztenciájának biztonságát 
azonban semmi sem szavatolta.17 Súlyos különadó fejében az arabok korlátozott 
autonómiát élvezhettek.18 A kb. negyedmilliós szicíliai arab népesség túlnyomó 
többsége urától személyében függı paraszt volt, és saját kulturális–etnikai kö-
zösségében izoláltan élt. Komolyabb birtokkal csak megkeresztelkedett és lojális 
arabok rendelkezhettek, mint például egy bizonyos, a források által 1141-ben 
említett Ahmed, aki a keresztségben a Roger nevet kapta.19 A városlakó moszli-
mok személyükben szabadok voltak, birtokaik, javaik felett korlátozások nélkül 
rendelkezhettek, s vagyonuk biztonságát a korona garantálta. Különadót fizettek, 
a palermói muzulmánok kivételével katonai szolgálattal tartoztak, vallásukat 
pedig szabadon gyakorolhatták. Lakhatási helyeiket ugyanakkor korlátozták, 
azaz tetszésük szerint nem választhatták meg lakóhelyüket. A muzulmánoknak 
tett engedmények nem valamiféle új kelető toleranciáról szóltak, hanem a Föld-
közi-tenger térségében általános politikai gyakorlatnak számított fordított hely-
zetben is: a mohamedánok ugyanígy jártak el az alávetett keresztényekkel kap-
csolatban. Mindezek ellenére a 12. század folyamán az arab lakosság egy része 
elhagyta Szicíliát, és más iszlám területre költözött. Ennek oka alapvetıen az 
volt, hogy a szicíliai muzulmánok társadalmi és jogi helyzete egyre rosszabbá 
vált, amit több tényezı együttes hatása idézett elı. Egyrészt II. Roger király 
korától az alattvalók vallási egységének megteremtésére irányuló politika vált 
meghatározóvá. Nem véletlen, hogy az uralkodó még az arab feliratú pénzein is 
a kereszténység védelmezıjeként szerepelt.20 Ibn Dzsubair beszámolt egy olyan 
arab lányról, akit apja egyik zarándoktársához akart férjhez adni, hogy ily mó-
don lánya iszlám területre kerülhessen és hitében, vallásában megmaradhasson.21 
A politikai, hatalmi presszió felgyorsította a keresztény hitre térést, különösen a 
12. század második felében. Egy 1183. évi oklevélben szereplı cefalui szolgák 
felsorolásakor például az apák még arab, fiaik azonban már keresztény nevekkel 
szerepeltek.22 Az oklevélben szereplı keresztény nevek ugyanakkor azt mutat-
                                                 
17 D. SCHACK: Die Araber im Reich Rogers II., Berlin, 1969., 24. 
18 F. CHALANDON : Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, I–II., Paris, 1907., itt: 
II., 709–710. 
19 H. BRESC: Féodalité coloniale en terre d’ Islam. La Sicile (1070–1240) in: Structures féodales et 
féodalisme dans l’ Occident méditerranéen (Xe–XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches 
(Congrès Rome 1978) (Collection de l’ Ecole française de Rome 44), Roma, 1980., 633–635.; H. 
HOUBEN: Möglichkeiten und Grenzen ... i.m. 167.; D. SCHACK: Die Araber ... i.m. 37. 
20 A. AHMAD : A History of Islamic Sicily. Edinburgh, 1975., 63. 
21 Ibn DSCHUBAIR i.m. 25. 
22 „Johannes filius Delegandi, Philippus filius Bulfadar, ... Basilius filius Abdesseid ...” C. A. 
GARUFI: I documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia. Documenti per servire alla storia di 
Sicilia publicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria. Prima serie: Diplomatica 18 
(1899), Nr. 75., 186–188. 
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ják, hogy a moszlimok, ha kényszerőségbıl mégis megtértek, nem a latin, hanem 
a görög kereszténységet választották. Ez nem a normann-latin hatalomhoz törté-
nı integrálódást, hanem sokkal inkább a moszlim-arab társadalom alapjainak 
erózióját, bomlását jelezte, amit a vegyes házasságok még inkább felerısítet-
tek.23 Ugyanakkor ez a politika a hitükhöz ragaszkodó moszlimok egy részét 
kivándorlásra késztette. A 12. század folyamán Közép- és Észak-Itáliából (ki-
sebb részben Franciaországból) fokozatosan, egyre nagyobb arányban vándorol-
tak be telepesek, kereskedık, iparosok, nemesek, egyháziak a normann király-
ságba, akik alapvetıen türelmetlenül és agresszíven viszonyultak a helyi arab 
lakossághoz, ami a század utolsó harmadában több alkalommal is atrocitások-
hoz, pogromokhoz vezetett. 1161-ben, amikor a normann bárók pártot ütöttek I. 
Vilmossal szemben, a politikai nyugtalanság a vallási-etnikai csoportokra is 
átterjedt, melynek elsıdleges célpontjai a moszlimok voltak.24 II. Vilmos halála 
után újra támadások érték a szicíliai muzulmánokat, ami az arab lakosság felke-
léséhez vezetett.25 Ezek a fejlemények szintén emigrációra késztettek számos 
muzulmánt. Jeruzsálem iszlám kézre kerülése, és a visszafoglalására meghirde-
tett harmadik keresztes hadjárat Európa-szerte felszította a muzulmánokkal 
szembeni indulatokat, s ennek hatása alól a szicíliai királyság sem tudta kivonni 
magát, sıt a hadjárat során közvetlenül meg is tapasztalta a keresztesek brutali-
tását. Amikor Oroszlánszívő Richárd serege, útban a Szentföld felé megpihent a 
vegyes lakosságú Messinában, s ott garázdálkodni, erıszakoskodni kezdett, a 
városban felkelés robbant ki.26 Összességében tehát a szicíliai normann királyság 
majd egy évszázadnyi fennállása alatt a muzulmán népesség helyzete folyamato-
san romlott, szó sem volt toleranciáról, vagy a vallások és etnikai csoportok 
békés egymás mellett élésérıl. Szicília egykor negyedmilliós moszlim népessé-
gébıl a 13. század elsı évtizedére alig 30–40000 maradt, többségük addigra 
asszimilálódott vagy emigrált. Ezeknek közel felét II. Frigyes (1220-tól német-
római császár) áttelepítette Apuliába, Luzera térségébe, ahol saját mecseteket és 
minareteket építtetett számukra, s ahol különleges uralkodói védelem alatt külön 
moszlim kolóniát hozott létre.27 Az iszlám hitő arab lakosság helyzetének romlá-
sa, és számának fogyatkozása a szicíliai királyságban oda vezetett, hogy a nor-
mann korszak végére az államigazgatás nyelvei közül is eltőnt az arab. 

                                                 
23 D. ABULAFIA : The End of Muslim Sicily i.m. 105.; A. MESSINA: Gli Arabi christiani della Sicilia 
normanna. in: Rivista di Storia della Chiesa in Italia 46 (1992), 488. 
24 H. HOUBEN: Möglichkeiten und Grenzen ... i.m. 187. 
25 S. TRAMONTANA: La monarchai normanna i.m. 649. 
26 H. E. MAYER: Itinerarium peregrinorum (MGH Schriften 18.) Stuttgart, 1962., 2–3., 103–105. 
27 J. LEHMANN: Die Staufer. Glanz und Elend eines deutschen Kaisergeschlechts. Bindlach, 1991., 
243–244. 
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Dél-Itália eredetileg bizánci fennhatóság alatt ált, így a normannok itteni ha-
talmi törekvései szükségképpen konfrontációt eredményeztek a görögökkel. 
Ebbıl következıen az arab uralom alatti szicíliai görögök sem fogadták felsza-
badítóként a normannokat,28 akik a források szerint egyébként is megvetették, 
lenézték a görögöket, elpuhultnak, nıiesnek tartották ıket.29 Ugyanakkor a helyi 
görög népesség keresztény kultúrája jóval közelebb állt a katolikus normannok-
hoz, mint az araboké. A görögség jelentıs létszámú volt a normann királyság-
ban, amely nagyon sok vonatkozásban a dél-itáliai bizánci örökségre építkezett, 
így a görög hivatalnokok nélkülözhetetlenek lettek az államigazgatásban, sıt a 
normann királyok még külsıségekben is a bizánci császárokat tekintették mintá-
nak. A királyi palota kápolnájának falát bizánci mozaik díszítette. Monreale 
székesegyházában mintegy 743 négyzetméter bizánci mozaik borítja a falakat. A 
palermói Martorana-templom mozaikja jellegzetesen bizánci öltözékben 
ábrázolja II. Roger királyt.30 Az ortodox kolostorok támogatása még inkább 
erısítette a görögök és normannok kölcsönös közeledését.31 Ebben nagy szerepe 
volt annak is, hogy a görög és a latin egyház közötti különbség még sokáig nem 
volt annyira szembetőnı, és a 12. században a két egyház békés szimbiózisban 
élt egymás mellett a szicíliai királyságban. III. Celesztin pápa például 
hozzájárult ahhoz, hogy Kalábriában egy latin papot szenteljenek ortodox 
püspökké, s csak ahhoz ragaszkodott, hogy a latin és a görög rítusok ne 
keveredjenek. A pápai primátusság elismerésével így a görög vallási élet 
szabadon gyakorolható volt.32 A görögöknek nem kellett áttérni a latin 
kereszténységre ahhoz, hogy magas méltóságokhoz, udvari tisztségekhez 
jussanak.33 II. Roger idején például a királyság irányításában nem a normann 
bárók, hanem a görög származású fıtisztségviselık játszották a fı szerepet: 
Christodoulas admirális és utóda, Antiochiai György, vagy I. Vilmos idején a 
Bari városából származó Malo kancellár.34 II. Roger korában a szárazföldi sereg 
parancsnoka, Johannes szintén görög volt. Apja, Eugeniosz I. Rogert szolgálta, 
testvérei és nagybátyja pedig ugyancsak II. Roger hivatalnokai voltak.35 A 

                                                 
28 J. J. NORWICH: The Normans in the South 1016–1130. London, 1967., 153–154. 
29 „quasi femina Graecus”, „ femineis Graecis” Guillaume de POUILLE i.m. 1,V. 212., 225. 
30 P. H. C. DAVIS: A normannok. Budapest, 2002., 78–79., 89.; W. KRÖNIG: Sizilien. 
Kunstdenkmäler in Italien. Darmsatdt, 1986., 457–459. 
31 L. T. WHITE: Latin Monasticism i.m. 48.; V. von FALKENHAUSEN: Il monachesimo greco ... i.m. 
170–172. 
32 P. HERDE: Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 11. bis zum 13. 
Jahrhundert. in: Deutsches Archiv 26 (1970), 5., 12–14. 
33 F. GIUNTA: Bizantini e Bizantinismo nella Sicilia normanna. Palermo, 1975., 57–59. 
34 H. TAKAYAMA : The Administration of the Norman Kingdom of Sicily. Leiden, 1993., 96–98. 
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ugyancsak II. Roger hivatalnokai voltak.35 A normann bárók és az Itáliából bete-
lepedett, birtokot kapott nemesek, akik lényegében kiszorultak a politikai hata-
lomból, sérelmesnek tartották ezt a helyzetet. A görögök vezetı szerepe a hata-
lomban és az államirányításban a bárók I. Vilmossal szembeni pártütéséig, és 
1161-ben Malo kancellár meggyilkolásáig tartott. Ezt követıen meggyengült a 
királyi hatalom, a görögök kiszorultak a fıbb, majd fokozatosan az egyéb tiszt-
ségekbıl is, a tényleges hatalom pedig a bárók kezébe került.36 A muzulmán 
lakosságot érı erıszakosságokhoz hasonlók azonban a görögöket soha nem ér-
ték, csak az állami tisztségeket betöltıkkel szemben volt alapvetıen politikai, s 
nem vallási vagy egyéb indíttatású ellenérzés, ellenséges attitőd. Az arabtól elté-
rıen a görög mindvégig megmaradt államnyelvnek, még a normann korszakot 
követıen is. II. Frigyes nagy törvénykönyve, a melfi konstitúciók például latin 
és görög nyelven egyaránt megszövegezésre került.37 Ennek ellenére azonban a 
Stauf-házi uralkodó környezetében már nagyon kevés görög fordult elı, s azok 
sem politikai vezetı tisztségekben. A normann királyok egykor kevert kultúrájú 
udvarából – a 12. századi folyamatok eredményeképpen – a Staufok korában 
már latin udvar lett.38 
 
 
László Pósán 
 

Tolerancia v normanskom kráľovstve na Sicílii 
 
V historickej literatúre sa stalo všeobecným hodnotenie sicílskeho normanského 
kráľovstva ako tolerantného a multikulturálneho štátu, kde vedľa seba žili 
arabské, grécke, normanské a talianske etniká rôznych kultúr, zvykov a 
náboženstva. Takže práve tu sa prvýkrát realizovala v kresťanskom svete idea 
tolerantného štátu. Takýto názor sa vytvára pri povrchnom čítaní literatúry, 
avšak po intenzívnejšom výskume sa môže v tomto smere vytvoriť dosť 
skeptický postoj ohľadom chápania tolerancie v sicílskom normanskom 
kráľovstve 11.-12. storočia. Napríklad základnou podmienkou získania 
akejkoľvek funkcie u dvora bolo späté s prijatím kresťanstva. Je nepopierateľné, 
                                                 
35 H. HOUBEN: Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und Okzident. Darmstadt, 1997., 
153. 
36 W. GOEZ: Grundzüge der Geschichte ... i.m. 117. 
37 D. ABULAFIA : Friedrich II. von Hohenstaufen. Herrscher zwischen den Kulturen. Berlin, 1994., 
272. 
38 PÓSÁN L.: „Scuola poetica siciliana”. Udvari kultúra II. (Hohenstauf) Frigyes korában Dél-
Itáliában. in: Italianistica Debreceniensis III., Szerk. Madarász Imre, Debrecen, 1996., 9–18., itt: 
10. 
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že výbojní Normani povolili tu žijúcemu gréckemu a arabskému obyvateľstvu 
vyznávať vlastné náboženstvo a žiť podľa svojich práv, čo aj zahrnuli do 
zákonov vydaných roku 1140 Rogerom II. Avšak na zabezpečenie bezpečnej 
existencie moslimského obyvateľstva na vidieku bolo mimo ich záujmu. Žili vo 
svojich vlastných uzavretých etnických spoločenstvách, kde mali neobmedzenú 
autonómiu, ale osobne záviseli od zemepána, na majetku ktorého žili. Situácia 
moslimov žijúcich v mestách sa vyvíjala priaznivejšie: hoci platili osobitnú daň, 
svojím majetkom mohli voľne disponovať. Tieto ústupky voči moslimom neboli 
nejakou novodobou toleranciou, ale vyplývali zo všeobecne platného pravidla 
v Stredomorí, pretože rovnako kresťania žijúci v moslimských krajinách mali 
zabezpečené tieto práva. V dôsledku niekoľkých faktorov sa spoločenská a 
právna situácia sicílskych moslimov začala v priebehu 12. storočia zhoršovať. 
Od čias Rogera II. sa snahou štátnej politiky stalo utvorenie 
jednokonfesionálneho obyvateľstva, čo urýchlilo proces prechodu moslimov na 
kresťanstvo, resp. ich odchod z krajiny. Okrem toho v tomto období začali do 
Sicílie prichádzať aj obyvatelia strednej a severnej časti Talianska, ktorých 
vzťah k Arabom bol dosť agresívny, čo sa prejavilo napr. po roku 1161 
v rôznych represiách a pogromoch proti moslimom. Aj tieto udalosti vyvolali 
veľký odchod arabského obyvateľstva. Aj vyhlásenie tretej križiackej výpravy 
malo v Európe za dôsledok vzrast negatívneho cítenia voči týmto obyvateľom. 
Postavenie moslimov sa teda v priebehu 12. storočia neustále zhoršovalo, takže 
v prvej polovici 13. storočia poklesol ich počet z pôvodných približne 250 tisíc 
na pätinu. Rímsko-nemecký cisár Fridrich II., ktorý bol zároveň i sicílskym 
kráľom, presídlil približne polovicu tohto obyvateľstva bez väčších nepokojov 
do oblasti apulského mesta Luzera. Ako dôsledok rapídneho zníženia počtu 
moslimov sa arabčina vytratila aj zo skupiny jazykov používaných v štátnej 
správe, ostala len latinčina a gréčtina. K významnejšej pozícii sa dostalo grécke 
čiže kresťanské obyvateľstvo, ktoré bolo pre panovníkov oveľa viac 
akceptovateľné. Druhou príčinou povznesenia Grékov bol fakt, že sicílski králi 
pokladali byzantské cisárstvo za svoj vzor a tak sa v štátnej správe stalo toto 
obyvateľstvo nenahraditeľným. Do roku 1161 majú v spravovaní krajiny grécki 
hodnostári významné postavenie. Nespokojnosť domácich veľmožov z ich 
vytlačenia zo štátnych postov vyvrcholila povstaním a zavraždením kancelára 
Mola a odstránením úradníkov gréckeho pôvodu. Na rozdiel od moslimov, 
ktorých sa nepokoje dotýkali kolektívne, v prípade Grékov sa okrem straty 
funkcií v štátnej správe iné pogromy neuskutočnili. 
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László Pósán 
 

Tolerance in the Norman Kingdom in Sicily 
 
In historical tradition the impression has become general that Normans 
conquering Southern-Italy and Sicily were overwhelmingly tolerant towards the 
Muslim and orthodox Greek inhabitants. On the basis of in-depth source 
analysis, the study takes a sceptical stand in this question. On the one hand, it 
emphasizes that the gradual disappearance of Muslims from Sicily contradicts to 
this view, on the other, it illustrates Norman intolerance through actual 
examples: physical annihilation of Islam-believers as well as forcing them to 
convert to Christianity, among others. The author also proves that tolerance in 
the Royal Court did not go beyond recognizing differences in origins, language, 
and culture, and accepting the Islam was out of question. Orthodox Greeks did 
not need to convert to Latin Christianity in order to reach high offices. They 
never had to face violence commensurate with what Muslims had to endure, but 
those with court positions were targets of strong (primarily politically motivated) 
hostility. Altogether the study refutes the presentation of the Norman Kingdom 
as a tolerant, multicultural state. 



 

 




