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Előszó

Májust írunk már és régóta el kellett volna készülnie ennek a szövegnek is, de
talán valamiféle isteni intelem nem adott sem alkalmat sem időt, hogy megszü-
lessen. Utólag tudom már miért.

Húsvét hétfő és május első vasárnapja között, mely egyben az édesanyák
napja is, négy olyan fontos esemény is történt szűkebb Pannon térségünkben,
melyek egyébként is meghatározzák sorozatunk mottóját. Többet, jobban tudni
térségünkről, találkozni és beszélni a környéken lakó emberekkel és megemlé-
kezni közös múltunk egy-egy fontosabb eseményéről.

Az események sorozatában már vártam április 30-át, a főúri szervezkedés ki-
végzettjei halálának kerek évfordulóját, azt azonban, hogy ezt a számomra fontos
eseményt Bécsújhelyen már Húsvét hétfőn fogom megünnepelni hor vát országi
és osztrák oldalon élő barátaimmal, erre nem számítottam.

Látni a Csáktornyáról érkezett Zrínyi gárdát, ahogy sort áll a vesztőhelyen,
melyen azon az ominózus 1671. április 3o. csütörtöki napon Horvátországnak
ténylegesen és szimbolikusan is „fejét vették”, Zrínyi Péter és Fran gepán Ferenc
kivégzésével, felemelő érzés volt. Az emlékezet nem veszett el, nagyjainkat
nem lehetett csak úgy kitörölni a kollektív emlékezetből. Ugyanakkor ott volt a
levegőben Nádasdy Ferenc szelleme is, kinek Bécsben jutott ugyanaz a szerep
és „jutalom”, a fejvesztés. Pedig igencsak csinált volt az egész per, egy sor eről-
tetett váddal, manipulációval és rosszindulattal.

Egy új politika áldozatai lettek ezek a nemes emberek, kiknek viselkedése
a vád pontjai alapján gyakorlatilag megmagyarázhatatlan, hisz vagy jóindula-
túan megjelentek meghallgatásra, vagy mit sem sejtve várták míg elfogják őket.

A szervezkedés néhány elemét ebben a kötetben is megvilágítjuk Dr Ba-
riska István jóvoltából, kinek legutóbb a Szalónaki Beszélgetéseken hallgathat-
tunk meg a főúri szervezkedés témáját érintő értekezését.

Ezután következett a csütörtöki nap, a „nagy nap” a soproni horvát és német
kisebbség illetve nemzetiség életében, mikor is Sopron Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése megszavazta azt a határozatot, miszerint a Rejpál ház elülső részét át-
adja számunkra használatra.
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Sok év küzdelem után megkaptuk a méltó helyet, hogy elkezdhessük meg-
valósítani álmunkat, a soproni Német-Horvát Regionális Nemzetiségi Közpon-
tot. Egyedülálló kezdeményezés ez, hisz két nemzetiség közösen próbál
kísérletet tenni arra, hogy megőrizze azt, ami még menthető és új utakat keres-
sen saját jövő nemzedéke számára.

Ezután jött a péntek. Đakovo-ból érkeztek kispapok Sopronba és Kópházára
látogatóba.

A kópházi kegytemplomban tartott szentmisén, ahol ők énekeltek, valami el-
képesztőn kellemes hangon, olyan átszellemültség lett úrrá bennem és utóla-
gos beszélgetésekből ítélve még sokunkban, melynek során átvillant bennem az
utóbbi 500 év. 

500 súlyos év derűje és szenvedése, vidámsága és szomorúsága. Őseink val-
lásosságát éreztem meg amelyből sajnos be kell vallanom nem sok maradt meg
bennem, bennünk.

Erről a vallásosságról szól Nikola Crnković szövege, a horvát kereszténység-
ről, mely olyan mélyen gyökerezik bennünk és tesz minket a keresztény vallá-
sosság tekintetében különös helyre az egész világon.

A szombati nap Lékára vezetett az utam. A másik főúrról Nádasdy Ferenc-
ről emlékeztek itt meg németek, magyarok és horvátok.

A templom építését abban az 1669-es évben fejezték be, mikor Filip Kau-
sich völgyfalvi (Zillingtal, Celindof, ma Ausztria/Burgenland) nyugat-magyar-
országi horvát jezsuita megalapította a zágrábi egyetemet és első rektora lett. A
templom alatti kriptában, mely maga is nagyszerű építészeti remek, ott feksze-
nek a Nádasdyak, közöttük az a Nádasdy Tamás is, kiről másik témánk szól.

Ő telepítette környékünkre a kájkáv nyelvjárású szlavóniai horvátokat, me-
lyek utódai még itt élnek közöttünk és két falu, Hidegség és Fertőhomok repre-
zentálja őket.

Ezután kezdődött Sárváron és Kőszegen az a háromnapos konferencia, me-
lyen neves szakemberek próbálták közelebb hozni, más kontextusba helyezni,
átértékelni mindazt, amiről eddig nem nagyon beszéltünk, beszélhettünk ill. azt
hittük helyesen tudjuk és értjük a múltat.

Ezután már csak hab a tortán volt a vasárnap Győrben. A dómban megtar-
tott horvát zarándoklati szentmisén újból ott voltak a fent említett kispapok püs-
pökükkel, a sok zarándokkal és vendéggel, melyek énekükkel valamint a Horvát
Járfalusi tamburásokkal valóban felemelték lelkeinket. Nem utolsósorban imád-
koztunk II. János Pál pápa boldoggá avatása napján, hisz az egyik legnagyobb
pápánkat, a szláv, a fehér horvát pápát tisztelhettük személyében. Mindig át-
szellemülve énekeljük általa komponált énekét „Krisztus a parton várt…”
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Liszt bicentenáriumot ünneplünk ebben az évben. Ő szintén a mi vidékünk,
e furcsa vidék szülötte. Figyelmet felkeltve említeném meg, hogy nem is olyan
biztos, hogy Doborjánban (Raiding, Rajnof ma Ausztria/Burgenland) született,
hangsúlyozom, született, hanem a mindössze 2 km-re fekvő Nagybárándon
(Gro3warasdorf, Veliki Borištof, ma Ausztria/Burgenland).

Josip Kozarac horvát realista író a szlavón erdő című novellája két ok miatt
is érdekes számunkra.

Ő maga is kiváló erdész volt, így az erdőt egész belsőjében élte át, a soproni
erdészeti egyetem pedig az előfutára volt a mai Nyugat-Magyarországi Egye-
temnek. abból a szlavón tölgyből pedig, mely olyan sokszor megjelenik a no-
vellában, készült el a soproni levéltár bútorzata, mely még sok érdekességet őriz
reményem szerint számunkra. 

Ez a mi identitásunk, a mi többnyelvű vidékünk identitása, mely sajnos ve-
szik el belőlünk. Ezt próbáljuk őrizni és tovább adni.

A környékünkön élő, környezete iránt tudatosan érdeklődő és azt logikusan
vizsgáló értelmiségiben sokszor felmerül a kérdés, valóban jól ismerem én ezt
a vidéket? Nem túl egyszerűek azok a megállapítások, melyekkel választ pró-
bálnak adni múltunk kérdéseire ill. jövőnk kihívásaira?

Kívánok az olvasónak tartalmas és kellemes időtöltést kötetünk olvasása
közben.

A szerkesztő
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Predgovor

Stigao je već svibanj i taj predgovor bi već trebao biti davno gotov, ali je valjda
neka božja volja bila u igri da mi se ne daje niti prilika niti dostatno vrijeme da
ga napišem. Ovako, poslije svega sve mi je razumljivo.

Između uskrsnog ponedjeljka i prve nedjelje u svibnju mjesecu, koji je kod
nas ujedno i Majkin dan, dogodila su se četiri važna događaja u našem užem pa-
nonskom prostoru, koja ujedne daju i cijeli moto našem serijalu, naime
Regional nim Studijama.

Više, bolje znati o našem kraju, susresti i razgovarati sa ljudima u okruže-
nju i obilježavati važnije događaje naše zajedničke prošlosti.

U nizu događaja sam već isčekivao 30. travnja, punu obljetnicu pogubljenja
ključnih aktera 

visokostaleškog organiziranja, ali da ću taj za mene važan događaj slaviti
već na uskrsni ponedjeljak u Bečkom Novom Mjestu sa svojim prijateljima iz
Hrvatske i Austrije nisam niti slutio.

U prizoru gledajući Zrinsku gardu iz Čakovca, kako daju počast u zboru na
mjestu stratišta, gdje su tog kobnog četvrtka 30-og travnja 1671. godine odrub-
ljene glave velikanima Petru Zrinskom i Franu Krstu Frankopanu i u tom mo-
mentu je i u stvarnosti i simbolično dekapitulirana Hrvatska bilo je nešto
uzvišenog. Sjećanje nije nestalo, naše velikane nisu uspjeli bez traga izbrisati iz
kolektivne memorije tek tako. U zraku je istovremeno lebdio i duh Franje Na-
dasdyja, kojem je istog dana u isto vrijeme dodijeljena ista uloga, ista „nagrada”,
odrubljenja glave, samo u glavnom gradu carstva, u Beču.

A cijeli je proces bio isuviše montiran, pun sa umjetnim optužbama, mani-
pulacijom i zlonamjerom.

Ti su plemenitaši bile žrtve nove politike, a njihovo ponašanje uzimajući u
obzir teške optužbe gotovo neshvatljivo. Jedni odlaze dobronamjerno na razgo-
vore k cesaru, a drugi pak mrtvo hladan čeka u svom domu dok ga uhvate.

Nekoliko detalja te urote bit će objašnjeno iz ovog sveska zahvaljujući
Istvanu Bariski, kojeg smo imali čast ćuti na posljednjim Razgovorima u So-
lunku (Stadtochlaining), kako o tome opširno predaje.

9
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Nakon toga je došao četvrtak, „veliki dan” za šopronsku njemačku i hrvat-
sku manjinsku zajednicu, naime taj je dan Skupštuna grada Šoprona izglasala
dnevnu točku, po kojoj te dvije manjine dobiju na besplatno korištenje Rejpál
kuću. 

Nakon dugo godina molbi, lobiranja i isčekivanja, da dobijemo mjesto 
dostojno nama, ali i gradu Šopronu s tim i priliku da započnemo ostvariti naš san,
osnivanje Šopronskog Njemačko-hrvatskog Regionalnog Kulturnog Centra.

Jedinstven je to projekt u cijeloj državi, naime dvije manjine ulaze u surad -
nju da pokušaju očuvati ono, što se još može očuvati i da potraže nove puteve
za svoj nedolazeći naraštaj.

Nakon toga je došao i petak. Došli su nam iz Đakova đakoni i studenti Bo-
goslovnog fakulteta sa svojim profesorima.

Na svetoj misi održanoj u našoj hodočasnoj crkvi u Koljnofu , pogotovo kada
su zapjevali nekim produhovljenim glasom osjetio sam Duha Svetoga, a nakon
razgovora sa drugima i oni su imali sličan doživljalj. Kao da je prohujalo isto-
dobno preko mene 500 prošlih godina.

Svjetlo i muka, veselje i tuga tih teških 500 godina. Osjetio sam vjeru svo-
jih predaka, od koje moram ponizno priznati ostalo je malo u meni, u nama.

O toj vjeri nam svjedoči tekst Nikole Crnkovića, zapravo izvadak iz briljant -
ne knjige „Hrvatska za vrijeme narodnih vladara”. To kršćanstvo je duboko uko-
rijenjeno u nama i svrsta nas glede kršćanske duhovnosti, nas Hrvate na posebno
mjesto u svijetu.

Subota me je odvela u Livku (Lockenhaus, Léka, danas Austrija/Burgen-
land). Na svetoj misi Nijemci, Mađari i Hrvati na dan pogubljenja prisjetili smo
se drugog velikana Franje Nadasdy-ja. Izgradnja crkve završena je iste 1669.
godine, kada je zapadnougarski Hrvat iz Celindofa (Zillingtal, Völgyfalva,
danas Austrija/Burgenland) Filip Kaušić osnovao Zagrebačko Sveučilište i po-
stao njegov prvi rektor. U kripti ispod, koja je sama po sebi graditeljsko remek
djelo počivaju u miru članovi obitelji Nadasdy, među njima i Tomo Nadasdy.

On je 1537. godine preselio Hrvate iz Slavonije u naš kraj, njihovi potomci
su još živi i reprezentirani su u selima Vedešinu i Umoku.

Nakon toga je u Sárváru i Kisegu započela trodnevna konferencija, na kojoj
su vrsni stručnjaci pokušali nama približiti, staviti u drugi kontekst, vrednovati
sve to, o čemu do tada nismo previše ili nismo uopće smjeli govoriti, odnosno
mislili smo da smo u posjedu prave istine. Šlag dolazi nas kraju i to na misi 
hrvatskog hodočašća u Juru. Opet smo se susreli sa našim prijateljima iz Đa-
kova, koji su uz tamburaše iz Hrvatskog Jandrofa zaista podigli naše duše k
nebu. Molili smo se i povodom proglašenja blaženim Ivana Pavla II. u čijem

10
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liku poštujemo jednog od najvećeg papu, slavenskog i to bijelog Hrvata. Uvi-
jek nas dirne u dušu njegova pjesma: „Krist čekao je na ubrovi.”

Ove godine slavimo i bicentenarij rođenja Franza Liszta. On je isto sin na-
šega kraja. Interesantno je da mu je ime suvisla riječ na jezicima sva tri ovdaš -
nja naroda Nijemaca, Mađara i Hrvata

Da vas malo zaintrigiram moram spomenuti da nije ni to sto posto sigurno
da je rođen u Rajnofu (Raiding, Doborján, danas Austrija/Burgenland, nego u
samo 2 km dalekom Velikom Borištofu (Gro3warasdorf, Nagybáránd, danas
Austrija/Burgenland).

Novela „Slavonska šuma” Josipa Kozarca ima dvostruki značaj za nas.
Sam autor bio je vrsni lugar ili šumar pa je razumio dušu šume, a Šopron-

ski Šumarski Fakultet je bio jezgra oko kojega se organiziralo današnje Zapad-
nomađarsko Sveučilište.

Iz toliko spomenutog slavonskog hrasta lužnjaka je pak izrađen namještaj
našeg arhiva, koji vjerujem čuva još puno interesantnosti za nas.

To je naš identitet, identitet našeg višejezičnog kraja, koji nazalost nestaje.
Mi ga pokušavamo očuvati i dati dalje.
U intelektualcu koji živi u našem okruženju i svjesno je zaintersiran za svoj

kraj i logično ga istražuje više puta navire pitanje; zaista poznajem svoju oko-
licu? Nisu li previše paušalna i jednostavna tumačenja koja nam daju odgovore
na pitanja naše povijesti ili izazove budućnosti?

Želim čitatelju sadržajnu i ugodnu zabavu uz naš novi svezak.

Urednik

11
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Vorwort

Es ist schon Mai und ich hätte diesen Text schon längst geschrieben, aber viel-
leicht war es eine Göttliche Fügung die mir weder die Möglichkeit noch die
Zeit gab, den Text zu gebären. Nachträglich weiß ich auch warum.

Zwischen Ostermontag und dem ersten Sonntag im Mai, dem Muttertag,
gab es in unserem engen pannonischen Raum vier Ereignisse die das Motto un-
serer Studienreihe bestimmten. Über unsere Region mehr und besser Bescheid
zu wissen, Menschen aus der Umgebung treffen und mit ihnen sprechen und der
wichtigen Ereignisse unserer gemeinsamen Geschichte zu gedenken.

Ich hatte schon auf den 30. April, dem Jubiläum der Hinrichtung der Teil-
nehmer an der Wesselényi’schen Magnatenverschwörung gewartet, ich hatte
aber nicht damit gerechnet, dass ich am Ostermontag in Wiener Neustadt mit
Freunden aus Kroatien und Österreich gemeinsam Ihrer gedenken werde.

Es war ein erhebendes Gefühl die Zrínyi Garde aus Čakovec/Tschakturn als
Ehrenwache zu sehen, genau wie am 30.April 1671 bei der Hinrichtung von
Peter Zrínyi und Franz Frangepan, als Kroatien symbolisch, als auch tatsächlich
enthauptet wurde. Die Erinnerung ging nicht verloren da man unsere großen
Persönlichkeiten nicht aus der kollektiven Erinnerung löschen kann. Auch der
Geist von Franz Nádasdy war zu fühlen, der in Wien enthauptet wurde.

Der ganze damalige Prozess war von erzwungener Anklage, Manipulation
und Bosheit begleitet. 

Die Hingerichteten wurden Opfer einer neuen Politik, da sie entweder gut-
mütig zum Verhör erschienen oder nichts ahnend festgenommen wurden.

Einige Einzelheiten der Verschwörung können wir in diesem Heft dank
Herrn István Bariska beleuchten, der letztes Mal an den Schlaininger Gesprä-
chen einen Vortrag über dieses Thema hielt.

Es folgte der Donnerstag, der „große Tag“, da sich der Stadtrat von Öden-
burg entschlossen hatte, den vorderen Teil des sg. Rejpál-Hauses der deutschen
und der kroatischen Minderheit zum Gebrauch zu überlassen.

13
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Nach langjährigem Kampf bekamen wir einen würdigen Ort um unseren
Traum eines Deutsch-Kroatischen Zentrums verwirklichen zu können. Diese
Initiative ist einzigartig, da zwei Minderheiten versuchen, das gemeinsam zu
bewahren was noch zu retten ist und versuchen für ihre eigene Generation neue
Wege zu finden.

Am darauf folgenden Freitag kamen Seminaristen aus Đakovo nach Öden-
burg und Kohlnhof zu Besuch.

In der Kohlnhofer Patronatskirche wurde eine Messe gelesen und während
des Gesanges überkam mich und auch viele andere der Geist der Erinnerung an
die letzten 500 Jahre.

500 Jahre mit Heiterkeit und Qual, mit Glücklichkeit und Traurigkeit. Ich
konnte die Religiosität unserer Vorfahren fühlen, muss aber gestehen, dass
davon in mir und in uns nicht viel geblieben ist.

Über diese Religiosität geht es nun im Aufsatz von Nikola Crnković. Er be-
schreibt die ganz tief in uns verwurzelte kroatische Christlichkeit und stellt uns
in Anbetracht der christlichen Religiosität auf einen besonderen Platz in der
Welt. Der zweite Aufsatz von Herrn Crnkovic stammt aus dem gleichen Band
„Kroatien zur Zeit der nationalen Könige“ und stellt ein Kapitel aus der Zeit von
Fürst Domagoj dar. Damit fliegen wir zurück ins 9. Jahrhundert.

Am Samstag führte mein Weg nach Lockenhaus. Man gedachte des ande-
ren, hingerichteten Magnaten Franz Nádasdy. 

Der Bau der Kirche wurde im Jahr 1669 beendet als der kroatische Jesuit
Filip Kausich Zillingtaler die Zagreber Universität gründete und deren Rektor
wurde. In der Gruft unter der Kirche die selbst als Meisterwerk der Baukunst
gilt, liegen die Nádasdys, unter ihnen auch Franz Nádasdy dem das nächste
Thema gewidmet ist.

Er ließ aus Slawonien Kroaten der kaikaven Mundart ansiedeln, deren Nach-
kommen noch in Hidegség/Vedešin und Fertőhomok/Umok leben.

In Sárvár und Kőszeg begann anschließend eine dreitägige Konferenz. Hier
versuchten Fachleute uns das, worüber wir bisher kaum geredet oder gedacht
hatten so näher oder in einen anderen Kontext zu bringen, dass wir alles richtig
verstehen.

Der Sonntag in Győr/Raab war erneut ein schöner Tag. Während der kroa-
tische Pilgermesse im Dom an der die schon erwähnten Seminaristen mit ihrem
Bischof, viele Gäste und Pilger und die Tamburisten aus Hrvatski Jarndorf/
Kroatisch Jarndorf (Slowakei) teilnahmen, begeisterten uns alle mit ihrem Sin-
gen. Nicht zuletzt beteten wir am Tag seiner Seeligsprechung für Papst Paul II.
Wir ehren in ihm einen der größten Päpste, den slawischen, den weißkroati-
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schen Papst. Wir singen immer verehrend das von ihm komponierte Lied „
Christ wartet am Ufer…“

Heuer feiern wir auch das Liszt Bizentenarium. Auch er ist Sohn unserer
Region aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es überhaupt nicht
sicher ist, dass er in Raiding geboren ist, sondern wahrscheinlich zwei km wei-
ter in Grosswarasdorf.

Die Novelle „Slawonischer Wald“ vom kroatischen, realistischen Autor
Josip Kozarac ist aus doppelter Hinsicht interessant. Er selbst war ein ausge-
zeichneter Förster, er fühlte den ganzen Wald in sich. Die Ödenburger Forstwirt-
schaftsuniversität ist der Vorläufer der Westungarischen Universität. Aus der
slawonischen Eiche, die oft in der Novelle erscheint, wurden die Möbel des
Ödenburger Archivs angefertigt.

Unsere Identität, die Identität unserer mehrsprachigen Region, die leider
langsam verloren geht, versuchen wir zu bewahren und weiterzugeben.

Bei der Intelligenz unserer Region die für diese Identität Interesse zeigt und
die logisch untersucht, taucht oft die Frage auf: kenne ich diese Umgebung
wirklich gut? Sind die Behauptungen mit denen man eine Antwort auf die Fra-
gen der Vergangenheit und der künftigen Herausforderungen geben möchte,
manchmal nicht zu einfach?

Ich wünsche dem Leser viel Vergnügen!

Der Redakteur
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A történelmi memória megszakadása 
Zágráb és Sopron példája tükrében

(Az asszimilációról, történelmi memóriáról 
és identitásról)

Kulcsszavak: közterület; asszimiláció; mentális kapcsolat; tömegpszihológia;
történelmi memória; kollektív memória; akulturáció.

Zágráb és Sopron populációinak etnikai és szociális struktúrájában a 20.
század folyamán jelentős átalakulás zajlott le. A változásokat egy sor tényező
váltotta ki, melyek közül döntően a politikai, nemzeti és gazdasági folyamatok
hatásai érezhetőek. A politikai folyamatok kifejezés alatt első helyre a két világ-
háborút értjük, a nemzeti folyamatok értelmezésénél pedig legfőképp a nemzeti
emancipációt és nemzeti (etnikai) homogenizációt vizsgáljuk.

A gazdasági folyamatok szoros összefüggésben vannak egyfelől a politikai
folyamatokkal, ezek pedig az ideológiai mozgalmakkal, míg a másik oldalon a
gazdasági fejlődés és civilizációs előrelépés törvényszerűségei jelentkeznek glo-
bális szinten, melyeknek elkerülhetetlen hatásai vannak nemzeti szinten, érte-
kezésünk vonatkozásában Sopronra és Zágrábra nézve is. 

Mindenesetre Horvátország és Magyarország specifikumai evidensek, de
fellelhető egy sor hasonlóság, legfőképpen a történelmi memória jelenségét
érintő kérdésekben.

Sopron és Zágráb azok közé a közép-európai városok közé tartoznak, me-
lyek ősidők óta lakott vidékek, városi életük történelme pedig a Római Impé-
rium idejéig nyúlik vissza (SPQR). Földrajzi fekvésük különböző. Míg Zágráb
történelmi szerepét, így saját civilizációs, politikai, gazdasági és kulturális misz-
szióját a száva–drávai övezetben valósította meg, többé kevésbé a horvát etni-
kum keretein belül, addig Sopron fekvésénél fogva kapocs volt kelet és nyugat,
dél és észak Európa között. Ezenkívül ez a város olyan környezetben terül el
ahol néhány erős etnikai makroszociológiai formáció interferenciája érezhető,
legfőképpen a magyar, germán és szláv, ezen belül a szlovák, cseh, szlovén és
horvát identitást értendő.

Mindkét városnál megfigyelhető a zsidó diaszpóra jelensége, saját önazono-
sulásuk erőteljes kisugárzásával a gazdaság, lelkiség és kultúra területein egy -
aránt.
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Sopron az I. világháború végéig egy multietnikai és multikulturális környe-
zet példája volt sokkalta kifejezőbben Zágrábnál. Ebben a környezetben a békés
egymás mellett élés gyakorlatilag egy optimális formában jött létre.

Az egymás mellett élés feltételezi az etnikai egyensúlyt a városi élet minden
szegmensében, diszkrimináció nélkül, illetve a többségben levő közösség szup-
remációja nélkül a számszerűleg kevesebbekkel szemben.

Ezt az egyensúlyt a város földrajzi fekvése tette lehetővé, melyből követke-
zett gazdasági ereje is, mint a kereskedőutak központjáé, így járulva hozzá pol-
gárai gazdasági jólétéhez.

Az általunk taglalt téma szemszögéből kiemelkedik az összeszövődés és in-
terferencia jelensége, melyet a közélet és a társadalmi élet megannyi területén
észlelhetünk, melynek eredményeképp egy új tény, jobban mondva új minőség
jelent meg, melyet „soproni kulturális identitásként”, vagy lehet hogy „soproni
polgári önazonosságként” fogalmazhatnánk meg, mint egy szélesebb fogalom,
melyet városi környezetnek nevezünk, része az urbánus kultúra ill. élet a városi
környezetben.

Személy szerint úgy ítélem meg, hogy jelen témában a „soproni kulturális
identitás” kifejezést használjuk, mivel ennek részesei voltak a környező, a vá-
rostól függő falvak lakói, melyek közé tartozott a horvátok lakta Kópháza is.

Ezeknek a falvaknak a lakói állandó kommunikációban éltek a városlakók-
kal, hozzájárulva fejlődéséhez, de egyben kulturális identitásához is.

Ezt az identitást alapjában 4 entitás alkotja:
1. a németek, ill. német nyelven beszélő városlakók, soproni németek.
2. a magyar entitás, ill. soproni magyarok.
3. a szláv, többségében horvát entitás, a soproni horvátok.
4. a zsidó közösség, ill. soproni zsidók.

A fent említett közösségek mindegyike rendelkezett saját identitásával, mint
annak az etnikumnak része, melyhez tartozott.

Megmarad az interferencia tere, ill. a kulturális kölcsönhatások szférája,
mint jelenség, melyet vizsgálni szeretnénk. Éppen vizsgálódásunk témája hor-
dozza magában az új minőséget, melynek a „soproni kulturális identitás” nevet
adtuk, ennek a városnak az uniqma, mint tényt, mely autonóm, egyedüli jelen-
séggé emeli ebben a geopolitikai térben.

Ebben a városi identitásban tehát mind a négy fent említett közösség kivette
részét. Sopron város polgári és városi életének vezérfonala lett és mint olyan,
összekötő kapocs a környező szomszédos népek között is. Sopron gazdagította

18

regionalis3-_Layout 1  6/2/2011  2:08 PM  Page 18



eme népek kulturális valóját, konkrétan a magyarokét, a németekét, a horváto-
két és zsidókét. 

Ez a szimpózium éppen erről szól. Ilyen Sopronról az imént levetített film,
igen tisztelt kollégák előadásukkal fényesen mutatják, miről is van szó. Egy kü-
lönleges kulturális és társadalmi értékről, gazdagságról van szó, egyfajta polgári
illemről, életérzésről, egy városi környezetben való létről, mely még ma is cso-
dálatot kelt bennünk. Ez az élet összedőlt az I. világháborút követően, a II. vi-
lágháború után pedig megszűnt létezni.

Az I. világháború után a nagy közép-európai állam, az Osztrák–Magyar Mo-
narchia romjain szuverén új államok alakultak meg: Ausztria, Csehszlovákia,
Magyarország és az SHS Királyság (Jugoszlávia). Sopron polgárai és a kör-
nyező falvak lakóinak akaratából Magyarország része maradt, azonban így év-
százados kommunikációs és gazdasági előnye lett veszélyeztetve. A város
közvetlen környezetével egy „zsebben” találta magát, elkülönítve hátországától,
melynek gazdasági súlypontja volt, messze a magyar fővárostól.

Az újonnan keletkezett helyzetben immáron nem lehetett a régió gazdasági
központja, ez pedig gazdasági státuszának megváltozásához vezetett, ezzel ösz-
szefüggésben a társadalmi lét minden szférájában bekövetkezett változásokhoz,
így abban is, mely a város „kulturális identitását” jelentette. 

A multikulturalitás és az etnikumok közötti egyensúly helyett a városban
fokozatosan a magyar nemzeti homogenizáció eszméje győzedelmeskedett az
azt követő pártpolitikai felbontással. A hely, mely a kulturális entitások egy-
másra hatásából jött létre, a nemzeti homogenizáció eszméje számára nem volt
közeli, a nemzeti homogenizációt pedig a német, horvát és zsidó közösség tag-
jainak többsége nem tudta magáévá tenni, mivel feltételezte asszimilációjukat.

Ezekben a közösségekben kikerülhetetlenül törés következett be a saját iden-
titás megőrzése, ill. a magyar nemzeti eszme elfogadása mentén, mely aztán
feltételezte a többségi etnikai testbe való integrálódást és asszimilációt. A so-
proni németek egy része Ausztriába költözött, ill. az újonnan alakult szövetségi
tartományba, Burgenlandba, mely a valamikori Nyugat - Magyarország terüle-
tén jött létre. A II. világháború folyamán az általunk felvázolt soproni kulturá-
lis identitás elszenvedte következő redukálódását a zsidó közösség üldöztetése
és likvidálása következtében.

Ennek a háborúnak a végén Magyarország kommunista állammá lett a Szov-
jetunió kontrollja alatt. Az új uralkodó ideológia, a marxizmus–leninizmus az
arisztokráciát, a polgári és parasztosztályt nem tartotta megfelelőnek a kommu-
nista társadalom kiépítésében, sőt kontra revolúciós erőnek titulálva kizárta őket
a politikai életből és megfosztotta őket addigi életűk gazdasági alapjaitól.
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Ez a politika tönkretette a soproni polgári multietnikus kultúrát. A polgári
kultúra helyett, mely kispolgáriként, regresszív és antiszocialistának volt titu-
lálva, agresszív módon a politikai rendszer és állami represszió segítségével az
új proletárkultúra volt születőben. A polgári és arisztokrata rétegekhez tarto-
zók nagyon gyorsan elvesztették minden befolyásukat a társadalmi életben, min-
dent, amit teremtettek és képviseltek, el lett vetve mint burzsoá dekadencia.

Személyes szinten ezek az emberek proletárokká tétettek, legalacsonyabb
tisztviselőkké vagy Nyugatra disszidáltak.

A város a saját autochton lakossága nélkül maradt, ideértve a magyarokat is.
Az üres házakat, közigazgatási, katonai és rendőri helyeket ill. vállalatokat

új népesség foglalta el, többségébe kevésbé fejlett vidékekről. Az új soproniak
azelőtt rurális környezethez tartoztak. A soproni kulturális identitás minden tar-
talma számukra ismeretlen és idegen volt. A kulturális átöröklésben egyfajta
szakadás következett be, megszakadt a folytonosság, és ez katasztrófához veze-
tett, melyet úgy nevezünk, hogy: a történelmi memória megszakadása.

Az állami hatalom ideológiai okok miatt ezt a szakadást kiváltották és meg-
gyorsították.

Ez megsemmisítőleg hatott minden olyan értékre nézve, melyet Sopron év-
századok során épített.

Emellett a németeket a hitleri szörnyűségek stigmájával pecsételték meg,
minek a következménye az volt, hogy sokan elmenekültek, ill. kiűzték őket Né-
metországba, vagy az óceánon túlra, azok, akik itt maradtak, azt kellett bizonyí-
taniuk, mennyire elkötelezettek az új eszme és hatalmon levő Kommunista Párt
iránt, ami a nemzeti önérzet helyett éppen ennek eltörlését jelentette olyan
módon, ahogy azt az új országos hatalom diktálta.

A háború utáni soproni identitást olyan emberek kezdték el építeni, akik
nem rendelkeztek történelmi memóriával, betelepültek, kiknek a város múltjá-
val és kultúrájával nem volt kapcsolatuk.

Ezért következett be a városi kulturális örökség pusztulása. 
Ezen a konferencián felvetődött a valamikori soproni kultúra esetleges újra-

élesztésének lehetősége az élet minden területén. Sajnos ez nem véghezvihető.
A memória megszakítása radikális volt és a híd felépítése 1945 előtt és azután
nem lehetséges. A város új lakossága megteremtette saját identitását, mely az
elmúlt három generáció alatt a mai város kulturális identitása lett. Mennyire sa-
játos ill. mennyire nem, azt nem tudom megítélni. Ellenben biztos vagyok
benne, hogy az új generáció hajlandó odafigyelve és kellő tisztelettel őrizni a ha-
gyományt, de mennyire fogja ezt a hagyományt elfogadni és magáévá tenni,
mint énjének egy részét, már egy másik analízis tárgyát képezi.
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Zágrábban a memória megszakadása 1945-ben történt meg a partizán egy-
ségek bejövetelével és a kommunista hatalom létrejöttével. A formula hasonló
volt mint Sopronban. Az a városi réteg, mely azelőtt megteremtette a saját kul-
turális identitását, el lett távolítva a városi életből, el lett szegényítve, büntetve
lett és emigrált.

A zsidó elem a háborúban tűnt el. Az új lakóknak nem voltak meg a városi
élet szokásai ill. ezen felül megterhelték őket a burzsoá elemek elleni ideológiai
harccal is.

Nem sokkal később a deagrárizáció következtében egy erőteljes falu-város
migrációt figyelhettünk meg, aminek következtében Zágráb egy évtized alatt
nagy ipari központtá nőtte ki magát, lakossága megsokszorozódott. A háború
előtt városi kulturális identitás kutatások tárgya és csak a legfiatalabb generá-
ció viszonyul hozzá kellő tisztelettel és a közelség érzésével.

Folyamatok, melyek Zágráb és Sopron kulturális 
identitásának kialakulását követték

Az asszimilációt a kultúra szociológiájában mint az etnikai kisebbségnek a do-
mináns kultúra általi kulturális adaptációját írják le ill. a lakosság valamely ré-
szeinek erőfölényét.

Leegyszerűsítve egy nép ill. etnikai csoport beolvadását a másikba. Az asszi-
milációnál kívánatos, hogy a kisebbségi kulturális csoport hasonló (asszimilált)
legyen a domináns kulturális csoporthoz.

Ebben az esetben különbséget teszünk az asszimilációnál, mint jelenségnél
a kultúrában, ill. az etnikumok közötti kapcsolatok terén létrejött asszimiláció
között. 

Minden városban működik a kulturális asszimiláció, azzal a kikötéssel, hogy
a régi definíció, mely a legnagyobb etnikai közösség dominációjáról és erőfö-
lényéről beszél, ill. a lakosság valamely csoportjának fölényén, Zágrábban és
Sopronban, a világháborúk előtt nem létezett, vagy ha mégis, nem volt erősza-
kos sajátsága. Tudniillik a városi közösség homogenizációja a gazdasági élet és
közös kulturális értékek mentén párhuzamos identifikációt szült. A gyakorlat-
ban ez például azt jelentette: én horvát vagyok, de zágrábi. Néhányszor így: „én
horvát vagyok, de mindenek előtt zágrábi, ill. én soproni német vagyok.”

Ez a fajta identifikáció magában hordozta a városi kulturális identitás hang-
súlyozását a nemzet maradékával szemben. Ma ilyen identifikáció már nem lé-
tezik.
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Tehát az asszimiláció fogalma a mi esetünkben egész más tartalommal bír,
mint amilyet neki általában a klasszikus szociológiában adnak.

Ennek a megvalósított együttélés szintje az oka.
Sopronban, az általunk ismert adatok alapján egy olyan szintű közös lét, ill.

együttlét jött létre, melyben hiányzott valamely etnikum dominálása a másik
felett. Ez az együttélés, amelyről beszélünk, kizárta a többség-kisebbség vi-
szony és a politikai erő fitogtatását egymás felett. 

Éppen ez a legfontosabb pozitívuma a valamikori polgári identitásnak So-
pronban.

Az egyensúly az I. világháború után borul fel, mikor színre lép a nemzeti ho-
mogenizáció eszméje. Ez a zsidók szenvedése és a németek kiűzése árán való-
sul meg.

Sőt mi több, az asszimilációnál végzetesebb volt az ideológiai differenciá-
lódás, mivel eltüntette a polgári populációt, mely a kulturális identitást létre-
hozta.

Ez a szituáció az etnikai asszimilációhoz vezetett.
A németeknek, horvátoknak és más nem magyaroknak már nem volt meg a

lehetőségük, hogy gondozzák identitásukat saját iskoláikban, kulturális, sport-
, tudományos, vallási egyesületeikben. A magyar nyelv dominánssá vált az igaz-
gatásban, iskolában, közéletben. Németül beszélni a II. világháború után még
hosszú ideig kigúnyolandó cselekedetnek számított, lenézést váltott ki.

A horvátok a környező falvakban jobb helyzetben voltak, ellenben akik be-
költöztek ill. a városban éltek, ugyanazt a sorsot kapták, mint a többi kisebbség.

Zágrábban a polgári lakosság ún. felsőbb rétegeinek nyelve az I. világhá-
ború előtt a német volt. Abban az időben a német nyelv Zágrábban, Soprontól
eltérően a horvátok saját országukban való elnyomásának és lenézésének for-
mája volt.

Itt nem a német közösség tagjaira gondolunk, hanem a horvát zágrábiakra,
kik ily módon mutatták meg nemzettudatuk elvesztését, ami signum temporis
is volt a helyzetre az országban. Az I. világháború után a német nyelvet, mint a
kulturális közeg megteremtőjét eltörölték. Sajnos ez nem jelentette a horvát
nyelv győzelmét. A német helyett a szerb nyelv ill. néhány mű nyelvkreáció lett
a lakosságra ráerőszakolva.

Ennek oka Horvátország és ezzel együtt Zágráb belépése egy új államala-
kulatba Szerbiával, de nem mint egyenrangú társ, hanem mint megszállt terü-
let. Emiatt az állami szerveken keresztül meg lett tiltva a horvát nyelv, melyen
a horvátok beszélnek, ehelyett különböző megfogalmazások lettek bevezetve,
melyek mögött a szerb nyelv állt.
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Az új helyzetben a zágrábi kulturális identitást a zágrábi horvátok, zágrábi
szerbek, zágrábi zsidók, zágrábi oroszok (menekültek) és a különböző kisebb-
ségekhez tartozó zágrábiak hozzák létre.

A II. világháború folyamán a zsidókat likvidálták ill. a maradékuk a háború
után Izraelbe emigrált, a magántulajdon kommunisták általi megsemmisítése
ill. a kapitalista gazdálkodás megszüntetése miatt.

Mint már említettük, a régi városi populáció nagyjából ki lett írtva, el lett
űzve, el lett szegényítve, aminek következtében eltűnt a polgári réteg, vele együtt
az is, ami azelőtt a „zágrábi városi kulturális identitást” is jelentett.

Akulturáció: a kulturális sajátosságok kölcsönös kicserélődése, mely akkor
következik be, mikor különböző kultúrájú egyének csoportjai kerülnek állandó
kapcsolatba, az egyedi kulturális jegyek kicserélődhetnek, de a csoportok kü-
lönbözőek maradnak.

A valamikori kulturális tér 
újraélesztésének kérdése

Amikor az asszimiláció bekövetkezik, az egy befejezett folyamat.
A korábbi polgári identitásra való visszatérés nem lehetséges. Ugyanúgy re-

etnizáció sem létezik, illetve nagyon ritka, de semmiképpen nem a kollektíva
egészének szintjén.

Amikor a történelmi memória megszakad, a következmények helyreállítása
nem lehetséges.

Ez azt jelentené, hogy visszatérünk a megszakadás előtti időbe, mikor Zág-
ráb és Sopron kulturális identitását több etnikai közösség alkotta, melyek egy-
más mellett éltek kölcsönhatásban és egymást gazdagítva. A közös kulturális
identitást a kollektív tudat tartalmain keresztül figyelhetjük meg. Ezt a kifeje-
zést Carl Gustav Jung kalapácsolta össze.

Egyes szociális pszichológusok a „tömeg pszichológiája” kifejezést hasz-
nálják.

Közöttük ismertebbek: Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Gabriel Arde, Sig-
mund Freud és Elias Canetti.1

1 Történelmi memória (Historical Memory, történelmi emlékezés)
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Mentális kör

Egy azon okok közül, melyek megakadályozzák a már megszakadt történelmi
memória áthidalását az u. mentális kör.

Ezalatt a már létrejött és megszokott egyéni de egyes társadalmi csoportok,
sőt népek viselkedési formáit értjük. A soproni ill. zágrábi kulturális identitás
átalakult azoknak a tényezőknek a megszokott viselkedési formájává, melyek
azt létrehozták. 

Ezek a beidegzett viselkedési formák hosszabb idő alatt keletkeznek és ne-
hezen változtathatók. Közrejátszik az interakcionizmus.

Engedjenek meg egy személyes kitérőt
A gyönyörű Sopront már relatíve régóta, 1974 tele óta ismerem.

Akkoriban a határ közelsége miatt, mely szinte áthatolhatatlan volt, fizikai
értelemben mindenképpen, ide csak rendőri ellenőrzés mellett lehetett jönni.

Sopront akkoriban mint alvó királykisasszonyt éltem meg.
Tanúja vagyok annak a ténynek, hogy a kommunizmus alatt a soproni tör-

ténelmi memóriát lenézően kezelték, különösen multietnikai tartalmát.
A németeket megpecsételték egy olyan politika miatt, melyért semmiképp

nem tehetők felelőssé. A kommunizmus a munkásréteg történelmét emelte ki
mindenféle nemzeti differenciálás nélkül.

Számukra a nemzeti kisebbrendű volt.
Ezért aztán nem is értették meg a történelmet.
A nacionalizmus ellenben a többségi nép történelmét emelte ki egyedül.

Nem volt érzékeny a kisebbségi közösségek irányában, sőt mint zavaró faktort
vette őket számításba.

Az állam semmit sem tett a történelmi tudat újraélesztése ügyében, így az
eltűnt. Nem történt meg eme örökség generációról generációra való természe-
tesen és lágyan gazdagító átvitele.

Ezért történhetett meg, hogy „újra felfedezzük” pl. a Pejacsevich család ér-
demeit Sopronban. Függetlenül, hogy örökségük részben megmaradt Sopron
építészetében, így utólag kérdezem magamban, tudtak-e, illetve tudnak-e vala-
mit erről a családról a palotájukban, vagy az épület szomszédságában élők. A
történelmi emlékezés megszakadt. 

Tegnap eme érdekes egyéniség életét és életművét bemutató igen tanulságos
kiállítás megnyitóján vettem részt.
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Kaptam egy brosúrát is. Engedjék meg viszont, hogy néhány megjegyzést
tegyek ezzel kapcsolatban újból a történelmi memória kapcsán.

Először is nagyon kevesen jelentek meg a megnyitón. Ott volt igen tisztelt
parlamenti képviselő úr és a múzeum dolgozói hivatalból, ellenben hol voltak
azok, akik magukévá teszik a stornói művet  mint saját személyes előrelépésük
részét és beépítik a történelmi emlékezésbe. Másodsorban: Stornót saját etnikai
közösségén kívül említették. Az volt a benyomásom, hogy itt a magyar Stornó
Ferencről és nem a német Franz Storno-ról van szó. Még a latinok mondták:
Nomen est Omen (a név intő jel). 

Nem változtathatjuk meg a nevet, mivel ellenkezőleg más benyomást keltünk
az illető nemzetiségi hovatartozását illetően. Finom megkülönböztetésre szük-
ség van. Stornó és Sopron nemzetek, nyelvek és kultúrák határán fekszik. Ezért
a soproni történelmi memória autonóm, saját értékeiben bővelkedő és hiba lenne
unifikálni, akkor is, ha ez nagyon nehezen elkerülhető. Ez az autonóm soproni
történelmi memória semmivel sem kevésbé magyar, de egyben európai is. 

Itt a globalizáció, mint ahogy az előbbiekben hallhattuk, nem tehető fele-
lőssé. 

Itt a konkrét állami politika a hibás. 
Sopronhoz hasonló példát láthatunk a valamikori horvát város, Zemun, Zi-

mony esetében.
A Duna partján fekszik, Belgráddal szemben a Szerémségben.
Egészen 1918-ig harmonikus közösséget alkottak itt a zimonyi horvátok,

szerbek, zsidók, magyarok és németek, egy megismételhetetlen kulturális és ci-
vilizációs szimbiózist alkotva. Senki nem élvezett semmiféle előnyt. 1918 után
lassacskán eltűntek a horvátok és a magyarok. 1941 után eltűntek a zsidók 1944
után pedig a németeket űzték el mint Donausvábokat.

Ma ez egy zömmel szerbek által lakott város, telepesek, kiket semmiféle ér-
zelmi viszony nem fűz a város történelmi örökségéhez és a többi kisebb városi
közösséghez. Mellettük Zimonyba jelentős roma kisebbség települt be. Őket
más nép történelmi öröksége nem érdekli. 

Egy szép, kulturált és toleráns közép-európai város helyett mára Zimony
egy marginális belgrádi településsé degradálódott, ahol Vojislav Šešelj volt ha-
talmon, manapság pedig nagyszerb extrém ideológiát propagáló pártja, mely
nem tolerál más kisebbséget.

A történelmi memóriát megölték, a politika pedig vadul erőszakolva a nem-
zeti kiközösítés és nemzeti mitománia ideológiáját tovább tombol.

Sajnos hasonló példákkal találkoztam Ukrajnában is, ahol mint Horvátor-
szág nagykövete volt szerencsém több évet eltölteni.
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Ott egész vidékeken, régiókban lett elpusztítva a helyi ukrán lakosság éhha-
lállal 1932-ben és 1933-ban. Erre az etnikailag megtisztított területre telepítet-
ték aztán az orosz telepeseket, mivel Sztálin kijelentette, hogy számára az
etnikai probléma csak transzport probléma. A történelmi memória megszakítása
a keleti ukrán régiókban kataklizmaszerű következményekkel járt, mivel eltűnt
a lakosság és így lehetetlenné vált a történelmi memória átadása. Ezt nevezik a
kultúra és memória megölésének, elpusztításának. De hogy a történelmi me-
mórián tett erőszak nem mindig jelenti annak teljes elhalását, álljon itt a Zrínyi
és Frangepán családok története.

A bécsi császári udvar I. Leopold császárral az élen 1671-ben fizikailag sem-
misítette meg ezt a két családot, melyek akkor Horvátország gazdasági gerin-
cét képezték és államalkotó dinasztikus folytonosságát garantálták. 1671-től
1917-ig ezekről a családokról csak negatív értelemben szabadott írni. Feketelis-
tán voltak (nem a kommunisták tehát a feketelisták kitalálói).

250 éven keresztül tehát az erős állam szisztematikusan ölte a Zrínyiek és
Frangepánok emlékét, hogy azután szétesésével őket a horvátok visszahelyez-
zék a történelmi emlékezés őket megillető helyére.

Ez az állami intervenció szintje már, tudniillik visszahelyezésük a nép tör-
ténelmi emlékezetébe függetlenül hogy fizikailag már nem léteztek.

Mit lehet mondani a történelmi memóriáról a mostani Európában, ahol na-
gyon erős integrációs folyamatok zajlanak mostanság.

Elméleti szinten két különböző szint munkáit olvashatjuk.
A társadalomkutatók és politológusok része az európai integrációkat a nem-

zeti, vagy alacsonyabb szinten a történelmi memória elvesztéseként értékeli az
újraegyesítés javára, amivel saját történelmi memóriát hoz létre. Mások viszont
a folyamatokat úgy értékelik, hogy Európa politikailag integrálódik, de etnika-
ilag individualizálódik.

Kívülről szemlélve az eseményeket a két koncepció között ellentéteket álla-
píthatunk meg.

Abban az esetben, hogy ha az első variáció fog felülkerekedni, negatív fo-
lyamatoknak nézhetünk elébe, amit a legutóbbi ír választások bizonyítanak leg-
jobban a lisszaboni egyezmény elutasításával.

Mindazonáltal, hogy Írország az Európai Unióba lépésével sokat nyert gaz-
daságilag, tudni kell, hogy az a nép igen nehezen érte el nemzeti függetlensé-
gét és objektíve fél saját állami szuverenitásának csökkenésétől, az integrációs
folyamatoktól, melyek történelmi memóriájuk kihunyását eredményezhetik.

Nálunk Horvátországban feszültség húzódik e két koncepció között. A tör-
ténelem folyamán mi többnemzetiségű államalakulatokban éltünk és rossz él-
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ményeink vannak a saját történelmi memóriánkat érő támadásokkal szemben.
Természetesen fenntartásaink vannak egy új multietnikai államalakulathoz való
csatlakozással szemben, mivel ezek a folyamatok nem nyers fizikai erőknek kö-
szönhetően, táborok segítségével fognak megvalósulni, hanem egy sokkal kifi-
nomultabb módon, a gazdaságpolitika, a monetáris és fiskális politika, a
tömegtájékoztató médiák, elektronikus médiák segítségével, amelyek már ma-
napság is nyelvi szinten veszélyeztetik saját nyelvünk fennmaradását.

Illyés Gyula mondta és önök bizonyára ismerik e híres magyar írót: Az anya-
nyelv a nép.

Befejezném.
Nagy kérdés, hogy Sopronban megélhetjük-e a történelmi memória újraéle-

dését. Én szociológiai és történelmi aspektusból szemlélve azt mondanám, hogy
nem. Megtehetik ezt értelmiségiek, történészek saját munkáikkal, de a törté-
nelmi emlékezés valami, ami az emberek énjéből fakad, egy város viselkedési
formáinak hordozóiból, a történelem kerekét pedig nem lehet visszafordítani. 

Itt már a politika talajára értünk, melynek itt döntő szava van.
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Prekid povijesne momorije na primjeru
Šoprona i Zagreba

(O asimilaciji, povijesnoj memoriji i identitetu)

Ključne riječi: javni prostor; asimilacija; mentalni sklop; psihologija mase; po-
vijesna memorija; kolektivna memorija; akulturacija; 

Gardovi Šopron i Zagreb doživjeli su tijekom XX. stoljeća značajne pro-
mjene u etničkoj i socijalnoj (staleškoj) strukturi svoje populacije. Ove su pro-
mjene uzrokovane nizom čimbenika, među kojima prevladavaju uzrokovani
političkim, nacionalnim i ekonomskim procesima. Unutar sintagme politički
procesi, na prvo mjesto stavljamo dva svjetska rata, a među nacionalnim proce-
sima zanima nas prvenstveno proces nacionalne emancipacije i nacionalne (et-
ničke) homogenizacije. Ekonomski procesi u tijesnoj su svezi s političkim
procesima, a ovi s ideološkim pokretima, s jedne strane, dok se s druge strane
javljaju zakonomjernosti gospodarskog razvoja i civilizacijskog napretka na glo-
balnoj razini, koji imaju neminovne posljedice na nacionalnoj razini, a unutar
naše teme i na razini gradova Šoprona i Zagreba. Dakako, specifičnosti Hrvat-
ske i Mađarske su evidentne, ali postoje i brojne sličnosti, pa i istovjetnosti, po-
glavito one koje se tiču fenomena povijesne memorije.

Šopron i Zagreb spadaju u srednjoeuropske gradove s kontinuitetom nasta-
vanja od prapovijesti, a poviješću urbanoga života od razdoblja Rimske impe-
rije (SPQR). Razlikuju se po zemljopisnome položaju. Dok je Zagreb ostvarivao
svoju povijenu funkciju, a time i svoju civilizacijsku, političku, gospodarsku i
kulturološku misiju u savsko-dravskom prostoru, poglavito unutar hrvatske et-
nije, dotle je Šopron svojim smještajem bio poveznica istočne sa zapadnom i
južne sa sjevernom Europom. Osim toga, ovaj se grad smjestio u arealu inter-
ferencijskih procesa nekoliko snažnih etničkih makrosocioloških formacija, po-
glavito mađarske, germanske i slavenske u njezinom slovačkom, češkom,
slovenskom i hrvatskom identitetu. Kod oba grada javlja se i fenomen židovske
dijaspore, sa snažnim emanacijama svoje samobitnosti u sferi gospodarstva, du-
hovnosti i kulture.

Šopron je daleko više nego Zagreb, sve do kraja Prvoga svjetskog rata bio
primjer multietničke i multikulturne sredine. U toj sredini ostvarivao se suživot,
gotovo u optimalnoj formi. Suživot pretpostavlja etnički sklad u svim sferama
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gradskoga života, što znači bez diskriminacije, odnosno supremacije prevalent -
ne zajednice nad brojčano manjima. Takav sklad omogućavao je zemljopisni
položaj grada, iz kojega je proizlazila njegova ekonomska snaga kao središta
trgovačkih putova, što je omogućavalo i gospodarski prosperitet njegovih žite-
lja. S aspekta teme koju obrađujemo, ističe se fenomen prožimanja ili interferen-
cije do kojeg je dolazilo u mnogim područjima javnoga i društvenog života, što
je rezultiralo novom činjenicom, ili novom kvalitetom koju smijemo nazvati
«šopronski kulturni identitet», ili, možda, «šopronska građanska samobitnost»,
kao dio šireg fenomena koje nazivamo «urbana civilizacija», «urbana kultura»,
odnosno život u urbanim sredinama. Osobno smo mišljenja da se u ovom slu-
čaju trebamo zadržati na sintagmi «šopronski kulturni identitet», zbog toga što
su u njemu participirali i žitelji okolnih, od grada zavisnih sela, među koje spada
i hrvatsko naselje Koljnof. Stanovnici tih naselja živjeli su stalnoj komunikaciji
sa žiteljima grada, pridonoseći njegovome napretku, ali i kulturnom identitetu.
Taj identitet čine, u osnovi, četiri entiteta: 

1. Entitet njemačkih, odnosno zajednice njemačko govorećih žitelja grada,
odnosno Šoponaca-Nijemaca. 2. Entitet zajednice mađarskih žitelja, odnosno
Šopronaca-Mađara. 3. Entitet zajednice slavenskih, poglavito hrvatskih žitelja,
odnosno Šopronaca-Hrvata. 4. Entitet židovske zajednice, odnosno Šopronaca-
Židova. Svaka od navedenih zajednica imala je svoj identitet kao dio identiteta
etnije kojoj je pripadala. Ostaje polje interferencije, odnosno prožimanja kul-
turnih utjecaja, kao fenomen koji bi trebalo istražiti. Upravo to polje sadrži novu
kvalitetu koji smijemo nazvati «šopronski kulturni identitet» kao posebnost
ovoga grada, kao činjenica koja ga čini autonomnom pojavom u ovom geopoli-
tičkom prostoru. U tome gradskome identitetu, dakle, participirale su sve četiri
navedene zajednice. On je postao okosnica građanskog i gradskog života Šop -
rona, a kao takav bio je poveznica s narodima u okruženu. Kao takav, Šopron
je obogaćivao kulturne stvarnosti tih naroda, konkretno: Mađara, Nijemaca, 
Hrvata i Židova.  Na ovom simpoziju upravo je o tome riječ. Film o tom i takvom
Šopronu koji smo vidjeli, zajedno s izlaganjima uvaženih kolega zorno je po-
kazao o čemu je riječ. A riječ je o iznimnome kulturnome i društvenom bogat-
stvu, o načinu građanske uljuđenosti, života u jednoj urbanoj sredini koji i danas
izaziva divljenje. Takav je život narušen nakon Prvoga, a prestao je postojati
nakon Drugoga svjetskog rata. Nakon Prvog svjetskog rata na ruševinama ve-
like srednjoeuropske države – Austro-ugarske Monarhije nastale su nove suve-
rene države: Austrija, Čehoslovačka, Mađarska i Kraljevina SHS (Jugoslavija).
Šopron je voljom svojih građana i pučanstva u okruženju, pripao Mađarskoj,
čime je bila ugrožena njegova stoljetna prometna i gospodarska prednost. Grad
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se, zajedno s užom okolicom našao u «džepu», odvojen od zaleđa s kojem je bio
ekonomsko središte, a udaljen od nacionalne mađarske prijestolnice. U novoj
situaciji nije mogao postati ekonomsko središte regije, što je moralo dovesti do
promjena njegovoga gospodarskog statusa, a time i do promjena u svim sferama
društvenoga života, pa i u onome koji je činio «kulturni identitet grada». Umje-
sto multikulturalnosti i ravnoteže u međuetničkim odnosima, postepeno je u
gradu prevladavala ideja mađarske nacionalne homogenizacije s pratećim stra-
načko-političkim rasterom. Prostor stečen prožimanjem kulturnih entiteta ideji
nacionalne homogenizacije nije bio blizak, a nacionalna homogenizacija nije
mogla biti prihvaćena od većine pripadnika njemačke, hrvatske i židovske za-
jednice, jer je pretpostavljala njihovu asimilaciju. U tim je zajednicama neizbjež -
no dolazilo do podjela na crti : čuvanje vlastite samobitnosti, ili prihvaćanje
mađarske nacionalne ideje, odnosno integriranja i asimiliranja u većinski etnič -
ki korpus. Dio šopronskih Nijemaca preselio se u Austriju, odnosno u novu 
austrijsku pokrajinu Burgenland koja je nastala na prostoru nekadašnje zapad -
ne Mađarske. Tijekom Drugog svjetskog rata šopronski kulturni identitet, onaj
o kojem je riječ u ovome radu, doživio je novo reduciranje zbog progona i stra-
davanja članova židovske zajednice. Nakon završetka ovoga rata  Mađarska je
postala komunistička država pod kontrolom SSSR-a. Marksizam-lenjinizam kao
nova vladajuća ideologija tretirao je aristokraciju, te građanski i seljački stalež
kao nesposobne za izgradnju komunističkoga društva, pa čak i kao «kontrare-
volucionarne snage» koje treba isključiti iz političkoga života i oduzeti im eko-
nomsku podlogu dotadašnjega života. Ovakva je politika uništavala šopronsku
građansku u mulietničku kulturu. Umjesto građanske kulture, koja je progla-
šena malograđanskom, nazadnom i antisocijalističkom, stvarala se na agresivan
način, uz pomoć političkog ustroja i državne represije, nova proleterska kultura.
Pripadnici građanskog staleža i aristokracije vrlo su brzo izgubili svaki utjecaj
u društvenome životu, sve što su stvarali i što su predstavljali bilo je odbačeno
kao buržoaska dekadencija. Na osobnoj razini ti su ljudi pretvarani u proletere,
najniže činovnike, ili su se iselili na Zapad. Grad je ostao bez svoga autohtonog
stanovništva, uključujući i Mađare. U prazne kuće, administrativni, vojni i po-
licijski aparat, te u poduzeća, dovođeno je novo pučanstvo, uglavnom iz eko-
nomski nerazvijenih dijeloma Mađarske. Novi Šopronci pripadali su ranije
ruralnoj populaciji. Svi sadržaji «šopronskog kulturnog identiteta» bili su im
nepoznati i strani. Došlo je do prekida kulturnog naslijeđa, nestalo je kontinui-
teta, a to je dovelo do katastrofe koju nazivamo prekid povijesne memorije. 
Državne su vlasti zbog ideoloških razloga ovaj prekid uvjetovale i ubrzavale.
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To je bilo poražavajuće za sve dosege koje je Šopron postigao tijekom pro-
teklih stoljeća. 

Uz to, pripadnici njemačkog naroda dobili su stigmu hitlerovskih zločina,
zbog čega su mnogi pobjegli, ili bili protjerani u Njemačku ili prekomorske
zemlje, a oni koji su ostali u gradu morali su dokazati svoju odanost novoj ideo-
logiji i vladajućoj Komunističkoj stranci, a to je značilo umjesto narodnosne sa-
mobitnosti prihvatiti ideju potiranja te samobitnosti, na način na koji je to
diktirala nova državna vlast.

Šopronski identitet nakon Drugog svjetskog rata, počeli su stvarati ljudi bez
povijesne memorije, useljenici koji s prošlošću grada i njegovom kulturom nisu
imali dodira. Stoga se zbog prekida povijesne memorije morala devastacija ur-
bane kulturne baštine. Na ovom simpoziju bilo je riječi o mogućnostima obnav -
ljanja sadržaja nekadašnje šopronske kulture u svim sferama života. Na žalost,
to nije moguće. Prekid memorije bio je radikalan i izgradnja mosta između
onoga prije 1945. i onoga poslije 1945. nije moguće. Novo stanovništvo grada
stvorilo je svoj novi identitet koji se kroz protekla tri naraštaja razvio u sadašnji
oblik gradskoga kulturnog identiteta. Koliko je samosvojan, a koliko bastardan
nije mi poznato. Ali sam siguran da je novi naraštaj spreman s pažnjom i pije-
tetom čuvati baštinu, a koliko će tu baštinu prihvatiti i doživljavati kao dio osob -
ne samobitnosti, ostaje za analizu druge vrsti.

U Zagrebu se prekid memorije desio 1945., ulaskom u grad partizanskih je-
dinica i uspostavom komunističke vlasti. Obrazac je sličan onome u Šopronu.
Gradska populacija koja je tijekom proteklih vremena stvorila svoj kulturni iden-
titet bila je odstranjen iz javnoga života, pauperizirana, penalizirana ili se našla
u emigraciji. Njezina je židovska komponenta stradala tijekom rata. Novi stanov -
nici grada nisu imali iskustva života u urbanim sredinama, a opterećivalo ih se
ideološkom borbom protiv tzv. buržoaskih vrijednosti. Ubrzo je uslijedio pro-
ces migracije selo-grad kao rezultat deagrarizacije i Zagreb se za jedno deset -
ljeće pretvorio u veliko industrijsko središte, a njegovo se pučanstvo višestruko
povećalo. Gradski kulturno identitet iz predratnih vremena predmet je prouča-
vanja, a tek najnoviji naraštaj pristupa mu s uvažavanjem i osjećajem bliskosti.
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Procesi koji su pratili stvaranje kulturnog identiteta
Zagreba i Šoprona

Asimilacija se u sociologiji kulture opisuje kao proces kulturne adaptacije et-
ničke manjine od strane dominantne kulture ili prevlast pojedinih dijelova sta-
novništva. 

Pojednostavljeno utapanje jedne od nacija ili etničkih skupina u drugu. Pri
asimilaciji je poželjno je da manjinska kulturna skupina postane slična (asimi-
lirana) dominantnoj kulturnoj skupini.

U ovom slučaju razlikujemo asimilaciju kao fenomen u kulturi, od asimila-
cije na području međuetničkih odnosa. U svim je gradovima na djelu kulturna
asimilacija, s time što stara definicija koja govori o dominaciji i prevlasti najbroj-
nije etničke zajednice, odnosno prevlasti pojedinih dijelova stanovništva, u Šo-
pronu i Zagrebu, prije svjetskih ratova nije postojala, ili ako je postojala nije
imala nasilni karakter. Naime, homogenizacija gradske populacije na podlozi
ekonomskog života i zajedničkih kulturnih vrijednosti, dovodila je do paralelne
identifikacije. U praksi to je značilo npr. «ja sam Hrvat, ali Zagrepčanin», a po-
nekad i ovako: «ja sam Hrvat, ali sam prije svega Zagrepčanin», ili «ja sam Ni-
jemac-Šopronac». Takva identifikacija uključivala je naglašavanje razlike
između građanskog kulturnog identiteta u odnosu na ostatak nacije. Danas takva
identifikacija više ne postoji.

Prema tome, pojam asimilacija u našem slučaju, ima sasvim drugačiji sadr-
žaj od onoga koji mu se daje u klasičnoj sociologiji. Tome je uzrok razina op-
stavtrenog suživota.

U Šopronu je prema spoznajama kojima raspolažemo ostvarena razina su-
života koju je karakteriziralo odsustvo dominacije jedne etničke skupine nad
drugom. Suživot o kojem je riječ isključivao je odnose manjina-većina i nadme-
tanje u političkoj moći jednih nad drugima. Upravo je to bitna odlika nekadaš -
njeg šopronskog građanskog identiteta. Do neravnoteže dolazi tek nakon prvog
svjetskog rata, kada na scenu stupa ideja nacionalne homogenizacije. Do toga
dolazi tek stradanjem Židova i protjerivanjem Nijemaca. Što više, od asimila-
cije bila je pogubnija ideološka diferencijacija jer je odstranila gradsku popula-
ciju koja je stvorila kulturni identitet. Takva je situacija dovela do etničke
asimilacije. Nijemci, Hrvati i ostali ne-Mađari nisu više imali mogućnosti nje-
govati svoj identitet kroz vlastite škole, kulturne, sportske, znanstvene i religioz -
ne udruge. Mađarski je jezik postao dominantan u javnome životu, školstvu,
državnoj upravi… Govoriti njemačkim jezikom nakon Drugog svjetskog rata,
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još je dugo vremena izazivalo podozrenje. Hrvati su u okolnim selima bili u po-
voljnijem položaju, ali oni koji su živjeli, ili se naselili u gradu, dijelili su sud-
binu ostalih manjina.

U Zagrebu je do Prvoga svjetskog rata jezik tzv. gornjih slojeva građanskog
društva bio pretežito njemački. U to vrijeme njemački je u Zagrebu, za razliku
od Šoprona, bio oblik poniženja i diskriminacije Hrvata u njihovoj vlastitoj zem-
lji. Pri tome, ne mislimo na skupinu građana njemačke narodnosti, već na Za-
grepčane-Hrvate koji su na ovakav način iskazivali svoju odnarođenosti, što je
bilo i signum temporis za stanje u Državi. Nakon Prvoga svjetskog rata njemač -
ki je u Zagrebu odstranjen kao govor stvaratelja kulturnoga miljea. No, na ža-
lost, to nije značilo pobjedu hrvatskog jezika. Umjesto njemačkog, nametnuo
se srpski jezik u nekoliko umjetnih lingvonima. Razlog tome je ulazak Hrvat-
ske, a time, dakako i Zagreba, u novu državnu zajednicu sa Srbijom, ali ne kao
njoj ravnopravna država, već kao okupirani teritorij. Stoga je preko državnog
aparata zabranjeno hrvatsko ime za jezik kojim govore Hrvati, a uvođeni razni
nazivi iza kojih se krio srpski jezik. U novoj situaciji zagrebački kulturni iden-
titet sada stvaraju Zagrepčani-Hrvati, Zagrepčani-Srbi, Zagrepčani-Židovi, Za-
grepčani- Rusi (izbjeglice) i Zagrepčani – pripadnici manjina u određenom
postotku. Tijekom Drugog svjetskog rata židovska je zajednica stradala u anti-
semitskim progonima, a poslije rata preostali dio se iselio u Izrael zbog komu-
nističkog uništavanja privatnog vlasništva i onemogućavanja kapitalističkog
načina privređivanja. Kako rekosmo, stara građanska populacija je u većoj mjeri
istrijebljena, protjerana ili pauperizirana, čime je nestalo građanskog sloja, ali
onoga što je do tada činilo «zagrebački građanski kulturni identitet»

Akulturacije je razmjena kulturnih obilježja koji nastaje prilikom grupe po-
jedinaca sa različitim kulturama dolaze u kontinuiranom kontaktu prve ruke;
originalni kulturni obrasci jednu ili obje grupe mogu biti izmijenjeni, ali grupa
i dalje različita.
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Pitanje revitalizacije nekadašnjeg građanskog 
kulturnog prostora

Asimilacija, ako se jedanput dogodi onda je to završen proces. Povratak na ra-
niji građanski identitet nije moguć. Isto tako reetnizacija ne postoji, ili je vrlo ri-
jetka, ali nikada na razini kolektiviteta. Kada dođe do prekida povijesne
memorije, saniranje njegovih posljedica više nije moguće. To bi značilo vratiti
se u stanje prije prekida, kada su kulturni identitet Šoprona i Zagreba činilo više
etničkih zajednica, čiji je život tekao u prožimanju i međusobnom obogaćiva-
nju. Zajednički kulturnim identitet možemo promtarti kroz sadržaje kolektivne
svijesti. Taj je termin skovao Carl Gustav Jung. Neki socijalni psiholozi koriste
termin «psihologija mase». Među njima najpoznatiji su Gustave Le Bon, Wil-
fred Trotter, Gabriel Tarde, Sigmund Freud i Elias Canetti.1

U našem radu pod sintagmom «povijesna memorija» mislimo na kolektivi-
tete, odnosno društvene skupine i zajednice koje su činile kulturni identitet Šop -
rona i Zagreba. Taj je kulturni identite postajao i kolektivni identitet. Kada su
žitelji ovih gradova svoje, npr. mi Mađari, ili mi Židovi, izjednačili s mi Šop -
ronci, rodio se njihov novi identitet. Riječ memorija na hrvatskome znači sjeća-
nje. No, u sadržaju pojma kolektivna memorija vidimo više od sjećanja, jer je
riječ o identitetu ili samobitnosti, o osobnome poistovjećivanju s određenim ži-
votnim i kulturološkim vrijednostima i sadržajima koji su tijekom dužeg vre-
mena stvoreni u ta dva grada i koji su kao takvi postali osobitost tih gradova,
odnosno njihovih žitelja. Kolektivna memorija znači da je prošlost dio mene
koji živim u sadašnjosti, čime i ja automatski postajem vezan uz tu prošlost.

Dok je kolektivno sjećanje proizvod interpretacije od strane pojedinaca, me-
morijom se ne može manipulirati, mijenjati ju, ili regulirati.7 Nasuprot indivi-
dualnim sjećanjima, kulturno pamćenje se odnosi na tekstove, ceremonije, slike,
arhitekturu i spomenike, parkove, ulice, trgove, mjesta okupljanja, šetališta, kli-
zališta, na cjelokupni način života koji je uspostavljao emocionalan odnos prema
svim sadržajima koji čine moj voljeni grad.

Povijena memorija postaje povijest, a iz povijesti treba učiti za budućnost,
kako nikada više ne bi došlo do prekida povijene memorije. Time ulazimo u
sferu ideologije i, političke pragmatike.

Tema o povijesnoj memoriji kao uvjetu etničkog identiteta složeno je socio-
loško, socio-psihološko, kulturološko pa i političko tkivo, koje zahtijeva studio-
zan i interdisciplinaran pristup. Zbog toga ću se zadržati samo na hipotezama.

1 Povijesna memorija (Historical Memory / Povijesno pamćenje) 
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Mentalni sklop

Jedan od razloga koji onemogućava premošćenje prekinute povijesne memorije
je tzv. mentalni sklop. Taj se pojam odnosi na stvorene i ustaljene oblike pona-
šanja pojedinaca, ali i pojedinih društvenih grupa, pa i cijelih naroda. Šopron-
ski, odnosno zagrebački kulturni identitet pretočio se u mentalni sklop svih
čimbenika koji su stvarali i stvorili taj identitet. Mentalni sklop se stvara tijekom
dužeg vremenskog razdoblja i teško se mijenja. Na djelu je interakcionmizam.

Dozvolite mi ekstemporaciju osobne prirode.
Prekrasan grad Šopron poznajem relativno dugo, od zime 1974. godine. Tada

se ovamo dolazilo uz kontrolu policije zbog blizine granice, a ona je bila gotovo
neprobojna, ali svakako neprolazna u fizičkom smislu. Šopron sam tada doživ-
ljavao kao usnulu kraljevnu, usnulu princezu.

Svjedokom sam činjenice da se u doba komunizma s prijekorom gledalo na
šopronsku povijesnu memoriju, poglavito na njezin multietnički sadržaj. Ni-
jemci su bili stigmatizirani zbog politike za koju nimalo nisu bili odgovorni.
Komunizam je isticao povijest radničkog sloja bez nacionalne izdiferencira -
nosti. Za njih je nacionalno bilo manje važno. I zbog toga nisu razumjeli povi-
jest. Nacionalizam je opet naglašavao povijest isključivo većinskog naroda. On
nije bio senzibiliziran za manjinske kolektivitete, čak ih je doživljavao kao re-
metilački faktor.

Država opet nije činila ništa na reafirmaciji povijesnog sjećanja, i ono je 
nestalo. Nije došlo do prirodnog, nježnog obogaćujućeg prijenosa tog nasljeđa
s naraštaja na naraštaj. Zbog toga je trebalo doći do, pod navodnicima:“otkrića
povijesne uloge obitelji Pejačević“, premda je njezina baština ostala u gradu.
Pitam se, ekstemporalno, dali su ljudi koji su živjeli pored «Palače Pejačević»
uopće znali nešto o njezinim nekadašnjim vlasnicima?

Povijesno je sjećanje prekinuto. Isto je s Fanz-om Stornom, koji je svojim ži-
votom i djelom povezao Nijemce Mađare i Hrvate u Šopronu, a i šire. Jučer sam
nazočio lijepoj i poučnoj izložbi o radu te zanimljive ličnosti. Dobio sam i bro-
šuru o tom vrijednom građaninu i umjetniku. Međutim, neka mi je slobodno
primijetiti sljedeće, ponovo s aspekta prijenosa povijesne memorije.

Prvo: odaziv na izložbu bio je slab, ja sam to uočio. Pojavio se cijenjeni na-
rodni zastupnik i službenici muzeja po dužnosti, a gdje su oni koji će prihvatiti
Stornovo djelo, kao dio osobne promocije i ugraditi ga u povijesnu memoriju?
Drugo: O Stornu se govorilo kako sam uspio razumjeti, izvan konteksta njegove
etničke zajednice. Stekao se dojam da je riječ o Mađaru Ferencu Stornu, a ne o
Nijemcu Franzu Stornu. Još su Latini govorili «Nomen est omen». Ime je znak.
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Ne smijemo ime promijeniti, jer time mijenjamo dojam o etnicitetu tog čovjeka.
Fina distinkcija je neophodna. Storno i Šopron su na raskrižju naroda i jezika i
kultura. Stoga je šopronska povijesna memorija autonomna, bogata vlastitim
sadržajima i šteta bi je bilo unificirati ma koliko se to teško moglo izbjeći. Takva
autonomna povijesna memorija Šoprona nije ništa manje mađarska, ali je ujed -
no i Europska. Tu globalizacija kao što je netko govorio, nije krivac. Kriva je
konkretna politika. Sličan primjer Šopronu nalazimo u nekadašnjem hrvatskom
gradu Zemunu (Županija Srijemska, Kraljevina Hrvatska, tada u sastavu Kralje-
vine Ugarske, a s njome u Austro-ugarskoj monarhiji). Leži na Dunavu supro-
tno Beogradu, u pokrajini Srijem. Sve do 1918. godine bilo je to mjesto u kojem
su skladno živjeli zemunski Hrvati, Srbi, Židovi, Mađari i Nijemci. Stvarajući
neponovljivu kulturološku i civilizacijsku simbiozu. Nitko nije imao prevalen-
ciju. Nakon 1918. godine postepeno nestaje Hrvata i Mađara, nakon 1941. god.
nestaje Židova i Nijemaca, jer su potjerani kao Donauschwabe. Danas je to grad
u kojem dominira srpsko pučanstvo, uglavnom doseljenici koji nemaju nikakav
emocionalni odnos prema povijesnoj baštini grada i u njemu nekada postojećih
drugih etničkih zajednica. Uz njih u Zemunu se naseljava znatan broj romske po-
pulacije. Njih povijesno nasljeđe drugih naroda ne zanima. Umjesto lijepog sred -
njoeuropskog grada s visokom razinom uljudbe i tolerancije, danas je Zemun
pretvoren u marginalno beogradsko, Povijesna je memorija ubijena, a politika,
divlje namećući stereotipe nacionalne isključivosti i nacionalne mitomanije, i
dalje divlja. Nažalost, slične sam primjere upoznao i u Ukrajini, gdje sam radio
kao veleposlanik Republike Hrvatske. Ondje su cijeli krajevi, cijele pokrajine
bile istrijebljene od autohtonog, domicilnog ukrajinskog pučanstva, gladomo-
rom 1932. i 33. godine. Na tako etnički očišćen prostor dovedena je ruska po-
pulacija, jer je za Staljina, kako je sam izjavio, etnički problem bio zapravo
«transportni problem». Prekid povijesne memorije u istočnim ukrajinskim kra-
jevima imao je kataklizmičke razmjere, to znači ako je nestalo populacije, ne-
moguć je i prijenos povijesne memorije. To se zove sada i kulturocid i genocid.

No, da nasilje nad povijesnom memorijom ne mora uvijek završiti njenim ga-
šenjem svjedoči slučaj obitelji Zrinskih i Frankopana. Bečki carski dvor 1671 go-
dine fizički je uništio dvije hrvatske feudalne obitelji, koje su bile tada kičma
hrvatske gospodarske moći, ali i državotvornog dinastičnog kontinuiteta. Od
1671. godine do 1917. godine o ovim se obiteljima smjelo pisati samo negativno,
bili su na crnoj listi (komunisti, dakle, nisu to izmislili prvi). Dakle, 250 godina
moćna država je sistematski ubijala povijesnu memoriju Zrinskih i Frankopana,
da bi nakon njezina raspada u hrvatskom narodu Zrinski i Frankopani bili po-
novo vraćeni u povijesno sjećanje kao vertikale nacionalne samobitnosti. 
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Što kazati o povijesnoj memoriji u današnjoj Europi sa snažnim integrativ-
nim procesima. Na teoretskoj razini čitaju se radovi dviju razina. Dio sociologa
i politologa europske integracije tumači kao gubljenje nacionalne, ili na nižoj ra-
zini, gubljenje povijesne memorije u korist nove europske integracije, koja će
stvoriti vlastitu povijesnu memoriju.

Drugi pak smatraju da se Europa politički integrira a etnički individualizira.
U ovom trenutku, promatrajući sa strane, možemo uočavati napetosti koje po-
stoje između jedne i druge koncepcije. Ako prevlada prva, doći će do vrlo ne-
gativnih procesa i o tome svjedoče posljednji irski izbori, na kojima je narod
odbio prihvatiti Lisabonski dogovor. Iako je Irska vrlo prosperirala ulaskom u
EU ekonomski, ali taj narod krvavo je izborio svoju nacionalnu nezavisnost i s
razlogom strahuje od reduciranja svog državnog suvereniteta i od integrativnih
europskih procesa koji bi mogli dovesti do gašenja njihove povijesne memorije.

I kod nas u Hrvatskoj postoji napetost između te dvije koncepcije. Mi smo
kroz povijest živjeli u multietničkim državama, i imamo negativno iskustvo s 
nastrajima na vlastitu povijesnu memoriju. I, dakako, bojimo se da ulaskom u
novu multinacionalnu državu, sve što smo iskusili neće se ponoviti, ne više
golom fizičkom silom, logorima, nego na suptilniji način, ekonomskom politi-
kom, monetarnom, fiskalnom politikom, masmedijima poglavito elektronskim
medijima itd., koji već i sada na jezičnoj razini ugrožavaju našu lingvističku
supstancu. A Gyula Illyés, vi znadete kako je on veliki mađarski književnik, iz-
rekao je čuvenu rečenicu „Az anyanyelv a nép” prevedeno: materinski jezik je
narod.

Završit ću.
Hoće li u Šopronu doći do revitalizacije povijesne memorije veliko je pita-

nje. Sa sociološkog i povijesnog motrišta usuđujem se zaključiti da neće. Ovu
revitalizaciju mogu izvesti samo intelektualci, povjesničari sa svojim radovima,
ali povijesna memorija je

nešto što proizlazi iz bića žitelja, iz nositelja životne uljudbe jednoga grada,
a kotač povijesti se ne može vratiti.

Tu smo već u sferi politike, koja ovdje ima odlučujuću riječ.
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Mikor is telepítette Nádasdy Tamás 
horvát bán át saját alattvalóit 

Nyugat-Magyarországra a mai nyugat 
szlavón birtokairól Velikából és Međurićból

A horvát történetírás alaposan feldolgozta a nagy középkori erődítmények Ve-
lika és Međurić, valamint a hozzájuk tartozó fölbirtokok török megszállásának
1544-es törénetét. Kevéssé ismert azonban az alattvalók (és velük együtt a me-
nekülők) áttelepítésének időpontja és körülményei ezekről a nagy Nádasdy bir-
tokokról. A következőkben ezekre a kérdésekre keresünk választ, bemutatva az
1493-ban elszenvedett  súlyos krbavai horvát vereség utáni helyzetet. Ehhez kap-
csolódóan közöljük Nádasdy Tamás báró Ungnádhoz írt levelét 1538-ból. 

Az elemzés eredménye: Nádasdy Tamás saját alattvalóit a velikai és među-
rići földbirtokairól 1537-ben, a Velika melletti kisvárosból a menekülteket pedig
1538-ban telepítette át nyugat magyarországi birtokaira. Tehát két különálló
telepítésről beszélhetünk.

Az elsőt áttelepítésnek, a másodikat menekülők költözésének nevezhetjük.
A mai nyugat-szlavóniai Međurić és Velika a középkorban, a török időkig

nagy és fejlett birtokok voltak. Međurić az Ilova és Pakra folyókkal volt szom-
szédos, Velika pedig a Željan és Száva folyók mentén feküdt. Felix Tobler ki-
tűnő munkája az Elsődleges források a gradistyei horvátok történelmének
kutatásához az osztrák levéltárakban, könyvtárakban és múzeumokban1 című
könyv adatai alapján Josip Adamček akadémikus elfogadta, hogy gróf Nádasdy
Tamásnak házasság útján kerültek ezek a birtokok a tulajdonába 1524-ben.
Mindezekhez hasonlóan a Pakračko Središće nevű birtok is, északabbra a fent
említettektől. Nádasdy a Slunji Frangepánokkal való összeütközés után 1553-
ban még a Stjeničnjak nevű birtokot is megszerezte, ugyanekkor viszont saját
szlavón tulajdonai oszmán megszállás alá kerültek. Ezzel Nádasdy Tamás a hor-
vát nemesek sorába lépett, amely lehetővé tette számára Horvátország legma-
gasabb közméltósági hivatalainak gyakorlását.

1 Kroz povijest Gradišćanskih Hrvata, Zagreb, 1977, 51. o.
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Vjekoslav Klaić munkájában, a Zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati
(Azoknak a földeknek földrajza, ahol horvátok élnek)2 úgy tartja, hogy Nádasdy
Velikát és Međurićot 1537-ben szerezte meg.

Véleményem szerint azonban, Felix Tobler, aki az addig nem kutatott témát
vizsgálta pontosabb információval szolgált, így az ő közlését fogadom el. Ennek
alapján tehát az 1524. esztendőt tekinthetjük kiindulőpontnak. Azt az évet, ami-
kor Nádasdy e fent említett két birtok tulajdonosa lett.

Az az időszak, amikor Nádasdy horvát földbirtokos lett és a horvát nemes-
ség soraihoz kapcsolódott, a horvát történelem egészét szemügyre véve is kri-
tikus, ha nem a legdrámaibb korszak volt. Az idő tájt az Oszmán Birodalom
csapatai szinte feltartóztathatatlanul nyomultak Közép-Európa felé miközben
mindenekelőtt Bécs elfoglalására törekedtek. Ez az erő és hadsereg mindeköz-
ben mint valamiféle áradat, mely mindent eltöröl maga előtt, kíméletlenül pusz-
tította azokat a birtokokat, melyek útjába kerültek

1463-ban az oszmánok elfoglalták a Boszniai Királyságot. A királyt Stje-
pan Tomaševićet azonnal kivégezték sok nemessel együtt, akik a politikai szu-
verenitás megtestesítői voltak. Az uralkodó gyermekeit, a trón örököseit
Konstantinápolyba hurcolták és az akkori török elidegenítés szokásának meg-
felelően áttérítették az iszlám vallásra és asszimilálták őket.

Egyedül Katalin királynő menekült meg, aki Rómától politikai menedékjo-
got kapott. Ott is halt meg úgy, hogy soha többé nem látta gyermekeit. Utóbb
szentté avatták. A boszniai királyság örököseként országát végrendeletében –
arra az esetre ha törvényes utódai nem kaphatják vissza apjuk trónját – a Szent
Székre hagyta.

A Boszniai Királyság eleste után a Horvát-Szlavón Királyság lett a célpont.
Rajta keresztül vezetett az út a Habsburg dinasztia örökös tartományaihoz és a
császári Bécsig a Boszporusz szultánjának végcéljaként.

1493-ban a krajnai rablóhadjáratból visszatérő oszmán had a Derenčin bán
által vezetett Horvát Királyság haderejére mért csapást a krbavai mezőn. Ekkor
esett el a horvát nemesség többsége. A vereség katasztrófális volt, mivel a feu-
dális osztály volt abban az időben az állami szuverenitás hordozója. Adamček
akadémikus joggal vallja, hogy a krbavai csata után elkezdődött a horvát etnosz,
nép szétszéledése. Ezen értekezés témája a horvát lakosság áttelepítése olyan te-
rületekre, melyek kívül estek a háborús tevékenységek zónájából.

Igaz ez csak az egyik jelensége a horvátság szétszéledésének.

2 Vjekoslav Klaić: Zemljopis zemalja u kojima obitavaju Hrvati, Zagreb, 1889, 172. old.
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Az oszmán impériumnak igen kifinomult társadalmi és katonai berendezke-
dése volt, mely a padisah-sultán mint legfelső állami és vallási vezető teljhatal-
mán nyugodott. Professzionális hadserege mellett és a muzulmán alattvalókból
ill. a nem török népek soraiból asszimilált gyermekekből regrutált hadai mel-
lett, a szultán speciális határmenti irreguláris lovas haderejére is támaszkodha-
tott, melyeket akindzsiknek és martalócoknak hívtak.

A mi vidékünkön ezek az egységek a pravoszláv vlah etnoszból kerültek ki.
Ez egy pásztor-vándor népcsoport volt, mely ismerte az egész vidéket és vidék-
ről-vidékre járva hozzá volt szokva a rabláshoz és erőszakhoz. Az akindzsik a
megállapított határokon keresztül be-becsaptak az ellenség területére, ahol el-
rabolták a lakosokat, akiket azután mint rabszolgákat adtak el. Kiraboltak és
kifosztottak falvakat, ellopva a marhát és felégetve a vidéket.

Ily módon egy bizonyos területet képesek voltak etnikailag megtisztítani,
valóban elnéptelenítették a vidéket, így a megerősített várak és feudális uradal-
mak támasz nélkül maradva nemsokára megadásra kényszerültek, ill. elismer-
ték vereségüket.

Az ilyen támadások intenzitása és hirtelen volta miatt a lakosság pániksze-
rűen menekült és hagyta el otthonait.

A rabságba ejtett és rabszolgaként eladott részét a lakosságnak a nép szem-
szögéből örökre elveszettnek volt tekinthető. Az ilyen sorsú emberek száma
igen nagy volt. Ehhez a demográfiai veszteséghez hozzáadandó az ilyen hirte-
len támadások során megölt ill. a hadi események során elvesztett emberek
száma. Miután az akindzsik „megpuhították” az ellenség határ menti területeit,
következett a reguláris hadsereg támadása, mely során hamar bevették a meg-
erősített katonai támaszpontokat és az egész vidéket az isztambuli Magas Porta
hatalma alá hajtották

Az határvidéken zajló etnikai szétmorzsolódás negyedik okaként a ravasz
oszmán vallási tolerancia politikáját könyvelhetjük el.

A lakosság azon részének, mely saját akaratából megadta magát és elfo-
gadta a török fennhatóságot garantálva volt személyes szabadsága, a nemesek-
nek, akik így jártak el, garantálták földjeik birtoklását és különleges helyzetüket
az államon belül. Így a nemesség egy része a határ másik oldalára került, hogy
aztán mikor a határ már messze elvonult tőlük, így elvesztették határ menti jel-
zőjüket, a vallási tolerancia intézménye elfelejtődött. Az ellenség ezen cseles
lépésével a horvát nép szintén elvesztette populációja jelentős részét.

Mikor összeszámoljuk a felsorolt veszteségeket, ráérezhetünk a horvát et-
nosz oszmánok által előidézett szétforgácsolódásának méreteire.

A krbavai katonai katasztrófát követően az Oszmán Birodalommal szom-
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szádos horvát határvidék meggyengült. Ez lehetővé tette az akindzsik új és erő-
teljes támadásait, melyeket a lakosság saját otthonaikból való menekülése kísért.

A Budán székelő királyi hatalom nem volt képes aktívan szembenézni a hor-
vát határon megjelenő veszéllyel. Ezért azután nem meglepő, hogy már 1515-
ben a nyugat-magyarországi kismartoni birtokon megjelentek a horvát
alattvalók, tehát horvátországi menekültek. Ezzel elkezdődött a horvát nép szét-
morzsolódása. Ezen folyamatnak teljes tudatában voltak a horvát feudális urak.
Bernát és Krszto Frangepán horvátországi nagyurak a Horvát Királyság nevé-
ben meggyőző és segélyt hívó érvekkel bizonygatják már 1522-ben a német ren-
dek birodalmi gyűlésén Nürnbergben Horvátország nehéz és dramatikus
helyzetét, hogy tudniillik Horvátország veszti el népességét és egy egész nép el-
tűnése fenyeget.

Sajnos mindez visszhang nélkül maradt.
A következő, 1523. évben ugyanezt elismételték VI. Adorján pápa előtt és

leveleket írtak az uralkodónak. Sajnos ismét sikertelenül járnak. A nagyhatalm-
aknak saját számításaik és geopolitikai érdekeik voltak. Objektíven megítélve
Horvátország számukra mint cordonne sanitaire volt érdekes, ill. mint védő-
pajzs saját birtokaik védelmére.

A grófok sikertelen kísérletei után, mikor mindenki számára világossá vált,
hogy a várva várt segítség elmarad Ezt követően folytatódott a népesség töme-
ges kitelepülése Gacka, Lika és Krbava vidékekről Sopron vármegyébe. A ki-
település 1527-ig tartott.

Jellemző ugyanekkor a Habsburg-ház politikája. I. Habsburg Ferdinánd, aki
ekkor még nem volt horvát királlyá megválasztva ahelyett, hogy igyekezett
volna megakadályozni az oszmánok előrenyomulását, adminisztratív lépésekkel
segítette a Horvátok kitelepülését saját hazájukból. Miután 1527-ben megvá-
lasztották horvát királynak, még energikusabban segítette a horvátok kitelepü-
lését, mivel hatásköre jóval szélesebb lett.3

1526-ban a Horvátországgal perszonálunióban álló Magyar Királyságot, a
mohácsi mezőn elérte a katasztrófa. A törökök megsemmisítették a magyar had-
sereget, a fiatal II. Lajos király pedig visszavonulóban megfulladt. Ezekben a
nehéz pillanatokban az ország uralkodó nélkül maradt.

3 Dr. Felix Tobler:” Így könnyítette I Ferdinánd császár és király adminisztratív intézkedései-
vel az alattvaló horvát lakosság kitelepülését , ahogy ezt néhány példán keresztül látjuk..” (Naselja -
vanje, obzor i mijena govornog područja, u: Povijest i kultura Gradišćanskih Hrvata, Nakladni
zavod Globus, Zagreb, 1995, 31. old.)
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1527. január elsején Cetinben összeült a Horvát Szábor és a magyar rendek-
től függetlenül és királlyá választotta Habsburg Ferdinánd nagyherceget abban
a reményben, hogy ígéretéhez híven megállítja a török agressziót. Sajnos remé-
nyeik nem váltak valóvá.

A magyar és szlavón nagyurak nem fogadták el Ferdinándot és királyuknak
riválisának, Szapolyai Jánost éppen szlavón nagyurat választották meg. A török
elleni közös és együttes harc helyett belső háború tört ki a két tábor képviselői
között, mely katasztrofális következményekkel járt Magyarországra és Horvát -
országra nézve egyaránt. 1526 és 1552 között a törökök tépdesték, majd végül
elfoglalták Szlavóniát.

1529-ben a törökök kihasználva a trónért való küzdelmet és széthúzást nagy
hadjáratot indítottak Bécs ellen. A várat ostrom alá vették, de a vállalkozás ku-
darcba fulladt. A másik próbálkozás 1532-ben történt, amikor is az oszmánokat
Kőszegnél Jurisich Miklós a híres horvát hadvezér és diplomata állította meg
szövetségeseivel. Mindkét esetben azonban a török hadak több felvonulási út-
vonalat is választva az osztrák örökös tartományok, a Magyar Királyság és a
Horvát Királyság óriási területeit tarolták le és fosztották ki, aminek következ-
ményeként folytatódott a horvátok tömeges kitelepedése. Ezért nem csoda, hogy
már 1533-ban a horvátok tömeges vándorlása indul meg nyugat Magyaror-
szágba, Alsó Ausztriába, a Dunán túl egészen Brno-ig. A kitelepülés meg volt
szervezve. Ebben egyetért a szakemberek többsége akik a jelenséget behatób-
ban tanulmányozták.4

A szervezett telepítésnek vezetői a feudális urak, akiknek a fenti területeken
birtokaik voltak, de Horvátországban is, mivel áttelepítve alattvalóikat a törö-
kök által veszélyeztetett területekről, ahol kilátástalan dolog volt bármiféle se-
gítségre számítani, megóvták a munkaképes lakosságot, de ugyanúgy azok a
földbirtokosok is kiknek birtokai 1529-ben és 1532-ben ki lettek fosztva. Szá-
mukra a munkaerő életfontosságú ezért is fogadják sőt élesztik és fenntartják a
menekülők hullámát.

A király oly módon támogatjta őket, hogy a horvát menekülteket hosszabb
rövidebb időre mentesítette az adófizetés alól, hogy új otthonaikhoz kösse őket.

4 Mirko Valentić: „Ezek a költözések általában szervezettek voltak és előre tervezettek“ (Gra-
dišćanski hrvati os XVI. Stoljeća do danas, Povijesni muzej Hrvatske, zagreb 1970. 19. old.

Josip Adamček: „A szervezett költöztetést egy nagyúri csoport hajtotta végre, kiknek voltak bir-
tokaik Horvátországban és Magyarországon is” (iseljavanje i pitanje podrijetla, u Povijest i kultura
Gradišćanskih Hrvata, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995, 20. old). Felix Tobler: „A horvát ko-
lonisták telepítése általában azoknál a birtokosoknál történt meg, kiknek mind nyugat magyaror-
szági, mind horvát ill. szlavón birtokaik voltak és gazdasági indítékok vezették őket” 40. old.
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A Horvát Szábor tisztában volt a veszéllyel, mely az egész népet fenyege-
tette. Topuszkóban 1533-ban és megszavazta azt a császárnak írt kérvényt,
melyben kérték, hogy az uralkodó tiltsa meg a jobbágyok elvitelét Krajnába és
Stájerországba („in regna maiestatis vestre” – őfelsége királyságaiba). Miután
a császár nem reagált a kérelemre ezt 1534-ben megismétlik.

A Szábor figyelmeztetett, hogy a földesurak lokátorokat küldenek Horvát-
országba, akik agitálják, rábeszélik az embereket az átköltözésre. Ferdinánd
császár nemcsak hogy ignorálja a horvát Parlament kérvényeit (mely egyébiránt
nemrég választotta királlyá), hanem 1537-ben engedélyezi kompok létesítését a
Dráva és Mura folyókon, hogy megkönnyítse a lakosság exodusát Horvátor-
szágból.

A fent leírt tényeket kénytelenek voltunk leírni, hacsak rövidebb változatban
is, hogy megértsük mi is történik a Velikai és Međurići birtokokon, ahogy egész
Nyugat-Szlavóniában, azokban a nehéz időkben, ill. miért is határoz Nádasdy
úgy, hogy átköltözteti alattvalóit Nyugat-Magyarországra.

II.

Az a dokumentum, melynek alapján megállapíthatjuk a Nádasdy alattvalók (és
a melléjük szegődött máshonnan érkező menekültek) átköltöztetését a velikai és
međurići birtokokról, Nádasdy Tamás 1538. május 26-án Kanizsán kelt levele
Ungnád bárónak. A levélben Nádasdy utal a nyugat-szlavón birtokain uralkodó
nehéz helyzetre és pénzbeli segítségért folyamodik. A levél latin nyelven íródott.
A számunkra érdekes rész így hangzik:

„…Quod autem scribo de me, is intelligat vestra magnificia dominacio de
domino collega meo, saltem hoc interest, quod dominus collega meus habet
adhuc aliquam commoditatem in Sclavonia monendi, nam bona sua nondum
sunt omniao per Thurcas deuastata, mea autem bona iam omnio periuent, ita vt
iam perinenciis castrorum Welyke et Megeryche nec vnicumquidem colonum
habeo preter oppidulum sub castro Welyke situm, de quo heri venerunt nuncii
oppidanorum petentes, vt illis hic in Hungaria aliquam terram darem, quod et
feci, et comusto oppido eos educam, ne ibi cum vxoribus et liberis. Hec prop-
terea vestre magnifice dominacioni scribo, vt intelligat, me obsque in Slavonia
manere non posse, et uisi eadem pecunias miserit, cogor nolim velim seuitores
licenciare et dimittere.”
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A levél alapüzenete így hangzik: „…és az én birtokaim jobbára már tönk-
rementek úgy, hogy egy jobbágyom sem maradt azok közük kik a velikai és
međurići várbirtokhoz tartoznak, kivéve a velikai vár alatt fekvő kisvárost, kik-
nek követei tegnap érkeztek hozzám, azzal a kéréssel, hogy itt magyarországon
adjak nekik valamilyen földet, amit én meg is tettem, hogy kimentsem őket a fel-
égetett helyről, hogy ne vesszenek oda nőstül és gyerekestül...”

Emlékezzünk arra, hogy a levél 1538. május 26-án keletkezett, tehát egy
nappal azután, hogy a velikai és međurući követek Nádasdyhoz érkeztek 
Az idézett szövegben fellelhetők azok az adatok, melyek feltevésünket alátá-
masztják:

Mindkét birtokot feldúlták.
Mindkét birtok lakatlan.
Csak a kicsiny városkában vannak még lakosok, kik arra kérik Nádasdyt,

hogy adjon nekik itt Magyarországon földet.
Az említett kisvároskának nincsenek falai, ill. talán elégtelenek, így nem

védhető, ami kérésüket még hihetőbbé teszi.
Nádasdy valamilyen földet ad nekik itt Magyarországon.

A dokumentum tartalma felfed néhány magyarázatra szoruló dolgot, mint pl.
ha mindkét birtok „teljesen elnéptelenedett” és nincs rajtuk „egyetlen jobbágy
sem”, felvetődik a kérdés, hol is vannak ezek a jobbágyok? A források arra utal-
nak, hogy fejlett és sűrűn lakott birtokokról volt szó. Két válasz létezik tehát:
vagy megadták magukat a töröknek és az ő felségterületükre távoztak, aminek
kicsi a valószínűsége, mivel a törökök birtokot szerettek volna, de munkaerővel
együtt és nem keresztény menekülteket, vagy már átköltöztek uruk egy magyar-
országi birtokára. Az, hogy szétszéledtek, ki merre lát, nagyon valószínűtlen. Az
első lehetőséget nem támasztják alá történelmi források, a másodikat viszont
igen, mégpedig egy kánoni vizitáció 1631-ből, melyből kitűnik, hogy Endréd
lakói (egy a Sopron megyei Nádasdy birtokok közül) a szlavóniai Velikából ér-
keztek.

Így felfedjük azt, amit Nádasdy levelében a „saját birtokaim pedig már tel-
jesen tönkrementek” frázisként kendőz el, tudniillik a tényt, hogy ő már való-
jában áttelepítette alattvalóit a velikai és međurići birtokairól. Hogy hova, ezt
újfent a kanonika vizitáció árulja el: a Sopron megyei magyarországi birtoka-
ira. Tehát szervezett átköltöztetésről beszélünk. Miért titkolja Nádasdy ezt a
tényt? A magyarázat egyszerű: ő a horvát bán. Ha nyíltan elismerné azt, hogy
ő, mint a Horvát Szlavón Királyság bánja, már átköltöztette jobbágyait, ezzel
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nyíltan ignorálta volna a Horvát Szábor ajánlását a horvátok átköltöztetésének
megszüntetéséről. Az általa véghezvitt áttelepítés valójában illegális tevékeny-
ség volt.

Nádasdy elsősorban földbirtokosként reagált a kialakult helyzetre. Nyugat-
Magyarországon birtokok tulajdonosa, melyek 1532-ben óriási pusztítást és de-
populációt szenvedtek el, tehát munkaerő nélküli birtokok tulajdonosa,
Szlavóniában pedig rendelkezik a munkaerővel, olyan helyen, mely állandó
török veszélynek van kitéve. Mint bán tisztában van a ténnyel, hogy az udvar
nem fog tudni hatékonyan fellépni a horvát területek megóvása érdekében, így
uradalmait előbb vagy utóbb el fogja veszteni.

Ebből következik a teljesen logikus elhatározás, hogy mint földbirtokos
menti a munkaerejét birtokosi jogaitól felhatalmazva. A török támadástól való
félelem és az akindzsik brutalitása hozzájárult az általános félelemklímának a
kialakulásához, mely megkönnyítette a feudális úr parancsának való engedel-
mességet.

Ehhez az átköltöztetett tömeghez biztosan hozzácsapódtak olyan más terü-
letekről érkezett a törökök elől nem szervezetten menekülő jobbágyok, melyek
a még nem elfoglalt birtokokon kerestek menedéket.

A szervezett áttelepítésről történelmi dokumentumok tanúskodnak, és – mint
azt már fentebb említettük – a témával behatóbban foglalkozó szakemberek
többsége is ezt a tényt fogadja el.

Ehhez tegyük hozzá az uralkodó viselkedését, aki cselekedeteivel részt vesz
az áttelepítésben és hozzájárul a horvátok szervezett átköltöztetéséhez, így is
hozzájárulva Horvátország etnikai kiürítéséhez.

A zűrzavart, mely abban az időben uralkodott mi sem bizonyítja jobban,
hogy a horvát bán személyes részese a költöztetésnek ezzel megszegve a Hor-
vát Szábor döntéseit és kéréseit, melyek éppen ellenkező indíttatásból születtek
meg.

Természetesen ez jól mutatja Nádasdynak a Horvát Királysághoz fűződő
ellentmondásos viszonyát, mely a báni tisztség viselőjeként ország érdekeinek
védelmét feltételezte volna. Nádasdy elhatározására bizonyosan hatással volt a
szomszédos Svetački család sorsa. A família a Novszkától Pakracig elterülő
nagy uradalom tulajdonosa volt. Svetački Kristóf, amikor látta, hogy nem tudja
megmenteni birtokait a török kézre kerüléstől és nem volt más birtoka a hábo-
rús övezeten kívül, kihasználta a török ajánlatot és megadta magát alattvalóival
együtt.

Tekintettel arra, hogy a levél, amelyet vizsgálunk 1538. májusában íródott
az átköltöztetést addig az időpontig egyértelműen elvégezték. Az 1631. évi vi-
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zitációból egyértelműen kitűnik, hogy az átköltöztetés teljes volt, azaz a jobbá-
gyokkal együtt a papok, a szabad földművelők, az egyportás nemesek, tehát a
velikai és međurići birtokok egész populációja teljességében áttelepült.

A települések száma, ahová őket telepítették arról tanúskodik, hogy nagy
számú lakosságról van szó. Ilyen nagy számú emigráns nem kelhetett útra szer-
vezetlenül. A családok gyerekekkel, terhes asszonyaikkal, betegeikkel és az idő-
sekkel együtt indultak útnak minden mozdítható ingóságukkal. Ezek hosszú
oszlopmenetek, kocsisorok voltak, melyek lassan kígyózva haladtak Horvátor-
szág és Magyarország távoli útjain. Így aztán azon a véleményen vagyok, hogy
az áttelepítést már egy évvel korábban, azaz 1537-ben bonyolították le. Ezt tá-
masztja alá az a császári rendelet, mely kompok működtetésére ad engedélyt
1537-ben a Dráva és Mura folyókon, hogy a Horvátországból áttelepülni kí-
vánó lakosság átkelését meggyorsítsák.

Nádasdy (aki akkoriban Kanizsán tartózkodott és szemtanúja volt az ese-
ményeknek) kihasználta ezt az uralkodói engedélyt, mivel a kompok nem csak
az emberek, hanem a szekerek könnyebb átkelését is lehetővé tették, melyek
tele voltak az áttelepülők régi otthonaikból magukkal hozott rakománnyal. Vé-
leményem szerint Nádasdy saját alattvalóinak átköltöztetése Szlavóniából Nyu-
gat-Magyarországra alaposan véghezvitt manőver volt, sok idegeskedés nélkül
és anélkül, hogy őt valaki is zavarta volna. 

Velika és Međurić uradalmak csak 1544-ben kerültek török kézre,5 tehát
legkevesebb még hat évig tartották magukat. Pavičić professzor, aki szintén fog-
lalkozott a témával, igazolta hogy a nagycenki, hidegségi, homoki, endrédi, kö-
vesdi, lövői és széchényi Nádasdy birtokokon már 1537-ben voltak horvátok
több-kevesebb számban,6 ami szintén tézisemet támasztja alá.

Az általunk vizsgált levélben egy, a velikai vár alatti városkára való utalást
találunk. Suburbiumról van szó, mely létezésével bizonyítja az uradalom erejét
és az új termelési módra való átmenetet tükrözi már. A suburbium a városiassá
válás kezdeménye, ahol már nem jobbágyok laknak, hanem szabad lakosság,
mely kézművességgel és kereskedelemmel foglalkozik. Velika olyan erődít-
mény volt, mely az év nagy részében a Száva folyó természetes áradásaival és
vízzel teli gyűrűvel védekezett az esetleges támadások ellen. Az erődítménytől
a Száváig a Željan folyó folyt, melyen csónakok, sajkák úsztak így biztosítva az
uradalom kapcsolatát Horvátország többi vidékével.

5 Hazim Šabanović: Bosanski pašaluk i upravna podjela, Sarajevo, 1958 1961 61. old
6 Stjepan Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, Zagreb, 1953, 197. old.
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A sajkák szállították a katonákat is, nem csak az eladásra szánt illetve meg-
vett áru. A Száva a legfontosabb forgalmi út volt, mely összekötotte az uradal-
mat a többi országrésszel és a közeli várakkal, a szomszédságban Sisakkal
(Sziszek), Ustilonjan keresztül egészen Jasenovácig, majd tovább a Száva és
Una mellett. Velika több település és erődítmény között központi helyen fek-
szik, így a suburbium létrejötte logikus következménye földrajzi fekvésének.

Megválaszolatlan azonban az a kérdés, mi is lett ezzel a kis városkezde-
ménnyel, benne a lakossággal, mely küldötteket küld Nádasdyhoz Kanizsára
azzal a kéréssel, hogy mentse meg őket a török megszállástól? 

A bán szerint a városkát felégették, ami azt jelenti, hogy kifosztották, nagy
valószínűséggel a török akindzsik. Amennyiben viszont a városkát felégették,
feltételezzük, hogy azt a bán a Szlavóniából érkező delegációtól tudta meg.
Ebben az esetben a támadás 1538-ban következett be. Feltételezhetjük hogy ez
a Dubica elleni sikeres török hadjárat keretén belüli támadás része volt, mely-
ben a stratégiailag nagyon fontos Dubica el is esett. Ez a tény még jobban alá-
támasztja azt az állítást, hogy Nádasdy tudatosan telepítette át saját jobbágyait
és a többi alattvalóját 1537-ben.

Azokat a lakosokat, akiknek nem tudott parancsot kiadni, a városkában
hagyta, ők pedig feltehetően nem voltak hajlandóak elhagyni otthonaikat nagy
fenyegetés és baj nélkül. Mivel később a bánt kérték, hogy találjon nekik vala-
milyen helyet Magyarországon, világossá vált, hogy az oszmán támadások el-
viselhetetlenné váltak. Nádasdy azt írja, hogy eleget tett kérésüknek, tehát adott
nekik valamilyen földet, ahová áttelepülhettek. 

Meg kell vizsgálnunk miért is használja ezt a kifejezést, illetve miért nem
írta le világosan és precízen például: átköltöztettem őket saját birtokaimra. Ná-
dasdynak úgy néz ki, oka volt úgy reagálni, ahogy azt megtette.

Azt gondolom, ezzel elsősorban igyekezett eltitkolni szervezett áttelepítést,
melyet a Szábor döntése és ajánlásával szemben vitt véghez. Eltitkolta tehát a
terhelő bizonyítékot. Hogyan tudnánk egyébként megmagyarázni, hogy senki-
vel sem tudatja ill. nem kér segítséget ennél a költöztetésnél, most pedig nyu-
godtan kijelenti, hogy alattvalója Velikában és Međurićban már nincsen.

Amennyiben ez a költöztetés legális lett volna Nádasdy biztosan értesítette
volna erről az uralkodót ugyanúgy, ahogy ezt megtette a kisvárosi menekülők
telepítésénél. Ezért az 1537-es áttelepítést nevezhetjük önkényes szervezett te-
lepítésnek, a kisvárosból való költözést pedig 1538-ban szervezett menekülés-
nek. Az első migrációval saját munkaerejét mentette. A második során
magyarországi birtokaira olyan munkaerő költözött melyre feudális jogai nem
terjedtek ki. Ezen ténnyel magyarázhatjuk Nádasdy gyors reagálását, mikor ér-
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tesíti Ungnádot, hogy elfogadta a kis városka delegációjának kérését egy rég-
múlt időben használt kifejezéssel:. mit meg is csináltam. Egyszerűen ezt azért
tehette e meg, mivel volt hová letelepíteni ezeket az embereket, illetve nagy
Sopron megyei birtokain elkelt az új munkaerő.

További kutatás tárgyát képezi, mi is volt az áttelepített lakosság további
sorsa, ill. hogy az út folyamán csatlakoztak-e hozzájuk más menekült csopor-
tok? A Nádasdy család tragédiája (1671) után, – a magyar és horvát főurak is-
mert próbálkozása, hogy megszabaduljanak a kétkulacsos Habsburgoktól –,
megmarad a kérdés mi történt az első telepítés lakosságával birtokaikon, ill.
mennyire és milyen mértékben zajlottak más horvát csoportok áttelepítései, me-
lyek hatással voltak nyelvjárásuk kialakulásában, melynek a mai napig fenn-
maradt maradványait fedezhetjük fel a hidegségi és homoki horvát beszédben.
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A lékai Nádasdy-kriptában, Nádasdy Ferenc szarkofágjánál

A Nádasdy huszárok papjukkal és vendégeikkel
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Kada je Hrvatski ban Toma Nadaždi
preselio u zapadnu Ugarsku svoje 
podložnike iz vlastelinstva Velika 

i Međurić u današnjoj zapadnoj slavoniji?

U hrvatskoj historiografiji poznato je vrijeme pada pod tursku okupacijsku vlast
prostranih hrvatskih srednjovjekovnih utvrđenja Velika (Kraljeva) i Međurić i
pripadajućih im vlastelinstava. Bila je to godina 1544. Međutim, vrijeme i go-
dina preseljenja podložnika (i njima pridruženih izbjeglica) s ovih velikih Na-
daždijevih posjeda nije dovoljno poznato. U radu Hrvati na posjedima obitelji
Nadaždi, koji je autor ovoga članka objavio 1992. g., pokušao je ustanoviti kada
se ovo preseljenje dogodilo.

U ovom radu produžuje se ova tema tako što autor analizira situaciju koja
je nastala u Hrvatskoj nakon Krbavske bitke 1493. te pismo hrvatskoga bana
Tome Nadaždija barunu Ungnadu iz 1538. godine. Zaključak analize: Toma Na-
daždi je svoje podložnike iz vlastelinstava Velika i Međurić u današnjoj zapad-
noj Slavoniji (Republika Hrvatska) preselio 1537., a bjegunce iz varošice pored
Velike 1538. godine. Dakle, radi se o dvije seobe. Prvu možemo nazvati prese-
ljenjem, a drugu izbjeglištvom.

Velika i Međurić bijahu u srednjem vijeku, poglavito u do tursko vrijeme, ve-
lika i napredna vlastelinstva smještena u današnjoj zapadnoj Slavoniji. Međurić
se oslanjao na rijeke Ilovu i Pakru, a Velika na Željan i Savu. Pozivajući se na
rad dr. Feliksa Toblera Primarni izvori za povijest Gradišćanskih Hrvata u 
austrijskim arhivima, bibliotekama i muzejima,1 akademik Josip Adamček pri -
hvaća da je godine 1524. grof Toma Nadaždi ženidbenim vezama stekao ova
vlastelinstva, a uz njih i vlastelinstvo Pakračko Središće, sjevernije od navedenih.

On će 1553. g. nakon sukoba s Frankopanima Slunjskima postati posjedni-
kom i vlastelinstva Stjeničnjak, ali tada će njegova slavonska vlastelinstva već
biti pod Osmanlijama. Time se uvrstio u red hrvatskoga plemstva što mu je
omogućivalo obnašanje najviših državnih dužnosti u Hrvatskoj.

Vjekoslav Klaić drži, u svome radu Zemljopis zemalja u kojih obitavaju 
Hrvati,2 da je Nadaždi Veliku i Međurić stekao 1537. godine. Na tu sam se go-
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1 Kroz povijest Gradišćanskih Hrvata, Zagreb, 1977., str. 51.
2 Vjekoslav Klaić: Zemljopis zemalja u kojih obitavaju Hrvati, Zagreb, 1889., str. 172.
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dinu i ja pozvao u svome radu. No, držim da je dr. Tobler, istražujući do tada ne-
istraženu arhivsku građu o ovoj problematici, došao do preciznijih podataka
zbog čega prihvaćam 1514. kao godinu kada Nadaždi postaje vlasnikom Velike
i Međurića. Vrijeme kada obitelj Nadaždi ulazi u posjed hrvatskih vlastelinstava
i time se uključuje u hrvatsko plemstvo kritično je, ako ne i najkritičnije razdob -
lje u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Naime, to je vrijeme nezaustavljivih turskih
prodiranja prema središnjoj Europi, poglavito Beču. Osmanlijska sila pri tome
nemilosrdno i uspjelo drobi zemlje koje se nalaze na tom pravcu napredujući
kao snažna bujica koja preplavljuje sve pred sobom.

Godine 1463. Otomanski imperij okupira Kraljevinu Bosnu. Kralj Stjepan
Tomašević biva odmah ubijen, zajedno s mnogim feudalcima kao nositeljima
političkog suvereniteta, a njegova djeca, premda nasljednici prijestolja, odve-
dena su u Konstantinopolis – Carigrad (turski Istanbul) i, u skladu s tadašnjim
turskim sustavom odnarođivanja, islamizirana i asimilirana. Preživjela je jedino
kraljica Katarina koja je dobila politički azil u Rimu, gdje je umrla na glasu sve-
tosti ne dočekavši vidjeti svoju djecu. Kao baštinica bosanskoga prijestolja svoju
je kraljevinu oporučno ostavila Svetoj Stolici ukoliko njezina djeca kao zakoniti
nasljednici neće biti u stanju vratiti se na očevo prijestolje.

Nakon pada Kraljevine Bosne na udaru se našla Kraljevina Hrvatska i Sla-
vonija. Preko nje vodio je put do krunskih zemalja dinastije Habsburg i carskog
Beča kao krajnjeg cilja sultana s Bospora.

Godine 1493. osmanlijska vojska na povratku iz pohoda u Kranjsku zadaje
oružanoj sili Kraljevine Hrvatske, kojom je zapovijedao ban Derenčin, težak
poraz u bitci na Krbavskome polju. Tada pogiba većina hrvatskog plemstva što
poraz čini katastrofalnim jer je feudalni stalež u to vrijeme nositelj državnoga
suvereniteta.

Akademik Adamček s pravom drži da je nakon Krbavske bitke započeo
rasap hrvatskog etnosa. Tema ovoga rada dotiče se preseljavanja hrvatskoga pu-
čanstva u krajeve izvan zone ratnih operacija. No, to je samo dio fenomena ra-
sapa hrvatskoga naroda. Otomanski imperij imao je superiornu vojnu i društvenu
organizaciju utemeljenu na apsolutnoj vlasti padišaha-sultana kao državnog i
vjerskog poglavara.

Uz profesionalnu vojsku i oružanu silu koja se stvarala regrutiranjem musli-
manskih podanika, odnosno nasilno asimilirane djece iz redova ne-turskih na-
roda, sultan se oslanjao i na specijalne neregularne konjaničke pogranične snage
koje su nazivali akindžije i martolozi. U našem prostoru ove su jedinice sačinja-
vali pripadnici vlaškog etnosa pravoslavne vjere. Bilo je to stočarsko selilačko
stanovništvo koje je poznavalo cijeli prostor, lagano se prebacivalo iz kraja u
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kraj i bilo vično pljačkama i nasilju. Akindžije su upadale preko uspostavljene
granice na neprijateljski teritorij te ondje hvatali stanovništvo koji bi kasnije pro-
davali kao roblje, pljačkali sela, odvodili stoku, a nastambe palili. Na taj bi način
određeni prostor etnički očistili, zapravo izvršili njegovu depopulaciju, čime su
utvrđeni gradovi i feudalna središta ostajala bez logističke potpore i bila uskoro
osuđena na predaju ili poraz. Zbog žestine ovih napada stanovništvo je u panici
bježalo i napuštalo svoje domove. Zarobljen i u roblje prodan dio pučanstva
ostao je zauvijek izgubljen za svoj etnos. Broj takvih osoba bio je vrlo velik.
Tome demografskome gubitku dodajmo i postotak poginulih tijekom prodora
akindžija ili u neposrednim vojnim sudarima.

Nakon što bi akindžije “omekšali” protivnikov pogranični prostor, slijedio je
prodor regularnih vojnih snaga koje bi ubrzo zauzele vojna utvrđenja i cijeli
prostor podvrgnule vlasti Visoke porte u Istanbulu.

Četvrti uzrok etničkom rasapu u pograničnim prostorima bio je u lukavoj
osmanlijskoj politici vjerske tolerancije. Stanovništvu koje bi se dragovoljno
predalo i prihvatilo tursku vlast garantirala se osobna sloboda, a feudalcima koji
bi to učinili garantirao se posjed i socijalni status u državi. Na taj način dio feu-
dalaca i njihovih podanika našao se na drugoj strani da bi u trenutcima kada bi
se granica udaljila, a njihov kraj izgubio status pograničnoga, vjerska toleran-
cija bila zaboravljena. I ovim lukavstvom protivnika hrvatski je etnos izgubio
znatan dio svoje populacije. Kada sve navedeno zbrojimo, možemo uočiti opseg
rasapa hrvatskog etnosa izazvanog osmanlijskom agresijom.

Nakon katastrofe na Krbavskome polju hrvatska granica prema Otoman-
skom imperiju bila je oslabljena. To je omogućivalo nove i žestoke prodore akin-
džija, što znači i bježanje civilnog stanovništva sa svojih ognjišta. Kraljevska
vlast u Pešti nije bila kadra aktivnije se suočiti s opasnošću na hrvatskim grani-
cama. Stoga nije čudo da se već 1515. g. na posjedima zapadnougarskoga vla-
stelinstva Željezno pojavljuju podanici hrvatske narodnosti, dakle izbjeglice iz
Hrvatske. Time je počelo iseljivanje, odnosno rasuće hrvatskoga naroda. Toga
su bili u cijelosti svjesni hrvatski feudalci. Moćni hrvatski velmoža Bernardin i
Krsto Frankopan u ime Kraljevine Hrvatske 1522. g. na uvjerljiv i alarmantan
način upozoravaju Sabor njemačkih staleža u Nünbergu na težak i dramatičan
položaj Hrvatske te na realnu opasnost da Hrvatska izgubi vlastito pučanstvo,
što bi značilo nestanak jednoga naroda, u ovom slučaju hrvatskoga. Bez odjeka.
Iduće, 1523., godine to ponavljaju i papi Hadrijanu VI. te u pismima vladaru,
ali bez uspjeha. Velike sile imale su svoje račune i svoje geopolitičke interese.
Objektivno gledajući, Hrvatska im je bila zanimljiva samo utoliko ukoliko je
bila sanitarni kordon, odnosno štit za njihove posjede.
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Nakon neuspjeha grofova Bernardina i Krste Frankopana, kada je postalo
evidentno da očekivana pomoć neće stići, počinje masovno iseljivanje stanov -
nika Gacke, Like i Krbave u Šopronsku županiju. Iseljivanje traje do 1527. go-
dine. Indikativna je u tome trenutku politika dinastije Habsburg. Ferdinand I.
Habsburški, koji u to vrijeme još nije izabran za hrvatskog kralja, umjesto da po-
mogne zaustaviti tursku najezdu, pomoću administrativnih mjera potiče iselji-
vanje Hrvata iz njihove zemlje. Nakon što je postao hrvatskim kraljem, 1527. g.,
još je zdušnije pomagao iseljivanje jer su mu ovlasti bile mnogo šire.3

Godine 1526. Kraljevinu Ugarsku, s kojom se Kraljevina Hrvatska nalazi u
personalnoj uniji, zadesila je katastrofa u bitci na Mohačkome polju. Turci su pora -
zili ugarsku vojsku, a mladi kralj Ludovik II. Jagelović utopio se prilikom povla-
čenja s bojnoga polja. U tim teškim trenutcima država je ostala bez poglavara.

Na novu 1527. g. sastaje se Hrvatski sabor u Cetingradu i za kralja izabire, ne-
zavisno od mađarske strane, nadvojvodu Ferdinanda Habsburškog, u nadi da će
ovaj pomoći zaustaviti osmanlijsku agresiju kako je obećao. Na žalost, to se nije
dogodilo. Mađarski i slavonski feudalci ne prihvaćaju Habsburgovca i za kralja
izabiru slavonskoga velikaša Ivana Zapolju. Umjesto zajedničke borbe protiv
snažnog neprijatelja, dolazi do unutarnjeg rata između pristalica jednog i drugog
vladara što je imalo katastrofalne posljedice i za Ugarsku i za Hrvatsku.

Od 1526. do 1552. Turci mrcvare i napokon okupiraju Slavoniju.
Godine 1529., koristeći se unutarnjom neslogom i borbom za prijestolje u

Ugarskoj, Turci poduzimaju veliki vojni pohod na Beč. Dolazi do opsade grada
i kraha turske ofenzive. Drugi pokušaj osvajanja Beča Osmanlije poduzimaju
1532. g. kada ih zaustavlja kod Kisega slavni hrvatski ratnik Nikola Jurišić. No
oba puta turske su snage, razvivši se u više pravaca, poharale široke prostore 
Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske što će imati snažan utjecaj na iseljiva-
nje Hrvata. Stoga nije čudo da već iduće, tj. 1533. godine dolazi do masovnog
iseljivanja Hrvata u zapadnu Ugarsku, Donju Austriju, Slovačku i Moravsku.
Iseljivanje je bilo organizirano, slaže se većina povjesničara koji su proučavali
ovaj fenomen.4
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3 Dr. Felix Tobler: “Tako je car i kralj Ferdinand I. pomoću administrativnih mjera olakšao ise-
ljavanje hrvatskoga podaničkoga stanovništva kako se to vidi na nekoliko primjera.” (Naseljavanje,
obzor i mijena govornog područja, u: Povijest i kultura Gradišćanskih Hrvata, Nakladni zavod Glo-
bus, Zagreb, 1995., str. 31.)

4 Mirko Valentić: “Ove seobe bile su, uglavnom, organizirane i često unaprijed pripravljane.”
(Gradišćanski Hrvati od XVI. stoljeća do danas, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb, 1970., str.19.
Josip Adamček:”Organizirano preseljavanje vršila je skupina velikaša koja je istodobno imala po-
sjede i u zapadnoj Ugarskoj i Hrvatskoj”. (Iseljavanje i pitanje podrijetla, u: Povijest i kultura Gra-
dišćanskih Hrvata, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., str. 20.) Felix Tobler: “Do naseljavanja
hrvatskih kolonista došlo je osobito kod vlastelina koji su imali posjede, odnosno vlastelinstva kako
u zapadnoj Ugarskoj, tako i u Hrvatskoj i Slavoniji, te su davali poticaj za preseljenje iz gospodar-
skih razloga” , nav. dj., str. 40.
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U tome prednjače velikaši koji su imali posjede u navedenim zemljama, ali
i u Hrvatskoj, jer preseljivanjem podanika spašavaju radnu snagu iz područja iz-
loženih turskom pustošenju bez izgleda da će doći pomoć, ali i feudalci čiji su
posjedi doživjeli pustošenja 1529. i 1532. g. Njima je radna snaga prijeko pot -
rebna i zbog toga prihvaćaju i potiču izbjeglički val Hrvata. Kralj ih podupire
tako da hrvatske izbjeglice na duže ili kraće vrijeme oslobađa poreza kako bi ih
vezao uz novu postojbinu.

Hrvatski sabor je svjestan opasnosti koja se nadvila nad cijeli narod. Sastaje
se na zasjedanje u Topuskom 1533. g. i izglasava zahtjev caru da zabrani odvo-
đenje kmetova u Kranjsku i Štajersku (“in regna maiestatis vestre” – “u kralje-
vine Vašega visočanstva”). Budući da se car oglušio na ovaj zahtjev, on je
ponovljen i 1534. g.

Sabor je upozorio da pojedini feudalci šalju u hrvatske krajeve tzv. lokatore
koji obilaze hrvatske sela i vrbuju ljude na preseljenje. Car Ferdinad ne samo što
ignorira zaključke tadašnjeg hrvatskog parlamenta, koji ga je, uostalom, ne tako
davno izabrao za hrvatskog suverena, već 1537. g. izdaje dopuštenje za gradnju
skela na Muri i Dravi kako bi se olakšao egzodus hrvatskog pučanstva iz Hrvatske.

Navedene činjenice bilo je prijeko potrebno podastrijeti, pa makar u ovako
skraćenom opsegu, kako bi smo shvatili što se događa na vlastelinstvima Velika
i Međurić, kao i u cijeloj zapadnoj Slavoniji, tih teških godina, odnosno zbog
čega dolazi do Nadaždijeve odluke da svoje podanike preseli iz Hrvatske u za-
padnu Mađarsku.
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II.

Dokument na temelju kojeg možemo odrediti preseljivanja Nadaždijevih poda-
nika (i njima pridruženih izbjeglica iz drugih krajeva) iz Velike i Međurića je
pismo grofa Tome Nadasdyja barunu Ungnadu od 26. svibnja 1538. g., napisano
u Kaniži. U pismu Nadasdy upozorava na teško stanje svojih posjeda u zapad-
noj Slavoniji i moli novčanu pomoć. Pismo je pisano latinskim jezikom. Dio
koji nam je zanimljiv glasi:

“... Quod autem scribo de me, is intelligat vestra magnificia dominacio de
domino collega meo, saltem hoc interest, quod dominus collega meus habet
adhuc aliquam commoditatem in Sclavonia monendi, nam bona sua nondum
sunt omniao per Thurcas deuastata, mea autem bona iam omnino periurent, ita
vt iam perinenciis castrorum Welyke et Megeryche nec vnicumquidem colonum
habeo preter oppidulum sub castro Welyke situm, de quo heri venerunt nuncii
oppidanorum petentes, vt illis hic in Hungaria aliquam terram darem, quod et
feci, et comusto oppido eos educam, ne ibi cum vxoribus et liberis pereant. Hec
propterea vestre magnifice dominacioni scribo, vt intelligat, me obsque pecu-
niis in Sclavonia manere non posse, et uisi eadem pecunias miserit, cogor nolim
velim seuitores licenciare et dimittere.”5

Izdvajam iz ovoga pisma osnovnu poruku koja glasi:
“...a moja su, pak, dobra već sasvim propala tako da više nemam nijednog

kmeta od onih što pripadaju utvrdama Velike i Mađurića, osim varošice
smješ tene pod utvrdom Velike odakle su jučer došli glasnici stanovnika tra-
žeći da im ovdje u Ugarskoj dadem neku zemlju, što i učinih, te da ih izvedem
iz spaljenog naselja da ondje ne izginu sa ženama i djecom...”

Podsjećam da je pismo pisano 26. svibnja 1538. g., tj. sljedeći dan nakon što
su Nadasdyju pristigli “glasnici stanovnika” Velike i Međurića. U navedenome
pismu nalaze se podatci dragocjeni za verificiranje naše teze:

Oba feuda su opustošena (“moja su dobra već sasvim propala”).
Oba su feuda bez pučanstva (“više nemam nijednoga kmeta od onih što pri-

padaju utvrdama Velika i Međurić”).
Tek u “varošici smještenoj pod utvrdom Velike” još ima stanovnika, ali su

u velikome strahu od Turaka zbog čega mole Nadasdyja da im “ovdje u Ugar-
skoj” dade “neku zemlju”.

Navedeno naselje – očito ta varošica – nema obrambene zidove, ili su slabi,
zbog čega se ne može braniti što čini zamolbu još uvjerljivijom Nadasdy im da-
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5 Ferdo Šišić: Hrvatski saborski spisi, vol. II., Zagreb, 1915., str. 227.
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ruje “neku zemlju ovdje u Ugarskoj”. Sadržaj dokumenta otkriva nekoliko ne-
jasnoća, kao npr.: ako su oba feuda “sasvim propala” i na njima nema “nijed-
nog kmeta”, postavlja se pitanje gdje su ti kmetovi? Suvremeni izvori potvrđuju
da se radilo o naprednim i napučenim posjedima.

Moguća su dva odgovora: ili su se predali Osmanlijama i prešli na njihov te-
ritorij, što je malo vjerojatno jer su Turci tražili zemlju i njoj pripadajuću radnu
snagu, a ne kršćanske izbjeglice, ili su preseljeni na jedan od mađarskih posjeda
svoga feudalnoga gospodara. Da su se razbježali na sve strane, teško je pretpo-
staviti.

Prvu mogućnost ne potvrđuju povijesna vrela, a drugu mogućnost potvrđuje
kanonska vizitacija iz 1631. iz koje je vidljivo da su stanovnici Endreda (jedan
od Nadaždijevih posjeda u Šopronskoj županiji) došli iz Velike u Slavoniji.6

Time se otkriva ono što Nadaždi u navedenome pismu skriva frazom: “a moja
su dobra već sasvim propala”, naime činjenicu da je on, zapravo, već preselio
svoje podanike iz vlastelinstava Velika i Međurić, a kamo, to opet potvrđuje
spomenuta vizitacija na svoje posjede u Šopronskoj županiji u zapadnoj Mađar-
skoj. Dakle, radi se o organiziranome preseljenju. Zašto prešućuje ovu činje-
nicu? Očito zbog toga što se radi o hrvatskome banu. Javnim priznanjem
preseljenja Toma Nadaždi bi kao tadašnji ban Kraljevine Hrvatske i Slavonije
potvrdio da ignorira preporuku Sabora o zaustavljanju preseljivanja Hrvata. Čin
preseljenja koji je poduzeo, ilegalan je.

On reagira ponajprije kao feudalac. U zapadnoj Ugarskoj vlasnik je posjeda
koji su 1532. doživjeli tursko pustošenje i veliku depopulaciju, dakle posjeduje
zemlju bez potrebne radne snage, a ovdje u Slavoniji ima radnu snagu na posje-
dima neposredno izloženima turskim napadima. Kao ban bio je svjestan kobne
činjenice da dvor ne će pružiti efikasnu zaštitu hrvatskim zemljama te da će nje-
govi posjedi prije ili kasnije biti izgubljeni. Nameće se, kao potpuno logičan,
zak ljučak da feudalac spašava radnu snagu koristeći svoje pravo u odnosu na
podanike. Strah od turske opasnosti te okrutnost akindžija pomogli su općoj
klimi straha koji je pogodovao lakšem prihvaćanju vlastelinovog naređenja. Toj
masi preseljenika sigurno se pridruživalo i stanovništvo koje je neorganizirano
bježalo ispred Turaka i sklanjalo se na posjede koji još nisu bili osvojeni. O or-
ganiziranom preseljivanju stanovništva govore povijesni izvori, a i većina autora
koja se bavila ovom problematikom – kako smo naveli – prihvaća ovo kao či-
njenicu. Tome dodajmo ponašanje vladara koji svojim aktivnostima sudjeluje u
tome i pridonosi organiziranom iseljivanju Hrvata, a time i etničkome čišćenju
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6 Payr Sandor: A dunatuli evangeklikus egyhazkerület, I. k., Sopron, 1924., str. 890. 
Mohl Adolf: Horvatok bevandorlasa 1533-ban, Budapest, 1915., str. 5.

regionalis3-_Layout 1  6/2/2011  2:08 PM  Page 61



Hrvatske. Košmar koji je u to vrijeme vladao u Hrvatskoj potvrđuje činjenica da
je hrvatski ban osobno sudjelovao u preseljivanju kršeći odluke i molbe Sabora
da se ono zaustavlja. Dakako, to potvrđuje i Nadaždijev odnos prema Kraljevini
Hrvatskoj kojoj je u to vrijeme imao čast biti banom, što ga je obvezivalo na
skrb za njene interese.

Sasvim sigurno da je na Nadaždija djelovala i sudbina susjedne obitelji Sve-
tački, vlasnika velikoga vlastelinstva koje se prostiralo od Novske do Pakraca.
Naime Kristofor Svetački, premda podban, vidjevši da ne može spasiti posjede
od turske okupacije, a nije imao drugih izvan područja ratnih operacija, isko -
ristio je tursku ponudu i predao se zajedno s podanicima.

S obzirom na to da je Nadaždijevo pismo, koje analiziramo, napisano u svib-
nju 1538., preseljenje, o kojemu govorimo, bilo je, očito, u to vrijeme već izvr-
šeno. Vizitacija iz 1631. upozorava da je preseljenje bilo kompletno, dakle s
kmetovima išli su svećenici, slobodnjaci i plemići jednoselci, dakle cjelokupna
populacija vlastelinstava Međurić i Velika. Broj naselja u koja su preseljeni
potvr đuje činjenicu da se radilo o velikom broju ljudi. Tako velik broj migranata
nije mogao krenuti na put neorganizirano. Obitelji su išle s djecom, trudnicama,
bolesnima i starima, nosile sa sobom svoju pokretnu imovinu. Bile su to duge
kolone koje su se sporo kretale dalekim stazama Hrvatske i Ugarske. Zbog toga
sam mišljenja da je preseljenje moralo biti izvršeno godinu dana prije nego što
je Nadaždi napisao navedeno pismo, odnosno 1537. g. Ovu tezu osnažuje či-
njenica što je iste te, 1537., godine vladar dopustio korištenje skela preko Drave
i Mure kako bi se ubrzao prolaz preseljenika iz Hrvatske u Mađarsku. Nadaždi
se koristi tim vladarevim dopuštenjem (on boravi u Kaniži i svjedok je ovih zbi-
vanja) jer su skele omogućivale laganiji prijelaz, ne samo ljudi već i zaprežnih
kola natovarenih stvarima koje su se ponijele iz rodnih domova. On je akciju
prebacivanja svojih hrvatskih podložnika iz Slavonije u zapadnu Mađarsku pro-
veo temeljito, po meni, bez nekih velikih uznemiravanja i ometanja s bilo čije
strane. Vlastelinstva Velika i Međurić pala su Turcima u ruke tek 1544.7 g.,
dakle održala su se još najmanje 6 godina. Profesor Pavičić, koji je također prou-
čavao ovu migraciju, otkrio je da je na Nadaždijevim posjedima Nagyczenk,
Hidegseg, Homok, Endred, Kovesd, L? i Szechenyi... “bilo već 1537.

Hrvata u manjem ili većem broju”8, što potvrđuje razložnost moje teze.
U pismu koje analiziramo spominje se “varošica” pod veličkom utvrdom.

Radi se o suburbiumu koji svojim postojanjem svjedoči o snazi vlastelinstva i
njegovom prijelazu na nov način proizvodnje. Suburbium je začetak naselja
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7 Hazim Šabanović: Bosanski pašaluk, postanak i upravna podjela, Sarajevo, 1958., 1961., str. 61.
8 Stjepan Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, Zagreb, 1953., str. 197.
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gradskoga tipa u kome ne žive kmetovi već slobodno pučanstvo koje se bavi za-
natima i trgovinom. Velika je bila utvrđenje koje se veći dio godine štitilo vo-
denim omotačem i prirodnim poplavama rijeke Save. Od utvrđenja do Save tekla
je rijeka Željan kojom su plovili čamci, poznati pod imenom šajke, osigurava-
jući vlastelinstvu neposrednu vezu s ostalim hrvatskim krajevima. Šajkama su
se prevozili i vojnici, a ne samo roba namijenjena za prodaju ili ona koja je bila
kupljena. Sava je tada glavni prometni pravac koji omogućuje vezu naselja s
ostalim dijelovima Hrvatske i utvrđenim gradovima u susjedstvu, od Siska,
preko Ustilonje do Jasenovca, i dalje uz Savu i Unu. Velika je u središtu većeg
broja naselja i utvrđenja zbog čega je pojava suburbiuma logična posljedica nje-
nog zemljopisnog položaja.

Ostaje pitanje što je bilo s tom varošicom? U njoj se nalazi pučanstvo koje
šalje glasnike Nadaždiju u Kanižu s molbom da ih spasi od turske okupacije. Ali
ban priopćuje da je varošica spaljena, što znači da je doživjela pustošenje, vje-
rojatno turskih akindžija. No, ako je naselje spaljeno, pretpostavljamo da ban to
saznaje od glasnika koji su pristigli iz Slavonije. U tom slučaju se napad akin-
džija dogodio 1538. g. Možemo pretpostaviti da se dogodio u sklopu uspjelog
turskog pohoda koji je završio osvajanjem strateški vrlo bitne Dubice. Ova či-
njenica dodatno osnažuje tvrdnju da je Nadaždi namjerno preselio svoje kme-
tove i ostale podanike 1537. g.

Stanovnike kojima nije mogao narediti preseljenje ostavio je u varošici, a
oni, očito, nisu bili spremni napustiti svoje domove bez velike nevolje. Budući
da oni sada, tj. 1538., mole Bana da im nađe “neku zemlju u Ugarskoj”, očito
je da su osmanlijski nasrtaji postali nepodnošljivi. Nadaždi piše da im je usli-
šio molbu, dakle dao im je “neku zemlju” na koju će se preseliti. Potrebno je ob-
jasniti zbog čega koristi ovu sintagmu, odnosno zbog čega nije napisao jasno i
precizno, npr. preselio sam ih na svoje posjede... Nadaždi je, očito, imao razloga
reagirati tako kako je reagirao. 

Mišljenja sam da time krije, u prvome redu, organizirano preseljenje koje je
izvršio suprotno odluci i preporuci Sabora kojemu osobno predsjedava. Dakle,
sakrio je svoj krimen. Inače kako objasniti da nikoga ne obavještava niti traži
pomoć za tu seobu, a sada mirno ustvrđuje da podanika u Velikoj i Međuriću
više nema. Da je ta seoba bila legalna, sigurno bi Nadaždi o tome obavijestio
vladara isto tako kako je to učinio sa seobom izbjeglica iz “varošice”. Zbog toga
seobu koju je organizirao 1537. možemo nazvati (samovoljnim) organiziranim
preseljenjem, a seobu iz “varošice” 1538. možemo nazvati organiziranim izbjeg -
lištvom. Prvom migracijom on spašava svoju radnu snagu, dok drugom migra-
cijom dobiva za svoje mađarske posjede radnu snagu koja mu nije pripadala po
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feudalnom pravu. Ovom činjenicom objašnjavamo Nadaždijevo promptno rea-
giranje kada obavještava Ungnada da je prihvatio molbu delegacije stanovnika
“varošice” aoristom: “što i učinih”. Mogao je to učiniti jednostavno zato što je
te ljude imao gdje naseliti, odnosno imao je velike posjede u Šopronskoj župa-
niji koja su itekako trebala radnu snagu.

Ostaje da se istraži kako je tekla daljnja povijest preseljenika, odnosno jesu
li im se tijekom putovanja pridružile još neke izbjegličke skupine? Dakako,
nakon tragedije obitelji Nadaždi (N??dy) 1671. g., u poznatome pokušaju 
hrvatskih i mađarskih velikaša da se oslobode neiskrenih Habsburgovaca, ostaje
pitanje što se dogodilo s prvotnom hrvatskom populacijom na njihovim posje-
dima, odnosno koliko je i u kojoj mjeri izvršeno doseljivanje drugih hrvatskih i
inorodnih skupina, što je utjecalo na oblikovanje njihovoga subdijalekta od ko-
jega su do danas preostali rudimenti u vedešinskome i umočanskome govoru.

Croatica Christiana Periodica, god. XXVIII., br. 54., Zagreb, 2005., str. 29.-36.
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A horvát kereszténység

A horvátok megkeresztelése

1.

A horvátok megkeresztelése és a kereszténység teljes győzelme ősi pogány hitük
felett nem volt egyetlen cselekedet műve, nem volt rövid hittérítő kampány ered-
ménye.1

Horvátországnak nem volt Nagy Károlya, ki a kereszténységet kereszttel és
karddal terjesztette volna. A kereszténység a horvátoknál két alapvető ok miatt
vetette meg lábát: egyrészről közeli és elfogadható volt számukra szellemi sa-
játosságai miatt, mint az örök élet, a béke és szeretet teológiája.

Másrészről a horvátok hajlandóak voltak elfogadni, mivel nem állt szöges el-
lentétben előbbi lelkiségükkel; melyet az élet megjelenési formáinak, mint a
természet adottságainak értelmes elfogadása jellemzett és mivel ősi alapvető
lelki vonzódásuk a kereszténységgel beteljesedett és olybeli értelmet kapott,
mellyel előtte nem rendelkezett és mely így végül megfelelt az akkori civilizá-
ciós szinten levő horvát társadalom igényeinek.

A kereszténység a horvát lélekbe legjobb tulajdonságaival hatolt be, a meg-
maradt, legyőzött őslakosság békés megismerési folyamatával, egy lassú és erő-
szakmentes szimbiózisban, az együttélésben olyan civilizált módon, hogy
megengedje a szellemiség áramlását az uralkodó réteg irányából az alattvalók
felé, de ellentétes irányban is, az alattvalók felől a hatalmon levők irányában.

Természetesen ezt a folyamatot semmiképpen nem idealizálhatjuk. Mindig
is léteztek az élet durva, profán és érdekekhez fűződő oldalai, melyek szintén
képesek hatást kifejteni a lelkiségre.

Éppen ezért, mikor a kereszténységről annak legnemesebb tulajdonságait
említve beszélünk, azokra az értékekre gondolunk, melyek a keresztényeket
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1 Franjo Šanjek, Kereszténység a horvát területen. A horvátok vallástörténetének áttekintése
(7-20. old) második átdolgozott és kiegészített kiadás, KS,  Zagreb 1996. 50. old, erről értelmesen
és meggyőzően így ír. „ A nép megkeresztelése nem egy kitüntetett pillanat műve, hanem igen
nehéz évszázados misszionálás és a keresztény mentalitás kialakítása. A népi vezérek ( a horvátok-
nál név szerint Porgát, Porint, Vojnomirt, Višeslavot, Bornát, Ljudevit Posavskit említi) és a vezető
réteg megkeresztelése kétségkívül megkönnyítette a megkeresztelés folyamatát és ösztönzőleg ha-
tott a szélesebb rétegek számára a megkeresztelkedésben.
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azokban az időkben jellemezték, mikor életüket a jogok és kiváltságok meg-
fosztottsága, bármilyen társadalmi előny birtoklásának hiánya jellemzett,
azokra, melyek a keresztény társadalmat akkor jellemezték, öröklődtek és ha-
gyományozódtak, mikor még a vallás titkon terjedt a lelkek megnyerésével, a
példa meggyőző erejével és személyes, biztos, meggyőző üzenettel, a szeretet
hitéért vértanúi halált elszenvedők korából, abból az időből, mikor átadták ma-
gukat Krisztus tanításának, mint egyedüli reménynek és mentségnek a földi
széteső és kaotikus lét elől, egy szétesőben levő világhatalom valóságában.

Valóban, az itt maradt keresztényeknek, melyek felé még a Római Biroda-
lom fennállása alatt új népek özöne érkezett, felfegyverzett csapatok és vezéreik
vezetésével, a teljes hatalmi űr, zűrzavar és bizonytalanság idején, mikor min-
den ellenállás biztos halált is jelentett egyben, akkor, amikor innen mindenki
menekült, aki mozogni tudott és tudott hova – sokszor őrült módon hiába is ke-
resvén biztos menedéket – az új hódítok hatalmának idejében, a keresztények-
nek és kereszténységnek nem maradt más hátra, mint újraéleszteni saját erényeit
és kitartani mellettük.

2.

Tehetetlenségükben, mivel semmilyen módon nem tudtak hatni a sorsdöntő ese-
ményekre, az emberek számára nem maradt más, mint visszatérés a keresztény
titokzatossághoz és láthatatlansághoz, erősíteni belső értékeit és ezekből merítve
erkölcsi erőt, visszatérni korábbi kitartásukig, ellenálló képességükhöz és végül
a személyes evangelizáció technikájához is. 

A legfontosabbak mindenekelőtt azonban erényes tulajdonságaik, közösségi
létük formái, egymás megsegítése és együttérzés, állhatatosság, megértés és az
erőszakmentesség voltak.

Ez utóbbi tulajdonságokkal nyerték meg minden bizonnyal új uralkodóik
szívét és lelkét is.

Meg kell tudniillik érteni, hogy a széteső félben levő, szétmorzsolódott, tár-
sadalmi betegségektől belülről omladozó késő római társadalom képtelen volt
megőrizni, ill. fenntartani is valamilyen civilizációs vívmányt.

Különösképpen érezhető volt ez a rendszer és intézményeinek teljes szét-
hullásában a Nyugat Római Birodalom 476-os szétesése után. 

Az egész Birodalom területén egyedül Krisztus egyháza maradt mint társa-
dalmi, civilizációs, kulturális alkotórész, mint a civilizációs tagolódás fennma-
radt tényezője, az pedig küldetését tekintve nem világi, hanem inkább lelki,
vallási faktor volt.
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Advent Kópházán

Milyen mértékben is tűnt el a régi társadalmi berendezkedés minden intéz-
ménye, legjobban ennek a társadalomnak a mi területünkön túlélt formái, külö-
nösképpen a tengerpart és szigetek romanizált városaiban, a mód, mely alapján
deklarálják ők közösségüket, egységüket és civilizációs tulajdonságukat.

Ezt a clerus et populus kifejezéssel teszik meg. Tehát minden társadalmi,
politikai, igazgatási struktúrából, melyeket itt Róma néhány városban létreho-
zott, csak a klérus maradt és a nép. Eltűnt minden római magisztrátus, igazga-
tási egység, intézmény és minden a keresztény lelkipásztori gondoskodás
dimenziójára és isten népére korlátozódott, mely hiányában van minden rétege-
ződésnek, tagolódásnak, közösségi létük minden más kapocselemének, kivéve
a vallási, templomi és egyházközösséginek.

El lehet hát képzelni, hogyan is alakult az új hódítok hatalma alatt levő ru-
rális területek lakosságának struktúrája, melyek a városi társadalmakon kívül
estek. Számukra valóban nem maradt más választás, mint visszatérni az első
keresztény csoportok alázatos életéhez, eltűrni minden szenvedést, gondoskodni
a túlélésért, egymást segítve kitartva saját vallási és lelki elhivatottságukban.

A kereszténység ezeken a vidékeken tehát az erőtlen és alattvaló társadalmi
lét szintjére jutott.

Éppen ezért volt szüksége megtalálni magában újból azokat az erős lelki és
erkölcsi erényeket, melyek születésekor jellemezték, melyekkel az emberek fi-
gyelmét megszerezte, elnyerve szimpátiájukat és odaadásukat.
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3.

Létezik még egy tényező a horvátok megkeresztelésével kapcsolatban, melyet
az irodalomban senki sem említ és amelyik elképzelhető, hogy lényegében be-
folyásolta az egész eseménysort.

Mégpedig az őslakosság és az újonnan jött emberek nyelvének rokonsága és
hasonlósága, a lehetséges közvetlen mindennapi és lelki kommunikációjuk,
mely nem feltételezett semmiféle időbeli eltolódást, mígnem egymást megértik,
hanem azonnal képesek voltak egymással nyelvi szinten érintkezni.

E nyelvi hasonlóság lehetősége bizonyára lényegében hatott az itt élő ke-
resztények és az újonnan érkezett pogányok egymás közötti kommunikációjára,
meggyorsítva kölcsönös asszimilációjukat, egybesimulásukat és szellemi nivel-
lálódásukat.

Természetesen azokon a területeken, ahol ez a nyelvi hasonlóság nem volt
ennyire kifejezett, pl. azokon a területeken, ahol a gall enklávék nyelvi tulaj-
donságai képesek voltak fennmaradni, vagy a római veteránok által lakott 
területeken, mindenképpen lelassult és megnehezült a két fél közötti kapcsolat-
felvétel. Ugyanez történt meg a városi közösségekben, ahol a római hatalom
hatásaként a romanizáció nyomai markánsabbak voltak.

Témánkon kívül esik a nyelvi és genetikai hasonlóságok elemzése a helybeli
és újonnan jött lakosság között és ezáltal a történelem újbóli értelmezésének
lehetősége is.2

Először a téma részletesebb ismertetését Ivan Mužić3 tette meg, aki az ant-
ropológiai, archeológiai és nyelvi kutatások eredményeire támaszkodott első-
sorban.

Hasonló, de sokkal hosszabb hullámhosszon működnek a horvátok iráni
eredetének védelmezői, melyek az utóbbi időben egyre több támogatóval és ku-
tatóval rendelkeznek, de ami még fontosabb, egyre kevesebb a teóriát olyan
nyíltan ellenző, melyek többnyire baloldali, anarcholiberális, jugounitarista, ide-
ológiai és más lelki és politikai totalitarizmus hívei.

Ivan Mužić így foglalta össze saját teóriájának induló alaptényállását: „Az
összes elem, tehát azok, melyek a horvát etnikai nevet viselték, beleolvadtak az
őslakosságba. Abban az esetben tehát, ha a mai horvátok ősei mint etnikai

68

2 Ivan Mužić, Podrijetlo i pravjera Hrvata . Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske
provincije Dalmacije, Split 1991. 161-175. old. ( A horvátok eredete és ősvallása. Őshonosság a
horvátok etnogenezisében a római provinciában, Dalmáciában )

3 Zlatko Tomičić- Andrija-Željko Lovrić čs mások, A horvátok ősiráni eredete. Szimpóziumi
előadásgyűjtemény 1998. június 24 Zagreb, Zagreb-teheran 1999.
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tömeg többnyire az őslakosság voltak, melyek egyébként egymás között külön-
böző területek és nevek alapján tagolódtak, akkor világos, hogy abban az eset-
ben ennek a gyakorlatilag meg nem változott őslakosságnak az ősnyelve
ugyanaz lehetett, mint a mai nyelvük.

Az antik előtti és antik időkben a római Dalmácia provincia lakossága
(ős)szláv nyelvet beszélt, melyet lényegében ma is használnak. Az összes véle-
mény, hogy abban a Dalmáciában (a fent nevezett időszakokban) egy ún. illír
nyelv létezett, melyből ezeken a területeken egyébként egyetlen egy szó nem
maradt fenn, a tudományos fantasztikus irodalom területébe tartozik.”4

Feltételezve a horvátok és az őslakosság nyelvi és etnikai rokonságának le-
hetőségét, nagyon is logikus a horvátok korai megkeresztelésének elképzelése.

Azonban ez az elképzelés arra ösztönöz bennünket, hogy egy kicsit megma-
gyarázzuk a megkeresztelés és korai keresztelés fogalmát.

4.

Tudniillik a 7. században betelepült horvátok őslakosokkal való közeli és ro-
koni kapcsolatának feltevése nélkül, korai megkeresztelésük tézisét nálunk hor-
vátoknál legszisztematikusabban Dominik Mandić végezte el. Szerinte: „A
horvátok vették fel az összes szláv nép közül elsőnek a kereszténységet. (…)
Ez 640 ősze elején kellett hogy megtörténjen (a szerző megjegyzése). Rávenya-
nin Ivánnak sikerült néhány hónap alatt megtérítenie Porgát, a horvátok leg-
főbb vezetőjét és az előkelőségek, valamint a Zrmanja és Cetina folyók között
élő népesség – ide telepedett le Porga5 vezetésével az első horvát törzs – több-
ségét. Éppen ezért – folytatja – a horvátok Iván Rávenyanin személyében első
apostolukat kell hogy tiszteljék, a 640. évet pedig a horvátok keresztény hitre té-
résének évfordulójaként említhetjük.”6

Azonban Dominik Mandić nem lett volna katolikus szerzetes és hitoktató,
ha ezzel az egész folyamatot befejezettnek tekintette volna.

Igazán ő ezzel csak a megkeresztelés folyamatának korai kezdetét jelölte
meg, a horvátok első nyitását az új vallás felé, melyet itt találtak és nyilvános
jelét annak, hogy idetelepedésük második évtizedében azt elfogadták.

Ő nem tesz fel mindent erre az egy konkrét és történelmi eseményre, tudni-
illik, hogy a horvátok akkor vették fel a kereszténységet, amikor a vezetésük el-
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4 I. Mužić, Podrijetlo. 174-175. old.
5 D. Mandić Rasprave i prilozi ( Értekezések és mellékletek) 140. old.
6 Ua. 142. old.
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fogadta ezt a vallást hivatalos hitként és ezennel a horvát állam hivatalosan is
keresztény állammá vált.

Ez mindenekelőtt inkább megállapodás volt, mint az új keresztény nép va-
lódi evangelizációjának műve. Egyenként adja elő, hogyan is terjedt el időköz-
ben a horvátok között a kereszténység Szlovinjétől (Pannon Horvátországban a
Dráva és Gvozd hegy között), Fehér Horvátországban (Isztriától a Zrmanja fo-
lyóig) Boszniáig, Humig és Zahumig, Vörös Horvátországban Dukljában és a
mai Albánia tengerparti övezetében.

Mindenképpen ez a terjeszkedés semmiképpen sem volt villámcsapásszerű
és egyszeri alkalom, esemény, hanem fokozatos, hosszú és egyenetlen folya-
mat. Emelkedőkkel és esésekkel, előremutató folyamatokkal és hátramene tek-
kel tarkítva, ellenállással az új vallással szemben és a vele való össze csa pá -
sokkal is.

Mivel az események különböző területeken Porga megkeresztelése előtt és
után teljesen függetlenül zajlottak ettől az eseménytől, függetlenül más horvát
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Templomerőd/erődtemplom, Vrboska, Hvar szigete
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fejedelmektől és királytól, sokszor akaratuk és óhajuk szerint vagy éppen el-
lene.7

Másrészről a romanizált városok régi püspökségeinek működése az Adriai-
tenger partvidékén és a szigeteken – melyek saját központjaikban megmarad-
tak, ha nem éppen saját hatókörük teljes területén – akárhogy is volt, vagy kellett
hogy legyen, közel sem adták azokat az eredményeket, melyeket tőlük reméltek,
sőt inkább ellenállásra serkentettek a katolikus hittel szemben.

Éppen ezért Franjo Šanjek8 egyáltalán nem meggyőző, sőt a történelmi va-
lóság összefüggésein kívül esik gondolatával, mikor azt állítja, hogy: „Dalmá-
cia romanizált papsága, minden kétséget kizáróan a horvátok első
evangelizálója”.

Éppen ellenkezőleg, biztosan több igazság volna az ellenkező állításban:
saját vallástérítő hatékonyságában a dalmát városok romanizált klérusa az utolsó
és legkisebb faktor a horvátok krisztianizációjában. Mivel fennáll az a kétsé-
gen kívüli és vitathatatlan tény, hogy a kora középkori horvátok sohasem fo-
gadták el a romanizált városok latin klérusát mint saját igazi lelki és egyházi
vezetőiket.

Úgy tűnik hát, hogy azt a gondolatot fogadhatnánk el talán legmeggyőzőbb-
nek, hogy a legtartósabb és kvalitatívabb eredményt az a halk, nem mérhető,
nem érzékelhető, mondhatni elemi evangelizációs folyamat adta, melynek sze-
replői maguk a hívők voltak. Ez a nép által átadott vallás új uralkodóiknak, az
új hívőknek.

Azonban az emberek nem kapilláris edények. Az ilyenfajta beszűrődés, lelki
sugárzás és kölcsönösség, különösen a vallás és okkult hagyományok terjedése
terén nem történik mechanikus átöntéssel és egymással való keveredés által.

Minden vallásnak, még a legelementárisabbnak is meg vannak a maga ve-
zetői, elismert szellemi hordozói, magyarázói és a titkos erők viselői.

A másik vallással való érintkezés nem alapszik véletleneken, hanem akart,
előre átgondolt lépéseken, kiváltképp, mivel mindegyik fél figyelve őrzi saját
lelki és kultikus leltárát, szertartásainak jellegét, ezoterikus üzeneteit, tetteit és
tapasztalatait, saját hagyományait és kulturális örökségét.

A horvátok megkeresztelésekor a játékszabályokat ők szabták meg, az ő
szellemi vezetőik.
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7 Dominik Mandić ugyanott így érvel: „ A neretvai térségben, a Cetina és a Neretva folyók kö-
zében a 7., de legkésőbb 8. század elejére a kereszténység komoly visszalépést mutatott, e horvát
tartomány vezető emberei és a lakosság többsége a régi pogány hitre tért vissza.”

8 F. Šanjek, A kereszténység a horvát területen 50. old. Ua. az Eduard Perišić, Horvát népem
történelme és vallása, Zadar 2003. 19-21. old.

regionalis65-_Layout 1  6/2/2011  2:26 PM  Page 71



Ők azok, akik teljes számban vannak jelen, az ő szervezettségük ép. Nem
csak egy szétesett világbirodalom területére érkeztek, hanem egy mélyen meg-
sebzett kereszténység, egy nagyon megzavart és csökkent kapacitású egyházi in-
tézményi struktúra területére.

Sok püspöki szék üres, sok hívő elmenekült volt lakóhelyéről. Ebben az
apályban a kereszténység sokkal kisebb területre szorult vissza, mint amilyenen
azelőtt működött.9

A horvátok saját új területükön nem a maga ereje teljében levő keresztény-
séggel kerültek kapcsolatba, hanem egy nagyon sebzett, legyengült, bizonyta-
lan egyházi struktúrákkal rendelkezővel.

Ezért, amikor már az új vidék második horvát uralkodója, a hódító fia és
utóda nem viszonyult a keresztényekhez mint hódító és győztes, hanem elkez-
dett velük tárgyalni, mint bölcs uralkodó és mint közülük való keresztény hívő,
akkor ez nagy jel és biztatás a horvátok megkeresztelésére.

Ekkor azonban ebben a folyamatban csak az első lépést tették meg, igaz,
azt a határozottat és döntőt, de mégis egyet a sok közül, melyet még meg kell
tenni.

5.

Miről is van szó?
A horvát pogányság nem volt tudattalan és buta, primitív és összefüggéste-

len vallás.
Nem volt semmiféle rossz és elkorcsosodás, mely elől az akkori kor horvát-

jainak és nekünk ma bujkálnunk kellene és ami miatt régi őseinkért szégyenkez-
nünk kellene. Ennek a pogányságnak megvolt a maga feje és farka, eleje és vége.

Egy etnikai populáció évezredes hosszú tapasztalásának eredménye volt,
melyet különböző hosszúságokon és szélességeken tettek magukévá, indiai ős-
hazájuktól a perzsa és kurd fennsíkokon keresztül a fekete-tengeri partokig, a
Kárpátok és a baltikumi hátországon keresztül az Adriáig, a minden tenger
közül a legfényesebb gyöngyig.

Amit itt legfontosabb kiemelni, ez a pogányság nem volt és nem is lehetett
valami, amit mindenki saját magában kialakított volna és változtathatott volna
kénye-kedve szerint, hozzáidomítva saját eszéhez és mértékéhez, eszmetársítá-
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9 F. Šanjek, A kereszténység kezdete a horvátoknál, Egyház a világban, XI/3, Zagreb 1976 
201-209. old.
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saihoz és őrületéhez. Ez egy figyelmesen őrzött és ápolt népi kincs volt, nagy
lelki hagyomány, melynek meghatározott szabályai voltak saját szertartással,
kötelező ünnepeivel, értékrendjével, mindennel, ami az emberek között zajlik,
legyen az való vagy kitalált, racionális és irracionális, megengedett és tiltott, jó
és rossz, becsülendő és elvetendő.

Akármilyen is volt a horvát pogányság, magában hordozta a népi lét minden
szellemi szépségét, minden rajongását és értelmét.

Ez a természetes és természeti vallás egy memóriarendszer volt, enciklopé-
diai, mindenre kiterjedő és mindenre alkalmazható. Kellett hogy legyenek ki-
tűnő tudorai, tanítói, őrzői, tolmácsai és magyarázói, szent foglyai – a papsága.
Egymás között felosztva, szigorú alá- és fölérendeltségben. 

Az élükön a Djed, Did.
A Petar Krešimir IV. király korabeli latin forrásokban nem fordítják, így ma-

radt horvát formájában, de különböző írásmódban, a dad, dat, ded, dedo, dedu,
det stb. alakban.10

Az uralkodó legközelebbi környezetében a Trpimirović-dinasztia utolsó kép-
viselőiig a 11. századig megtalálhatjuk ezt a személyt. Bizton állíthatjuk, hogy
szerepe a horvát uralkodók udvarában a korábbi időkben még fontosabb, még
markánsabb volt.

Sajnos ezekből az időkből nem maradtak fenn történelmi források, melyek-
ből ezt egyértelműen megállapíthatnánk.

A djeda nevet viselő személy a király udvari kíséretének minden bizonnyal
legszűkebb köréhez tartozott. Ezt a titulust nem viselte valamiféle udvari ill. re-
gionális méltóság, hanem az, kinek lelki felségterülete ugyanarra a politikai
népre, területre értendő, melyet az uralkodó személye szimbolizál. Ezt legjob-
ban azokban a történelmi dokumentumokban látjuk, ahol ezt a funkciót teljes
nevén nevezik a királyi udvarban.

Valójában két iratról van szó 1070-ből, ahol ugyanazokra a személyekre
tesznek említést, mint jogi dolgok végzőire és mint tanúkra.

Ezek adásvételi és adományozó okmányok, melyekben Iván, a horvátok
djed-je („Ego Joannes, Croatorum dad11 …” Iterum ego Joannes, Crouatorum
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10 Összehasonlításképpen ehhez Vl. Mažuranić, Adalékok a horvát jogtörténeti szótárhoz, I,
Zagreb 1908-1922; reprint Zagreb 1975 244-245. old; J. Stipčević i M. Šamšalović, D.Z. 106,
114,115,117-120,127-129. old.

11 J. Stipišić i M. šamšalović. 119. old.
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dad …)12 az elsőben eladja Čeprljani13 birtokát, a másikban Brdiban14 fekvő
saját házát adományozza a zárai szent Krševan kolostornak, melynek apátja
abban az időben Péter volt. Nyilvánvalóan a horvátok djed-je ismert és elismert
személy az egész horvátok által birtokolt államban.

A cím viselője gazdag és előkelő. Eladja birtokát, lehet hogy egy egész falut,
mely rajta fekszik és elajándékozza házát. Kétségtelenül katolikus hívő, mivel
adományát lelkének megváltásáért ajándékozza (pro remedoi anime mee), de
nem felszentelt katolikus pap. Felesége, Dobrica (Dobriza) és a közös javakról
közösen döntenek. Ez lenne minden, amit közvetlenül megállapíthatunk a fent
nevezett dokumentumokból.

Azonban Petar Krešimir IV. király uralkodásának és az azutáni évek esemé-
nyeiből világosan kitűnik, hogy a djeda szerepe nem egy üres titulus, mint meg-
maradt udvari kitüntetés a korábbi időkből, nem egy ledegradált tradicionális
intézmény, hanem egy igen tekintélyes és befolyásos királyi udvari személyt jelöl.

Erről majd többet szólunk a további szövegben, azonban annyit érdemes
megjegyezni, hogy minden horvát djedá-ja a horvát népi uralkodóház udvarán
– elvesztvén a vallási és egyházi vezető szerepét, melyet a keresztény egyházi
intézmények vettek át – továbbra is megmaradt a népi hagyományok legfőbb
megtestesítőjeként,15 civilizációs igazgatóként és a népi bölcselet őrzőjeként,
népe tradíciójának, szabályainak, rendjének és szokásainak oltalmazójának és
az illem megőrzésének biztosítékaként, a népi hagyományok lelki részének osz-
lopaként, a társadalmi rend és állami önállóság biztosítékaként.

Djed Hrvatom, ahogy azt Vladimir Mažuranić16 írja, azoknak a népi méltó-
ságoknak, emlékezőknek és népi bölcseletek őrzőinek vezetője volt, melyeket
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12 Ua. 120. old.
13 Ua. 119.: „...uendo possessionem meam in loco, qui dicidur Ceprigliani...“  eme toponim

többes számú használata (pluralia tantum)  településre utal, valószínűleg  alattvalói függőségben
levő falu, melynek lakói a Čeprljan nevet viselték. A hely és település valószínűleg a kard alakú fűről
kapta nevét  Ezen a vidéken a fűről ez a legrégebbi feljegyzés. Ez az Asphodeus aestivus, melyet
Kolanban brdennak hívnak. Egyesek szerint ez egy un. Hyacintus orientalis. 

Lásd: P. Skok: Szlávok és Romanok
14 Ua. 120. old. „… curtem in loco qui dicidur Berda.” A toponim értelméből arra következtet-

hetnénk, hogy az összes horvát djedjének nyári tartózkodási helyéről van szó.
A másik ilyen adománylevélből, mely Družnik  djedtől származik a 129. oldalon  Slivnica falut

említi, ez pedig Slivnica lehet délnyugatra Vinjeractól.
15 Abból ítélve hogy értelmezi Vl. Mažuranić a djedić, djedin, djedinstvo fogalmát a források-

ban  a djed szó minden örökségre utal, általában az öröklési jogra, személyesre, rokonságira, de
mindenképpen különleges a jelentés ,mely a nemzetségi birtok jogi képviselete, melyben miden
nemzetségi testvérnek ugyanaz az öröklési joga megvan. A djed szóban tehát a nemzetségek közötti
értékrendet fedezhetjük fel, az össznépi összetartozás jelképét a horvátok törzsi társadalmában.

16 Ua. 245. old.
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„…azokban az apáink és ősapáink törvényeikben említenek és melyekre hallgat-
nak”17, úgy tűnik nekem, mintha inkább állami és népi méltóság lenne és nem
királyi.18

Ezért egész addig, amíg a djed a király és hatalma mellett áll, és kiáll,sze-
mélyével tanúskodik és jelenlétével támasztja alá a király határozatait és dön-
téseit – egyes iratokban az első helyen, azonnal a király után – addig bizton
állíthatjuk, hogy a horvát nép egésze is saját ősidőktől meglévő rendjével mel-
lette áll, erősíti elődei értékrendjével, ősi civilizációs berendezkedésével, saját
jogaival és lelkiségével.

6.

Azonban felvetődik a kérdés: valóban a horvátok nagy djed-je az egyedüli kép-
viselője és szóvivője a horvát népnek a kora középkori horvát államban?

A válasz: biztosan nem az egyedüli. Kétségkívül a djed mellett léteznek neki
alárendelt alacsonyabb tisztviselői struktúrák, melyeknek ugyanazok a felada-
taik és szerepük a tartományi és helyi szinteken, törzsekben, egyes települése-
ken avagy territoriális közösségekben. Ebben az időben még él a horvátoknál
mélyen gyökerező törzsi rendszer és mint a fennálló rend tengelye funkcionál,
mint mély belső felismerhető érték, az etnikai fennmaradás biztosítéka és mind-
egyikben létezik hozzákapcsolódó intézmény, személyek, melyek képviselik és
sugárzásuk tűzét égve tartva őrzik.

Ezek a nesztoriánus intézmények és személyek biztosan a mindennapi lét ré-
szei a szorosabb közösségekben, mikor olyan evidensek az állam szintjén.

Megkérdezzük magunkat: állíthatunk-e bizonyossággal ilyesmit, mikor a
legrégebbi horvát források sem említenek róluk semmit sem?

A válasz: ebben a reális, csak látszólagosan túlzóan szabad, feltételezésben
a későbbi időkben fellelhető népi szellemi vezetők jelenléte támaszt minket alá.
Ezek a jelenségek sokkalta szélesebb területet foglalnak magukba, mint amelye-
ket ma horvátnak nevezünk.

A 12. századot követően az egész népi tradicionális szellemiség szervezeti
piramisát megtaláljuk Boszniában. A djed mellett ott vannak a gost-ok (vendé-
gek), strojnik-ok (felsorakozottak), és starci-k (öregek), mint tanácsnokai és
partnerei a horvát földeken mindenütt, mint erényes munkatársaik a törzsek-
ben, nemzetségekben a legtávolabbi nyúlványokig.
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17 M. Kostrenčić, Vinodoli törvénykönyv Zagreb, 1923., 145. old.
18 Vl. Mažuranić. Prinosi 245. old.
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Vladimir Mažuranić korábban merészen mondta ki a feltételezést a horvát tra-
dicionális világ egységét értendő következő kérdéssel: „nem lett-e a boszniai djed
a horvát djed mintájára és nem volt ez utóbbi valamilyen szellemi méltóság?”19

Utána évtizedek teltek el anélkül, hogy valaki is fel merne tenni egy ilyen
kérdést, hát még hogy előterjessze mint valódi lehetőséget – mindamellett, hogy
egy természetes, logikus és egyedüli értelmes megoldás.

Mint egyedüli ésszerű válasz a horvátok ősvallásának és a boszniai egyház
enigmájának megfejtéséhez.20

A múltban fellelhető ilyen jelenségek analógiáira biztatnak minket véletlen
egybeeséseik, külső egyformaságuk, avagy találomra való közelségük.

Ezeknek a jelenségeknek a nyomai sokkalta szélesebbek, elterjedtebbek és
magukért beszélőbbek mint azt általában róluk gondolnánk. Példának okáért,
1211-ben Bulgáriában az eretnekek között említést tesznek – jobban mondva
elátkoznak – egy személyt, melyet djeda-nak neveznek (ded’c’ sredeč’ski) és
még a 19. században ugyanabban az országban a katolikusok saját püspöküket
ded gospodin-nak nevezték.

A középkori Szerbiában történelmileg igazolhatóan 1305-ben a djed Milu-
tin király21 udvarának egyik tisztségviselője.

Végül a pravoszláv püspökök Szerbiában és Macedóniában még a közel-
múltig titulusuk mellé a dedo vladika jelzőt is megkapták.

Mindezek a példák arról tanúskodnak, hogy Bosznia eredeti horvátságának
szellemi struktúrája ugyanaz volt illetve nagyon hasonlított ahhoz az alaphoz,
melyen a 12. századtól a 15. századig létrejött és kifejlődött a boszniai és humi
keresztények egyházának nevezett egyedi szellemi és vallási közösség.

Mély saját gyökereiből szökkent és semmiképpen sem tekinthető valami-
féle idegen behatás termésének, hanem egy specifikus helyhez kötött hibrid,
mely a kereszténységgel való közvetlen érintkezéssel autoszelekció és keresz-
tezés útján jött létre.

Ezért vehetjük ezt az egyházat mint valóságos és eléggé meggyőző mintát
ahhoz, hogy közel pontos képet alkothassunk a 9. és 11. század között létező
Horvátország konfesszionális és egyházi viszonyairól.

Így vizsgálva immár világossá válik, hogy az eredeti horvát pogányság szel-
lemi rétege volt az, melynek működése a leghatározottabban és legerőteljeseb-
ben hatott a horvátok megkeresztelésére.

19 Ua.
20 Erről : N. Crnković: A régi horvátok vallása és kultikus helyeiA kutatások új útjai. Croatica

Christiana Periodica XVII/33 , Zagreb 1994, 59-64. old.
21 Jaroslav Šidak, Djed, Jugoszlávai Enciklopédiája, 3, Zagreb 1958. 19. old.
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Éppen ezért feltehetőleg nem lehet nagyot tévedni, ha ennek a folyamatnak
a megértésénél abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a horvátok megkeresz-
telése nem a hívőtől a hívő felé hatott, hanem paptól papig.

Ezáltal megállapítható, hogy a horvátok megkeresztelése akkor kezdődhe-
tett el, mikor pogány szellemi vezetőik elkezdték felfogni a kereszténységben
rejlő értékeket, valamint néhány előnyét a világ, a természet és magának az em-
bernek saját vallásuk általi felfogásával szemben, eschatológiával, de minde-
nekelőtt a túlvilági élettel, feltámadással és keresztény erkölcsi posztullátokkal
való kapcsolatában is.

Joggal egyszerűsítettük-e le a megtérítés problematikáját saját, horvátokra
jellemző lelki keretek közé?

Valóban, ha a hittérítés kommunikáció, akkor ebben az esetben nagyon fon-
tos, ki kivel kommunikál? Melyik a horvát patriarchális tribalisztikus társada-
lom azon meghatározó szegmense, minden egyes környezetben, mely a
legérzékenyebb, legbefolyásosabb része, mely vezető szerepet kap, véleményt
mond és dönt?
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Mindenképpen e nélkül a korai lelki vezető réteg nélkül, az ő a keresztény-
ség irányában meglevő hajlandóságuk és alkalmazkodókészségük nélkül nem
lett volna hittérítés. Csak idővel fognak ebben a folyamatban kialakulni a gla-
golyita papok, a magától létrejövő djedi szervezet a megkeresztelés és néhány
ősi horvát átadott és lelki hagyomány folyamatában alakot öltve. Csak ekkor je-
lenik meg a horvátok djed-je mellett a horvátok püspöke is mint különálló in-
tézmény.

7.

Annak okát keresve, miért is volt a kereszténység olyan vonzó a horvátok szá-
mára, elégséges egyazon síkon megfigyelni a két vallási rendszert, látni őket
összehasonlítva és kölcsönös viszonyukban is. A kereszténység nem elözön-
lötte, hanem a horvát társadalomban lassanként és erőszakmentesen talált ma-
gának helyet, kivirágzott és olyan saját minőségében kezdett el énekelni,
amilyen tulajdonságai a horvátok ősi vallásának nem voltak és nem bírt köve-
tőinek nyújtani. Természetesen az itt kimondott nem jelenti a kereszténység el-
bizakodott, általános értékbeli felülemelkedését a horvátok ősi vallása felett,
avagy fordítva. Ellenkezőleg, csak ki szeretnénk emelni a kereszténység azon
jellemzőit, melyek a horvát társadalom belső rétegeződésének folyamatában
elősegítették annak szellemi átirányítását.

Ezt ki kell emelnünk, éppen azért, mivel a kereszténység, ahogy azt a hor-
vátok láthatták – belülről és kívülről is hatva – nem volt erőszakmentes, a szóra
a passzivitást, hatástalanságot ill. visszahúzódást értve.

Tudniillik, ahogy a horvát társadalom sem volt egy államban létező egy-
nemű szubsztrátum, hanem meghatározott tagolt irányítási, katonai, vallási, gaz-
dasági szociális és más rétegekből és alkotóelemből állt, így a kereszténység
sem volt egyszínű és egyrétegű.

Első helyen meg kell különböztetni egymástól a keresztényeket a horvát ál-
lamiság területén és azon kívül, az utóbbiakat pedig, melyek a horvát kommu-
nikációs és territoriális rendszeren belül helyezkednek el, ill. akik ezen kívül
helyezkednek el és erősen sugároznak mindenre, ami bennük zajlik.

Így a horvátok letelepedésének korától a kereszténység három oszlopa ha-
tott rájuk. Az első fokon az itt talált keresztény nép áll saját papjaival a horvát
állam határain belül.

Az ő hatásukat lehet legkevésbé követni – illetve a történelmi forrásokban
közvetlenül egyáltalán nem megtalálhatók – és ez a keresztény alattvalói réteg,
mint azt már az előbbiekben ecseteltük, fejtette ki feltehetően a legdöntőbb ha-
tást a horvátok megkeresztelésében.
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A második fokon állnak a keresztény enklávék a saját egyházmegyei és püs-
pöki elöljáróikkal, melyek a romanizált városokban a tengerparton és szigete-
ken vannak jelen. Bennük tevékenykedve próbálják ráerőltetni lelki és egyházi
hatalmukat a volt egyházmegyék területének egészére, mélyen a horvát állam
határain belül.

Mindkét előbb említett struktúra fölött áll a láthatatlan, de befolyásos
Róma, pápai asztrális sugárzásával hatalmának csodálatosan összetett és mégis
egyedülálló egyházi intézményével. Többnyire nem hat közvetlenül valamely
világi erővel, hanem közvetetten, így mindig jól mérlegelendő a vele való min-
den szóváltás és cselekedet, mivel mindegyiknek állami és nemzetközi követ-
kezménye van.

Valamint itt van Bizánc, mint a bizánci Dalmácia nominális és valós ural-
kodója, de hatalma csak néhány időszakra korlátozottan terjed ki a tengerparti
és szigeti városok falainál kívül eső területre. Bizánc fejével az elképzelhetet-
lenül ragyogó Konstantinápolyban, mint tengeri és katonai hatalom, mint a ke-
reszténység hatalmának kifejeződése és bizonyítéka állandó szemtanúja valós
létezésének és előnyeinek. Ezért is különbözik érezhetően a kereszténység mér-
téke és hatása, közvetítőiktől függően, a megkeresztelendőkhöz való viszonyu-
kéban és a megkeresztelésnél támasztott igényekre tekintettel, innen erednek a
megkeresztelés regionális és helyi különbségei, változatai.

8.

A kereszténység akarva-akaratlanul átvette Rómától, ha nem is a technikáját, de
a romanizáció imperiális tendenciáját, mely valójában csak a legutóbbi időben
szabadul fel igazán.

Ezért a kereszténység az őshorvát társadalomba nem csak mint vallás és te-
ológia jelenik meg, mint egyházi szerkezet, hanem mint a görög-római civili-
záció és kultúra erőteljes közvetítője. Olyan közvetítő, mely saját magát annyira
erősebbnek érzi másoknál, hogy nem engedett meg semmiféle különlegessé-
get, semmi specifikumot. A horvátok pedig meg szerettek volna őrizni néhány
értéket, melyekről úgy gondolták, hogy nem kellene őket feladni. Ezek között
voltak a nyelv és írás, zenei és képzőművészeti kibontakozás, technikai isme-
retek és tapasztalatok, a sok hagyomány különböző formája. 

Mi is a legfontosabb: a horvátok csak akkor vették fel a kereszténységet,
mikor azt magukévá tették, mikor Jézus saját nyelvükön szólalt meg, mikor az
evangéliumok saját vallási bölcseletük kifejező részei lettek, az ő kinyilatkoz-
tatásuké és ékesszólásuké.
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Az a populáció, mely ilyesmivel rendelkezik, nem áll félre, nem adja meg
magát egykönnyen.

Talán sohasem, míg tartja magát saját értékrendjéhez és tradicionális intéz-
ményeihez, mint saját népi létének fontos kelléktárához. Az ilyen tulajdonságú
etnikai szubsztrátum, ilyen öntudattal és őrzött népi hagyományokkal előbb
törik össze, mint meghajlik, előbb pattan el, minthogy valamihez igazodna.

A fent említett okok miatt meg kell említenünk, hogy nem csak a keresztény-
séget terjesztők és fogadók voltak saját magukban is rétegeződve, hanem ilyen
tulajdonságokkal rendelkezett a folyamat és az idő, melyben ezek az esemé-
nyek lezajlottak. A krisztianizálásnak tehát fokozatai, szakaszai voltak, melyek
nem voltak mindig kiegyensúlyozottak és egy egyenes mentén elhelyezkedők.
Öt fontos fokozat létezik és ennek megfelelő a hozzájuk illeszthető szakasz: 

1.  Relatíve rövid időszak, amikor a kereszténység és a pogányság a horvát ál-
lamon belül úgy léteznek egymás mellett, mint két különálló társadalmi
és szellemi világ, először mint az uralkodó és leigázott réteg között hú-
zódó ellenségesen szembenálló erők, majd egy idő elteltével az első köl-
csönös érintkezések folyamán egymást elismerő és kezdetleges
együttműködést mutató világ.

2. A pogányság keveredése a kereszténységgel az első horvát uralkodó meg-
keresztelésével ér véget; megkezdődik a glagolyita papság megszületése;
kezd kialakulni a horvát templomi struktúra; a kereszténység kifejlődésé-
vel sejthetővé válik néhány elem, mely az autocefal horvát egyházra utal;
mindazonáltal nincsen nyom arra nézve, hogy ez az akarat valaha is tisz-
tán meg lett volna hirdetve, illetve formát öltött volna.

3. A két vallási rendszer párhuzamosan létezik; az elismert és fejlődésben
lévő kereszténység és a megmaradt, értékeit őrző pogányság (többségében
elterjedve a – nevezzük úgy feltételesen – kommunikáción kívüli horvát
belsőbb területeken), de egyre erőteljesebben elnyomva; a kereszténység-
gel szembeni első ellenállás jelei a horvát társadalom különböző rétege-
iben; nyilván ez az ellenállás a társadalom rétegeződésére vezethető vissza
(az autokrata feudális struktúrák erősödése miatt az uralkodó udvarában
és az egyes tartományokban) és a gazdasági struktúrák pedológiai, orog-
ráfiai és klimatikailag megváltozott gazdálkodás feltételeinek és közle-
kedési előnyökből fakadóan, különösképpen a tengerparton, szigeteken és
a dinári részekben.

4. A kereszténység hivatalos (sokszor csak nominális) túlsúly, mikor az ural-
kodó saját személyes és udvara kereszténységét mint viselkedési normát
erőltet; a hivatalosan tagadott pogányság azonban még mindig létezik; le-
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kendőzve, teljesen elbújva, fél ill. teljes illegalitásban, elfojtva, lenyomva,
visszahúzódva, de alkalomadtán nyilvános kiállásoknál az robusztus, erő-
szakos és vad is tudott lenni; az egymás elleni türelmetlenség állandóan
hullámzik, általában külpolitikától függ és mesterségesen szított, kívülről
generálják azt idegen egyházi és világi tényezők, belülről pedig az ural-
kodó struktúrák, melyek megosztottak nem éppen a kereszténység és po-
gányság, politikai nézetek, a szociális modernizmus és tradicionalitás
mezsgyéje, hanem elsődlegesen az udvari központosítás és regionális par-
tikularizmus tendenciái mentén, az udvari és törzsi nemesség ellentétjei
miatt és mindenfajta nagyobb hatalom elérése céljából, anyagi javak és
más előnyök megszerzéséért. 

5. Az egyedüli valós értékként feltüntetett kereszténység időszaka a horvát
állam területén csak a kora középkori horvát állam megszűnésével jön el
és a Magyarországgal való perszonálunió létrejöttével; a pogányság tör-
vényen kívülre került és mint kriptovallás létezik, avagy még gyakrabban,
mint a kereszténység szektája és eretnek vadhajtása, mint a pogány kul-
tuszok szakadatlanul élő maradványa vagy mint népi folklór csökevény.

A felsorolt elemek nem sorakoznak egymás utáni megismételhetetlen és sor-
rendbeli folytonossággal, egyenlő időszakokra bontva és világosan elhatárol-
hatóan egymástól, éppen ellenkezőleg, egymást áthatják, hullámokban
jelentkeznek, újbóli áttörésekben és mint utólagos maradványok megújult for-
máiban vagy mint erőteljes ellencsapások a tradicionális világi és szellemi rend
újbóli restitútiójának kísérleteiben. 

9.

Új szálláshelyükre érkezvén a horvátok a 7. század első évtizedeiben egyszerre
a keresztény óceán kellős közepén találták magukat. Keresztények voltak min-
denütt az általuk elfoglalt területeken, de ugyanúgy az őket körülvevő területek
majdnem mindegyikében, nyugaton, délkeleten és délen az Adria másik olda-
lán is. Az alapvető különbség a hódító és legyőzött nép között még hangsúlyo-
sabbá és nyilvánvalóbbá vált ezen tény miatt. 

Ez a markáns különbség és kettéosztottság azonban nem tartott sokáig.
Márton apát missziójából ítélve, mely Dominik Mandić szerint a horvátok

megkeresztelésével végződött, a kereszténység és pogányság egymás mellett
élése civilizáltabb kereteket öltött. Minden akkori és későbbi változás alkalmá-
val – melyeket csak gondolatban tudunk követni és csak pillanatokra megfi-
gyelni a megmaradt történelmi dokumentumokból – fontos megjelölni a
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legfontosabb választóvonalat a kereszténység és pogányság viszonyában, meg-
határozni az alapvető határvonalat az események sorában: átmenetet a kölcsö-
nös megtűrés időszakából az egymás iránti türelmetlenség korába, az
ilyen-olyan kölcsönös megtűrésből a kiállhatatlanság, az ellentét és gyűlölet
időszakába.

Milyenek a lehetőségek egy ilyen határ meghatározásához?
Meg lehet-e ezt tenni ujjal rámutatva egy konkrét eseményre, tettre, uralko-

dói lépésre, napra ill. legalább az évet meghatározva?
Léteznek a horvát történelemben meghatározó dátumok, de egyikről sem

állítható, hogy addig valami tartott, onnan pedig már nem. Más szóval mindkét
vallási rendszer nehezen viselte egymás közelségét, mikor saját veszélyeztetett-
ségét látta benne. Liberálisabbak voltak akkor, mikor ezt a fenyegetettséget nem
érezték. Mégis létezik közöttük egy fontos különbség.

Ismert tény, hogy a monoteista vallások beépített ellenérzéssel viseltetnek
minden más vallás iránt, különösen egymással szemben.

Ilyen a judaizmus és minden vallás, mely belőle fejlődött ki. Sőt a judaiz-
musban ez a jellemző kimondottan igen erősen jelen van, mivel mint kanonizált
istentisztelet és a zsidóság hagyománya megtartotta ősi tribalisztikus kirekesztő
jellegét. A kereszténység a judaizmusban magában jelentkezett, mint annak el-
vetése, bár megőrizte sok tradícióját és a monoteista posztulátumot.

Ezen állításokból még nem szabad elhamarkodottan arra következtetni, hogy
a kereszténységnek genetikailag beépített tulajdonsága a többi vallással szem-
beni beállítottság.

A lényeg az, hogy a kezdeti kereszténység és Jézus küldetését általában véve,
nem szabad felfognunk mint valami mást és ellentéteset, mint valami mást, ami
ellentétben állna saját alapvető természetével, tudniillik, hogy mint doktrína és
a hívők közössége, mindig is a világtörténelem és emberi civilizáció legillato-
zóbb virágából fakadt és építkezett, a szeretet teológiáján, az isten és ember sze-
retetén. Ezért valóban a kereszténységben, így a katolicizmusban is létező
genetikai taszítás más vallásokkal szemben, valóban csak átmeneti történelmi
hordalék rajta.22

Nos, habár számára nem természetszerű, az ilyen taszítás és kizárólagosság
sajnos mégis jelentkezik átmenetileg többször is a történelem folyamán mint fel-
ismerhető és ami még rosszabb, mint kimondottan nagyon rossz tulajdonsága.

82

22 II. János Pál pápa a Katolikus Egyház nem  első olyan vezetője, aki elismerte az Egyház tör-
ténelmi tévútjait, de mindenképpen a legnyíltabban és leglelkesebben fejezte ki bocsánatát és meg-
bánását miattuk. Ezzel mutatta meg legjobban, hogy a mai összetett világban, oly sok veszélyes
erővonal és feszültség közepette és ellenére  az Egyház képes visszatérni eredeti értékrendjének
mércéjéhez.
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Akkor fog ez megtörténni, mikor a kereszténység államvallássá lép elő, a
világi vezetés által elfogadva és általános elismerést kivíva magának, mint tör-
vényes és ráerőszakolt egyedül valós szellemi, vallási és egyházi rendszer. A
történelem folyamán ez az elvető viszony más vallásokkal szemben, melyekkel
a keresztény egyházak találkoztak, ütköztek és harcoltak, megőrződik és csak
erősödni fog, kiéleződik nem csak mint saját mellékes és átmeneti tulajdonsá-
guk, hanem alkalmakkor, mint markáns formája saját térítő és védekező politi-
kájuknak.

10.

A természeti vallásoknál, mint amilyen a horvát ősvallás is volt, ilyen ellenkezés
más vallásokkal szemben nem volt. A vallás mint szellemi és megismerési érték
nincs a másokkal való versenyzés szférájában. Az ellentétek magában a vallásban
vannak jelen, a maga mazdaista (zoroasztrikus) dualizmusában, a nappal és éj-
szaka, fény és sötétség, születés és halál, évszakok, emberi természetek, jó és
rossz, isteni ellentétében, mely jelen van minden létezőben a természetben és em-
beri közösségekben egyaránt. Az emberek között a versengés zónájában csak a ter-
mészetes javak, valós és anyagi előnyök, birtoklásuk és használatuk vannak.

Ebben a zónában van mindenekfelett az erő és hatalom, hogy ezekhez hoz-
zájusson és megtartsa, örökre magáévá tegye és biztosítson.

A vallásnak többnyire a nép szellemi egységének biztosítására van fenntartva.
Ő ennek az egybetartozásnak a tartóoszlopa, közössége egységének, a nép

saját magáról alkotott  tudatának biztosítéka és záloga. Ő teszi a népet nagy ci-
vilizációs testté.

Összeköti múltját jövőjével. A régi horvátok vallása minden bizonnyal szent
szellemiség volt tele mágikus szertartással, hagyománnyal és művelettel, de
egyben kincsestára a megismert tudásnak és tapasztalás művészetének.

Más népi közösségekkel egybevetve, ő többnyire misztikusan kialakított ha-
gyomány a hatalom viselésére és megtartására saját maguk felett és a velük egy
politikai területen élőkön.

Éppen ezért, amikor a vallási ellentétek a kereszténység szükségszerű elő-
nyét hozzák és vezető szerepét a pogányság felett, ez szükségszerűen nem csak
a pogányság, mint vallási egység szétesését hozza magával, hanem a horvát ál-
lami és társadalmi intézmények szétesését is magával hozza, a horvát nép ter-
mészetes ellenálló képességét gyengíti az egyre harciasabb és agresszívebb
környezettel szemben.

Az ilyenfajta tendenciák a belső vallási és társadalmi ellentétek egyre na-
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gyobb kiélesedéséhez kellett hogy vezessenek, végletekig menő mértéket értek
el, éppen amikor az állam külpolitikai okok miatt – hogy fennmaradjon és pros-
peráljon – a pogányságot nyilvánosan meg kellett hogy bélyegezze és elvetnie
mint nem elfogadottat és megengedettet.

Ez az az idő, amikor a horvátokra a legmagasabb helyekről erőszakolták a
keresztény purizmust, monizmust és univerzalitást az egyházon belül és kívül,
a politikában és azon kívül mint alapvető feltételt szabták meg civilizáltságuk
elismeréseként, alapvető intézményeinek elismerése és azok érvényessége érde-
kében politikai szubjektivitásuk és különösségük elismeréseként.

Abszurd, hogy a horvát állam – mint azt majd később látni fogjuk – akkor
tűnt a legerősebbnek, mikor a legengedékenyebb volt és legtöbb erényt az ilyen-
forma igények teljesítésében, mikor hajlandó volt lemondani saját egyediségé-
ről, még olyanokról is, melyek a keresztény liturgia megtartására vonatkoztak,
saját nyelven tartott istentiszteletének mondott és énekelt részeinek, a glago-
lyita írásmód megőrzéséről – sőt a saját horvát miséjükről is.

Valóban pedig éppen ekkor belülről a legmegosztottabb, éppen ezért a leg-
gyengébb is.

Másrészről az egyház nem próbálta megtanulni a megtűrést és fokozatosságot,
mivel ezekben a kérésekben látta biztosítékát saját missziójának elvégzésében.
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Latin miséjének megtámadhatatlan egyformaságát látta kötelező biztosítéka-
ként vallási egységének és mindenhatóságának, elementáris és meggyőző erejének.

Innen az a kitartás és merev következetesség ezeknek a formáknak az őrzé-
sében, függetlenül ellentétes hatásainak mértékétől, mely sokszor mint meg-
semmisítő bumeráng vágott vissza.

Mindennek ellenére a pogányság vesztésre állt. 
Vissza kellett húzódnia a nyilvános helyekről, szerepekből és tisztségekből.
De még évszázadokig emeltetnek és oltatnak a régi szent helyek, állandóan

eltüntetve a hegyek és dombok tetejéről, a természet kiemelkedő pontjairól. Ke-
resztény templomok veszik át helyüket.

Keresztény mártírok és szentek hada, keresztény harcosok és égi diadalmas-
kodók új szentélyek jó névadóiként űzik ki ezekről a szentélyekről és áldozati
oltárok mellől a valamikori isteneket, mint rossz szellemeket és démonokat.

Néhol pedig még évszázadokig egymás mellett léteznek a pogány áldozati
oltárok és katolikus templomok hagyományos mágikus körmenetek és ajándé-
kozási szertartások gyülekezőhelyein.

A keresztény erények elöljárói, a róluk elnevezett templomokban megteste-
sülve, saját létükkel tanúskodnak ezeken a helyeken az egy istennek való szol-
gálat helyességéről, tanúskodnak győzelmükről felettük.23

A régi kultuszok egyre újabb titkos helyekre húzódnak vissza, egyre meg-
közelíthetetlenebb vidékekre, a horvát állam belsejének elhagyatott és kietlen vi-
dékeire. Idővel ezekről a helyekről is elűzik őket és helyüket átveszik a
keresztény templomok, helyenként pedig oltáraik évszázadokig egymás mel-
lett léteznek érdekes szimbiózist alkotva.24 Ezért van a horvátoknál és azoknál,
kik elfelejtették, hogy őseiket így nevezték olyan nagyszámú templom a ma-
gaslatokon, halmokon és dombokon, hegyek és hegyvidékek csúcsain. Akkor
pedig, mikor a glagolyita lét már-már űzött kultusz szintjére jutott, ezek közül
a szabadban álló templomocskák közül sokat elfeledtek és elhagytak.

Ezért van megannyi templom – sajnos legtöbbje beomolva – furcsa, alkal-
matlan és ránézve érthetetlen helyen.25

Ez a magyarázata annak is, hogy miért van például Pag szigetén és a többi
kvarneri, de más szigeten is és a horvát hátországban oly nagyszámú romokban
heverő és elhagyatott kis templom.
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23 A. Šonje , Svetovid kultja Pag szigetén. Történelmi-etnográf  füzetek. Elért eredmények, 7-
12 Rijeka 1995. 107-118 old.

24 Azok, akik elfelejtik kik is voltak, nem érdemlik meg, hogy itt említést tegyünk róluk, amíg
maguk nem jönnek rá, hogy a gyors felejtésnek ez a fajtája nem a civilizált és jól nevelt ember tu-
lajdonsága.

25 N.Crnković. Az ősi horvátok vallása és kultikus helyei CCP, 33/XVII., Zagreb 1994., 59-90. old.
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HRVATSKO KRŠĆANSTVO

Kristijanizacija Hrvata

1.

Pokrštenje Hrvata i podpuna pobjeda kršćanstva nad njihovim drevnim pogan-
stvom nije bio čin jednoga trenutka, niti neka kratkotrajna kampanja preobraće-
nja.1 Hrvatska nije imala svoga Karla Velikog koji bi kršćanstvo širio križem i
mačem. Ono se u hrvatskom narodu uvriežilo iz dvaju temeljnih razloga. S jedne
strane, bilo mu je blizko i prihvatljivo zbog svojih duhovnih svojstava kao teo-
logija vječna života, mirotvorstva i ljubavi. S druge strane, Hrvati su ga bili
spremni prihvatiti jer njihova predhodna duhovnost nije bila u izravnoj opreci s
njim; ona je bila određena poglavito razboritim prihvaćanjem životnih pojavnos -
ti kao naravnih datosti i zato što je njihova iskonska duhovna nastrojenost stek -
la kršćanstvom podpunost i svrhovitost koju prije nije imala, napokon stoga što
je ono bilo primjereno potriebama ondašnjega hrvatskog družtva i njegovoj ci-
vilizacijskoj razini.

Kršćanstvo je u hrvatsku dušu ulazilo svojim najboljim svojstvima, u procesu
mirna upoznavanja hrvatske populacije sa zatečenim pokorenim pučanstvom, u
procesu tihe i nenametljive simbioze, u suživotu dostatno civiliziranu da do -
pušta duhovno strujanje od vladajućih prema podložnima, ali i u suprotnu
smjeru, od podložnih prema vladajućima. 

Naravno, takav se proces nipošto ne smije idealizirati. Uvjek su postojale i
grube, profane, interesne strane života koje mogu utjecati na duhovnu sferu.
Zato, kad govorimo o kršćanstvu u njegovim najboljim svojstvima, onda zap ravo
mislimo na one osobine što su se u kršćanima ukorienile u doba njihove obez-
pravljenosti, lišenosti ikakvih povlastica, ikakvih družtvenih prednosti, na one
što su se u kršćanskoj populaciji uobličile, baštinile i nasljedovale u doba skro-

1 Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20.
st.), Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, KS, Zagreb 1996. str. 50, razborito i razložito piše: «Po-
krštenje naroda nije stvar nekog iznimnog trenutka, nego mukotrpno stoljetno misionarenje i obli-
kovanje kršćanskog mentaliteta. Krštenje narodnih vođa (u Hrvata se poimenice spominju Porga,
Porin, Vojnomir, Višeslav, Borna Ljudevit Posavski itd.) i vladajućih slojeva nesumnjivo pospje-
šuje proces kristijanizacije i poticaj je širim narodnim slojevima da prigrle kršćanstvo.»
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vita širenja vjere osvajanjem duša, uvjeravanjem  uzoritošću i osobnom pouz-
danom porukom, svojstvima stečenim u doba mučeničkog trpljenja za vjeru lju-
bavi, u doba svoje predanosti Kristovu nauku kao jedinu ufanju i spasu u
metežima, u kaosu i razsulu zemaljskog života, u svjetskom carstvu koje se na-
živo razpada.

Doista, zatečenim kršćanima na ovim prostorima, prema kojima su još za
trajanja Rimskog carstva hujile bujice novih naroda predvođenih svojim oruža-
nim družinama, vojskama i vojvodama, u vriemenima podpuna bezvlašća, ne-
reda i nesigurnosti, kada je svako pružanje odpora značilo sigurnu pogibiju, kad
je odavde bježalo sve što je moglo i imalo kamo - najčešće suludo i uzaludno
tražeći sigurno sklonište - u doba vlasti novih osvajača, kršćanima i kršćanstvu
nije preostalo ništa drugo nego reanimirati svoje iskonske valjanosti i uztrajati
u njima.

2.

U nemoći da ičim utječu na sudbonosne tokove, ljudima nije preostalo drugo
doli vratiti se prvotnoj kršćanskoj tajnovitosti i nevidljivosti, jačati u sebi nutar-
nje vriednostima i kriepiti se njima, vratiti se svojoj prvotnoj uztrajnosti, odpor-
nosti, a jamačno i tehnikama osobne evangelizacije. Ali bitna su sigurno njihova
ćudoredna svojstva, njihovi oblici zajedničtva, uzajamne pomoći i solidarnosti,
trpeljivosti, razumjevanja i nenasilja. Sigurno su upravo potomnjim svojstvima
otvarali put srcima i dušama novih gospodara zemlje i ljudi.

Valja, naime, shvatiti kako raztočeno, razmrvljeno, svim družtvenim bo -
lestima razjedeno družtvo kasnoga Carstva nije uspjelo očuvati i ostaviti u funk-
ciji niti jednu civilizacijsku stožernicu. Osobito se to očitovalo u podpunom
razpadu sustava i svih njegovih ustanova nakon propasti Zapadnog rimskog 
carstva 476. godine. 

Na cjelomu tom prostoru  ostala je jedino Kristova Crkva kao družtveni, ci-
vilizacijski, kulturologijski konstituens, kao faktor civilizacijske artikulacije, a
ona po svomu poslanju nije svjetovni, nego poglavito duhovni, vjerski činbenik.
Koliko je staro družtvo lišeno ikakvih ustanova iz prošlosti, najbolje se očituje
u obliku u kojem prežitci toga družtva na našim stranama, navlastito u roman-
skim gradovina na našoj obali i otocima, deklariraju svoje zajedničtvo, svoju
cjelovitost i civilizacijsku osobnost. Čine to izrazom clerus et populus. Dakle,
od svih družtvenih, političkih i upravnih struktura što ih je Rim ovdje stvorio u
nekoliko gradskih zajednica, preostali su samo svećenstvo i puk. Nestali su svi
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rimski magostrati, upravne strukture, ustanove; sve je svedeno na dimenziju 
krš ćanskog pastorala i Božjeg naroda lišenog ikakve ustrojbene slojevitosti, ar-
tikuliranosti, ikakvih drugih sveza svoje skupnosti i zajedničtva osim vjerskih,
crkvenih i bogoštovnih. 

Može se tek misliti kako je onda mogla izgledati struktura ostaloga ruralnog
pučanstva izvan tih zajednica, na širokim prostorima pod vlašću novih gospo-
dara. Njima doista nije preostalo ništa drugo nego vratiti se podkornom životu
prvih kršćanskih zajednica, podnositi strpljivo sve nedaće, skrbiti o svojoj 
obstojnosti, uzajamno se pomagati, uztrajavati u svomu vjerskom i duhovnom
određenju. Kršćanstvo je dakle na ovom prostoru svedeno na družtvenu razinu
nemoćna i krotka podložničtva. Samim time moralo je u sebi nanovo pronaći i
okriepiti  ona snažna duhovna i ćudoredna svojstva u kojima je nastalo, kojima
je plienilo pozornost ljudi, stjecalo njihovu naklonost i privrženost.

3.

Postoji još jedan element vezan s pokrštenjem Hrvata, koji u literaturi nitko ne
spominje, a koji je, eventualno, mogao bitno utjecati na taj proces. To je vjero-
jatna srodnost i sličnost jezika starinaca i novih došljaka na ovim prostorima,
mogućnost njihova izravna i neposredna  poslovnog i duhovnog sporazumjeva-
nja, koja nije tražila ni najmanji vriemenski razmak za obostranu jezičnu akul-
turaciju, nego su odmah bili sposobni uzajamno se razumjevati. Mogućnost
takve lingvističke sličnosti sigurno je mogla bitno utjecati na komunikaciju iz-
među zatečenih kršćana i novopristiglih pogana, ubrzati proces njihove uza-
jamne asimilacije i stapanja, njihova duhovnog ujednačivanja.

Naravno, ako te srodnosti obćenito nije bilo, ili ako je samo u nekim kraje-
vima ona bila manje izrazita, primjerice u krajevima gdje su se mogli očuvati
jezični tragovi galskih enklava, tragovi različitih jezika u krajevima naseljenim
rimskim veteranima, to je nedvojbeno moglo usporiti i otežati komunikaciju iz-
među došljaka i starinaca. Isti je slučaj u sredinama, navlastito gradskim, u ko-
jima su pod utjecajem rimske vlasti bili jači tragovi romanizacije.

Izvan je ove teme šire razlaganje teze o jezičnoj i genetskoj srodnosti doš -
ljaka sa starincima i mogućnosti novog tumačenja povjesti što ih ona pruža. Prvi
ju je cjelovitije prikazao Ivan Mužić, oslanjajući se poglavito na rezultate antro-
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2 Ivan Mužić, Podrijetlo i pravjera Hrvata. Autohtonost u hrvatskoj etnogenezi na tlu rimske pro-
vincije Dalmacije, Split 1991., str. 161-175.
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položkih, arheoložkih i jezikoslovnih iztraživanja.2 Na sličnoj, ali znatno dužoj
valnoj dužini funkcioniraju i zatočnici teorije o iranskom podrietlu Hrvata,3 koja
u najnovije doba dobiva sve veći broj pristaša i iztraživača te, što je još bitnije,
sve manje otvorenih osporavatelja, uglavnom ukopanih u ideologijske tranšeje
lijevih, anarholiberalnih, jugounitarističkih i drugih duhovnih i političkih tota-
litarizama.

Ivan Mužić je ovako sažeto razložio temeljno polazište te teorije: «Svi su se
ti etnosi, dakle oni koji su nosili hrvatsko ime, zbog svoje male brojnosti stopili
sa starosjediteljima. Ako su dakle preci današnjih Hrvata najvećim dijelom kao
etnička masa bili starosjeditelji, koji su se inače dijelili između sebe po poseb-
nim područjima i imenima, onda je jasno da je i u tom slučaju prajezik tih et-
nički uglavnom nepromijenjenih starosjeditelja mogao biti isti kao i njihov
današnji jezik. U narodu rimske provincije Dalmacije govorilo se u predantičko
i antičko doba (pra)slavenskim jezikom, kojim se u biti govori i danas. Sva miš -
ljenja da je u toj Dalmaciji (u navedenim razdobljima) postojao tzv. ‘ilirski
jezik’, od kojeg inače na ovom teritoriju nije sačuvana niti jedna jedina riječ,
spadaju u literaturu znanstvene fantastike.»4

S predpostavkom mogućnosti jezične i etničke srodnosti Hrvata sa starosje-
diocima, vrlo je logična predočba o ranom pokrštenju Hrvata. Nu, ovakvo nas
razmatranje nuka da malo pojasnimo pojam pokrštenja i ranog pokrštenja.

4.

Naime, i bez predpostavke o blizkosti i srodnosti hrvatskih došljaka u 7. sto-
ljeću sa starincima, tezu o njihovu ranom pokrštenju u nas je najsustavnije raz-
ložio Dominik Mandić. Po njemu, «Hrvati su prvi od svih slavenskih naroda
primili kršćanstvo. (…) To je moralo biti početkom jeseni god. 640. (kada je,
nap. N. C.) Ivanu Ravenjaninu uspjelo (…) za nekoliko mjeseci obratiti na 
kršćanstvo Porgu, vrhovnoga vladara Hrvatâ, i većinu velikaša i naroda između
Cetine i Zrmanje, gdje je bilo naseljeno prvo hrvatsko pleme, kojim je neposred -
no vladao Porga.5 Zbog toga – nastavlja on dalje – Hrvati valja da časte Ivana
Ravenjanina kao svoga pravoga narodnog apostola, a godinu 640. da smatraju
godinom obraćenja Hrvata na kršćanstvo.»6
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3 Zlatko Tomičić – Andrija-Željko Lovrić i dr., Staroiransko podrijetlo Hrvata. Zbornik simpo-
zija, Zagreb 24. lipnja 1998., Zagreb-Tehrân 1999. i tamo nav. lit.

4 I. Mužić, Podrijetlo, nav. dj., str. 174-175.
5 D. Mandić, Rasprave i prilozi, nav. dj., str. 140.
6 Isto, str. 142.

regionalis65-_Layout 1  6/2/2011  2:26 PM  Page 90



Međutim, Dominik Mandić ne bi bio katolički redovnik i vjeroučitelj, kada
bi time držao sav proces dovršenim. Zapravo, on je time samo jasno naznačio
rani početak  pokrštavanja, izkazao prvo otvaranje Hrvata prema novoj vjeri s
kojom su se tu susreli, i javna naznaka njihove sklonosti da je prihvate već u
drugom desetljeću nakon svoga dolazka na ove prostore. Međutim, on ne stav-
lja sve na taj jedan određen i povjestni čin, tj. da su Hrvati primili kršćanstvo u
onom trenutku kada je njihov državni vrh prihvatio tu konfesiju kao svoje služ-
beno vjersko određenje, kada je hrvatska država formalno postala kršćanskom
državom. To je prije stvar konvencije, nego istinske evangelizacije novoga 
kršćanskog puka. Zato on pojedinačno razlaže kako se među Hrvatima kršćan-
stvo tjekom vriemena širilo u pojedinim krajevima, od Slovinja (u panonskoj
Hrvatskoj između Gvozda i Drave) i Bjele Hrvatske (od Istre do Zrmanje) do
Bosne, Huma i Zahumlja, te do Crvene Hrvatske u Duklji te današnjem jadran-
skom primorju Albanije. 

Svekoliko to širenje nije dakle bio munjevit i jednokratan čin, nego postu-
pan, dugotrajan i neujednačen proces. Bilo je uzpona i padova, progredirajućih
i retrogradnih pojavnosti, bilo odpora kršćanstvu i sukoba s njim.7 Jer stvari su
se u nekim sredinama prije i poslije Porgina priklona kršćanstvu odvijale posve
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7 D. Mandić na istomu mjestu navodi: «U neretvanskoj oblasti između Neretve i Cetine koncem
7. ili najkasnije početkom 8. stoljeća, kršćanstvo je doživjelo jak nazadak: vodeći ljudi i većina pu-
čanstva te hrvatske pokrajine povratili su se na staro poganstvo.»

Put križa, otok Hvar, Jelsa
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neovisno o njemu, neovisno o drugim hrvatskim knezovima i kraljevima, mimo
ili čak protiv njihovih želja i htjenja. Naprotiv, ponekad su ti učinci bili suprot -
ni očekivanima i oprečni željenim. Može se držati dosta sigurnim da politički
faktor, dakle središnja državna vlast, nije bio uvjek najpresudniji u kristijaniza-
ciji Hrvata. 

S druge strane, djelovanje starih biskupija iz romanskih gradova na jadran-
skoj obali i otocima – koje su se očuvale barem u svojim sjedištima, ako već ne
na cjelim područjima svojih prvotnih jurisdikcija – koliko god bilo, ili pokuša-
valo biti, najbolje organizirano i osmišljeno, nedvojbeno ni približno nije davalo
žuđene rezultate, pače, više je poticalo na odpor nego na priklon katoličanstvu.
Stoga Franjo Šanjek nije nimalo uvjerljiv, nego je posve izvan konteksta po -
vjestne zbilje kada tvrdi: «Romanski kler u Dalmaciji bio je bez sumnje prvi
evangelizator Hrvata.»8 Naprotiv, sigurno bi više istine bilo u obrnutoj tvrdnji:
po svojoj vjerovjestničkoj djelotvornosti romansko jesvećenstvo u dalmatinskim
gradovima posljednji i najmanji činbenik u kristijanizaciji Hrvata. Jer stoji ne-
dvojbena i neprieporna činjenica da ranosrednjovjekovni Hrvati nikada nisu
prihvatili latinski kler romanskih gradova kao svoje istinsko duhovno i crkveno
vodstvo.

Zato bi se moglo činiti najuvjerljivijim mišljenje da je najtrajnije i najkvali-
tetnije rezultate davao onaj tihi, nemjerljivi i nezamjetni, gotovo stihijski proces
evangelizacije kojeg su akteri sami vjernici. To bi bila pučka predaja svoje vjere
novim gospodarima zemlje, novim vjernicima. 

Međutim, ljudi nisu spojene posude. Infiltracija te vrsti, duhovno zračenje i
prožimanje, navlastito širenje vjere i okultnih običaja, ne obavljaju se mehanič -
kim prelievanjem i utapanjem jednih u druge. Svaka konfesija, i ona najelemen-
tarnija, ima svoje prvake, priznate duhovne nositelje, obnašatelje i tumače
otajstvenih moći. Doticaj s drugom konfesijom ne temelji se na slučajnostima,
nego na hotimičnim, unapried osmišljenim postupcima, to prije što svaka od
njih pomno čuva svoj duhovni i kultni inventar, svoja obredna svojstva, svoje
ezoterične poruke, čine i izkustva, svoju predaju i kulturologijska dobra. 

Pri kristijanizaciji Hrvata pravila igre određivali su Hrvati, njihovo duhovno
vodstvo. Oni su u punom sastavu, njihov je ustroj podpun. Došli su na tlo ne
samo razbijena svjetskog carstva, nego i na područje duboko ranjena kršćan-
stva, područja bitno poremećenih i smanjenih kapaciteta njegove eklezijalne
strukture. Mnoge su biskupske stolice izpražnjene, mnogi vjernici pobjegli iz
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8 F. Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, nav. dj., str. 50. Isto u Eduard Peričić, Povijest
i vjera roda moga hrvatskoga, Zadar 2003., str. 19-21. 
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krajeva u kojima su živjeli. U toj oseci kršćanstvo je stisnuto na znatno manji
prostor nego je ranije bilo.9 Hrvati na svomu novom području nisu u doticaju s
kršćanstvom koje je u naponu snage, nego s duboko ranjenim, oslabljenim i ne-
sigurnim njegovim crkvenim strukturama. Zato, ako se već drugi hrvatski vla-
dar na ovom prostoru, sin i nasljednik osvajačev, prestao s kršćanima obhoditi
kao osvajač i pobjednik te počeo s njima razgovarati kao mudri vladar i njihov
kršćanski suvjernik, onda je to velik znak i velik poticaj pokrštavanju Hrvata.
Međutim, time je u tom procesu učinjen tek prvi korak, istina, onaj odlučni, ali
samo jedan od mnogih koje još valja učiniti.

5.

O čemu se radi?
Hrvatsko poganstvo ne bijaše neuka i glupa, primitivna i nesuvisla vjera. Ne

bijaše nikakvo zlo ni izopačenost od koje bismo se, oni prije i mi danas, triebali
skrivati i zbog kojih bismo se trebali sramiti svojih davnih prabaka i pradjedova.
To poganstvo imalo je glavu i rep. Bijaše plodom tisućama godina dugih izku-
stava jedne etničke populacije što ih je ona naraštajima stjecala na različitim
meridijanima i paralelama od svoje indijske pradomovine do perzijskih i kurd-
skih visoravni do crnomorskih obala, zakarpatja i pribaltika do Jadrana, 
najsjajnijeg bisera među morima. 

Ono što je ovdje najvažnije iztaknuti, to poganstvo nije bilo, niti je moglo biti
nešto što svatko u sebi kroji i mjenja po vlastitu nahođenju, prilagođuje svojoj
vlastitoj pameti i hirovitosti, suvislosti i nesuvislosti. To je pomno čuvano i nje-
govano zajedničtvo, veliko duhovno predajno dobro koje ima svoja čvrsta pra-
vila, svoje obrede, svoje obvezujuće svečanosti, svoj sustav vriednosti svega što
se događa među ljudima, zbiljskoga i izmišljenoga, racionalnoga i iracional -
noga, dopustivoga i nedopustivoga, valjanoga i nevaljanoga, vrloga i hudoga.
Ali, kakvo god da je bilo, hrvatsko je poganstvo nosilo u sebi sve duhovne lje-
pote, sav zanos i svu suvislost narodnoga bića.

Takva prirodna i naravna vjera bijaše memorijski sustav, enciklopedijski,
svestran i sveprimjenjiv. Nuždno je morao imati svoje iztaknute znalce, učite-
lje, čuvare, tumače i razlagače, svoje otajstvene zatočnike – svoje svećenike.
Bijahu među se strogo podjeljeni, hijerarhizirani. Na čelu im je djed, did. U lat.
izvorima iz doba Petra Krešimira IV. nalazimo nepreveden taj naslov u izvor-
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9 F. Šanjek, Počeci kršćanstva u Hrvata, Crkva u svijetu, XI/3, Zagreb 1976., str. 201-209.
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nom hrv. obliku, u grafijskim inačicama dad, dat, ded, dedo, dedu, det i sl.10

U najbližoj vladarevoj pratnji nalazimo osobu s tim naslovom do posljednjih
Trpimirovića u 11. stoljeću. Sigurno je u stoljećima prije toga njegova uloga na
dvoru hrvatskih vladara još iztaknutija, jasnije izražena. Nu, na žalost, iz tih se
doba nisu očuvali povjestni izvori u kojima bi se to zorno vidjelo.

Osoba s atributom djeda u kraljevskoj sviti očito pripada najužem krugu
dvorskih uglednika. Taj naslov ne nosi kakav dvorski ili regionalni dostojan-
stvenik, nego onaj kojega duhovna oblast, jurisdikcija, obuhvaća isti prostor,
istu i svekoliku narodnu i političku zajednicu što je sjedinjena pod vladarovim
vrhovničtvom. To se najbolje očituje u povjestnim vrelima u kojima se ta funk-
cija na hrvatskom kraljevskom dvoru izriče punim oblikom. Zapravo se radi o
dvije izprave iz 1070. godine u kojima se spominju iste osobe kao činitelji prav -
nih radnja i kao svjedoci. 

To su izprave o kupoprodaji i nadarbini u kojima Ivan, djed Hrvata («Ego
Joannes, Croatorum dad…;11 Iterum ego Joannes, Crouatorum dad…»)12 u
prvoj prodaje svoj posjed Čeprljani,13 a u drugoj daruje svoj dvor u Brdima14 sa-
mostanu sv. Krševana u Zadru, kojega opat u to doba bijaše Petar. Očito je djed
Hrvata naslov poznat i priznat na području čitave države koju drže Hrvati. Nje-
gov je nositelj imućan, bogat. On prodaje zemlju, možda i cjelo selo koje se na
njoj nalazi, te daruje vlastelinsku kuću, svoj dvor. Nedvojbeno je katolički vjer-
nik, jer nadarbinu daje za spas duše (pro remedio animę meę), ali nije posvećeni
katolički svećenik. Oženjen je ženom koja se zove Dobrica (Dobriza) te odluke
o zajedničkom dobru donosi zajedno s njom.

10 Uzp. o tomu Vl. Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, I., Zagreb 1908.-
1922; pretisak Zagreb 1975., str. 244-245.; J. Stipčević i M. Šamšalović, D. Z., nav. dj., str. 106, 114,
115, 117-120, 127-129. 

11 J. Stipišić i M. Šamšalović, D. Z., nav. dj., str. 119.
12 Isto, str. 120.
13 Isto, str. 119: «… uendo possessionem meam in loco, qui dicitur Ceprigliani…» (kurziv je

moj, N. C.). Množinski oblik (pluralia tantum) ovoga toponima upućuje na naselje, vjerojatno po-
dložničko selo kojega su prebivatelji nosili prezime Čeprljan. Naziv lokaliteta i naselja je vjeroja-
tno nastao po travi sabljasta  lista, gomoljasta koriena i visoke drvenaste stapke kao u perunika. To
bi bio najstariji zapis o travi koja se na ovom otoku sveudilj zove čeprlj. Po iztraživanju mr. Ive
Oštarića to je Asphodeus aestivus, koga u Kolanu zovu i brden. Dr. Ante Dabo, Svečanost gromača,
Pula 1987., str. 26, vidi u njoj vrst zumbula, perz. Sunbul. Prema tomu čeprlj bi bio jedna vrst lji-
ljana hijacinta (Hyacinthus orientalis, Liliaceae). O toponimima imenice čeprlj v. P. Skok, Slaven-
stvo i romanstvo, nav. dj., I., str. 107.

14 Isto, str. 120: «…curtem in loco qui dicitur Berda.» Sudeći po značenju toponima, moglo bi
se pomisliti kako se tu radi o kakvom ljetnom prebivalištu djeda svih Hrvata. Međutim, u drugoj
takvoj darovnici djeda Družnika, isto, str. 129, na istom se lokalitetu navodi selo Slivnica, a to  bi
mogla biti Slivnica jugozapadno od Vinjerca.
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To bi bilo sve što se može neposredno zaključiti iz spomenutih dviju izprava.
Međutim, iz znakovitih zbivanja tjekom vladavine Petra Krešimira IV. i nakon
nje vrlo je jasno kako uloga djeda nije prazan naslov preostao kao dvorski ures
iz nekih starijih vriemena, nije degradiran tradicijski institut, nego označuje vrlo
ugledna i utjecajna dvorjanika na dvoru hrvatskih kraljeva. O tomu će biti više
rieči u daljnjem tekstu, a ovdje vriedi zapamtiti da je djed svih Hrvata na dvoru
hrvatskih narodnih vladara - izgubivši vrhovno vjersko i crkveno poglavničtvo,
koje su preuzele kršćanske crkvene ustanove - i dalje ostao glavnim skrbnikom
o narodnoj baštini,15 civilizacijskim ravnateljem i čuvarom svekolikoga predaj-
noga dobra, čuvarom tradicija, pravila, reda i običaja svoga naroda, čuvarom i
jamcem uljudbenoga naslieđa, stožernikom duhovne strane narodnoga baštin-
stva, poredka i državnog subjektiviteta. Djed Hrvatom, kako ga označuje Vla-
dimir Mažuranić,16 bijaše predstojnikom onih pučkih uglednika, pamtilaca i
čuvara mudrosti, koji se spominjahu v zakonih svojih otac i od svojih ded ča
bihu slišali,17 te razlaže: «…čini mi se, kao dostojanstvenik državni, narodni, a
ne kraljeva dvora.»18

Zato, dok djed stoji uz kralja i njegovu vlast, dok on svjedoči i svojom na-
zočnošću podkriepljuje njegove odluke i pravorieke – u ponekoj izpravi i na
prvom mjestu, odmah poslije kralja - dotle možemo biti sigurni da i hrvatski
narod svojim iskonskim ustrojem stoji uz njega, da ga podupire vriednostnim 
sustavom svojih predaja, svojim iskonskim civilizacijskim redom i poredkom,
svojim pravom i svekolikim duhovnim dobrom. 

6.

Međutim, nameće se pitanje: je li veliki djed Hrvata jedini predstavnik, zastup-
nik i glasnogovornik hrvatskoga naroda u njegovoj ranosrednjovjekovnoj 
državi?

Odgovor je: sigurno nije jedini. Nedvojbeno uz djeda postoje njemu podlo-
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15 Sudeći po tomu kako Vl. Mažuranić, Prinosi, nav. dj., I., str. 245-246, tumači značenje ter-
mina djedić, djedin, djedina, djedinstvo u izvorima, rieč djed upućuje na svako baštinstvo, naslje-
dno pravo obćenito, osobno, obiteljsko, rodbinsko, ali je osobito njegovo značenje što upućuje na
pravno sudioničtvo u plemenskom posjedu (jura possessionaria nobilitaria), u kojem sva plemen-
ska braća imaju jednako pravo nasliedstva. U rieči djed može se dakle nazrieti vriednostni znamen
međuplemenskog, općenarodnog zajedničtva u iskonskom plemenskom ustroju Hrvata.

16 Isto, str. 245.
17 M. Kostrenčić, Vinodolski zakonik, Rad JA, sv. 227, Zagreb 1923., str. 145.
18 Vl. Mažuranić. Prinosi, nav. dj., str. 245.
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žne i podređene strukture nižih dužnostnika koji imaju istovrstne zadaće i uloge
na pokrajinskim i mjestnim razinama, u plemenima, pojedinim naseljima ili te-
ritorijalnim zajednicama. Nedvojbeno, u to doba još živ, duboko ukorienjen ple-
menski sustav u Hrvata još funkcionira kao stožerni element poredka, kao
duboko nutarnje prepoznatljivo dobro, jamac etničke uztrajnosti i obstojnosti, te
u svakomu od njih postoje primjerene ustanove, osobe koje ih personaliziraju,
drže neugasivim ognjišta njihova zračenja. Te nestorijanske ustanove i osobe si-
gurno su dio svakodnevice u užim sredinama, kad su evidentne na razini 
države.

Pitamo se: možemo li sa sigurnošću tako govoriti, kad o njima u najstarijim
hrvatskim izvorima nema nigdje ništa, ni spomena? 

Odgovor je: u takvoj nas realnoj pretpostavci, samo prividno preslobodnoj,
podkriepljuje pojava tih pučkih duhovnih prvaka u nešto kasnijim vriemenima.
Podkriepljuju te pojavnosti na mnogo širim prostorima od onih koje danas na-
zivamo hrvatskima. Od 12. stoljeća nadalje cjelu ustrojstvenu piramidu pučkoga
tradicionalnog duhovničtva nalazimo u Bosni. Uz djeda su gosti, strojnici i
starci kao njegovi zbornici i dogovornici diljem hrvatskih zemalja, kao njegovi
kriepostni suradnici u plemenima, plemenskim bratstvima do najudaljenijih iz-
danaka. 

Vladimir Mažuranić je u svoje doba hrabro izrekao predpostavku o jedinstvu
hrvatskoga tradicionalnog svjeta u obliku pitanja: «Nije li djed bosanski (…) 
postao po primjeru djeda hrvatskoga, a ovaj nije li bio po tome neki dostojan-
stvenik duhovni?»19 Poslije njega proći će desetljeća, a takvo se što nitko neće
usuditi upitati, a kamoli predložiti kao zbiljsku mogućnost - koliko god bilo na-
ravno, logično i jedino suvislo riešenje. Koliko god to bila jedina razborita 
matrica odgonetke enigme pravjere Hrvata i Crkve bosanske.20

Na analogije takvih pojavnosti u prošlosti ne nukaju nas samo neke njihove
slučajne sukladnosti, izvanjske podudarnosti ili kakve  nasumične blizkosti. Tra-
govi takvih pojavnosti mnogo su širi, brojniji i znakovitiji nego se obično misli.
Primjerice, 1211. godine u Bugarskoj se među krivovjercima spominje - točnije
rečeno, proklinje - osoba s naslovom djeda (děd´c´ srědeč´ski), a još u 19. sto-
ljeću u toj istoj zemlji su katolici nazivali svoga biskupa dedom gospodinom. U
srednovjekovnoj je Srbiji povjestno utvrđeno da je 1305. godine djed bio jedan
od dužnostnika na dvoru kralja Milutina.21 Napokon, pravoslavni vladike (epi-
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19 Isto.
20 Uzp. o tomu N. Crnković, Vjera i svetišta starih Hrvata. Novi putovi iztraživanja, Croatica

Christiana Periodica, XVII/33, Zagreb 1994, str. 59-64.
21 Jaroslav Šidak, Djed, Enciklopedija Jugoslavije, 3, Zagreb 1958., str. 19.
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skopi, tj. biskupi) u Srbiji i Makedoniji su još donedavno uz naslov dobivali i od-
nosni apozicijski pridjevak, dedo vladika.

Svi ti primjeri govore kako je duhovna struktura prvobitna hrvatstva u Bosni
bila istovjetna ili vrlo slična onoj podlozi na kojoj će od 12. do 15. stoljeća nik-
nuti i uzrasti osobita duhovnička i vjerska zajednica poznata kao Crkva bosan-
skih i humskih krst’jana. Iznjedrila se iz dubokih vlastitih koriena, te nipošto nije
neki strani nasad na ovom tlu, nego je svojevrstni endemni hibrid, nastao auto-
selekcijom u neposrednu doticaju i križanju s kršćanstvom. Zato možemo uzeti
tu Crkvu kao zbiljski i dosta vjerodostojan uzorak za tvorbu približno točne pre-
dočbe o konfesionalnom i eklezionalnom stanju u Hrvatskoj od 9. do 11. stoljeća. 

Tako gledajući, postaje jasno kako je duhovnički sloj iskonskoga hrvatskog
poganstva bio onaj faktor kojeg je djelovanje najodređenije i najjače utjecalo
na proces pokrštavanja Hrvata. Stoga se vjerojatno ne može bitno pogriešiti ako
se u shvaćanju toga procesa krene od postavke da pokrštavanje Hrvata nije kre-
nulo od obična vjernika – vjerniku, nego od svećenika – svećeniku. Tako gle-
dajući, pokrštavanje je moglo početi istom onda kada su duhovnici hrvatskog
poganstva počeli shvaćati vriednosti kršćanstva i neke prednosti njegove pred
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Ostaci antike u Splitu
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njihovim shvaćanjem svjeta, prirode i čovjeka sama, eshatologije, ali poglavito
zagrobna života, uskrsnuća i kršćanskih ćudorednih postulata. 

Jesmo li problem vjerovjesničtva u Hrvata s razlogom sveli na vlastit, 
Hrvatima imanentan duhovnički kadar? Doista, ako vjerovjestničtvo jest komu-
nikacija, onda je u ovom slučaju bitno pitanje tko s kim razgovara? Koji je pre-
sudni segment u hrvatskom patrijarhalnom tribalističkom družtvu, u svakoj
pojedinoj sredini, koji je najosjetljiviji i najutjecajniji da o tomu vodi glavnu
rieč, da sudi i odlučuje? Svakako, bez toga prvotnog duhovničtva, bez njegova
priklona i prilagodbe kršćanstvu, nije moglo biti kršćanskog vjerovjesničtva.
Tek će se s vriemenom u tom procesu uobličiti svećenici glagoljaši, samonikla
djedovska struktura uobličena kristijanizacijom, te na nekim drevnim predaj-
nim i duhovničkim tradicijama u Hrvata. Tek će se tada uz djeda Hrvata poja-
viti i biskup Hrvata kao poseban institut.

7.

Tražeći uzroke prijamljivosti Hrvata za kršćanstvo, posve je dostatno staviti na
jednaku ravan promatranja oba vjerska sustava, vidjeti ih u njihovoj uzporedbi
i međuodnosu. Kršćanstvo nije nahrupilo, nego se u hrvatskom družtvu tiho i ne-
nasilno ugniezdilo, procvjetalo i propjevalo nekim svojim svojstvima koje prvot -
na vjera Hrvata nije imala, niti ih je mogla vjernicima pružiti. Naravno, rečeno
ne znači neku pretencioznu obću vriednostnu gradaciju kršćanstva u odnosu
prema prvotnoj vjeri Hrvata, ili obrnuto. Ne, samo se žele iztaknuti poglavito
ona svojstva kršćanstva koja su hrvatskom družtvu u fazi njegova već dubokoga
nutarnjeg razslojavanja pogodovala njegovu duhovnom preusmjerivanju. To
valja iztaknuti osobito zato što kršćanstvo, kakva su ga mogli vidjeti Hrvati –
djelujući iznutra i izvana – nije bilo nenasilno u smislu da bi bilo pasivno, ne-
djelatno ili posve nenametljivo.

Naime, kao što ni hrvatsko družtvo ne bijaše jednoličan državom obuhvaćeni
substrat, nego ima jasno razčlanjene upravne, vojne, vjerske, gospodarske, so-
cijalne i druge slojeve i sastavnice, tako ni kršćanstvo nije u sebi bilo jedno-
bojno i jednoslojno. Na prvom mjestu valja lučiti kršćane na hrvatskom
državnom tlu i one izvan njega, a ove potomnje na one koji su unutra hrvatskog
teritorijalnog i komunikacijskog sustava i one koji stoje izvan hrvatskih državnih
granica te moćno zrače i djeluju na sve što se unutar njih zbiva. 

Tako od doseljenja Hrvata djeluju tri stupnja kršćanskog utjecaja na njih. Na
prvomu je stupnju zatečeni kršćanski vjernički puk sa svojim dušebrižnicima
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unutar granica hrvatske države. Njihov se utjecaj može najmanje pratiti – ili ga
se izravno uopće ne može zamjetiti iz povjestnih vrela – a ta je podložnička 
kršćanska populacija iz prije navedenih razloga, možda, izvršila najpresudniji
utjecaj na pokrštavanje Hrvata. 

U drugom su stupnju kršćanske enklave sa svojim dijecezanskim i metropo-
litanskim poglavarima koji prebivaju u romanskim gradovima u primorju i na
otocima. Funkcionirajući u njima, nastoje iz njih nametnuti svoje duhovno i 
crkveno vrhovničtvo cjelom području svojih nekadašnjih eklezijalnih državina,
svojih bivših jurisdikcija duboko u područjima hrvatske državne vlasti. 

A iznad obiju tih struktura stoji nevidljiv, ali utjecajan Rim, papinski, s go-
tovo astralnim zračenjem moći svoga čudnovato složenog, a opet jedinstvenog
eklezijalnog instituta. Najčešće on ne djeluje izravno nekom svojom svjetov-
nom silom, nego posredno, te s njim valja dobro odvagivati svaki korak i svaku
rieč, jer svaka od njih nosi posliedice na državnom i međunarodnom planu. 
I stoji Carigrad, kao nominalni ili stvarni gospodar gradova Bizantske Dalma-
cije, ali njegovo gospodstvo tek u ponekim razdobljima izlazi izvan gradskih
zidina primorskih i otočnih gradova. Bizant s glavom u nedohvatno blieštavom
Carigradu kao pomorska i vojna sila, kao izraz i dokaz moći kršćanstva, stalan
je očevidnik njegove zbiljske postojanosti i njegovih prednosti.

Zato se jasno i razlikuju dometi, utjecaji i kakvoća pokrštavanja, ovisno o nji-
hovim nositeljima, o pristupu pokrštenicima i pretenzijama pokrštavanja, odatle
regionalne razlike u pokrštavanju, pa i mjestne.

8.

Kršćanstvo je, volens-nolens, preuzelo od Rimljana, ako ne tehniku, a ono sva-
kako imperijalnu tendenciju romanizacije, koje se u biti oslobađa tek u najno-
vije doba. Stoga kršćanstvo ne ulazi u starohrvatsko družtvo samo kao teologija
i religija, kao crkveni ustroj, nego i kao moćni posrednik grčko-rimske civiliza-
cije i kulture, posrednik koji se držao toliko nadmoćnim svima ostalima, te ne
dopušta nikakve inačice, nikakve osebujnosti, nikakve posebnosti. A Hrvati su
htjeli očuvati neka svoja drevna dobra koja nisu držali potriebitim napuštati.
Među tim dobrima su jezik i pismo, glasbena i likovna izražajnost, tehnička
znanja i izkustva, obilje predajnih oblika i ostvarenja. Što je najbitnije, Hrvati
su primili kršćanstvo tek kad su ga učinili svojim, kad je Isus progovorio njiho-
vim jezikom, kad su evanđelja postala izričajnim djęlom njihove vjerske mud -
rosti, njihove izražajnosti i riečitosti. 
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Populacija pak, koja takvo što ima, ne odstupa i ne predaje se lako. Pa i
nikad, dok uztrajava na svojim vriednostima i tradicijskim ustanovama kao bit-
nom inventaru svoje narodne osobnosti. Etnički substrat s takvim svojstvima,
tak vom svješću o sebi i stoljećima njegovanim tradicijskim dobrima prije se
lomi nego što se svija, radije puca neg’ ičemu uginje. 

Iz navedenih razloga valja reći kako nisu samo primatelji i davatelji kršćan-
stva bili u sebi slojeviti, nego su imali to svojstvo, proces i vrieme u kojem se
pokrštavanje odvijalo. Kristijanizacija je dakle imala neke svoje stupnjeve i
etape, ne uvjek ravnomjerno i pravocrtno poredane. Pet je bitnih stupnjeva i to-
liko njima primjerenih etapa: 

1. Relativno kratko razdoblje u kojem unutar hrvatske države kršćanstvo i
poganstvo suobstoje kao dva izolirana družtvena i duhovna svjeta, naj-
prije neprijateljski i staležki razdvojena odnosom vladajuće i podložničke
populacije, a poslije nekog vriemena s prvim doticajima, uzajamnim uva-
žavanjem i početnim oblicima suradnje.

2. Razdoblje prožimanja poganstva kršćanstvom, a završava pokrštenjem 
prvoga hrvatskog vladara; početak stvaranja glagoljaškog svećenstva; 
začetak stvaranja crkvenog ustroja u Hrvata; u rastu kršćanstva mogu se
naslutjeti neki elementi autocefalne hrvatske Crkve, iako nema traga da
je ta težnja ikad jasno programirana i uobličena. 

3. Dva vjerska sustava postoje paralelno: priznato i progredirajuće kršćan-
stvo te uztrajno tradicionalno poganstvo (prevladavajuće mahom u – na-
zovimo je uvjetno - izvankomunikacijskoj hrvatskoj unutrašnjosti), ali sve
jače potiskivano; početci odpora kršćanstvu u tradicionalnim slojevima i
sredinama hrvatske populacije; jamačno su ti odpori uvjetovani družtve-
nim razslojavanjima (jačanjem autokratskih feudalnih struktura na vla-
darskom dvoru i pojedinim pokrajinama) te mjenama gospodarske
strukture zbog pedologijski, orografski i klimatski izmjenjenih uvjeta 
privrieđivanja i prometnih prednosti, navlastito u primorju, na otocima i
Dinaridima.

4. Vrieme službene (ponekad tek nominalne) kršćanske premoći kada vla-
dar nameće svoje osobno kršćanstvo i svoga dvora kao normu ponašanja;
službeno niekano poganstvo ipak postoji; ono je prikriveno ili posve skri-
veno, polulegalno ili ilegalno, prigušeno ili zatomljeno, suspregnuto i 
samozatajno, ali ponekad u trenutcima javnog nastupa ono je robustno,
okrutno i divlje; uzajamni odnosi netrpeljivosti stalno osciliraju, najčeš -
će su vanjskopolitički uvjetovani i poticani; izvana ih generiraju strani 
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crkveni ili svjetovni činbenici, a iznutra vladajuće strukture, među se po-
djeljene ne toliko kršćanstvom i poganstvom, političkim, vjerskim i soci-
jalnim modernizmom i tradicionalizmom, nego poglavito dvorskim
centralizmom i regionalnim partikularizmom, oprekama dvorskoga i ple-
menskoga plemstva te svakovrstnim oblicima pretenzija za većom vlašću,
tvarnim dobrima i drugim prednostima. 

5. Razdoblje kršćanske jedinovaljanosti na hrvatskom državnom prostoru
počinje tek s propašću ranosrednjovjekovne hrvatske države te ulazkom
Hrvatske u državnu zajednicu s Ugarskom; poganstvo je stavljeno izvan
zakona te djeluje kao kriptoreligija ili još češće kao sektaško ili heretičko
odpadničtvo od kršćanstva, kao sveudilj živ ostatak poganskih kultova ili
kao pučki folklorni rudiment.

Elementi svih ovih razvojnih etapa uzlaznoga kršćanstva i silaznoga pogan-
stva ne nižu se navedenim redom u istom jednokratnom i neponovljivom ritmu,
u jednakim razmacima i jasno razlučeni jedni od drugih; naprotiv, međusobno
se izprepliću, javljaju se u valovima, opetovanim probojima i obnovljenim obli-
cima kao naknadne reminiscencije ili siloviti protuudari za restituciju tradicio-
nalnoga svjetovnog i duhovnog poredka.

9.

Došavši na ove prostore u prvim desetljećima 7. stoljeća, Hrvati su se odjed-
nom našli usred kršćanskog oceana. Kršćani bijahu diljem zemlje koju su zau-
zeli, ali jednako tako skoro u svima okolnim zemljama kojima su omeđeni,
zapadno i jugoiztočno od njih, i onima južno, onkraj Jadrana. Temeljna razlika
između osvajača i pokorena pučanstva time je još jače naglašena i nazorice vid -
ljiva. Ta oštra podjeljenost i razdvojenost ipak nije trajala dugo. Sudeći po mi-
siji opata Martina, koja se po mišljenju Dominika Mandića svršila pokrštenjem
hrvatskoga vladara, suživot kršćanstva i poganstva dobiva odtada civiliziranije
oblike. 

U svima tim i kasnijim mjenama – koje samo misaono možemo pratiti, a tek
ih na trenutke uočavati iz povjestnih izvora – bitno je markirati glavnu razdjel-
nicu odnosa kršćanstva i poganstva, označiti temeljnu cezuru toga povjestnog
doba: prielaz iz doba uzajamne trpeljivosti u doba netrpeljivosti, iz sfere kakve-
takve obostrane podnošljivosti u sferu nepodnošljivosti, odbojnosti i mržnje.

Kakve su mogućnosti za određivanje te cezure? Može li se to učiniti upira-
njem prsta u određeni dogođaj, čin, vladarski postupak, dan ili godinu, barem?
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Postoje, naravno, u hrvatskoj povjesti znakoviti datumi, ali se ni za jednoga
od njih ne može reći kako je do njega glede toga bilo jedno, a od njega drugo,
posve obrnuto. To, drugčije rečeno, znači da su oba vjerska sustava težko pod-
nosila blizinu drugog kad su u njemu mogli nazrieti ugrozu za sebe sama. Li-
beralniji su mogli biti kada takve ugroze nisu ćutjeli. Ipak postoji među njima
bitna razlika. 

Poznato je kako monoteističke religije imaju u sebi ugrađen negativan naboj
napram svima ostalim religijama, a osobito jedne prema drugima. Takav je ju-
daizam i sve religije koje su se iz njega iznjedrile. Pače, u judaizmu je ta zna-
čajka vrlo oštra, jer je kao kanonizirano bogoštovlje i svekoliko predajno dobro
Židova zadržao neprevladana svojstva drevne tribalističke izključivosti. Kršćan-
stvo se javilo u judaizmu kao negacija njega samoga, iako je zadržalo mnoge
njegove tradicije i temeljni monoteistički postulat. 

Iz niza ovih premisa ne može se brzopleto zaključiti da je kršćanstvu genet -
ski ugrađena odbojnost prema svim ostalim religijama. Bit je u tomu da izvorno
kršćanstvo, Kristovo poslanje obćenito, ne može biti shvaćeno kao išta ino i
oprečno, kao ikakva drugotnost koja bi bila protivna njegovoj temeljnoj naravi,
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22 Papa Ivan Pavao II. nije prvi poglavar katoličanstva koji je priznavao stranputice u povjest-
nom hodu Crkve, ali je nedvojbeno najotvoreniji i najzdušniji u izražavanju izprika i kajanja zbog
njih. Time najbolje pokazuje kako u današnjem složenom svjetu, s toliko pogibeljnih silnica i na-
boja, Crkva nalazi snagu vraćati se kriepostima svojih iskonskih valjanosti. 

naime, da je kao doktrina i kao zajedničtvo vjernika uvjek građena i stasala na
najmirisnijem cvjetu svjetske povjesti i ljudske civiliziranosti, na teologiji lju-
bavi, na bogoljublju i čovjekoljublju. Zato je zapravo genetska odbojnost spram
drugih religija u kršćanstvu obćenito, pa i u katoličanstvu, tek efemerna povi -
estna naplavina na njemu. Nu, iako mu nije imanentna, takva će se odbojnost i
izključivost, na žalost, ipak povriemeno javljati u prošlosti kao njegovo pre -
poznatljivo i, što je mnogo gore, kao njegovo izrazito vrlo loše svojstvo.22

Dogodit će se to tek kada kršćanstvo postane državnom vjerom, kao svjetov-
nom oblašću odobren i obćenito priznat, kao zakonit pa čak i nametnut i jedino
valjan duhovni, vjerski i eklezijalni sustav. Tjekom povjesti takav će negatorski
odnos spram drugih vjera, s kojima će se kršćanske crkve susretati, sudarati i su-
kobljivati, one zadržati i još znatno razviti i zaoštriti ne samo kao svoje uz putno
i privriemeno svojstvo, nego ponekad i kao izrazit oblik svojih vjerovjestničkih
i obranbenih politika.

10.

U prirodnih religija, kakva bijaše vjera starih Hrvata, takvih nasuproćenosti
prema drugima nije bilo. Vjera kao duhovno i spoznajno dobro nije u zoni nad -
metanja s drugima. Suprotnosti su u vjeri samoj, u njezinu mazdaističkom (zo-
roastričkom) dualizmu, u deiziranoj opreci dana i noći, svjetla i tame, rađanja i
smrti, godišnjih doba, ljudskih naravi, dobra i zla, svega u prirodi i u ljudskim
zajednicama. U zoni nadmetanja među ljudima su samo prirodna dobra, tvarne
i imovne prednosti, njihov posjed i korištenje. U toj su zoni poglavito sila i moć
da se sve to stekne, zadrži, trajno prisvoji i osigura. 

Vjeri preostaje poglavito jamstvo duhovnog zajedničtva naroda. Ona je sto-
žer toga zajedničtva, jedinstva njegove skupnosti, zalog narodne svjesti o sebi
i osobnosti. Ona čini narod množtvenim civiliziranim tjelom. Spaja njegovu
prošlost i budućnost. Vjera starih Hrvata je nedvojbeno bila otajstvena duhov-
nost puna magijskih obreda, običaja i čina, ali je ona ujedno riznica spoznajnih
dosegnuća i izkustvenih umjeća. U odnosu spram drugih narodnih zajednica i
njihovih vjera, ona je poglavito mistično osmišljena predaja obnašanje i drža-
nja vlasti nad samima sobom i nad drugima na svomu političkom području.
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Zato, kada vjerske opreke vode neminovnom narastanju prednosti kršćanstva
i njegovoj supremaciji nad poganstvom, to neumitno vodi raztakanju ne samo
poganstva kao religijskog sklopa, nego vodi razgrađivanju hrvatskih državnih i
družtvenih instututa, vodi slabljenju naravne odpornosti hrvatskoga naroda
prema sve militantnijem i agresivnijem okruženju. Takve su tendencije morale
voditi sve jačem zaoštravanju nutarnjih vjerskih i družtvenih opreka, morale do-
sezati razine krajnjih zaoštrenosti osobito odkad je država iz vanjskopolitičkih
obzira – da bi obstala i prosperirala – morala poganstvo javno obilježeti i zati-
rati kao nešto nepoćudno i nedopustivo.

To je vrieme kada se Hrvatima s najviših mjesta nametao kršćanski puri-
zam, monizam i univerzalizam u Crkvi i izvan nje, u politici i izvan nje kao te-
meljni preduvjet priznanja njihove civiliziranosti, priznanja njihovih temeljnih
ustanova i njihovih valjanosti, priznanja njihova političkog subjektiviteta i nje-
govih osobitosti. Absurdno je da se hrvatska država – vidjet ćemo u daljnjim tek-
tstovima – činila najjačom kad je pokazivala najveću popustljivost i najviše
revnosti u izpunjavanju takvih zahtjeva, kada je bila spremna odricati se svojih
samosvojnosti, pa čak i onih izraženih u održavanju kršćanskih obreda, govor-
nog i pjevnog bogoštovlja na vlastitu jeziku, održavanja glagoljice i glagoljaštva
– odricanja čak od svoje hrvatske mise. A zapravo je tada u sebi bila najdublje
podjeljena, stoga i najslabija. 

Na drugoj strani, Crkva se nije pokušavala naučiti trpeljivosti i postupnosti,
jer je u takvim zahtjevima vidjela jedini zalog za valjano izpunjenje svoje mi-
sije. Neokrnjiva uniformiranost njezina latinskog obrednika držala se obvezat-
nim jamstvom njezina bogoštovnog jedinstva i univerzalizma, njezine
ele  mentarne snage i uvjerljivosti. Otuda uztrajnost i kruta dosljednost u čuva-
nju tih svojstava, koliko god to imalo i suprotne učinke ili se ponekad vraćalo
kao pogubni bumerang.

Unatoč svemu tomu, poganstvo je bilo na gubitku. Moralo se povući s javnih
mjesta, uloga i dužnosti. Ali još će stoljećina nicati i gasiti se stara svetišta, ne-
umitno se uklanjati s vrhova brda i planina, sa znakovitih točaka u krajoliku. Za-
mjenjuju ih kršćanske bogomolje. Vojska kršćanskih mučenika i svetaca,
kršćanskih bojovnika i nebeskih slavodobitnika u svojstvu vrlih titulara novih
bogomolja iztjeruje s tih svetišta i žrtvenika nekadašnja božanstva kao zloduhe
i demone. A ponegdje će još stoljećima suobstojati poganski žrtvenici uz kato-
ličke crkvice uz običajna sastajališta za magijske obhode i poklonstva.23 Prvaci
kršćanskih vrlina, utjelovljeni u crkvama koje su im posvećene, svjedoče svo-
jom postojanošću na tim mjestima o svojim valjanostima u službi jednomu
Bogu, svjedoče o svojoj nadmoći nad njima.
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23 A. Šonje, Svetovidov kult na otoku Pagu. Pvjesno-etnografski zapis. Dometi, 7-12, Rijeka
1995., str. 1o7-118.

24 Takvi koji zaboraviše tko su nekad bili, ne zaslužuju da ih se ovdje spomene dok se sami ne
sjete i dok ne uvide kako skorojevićski zaborav te vrsti nije svojstvo civilizirane i uljudbeno rele-
vantne čeljadi.

25 N. Crnković, Vjera i svetišta starih Hrvata. Novi putovi istraživanja, CCP, 33/XVII., Zagreb
1994., str. 59-90.

Stari se kultovi povlače na sve novija tajnovita mjesta, u sve nepristupačnije
krajeve, na pustopoljine i u zabiti hrvatske unutrašnjosti. S vriemenom ih i na
tim staništima potiskuju i zamjenjuju kršćanske crkve, a ponekad stoljećima nji-
hovi oltari supostoje jedni uz druge u nekoj čudnoj simbiozi. Otuda u Hrvata, i
u onih koji su zaboravili da su im se predci tako nazivali,24 tako brojne i tako
česte crkve na uzvišicama, na humcima i briežuljcima, na brdima i planinama.
A u vriemenima kada je i glagoljaštvo dovedeno na razinu gotovo progonjena
kulta, mnoge će se od tih crkvica na slobodnim prostorima zapuštati i na -
puštati. Odatle tolike kršćanske crkvice – najčešće, na žalost, urušene – na čud-
novatim, neprikladnim, naizgled neshvatljivim mjestima.25 I odatle, primjerice,
na otoku Pagu kao i drugim kvarnerskim i inim hrvatskim otocima, diljem 
hrvatske unutrašnjosti, tolike ruševine starih i napuštenih crkvica.
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dr. Bariska István

A Wesselényi-szervezkedés főrendjei
egy kőszegi vendéglőben

Bevezetés

Mai napig is azt valljuk, hogy levéltáros alig talál szebb feladatot annál, ha ren-
dezhet. Ilyenkor minden világossá válhat a rábízott forrásokban. A szerkezet
éppúgy, mint az összetartó elemek. Annak háttere is, hogy miként jött létre az
egész levéltárrész. A benne érdekelt szereplőkről nem is beszélve. Hogy közben
arra is fény derülhet, hogy benne történeti aranyrögöket mos ki az idő, az tiszta
nyereség. Mi így jártunk 1986-ban. Éppen húsz esztendeje tehát. 

Történt ugyanis, hogy tisztázni kellett a feudális kori számlák, számlakivo-
natok („Auszügl”) sorsát. 1939-ben Kőszeg város azzal bízta meg a nagy mű-
veltségű Suhajda Lajost, hogy rendezze a kőszegi levéltár anyagát. Suhajda
tanár úr 1920–1936 között volt a kőszegi evangélikus leánylíceum igazgató he-
lyettese és rendes tanára.1 Az egykori Eötvös kollégista itt latin nyelvet, ókori
történelmet, filozófiát és művészettörténetet tanított. A selmecbányai evangéli-
kus gimnázium Trianon után Kőszegre menekült tanára kitűnően tudott néme-
tül. Átlagon felüli paleográfiai érzéke lehetett, hiszen pontosan és korrekt
módon olvasta a 13–17. századi kőszegi forrásokat. A magyarországi latint
éppen úgy, mint a magyar és osztrák udvari kormányszervek, továbbá a városi
kancelláriák közép- és korai újfelnémet anyagát is. Ezekről precíz regesztákat
készített. Ez az anyag képezi ma a híres Acta Miscellanea (Vegyes történet ira-
tok) cédulakatalógusát. Egészen pontosan cédularegesztáit.2 Ez az anyag ma
igen fontos segédlet. Ez teszi lehetővé a 16. századi iratanyagban azt, hogy
benne darab szinten tájékozódjunk. 

Suhajda Lajos 1936-ban saját kérésére vonult nyugdíjba. Néhány évvel ké-
sőbb, 1939-ben kapott megbízást a kőszegi városi levéltár vezetésére és rende-
zésére.3 A latin-történelem szakos tanár azonban nem volt avatott levéltáros.
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1 A Kőszegi Gyurátz Ferenc Ev(angélikus) Leánynevelőintézet és Leánygimnázium Értesítője
az 1936-1937. évről. Szerk. Arató István igazgató. Kőszeg, 1937. 61.p.

2 Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltára (a továbbiakban: VaML KFL). Suhajda-regesz-
ták. 3-8. dob. 1233-1607. 

3 VaML KFL Kőszeg város képviselőtestületének iratai. Közigazgatási jegyzőkönyvek. 1939.
jún. 20. 1784-3/1939.sz.. határozat 79-81.p.
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Nem rendelkezett archivisztikai alapismeretekkel, ennél fogva alapvetően hi-
básan közelítette meg a rendezési feladatát. Áttételesen ennek köszönhetjük
azonban, hogy ráakadtunk a Wesselényi-féle összeesküvés szereplőinek kőszegi
adataira. Ezzel együtt arra, hogy az ellenállás szereplői milyen vendéglátásban
részesültek Kőszegen. 

Utólagos segédletek igazolják, hogy a tanár úr rendezési munkálatai a 17.
század második felére is kiterjedtek. Így többek között az elszámolásokra is. Itt
meg kell jegyeznünk, hogy Kőszeg önkormányzatának két kamarás szerkezete
1568-ban alakult ki.4 Ettől kezdve lényegében készen álltak a választott hivata-
lokhoz rendelt hatáskörök. Voltak olyan hivatalok, amelyeket elszámolásra 
köteleztek. Ilyen volt a városbírói (Stadtrichteramt) és a céhmesteri (Zechmeis -
teramt) hivatal. Félreértés ne essen, de ezúttal ismét fel kell hívnunk a figyel-
met egy kőszegi terminológiai sajátosságra. Arra nevezetesen, hogy ennek a
16-17. századi céhmesteri hivatalnak semmi köze nem volt a céhekhez. Az tud-
nivaló, hogy a középkorban céhek által alapított oltárok számadásmesterét is
így hívták. Ez örökölődött át a reformáció idejére. Kőszegen éppen emiatt a vá-
rosi kamarásokat még céhmestereknek nevezték. Csak 1648-tól vezették be a
magyarországi városi adminisztráció megjelölését a kőszegi kamarási hivatalra
(Stadtkammereramt) is.5

Itt kezdődött a mi történetünk is. Feltűnt ugyanis, hogy Kőszegen a városi
levéltár korábbi rendezései során a különböző számadási mellékletekből, „be-
légekből” külön so-rozatokat alakítottak ki. Ilyen mellékleteknek számítottak a
városkamarás számadáskönyveibe beillesztett számlák, kivonatok („Auszügl”)
is. A számadáskönyvek első felében bevételi, második felében pedig kiadási ol-
dalakat (rovatokat) nyitottak. Mindkét rovatban havi és napi elszámolás történt.
Az akkori gyakorlatnak megfelelően az egyes kiadási tételeket bevezették a
számadáskönyvek kiadási oldalaira. Természetesen hó és nap szerint. A beírt
kiadási tételek igazolására a városhoz küldött számlákat vagy számlakivonato-
kat beérkezési sorrend szerint a hátoldalon 1-től kezdődően leszámozták. Végül
a számadáskönyvekben azon oldalak (havi elszámolások) közé illesztették,
ahová a kiadási tételeket bevezették. Ez volt az akkori gyakorlat. Nem volt ve-
szélytelen. Ha a mellékletek valamelyike ugyanis kiesett az adott év kötetéből,
meg kellett keresni annak a hónapon és napon belüli helyét és sorrendjét. 
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4 Bariska István: A 14-17. századi kőszegi elit. In: Előadások Vas Megye Történetéről. IV. Arc-
hivum Comitatus Castriferrei (továbbiakban: EVMT). Szerk. Mayer László. Szombathely, 2004.
226-227.p.

5 Uő.: Iparosok, kereskedők a 14-17. századi Kőszegen. EVMT. 299-291.p.
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Mindezt azért kellett elmesélni, mert a levéltár rendezése közben követke-
zetesen kiemelték ezeket a számadási mellékleteket. Suhajda Lajos azután idő-
rendi sorrendben új sorozatot alkotva rakta le őket. A hiba helyrehozhatatlan
lett, hiszen a mellékelteket végleg elszakították a számadáskönyvektől. A beve-
zetett tételektől. Ezt követően persze úgy lógtak a levegőben, hogy nem volt
mihez kötni őket. Több száz ilyen mellékletről van szó, amelyek rekonstruálni
kell az eredeti helyét. Ráadásul azok a számadáskönyvek, ahonnan ezeket kie-
melték, idővel el is tűntek. Persze a számla tartalma, kiadója, címzettje, időa-
datai, valamint a hátoldalra vezetett sorszámok alapján. Miközben a sorszámok
minden új kiadási oldalon újra kezdődtek. Az viszont kifejezetten Suhajda Lajos
érdeme, hogy a számlák legalább fennmaradtak. Éppen az 1660-as évek szám-
lakivonataival foglalkoztunk, amikor döbbenetes felismerés lett úrrá bennem.
Először ezt szeretnénk megosztani olvasóinkkal.

A Wesselényi-féle összeesküvés résztvevői Kőszegen

Ahogy a számlákat és számlakivonatokat rendezgettük, először csak azt tűnt
fel, hogy a sorok közt ismerős nevek vagy hivatalok bújtak meg. A baj az volt,
hogy alig felismerhetően. A korai újfelnémet írott nyelv maga sem volt egysé-
ges. Így aztán Magyarországi gyakorlata sem. Eltért a városi kancellárián al-
kalmazott írástudók és a kézművesség, kereskedelem, vendéglátás szereplői
gyakorlatában is. De a kézjegyük, a manuszuk is. A következő felsorolás éppen
ezért nem is ad képet arról, hogy milyen paleográfiai sűrűségű erdőben kellett
tájékozódni. Olyan változatokat kell a legkülönbözőbb kézírással elképzelni,
mint a „des graffen Nadasdy” (des Grafen Nádasdy), „graff Scheze gerg” (Graf
Széchy György), „der Herr Libbey Görg” (der Herr Lippay György), „graff
Forckäschz” (Graf Forgách), „hern Kamer bressedentn” (Hernn Kammerpräsi-
denten), „graff Serine” (Graf Zrínyi), „des Räkozy sein Haubtman” (Rákóczi
sein Hauptmann), „gräffin Seriny Bedterin” (Gräfin Zrínyi Peterin), „Herr
Zitzy” (Herr Zichy), „Herr Serinyi Petder” (Herr Zrínyi Peter). „herr Palladina
sein Diehner” (Herr Palatinus sein Diener), „herrn Witzygepan” (Herr Vizege-
pan), „Herrn Graff Nädästy sein herr Brefekt” (Herrn Graf Nádasdy sein Herr
Präfekt), „herr graff Dräschkowischz” (Herr Graf Draskovich), „herr Brobst
von stainenanger” (Herr Propst von Steinamanger), „herr Witnety” (Herr Vit-
nyédy), „herrn Canzler seine Leidt” (Herr Kanzler seine Leute), „herr Landt
gespan von Staienenanger” (Herr Gespan von Steinamanger), „der graff dräsch-
kowischz” (der Graf Draskovich), „der graff Butyan Baull” (der Graf Batthyány
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Pál).6 Hangsúlyozzu, hogy a neveket, hivatalokat és rangokat itt már gyerekjá-
ték a zárójeles és az azon kívül álló változatokkal összevetni. A számlakivona-
tok nyers valóságában azonban egészen másként festettek. Úgyszólván
felismerhetetlenül. 

Tudjuk, hogy a fenti német nyelvű átírások még magyar nyelvű változatokért
kiáltanak. A helyzet azonban az, hogy ezek lényegében személy és helységne-
vek. Kisebb részben pedig feudális hivatalok és rangok, mint pl. Graf/gróf,
Kammerpräsident/kamaraelnök, Haupt-mann/kapitány, Gräfin/grófnő, Palla-
dina/palatinus, Präfekt/prekeftus, Propst/prépost, Vizegespann/alispán, Kanz-
ler/kancellár, Gespan/ispán. Ezek ma is általánosan ismert megjelölések,
amelyek ráadásul a latinból és németből is tudhatók. Esetünkben tehát nem is
erre szerettünk volna utalni. Sokkal inkább a német paleográfiai átírás nehéz-
ségére. Ráadásul úgy, hogy valóban csak utalni van módunk rá, hiszen a szám-
lákat, a kivonatokat író vendéglős keze írását, manuszát itt nem is tudjuk
visszaadni. Hogy a vendéglős avagy a vendéglő bérlője írni is tudott, a tiszta
nyereség, noha az írásbeliség a 17. század közepén ebben a városi környezet-
ben már nem volt olyan ritka. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kamarási számadások minket
érdeklő mellékletei 1665. márciusa és 1667 januárja között keletkeztek. Hiva-
talviselés szempontjából azonban ezeket az esztendőket fluktuáció jellemezte.
Amennyiben tehát a számlákon csak a hivatalt magát írta fel a vendéglős, úgy
mindig pontosan meg kell jegyezni, hogy azt ki viselte éppen. Mondanék pél-
dát erre. Zichy István 1655 júliusa és 1671 között volt a királyi kamara elnöke.7

Ezt a pozíciót ebben a szakaszban tehát stabilitás jellemezte. A magyar királyi
főkancellár ill. kancellár hivatalaival némileg más a helyzet. Egyrészt azért,
mert a számlák nem tettek e két hivatal között különbséget. Másrészt Lippay
György esztergomi érsek, főkancellár 1666. január 3-án meghalt.8 A csupán hi-
vatalra utaló, de nevet nem jelölő számlákon tehát csak ez utóbb említett dátu-
mig érthették Lippay Györgyöt a „Canzler” személyén.

Érdemes még egyszer felsorolni a számlákon megjelent neveket: gr. Ná-
dasdy Ferenc, gr. Széchy György, Lippay György, gr. Forgách Ádám, gr. Zichy
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6 VaML. KFL. Acta Miscellanea. Auszügl. 1665-1667 (továbbiakban: Act. Misc. Auszügl).
1665. júl. 20.–1667. jan. 4.). A neveket és hivatalokat ill. címeket csak egyszeri elfordulásban idéz-
tük, nem pedig annyi alkalommal, ahányszor azok a forrásokban megjelentek. Ezért itt csak azt az
első és utolsó forrás adtuk meg, amelyek a közbülsőknek mintegy keretet adtak. 

7 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai (a továbbiakban Fallenbüchl: Főméltósá-
gok). Bp. 1988. 110.p.

8 Fallenbüchl: Főméltóságok. 96.p.
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István, gr. Zrínyi Péter, gr. I. Rákóczi Ferenc, gr. Zrínyi Péterné Frangepán Ka-
talin, gr. Wesselényi Ferenc nádor, Vas vár-megye alispánja, gr. Draskovich Mik-
lós, a kancellár, a szombathelyi prépost, Vitnyédi István, gr. Batthyány Pál. Nos,
ez a felsorolás, szerintünk, önmagáért beszél. Azért, mert a nevek nagy része
olyan személyeket takar, akik résztvevői voltak a Wesselényi-féle összeeskü-
vésnek. A felismerés döbbenetes volt. Még akkor is, ha közülük néhányan em-
bereik útján képviseltették magukat. Így volt ez Wesselényi nádor, I. Rákóczi
Ferenc és Nádasdy Ferenc országbíró esetében is. Az egész eljárás utólagos re-
konstrukció. Azaz ismertek a szereplők, azok is, akiket felelősségre vontak, to-
vábbá azok is, akik időközben meghaltak. Sorsukból visszatekintve mód nyílik
arra, hogy valószínűsítsük a kőszegi összejövetelek célját. Annak ellenére, hogy
a kőszegi források erről nem beszélnek.

Van-e más magyarázat a főrangúak kőszegi kapcsolataira ? 

A felismerés egyben visszafogottságra intett. Hiszen az 1648-ban szabad kirá-
lyi városi rangra emelt Kőszegnek magánjogi kapcsolatai is lehettek a főrangú-
akkal. Példának okáért a Széchy és Nádasdy családdal. Mindkét család azon
volt, hogy Kőszeg birtokába juthasson.9 Ráadásul Nádasdy Ferenc Vas várme-
gye főispáni hivatalát is betöltötte.10 Hivatali kötelességei miatt maga a nádor is
sűrű levelezésbe került Kőszeggel. A Széchy család ugyanis éppen ezekben az
években keveredett több évtizedes perbe Kőszeggel.11 Az ügy jellege miatt a
királyi táblára került eljárásban Nádasdy országbírónak is tájékozódni kellett.
Hogy, hogy nem, de éppen Vitnyédi István közvetítésével.12 Vitnyédi pedig Wes-
selényi nádort tájékoztatta a nádori ítélőszék, a hétszemélyes táblára került per-
ben.13 Amiként Zichy István kamaraelnököt is ő tájékoztatta ugyanezen a
napon.14 És persze megmaradt az a levelezés is, amelyben a nádor közvetlenül
tájékoztatta Kőszeget az ügyek állásáról.15 Volt tehát éppen elég indok arra,
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9 Bariska István: A szabad királyi várossá válás ára. In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város
jubileumára. Kőszeg, 2000. 77.p.

10 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Bp. 1994. 107.p.
11 Kiss Mária-Horváth Ferenc: Kőszeg szabad királyi város levéltára. Vasi Szemle. 1963. 3.sz.

78-79.p.
12 VaML KFL Act. Misc. Keresztúr, 1665. okt. 18. gr. Nádasdy Ferenc levele Vitnyédi Istvánnak.
13 VaML KFL Act. Misc. Sopron, 1665. okt. 24. Vitnyédi István levele gr. Wesselényi Ferenc

nádornak.
14 VaML KFL Sopron, 1665. okt. 24. Vitnyédi István levele gr. Zichy István kamaraelnöknek.
15 VaML KFL Act. Misc. Enyicke vára, 1665. nov.1. Wesselényi Ferenc nádor levele Kőszegnek.
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hogy a szereplőket ne a Wesselényi-féle összeesküvés okán keressük a kőszegi
vendéglőkben.

És lehetne idézni tovább azokat a példákat, amelyek ellene szólnak annak,
hogy Kőszeg a Wesselényi-összeesküvés első szakaszának színhelye lett volna.
Annak továbbá, hogy ennek fedelet, asztalt, az asztalra étkeket és innivalót, egy-
szóval szokványos keretet a kőszegi vendéglők, kiváltképpen pedig a ma is mű-
ködő Arany Strucc fogadó adta. Ezek után jogosnak érezem a nekem szegezett
kérdést. Azt ti., ha csak közvetett módon tudjuk igazolni az összeesküvés kő-
szegi színhely voltát, akkor mivel tudom ezt hitelesíteni. Ma már tudjuk, hogy
közelebb vagyunk az igazsághoz. Talán éppen a közvetett bizonyíték miatt.

Büntetések a kőszegi részvétel igazolására

Szeretnék mindenekelőtt olyan körülményre utalni, amelyre utólag derült fény.
Azaz a szervezkedés leleplezésekor. 1672-ben Kőszeg a Magyar Királyi Kama-
rától olyan utasítást kapott, hogy „convictio” címén fizessen be 32 000 rajnai
aranyforintot. Ezt a képtelenül nagy összeget büntetésképpen rótta ki a kamara.
Nevezetesen azért, mert a városra bizonyították, hogy köze volt a Wesselényi-
féle összeesküvéshez. A kamara kész volt arra is, hogy elengedje a kivetett ösz-
szeget. Azzal a feltétellel, ha a protestáns város hajlandó befogadni a
jezsuitákat.16 Hogy Kőszegre a gyanú árnyéka vetült, azt jól érzékeltetette a vas-
vári káptalan vizsgálta is. Chernel Kálmán, Kőszeg történetírója 1878-ban nyil-
vánosságra is hozta az 1671-ben végrehajtott tanúvallatás tényét és eredményét.
Azt, hogy a gróf Széchy György és Fekete István kőszegi prédikátor, valamint
szuperintendens tevékeny részese volt az összeesküvésnek.17 A Kőszegen birto-
kos Széchy György ezért büntetésben is részesült.18 Szenczi Fekete István evan-
gélikus püspök viszont áttért a katolikus vallásra, majd Kollonich Lipót
kamarelnök és a császári biztosok közreműködésével ezúttal már katolikus bí-
róként a protestáns város élére választatták.19
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16 VaML KFL Kőszeg város tanácsának iratai. Ülésjegyzőkönyvek. 1672. okt. 16. 435.p., vala-
mint 1675. okt. 22. 110-113.p.

17 Chernel Kálmán: Kőszeg szabad királyi város jelene és múltja (a továbbiakban: Kőszeg)
Szombathely, 1877-1878. II. köt. 88-89.p.

18 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 10. köt. Pest,
1863. 533-534.p.

19 Payr Sándor: Szenczi Fekete István a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. 49.p., valamint Cher-
nel: Kőszeg. I. köt. Szombathely, 1877. 131.p. 
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Pauler Gyula 1876-ban jelentette meg az összeesküvésről szóló kötetét:
„Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664–1671” címmel.20

A kitűnő munka nem tudhatott még ezekről a kőszegi részletekről. Egyfelől
Chernel Kálmán kötete éppen egy évvel később látott napvilágot. Másfelől
Chernel maga sem talált rá a fent idézett, roppant érdekes helyi vonatkozásokra.
Ugyanakkor ő tárta fel a Kőszegen birtokos Széchy György, valamint Fekete
István evangélikus szuperintendes és az összeesküvés kapcsolatait. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy a kőszegi historikus azt is megemlítette, hogy létezett egy
levél, amelyet Vitnyédi István írt Bethlen Miklósnak. Ebben az 1669. május 10-
én fogalmazott levélben Vitnyédi azt állította, hogy a kőszegi protestáns lelké-
szek a kitörés előtt álló felkelés hívei, sőt, idézzük: „a dunántúli részek izga tói”.21

A büntetések visszamenőleg tehát az érintettséget iagzolják.
Mindez arra utal, hogy sem Kőszeg, sem a Kőszegen birtokos Széchy csa-

lád nem tudta elkerülni a felelősségre vonást. Akár a kormányzat fenyegetése,
akár birtokvesztés formájában történt ez. Mindkét esemény igazolja azonban,
hogy kellő komolysággal kell foglalkozni azzal, hogy mi történhetett a kőszegi
vendéglőkben. Mit kereshettek Kőszegen a Wesselényi-féle összeesküvés sze-
replői avagy azok emberei? Mi indíthatta őket arra, hogy elfogadják a város
rendszeres meghívását. Pontosabban azt, hogy a kőszegi számlákat rendszere-
sen a város fizesse ki. 

Segít az összeesküvés kronológiája?

Hogy a dolgokat egy kicsit egymáshoz közelítsük, érdemes felidézni az esemé-
nyek lokális kronológiáját. Nevezetesen 1665 márciusa és 1667 januárja között.
A tágabb kronológiai adatokkal ezért nehéz, mert annak napra lebontott adatai
még nem érhetők el. Pontosabban a helyi adatoktól azt reméljük, hogy a sok
helyütt és sokak által végzett kutatásnak egyfajta tükröt tudnak nyújtani. Ne fe-
ledjük, nem kevés, jelentős szereplő itináriumára lenne szükség, hogy az egy-
bevetést megtegyük.
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20 Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664-1671 (továbbiakban
Pauler: Wesselényi). I-II. köt. Bp. 1876. 

21 Chernel: Kőszeg. II. köt. 89.p.
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Az 1665. év vendégei

Úgy tűnik, ide kell idézni a történtek helyi kronológiáját. Legalább is a fent jel-
zett szűk két esztendőre. Arra a szakaszra, amikor a számba jöhető szereplők
vagy embereik a kőszegi helyszíneken jártak. Az az elgondolás, hogy az időrend
nyomán vélelmezhető a találkozások célja. Persze az is eredmény, ha kizárható.
Hiszen szeretnénk elkerülni, hogy a kőszegi adatok alapján valami hamis látsza-
tot keltsünk. A kronológia ezúttal egy-egy személyre koncentrálva jelenik meg.
Ennek is az az oka, hogy a lehetőségekig tisztázzuk szereplők kőszegi tartóz-
kodásának lehetséges okait. Azaz bele kell törődni, hogy részkronológiákon át
vezet az út a megoldáshoz. Egyszerűen azért, mert maga a szervezkedés is ön-
álló, olykor egymással szemben menetelő történéseken állt s bukott. 

1665. március 26-án Vitnyédi István írnoka („deß Herrn Witnety sein Schre-
iber”) érkezett Kőszegre.22 Aztán sort személyesen Vitnyédi István és emberei
követték.23 Az előző napon még német katonáktól volt hangos az Arany Strucc
fogadó. Vitnyédiről tudni kell, hogy a Somogyi-vendégfogadó háromnegyed
évvel korábban, 1664. július 20-án, majd július 21-én személyesen is megven-
dégelte.24 1665. június 23-án Nádasdy Ferenc gróf országbíró, Vas vármegye
főispánja küldte el embereit („deß graffen Nadästy seine leidt”).25 Ez utóbbi
esetben Simon János, a város kamarása személyesen fizette a számlát. Az ese-
tek nagy részében ugyanis a fogadósnak, Hanns Dauthnak át kellett küldeni azt
a városházára. Zrínyi Péter gróf, horvát bán 1665. augusztus 5-én töltött el itt egy
vacsorát és egy éjszakát is Széchy György kőszegi földbirtokossal és a Magyar
Kamara elnökének, Zichy Istvánnak a fiával, Zichy II. Pállal („deß Kamer bre-
ßedent sein Sohn”).26 Nem is kellett sokat várni, Zrínyi Péter ugyanis 1665.
szeptember 17-én újra a kőszegi Somogyi-féle, az 1672-től Arany Strucc nevét
viselő vendéglőt választotta. Társaságában ismét ott találni a kamaraelnök fiát,
ám egy nálánál sokkal előkelőbb vendéget is, nevezetesen Lippay György esz-
tergomi érseket is.27

1665. október 14-én a nádor, gróf Wesselényi Ferenc küldte el két szolgáló
emberét Kőszegre. Sajnos nem tudjuk azonosítani azt a személyt, akivel a nádor
követei a Somogyi-vendéglőben ebédeltek.28 A sokat forgolódó Zrínyi Péter ka-
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22 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. márc. 26. Auszügl. Nr. 59. 
23 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. márc. 30. Auszügl.
24 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1664. júl. 22. Auszügl. Nr. 22.
25 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. jún. 25. Auszügl.
26 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. aug. 5. Auszügl. Nr. 10.
27 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. szept. 17. Außzügl. Nr. 15.
28 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. okt. 14. A számla 1665. okt. 26-án készült. Auszügl.
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pitánya („deß graff Seriny bedter Haubtman”) nyolc emberével alig két hét
múlva, 1665. október 25-én ült asztalhoz Hans Dauth fogadósnál.29 1665. no-
vember 2-án Nádasdy Ferenc országbíró négy embere járt a fogadóban, akik
gróf Forgách Ádám („graff Forckgäschz”), Érsekújvár védője, a későbbi or-
szágbíró embereivel ebédre voltak hivatalosak a Somogyi-fogadóban.30 1665.
november 6-án, amikor újra Nádasdy gróf küldte el szolgáit Kőszegre, a szám-
lát újfent a város fizette. De ez a találkozó többek között Somogyi úr („in bey-
sein herrn Schumaty”) jelenlétében zajlott le.31

Természetesen nemcsak a szervezkedés szereplői, hanem más elkelőségek
is itt jártak. Olyanok, akik fontos szerepet játszottak példának okáért a protes-
táns Kőszeg rekatolizásában. Akik ennél fogva akarva akaratlanul a Habsburg
ellenes mozgalom oldalára állították Kőszeget. Ilyen volt Széchényi György is,
akinek szolgáló emberei 1665 novemberében szálltak meg a fogadóban, és akit
egyszerűen csak szombathelyi püspöknek („deß bischoff von Staienenanger
seine Diener”) neveznek.32 Természetesen győri püspöki hivataláról volt szó.
Alig tíz esztendővel később már mint kalocsai érsek többed magával, így Pállfy
Tamás kancellárral, Széchy Péter Vasi főispánnal foglaltatta el a protestánsok
kőszegi templomait.33 A kőszegi jezsuita gimnázium alapítója volt 1677-ben. S
ritkán emlegetik ma már, hogy mindez annak következménye volt, hogy a vá-
rost a szervezkedésben érintettnek találták. Hogy Kőszeg fontosnak tartotta,
hogy őket is megvendégelje, annak épp ez a kettős játék volt az oka. Az a szán-
dék, hogy elterelje a magáról a figyelmet.

És akik 1666–1667-ben jártak Kőszegen

Az új esztendőt 1666. január 10-én az előkelőségek között Zrínyi Péter gróf, to-
vábbá Rákóczy Ferenc kapitánya („deß Räkozy sein Haubtman mit iren laid-
ten”) nyitotta meg a Somogyi-vendéglőben, akik itt is aludtak.34 Persze a
számlán szokásos módon a kíséretre is történik utalás. Alig egy hónappal ké-
sőbb Zrínyi Péter felesége Frangepán Katalin („Frau gräffin Seriny bedterin
mit irn Leidtn”) érkezett ide kíséretével.35
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29 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. okt. 25. A számla 1665. okt. 26-án készült. Auszügl.
30 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 2. Nr. 25. Auszügl.
31 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 6. Auszügl. Nr. 5
32 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 20. Auszügl. Nr. 28. 
33 Chernel: Kőszeg. II. köt. 88-102.
34 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. jan. 10. Auszügl.
35 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. febr. 3. Auszüg. A számlát 1666. febr. 6-án keltezték.
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Ez a február, úgy tűnik, igen forgalmas volt a Somogyi-fogadóban. De nem
csak itt, hanem később a város tulajdonába került Sperl-fogadóban is. Ez Su-
sanna Neuschmid sz. Susanna Sperl kezében volt. Az előző évi elszámolás 1666
februárjában került a városhoz. Ebből kiderül, hogy Zrínyi Péter már 1665. jú-
lius 10-én is járt nála huszonöt tagú kíséretével. Hovatovább Zichy kamarelnök,
annak apja, Wesselényi nádor szolgáló embere („deß Herrn Palladina sein Di-
ehner”) többször is.36 Ez utóbbiak Horvátországba menet és hazafelé álltak meg
Kőszegen. A nádor jegyzője is itt szállt 1666. február 22-én.37

1666. március 14-én aztán Zrínyi Péter érkezett újra a Sperl-fogadóba, de
ezúttal Frangepán Katalinnal („mit der frau gräffin Auff Ihrer Dochter Hoch-
zeit”).38 Fontos adat, hiszen itt megjegyzi a számla azt is, hogy Zrínyiék Ilona
leányuk – Sperl asszony szerint – felvidéki esküvőjére igyekeztek. Susanna
Sperl azt is megjegyzi, hogy Zrínyiék fizetés nélkül távoztak. Így a kára abra-
koltatással együtt több, mint 4 rajnai aranyforintra rúgott. Erre az estre még
visszatérünk. Azt azonban már most meg kell jegyezni, hogy a fogadósné ezek
szerint másként gondolta. Azaz úgy vélte, hogy Zrínyiék nem a város vendégei
voltak. Azaz szerinte „nem hivatalosan” szálltak meg a Sperl-fogadóban. 

Amikor tehát az elszállásolásoknak, a fogyasztásoknak maga a város volt a
kifizetője, akkor a felek közt tárgyalásokat is fel kell tételezni. Így volt ez a So-
mogyi-fogadóban is, amikor Nádasdy gróf a maga prefektusát küldte el. De
ezen az 1666. március 17-i találkozón itt volt Nádasdy udvarbírája, továbbá a
város ügyésze Leonhard Lindenmayr és annak felesége is.39 Ugyanez történt
1666. április 10-én is, de Lindenmayr városi fogadott prókátor ék nélkül.40 1666.
április 15-én a kőszegi városbíró aztán ismét elrendelte, hogy ki kell egyenlíteni
a Somogyi-fogadó számláját. Ezúttal Zrínyi felesége Frangepán Katalin grófnő
és kísérete („die gräffin Seriny bedtrein”) ebédjét fizették ki.41

Olykor az is előfordult, hogy a Somogyi-féle vendéglő számláján az utazás
célját is feljegyezték. Miként 1666. április 28-án és 29-én benyújtott számlán,
amikor Dauth fogadós Nádasdy országbíró embereit látta vendégül.42 Hogy
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36 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. febr. 7. Außzug Iber Zöhrung Auß dem Sperlischen
Wirthaus. Nr. 40.

37 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. febr. 22. Außzug Auß dem Wirtshauß Iber Zöhrung.
Nr. 51.

38 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. márc. 14. Außzug  Gemainer Statt Iber Zöhrung Auß
dem Wirthauß Nr. 56.

39 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. márc. 18. Auszügl. Nr. 53.
40 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. ápr. 11. Auszügl. Nr. 57.
41 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. ápr. 16. Außzügl.
42 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. ápr. 28. és 29. Außzügl. Nr. 2.
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miért jöttek át Kőszegre, erről később még szólni fogunk. Egy megjegyzéssel
azonban ki kell egészíteni. Azzal, hogy április 28-án a mészárosok nyersbőrárú-
jáért jöttek („wegen der heit bey den Fleischhackern”). Amikor Draskovich
Miklós gróf feleségével 1666. május 9-én kíséretével a fogadóban járt, nem ke-
vesebb, mint harminckilenc ló („der herr graff Dräschkowitschz vndt sein frau
mit iren leidtn vnndt 39 Roß”) abrakoltatásáról kellett gondoskodni.43 Így hát
legkevesebb ugyanennyi emberről is. Egy héttel később május 16-án ismét Ná-
dasdy országbíró küldte ide embereit.44 De itt is határozott utalás van, hogy a
mészárosoknál lévő bőrökért („wegen der heit bey den Fleischhackern”) jöttek 

1666. július 19-én Vitnyédi István afféle uzsonára, estebédre érkezett Kő-
szegre. Fo-gyasztását Simon János városi kamarás fedezte. Ezt követően pedig
Zichy István kamaraelnök és Zrínyi Péter emberei ültek a fogadó asztalához.45

A magyar kancellár („Canczler seine leidt”) emberei 1666. augusztus 10-én és
19-én a Somogyi-fogadóban töltöttek egy-egy éjszakát. Minthogy név szerint
nem nevezték meg a számlák, csak találgathatunk, vajon Szelepcsényi György
főkancellárra avagy Szegedy Ferenc kancellárra kell-e gondolunk. A számlák
ugyanis csak egyszerűen „a kancellár úr embereit” („deß herrn Canzler seine
leidt”) emlegeti.46 Ugyanakkor Zrínyi Péterék („die Serinischen”) és a kamara
elnöke („Camerbressedent”) ellátásáról 1666. augusztus 13-án kellett a város-
bírónak intézkednie.47

1666. október 4-én a Vas vármegye alispánja („Herr Landtgespan von Sta-
ienenanger”) Somogyi Andrással és Hosztódy városbíróval tárgyalt a maga kí-
séretével Dauth vendéglős felszolgálta ebédnél.48 A számla egyszerűen csak
„szombathelyi ispánnak” nevezi hősünket. Ugyanő tűnt fel 1666. október 21-én
is a Somogyi-vendéglőben, ekkor azonban felesége is jelen volt.49 Bár a kuta-
tás szerint ekkor igen nagy a vasi alispáni hivatalban a fluktuáció, ekkor 1666
őszén Niczky Gáspár, valamint Batthyány Kristóf szervitora, Enyedy János volt
a vármegye két alispánja.50 Hogy a kettőjük közül melyikük járt Somogyi sze-
nátornál Kőszegen, innen el nem dönthető.
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43 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. máj.9. Auszügl 2.
44 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. máj. 16. Außzügl.
45 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. júl. 20. Außzügl. Nr. 11. 
46 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. aug. 24. Außzügl. Nr. 12. Az 1666. augusztus 10-i és

19-i vendég-látásról augusztus 24-én adták be a számlát, továbbá Fallenbüchl: Főméltóságok. Bp.
1988. 96-99.p. 

47 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. aug. 13. Auszügl.
48 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. okt. 6. Auszügl.
49 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. okt. 21. Außzügl.
50 Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter. In: Egy

emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnap -
jára. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2003. 197.p.
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Aztán a témánk szempontjából külön figyelmet érdemel, hogy 1666. no-
vember 4-én I. Rákóczy Ferenc küldte el kapitányát („ein Rákóczischer Haub-
tman”) Kőszegre, aki itt Zrínyiével („ein Serinscher”). A vacsorán Vitnyédi
István is részt vett.51 Egy nappal később pedig Wesselényi nádor szolgája („ein
balladinischer Diener”) vacsoráját fedezte a városi kincstár.52 1666. november
9-én pedig a bécsi haditanácstól volt itt valaki („einer von den Kriegß Ratt”),
de nevéről hallgat a vendéglős forrás.53

Azt semmiképpen sem feltűnő, hogy Somogyi szenátor vendéglőjében oly-
kor magát Somogyi Andrást is ott találjuk a város által megvendégeltek között.
Mint példának okáért 1666. november 27-én.54 Róla külön kell majd beszél-
nünk. Talán nem meglepő, hogy 1666. december 6-án Wesselényi szolgáló em-
bere („ein bälladinischer Diener”) is újra megjelent Kőszegen, aki egyébként
két szolgát is hozott magával és itt is éjszakáztak.55 Ő az, aki az 1667. január 4-
én a nádornak már csak a halálhírét hozhatta Kőszegre.56

1667. január 6-án aztán az aulikus Draskovich Miklós és neje ebédelhetett
Hans Dauth főztjéből. De ezzel mintha meg is ritkultak volna a szervezkedés
szereplőinek kőszegi utazásai. Vitnyédi István még 1667. január 16-18. között
kétszer is itt éjszakázott.57 1667. február 6-án még itt is ebédelt, aztán teljesen
megszakadt a fenti sorozat.58 Sem Zrínyi, sem Nádasdy vagy Rákóczi nem jöt-
tek többé Kőszegre. Így persze emberei sem. Ezért erősödik bennünk az a gyanú,
hogy Kőszeg a szervezkedés egyik színhelye volt. Van még egy adatunk arra,
hogy az ifjú Nádasdy gróf Kőszegen járt, de már nem a Somogyi-fogadóban. 

A kulináris alapanyagokról

Még mielőtt különféle fejtegetésbe bocsátkoznánk a kőszegi találkozók nyo-
mán, feltétlenül idéznünk kell néhány számlából. Egyszerűen azért, mert kul-
túrtörténeti értékük van. Arról mesélnek, hogy milyen alapanyagokból álltak
össze a kőszegi polgári fogadók étkei, ha különféle rendű szolgáltak fel. Sajnos,

51 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. nov. 9. Außzügl. Nr. 16.
52 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. nov. 5. Auszügl. Nr. 16. A számlát 1666. nov. 9.én

adta be a fogadós. 
53 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. nov. 9. Außzügl. Nr. 16.
54 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. nov. 27. Außzügl.
55 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. dec. 7. Auszügl. 
56 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1667. jan. 4. Auszügl. 
57 VaML. KFL Act. Misc. Kőszeg, 1667. jan. 16., ill. jan. 18. Auszügl.
58 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1667. február 6. Auszügl.
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nem mindegyik esetben áll ilyen lista a rendelkezésünkre. Mi az, hogy nem
mindegyik esetben. Éppen fordítva van. Alig néhány alkalommal adott a foga-
dós ún. részletező számlát.

Ide tartozik a Somogyi-vendéglő fogadósának, Hanns Dauthnak („Hannß
Dauth Wirth auff deß Herrn Schumaty Wierthß Hauß”) 1665. március 12-én be-
nyújtott számlája. Arról, amikor Zichy István kamaraelnök volt a fogadó ven-
dége.59 A lista szerint Dauth úr, aki egyébként az olvasat szerint Tóth úr is lehet
akár, friss halat („frische fisch”) tett az asztalra. De volt az étkek közt füstölt hal,
de száraz hal is („geselgte Fisch”, „stockfisch”). Hozzá cipót és fekete kenye-
ret („Ziboltn vndt schwarz brodt”) hozatott a pékektől. Akkor nem volt meglepő
az sem, hogy csiga („Schnecken”) is kerüljön a tányérra. Volt továbbá a felso-
rolásban savanyú káposzta („Saurß Kraut”), fűszer („gewierz”), só („Salz”),
tojás („Aier”), hering („Häring”), árpa („gerstn”), friss vaj („frischen Bud-
ter”), alma („Äebffel”), körte („Biern”), mazsola („Weinber”), tej („Mili”),
tejföl („Mili räm”). Van még néhány alapanyag, amelyet nem tudtunk megfej-
teni. Az azonban mindenképpen feltűnő, hogy mennyire könnyű étkek vannak
itt felsorolva. Az alapanyagok árulkodók, hovatovább a húsételeket iletően ki-
fejezetten könnyűek. Persze a bor nem maradhatott le a listáról.

Amikor Kőszegen a hegyvám fizetésére jöttek össze az ide deputált urak, a
felsoroltak egészen más „étlapalapanyagokról” tanúskodtak, így többek között
szerepelt a listán marhahús („rint fleisch”), bárány („Lamberß”), tyúk („Hin-
del”), hal („fisch”), répa („Ruieben”), saláta („Salat”), árpa („Gersten”), sajt
(„Käß”) füstölt hús („geselgst Fleisch”), liba („gannß”), disznóhús („schbei-
neß fleisch”), kakas („Kobanner”), méz („honig”).60 Amikor meg törvénynapra
készültek Kőszegen, a következőket szerezték be a magyar nyelvű számla sze-
rint: „malaczot, tejfeölt, nyulat, tikmonyt, új túrót, naspolyát, czipót, fekete kenye-
ret, sült gesztenyét”.61 Azt hiszem, jól látszik, hogy milyen kalóriakülönbség van
a kamaraelnök és különösen a hegyvám szedésre kiküldött urak étke között. 

Előfordult olyan eset – hovatovább sokkal gyakoribb volt –, hogy az előke-
lőségeket magánházakhoz hívták. Erről szól az 1665. november 7-i számla. Ezen
a listán a következőket találni: petrezselyem („Peddresil”), liba („genß”), kacsa
(„Ändten”), szopós malac („Spen Sau”), só („Salz”), kakas („Koppanner”),
jérce („Junge Henen”), gyöngytyúk („indianisch Hennen”), retek („Rädta”),
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59 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. márc. 12. Auß Zigl Was den 8 März auff den Herrn
Camer bressadentn ist geben worden 1665. Nr. 52. 

60 VaM KLF Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 2. Auszügl. Nr. 25. 
61 VaM KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 8. Memorial az Törvényes Terminusra….Anno

1665. die 8 No-vembris ...Quietentia  Nr. 48. 
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savanyú káposzta („Saures Krauth”), káposzta („Kell”), mustár („Kren”).62 Egy
1666 októberében kelt számla szerint „Nádasdy, Eszterházy Urfiak itt lévén” a
magyar nyelvű számla kiállítója azt mondta, hogy ellátásukra „kenyeret az sütők-
tül”, „két malaczot”, „pokát”(pulykát), „madarat”, „semlét”, „két száraz
halat”, „vajat és írós vajat” „lisztet fejéret”, „szallonát”, „vörös és fogh hagy-
mát”, „tyúkmonyokat”, „törött soot”, borsoot”, „répát”, „ro(z)sa vizet”, „tejet
és tejfölt”, „két ludat”, „12 tyukot és kappant”. Mindebből két szakács („főző”)
készített ételt.63 Végül, amikor az ifjú Nádasdy kőszegi ellátását fizette ki ifjabb
Michael Grünwald és Simon János kamarás a város nevében, akkor többek kö-
zött fekete kenyeret („Schwarz Brodt”), savanyú répát („sauere rueben”), szo-
pós malacot („span sau”), lisztet („,mehl”), zsemlyét, perecet, kiflit („Sehmel,
Pretzen, Küebffel”) és cipót („Zibolten”) szereztek be.64

Egy hivatott gasztronómia-történész nyilván tudna mit kezdeni a felsorolás-
sal. Akár több változatot is elő tudna adni, hogy mi minden lehetett csinálni a
halfélékből, a szárnyasokból, a tejtermékekből. Azért ezekből, mert a kenyér-,
a zsemle- és salátafélék adottak voltak. Ráadásul sokféle változatban. Az vi-
szont feltűnő volt, hogy a marha-, a bárány- és disznóhús kisebb arányban for-
dult elő. Ha mégis, úgy a „malacot” vagy „szopós malacot” részesítették
előnybe. A szárított és füstölt dolgok jelenléte ezeken a listákon arra utal, hogy
az étlapon a tartósított húsfélének is kitüntetett szerepe volt. Az ízesítők között
pedig fontos, egyben drága helyet foglalt el a só, a bors, továbbá – a cukor hiá-
nyában – a méz. A cipó elkülönítése a fekete kenyértől, továbbá együtt említése
vele arra utal, hogy az előbbi a fehér kenyér volt. Az árak ügyében, továbbá ál-
talában az életvitel ügyében külön elemzést lehetne folytatni, miként arra Zimá-
nyi Vera is felhívta a figyelmet.65

Bizonyíthatatlan bizonyság?

Amióta ebbe az írásba belekezdtünk, azóta a bizonyosság mellé a kétség is kí-
séretünkbe szegődött. Célunk volt, hogy valószínűsítsük a résztvevők kőszegi
jelenlétének célját. Egyáltalán a szervezkedés kőszegi színhely voltát. Hovato-
vább a város által történt kifizetésük okát. Szándékunkba állt, hogy kétséget ki-
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62 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1665. nov. 7. Auszügl. Nr. 19. 
63 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1666. nov. 2. Auszügl. . 2. Auszügl. 
64 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1667. ápr. 1. Littera Q. 
65 Zimányi Vera: Néhány összehasonlító szempont Sopron lakónak 16-17. századi életéhez. In:

A város térben és időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. Szerk. Turbuly Éva. Sopron,
2002. 115-121.p. 
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záróan tisztázzuk lehetséges okait. Hogy a két éves ciklus kronológiájával vé-
lelmezzük az ittlétek tendenciáját. És folytathatnánk a sort az ígéretekkel, remé-
nyekkel. 

Most mégis azt kell mondanunk, a fa nagyobbnak bizonyult mint a fejsze.
De a szerszámot nem törjük mégsem bele. Van mit tenni a forgácsokkal is. És
kellő szerénységgel ragaszkodunk ahhoz a bizonysághoz, ami egyelőre közvet-
lenül bizonyíthatatlan. Legalább is Kőszegről nézve. Mégsem mondjuk azt, hogy
felemelt kézzel várjuk az olvasók ítéletét. Sokkal inkább érezzük azt, hogy meg
kell kísérelni a kőszegi adatok a szervezkedés összefüggéseinek elemzését. 

Pauler Gyula, a szervezkedés historikusa Kőszegről

Azt tudni lehetett, hogy a Wesselényi-féle összeesküvés egyike korszak legösz-
szetettebb történetének. Érdemes elolvasni R. Várkonyi Ágnes erről szóló tanul-
mányát.66 Ennek alapján bárki meggyőződhet arról, hogy a kérdéskör ott feltárt
nemzetközi histo-riográfiája is óvatosságra int. Ebből az elemzésből mindenek-
előtt Pauler Gyula fent már idézett kivételes nagylátókörű kutatásainak elemzé-
sére kell utalnunk.67

Pauler fent idézett művében van egy szakasz, amely mindenképpen megér-
demli, hogy odafigyeljünk reá. Arról már volt szó, hogy a város kamarásához
benyújtott számlák túlnyomó része a Somogyi-vendégfogadóban készült. So-
mogyi András az ekkor még protestáns vezetésű Kőszegen a kisebbségben lévő
katolikus polgárok közé tartozott. Az ellenreformáció első, legintenzívebb ide-
jén 1677-ben a királyi biztos többek között őt is a bírói hivatalra jelölte.68 Az ő
tulajdonában volt 1662–1674 között az a fogadó, amelynek bérletét Hans Dauth
kapta meg Somogyitól. A tulajdonos ezt a fogadót 1672-ben az Arany Strucc
(„Wirtshaus zum goldenen Strauss”) névre keresztelte.69
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66 R. Várkonyi Ágnes: A Wesselényi szervezkedés történetéhez 1664-1671 (továbbiakban: R.
Várkonyi: A Wesselényi szervezkedés). In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál
– Pálffy Géza – Tóth István György. Bp. 2002. 423-460. p. 

67 R. Várkonyi: A Wesselényi szervezkedés. 431-438. p.
68 Tóth Attila: Ellenreformáció, abszolutizmus és a városok. Kőszegi tisztújítások 1672 és 1681

között (továbbiakban Tóth: Kőszegi tisztújítások). Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város le-
véltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László, Tilcsik György.
Szombathely, 2003. 222.p. 

69 Bariska István: Az Arany Strucc vendégfogadó története 1597-1947. Kézirat a szerző tulaj-
donában. Kőszeg, 1997. 33. p.  
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Pauler művében van egy részlet arról, hogy a kétségbe esett Zrínyi Péter és
Frangepán Kristóf Bécsbe indultak. Pauler Gyula Zrínyiről itt ezt írta: „Eleve
Szigethben, majd Körmenden akart maradni Batthyány embereinél álruhában:
míg Frangepán menjen fel Bécsbe, kipuhatolni a dolgok állását. Fenyegette,
hogy felmondja neki a barátságot, és tovább ragadta magával. Ez első nap min-
tegy 10 mérföldet lovagoltak, másnap (1670. ápr. 15.) már lassabban mentek és
Keresztesen a Pinka vize mellett háltak a jezsuitáknál. Ápril 16. Kőszegen men-
tek keresztül, hol egy protestáns városi szenátor, a legtekintélyesebb és leggaz-
dagabb szólott Zrínyivel, és le akarta beszélni, ne menjen Bécsbe, hanem a
felvidékre Rákóczyhoz (Kriegsarchiv, Széchényi Montecuccolinak, Szombat-
hely, 1671. máj. 20.)”.70 Most tekintsünk el attól, hogy Somogyi milyen feleke-
zetű volt. Egy dologra figyeljünk, arra nevezetesen, hogy Pauler kitűnő
munkájában egyetlen kőszegi név fordul elő, nevezetesen Somogyi Andrásé.
Azé a szenátoré, akinek fogadójához lehet kötni a Wesselényi-féle szervezkedés
szereplőinek nevét. Akiről Széchenyi György akkor írt Raimondo Montecucco-
linak, az Udvari Haditanács elnökének, amikor a püspök a kőszegi, akkor még
protestáns Szent Jakab-templomot visszavetette. Nos, az ilyen részletekre mond-
juk azt, hogy bizonyosságot érzünk, pontosabban érintettséget Zrínyiék és Kő-
szeg, továbbá Zrínyiék és Somogyi András szenátor között. Csakhogy azzal a
megkötéssel, hogy ezt csak áttételesen tudjuk igazolni. Az igaz, azonban, hogy
ez az adat messzemenően felértékeli a Somogyi-vendéglő számláit. 

A fogadó tulajdonosának, Somogyinak felekezetéről azonban nem feled-
kezhetünk meg. Pauler jól értesült volt, hiszen 1674-1675-ben Somogyi Andrást
még a belső tanács lutherános tagjai között emlegették. Ezzel szemben 1676-ban
már a katolikusok között szerepelt. Somogyi tehát előbb katolizált, mint szenci
Fekete István szuperintendes.71 Mindez a magyar királyi kamarai biztosok köz-
reműködésével történt. Azaz Somogyi szenátor úgy kerülte el a felelősségre vo-
nást, hogy apostataként afféle iudex regiusnak jelöltette magát Kőszegen. Ebből
a magasságokból pedig legfőbb bírálója lett korábbi felekezetének, valamint a
választó község protestáns tagjainak.72

70 Pauler: Wesselényi. I. köt. 392-393.p.
71 Tóth Attila: Kőszeg ellenreformációja 1672-1690. Szakdolgozat a szombathelyi Berzsenyi

Dániel Főiskola Történelem Tanszékén. Szombathely, 1984. 22.p. VaML KFL Kézirattár
71/1984.sz. 

72 Tóth: Kőszegi tisztújítások. 222.p.
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A főszeplőkről

Ahhoz, hogy követlenebb bizonyítékok legyenek a kezünkben, jobban kéne is-
merni azt, hogy a főszereplők miért jöttek Kőszegre. Acsády Ignác történetíró
1885-ben Wesselényi nádor özvegye Széchy Mária életének tekintélyes munkát
szentelt. Ebben azt írja: „Széchy Mária kiterjedt levelezése, a gyakori gyűlé-
sek, melyek jószágán tartattak, az udvarnál s a király pártján lévő magyarok-
nál nem kelthettek gyanút, nem ébreszthettek bizalmatlanságot soha. Azt hitték,
hogy pénzügyi bajai miatt alkudozik Thököly Istvánnal, Zrínyivel, Nádasdyval
és másokkal. Nem tűnt fel, ha ezek vagy megbízottaik minduntalan
meglátogatták, hisz tudta  vagy legalább tudni vélte  mindenki, mit keresnek
nála”.73 Ennek a részletnek azért van jelentősége, mert némileg Kőszegre is al-
kalmazható. De csak korlátozottan. És persze akkor, ha igazolni lehet, hogy a
kőszegi vendéglőnek egyfajta megtévesztő szerepet szántak. 

A főszereplők Kőszegre utazásainak célját még nem tudjuk behatárolni. A
magyar történetírás egyébként is el van maradva a legfontosabb személyiségek
monográfiájával és értékelésével: „Nincs monográfia Wesselényiről, Nádasdy
rendkívül összetett személyiségét alig ismerjük, Lippay György esztergomi ér-
seknek pedig különösen méltatlan felejtés vagy egyoldalú minősítés jutott osz-
tályrészül” – írta a korszak egyik legjobb ismerője 1984-ben.74 Azóta felnőtt
egy tehetséges nemzedék, amely többek között éppen az ő vezetésével igyeke-
zik törleszteni az adósságból.75 Magyarul még mindig elég korlátozottan lehet
olyan mélyfúrásos adatokhoz hozzájutni, mint aminőt a kőszegi számlák kíván-
nak. Mentségnek persze ez jól hangzik, de a tényekkel nehéz szembeszállni.
Ráadásul, valljuk be, a kőszegi számlák információszegénysége sem nyújt arra
lehetőséget, hogy mint szabad vegyértékhez csak úgy csatlakozni lehessen vagy
fordítva. 

Egy lehetőségünk maradt hátra. A jelenkori kutatás alapján rögzíteni a szer-
vezkedés vonatkozó szakaszát. Ezen belül pedig megpróbálni pozícionálni a

73 Acsády Ignác: Széchy Mária 1610-1679. In: Magyar Történeti Életrajzok. Szerk. Szilágyi
Sándor. Budapest, 1885. 237.p.

74 R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval (továbbiakban:
R. Várkonyi: Zrí-nyi Miklós). Történelmi Szemle. 1984. 360.p.

75 Többek között szakdolgozat, PhD disszertáció készült az ELTE BTK R. Várkonyi professzor
által vezetett Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén: Toma Katalin: Egyházi poli-
tikus portré a XVII. században. Lippay György esztergomi érsek 1660-1666. Bp. 1984., Tusor Péter:
Lippay György levelei. Bp. 1994., Jokesz Balázs: Zrínyi Péter és kora. Bp. 2001., valamint Toma
Katalin PhD disszertációja: Gróf Nádasdy Ferenc országbíró politikusi pályaképe (1655-1666). Bp.
2005.
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Kőszegen járt főszereplőket kapcsolataik szűkebb időkeretein belül. Wesselé-
nyi nádor 1667. március 27-én halt meg. Ezt követően Nádasdy Ferenc ország-
bíró vette át a főszerepet. A szervezkedés első szakaszát ennélfogva a
szervezkedés nádori szakaszának nevezik.76 Minthogy a kőszegi adatok 1667
januárjában fogytak el, lényegében nekünk csak erre a szakaszra kell fókuszálni.
Hogy itt a számlák forráshelyét nem ismételjük meg, az talán magától értetődik.
Forrásbeli helyük a kronológiai rend listáján egyeztethető. 

Nádasdy Ferenc országbíró emberei Kőszegen

A főszereplők közül először Nádasdy Ferenc országbíró emberei („deß graffen
Nadästy seine leidt”) útján képviseltette magát 1665. június 23-án. Nádasdyról
tudni lehet, hogy jó egy évvel később csatlakozott a szervezkedéshez.77 Nem
tudni viszont, kiket kell tisztelni az országbíró embereiben. Egyfelől az ország-
bíró soha nem jelent meg. Mindig csak küldetett valakiket. Másfelől emberei-
nek társaságáról ritkán beszélnek a dokumentumok. Persze az sem igaz, hogy
Nádasdy emberei mindvégig maguk közt társalogtak Kőszegen. 1665. novem-
ber 2-án négy ember jött át Sárvárról, hogy gróf Forgách Ádámmal találkozzon.
Önmagában az a körülmény, hogy Forgách akkor lett országbíró, amikor Ná-
dasdy fejét vették, sokat sejtet. Azaz ez a közösen fogyasztott ebéd nem minő-
síthető semmiféle konspiratív szándékú összejövetelnek. Négy nappal később,
november 6-án az országbíró emberei újra felkeresték a vendéglőt, akkor azon-
ban az őket fogadó Somogyi András ellátását is kifizette a város a szenátor saját
vendéglőjében. Miről tárgyalhattak? Miért nem találni a város jegyzőkönyvei-
ben semmiféle utalást ezekre az ügyekre. Pedig Nádasdy más üzeneteit, kérel-
meit vagy éppen utasítását rendben bevezették oda. 

Az imént még arról panaszkodtunk, hogy nem tudjuk Nádasdy küldöttei-
nek kilétét. „embereket”, „szolgákat” írnak legtöbbször. És ha egy fogadó bér-
lője ezt teszi, annak oka van. Miként annak is, hogy az 1666. március 17-i
vendéglátás alkalmából Dauth fogadós rávezette, hogy „a prefektus”, továbbá
„az udvarbíró” tárgyalt Kőszeg prókátorával, Leonhard Lindenmayrrel. Ráa-
dásul ez utóbbi felesége társaságában is. Két alkalommal, nevezetesen 1666.
április 28-án és május 16-án fontosnak vélte azonban a számla írója, hogy rá-
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76 Benczédi László: Rendi szervezkedés és kuruc mozgalom (1664-1685). 1. A Wesselényi
nádor vezette rendi szervezkedés (1664-1671) (továbbiakban Benczédi: Rendi szervezkedés). In:
Magyarország története 1526-1686. 2. köt. Bp. 1985. 1167.p.

77 Benczédi: Rendi szervezkedés. 1161.p.
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vezesse a vendégek jövetelének célját is. Azt nevezetesen, hogy Nádasdy em-
berei a kőszegi mészárosoktól nyersbőrt hoztak el. Zavarba ejtő megjegyzés,
mert nagyon leszűkíti e két találkozó célját. Zavarba ejtő, mert sok példa van
arra, hogy ilyenekkel álcázták magukat azok, akik kerülni akarták a feltűnést.
Nem szabad elfelejteni, hogy Nádasdy jó két hónappal később 1666. július 28-
án csatlakozott Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter szövetségéhez. Itt most le-
gyen annyi elég, hogy Nádasdy magát korábban ugyan óvta attól, hogy
„interessatus” legyen, Zrínyi Miklóssal és Wesselényi Ferenccel mégis szövet-
ségre lépett 1663-ban.78 Török vagy a Habsburg ellen, az most 1666-ban majd-
nem mindegy volt. Elszigetelődni nem akart. Hogy a betegeskedő Wesselényi
után a nádorságra törekedett, annak indítékait pedig Acsády Ignác túl kemé-
nyen ítélte el.79 Egy bizonyos, mi nem tudjuk közvetlenül Nádasdy embereinek
Kőszegre jövetelének okait sem feltárni. Mégis, nyitva hagyjuk a kérdést, hogy
akkor miért maradtak el rendre az ő emberei is a szervezkedés nádori szakasz
lezárulásával? Csak nem elfogyott a nyersmarhabőr a kőszegi mészárosoknál? 

Lippay György esztergomi érsek kőszegi útjáról

Nagy hátránnyal indulunk a számlák információdeficitjén túl az értelmezésben
azzal is, hogy ezek a számlák lineárisan jelentek meg. Ha csokorba szedjük a
szereplőket, akkor igen meggyőzőnek látszik az egész. De két évre elnyújtva és
sorba szedve szétesőnek tűnik minden. Lippay György esztergomi érsek példá-
nak okáért 1665. szeptember 17-én találkozott a Somogyi-vendéglőben Zrínyi
Péterrel és a kamaraelnök fiával, Zichy II. Pállal („der herr graff Serine bedter
vnndt der herr Libbey Görg vndt des Kammer berssadentn sein Sohn”).80 Ha
Zichy II. Pálra nem is találtunk ide vonatkozó adatot, az azért feltűnő, amit
Szekfű Gyula mondott Zichy Istvánról, az apáról, a családi vagyon alapítójáról.
Már csak azért is, mert a kamaraelnök 1665. március 12-én maga is a Somogyi-
fogadóban vendégeskedett. 
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78 R. Várkonyi: Zrínyi Miklós. 359-360.p.
79 Acsády Ignácz: Magyarország története I. Lipót és I. József korában. 1657-1711 (továbbiak-

ban Acsády: Magyarország története). Magyar Nemzet Története. Szerk. Szilágyi Sándor. VII. köt.
Bp. 1898. 236-237.p.

80 A kamaraelnök fiára vonatkozóan köszönettel tartozunk Pálffy Géza közléséért. Kár, hogy
a Zichy István: „Adatok egy XVII. századi katolikus főúri család történetéhez. Öregebbik Gróf
Zichy István (1616-1693)”. Bp. 1943. c. írást ide nem tudtuk hasznosítani.
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Az elhíresült pozsonyi bizottságban Szelepcsényi érsek és Forgách Ádám or-
szágbíró mellett éppen Zichy István, a család vagyonszerzője védte leginkább
a kamara érdekeit.81 De az sem kerülte el a figyelmünket, hogy Szekfű szerint
„a nem elég megbízható Zichy István letétele után” bízták meg Kollonich Lipó-
tot a kamara vezetésével.82 Mi sem áll tőlünk távolabb, hogy innen nézzük Zichy
II. Pál vásonkői kapitány kőszegi találkozását Lippay érsekkel és Zrínyi Péter-
rel. Annak a hírnek a súlyától azonban nehéz szabadulni, hogy az ország ügyé-
ben mindkét főméltóság a francia kapcsolat kiépítésén dolgozott. Nevezetesen
Jacques Gremonville diplomata, Franciaország bécsi követe segítségét kérve.
És ő lett az is, aki rábeszélte a bánt, hogy Zrínyi Ilonának a Rákóczi-házba tör-
ténő kiházasításával a két család között kvázi politikai szövetség jöjjön létre.
Igaz, az érsek 1666. január 3-án Pozsonyban meghalt. Az ugyancsak francia
kapcsolat felé tájékozódó Zrínyi Miklós után, lám, Lippay György Zrínyi Péte-
rig is eljutott. Lehet, hogy éppen Kőszegen? 

Zrínyi Péter a kőszegi Somogyi-vendéglőben

Miként arra korábban már kitértünk, nemcsak Somogyi-, hanem a kőszegi
Sperl-fogadó is gyakori színhelye volt a találkozóknak. Susanna Sidona Sperl
beadott számláján 1665. július 10-én Zrínyi Péter és I. Rákóczi Ferenc kapitá-
nya neve tűnt fel. 1666. február 3-án pedig Zrínyi Péter neje Frangepán Katalin.
1666. február 14-én pedig Zrínyi Péter és Frangepán Katalin. Ez a legutolsó
Zrínyi-számla okozott  mint fent utaltunk rá  kisebbfajta botrányt, hiszen a fo-
gadósné nem volt abba beavatva, hogy Zrínyiéktől miért ne kérjen pénzt. Sperl
fogadósné ezért kétségbe esetten jegyezte fel a számlára kárait. Eközben a város
nyugodt maradt és fizetett. 

Ha meggondoljuk, hogy a Zrínyi és Rákóczi család között hónapokon ke-
resztül folyt az egyeztetés Zrínyi Ilona kiházasítása között, akkor nem csodál-
kozunk. Talán nem túlzás azt vélelmezni, hogy I. Rákóczi Ferenc itt meg nem
nevezett kapitánya, valamint Zrínyi gróf és emberei kőszegi találkozásainak
eme előkészületekhez köze lehetett. Jacques Gremonville francia követ már
1665 augusztusában tárgyalt a tervezett házasságról Zrínyi Péterrel. Nyílván
nem véletlen, hogy Zrínyi 1665. szeptember 17-én a kőszegi fogadót válasz-
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81 Szekfű Gyula: Magyar történet (továbbiakban Szekfű: Magyar történet). IV. köt. Bp. 1943.
178.p. 

82 Szekfű: Magyar történet. 185.p. 
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totta. Ismeretes ugyanis, hogy Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc eljegyzésére
1665 októberében került sor a trencsénteplicei fürdőben. Zrínyi Péter egyik ka-
pitánya pedig ekkortájt kereste fel nyolcadmagával a kőszegi Somogyi-fogadót.
Eme előkészületek után 1666. március 1-én meg is tartották az esküvőt. Igaz, a
vonatkozó irodalmak más-más helyszínt adnak meg.83 Az 1666. március 14-én
kiállított kőszegi számla azonban tévedett. Zrínyiék ugyanis nem a menyegzőre
menet, hanem onnan jövet szálltak meg Kőszegen. Gondoljunk azonban még
arra, hogy korábban Frangepán Katalin is tárgyalt „chevalier de Brethellel”,
azaz Gremonville lovaggal. Ezért joggal véljük úgy, hogy átpolitizált lehetett itt
minden találkozás. Az örömszülők valóban találkoztak a bécsi követtel, de a
Felvidéken Wesselényi nádorral is, hogy aztán Kőszegre érkezzenek vissza.
Oda, ahol minden látogatásukat a város fizette. 

Érdemes meggondolni, hogy gróf Zrínyi Péter és Széchy György 1665. au-
gusztus 5-én ült a Somogyi-fogadó asztalánál. A meggondolásra az is okot ad,
hogy Zichy István fia ekkor is jelent volt. Ám, az is, hogy Széchy György az
egyetlen volt a Kőszegen birtokos familiából, akire a szervezkedésben való érin-
tettség miatt később büntetést szabtak. Wesselényiné Széchy Mária tulajdon-
képpen Széchy György unokanővére volt. Máriát ugyanis Széchy Tamás első,
a Kőszegen birtokos testvéreket, Györgyöt és Pétert viszont harmadik neje uno-
káiként tartjuk számon.84 A családot Acsády még protestánsnak jellemzi.
Széchy György testvéröccse, az aulikus Széchy Péter azonban – miként koráb-
ban arra már utaltunk – ott volt 1671-ben az első kőszegi templomfoglalás ki-
rályi biztosai között. Nádasdy kivégzése után ráadásul ő lett Vas vármegye
főispánja.85 Nem csoda, hogy találkozójukra nem a kőszegi várban került sor. 

Zrínyi Péter neve még két alkalommal fordult elő a Somogyi-fogadó szám-
láin. 1666. július 20-án, majd augusztus 13-án. Mindkét esetben Zrínyi ember-
eiről gondoskodtak a Somogyi vendéglőben. És mindkét esetben Zichy István
kamaraelnök társaságában. Zichy István és Zrínyi Péter kapcsolatát idővel nyil-
ván sikerül feltárni. Miként Zichy II. Pál és Lippay találkozásának hátterét is.
Enélkül képtelenség megérteni, hogy Kőszeg számára miért volt oly fontos,
hogy az ő ellátásukat is fedezzék. Esetükben még a többi találkozásnál is bi-
zonytalanabb feltárni az okokat és indokokat. Nem szabad azonban megfeled-
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83 Barta Gábor: Miért halt meg Zrínyi Péter? Bp. 1986. 59.p.. Barta Gábor úgy tudja, hogy az
esküvőt a Sáros megyei Zborón (ma a szlovákiai Zborov) tartották. Acsády viszont határozottan
azt írja, hogy Makovica (szlovákiai Makovce) volt a színhely (Acsády: Magyarország története.
228.p.). 

84 Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610-1679. Budapest, 1885. 10.p.
85 Chernel: Kőszeg. II. köt. 88-102.p.
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keznünk arról, hogy a kamaraelnök már egy szervezkedő Zrínyi gróf emberei-
vel találkozott Kőszegen. Wesselényi és Zrínyi ugyanis 1666. április 5-én már
szövetségre léptek. Arról nem beszélve, hogy az első, július 20-i találkozó al-
kalmával Nádasdy országbíró már eldöntötte, hogy július 28-án csatlakozni fog
a nádor és a bán szövetségéhez. A második alkalommal pedig Nádasdy Ferenc
interessatus volta már kész tény volt. Hogy erről Zichy István nem tudott, az
nagyon is valószínű. Mégsem zárható ki, hogy mások viszont tudtak a kamara-
elnök találkozásairól. A szervezkedés leleplezése után ennek következménye
volt. A „nem elég megbízható” Zichyt ugyan leváltották a kamara éléről. Éppen
ezért nem véletlen, hogy fontos szereppel ruházták fel a pozsonyi bizottságban. 

Kőszeg vára
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Utószó a nádori szakasz kőszegi eseményeihez

Az a körülmény, hogy a Wesselényi-féle szervezkedés nádori szakaszában Kő-
szegre küldött nádori küldöttekről még alig szóltunk, annak két oka van. Egye-
lőre nem tudjuk beilleszteni a sorba, hogy Wesselényi nádor egyik szolgáló
embere 1665 júliusában Zichy Istvánnal és annak apjával találkozott a Somogyi-
vendéglőben. 1666 februárjában pedig a nádor tartotta szükségesnek, hogy ír-
nokát Kőszegre küldje. Wesselényi utoljára 1666 december elején deputálta el
egyik szolgáló emberét a Somogyi-fogadóba, de az okokra nem ismerjük a vá-
laszt. Minden esetben az a meglepő – amit egyébként az összekötő elem is –,
hogy Kőszeg továbbra is állta a számlákat. Zrínyi Péter persze édesanyján ke-
resztül közeli rokonságban állt Széchy Máriával, ennélfogva Wesselényivel is.
Így akár a magánszférába is utalhatnánk ezeket a kőszegi randevúkat. Kőszeg
készséges vendéglátó szerepe azonban minduntalan megkérdőjelez minden más
magyarázatot.

Van egy ember még, akinek jó lenne itteni szerepét tudni, nevezetesen Vit-
nyédi Istvánét, a nevezetes soproni ügyvédét. Vitnyédit nagyon jól ismerték 
Kőszegen. A főrendiek szolgálatában álló, jogtudó köznemesség legtehetsége-
sebbjei közé tartozott. Azok mellett, akik 1646-1650 között Zrínyi Miklós kö-
rébe kerültek.86 Amikor Kőszeg 1647-1649 között visszakerült a Habsburg
zálogból a Magyar Koronához, Pálffy Pál nádor javaslatára Kőszeg őt bízta meg
az egész bonyolult ügymenet lebonyolításával.87 Vitnyédi István meglepő módon
ritkán jelent meg Kőszegen. Akkor is inkább nádori szakaszt megelőzően, il-
letve utolsó hónapjain jegyezték fel a számlák. 1664 júliusában két alkalommal
személyesen járt itt. Aztán a következő év márciusában írnokát küldte el. 1666
novemberében azonban őt találkozott I. Rákóczi Ferenc kapitányával. De még
Wesselényi szolgájával is összefuthatott. Végül itt volt 1667. január végén két al-
kalommal is, majd 1667. február elején. Éppen vele szakadt meg a kőszegi So-
mogyi-fogadóba járók sora. Ő is azok közé tartozik, akik a franciák bécsi
követével is tárgyalt. Hovatovább 1665-ben ő dolgozta ki a franciákkal való
együttműködés egyik változatát. A tehetséges, de politikai elképzeléseit és esz-
közeit illetően is ellentmondásos Vitnyédit magának a nádornak is le kellett in-
teni. Annak a Wesselényinek, aki egyre inkább a török orientáció felé fordult.

86 R. Várkonyi Ágnes: Országegyesítő kísérletek (1648-1664). In: Magyarorszég története 1526-
1868. 2. köt. Bp. 1985. 1067.p. 

87 Bariska István: A szabad királyi várossá válás ára. In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város
jubileumára. Kőszeg, 2000. 91.p.
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Sok jel utal azonban arra, hogy Vitnyédi összekötő kapocs volt Kőszeg és a fő-
rendiek között. Végül is ő állította Bethlen Miklósnak, ahogy azt korábban idéz-
tük, hogy a kőszegi protestánsok „a dunántúli részek izgatói”. Kár, hogy kiadott
levelezése éppen ott szakad meg, ahol a mi történetünk kezdődik.88

A szerző itt készségesen bevallja, hogy a Wesselényi-féle szervezkedés vélt
kőszegi szálai sok tekintetben elvarratlanok maradtak (pl. Draskovich gróf, a
kancellár, a vasi alispán, a Hofkriegsrat küldötte). Ez a megtalált források jel-
legéből is fakad. Azok ugyanis inkább a kirakós játék módjára igénylik a ki-
egészítést. Arra számítunk, hogy a Wesselényi-szervezkedésben érintettnek
talált Kőszeg és a Somogyi-fogadóban (ma Arany Strucc Szálloda) történt ese-
mények közti kapcsolatokat a jövő meg fogja erősíteni, ki fogja egészíteni. Még
akkor is, ha a felesleges forgácsok időközben lehullnak és bizonyos összefüg-
gések nem igazolódnak.
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88 Fabó András: Vitnyédy István levelei 1652-1664. I-II. rész. Magyar Történelmi Tár. Bp. 1871.

Wesselényi Ferenc nádor
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Dr Bariska István

Visoki staleži Wesselényi 
(Zrinsko-Frankopanskog) organiziranja

u jednom restoranu u Kisegu

Do dana današnjega tvrdimo, da za jednog arhivara teško da postoji ljepši
zadatak od toga kada može uređivati građu. U takvim prilikama, prilikom siste-
matizacije izvora, sve mu može postati jasno. Postaju mu jasnijim struktura,
povezujući dijelovi, povijesna pozadina kao i sudionici navedeni u tim doku -
mentima.

Ako u međuvremenu postane jasno da se u tim dokumentima mogu pronaći
i povijesni tragovi zlata, to je čisti dobitak.

To nam se dogodilo 1986. godine. Tomu je već 25 godina.
Dogodilo se naime, da se morala rasčistiti sudbina računa i izvadaka računa

(„Auszügl“) iz feudalnog doba. Godine 1939. grad Kiseg je zadužio Lajoša
Suhajdu (čitaj: Šuhajda), čovjeka sa širokom naobrazbom, da sistematizira
materijal kisečkog arhiva.

Profesor Suhajda, između 1920-1936, bio je zamjenik direktora i profesor u
Kisečkom djevojačkom evangeličnom liceju.1 Kao nekadašnji đak škole Eöt-
vös, predavao je tu latinski, antičku povijest, filozofiju i povijest umjetnosti.

Nakon Trianona, kao u Kiseg prebjegli učitelj evangelične gimnazije u Ban-
skoj Bistrici (Selmecbánya) dobro je znao njemački. Imao je iznadprosječno
paleografski osjećaj, te je točno i korektno čitao kisečke izvore nastele od 13.
do 17. stoljeća. Poznavao je i latinske izvore, koji su nastali u Mađarskoj, kao i
srednje i rano novogornonjemačke materijale mađarskih i austrijskih dvorskih
državnih tijela i građu gradskih kancelarija, čije je precizne regeste izradio.

To sačinjava današnji katalog cedulja poznate Acta Miscellanae (Miješani
povijesni spisi), točnije, regeste cedulja.2

Ovaj materijal je danas vrlo važno pomagalo. Omogućuje nam da se u
materijalima iz 16. stoljeća orijentiramo pomoću naredbi.

131

1 Godišnjak Kisečkog ženskog odgojilišta i gimnazije „Gyurátz Ferenc” za godinu 1936-37
Urednik: direktor Arató István 1937. 61. 

2 Arhiv Željezanske Županije podružnički arhiv u Kisegu (dalje VaML KFL). Suhajda regeste
3-8 kutija 1233-1607
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Suhajda je na svoju molbu umirovljen 1936. godine. Nekoliko godina kas -
nije, 1939. god. dobio je nalog za upravljanje i uređivanje kisečkog gradskog
arhiva.3

Profesor latinskog i povijesti međutim nije bio strukom  arhivar. Nije
raspolagao arhivističnim osnovnim znanjem te je prema tome, krivo pristupio
zadatku sređivanja spisa.

Međutim, indirektno možemo toj činjenici zahvaliti da smo naišli na kisečke
podatke aktera Wesselényi-Zrinsko-Frankopanske urote. Među tim podacima
pronalazimo i kako su predstavnike otpora ugostili u Kisegu.

Prema naknadnim pomagalima saznajemo da su poslovi sređivanja građe,
gospodina profesora, bili prošireni i na drugu polovicu 17. stoljeća. Među njima
i na obračune. 

Tu moramo napomenuti, da je dvokomorna struktura samouprave grada Ki-
sega nastala 1568. godine.4 Od toga vremena su praktično postojale nadležnosti
pojedinih službi, među kojim je bil onih koji su se bavili obračunavanjem,
odnosno računovodstvom.Takav je bio ured gradskog suca (Stadtrichteramt) i
ured cehovskog meštra (Zechmeisteramt). Da ne bi došlo do zabune, ovim
putem moramo upozoriti na specifičnost jedne kisečke terminologije.

Naime ovaj ured cehovskog meštra iz 16-17. stoljeća  nije imao nikakve veze
sa cehovima. Zna se da se tako nazivao meštr obračunavanja oltara utemeljenih
od cehova, te da je taj naziv nasljeđen u vrijeme reformacije. U Kisegu su baš
zbog toga gradske komornike nezivali cehovskim meštrima. Tek od 1648.
godine uveli se oznaku mađarske gradske administracije i prenijeli je na kisečki
komormi ured (Stadtkammereramt)5.

Tu počinje i naša priča. Uočeno je naime, da se tijekom prijašnjih sređivanja
gradskog arhiva iz različitih obračunskih priloga „béleg”-a formirali posebne ni-
zove.

Ovakvim su se prilozima smatrali i računi i izvadci (Auszügl) uvršteni u
knjige obračunavanja gradskog komornika. U prvoj polovici takvih knjiga za
obračunavanje otvorili su stranice za prihode, u drugom dijelu pak stranice
(stupce)za izdatke.
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3 VaML KFL zapisi zastupničkog vijeća grada Kisega. Zapisnici javne uprave 20.lipanj 1939.
1784-3/1939. odluka 79-81.

4 Bariska István: Kisečka elita u 14-17. stoljeću U:Predavanja o povijesti željezanske županije.
IV. Archivum Comitatus Castriferrei (u daljnjem tekstu: EVMT). Urednik. Mayer László. Szombat-
hely, 2004. 226-227.p.

5 Isti.: Iparosok, kereskedõk a 14-17. századi Kõszegen. ( Obrtnici i trgovci u Kisegu od 14. do
17.stoljeća) EVMT. 299-291.p.
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U svakom se stupcu vršilo dnevno i mjesečno obračunavanje. Prema tadaš -
njoj praksi pojedine stavke izdavanja su upisivali na stranice izdavanja knjiga za
obračunavanje. Naravno po danu i mjesecu. Za opravdanje unešenih stavki
izdavanja račune ili izvadke računa, koje su slali gradu prema redoslijedu
primića na stažnjoj su strani radili brojčanu evidenciju.

Na kraju su uvrstili u knjigu obračuna, među one strane (mjesečne obračune)
kuda su upisivali izdatke. To je bila tadašnja praksa  Nije bila bezopasna. Kada
je naime jedan od priloga ispao iz sveska za dotičnu godine, morao se potražiti
njemu odgovarajuće mjesto i redoslijed unutar mjeseca pa dana.

To smo morali ispričati samo zato jer su se za vrijeme sređivanja arhiva ove
obračunske priloge sistematski izvadili. Suhajda Lajos ih je pak u vremenskom
slijedu položio po novom  redoslijedu. Greška je bila nepopravljiva, jer su pri-
loge zauvijek odvojili od knjiga za obračunavanje. Od unošenih stavki. Nakon
toga su naravno samo visjeli u zraku i nije ih se moglo za ništa vezati.

Radi se o više stotina takvih priloga, kojima je potrebno rekonstruirati pri-
jašnje mjesto.

Da stvar bude još kompliciranija, one knjige iz kojih su ih izvadili su vreme-
nom nestale. Rekonstrukciju je trebalo napraviti prema sadržaju, izdavatelju,
adresantu, datumu, i po brojevima zapisanima na stražnjoj im strani. S tim sa su
se  redni brojevi na svakoj novoj strani za izdatek ponovo započinjali.

Neosporni zaslužak Suhajdina je taj da su računi barem sačuvani.
Baš smo se bavili sa izvadcima računa iz 1660. godine, kada  sam došao do

zapanjujuće spoznaje.
Prvo bi htio to podijeliti sa čitateljima.

Sudionici Wesselényi-Zrinsko-Frankopanske urote u Kisegu

Kako smo poslagivali račune i izvadke računa, prvo mi je postalo začuđujuće
da se među redovima sakrivaju poznata imena i službe. Problem je bio samo što
je to bilo teško primjetljivo.

Rani novogornjonjemački jezik sam po sebi nije bio jedinstven. Tako pak ni
praktična primjena u Mađarskoj. Razlikovao se u praksi kod  pisaca u gradskoj
kancelariji, obrtnika, trgovaca i ugostitelja. Kao i njihov njihov manuskript.
Sljedeća lista baš zbog toga niti ne odaje sliku o tome, u kakvoj se gustoj paleo-
grafskoj šumi moralo orijentirati. Takve se varijante moraju o najrazličitijim
oblicima zamisliti kao: „des graffen Nadasdy” (des Grafen Nádasdy), „graff
Scheze gerg” (Graf Széchy György), „der Herr Libbey Görg” (der Herr Lippay
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György), „graff Forckäschz” (Graf Forgách), „hern Kamer bressedentn” (Hernn
Kammerpräsidenten), „graff Serine” (Graf Zrínyi), „des Räkozy sein Haubt-
man” (Rákóczi sein Hauptmann), „gräffin Seriny Bedterin” (Gräfin Zrínyi Pe-
terin), „Herr Zitzy” (Herr Zichy), „Herr Serinyi Petder” (Herr Zrínyi Peter).
„herr Palladina sein Diehner” (Herr Palatinus sein Diener), „herrn Witzyge-
pan” (Herr Vizegepan), „Herrn Graff Nädästy sein herr Brefekt” (Herrn Graf
Nádasdy sein Herr Präfekt), „herr graff Dräschkowischz” (Herr Graf Drasko-
vich), „herr Brobst von stainenanger” (Herr Propst von Steinamanger), „herr
Witnety” (Herr Vitnyédy), „herrn Canzler seine Leidt” (Herr Kanzler seine
Leute), „herr Landt gespan von Staienenanger” (Herr Gespan von Steinaman-
ger), „der graff dräschkowischz” (der Graf Draskovich), „der graff Butyan
Baull” (der Graf Batthyány Pál).6

Naglašavamo da je imena, službe, urede i titule tu već prilično lako uspore-
diti s onima u zagradama.

U sirovoj stvarnosti ovi su izvadci izgledali međutim sasvim drugačije. Tako
rekoć neprepoznatljivo.

Znamo da gore navedeni njemački prijepisi vape za mađarskim varijantama.
Situacija je međutim, da su ovo u suštini imena ljudi i naselja, te u manjem

broju feudalne službe i titule, kao što su Graf/ grof, Kammerprasident/ pred-
sjednik komore, Hauptmann/kapetan, Grafin/grofica, Palladina/palatin, Prefekt/
prefekt, Propst/prepost, Vizegespann/došpan, Kanzler/kancelar, Gespan/špan.
To su općepoznate oznake, koje se mogu doznati i iz njemačkog i iz latinskog.

U našem slučaju nismo htjeli ukazati na to. Nego, prije svega, na težinu
njemačkog  paleografskog prijepisa  i to tako, da se možemo samo pozivati na
te činjenice, jer vlastoručno pismo gostioničara, koji je pisao te račune i izvadke
ne možemo niti predstaviti.

Da je gostioničar, odnosno najamnik gostionice usput i znao pisati, to bi bio
čisti dobitak, premda  pismenost u 17. stoljeću, u ovakvoj gradskoj sredini, nije
bila već tako rijetka pojava.

Ne smijemo izostviti iz vidokruga, da su izvadci komorskih obračuna koji
nas interesiraju nastali u rasponu od ožujka 1665. i siječnja 1667. godine. Glede
obnašanja dužnosti ove godine je karakterizirala fluktuacija. U slučaju znači,
ako je na računima gostioničar naznačio samo službu samu, onda se uvijek
točno i mora napomenuti, tko je u datom momentu obnašao dotičnu službu.
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6 VaML. KFL. Acta Miscellanea. Auszügl. 1665-1667 (u daljnjem tekstu: Act. Misc. Auszügl).
20 srpanj 1665. – 4. siječanj 1667.). Imena i činove smo citirali samo u prvom slučaju, ne toliko puta,
koliko puta su se pojavljivala u izvorima. Tu smo samo naznačili prvi i posljednji izvor, koji omeđuju
ostatak izvora, dajući im okvir.
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Spomenuo bi primjer za to.
Zichy István je između srpnja 1665 i 1671. godine bio predsjednik kraljevske

komore.7 Znači Ovu poziciju je u tom razdoblju karakterizirala stabilnost. Sa
mađarskim glavnim kancelarom, odnosno službama kancelara je već donekle
drugačija situacija. S jedne strane zbog toga, jer računi ne prave razliku između
te dvije službe. S druge strane Lippay György, kardinal u Ostrogonu je umro 3.
siječnja 1666. 8

Znači računi, koji su označivali samo službu , pod osobom „Canzler“ mogli
su Lippay-a podrazumijevati samo do navedenog datume.

Vrijedi još jedanput nabrojati imena, koja se pojavljuju na računima: gr. Ná-
dasdy Ferenc, gr. Széchy György, Lippay György, gr. Forgách Ádám, gr. Zichy
István, gr. Zrínyi Péter, gr. I. Rákóczi Ferenc, gr. Zrínyi Péterné Frangepán Ka-
talin, gr. Wesselényi Ferenc palatin,  došpan (dožupan) Željezne županije, 
gr. Draskovich Miklós, a kancelar, sambotelski prepost, Vitnyédi István, 
gr. Batthyány Pál.

Po našem mišljenju imena govore sama za sebe. Zato jer veliki dio imena su
osobe, koje su bile sudionikom urote.

Ova spoznaja je bila zapanjujuća. I onda, kada su neki od njih predstavljali
sebe preko svojih poslanika. Tako je to bilo u slučaku palatina Wesselényi-ja, I.
Franje Rákóczy-ja, i Franje Nádasdy-ja, državnog suca Cijeli proces je naknadna
rekonstrukcija. Znači poznati su nam sudionici, i oni koje su prozvali na odgo-
vornost, dalje i oni, koji su u međuvremenu umrli.

Retrogradno promatrajući njihovu sudbinu, pruža nam se mogućnost da
predpostavljamo cilj ovih sastanaka u Kisegu, unatoč činjenici, da kisečki do-
kumenti o tomu ne govore.

Imamo li objašnjenje za kisečke veze dostojanstvenika?

Spoznaja me istovremeno upozorila na oprez. Naime Kiseg, koji je 1648 go-
dine dobio titulu slobodnog kraljevskog grada , mogao s visokim dužnosnicima
imati i privatnopravne odnose.. Na primjer s obitelji Széchy i Nádasdy. Obje su
obitelji nastojale da dođu u vlasništvo Kisega. 9
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7 Fallenbüchl Zoltán: Visoki dostojnici Mađarske (u daljnje tekstu: Fallenbüchl: Főméltósá-
gok). Bp. 1988. 110.p.

8Fallenbüchl: Főméltóságok. 96.p.
9 Bariska István: Cijena postanka slobodnim kraljevskim gradom. U: Kőszeg 2000. Egy szabad

királyi város jubileumára. (Na godišnjicu jednog slobodnog kraljevskog grada) Kőszeg, 2000. 77.p.
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K tomu je Nádasdy Ferenc bio i glavni župan županije Vas (Željezne).10

Zbog svojih službenih dužnosti i sam palatin je započeo učestalo razmjenji-
vanje pisama s Kisegom. Obitelj Széchy je naime u ovim godinama ušla u više
desetljeća trajuću parnicu s Kisegom11 Zbog naravi stvari u procesu, koji je 
dospio do kraljevskog sudbenog stola morao se i sam državni sudac Ferenc
Nádasdy informirati. Kako drugačije, nego posredstvom Istvána Vitnyédi-ja.12

Vitnyédi je pak informirao palatina Wesselényi-ja na palatinski sudbeni stol, na
sedmočlani stol pristiglom procesu.13 Istoga je dana obavijestio i Istvána Zichy-
ja, predsjednika komore.14 I naravno, ostalo je dopisivanje u kojem je sam pa-
latin informirao grad o stanju.15

Bilo je dakle dosta obrazloženja da se akteri ne traže, zbog umiješanosti u
urotu, u kisečkim gostionicama.

I dalje bi se mogli nabrajati primjeri, koji govore protiv teze, da je grad Kiseg
bio mjesto prve faze urote. Nadalje toj činjenici uobičajni okvir dali su
gostionica, stol, na stolu hrana i piće, koja i danas postoji kao restoran Zlatni Noj
(Arany Strucc).

Nakon toga smatram primjerenim postaviti pitanje. Naime, ako možemo
samo posredno dokazati kisečko mjesto urote, čime onda mogu to potvrditi.

Danas već znamo, da smo bliže istini. I to zahvaljuljući posrednom dokazu.

Kazne kao dokaz nazočnosti u Kisegu

Htio bi se pozvati na jednu okolnost, koja je tek poslije rasvjetljena.
Pri otkrivanju urote, 1672. Kiseg je od Mađarske Kraljevske Komore dobio

nalog da pod opaskom „Convictio” uplati 32000 rajnskih forinti.
Ovu ogromnu svotu komora je htjela naplatiti zbog kažnjavanja grada.
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10 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai (veliki Župani Mađarske) 1526-1848. Bp. 1994.
107.p.

11 Kiss Mária-Horváth Ferenc: Kőszeg szabad királyi város levéltára. (Arhiv slobodnogkraljev-
skog grada Kisega) Vasi Szemle. 1963. 3.sz. 78-79.p.

12 VaML KFL Act. Misc. Keresztúr, 18. listopad 1665. gr. Pismo Franje Nadasdyja Istvanu Vitt-
nyediju

13VaML KFL Act. Misc. Sopron, 24. listopad 1665. Pismo Vitnyédi Istvána palatinu gr. Wes-
selényi Ferencu.

14 VaML KFL Sopron, 24. listopad 1665. Pismo Vitnyédi Istvána predsjedniku Komore 
gr. Zichy Istvánu.

15 VaML KFL Act. Misc. Tvrđava Enyick, 1. studeni 1665. Pismo palatina Wesselényi Ferenca
gradu Kisegu.
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Točnije zbog toga, jer su dokazali umiješanost grada u uroti. Komora je poka-
zala i spremnost da otpusti kaznu. Uvjet je bio, da protestanstski grad prihvati
isusovce. 16

Da je Kiseg postao sumnjiv lijepo dokazuje i izvješće vašvarskog kaptola.
Chernel Kálmán, pisac povijesti Kisega je 1878. objelodanio činjenicu i rezul-
tat saslušavanja svjedoka 1671. godine. Naime, prema njima su grof Széchy
György i Fekete István, kisečki prodikač i superintendant, bili aktivni sudionici
urote.17 Széchy György, koji je imao imanja u Kisegu bio je i kažnjen.18 Szenczi
Fekete István je međutim prešao na katoličku vjeru i uz posredovanje  Lipót-a
Kollonich-a predsjednika komore i cesarskog izaslanika postao je katolički
sudac na čelu protestantskog grada.19

Pauler Gyula je 1876. objavio svoju knjigu pod naslovom: „Urota palatina
Wesselényi-ja i njegovih suradnika 1664-1671”20 U ovom izvrsno napisanom
djelu još nije mogao znati o ovim kisečkim detaljima. S jedne strane knjiga
Chernel György-a objavljena je tek godinu dana kasnije. S druge pak strane niti
Chernel nije našao ove vrlo interesantne lokalne odnose. Istodobno je on otkrio
veze Széchy György-a i Fekete István-a sa urotom.

Ne smijemo zaboraviti, da je ovaj povijesničar spomenuo, da je postojalo
jedno pismo, koje je napisao Vitnyédi István Bethlen Miklós-u. U tom je pismu
napisanom 10. svibnja 1669. Vitnyédi tvrdio, da su protestantski svećenici po-
bornici ustanka pri izbijanju, i citirajući njega: „..uzrujavatelji zadunavskih
dijelova.“ 21

Sve to upućuje na činjenicu, da niti Kiseg, a niti obitelj Széchy, koji su bili
vlastela u Kisegu, nisu mogli zaobići pozivanje na odgovornost. Zbilo se to ili
u obliku prijetnje državnog vodstva ili pod prijetnjom gubljenja imovine.

Oba događaja dokazuju da se moramo sa određenom ozbiljnošću baviti s
tim, što se dogodilo u kisečkim restoranima.
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16VaML KFL Kőszeg város tanácsának iratai. (Zapisi kisečkog gradskog vijeća) Ülésjegyzőkö-
nyvek (zapisnici sjednica).16. listopad 1672. 435.p., valamint 22. listopad 1675. 110-113.p.

17 Chernel Kálmán: Kőszeg szabad királyi város jelene és múltja (Sadašnjost i prošlost slobod-
nog kraljevskog grada Kisega) (u daljnjem tekstu: Kőszeg) Szombathely, 1877-1878. II. köt. 88-
89.p.

18 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. (Grbovi i
rodoslovne ploče obitelji Mađarske) 10. köt. Pest, 1863. 533-534.p.

19 Payr Sándor: Szenczi Fekete István a hitehagyott püspök. (Odpadnik bikup Szenczi István)
Sopron, 1918. 49.p., valamint Chernel: Kőszeg. I. köt. Szombathely, 1877. 131.p. 

20 Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc nádor és társainak összeesküvése 1664-1671 (Urota pala-
tina Wesselényija i njegovih drugova 1664-1671.) (dalje: Pauler: Wesselényi). I-II. svezak. Bp. 1876. 

21 Chernel: Kőszeg. II. svezak. 89.p.
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Što su tražili u Kisegu akteri urote ili njihovi predstavnici? Što ih je moglo
ponukati da prihvate redoviti poziv grada? Točnije, da kisečke račune redovito
podmiruje grad.

Dali nam pomaže kronologija urote?

Da bismo si stvari malo približili isplati se podsjetiti na lokalnu kronologiju
događaja. Naime što se dogodilo u razdoblju  između ožujka 1665. i siječnja
1667.

Podatke iz šireg konteksta još nemamo detaljno obrađene.
Točnije, lokalni podaci, vjerujemo da će poslužiti poput ogledala mnogih

mjesta i mnogih izvršenih istraživanja. Nemojmo zaboraviti, da bi napravili
usporedbu bilo bi nam potrebno osvrnuti na osobne dnevnike važnih sudionika.

Gosti u godini 1665.

Čini se, moramo se dosjetiti lokalne kronologije događaja. Barem na gore na-
vedene nepune dvije godine. Na to razdoblje, kada su akteri ili njihovi
predstavnici boravili na kisečkim lokacijama.

Zamisao bi bila, da se pomoću kronologije može doći do otkrivanja ciljeva
međusobnih susreta. Naravno bio bi i to rezultat, kada bi se moglo isključiti
gore navedena hipoteza.

Htjeli bi svakako izbjeći dojam, da na osnovi kisečkih podataka probudimo
neki lažni dojam.

Kronologija se u ovom slučaju pojavljulje koncentrirajući se na jednu
ososbu. Uzrok tome je i da rasčistimo na najbolji mogući način moguće uzroke
boravka pojedinih sudionika u Kisegu.

To znači moramo se pomiriti, da nas put do rješenja vodi preko kronoloških
dijelova .

Jednostavno zbog toga, jer se i sama urota odvijala na samostalnim u više
slučaja oprečnim događajima.

Pisar („de3 Herrn Witnety sein Schreiber”) Istvána Vitnyédi-ja stigao je u
Kiseg 26. ožujka1665.22 Zatim su dolazili sam Vitnyédi i njegovi ljudi.23
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22 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 26. ožujak 1665. Auszügl. Nr. 59. 
23 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 20. studeni 1665. Auszügl. Nr. 28. 
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Dan prije je gostionica Zlatni Noj bila još puna njemačkim vojnicima. 
O Vitnyédi-ju moramo znati da ga je gostionica Somogyi prije tričetvrt godine
20. srpnja 1664. i 21. srpnja ososbno pogostila. 24

Dana 23. srpnja 1665. je državni sudac, grof Ferenc Nádasdy, glavni Župan
Željezanske županije poslao svoje ljude (“de3 gaffen Nadasty seine leidt”).25

U ovom slučaju je Simon János komornik grada osobno platio račun.
U većini slučajeva je naime gostioničar Hanns Dauth, morao poslati račune

na gradsko poglavarstvo. Dana 5. kolovoza 1665. godine Petar Zrinski, hrvatski
ban, boravio je tu jednu večer i noć u društvu s kisečkim zemljoposjednikom
Zichy Györgyom i sinom predsjednika Mađarske Komore Zichy Istána, Zichy
II. Pálom („de3 Kamer bre3edent sein Sohn“).26

Nije trebalo puno čekati, jer je Petar Zrinski 17. rujna 1665. izabrao opet So-
mogyi gostionicu, koja se od 1672. naziva Zlatni Noj. U njegovom se društvu
isto nalazi sin predsjednika komore, ali jedan od njeg puno otmjeniji gost ostro-
gonski nadbiskup Lippay György.27

Dana 14. listopada 1665. je palatin  Ferenc Wesselényi poslao dva svoja služ-
benika  u Kiseg. Nažalost ne možemo identificirati osobu, s kojom su palatinovi
ljudi ručali u restoranu.28

Vrlo aktivan kapetan Petra Zrinskog („de3 graff Seriny bedter Haubtmann”)
je manje od dva tjedna 25. listopada 1665. sjeo za stol kod gostioničara Dautha
Dana29 studenoga 1665. četvorica su se službenika  državnog suca Ferenca Na-
dasdyja našla u restoranu Somogyi na ručku sa ljudima branitelja Érsekújvára,
kasnijeg državnog suca, grofa Forgách Ádám-a („graff Forkgashz“).30

Nadalje, 6. studenog 1665., kada je ponovo grof Nádasdy poslao svoje ljude
u Kiseg, račun je ponovo podmiren sa strane grada.  Ali ovaj se susret zbio u
nazočnosti gospodina Somogyi-ja („ in beysein herrn Schumaty“).31

Naravno boravili su tu i druga gospoda, ne samo sudionici urote. Takvi, koji
su odigrali važnu ulogu u rekatolizaciji protestantskog Kisega. Koji su zbog
toga nenamjerno Kiseg postavili na stranu protuhabsburškog pokreta.

Takav je bio Széchenyi György, čiji su službenici boravili u studenom 1665.
u restoranu, i kojeg nazivaju jednostavno samo sambotelskim (Szombathely)

139

24VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 22. srpanj 1664. Auszügl. Nr. 22.
25VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 25. lipanj 1665. Auszügl.
26VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 5. kolovoz 1665. Auszügl. Nr. 10.
27VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 17. rujan 1665. Außzügl. Nr. 15.
28VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 14. listopad 1665. Račun napisan 26. listopada. 1665. Auszügl.
29VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 25. listopad 1665. Račun napisan 26. listopada 1665. Auszügl.
30VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 2. studeni 1665. Nr. 25. Auszügl.
31VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 6. studeni 1665. Auszügl. Nr. 5
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biskupom („de3 bischoff Von Steinamanger seine Diener”)32 Naravno riječ je
o njegovoj biskupskoj dužnosti u Győr-u. Skoro 10 godina kasnije već kao
kaločki nadbiskup sa Kancelarom Pállfy Tamás-om, i glavnim županom Željez -
ne županije Széchy Pétre-om zaplijenjuje crkve protestanata u Kisegu. 33

Bio je utemeljitelj isusovačke gimnazije u Kisegu 1677. godine. Rijetki spo-
minju, da je to bila posljedica, što su grad ocijenili krivim u organiziranju urote.

Da je Kisegu bilo važno i njih ugostiti bio je baš uzrokom ova dvostruka
igra, naime namjera, da skrene pažnju sa sebe.

I oni, koji su 1666., 1667. bili u Kisegu

Novo ljeto otvorili su u Somogyi restoranu 10. siječnja 1666. godine grof Petar
Zrinski i kapetan Rákóczy Ferenc-a (de3 Rakozy sein Haubtmann mit ihren
laidten“), koji su tu i spavali.34

Naravno uobičajeno na računu se poziva i na pratnju. Skoro mjesec dana
kasnije stiže ovamo žena Petra Zrinskog Katarina Frankopan („Frau graffin Se-
riny bedterin mit ihr Leidtn“) sa svojom pratnjom.35

Ova veljača je izgleda bila vrlo prometna u Somogyi prenoćištu. Međutim
ne samo tu, nego i u Sperl konačištu, koje je kasnije došlo u posjed grada. To
prenoćište je bilo u vlasništvu Susanne Neuschmid rođ. Susanna Sperl. Obračun
od prijašnje godine pristigao je gradu u veljači 1666. godine.Iz ovoga se vidi, da
je Petar Zrinski sa svojom pratnjom od 25 ljudi već boravio tu 10. srpnja 1665.
Nadalje predsjednik komore Zichy, i njegov otac kao službenik palatina Wesse-
lényi-ja („de3 Herrn Palladina sein Diehner“) i više puta.36 Potonji su tu
prenoćili u Kisegu na putu iz Hrvatske prema doma. I bilježnik palatina je tu
prenoćio 22. veljače 1666.37

Dana 14. ožujka je pak stigao u konačište Sperl Petar Zrinski, ali ovog puta
s Katarinom Frankopan („mit der frau Graffin Auff Ihrer Dochter Hohzeit“).38
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32 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 20. studeni 1665. Auszügl. Nr. 28. 
33 Chernel: Kőszeg. II. svezak. 88-102.
34 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 10. siječanj 1666. Auszügl.
35 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 3. veljača 1666. Auszüg. A számlát 1666. febr. 6-án keltezték.
36 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 7. veljača 1666. Außzug Iber Zöhrung Auß dem Sperlischen

Wirthaus. Nr. 40.
37 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 22. veljača 1666. Außzug Auß dem Wirtshauß Iber Zöhrung.

Nr. 51.
38 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 14. ožujak 1666. Außzug Gemainer Statt Iber Zöhrung Auß

dem Wirthauß Nr. 56.
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Važan podatak, jer se račun poziva na ovom mjestu, da se – prema gosp.
Sperl –, Zrinski žure na vjenčanje svoje kćeri Jelene u sjevernu Mađarsku. Su-
sanna Sperl još nadodaje da su Zrinski otišli bez plaćanja.

Ovako je njezina šteta sa obrokom za konje iznosila 4 rajnske zlatne forinte.
Na ovaj ćemo se slučaj još vratiti. Međutim to već moramo tu konstatirati,

da je vlasnica konačišta drukčije mislila, naime mislila je da Zrinski nisu gosti
grada. Zanči prema njoj nisu službeno  odsjeli u prenoćištu.

Kada je dakle noćenje i uslugu platio sam grad pretpostavljalo se da su
stranke vodile i razgovore. Isto je bilo i u konačištu Sperl, kada je grof Nádas-
dyí poslao svog prefekta.

Na ovom su međutim sastanku 17. ožujka 1666. godine bili nazočni i dvorski
sudac Nádasdyja, odvjetnik grada Leonhard Lindenmayr i njegova supruga.39

Isto se dogodilo i 10. travnja 1666., ali bez prokatora Lindenmayra i žene.40

Dana 15. travnja 1666. gradski je sudac opetovano naredio da se moraju
platiti računi konačišta Sperl. Ovog puta su platili ručak grafice Katarine Fran-
kopan i njezine pratnje („die graffin Seriny bedtrein”).41

Ponekad se znalo dogoditi, da su na računu prenoćišta  Sperl naznačili i cilj
putovanja. Tako se to vidi na kod grada pristiglom računu od 28. i 29. travnja
1666. kada je gostioničar Dauth ugostio ljude državnog suca Nádasdy-a.42

O tome pak zašto su došli u Kiseg govorit ćemo  malo kasnije u tekstu .
Moramo ipak dodati jednu opasku, naime 28. travnja su došli po sirovu kožu

mesara („ wegen der heit bey den  Fleischhackern“).
Kada je grof Draskovich Miklós sa svojon ženom i pratnjom navratio u

konačište, moralo se brinuti o 39 konja („ der herr graff Draschkowitschz vndt
sein frau mit iren leidtn vnndt 39 Ro3“).43 Znači i najmanje o istom broju i ljudi.
Tjedan dana kasnije je isto državni sudac Nádasdy poslao ovamo svoje ljude.44

I ovdje je konkretna opaska, da su došli po kože kod mesara („ wegen der heit
bey den Fleischhackern“).

Dana 19. srpnja 1666. je István Vitnyédi došao na užinu u Kiseg. Račun je
platio Simon János gradski komornik.

Nakon toga su sjeli za stol konačišta Zichy István pedsjedavatelj komore i
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39 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 18. ožujak 1666. Auszügl. Nr. 53.
40 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 11. travanj 1666. Auszügl. Nr. 57.
41 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 16. travanj 1666.  Außzügl.
42 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 28.i 29. travanj 1666. Außzügl. Nr. 2.
43 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 9. svibanj 1666. Auszügl 2.
44 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 16. svibanj 1666. Außzügl.
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ljudi Petra Zrinskog.45 Ljudi mađarskog kancelara su 10. i 19. kolovoza boravili
po jednu noć u prenoćištu Somogyi.

Pošto računi nisu poimence imenovali možemo samo nagađati radi li se o glav-
nom kancelaru Szelepcsényi György-u ili pak o kancelaru Szegedy Ferenc-u.

Računi naime  jednostavno spominju samo „ljude gospodina kancelara aa2
(„de3 herrn Canzler seine leidt“).46

Istodobno gradski sudac se morao 13. kolovoza 1666. pobinuti o posluživa-
nju Petra Zrinskog („die Serinischen”) i predsjedniku komore („Cammerbres-
sedent”).47

Kasnije, 4. listopada je dožupan Željezne županije („Herr Landtgespan von
Steinamanger”) sa svojom pratnjom vodio pregovore uz ručak u gostionici
Dauth sa Somogyi András-om i gradskim sucem Hosztódy-jem.48

Račun naziva našeg junaka samo „sambotelski župan“.
Isti se pojavio 21. listopada 1666. u Somogyi restoranu, ali u pratnji svoje 

supruge.49

Prema istraživanjima u ovom je vremenu fluktuacija u dužnostima dožu-
pana Željezne županije dosta velika, tada u jesen 1666. dva su dožupana bila
Nicky Gáspár i servitor Batthyány Kristóf-a Enyedy János.50 Koji je od ove dvo-
jice bio kod senatora Somogyi-ja u Kisegu ne može se odrediti.

Posebnu pažnju zaslužuje, zbog naše tema, i to što je 4. studenog 1666. Rá-
kóczy Ferenc poslao svog kapetana („ein Rákóczischer Haubtmann”), koji se tu
sastao sa kapetanom Zrinskog („ein Serinscher”).

Na veéeri je bio nazočan i István Vitnyédi.51 Dan kasnije je gradska blagajna
podmirila večeru sluge palatina Wesselényi-ja (“ein balladinischer Diener”)52

Dana 9. studenog bila je nazočna jedna osoba iz bečkog ratnog vijeća („einer
von den Krieg3 Ratt“), ali o imenu šuti izvor.53
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45 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 20. srpanj 1666. Außzügl. Nr. 11. 
46 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 24. kolovoz 1666. Außzügl. Nr. 12. Račun ugošćavanja 10.

i 19. kolovoza 1666. predali su 24. kolovoza, dalje Fallenbüchl: Főméltóságok. Bp. 1988. 96-99.p. 
47 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 13. kolovoz. Auszügl.
48 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 6. listopad 1666. Auszügl.
49 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 21. listopad 1666. Außzügl.
50 Dominkovits Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter (Dožupan

felsőkáldi Káldy Péter Željezanske županije u 17. stoljeću). U: Egy emberöltő Kőszeg szabad kirá-
lyi város levéltárában. (životni vijek u arhivu slobodnog kraljevskog grada Kisega) Radovi na 60.
rođendan Istvana Bariske. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2003. 197.p.

51 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 9. studeni. 1666. Außzügl. Nr. 16.
52 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 5. studeni 1666. Auszügl. Nr. 16. A számlát 1666. nov. 9.én

adta be a fogadós. 
53 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 9. studeni 1666. Außzügl. Nr. 16.

regionalis107-_Layout 1  6/2/2011  2:32 PM  Page 142



To nikako nije iznenađujuće da se među počašćenima sa strane grada u So-
mogyi restoranu nalazi i sam senator András Somogyi. Kao na primjer 27. 
studenog 1666.54 O njemu moramo kasnije i posebno govoriti. Nije možda
iznena đujuće, da se 6. prosinca 1666. godine službenik Wesselényi-ja („ein bal-
ladinischer Diener“) opetovano pojavio u Kisegu, koji je inače sa sobom poveo
i dvije sluge i tu su i prenoćili.55

On je taj, koji je 4.siječnja 1667. donio već samo vijest o smrti palatina u
Kiseg.56

Dana 6. siječnja 1667. mogli su okusiti hranu Hansa Dauth-a Draskovich
Miklós i njegova supruga. S tim kao da bi se prorijedila kisečka putovanja ak-
tera organiziranja u Kiseg.

Vitnyédi István je još između 16-18. siječnja 1667. dva puta tu prenoćio57

Kasnije, 6. veljače je još i tu ručao i onda je prekinut cijeli gore navedeni
niz.58

Niti Zrinski, niti Nádasdy, a niti Rákóczy nisu došli više u Kiseg. Naravno
niti njihovi ljudi. Zato se povećava u nama sumnja, da je Kiseg bio jedno od
mjesta organiziranja. Imamo još jedan podatak, da je mladi grof Nádasdy bio u
Kisegu, ali više ne u restoranu Somogyi. 

O kulinarskim sirovinama

Prije nego započnemo sa izlaganjem o kisečkim susretima svakako moramo
citirati iz nekoliko računa. Jednostavno zbog činjenice, što oni imaju kulturno-
povijesnu vrijednost. Pričaju nam o tome iz kojih su sirovina pravljena jela u
kisečkim gradskim restoranima, kada su posluživali ljude različitog društvenog
ranga. Nažalostr ne stoje nam na raspolaganju takvi spisi u svim slučajevima.
Točnije govoreći obično je bio izuzetak, da je gostioničar dao tzv. detaljni račun.

Među ove pripada 12. ožujka 1665. predani račun Hanns Dauth-a, („Hann3
Dauth Wirth auff de3 Herrn Schumaty Wierth3 Hau3“) gostioničara Somogyi
konačišta, o tom, kada mu je bio gost Zichy István  predsjednik komore.59
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54 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 27. studeni 1666. Außzügl.
55 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 7. prosinac 1666. Auszügl. 
56 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 4. siječanj 1667. Auszügl. 
57 VaML. KFL Act. Misc. Kőszeg, 16. odn. 18. siječanj 1667. Auszügl.
58 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 6. veljača 1667. Auszügl.
59 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 12. ožujak 1666. Auß Zigl Was den 8 März auff den Herrn

Camer bressadentn ist geben worden 1665. Nr. 52. 
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Prema listi, gospodin Dauth, koji bi mogao biti i gospodin Tóth stavio je na
stol svježu ribu(„frische fisch“). Bilo je međutim među jelima i dimljene ribe,
ali i sušene („geselgte Fisch, „stockfisch“).

Uz to je dao od pekara donesti hlijeb i crnog kruha („Ziboltn vndt schwarz
brodt“).

Nije bilo iznenađujuće da se na tanjuru nađe i puž („Schnecken“). U
nabrajanju se može naći kiseli kupus („Saur3 Kraut“), začini („gewierz“), sol
(„Salz“), jaja („Aier“), haringa („Haring“), ječam („gerstn“), svježi maslac („fri-
schen Budter“), jabuke („Aebfel“), kruške („Biern“), groždice („Weinber“), mi-
ljeko („Mili“), vrhnje („Mili ram“).

Ima još nekoliko sastojaka, koje nismo mogli odgonetnuti. Međutim svakako
je uočljivo kakva se tu lagana hrana nabraja. Sastojci nam sami po sebi govore,
čak su mesnate stvari izrazito lagane. Naravno vina nije nedostajalo.

Kada su se u Kisegu našli pozvana gospoda na plaćanje poreza gornice,
nabrojano je sasvim drugačija lista osnovnih sastojaka, među inima spominje se
govedina(„rint fleisch“), janjetina(„ Lamber3“), kokoš („Hindel“), riba 
(„fisch“), repa („Ruiben“), salata („Salat“), ječam („Gersten“), sir („Ka3“), dim-
ljeno meso („geselgst Fleisch“), Guska („gann3”), svinjetina („schbeine3
fleisch”), pijetao („Kobanner”), med („honig”).60

Kada su se pak pripremali na dan zakona u Kisegu prema računu na
mađarskom jeziku nabavili su sljedeće sastojke: „odojka, vrhnje, zeca, kokoš,
mladog sira, našpolju, hlijeba, crnog kruha, pečene kestene”.61

Mislim da je uočljivo razlika u kalorijama jela za predsjednika komora a iz-
razito za gospodu poslanu za pobiranje gornice.

Postojali su slučajevi – i to češće – sa su gospodu pozvali u privatne kuće.
O tome nam govori račun napisan 7. studenog 1665.

Na toj se listi nalaze sljedeće stavke: peršun („Peddresil”), guska („gen3”),
patka („ Andten”), odojak sa sisa („ Spen Sau”), sol („Salz”), pijetao („Koppan-
ner „), mlade kokoši („Junge Henen”), indijska kokoš („indianisch Hennen”);
rotkvica („Radta”), kiseli kupus („Saures Kraut”), kelj („Kell”), hren
(„Krenn”).62

Prema računu iz listopada 1666. „kada su gospoda Nádasdy i Eszterházy
boravili tu „ mađarski izdavač računa govori, da za njihovo posluživanje dali su:
kruh od pekara, dva odojka, purana, pticu, žemlu, dvije suhe ribe, maslaca i
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60 VaM KLF Act. Misc. Kőszeg, 2. studeni 1665. Auszügl. Nr. 25. 
61 VaM KFL Act. Misc. Kőszeg, 8. studeni 1665. Memorial az Törvényes Terminusra….Anno

1665. die 8 No-vembris ...Quietentia Nr. 48. 
62 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 7. studeni 1665. Auszügl. Nr. 19. 
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svježeg maslaca, bijelog brašna, slanine, luka i češnjaka, kokoši, soli, bibera,
repu, mlijeko i vrhnje, dvije guske, 12 kokoši i pjetla.

Iz svega toga su kuhala dva kuhara.63

Na kraju kada su komornici Michael Grünvald ml. i Simon János u ime
grada podmirili račun  kisečkog ugošćavanja mladog Nádasdy-ja, nabavili su
među ostalima: crnog kruha („Schwarz Brodt“), kiselu repu („sauere rueben“),
odojka sa sise („span sau“), brašno („mehl“), žemlju, pereca, kifle („Sehmel“,
Pretzern,Küebffel”) i hlijeba („Zibolten”).64

Iskusnom povijesničaru  gastronomije bi moglo puno značiti ovo nabrajanje.
Čak bi mogao i više varijacija ponuditi, što bi se sve moglo napraviti od
riba,peradi,i mliječnih proizvoda

Zato iz ovih, jer su kruh, žemle i salate već gotovo dane. Čak u više varijanti.
Svakako upada u oči da je omjer govedine, janjetine i svinjetine razmjerno
manji. Ako jedu svinjetinu, onda su preferirali odojka ili odojka sa sisa.

Nazočnost sušenih i dimljenih mesnih proizvoda dokazuje da su na jelovni-
cima konzervirana mesna jela imala istaknuto mjesto.

Kod začina važno i skupo mjesto ima sol i papar, nadalje – u nestašici šećera
– med.

Odvojeno nabrajanje hlijeba od crnog kruha, odnodno zajedničko nabraja-
nje pokazuje da je to bio bijeli kruh.

Glede cijena, odnosno o životnom stilu ljudi moglo bi se vršiti još dodatne
analize, kako je to pokazala Zimányi Vera.65

Nepotvrdiva istina?

Otkada smo zapoéeli pisanje ovog teksta uz sigurnost se protkala kao pratilac i
sumnja. Cilj nam je bio da otkrijemo vjerojatni cilj dolaska aktera u Kiseg.
Uopće, dali je Kiseg bio mjesto organiziranja urote. Nadalje uzroke plaćanja sa
strane grada Kisega.

Naša je namjera da nesumnjivo rasčistimo moguće uzroke. Da bi s kronolo-
gijom dvogodišnjeg niza dali odgovor na tendenciju ovdašnjih boravaka.
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63 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 2. studeni 1666. Auszügl. 2. Auszügl. 
64 VaML KFL Act. Misc. Kőszeg, 1. travanj 1667. Littera Q. 
65 Zimányi Vera: Néhány összehasonlító szempont Sopron lakónak 16-17. századi életéhez.

(Nekoliko poredbenih gledišta uz život građana Šoprona u 16-17. stoljeću) U: A város térben és
időben. Sopron kapcsolatrendszerének változásai. (Grad u prostoru i vremenu. Promjena komuni-
kacijskog sustava grada Šoprona) Urednik. Turbuly Éva. Sopron, 2002. 115-121.p. 
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I mogli bismo nastaviti još s obećanjima i nadanjima.
Ipak moramo priznati, da je drvo veće nego što je sjekira.
Ali mi  alat ipak nećemo slomiti o drvu. Možemo nešto napraviti i sa

iverjem. I sa potrebnom skromnošću držimo se uvjerenja, onom što je do sada
neposredno nedokazano. Barem gledajući iz Kisega. Ipak nećemo reći da s
rukama uvis čekamo sud čitatelja.

Ipak više osjećamo, da je potrebno pokušati analizirati međusobnu vezu
kisečkih podataka organiziranja.

Pauler Gyula, povijesničar organiziranja (urote) iz Kisega.

Moglo se očekivati da je urota Wesselényi-Zrinsko-Frankopanska jedno od
najsloženijih događaja svojeg doba.

Isplati se pročitati rad  R.Várkonyi Ágnes o tom događaju.66

Prema tome svatko se može uvjeriti, da tamo otkrivena međunarodna
historiografija događaja isto ukazuje na opreznost.U ovoj raspravi moramo se
pozivati na izuzetno širokovidnu analizu gore već citiranog Pauler Gyule.67

U gore navedenom radu Paulera, postoji jedan pasus, koji svakako zaslužuje
našu pažnju. O tome je već bilo riječi, da je većina gradu pristiglih računa rađena
u Somogyi konačištu. Somogyi András tada još u većinskom protestantskom
Kisegu pripada katoličkim građanima, koji su u manjini.

U prvom, najintenzivnijem vremenu katoličke obnove 1677. godine, kraljev-
ski povjerenik je i njega predložio u službu sudca.68

U njegovom je vlasništvu bilo između 1662-1674. ono konačište, kojeg je
iznajmljivao Hans Dauth. Vlasnik je konačište preimenovao 1672. dajući mu
ime Zlatni Noj („Wirtshaus zum goldenen Strau3“).69
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66 R. Várkonyi Ágnes: A Wesselényi szervezkedés történetéhez 1664-1671 (UZ povijest orga-
niziranja Wesselényi 1664-1671) (dalje: R. Várkonyi: A Wesselényi szervezkedés). U: Tanulmá-
nyok Szakály Ferenc emlékére. Radovi u spomen Szakály Ferenca) Urednici. Fodor Pál Pálffy
Géza Tóth István György. Bp. 2002. 423-460. p. 

67 R. Várkonyi: A Wesselényi szervezkedés. 431-438. p. (Wesselényi organiziranje)
68 Tóth Attila: Ellenreformáció, abszolutizmus és a városok. Kőszegi tisztújítások 1672 és 1681

között (protureformacija, absolutizam i gradovi, promjene pozicija u Kisegu) (dalje Tóth: Kőszegi
tisztújítások). Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István
60. születésnapjára. Szerk. Mayer László, Tilcsik György. Szombathely, 2003. 222.p. 

69 Bariska István: Az Arany Strucc vendégfogadó története 1597-1947. (Povijest konačišta Zlat -
ni noj 1597-1947) Rukopis u vlasništvu autora. Kőszeg, 1997. 33. p.  
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U knjizi Paulera postoji jedan dio o tome da su očajni Petar Zrinski i Krsto
Frankopan krenuli u Beč. Pauler Gyula je o Zrinskom tu napisao sljedeće: Htio
je ostati u Szigetu, zatim u Körmendu, kod ljudi Batthyányi-ja prerušen u drugo
ruho, dok bi Frankopan otišao u Beč doznati stanje stvari.

Zaprijetio mu je da će izdati prijateljstvo i dalje ga vukao sa sobom.. ovaj
prvi dan su jahali 10 milja, drugi dan (15. travnja 1670) su već sporije napre-
dovali i pored Pinke u Kerestes-u su prenoćili kod isusovaca. 16.travnja prolaze
kroz Kiseg, gdje je jedan protestantski senator, najugledniji i najbogatiji
razgovarao sa Zrinskim, dajući mu savjet, da ne ide u Beč, nego u sjevernu
Mađarsku Rákóczy-ju (Kriegsarchiv, Széchenyi Montecuccoliju, Szombathely,
20.svibnja 1670)”.70

Ne obazrijamo se na to sada koje je bio vjeroispovijesti Somogyi. Moramo
međutim primjetiti jednu stvar, naime u izvrsnom uratku Paulera spominje se
samo jedno kisečko ime, i to Somogyi András-a. Ime tog senatora za čiji se res -
toran vežu imena aktera wesselényi-jeve urote. O kome je Széchenyi György
pisao Raimondu  Montecuccoliju, predsjedniku Dvorskog ratnog Vijeća, kada
je biskup vratio kisečku tada još protestantsku crkvu sv. Jakova.

Evo zbog ovakvih detalja kažemo da smo uvjereni, točnije rečeno da
osjećamo povezanost između Zrinskih i Kisega , nadalje između Zrinskih i So-
mogyi András-a. S jednom opskom, da to možemo dokazati samo posrednim
putem. Istina je međutim i to, da ovaj podatak diže vrijednost izdanih računa
konačišta Somogyi.

Nemojmo zaboraviti niti na vjeroispovjest vlasnika , Somogyija. Pauler je
bio dobro informiran, jer su Somogyi-ja 1674-1675. godine spominjali kao
luteranskog člana gradskog unutrašnjeg vijeća. Od 1676. godine međutim
spominje se već među katolicima. Somogy je znači prije prešao na katoličku
vjeroispovjest nego szenci Fekete István.71

Sve se to dogodilo posredovanjem mađarskih kraljevskih  povjerenika. Znači
senator Somogyi je na taj način mogao izbjeći kaznu, da se kao apostata kan-
didira za iudex regius-a u Kisegu.

Sa ovih je pak visina postao jednim od glavnih kritičara svoje prijašnje vjer-
ske denominacije, i protestantskih članova izbornog tijela.72
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70 Pauler: Wesselényi. I. köt. 392-393.p.
71 Tóth Attila: Kőszeg ellenreformációja 1672-1690. (Protureformacija Kisega 1672-1690) Di-

plomski rad na Odsjeku za povijest Visoke Škole Berzsenyi Dániel u Szombathelyu. Szombathely,
1984. 22. p. VaML KFL Kézirattár 71/1984. sz. 

72 Tóth: Kőszegi tisztújítások. 222. p.

regionalis107-_Layout 1  6/2/2011  2:32 PM  Page 147



O glavnim akterima

Da bi u rukama imali neposrednije dokaze , mogli bi smo bolje znati, zašto su
glavni akteri dolazili u Kiseg. Povjesničar Acsády Ignác je 1885. godine napi-
sao ugledno djelo o životu udovice palatina Wesselényi-ja Széchy Márije. U
ovom piše sljedeće: „Rasprostrano dopisivanje Széchy Márije, učestali sastanci,
koji su se održavali na njihovom imanju u dvoru i kod onih Mađara , koji su bili
na strani kralja, nisu pobudili sumnju, nisu nikada izazvali nepovjerenje. Mislili
su da se zbog financijskih poteškoća nagađa sa Thököly István-om, Zrinskim,
Nádasdy-jem i drugima.

Nije palo u oči kada su se ovi ili njihovi povjerenici stalno posjećivali, jer
je znao – ili je mislio da zna – svatko. Što ovi kod njega traže.“73

Ovaj detalj je zbog toga važan, jer se djelomično može odnositi i na slučaj
Kisega. Ali samo s ograničenjima. I naravno onda, kada možemo dokazati, da
su kisečka konačišta odigrala ulogu neke vrste alibija.

Cilj dolaska glavnih aktera u Kiseg još ne možemo zaokružtit. Mađarska
his toriografija je ionako dosta zaostala sa monografijama najznamenitijih
ličnosti i njihovom prosudbom: „Nema monografije o Wesselényi-ju, vrlo slo-
žen lik Nádasdy-ja skoro pa ni ne poznamo, Lippay György ostrogonski nadbi-
skup nije zaslužio takav zaborav i jednostrano okarakteriziranje.” – napisala je
jedna od najboljih poznavatelja toga doba 1984. godine.74

Od onda je stasala jedna nadarena generacija, koja upravo sa njezinim vod-
stvom pokušava odraditi dug.75

Na mađarskom jeziku je još uvijek teško doći do tako u dubinu prodirujućih
podataka kakve zahtijevaju, primjerice kisečki računi.

Kao izlika dobro zvuči, ali protiv argumenata se je  teško suprotstaviti. Čak
što više, priznajmo da manjkavost informacija dotičnih računa ne daje nam
mogućnost, da se na njih vežemo, kao na slobodne kemijske veze ili obratno.
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73 Acsády Ignác: Széchy Mária 1610-1679. In: Magyar Történeti Életrajzok. Szerk. Szilágyi
Sándor. Budapest, 1885. 237. p.

74 R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval (Savez Nikole
Zrinskog sa Wesselényijem i Nádasdyjem) (dalje: R. Várkonyi: Zrínyi Miklós). Történelmi Szemle.
1984. 360. p.

75 Többek között szakdolgozat, PhD disszertáció készült az ELTE BTK R. Várkonyi profess-
zor által vezetett Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékén: Toma Katalin: Egyházi
politikus portré a XVII. században. Lippay György esztergomi érsek 1660-1666. Bp. 1984., Tusor
Péter: Lippay György levelei. Bp. 1994., Jokesz Balázs: Zrínyi Péter és kora. Bp. 2001., valamint
Toma Katalin PhD disszertációja: Gróf Nádasdy Ferenc országbíró politikusi pályaképe (Politička
karijera državnog suca grofa Franje Nádasdyja (1655-1666)). Bp. 2005.
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Ostala nam je samo jedna mogućnost. Prema današnjim istraživanjima fiksi-
rati dionicu urote. Unutar toga pak pokušati pozicionirati veze glavnih aktera,
unutar užeg vremenskog perioda, koji su se nalazili u Kisegu. Palatin Wesselé-
nyi umro je 27. ožujka 1667. godine. Nakon toga glavnu ulogu preuzeo je držav -
ni sudac Nádasdy Ferenc.

Prvu dionicu organiziranog otpora prema tomu nazivaju palatinskim
periodom.76

Pošto su nam kisečki podaci nestali u siječnju 1667., mi se uglavnom mo-
ramo koncentrirati na taj period.

To, što tu više nećemo ponoviti izvorno mjesto računa je po sebi razumljivo.
Mjesto izvora može se identificirati na listi kronološkoga reda.

Ljudi državnog suca Nádasdy Ferenc-a u Kisegu

Među glavnim akterima prvi se puta u Kisegu 23. lipnja 1665. putem svojih
ljudi prezentirao državni sudac Nádasdy Ferenc („de3 graffen Nadasty seine
leidt”). O N’dasdz/ju znamo da se priključio organiziranju godinu dana kas -
nije.77

Ne znamo nadalje tko se krije iza imena njegovih ljudi. S jedne strane držav -
ni sudac osobno nikada nije bio nazočan. Uvijek je poslao nekoga. S druge
strane o društvu njihovih ljudi isto rijetko govore dokumenti. Istina je da
Nádasdyjevi ljudi nisu međusobno razgovarali čitavo vrijeme u Kisegu. Dana 2.
studenog 1665. četiri čovjeka su stigla iz Sárvár-a da se sretnu s grofom Forgách
Ádám-om. Sama činjenica, da je Forgách postao državni sudac nakon
stradavanja Nádasdy-ja puno naslućuje.

Tako da se ovaj zajednički konzumirani ručak ne može smatrati susretom
konspirativne naravi. Četiri dana kasnije, 6. studenog ljudi državnog suca su
ponovo potražili gostionicu, ali je onda grad platio i posluživanje samog Somo-
gyi András-a u svojem restoranu. O čemu su mogli pregovarati? Zašto se ne
može naći nikakvih podataka na te stvari u zapisnicima grada. Ali su druge po-
ruke, zahtjeve, odnosno naredbe Nádasdy-ja pomno upisivali u zapisnike.
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76 Benczédi László: Rendi szervezkedés és kuruc mozgalom (1664-1685). (Organiziranje sta-
leža i pokret kuruca) 1. A Wesselényi nádor vezette rendi szervezkedés (1664-1671) (Organiziranje
staleža pod vodstvom palatina Wesselényija) (dalje: Rendi szervezkedés). U: Povijest Mađarske
1526-1686. 2. köt. Bp. 1985. 1167. p.

77 Benczédi: Staleško organiziranje. 1161. p.
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Prije smo se još potužili da neznamo identitet Nádasdyjevih ljudi. Najčešće
se spominju „ljudi“, „sluge“. Ako to pak čini iznajmitelj konačišta, naime da ih
tako naziva, to ima svoje zašto. Kao i to da je gostioničar Dauth 17. ožujka 1666.
prilikom ugošćivanja napisao da su „prefekt“ i „dvorski sudac“ razgovarali s
odvjetnikom (prokatorom) Kisega Leonhard Lindenmayerom. Čak u društvu
supruge potonjeg. 

Dva puta je, točnije 28. travnja i 16. svibnja izdavatelj računa smatrao važ-
nim napisati cilj dolaska gostiju.

Naime to, da su ljudi Nádasdy-ja od kisečkih mesara donijeli sirovu kožu.
Opaska, koja nas može zbuniti, jer jako sužava cilj dvaju susreta.

Može nas zbuniti, jer postoji mnogo primjera, da su se oni, koji su se htjeli
držati po strani, koristili takve prilike za kamuflažu. Ne smijemo smetnuti sa
uma, da se Nádasdy dobra dva mjeseca kasnije 28. srpnja 1666. pridružio savezu
Wesselényi Ferenc-a i Petra Zrinskog.

Tu neka ostane dosta toliko, da mada se Nádasdy prije čuvao da postane „in-
teressatus”, ipak je stupio u savezništvo sa Zrinskim i Wesselényi-jem.78

Protiv Turaka ili Habsburga bilo je tada 1666. godine skoro sve jedno. Nije
se htio izolirati.

A da nakon sve više bolesnog Wesselény-ja imao aspiracije na titulu pala-
tina, njegove razloge u tome je Acsády Ígnác previše grubo osuđivao.79

Jedno je sigurno, mi ne možemo neposredno otkriti razloge dolaska Nádas-
dyjevih ljudi u Kiseg.

Ipak ostavljamo otvorenim pitanje, kako je to da niti njegovih ljudi nema
više u Kisegu nakon završetka palatinove faze urote? Nije valjda da je nestalo
svježe kože kod kisečkih mesara?

O kisečkom putu nadbiskupa Lippay György-a

Kada se akteri saberu u jedan buket sve izgleda dosta uvjerljivo. Međutim sve
to razvučeno u dvije godine i poredano u red slika dosta se raspada.

Primjera radi Lippay György se susreo 17. rujna 1665. u Somogyi konačištu
sa Petrom Zrinskim i sinom predsjednika komore, Zichy II. Pál-om („der herr
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78 R. Várkonyi: Zrínyi Miklós. (Nikola Zrinski) 359-360. p.
79 Acsády Ignácz: Magyarország története I. Lipót és I. József korában. (Povijest mađarske za

vrijeme Leopolda I. i Josipa I.) 1657-1711 (dalje: Acsády: Magyarország története). Magyar Nem-
zet Története. Szerk. Szilágyi Sándor. VII. köt. Bp. 1898. 236-237. p.
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graff Serine bedter vndt dre herr Libbey Görg vndt des Kammer berssadentn
sein Sohn“).80

Iako o Zichy Pál-u nemamo podatke vezano za taj događaj, ipak je uočljivo,
ono što je Szekfű Gyula rekao o Zichy István-u, o ocu, utemeljitelju obiteljskog
imanja. Već samo i zbog toga, što je predsjednik komore 12. ožujka 1665. i sam
boravio kao gost u Somogyi prenoćištu. U poznatom požunskom odboru uz
nad biskupa Szelepcsényi-ja i državnog suca Forgács Ádám-a, baš je taj Zichy
István, utemeljitelj imutka familije branio najžešće interese komore.81

Našu pažnju nije mimoišlo ni to, da prema Szekfű-u: „nakon smjenjivanja
ne baš pouzdanog Zichy István-a” su zadužili Kollonich Lipót-a sa vođenjem
komore.82

Daleko od nas da bi s ovog ugla gledali susret Zichy II. Pál-a, kapetana
Vásonkõ-a sa Zrinskim i Lippay-jem. Ali se teško osloboditi težine one vijesti,
da su u interesu države oba visoka dostojanstvenika radila na izradi francuske
veze. Naime tražeći posredovanje bečkog poslanika francuske diplomata Jaques
Gremonville-a.

On je bio taj, koji je nagovorio bana, da svoju kćer jelenu udaje za Rákóczy-
ja, da se između te dvije obitelji stvori kvazi politički savez. Istina je, nadbiskup
3. siječnja 1666. umire u Požunu.

Nakon Nikole Zrinskog, koji se isto interesirao prema francuskim vezama,
Lippay je došao i do Petra Zrinskog. Možda baš u Kisegu?

Petar Zrinski u kisečkom Somogyi konačištu

Kao što smo već u prijašnjem izlaganju o tome govorili nije samo Somogyi
restoran bio poprište učestalih susreta, nego i konačište Sperl. Na prinesenom
računu Susanne Sidone Sperl 10. srpnja 1666. pojavljuju se imena Petra Zrin-
skog i kapetana Rákóczy Ferenc-a. I. 
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80 A kamaraelnök fiára vonatkozóan köszönettel tartozunk Pálffy Géza közléséért. Kár, hogy
a Zichy István: „Adatok egy XVII. századi katolikus fõúri család történetéhez. Öregebbik Gróf
Zichy István (1616-1693)”. Bp. 1943. c. írást ide nem tudtuk hasznosítani. Zahvaljuljemo gosp.
Pálffy Gézi na pomoći u vezi sina predsjednika Komore. Žao nam je da iz gore navedenog teksta
nem možemo koristiti podatke, koje bi se vezale za gore navedenu temu.

81 Szekfű Gyula: Magyar történet (Mađarska priča) (dalje: Szekfű: Magyar történet). IV. köt. Bp.
1943. 178. p. 

82 Szekfű: Magyar történet. 185. p. 
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Dana 3. veljaće 1666. žena Petra Zrinskog Katarina Frankopan. Kasnije, 14.
veljače 1666. pak Petar Zrinski i Katarina Frankopan. Ovaj posljednji račun je
skoro prouzrokovao – kako smo o tome prije pisali – mali skandal, jer gostio -
ničarka nije bila obaviještena da od Zrinskih ne traži novac.

Gospođa Sperl je zbog toga očajno nadodala svoju štetu, koju je pretrpila.
Istovremeno grad ostaje staložen i plaća.
Ako malo promislimo, da se između Zrinskih i Rákóczy-jevih mjesecima

odvijaju pregovaranja oko udaje Jelene Zrinske nemamo razloga za čuđenje.
Možda nije ni pretjerano, da je tema razgovora u susretu neimenovanog kape-
tana Rákóczy Ferenc-a I. i Petra Zrinskog bila pripreme vjenčanja. Jacques Gre-
monville francuski poslanik je već o tom planiranom vjenčanju u kolovozu
1665. godine razgovarao sa Petrom Zrinskim. Sigurno nije slučajno, da je
Zrinski izabrao konačište Sperl 17. rujna 1665. 

Poznato je naime, da je do zaruke između Jelene Zrinske i Rákóczy Ferenca
I. došlo u toplicama Trencsénteplice u listopadu 1665. Jedan kapetan Petra Zrin-
skog je sa svojih osam momaka u to vrijeme boravio u Somogyi prenoćištu.

Nakon tih priprema su 1. ožujka 1666. održali vjenčanje. Istina da se u literaturi
glede mjesta daju različite lokacije.83 Račun izdan 14. ožujka 1666. međutim vara.
Zrinski su naime na putu sa vjenčanja prenoćili u Kisegu, a ne obratno.

Moramo misliti međutim i na to, da je i sama Katarina Frankapan razgova-
rala sa „chevalier de Brethellom“, tj. vitezom Gremoville. Zato mislimo s pra-
vom, da su ovi razgovori bili protkani politikom.

Roditelji Jelene su se stvarno susreli sa bečkim poslanikom Francuske Gre-
monville-om, ali u sjevernoj Mađarskoj i s palatinom Wesselényi-jem, da bi se
pak vratili u Kiseg. Tamo, gdje im je svaki posjet bio plaćen.

Vrijedno je razmisliti, da su 5. kolovoza 1665. Petar Zrinski i Széchy György
sjedili kod istog stola u Somogyi restoranu.

Razlog razmišljanju nalazimo i zbog toga što je nazočan i sin Zichy István-a,
pa i toga, da je jedini Széchy bio kasnije kažnjem od svih kisečkih vlastelin-
skih obitelji, zbog umiješanosti u urotu.

Žena Wesselényi-ja Széchy Mária je u stvari bila nećakinja Széchy György-a.
Maria je naime prva unuka Széchy Tamás-a iz prvog braka, a kisečku braću
György-a i Petra u, vlasteline računamo, kao unuke iz njegovog trećeg braka.84
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83 Barta Gábor: Miért halt meg Zrínyi Péter? (Zašto je umro Petar Zrinski?) Bp. 1986. 59. p.
Bartha Gábor tako zna, daje svadba održana u Zboru u županiji Sáros (danas Slovačka: Zborov).
Acsády je međutim uvjeren, da je mjesto događaja Makovica (danas makovce Slovačka. Acsády:
Magyarország története. 228. p.). 

84 Acsády Ignácz: Széchy Mária 1610-1679. Budapest, 1885. 10. p.
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Obitelj se vodi kod Acsády-ja, kao protestantska. Brat Széchy György-a,
auličan (koji je prešao na drugu vjeru) Széchy Péter. kao što smo to već prije
spomenuli nalazi se među kraljevskim povjerenicima kod prvih zaplijena crkava
u Kisegu 1671.

Nakon smaknuća Nádasdyja, čak što više postaje glavnim županom Željezne
županije.85

Nije ni čudo da se nisu susreli u kisečkoj tvrđavi.
Ime Petra Zrinskog još se dva puta pojavljulje na računima Somogyi

konačišta. 20. srpnja i 13. kolovoza 1666. U oba su se slučaja brinuli o ljudima
Zrinskog. U oba je slučaja prisutan predsjednik komore Zichy István. Vezu
između Zrinskog i Zichy-ja će mo u budućnosti vjerojatno otkriti. Kao i poza -
dinu susreta između Zichy Pá-a II. i Lippay-a.

Bez toga nije moguće shvatiti, zašto je Kisegu tako važno da im podmiruje
račune boravka.

U njihovom slučaju je još teže otkriti uzroke i namjere.
Nemojmo smetnuti međutim s uma, da se predsjednik komore već susreo u

Kisegu s ljudima 
Zrinskog, koji organizira otpor.
Wesselényi i Zrinski su naime sklopili 5. travnja 1666. savez.
Ne govoreći o tome, da je državni sudac Nádasdy već pri prvom susretu 20.

srpnja odlučio, da će se 28. srpnja priključiti savezu.
Drugog puta je već njegov status kao interssatusa bila već gotova stvar.
Vrlo je vjerojetno da o tome Zichy István nije znao. Ipak se ne može isk lju -

čiti, da su drugi pak znali o susretima predsjednika komore.
Nakon otkrivanja organiziranja to je imalo i svoje posljedice.
Istina je da su ne dovolnjo pouzdanog Zichy-ja smjenili sa čela komore. Ali

baš zbog toga nije slučajno, da je dobio važnu ulogu u požunskom odboru.

Pogovor kisečkim događajima iz palatinove dionice

Okolnost, da smo o palatinovim izaslanicima, koji su bili poslani u Kiseg za
vrijeme ove faze imamo objasniti zbog dva uzroka.

Još ne možemo staviti u red susret jednog palatinovog čovjeka u srpnju 1665
sa Zichy Istvánom i njegovim ocem u Somogyi restoranu.

U veljači 1666. je pak palatin smatrao nužnim da si pošalje pisara u Kiseg.
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85 Chernel: Kőszeg. II. köt. 88-102. p.
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Wesselényi je posljednji put jednog od svojih slugu poslao početkom pro-
sinca 1666. u Kiseg, ali uzrok njegovog posla nije nam poznat.

U svakom je slučaju iznenađujuće – što je inače i poveznica – da Kiseg i
nadalje podmiruje račune. Petar Zrinski je zna se preko svoje majke bio u bli-
skom rodbinskom odnosu sa Széchy Márijom, pa prema tome i sa Wesselényi-
jem. Tako bi pak mogli i ove kisečke susrete svrstati u privatnu sferu dotičnih.

Uloga gostoprimca grada Kisega pak u svakom slučaju osporava svako
drugačije objašnjenje.

Postoji još jedna osoba čija bi se uloga trebala znati, poimence radi se o Vit-
nyédi István-u, poznatom šopronskom odvjetniku.

Njega su jako dobro poznavali u Kisegu. Pripadao je najtalentiranijim znal-
cima prava iz redova srednjeg plemstva, koji su bili u službi visokog plemstva.

Pripadao je krugu onih, koji su između 1646-1650. pripadali okruženju Ni-
kole Zrinskog.86

Kada je Kiseg između 1647-1649. vraćen iz Habsburškog zaloga mađarskoj
kruni, na prijedlog palatina Pállfy Pál-a, grad Kiseg ga je angažirao u vođenju
ovog kompliciranog procesa.87

Vitnyédi se je iznenađujuće rijetko pojavljivao u Kisegu. I tada još prije pa-
latinove dionice i u njezinim posljednjim mjesecima, kada su računi spomenuli
i njega.

U srpnju 1664 bio je osobno nazočan dva puta. U ožujku sljedeće godine 
poslao si je pisara.

U studenom 1666. se međutim osobno našao u Kisegu sa kapetanom
Rákóczy Ferenc-a I. 

Mogao se naći čak i sa slugom palatina. Na kraju bio je dva puta u Kisegu
krajem siječnja 1667. i početkom veljače iste godine. Baš s njim završava red
ugošćenih u Somogyi restoranu. Spada među one, koji su vodili razgovore s
francuskim diplomatom. Čak štoviše 1665. godine on je izradio jednu varijantu
suradnje sa Francuzima.

Nadarenog, ali u svojim političkim zamislima i instrumentariju često puta
proturječnog Vitnyédi-ja je čak palatin morao zaustaviti.

Taj Wesselényi, koji se je sve više priklonio turskoj opciji, orijentaciji.
Na kraju je on tvrdio Bethlen Miklós-u , kako smo to već gore naveli, da su

kisečki. Protestanti „uzbuđivači zadunavskih krajeva”.
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86 R. Várkonyi Ágnes: Országegyesítő kísérletek (1648-1664). (Pokušaji spajanja države) In:
Povijest Mađarske 1526-1868. 2. köt. Bp. 1985. 1067. p. 

87 Bariska István: A szabad királyi várossá válás ára. (Cijena postanka slobodnim kraljevskim
gradom) In: Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára. Kőszeg, 2000. 91. p.
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Šteta što mu  objavljeno dopisivanje baš završava tamo, gdje počinje naša
priča.88

Autor na ovom mjestu voljno priznaje, da su slućene kisečke niti Wesselé-
nyi-Zrinsko-Frankopanske urote u puno pogleda ostale još nedorečene (grof
Draskovich, kancelar, podžupan Željezne županije, poslanik Dvorskog Ratnog
Vijeća).

To proizlazi i iz profila nađenih izvora. Oni naime više iziskuju nadopunu
poput neke puzzle igre.

Računamo na to da će vezu između događaja, koji su se dogodili između
Kisega, koji je osuđen nakon otkrivanja tog organiziranja i Somogyi restorana
budućnost potvrditi i nadopuniti. I onda, ako će nepotrebno iverje popadati na
stranu i poneke veze neće biti potvrđene.

I na kraju (Post sciptum)

Na kraju teksta dozvolite, da kao prevoditelj i hobi povjesničar dodajem neko-
liko svojih razmišljanja u vezi te „urote”.

Prilike sredinom 17. stoljeća bile su itekako složene, ako se gleda cjelokupni
europski kontekst. U Francuskoj počinje vrlo dugo razdoblje vladanja Luja XIV.,
koje je puno intriga, političkih udaraca, ali i vrlo zamršene vanjske politike. To-
liko zakomplicirane i dijelom zlonamjerne politike, koja će pak na kraju i dovesti
do strašnih događaja na kraju sljedećeg stoljeća.

Tu su i Habsburgovci, kojima je uvijek negdje „vruće”, uvijek ih nešto
„peče”, pa bi sve dali samo da miruju ovi tzv. mađarki i hrvatski „buntovnici”.

Međutim ti buntovnici se već više od 100 godina hrvaju sa protivnikom,
Osmanlijama (a ta se borba usput rečeno financira iz zaleđa, znači nasljednih
pokrajina i njemačkog novca pa i iz drugih izvora) a i sami su razjedinjeni glede
opcija o budućnosti, vjere, pa i simpatijama prema vladajućoj kući. Ali tu se
gine, umire za šolde (bi rekli dalmatinci), narod životari i gubi utrku. A Europa
hrli naprijed.

Nikad se to nije zahvalilo ovim narodima!
Na žalost mediokriterij je više etalon i zakon, kod Habsburgovaca izuzev

nekih izuzetaka pa se i dosta teško nose sa problemima.
Izgleda kao da nekom to tako paše. U Europi se je u tih, pa skoro 200 go-

dina promjenilo što-šta.
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88 Fabó András: Vitnyédy István levelei 1652-1664. I-II. (Pisma Istvána Vitnyédija) dio. Magyar
Történelmi Tár. Bp. 1871.
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Više se ne biju junački boji i ratovi da se odlučuje o pobjedniku, nego se
polagano iz pokradenog blaga svijeta stvara nova „vlast”, koja ispod stola kroji
budućnost narodima.

U tom kontekstu je borba za oslobođenje od okupacije na „zaboravljenoj”
stranici Europe manje važna.

Francuska kao nositeljica katoličanstva paktira sa Portom i to otvoreno.
Na Habsburško prijestolje dolazi sasvim neočekivano (zbog rane smrti?)

svog brata Ferdinanda, Leopold I. 
Odgojen od isusovaca priprema se za svećeničku karijeru.
I eto postao vladarom. Nije se proslavio. Vodili su ga i dirigirali s njim, nje-

govi savjetnici.
Tu ulazi u igru Nikola Zrinski pjesnik i vojskovođa, voljeni idol državničkog

formata. Uz to je nadaren, pa još i imućan, uz to ima dobar osjećaj za diploma-
ciju, govori jezike, dobro izgleda i ima sve informacije svoga doba. Plaše se ga
Turci kao vatre. I ima sjajne ideje.

Možda se može i bez Habsburgovaca odbaciti jaram i ujediniti snage bez
obzira na vjeroispovijest?! E to je već previše za Bečki Dvor. Možda ne baš za
cesara, koji možda komponira po neza se koje već muzičko djelo, nego za
savjetnike i pokretače stroja te srednje – europske sile.

Obožavaju ga i Mađari i Hrvati pa i šire.
Čak su mu ponudili da bude kraljem.
On se toga nije primio. Valjda je bio ipak više legalist, nego što mu to neki

priznaju.
Ali što je puno, puno je – i morao je stradati.
Kako je već u prijašnjim Regionalnim Studijima profesor Željko Vegh vrlo

lucidno navijestio i pokušao dokazati sasvim suprotno dosadašnjim naukama,
istraživanjima i tvrdnjama, naime da se u sumnjivim okolnostima u Kuršaneč -
kom lugu dogodilo strašno naručeno umorstvo, a nikako ne nesreća ili čak smrt
od zalutalog metka, vjerujem, da smo takvim razmišljanjem ipak malo bliže
traženoj istini.

Ali kome je stalo do istine?
Tu je ubijen Nikola Zrinski po nalogu iz Bečkog Dvora. Za prikupljanje dalj-

njih dokaza trebaju se angažirati novi stručnjaci, koji će nam možda u dogledno
vrijeme napisati malo drugčiju povijest od one, s kojom nas uvjerljivo manipu -
liraju od malih nogu.

No vraćajući se na tu „urotu”.
Smatram da se može u najmanju ruku govoriti samo o „protuuroti”, jer se

urota već dogodila, ali sa druge strane.
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Zato je vrlo dobar, po mom mišljenju naziv dra Bariske, kada govori o or-
ganiziranju.

Možda je to organiziranje nakon sramotnog klanja Zrinksog poprimilo oz-
nake urote, ali kao rekoh, to je već reakcija na nešto.

Indikativno je ipak činjenica, da su urotnici sa mađarske strane relativno
dobro prošli, pa čak i Nádasdy. Neki su umrli prije raskrinkivanja urote,  a neki
su dosta blago kažnjeni.

Nemilosrdnost dvorske mašineije i egzekucijskog stroja ipak je svom žesti-
nom nasrnulo na dvije hrvatske velikaške obitelji Frankopane i Zrinske, koji su
praktično uništeni, i fizički likvidirani. Čak ih se pokušalo demonizirati i pri-
kazati skoro 250 godina u negativnom kontekstu i izbrisati iz povijesne memo -
rije. To srećom nije uspjelo.

Njihov se san istina puno-puno godina kasnije ipak obistinio i postao dosa-
njan generacijama iza njih.
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Trenutak smaknuća hrvatskih velikana u Bečkom Novom Mjestu 30. 
travnja 1671.
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Nádasdyjev tzv. Ritterburg u Livki (Lockenhaus, Burgerland)
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Josip Kozarac

A szlavón erdő

Aki valaha egyszer megfordult ebben a mi ősrégi erdőnkben, azokkal a
gyönyörű, nyílegyenes, tiszta és magas fáival, mintha csak ki lennének öntve,
megformázva, soha többé nem felejti el.

Itt hatalmas tölgyek tornyosulnak szürkés színű kérgükkel, melyeket törzsük
egész hosszában egyenes barázdák tagolnak húsz méter magasba, erőteljes, szé-
les lombkoronával,  mely úgy díszíti őket, mint a derék vitézt kucsmája.

Büszkén sorakoznak vált vetve egymás mellett, mint valaha szikár, kőről
szökkent krajinai katonák és egész megjelenésükből kiolvasod, hogy óriások
erejükben, dacolva viharnak és villámlásnak, hogy legerősebbek és legnemeseb-
bek birodalmukban és nemzetségükben.

Mikor aztán a szellő odafent elsuhan, a kemény és sima levelek most suttog-
nak, amott meg sziszegnek és hallgatnak, azt hiszed, gőgös szlavón tündérek
énekelnek gyors, fékezhetetlen kólót, aztán szomorú hangon idézik a régmúlt
idők szomorúságait és kínjait – később meg úgy érzed, hogy fölötted pompás
templomi zene morajlását hallod, vagy szomorú, szívet repesztő siratót…

Ahol a talaj kicsit nedvesebb, ott karcsú kőris emelkedik világos, aprón re-
cézett kérgével, kissé tekervényes törzsével, melynek csúcsán átlátszó korona ül
szépségek arcát elkendőző lepelként (fátyolként).

Mily nyugtalanul kokettálnak kíváncsian és nyugtalanul a magasba figyelve,
mintha ama rátarti merev katonák kiválasztott szépségei lennének…

Helyenként szilfa emelkedik, mint kiegyenesített ujj, kicsi lelógó, épp csak
zöldellő ágaival és pikkelyes kérgével, mindig valahogy komoran és rosszked-
vűen, mint valami igazi pesszimista és alattomos fickó…

Ez a három törzs versenyzik az elsőségért óriásságban és nagyságban; itt a
tölgy a nyerő, ott a kőris vagy a szil – olyanok, mint az oroszlán és a tigris a vad-
állatok birodalmában…

Alájuk és közéjük nyomultak a gyertyánok és fodor jávorok, juharok, ága-
sak-bogasak és torzak, olyanok, mint meggörnyedt szolgák, melyek saját uruk
lábait kötözgetik, bugyolálják nehogy felfázzanak. Ezek az erdő páriái, kitaszí-
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tottjai, rabok, melyek csak azért vannak, hogy a tölgynek javítsák a talajt, mely
olyannyira gőgös, hogy ilyesmivel nincs ideje foglalkozni…

Amikor ebben az erdőben jártam, mindig láttam, mindig tanultam valami
újat; nem fekete az, süket, halott, milyennek messziről a láthatáron tetszik és
mutatkozik, hanem benne az élet lélegzik, egy világ az eredetében, természe-
tességében, ahol mint talán sehol máshol a természet a szemünk láttára alkot és
rombol, egyezkedik és javít. Annak, aki rajta szív és érzés nélkül halad át a ter-
mészet gyönyörű bölcseletének megértése nélkül, számára ez az erdő halott
marad, jobban mondva csak egy terület, melyet fák nőttek be, ellenben ki meg-
érti mindazokat a titkos hangokat, melyek életre keltik az erdőt, ahol a gyengéd
dal keveredik a haldokló segélyhívással, ahol ezernyi különböző hang és vissz-
hang, egyszer kicsi és vékony, máskor nagy és mély, aztán kedves és édes mint
a zene, majd fájdalmas, mint a szerencsétlen anya sóhaja – az valahogy köze-
libbnek fogja érezni magához és érzékeihez ezt a félhomályos és magasztos kör-
nyezetet.

Így van ez nappal, de éjjel ez a tér sokkal nagyszerűbb, titokzatosabb és fé-
lelmetesebb; mindazok a hangok most tízszeres erővel ismétlődnek meg és leg-
vékonyabb idegeidet rengetik, téged meg akaratlanul is elkap és megszületik
benned a hit egy titokzatos, mindenható túlerőben levő lényről, mely előtt te
csak egy jelentéktelen törpe, erőtlen semmi vagy…

Semmi a világon nem tudja az emberben felkelteni azt az érzést, mennyire
jelentéktelen mint egy hangya vagy féreg, midőn egy magányosan eltöltött éj az
erdőben…

A szlavón ember mindennél jobban szereti tölgyesét, úgy érzi magát benne,
mint saját otthonában, nincsen számára nagyobb élvezet, mint a marhával gond-
talanul kóborolni erdői árnyékos tölgyfái alatt, ismer minden fát, madarat, han-
got; úgy társalog ezzel az erdővel, mint saját édesanyjával.

Öröktől fogva kiapadhatatlan kincseskamra volt az számára; házait az erdő
mellett emelte, felemelte istállóit és pajtáit, elültetett gyümölcsöseit és szilvá-
sait, így aztán inkább van így házában, mint falun.

Azóta jajveszékel és azóta szegényesedett el, mióta megtiltották neki és el-
zárták előle az erdőt; mert az nevelte ökreit, makkjával kondáit, fájával emelte
házait és palánkjait. Gubacsával ékesítette aranyosan és selymesen leányait,
mint óriási pajzs védte ültetvényeit a hideg északi széltől…

Farkas, róka és nyest látták el értékes prémmel, nyúl és őz édes falattal és
kellemes időtöltéssel…

Ki nem szeretné, kinek nem fájdulna meg a szíve érette!...
Az évszakok változásával változik az erdő és az összes élő benne – legunal-

regionalis159-_Layout 1  6/2/2011  2:38 PM  Page 160



161

masabb tavasszal és nyáron. Tavasszal, mikor az egész természet újraéled –
akkor a legpusztább, leghalottibb az erdőben; az énekesmadarak felépítették
fészküket a bozótosban, és falu végi réteken, csak a fekete- és énekesrigó ma-
radtak az erdőben és alkalomadtán kora hajnalon teljes torokból belefognak fo-
hászukba, mintha imádkoznának és megköszönnék annak a lénynek, ki elküldte
nekik a melegítő napot, a kukacot, hogy jóllakjanak vele…

Mikor a nap aztán magasabbra hág, minden megint elhallgat, elbújik, titko-
lódzik, nehogy elárulja fészkét és fiait.

Csak időnként töri meg a csendet a fogoly „pijuk”-ja felhős magaslatokról,
a zöldes zsombékosban a nyílt víztükör közepén látod, ahogy fémesen csillog-
nak zöldeskék fejei a  nádas szélén figyelmesen úszkáló vadkacsáknak türel-
metlenül várva, mikor fogják már nőstényeik kikölteni és a nádasból kivezetni
tíz-tizenöt fekete, nyugtalan csibészeket.

Ekkor hirtelen a galambász héja rájuk csap, ők erre szörnyű szárnycsapások-
kal nyílegyenesen az égnek erednek, csoportba verődve az erdő fölé emelked-
nek, állandóan keringve a vízi rét felett, mígnem a héja eltűnik látókörükből…

Ez a tavaszi erdő díszlete, egyébként körös-körül minden puszta és unalmas
– csak valami letompított moraj és csicsergés vesz körül, magad sem tudod,
honnan jön, miféle is az, mert akármerre is fordulsz, mindenütt ugyanaz a mo-
rajlás és lélegzés követ…

Ő ébredezik, a világmindenség lelke, a sehol sem kezdődő természet, az a
még semmi által nem megállított örökös ösztöne a teremtésnek és születésnek;
hallod, ahogy a kéreg alatt hajtja a nedvet, kiveti a rügyeket, ahogy kisodorja a
leveleket…

Sőt neked is úgy tűnik, hogy magadban érzed és hallod, ahogy benne ordít
egész testedben új érzelmeket, új gondolatokat és ösztönöket keltve…

Ahogy aztán eljön a nyár, egyszerre napról napra élénkül a helyzet és vál-
tozóbb a panoráma.

A fák a legbujább zöldjükbe öltözve, a természet ereje elemében – akárhová
nézel, minden azt mondja: élet, élet! hej! hej, de milyen édes ez az élet!...

A vadak, a madarak is megindultak; a fiatal énekesrigók felreppennek és
érdeklődve, elcsodálkozva rád néznek, nem ismervén még a félelmet – csak az
idősebbek figyelmeztetésére húzódnak össze és bújnak magukba az ágak és le-
velek mögé, láthatatlanul összekuporodva és bújva…

Az úton a tiltottba ugrik egy fiatal nyúl, aki meg itt, a kivágott tisztás mel-
lett kivárja az estét, lehet, hogy meglátja az őzet, ahogy egy irányba ugrálva egy
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kis tisztásra ér, egyszer, majd még egyszer elbégeti magát, a bokorból meg ki-
ugrik két fiatal pirosas gida fehér pontocskákkal a bordáikon, aztán egyik az
egyik, másik a másik oldalról, szopjál, szopjál, kis szünet, kettő gyorsabban na
még, aztán megint egy ugrás a bokorba, az anyjuk meg másik irányba, úgy tűnve
el abban a pillanatban, mintha ott sem lettek volna… Te meg körbenézel, dör-
zsölöd a szemeid, nem tudván magadnak sem hinni, valóság volt-e ez vagy
álom…

Ott azon a magas szilfának a csúcsán a sas óriási fészket épített; már tize-
dik éve fészkel itt és még senkinek sem sikerült észrevenni őt; de idén túl szem-
telenül kezdte el lopni a libát és kacsát a házakból, erre a lakók figyelték, lesték,
míg végre kifürkészték rejtekét.

Megbeszéltük, hogy a kis sasokat kivesszük vagy alulról puskával kilőjük;
de nem ment egyik sem; a szil túl magas volt ágak nélkül, így felmászni sem
tudtunk; a fészek meg olyan sűrűn volt kirakva, hogy a golyó nem volt képes azt
átütni.

Nem maradt más választás mint hogy kivágni és ledönteni a szilt; ketten
vágtuk a vastag törzset, ketten meg puskával vártunk.

Valahogy a művelet felénél hazarepült az öreg sasunk zsákmányával a kar-
mai között, én elsütöm a puskát, ő meg elengedve a zsákmányt sebesülten ala-
csony reptével nyílegyenesen az erdőbe. Mi is volt a karmai között?

Egy gyengécske, megtépázott héja volt, mely épphogy kirepülhetett a fé-
szekből és éhesen várta valahol elbújva anyját, hogy élelmet hozzon neki.

Anyja helyett azonban erősebb rokona érkezett, összenyomta és előkészí-
tette saját kicsinyének ebédre – nem sejtvén, hogy a fészek alatt őrá és utódjára
is a halál vár.

Mi ez – véletlen, sors, a természet törvénye és rend?!
Két órába telt míg a szil eldőlt; addig is állandóan két seregély repdesett a

sas fészkéhez, eltűnve benne, hogy aztán megint kirepüljenek belőle.
Azt gondoltuk, hogy a seregélyek a fészekben szétdobált húsmaradványokat

gyűjtögetik össze, vagy a legyeket fogdossák, melyek a büdös hús körül rep-
desnek; mikor aztán a szil ledőlt, láttuk ám, hogy más van a dologban.

A szil száraz csúcsa még egy méter hosszan kinyúlt a fészekből, melyben
egy odú volt; ebben voltak a seregély fiókái.

Amikor a 35 méter hosszú szil elvágódott, két fiatal seregélyt életben találtunk,
míg a másik kettő és a fiatal sas (egyedül volt és teljesen kifejlett) az óriási esés-
től és ütődéstől a helyszínen kimúltak.

Mit is gondolhatott az a két madár egy helyen költvén és nevelvén fiókáit
egymásról?
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A kis seregély biztosan biztonságban érezte magát erős háztársa védelmé-
ben – szegény nem is sejtette, milyen drágán fog megfizetni ezért a védele-
mért…

Az a jó és gondoskodó természet, mely mindkettőjüknek kényelmes fészket
adott, ő ugyanabban a pillanatban a halálukat is előkészítette, könny, könyörü-
let nélkül, csakhogy kiforrott bölcsességében fenntartsa az egyensúlyt az általa
teremtett annyi lény között…

Abban az időben – Szent Illés ünnepe körül – verekednek a fiatal kacsák,
melyek épp készülnek felrepülni; ennél a vadászatnál derékig be kell gázolni a
nádasba és vízbe és amíg egyesek a vízen gázolva hajtanak és lövöldöznek,
addig mások széles csapást kaszálva az így megtisztított sávban várják a hajtók
által felhajtott kacsákat.

A lövöldözésnek sem eleje, sem vége ilyenkor; ez a legélénkebb vadászat,
melynél több lőport és ólmot lőnek szét, mint amennyit a lelőtt kacsák érnek.

Egyeseknek kutyáik is vannak, melyek szintén kapdossák az éppen kire-
pülni készülőket és élve hozzák őket a vadászok elé…

Z. Krulić, Cesta kroz Budigošće (Út Budigošćén keresztül)
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Mindeközben elkapnak egynéhány pontyot vagy csukát és amíg a vadászok
átöltöznek és leszedik magukról a ló piócákat, addig a ponty már megsózva és
frissen sülve a szenes parázson, körbe-körbe terjeszti sós kissé égett illatát, el-
lenállhatatlanul ingerelve a vízben kiéhezett gyomrokat.

Nyáron az erdőben a legtöbb bosszúságot a szúnyogok okozzák; megpi-
henni, egy darab kenyeret megrágni vagy egy pohár vizet meginni nem bírsz
tőlük; mert mikor egy kicsit megálltál, már százával ott teremnek, zümmögve,
cincálva körülötted, te meg hessegesd őket és védekezz ahogyan tudsz, de min-
den fáradozásod hiába, mert összecsípnek, megrágnak könyörtelenül.

Minden menekül az erdőből – a vad, a jószág és az ember is; a marha sok-
szor megbolondulva fut a mezőn és földeken a legyek és szúnyogok rajai előtt
sokszor megállíthatatlanul.

Nincs nagyobb kín és büntetés a nyári éjjeli alvásnál az erdőben – nekem
pedig úgy ítéltetett, hogy mikor a fákat becsültem, az erdőben 6 hétig ott kel-
lett aludnom…

Azt a hat hetet sohasem felejtem el!
A munka sok volt és valahogy éppen a rengeteg szívében, úgyhogy se ház,

se falu a közelben.
Elhatároztuk, hogy a kis faházban éjszakázunk, mely még a téli favágók

után maradt itt. Én voltam, meg két erdész, egy munkás és a kunyhó őre, Bar-
tol, aki főzött ránk.

Már a főzéssel is vezekeltünk; a húst a tikkasztó meleg miatt egy napig sem
tarthattuk; ezért vettünk baromfit, körbekerítettünk nekik egy helyet és napról
napra vágd le azokat a lesoványodott csirkéket, melyek a forróságtól dögledez-
tek, mint mi…

Az ilyen erdei becslésnél kínosabb dolog nem létezik; ugyanabban a pilla-
natban össze kell szedned minden lelkierődet, egyenként vizsgálva a fákat,
mérve magasságukat, ügyelve a látható és nem látható hiányosságokra, lejegy-
zetelve az előkészített táblázatba értékét.

Ugyanakkor minden törzset minden oldaláról kell megvizsgálnod, állan-
dóan a magasba figyelned, botladozva fatönkökön és tüskésben, mely állandóan
karcol és szaggat.

Mindent el lehetett volna valahogy még viselni, ha nem lett volna az a ki-
bírhatatlan tikkasztó fülledt meleg, mely az ágak és talaj közé beszorult és se-
honnan még egy kis fuvallat sem érkezik, hogy lehűtse tűzforró melledet és
homlokodat.

Ehhez aztán még azok az eszeveszett szúnyogok, melyek nem hagynak egy
kis nyugtot sem, hogy megállj és kifújd magad – ahová te, oda ők is követnek,
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mint uzsorások, mint kéregetők nyivákolva és kéregetve véred minden csepp-
jét…

Fáradtan, összetörve, összeütött lábakkal alig várod, hogy besötétedjen és
nyugovóra térj – de éppen rosszkor, mert a megpróbáltatások még csak most
következnek!

Hiába jött el az éj, szél sehonnan, még akkora sem, hogy egy pihét megmoz-
gasson, a fullasztó hőség még nagyobb, és ahogy az éj előrehalad, egyre nagyobb
szúnyograjok zümmögnek körülötted.

Hová feküdj? A kunyhóban ég a tűz és füstölög, itt nincs szúnyog, de itt ak-
kora a fülledtség, mint a kazánban magától a tűztől, meg az alacsony tető miatt,
melyet egész nap a nap perzselt…

Folyik rólad az izzadtság, vizes vagy tetőtől talpig, az inged, a nadrágod ra-
gadnak rád; forogsz jobbra-balra, keresve körülötted azt az egy sóhajtásnyi friss
hideg levegőt, de sehol sincsen, te pedig kínodban kimész a kunyhó elé és le-
dobod magad, mint őrült a földre… Itt a fülledtség egy kicsit kisebb, de züm-
mög és szurkál a szúnyog most a füledbe, aztán az ujjadba, te pedig
begubódzkodsz, takarózol – de minden hiába, mert nem bújhatsz el előle, meg-
találja a legkisebb lyukat is, átszúrja a legvastagabb zoknit, egy szó mint száz
– az elkeseredett kétségbeesésével: élet vagy halál…

Így szenvedsz aztán egész éjjel, a szemeid felduzzadtak, életerőd elapadt és
minden kincset megadnál, csak egy kis pillanat álomért!

Igazi álmod azonban nincsen, te meg megpróbálsz valamire gondolni, hogy
gondolataidban elfoglald magad és elfelejtsd ezt a kínzóhelyet, de ez sem fog ki-
segíteni – éppen csak éberen alszol, vagy álmodban vagy éber…

Aztán elkezd virradni, mi pedig mámorosak, bedagadt fejjel lábunkra ug-
runk és üdvözöljük az istenadta napot, készülődünk dolgozni, futva kicserélve
az egyik kínzóhelyet a másikkal.

– Bárcsak Bartol jó ebédet készítene nekünk! – sóhajtok fel elindultomban.
– Csak semmi pánik Uram, öreg szakács vagyok én…
– Csak arra vigyázz Bartolom, hogy ne járj úgy, mint az a szakács, aki saját

magát dicsérte, hogy három évig készítette a disznóknak az ételt úgy, hogy egy-
szer sem panaszkodtak… – mondta az egyik erdész.

–Majd akkor beszéljen, mikor megkóstolta! – válaszolta kissé bántódottan
Bartol.

És épp amikor a reggeli szürkületben a tölgyes kivehető, mi már botladozunk
egyik fától a másikig, lábainkat nyújtóztatva és így kialudtalanul már mint a
holtak kinyúltunk a fáradtságtól és éhségtől, alig tudván magunkat elvonszolni
a kis kunyhóig.
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– Kész az ebéd Bartol?
– Készen van Uram!
Leültünk; Bartol elénk tálalt három kanalat és egy vasedényt csirkepaprikás-

sal; elkaptuk a kanalakat és mertünk – a paprikás meg olyan fekete, mint a tinta.
– Az Isten szerelmére, mi ez itt Bartol?...
Bartol csak körbenéz zavarodottan, egy szót sem tudva kiejteni.
– Nem mostad el rendesen az edényeket!
– Dehogynem!
– Túl sok hagymát vágtál bele!
– Nem vágtam!
– Akkor meg miért olyan fekete?
– Csak a jó isten a megmondója, ilyesmi még nem történt velem, amióta a

világon vagyok – dadogta Bartol.
Mit csináljunk most? Némán néztünk egymásra, mint három elítélt; egyi-

künk azért mégis szájába vette a kanalat.
– Nem rossz, a paprikás jó.
Megkóstolta a másik erdész is.
– Isten és lélek, meg lehet enni…
A paprikás pedig tényleg jó volt, csak éppen fekete, de miért is, arra nem

tudtunk rájönni.
Vacsorára mi más, ha nem újból paprikás – de lelkére kötöttük Bartolnak,

hogy mindent rendesen mosson el.
Mikor a vacsorához újból összeültünk, Bartol ott áll a paprikás mellett mint

egy félig beteg  gyertyán, fejét csóválja és panaszkodik.
– Pedig mindent, amit lehetett lemostam…
– És mi van, tán nem megint olyan fekete?
– Fekete, mint délelőtt volt!...
Az fekete, mi pedig éhesek, így aztán megettük, nem törődve már azzal,

mitől is lett fekete.
Másnap egy kicsit korábban jöttünk vissza a kunyhóhoz, még mielőtt Bar-

tol befejezte volna  az ebédfőzést. Gondoltam, megnézem, hogy is készíti az
ételt, amikor is fény derült a szerencsétlen feketeségre! Bartol tudniillik lefedte
a fazekat tölgyhasábbal, a paprikás meg ahogy fortyogott, gőzével kimosta a
csersavat a tölgyfából – így az fekete lett, mint a tinta.

Így lett megőrizve Bartol főzni tudása, a mi gyomrainkat pedig még na-
gyobb étvágyra gerjesztve…

Szombatonként este hazamentünk, majd hétfőn újra visszajöttünk az erdőbe
és így hat héten át. Ezalatt a hat hét alatt bőrig áztunk, derékig érő büdös lápba
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és iszapba gázoltunk, összetörtük és feltörtük lábainkat – és mégis mindvégig
makkegészségesek maradtunk… Mikor egy napon úgy dél körül az utolsó
10655. tölgy is megmérettetett, a munkás egy keresztet vésett törzsébe, mi pedig
elénekeltük a „Dicsőség néked istenünk-et”…

Ez a 11000 az én nyugdíjamat is meghozza majd – sóhajtott fel az öreg er-
dész. Higgyje el uram, amit nem tettem meg ez alatt a húsz év alatt, amióta
őrzöm, hát ebben a hat hétben ezerszer is elátkoztam ezt az erdőt.

Ha nem lennék alkalmazott, nem csinálnám ezt a munkát még ha 20 forin-
tot is fizetnének naponta.

Annak a másik fiatalabb erdésznek az arcán látszott, hogy mindenben egye-
tért az öreggel, de még egyetértőbb nyugdíjazását illetően…

Szeptember közepén híres időszak köszönt be a szlavón erdőbe. Az erdőke-
reskedők járják és becslik azokat a részeket, melyeket mi a nyáron megbecsül-
tünk és melyek a tél folyamán eladásra kerülnek; egész Európából
idesereglettek, azok a tölgyek, melyek eladásra kerülnek, mindenféle különle-
ges jelöléssel lettek megjelölve; fehérekkel, piros és kék krétával, kereszttel,
körrel, háromszögekkel stb.

Minden kereskedőnek saját jele van. Ezek mellett a gazdagok mellett ott ta-
lálod a mi turopoljei embereinket, ahogy kettesével utaznak az erdőben és becs-
lik a makktermést.

Amíg mindenütt volt valamennyi tölgyes, a makknak csak helyi jelentősége
volt, de amióta a kisebb tulajdonosok saját erdeiket kivágták, a tölgy makkjá-
nak ára a magasba szökkent.

Az erdészeken kívül talán senki sem tudja, hogy a termések közül a makk-
nak van a legnagyobb haszna; az összes vad és háziállat mohón zabálja, a leg-
kisebb egértől a nagy ökörig szinte egymást tapossák érte; tőle hízik a disznó,
ugyanúgy az őzek és szarvasok – híznak a pulykák ugyanúgy, mint a vadga-
lambok és a kacsák. Az utóbbi időben mint kávéhelyettesítőt is használják és
ilyen célból különleges szárítókban szárítják, mint a szilvát.

Az így megszárított makk sokáig használható, míg a friss gyorsan befülled
és elromlik, így aztán semmi sem lesz belőle.

A makkból készült kávét a betegeknek ajánlják, kimondottan azoknak, kik-
nek nyaki mirigyeikkel van gondjuk. Az összetevők sokasága miatt a vegyipar
még sok új területen használja majd erdeink eme különleges termését. Szep-
tember végén, mikor a makk elkezd érni, kezdődik csak el ám az élet az erdő-
ben, azt mondanád, a szőlőben vagy!

Tarka szajkók szállnak nyugtalanul és vidáman, ordítoznak rád dacolva
neked üvöltésükkel és testtartásukkal, közben állandóan makkot hordanak, el-

regionalis159-_Layout 1  6/2/2011  2:38 PM  Page 167



168

téve télre minden odúba, ahol találnak belőle. Egész másképpen halkan és nyu-
godtan, mintha az ágakból nőttek volna ki, több száz galamb ül a legmagasabb
facsúcsokon, te meg minden figyelmeddel és ravaszságoddal próbálsz köze-
ledni feléjük, de összes fáradozásod hiábavaló, mert mikor felemeled a puská-
dat, hogy elsüsd, nagy robajjal a magasba emelkednek, néhány kört köröznek a
lombkoronák fölött, majd újra visszaülnek oda, ahol tetszik nekik…

Ez az egyik legfélénkebb madár, a költőket, melyek a galamb gyengédségét
éneklik meg műveikben, saját elragadtatásukban a legkisebb mértékben se za-
varja meg, mikor azt mondom, hogy kevés az a vad, mely annyira ellenáll a
puskagolyónak, mint a galamb – halálra sebezve még képes száz, de még há-
romszáz lépést is elrepülni. Semmivel sem kevésbé érdekesebb, hogy a galamb
torkán, melyen olyan lágyan turbékol, képes lenyelni még a legnagyobb gabo-
naszemet is. Én megpróbáltam az elkapott galamb gyomrából kivett makkot át-
préselni a torkán, de az teljesen lehetetlen volt…

Isten tudja, hogy csinálja meg!
Galambles közben nemritkán előfordul, hogy eléd ugranak a gyorslábú őzek,

melyek már gyülekeznek a makkra. Milyen fürgén és kedvesen ugrálnak előt-
ted, egy pillanatra megállnak, körbenéznek, majd újra tovaszökkennek halkan
és ruganyosan, mintha nem is érintenék a földet.

Ez biztosan az egyik legszebb élőlény, melyet a természet teremtett!

Októberben kezdődik az őzvadászat; ebben a hónapban még nehézkes, de
novemberben, mikor a magas gaz elfekszik, a levelek lehullnak, kezdődik az
igazi vadászidő.

Igazi élvezet, mikor hideg reggelen kiállsz a fiatal és magas, öreg erdő kö-
zötti vágásra, bent pedig hallod először az egyik kutya ugatását hao-hao-hao!
–, majd követi őt a másik, majd a harmadik, egyik magasan, másik dörgetve –
te meg, mintha láz rázott volna ki, hallgatózol, melyik irányba űzik a vadat;
aztán éppen észreveszed, hogy feléd tartanak ám egyenesen, a puska a kezed-
ben és mintha magától emelkedne az arcodhoz; már hallod is a levelek és ágak
susogását és alig, hogy odapillantottál volna ott terem előtted az őz – gyönyörű,
kedves, remegve néz téged, mint szégyenlős lány a fürdőben.

Abban a pillanatban megszűnsz vadász lenni, hanem a pillanat látványától
lenyűgözve megfeledkezel magadról és a puskáról és vidáman nézed őt, mint
valami előadásban.

Eközben ő ugrik, mondhatnám repülve és nem futva eléd torpan és eltűnik
a bokrosban, te pedig egyedül a farán levő emelkedő és lefelé mozgó fehér folt-
ból látod, hogy tűnik el a sűrűben.
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Ezalatt ugyanazon a nyomon ideértek a kutyák is, mintha madzaggal húz-
ták volna ide őket, ugatva, egymás hátán átugrálva, megpróbálva a vadászat óri-
ási szenvedélyében elsőnek lenni…

Te pedig csak most ocsúdsz fel, most jut csak eszedbe, hogy puska is van ám
nálad, de már minden késő benned, meg valami vidám-gyűlölt érzés veti sze-
medre, hogy nem végezted vadászkötelességed.

Abban a pillanatban mögötted egymás után elsül két puska; te meg csak azt
hallod: hop-hop!

Jelzik neked, hogy az őz elesett…
Te odamész és látod, ahogy fekszik – kedves és szép, mint azelőtt, csak

éppen már halott…
Te pedig ösztönösen megkérded magadtól, hol is van az erő, az, mely az

előbb még vitte a bokrokon és bozótoson keresztül, hová tűnt el egy csapásra?
Oh!
Szerencsétlen és nyomorult ez az édes élet, melyért annyit fáradsz és szen-

vedsz, melyért a világ minden kincsét megadod – és lásd! Mitől is függ: egy je-
lentéktelen ólomgolyó és egy csepp vér!...

És amíg így nézed, úgy tűnik mintha nagy és fekete szemei figyelnének,
megkérdeznének téged: Mit vétettem ellened, ezt érdemeltem meg tőled?... Te
pedig bocsánatot kérnél tőle ha tudnál, és vigasztalásul azt mondanád neki: Mit
is tehetnék kedvesem?

Nem vagyok én hibás azért, így van ez elrendelve. Így kell ennek lennie –
ez nem kerül el téged, engem és senki mást sem – mindenki a maga módján
kell hogy…

Ekkor vetik a makkot: amennyi öreg erdőt kivágtak, annyi újat kell telepí-
teni. Erre a vetésre kimegy az egész falu, kicsi és nagy megpróbál télire egy kis
betevőt keresni.

A vetésnél a munkások sorba rendeződnek, 40-60 lélek egy sorba. Messzi-
ről nézve, ahogy 5-6 ilyen sor lassan mozog, az a képzeted keletkezik, mintha
élő kerítést látnál, mely lomhán előre mozog.

Általában az egyik sorba a lányok gyűlnek össze és akkor a daltól és pajkos
kiáltásoktól zeng az egész erdő.

És amíg itt az ének hangja mellett az erdő fiatalítása zajlik, a másik oldalon
szomorúan hullik a megsárgult levél, suhogva és forgolódva, amíg az anyaföld
ismét nem fogadja puha, meleg ölébe…

Odébb meg a fejsze üti a tölgy gyökerét, ledöntve egy óra leforgása alatt
azt, ami kétszáz évig nőtt! Így aztán ugyanabban a pillanatban – itt halál jön,
amott pedig élet születik.
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Engem egyik temető sem hatott meg annyira, mint az erdei favágás ledöntött
és megcsonkított fákkal, melyek alatt egy hónappal ezelőtt jártam és vadásztam,
az eső elől elbújtam és tár sa ságban vidám tűz mellett egy pohár borocskával ün-
nepeltem…

Most pedig!
Forgács, ágak, törzsek, hasábok, tönkök – mind egymás hegyén-hátán, mint

egy szétroncsolt test!
Száz meg száz munkás csap le és üt sulyokkal és fejszével, százával sűrű-

södnek a szekerek és szánkók az ágak és tuskók között rakodva az egyenesre és
simára faragott dongákat, hogy a Száváig vigyék őket.

Hideg rázza meg lelkedet, mikor látod ezt a pusztaságot, az egy nap alatt ki-
vágott erdő helyét; hová is tűnt annyi fa és mit kezdenek ekkora mennyiségű
anyaggal? És most saját eltűnésekor ott hagyja az erdőt, mondhatnám öröksé-
gét azoknak, akik nevelték és őrizték. Nem említve azt az ötven forintot, melyet
a tulajdonos mindegyik tölgy után megkap, megemlíteném azt, ami az ember-
eknek közvetlenül a kezükre jut: évente tudniillik 50 millió dongát állítanak elő,
minden ezerért az előállításért és szállításért fizetnek 30 forintot, így összesen
másfél millió forintot.

Ebből az összegből a tengermellékieknek és szlovénoknak (kránjiaknak) jut
kétharmad, a helyi lakosságnak pedig egyharmad.

Ezt a nem csekély összeget adja közvetlenül halála előtt az erdő népének, és
mennyi mindent adott már nekik 200 évig tartó élete alatt!

Már fiatal korában, úgy tíz-tizenöt évesen a bőr cserzéséhez adja a csersa-
vat hántolt kérgéből (azt a csersavat, amely olyan kegyetlenül festette a papri-
kásunkat): manapság azt a savat tölgyfahulladékból állítják elő két óriási
üzemben, melyek közül egy Zsupányában, a másik Mitrovicában…

Hatvanéves korától meg mennyi makkot és gubacsot hozott már, mennyi
házat emelt és hajót építettek belőle…

Ki számolná meg azoknak a gyárosoknak a számát, kiknek kell a tölgy?
Keresi a tengerész, hogy erejével dacoljon a szörnyű tengeri szélnek; keresi

minden polgár, hogy házat emeljen belőle, mert alatta érzi magát biztonságban;
keresi a szőlőműves, hogy benne őrizze az Isten legnemesebb ajándékát, a vörös
bort, hogy általa ösztökéljen és emeljen nagy dolgokra; keresi a halandó ember,
hogy kemény fájából készült koporsóban adjon utolsó nyugodalmat szeretett
halottjának…
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Éppen ezért akármikor is megyek végig e vén tölgyerdőn, mindig ezernyi
érzés és gondolat kel bennem életre; mi minden is történt benne az elmúlt 200
esztendőben!...

Árnyékában várta a kedves szerelmes párját, sötétjén várta a gyilkos áldo-
zatát, bozótosában zajlottak titkos tárgyalások, mélyedésében bújt meg a gyil-
kos puska és ellopott kincs…

Nincs az a fa, mely ne tudna egy titkot felemlíteni; nincs az az emberi szen-
vedély, mely ne öntötte volna ki magát árnyai alatt…

Amikor végigmegyek ezen az erdőn, lelkemre borul az a varázslatos és tit-
kos béke, mely mégis csak száz nyelven beszél, ezernyi szörnyűségről és gyö-
nyörről nekem úgy, hogy a szívem dobbanása is megáll, lelkem mélyén pedig
érzem, hogy újból egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz a lényhez, melyre
hiába is próbál az emberi lélek rátalálni…

regionalis159-_Layout 1  6/2/2011  2:38 PM  Page 171



172

Z. Krulić, Grab (Gyertyánfa)
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SLIČICE I DOŽIVLJAJI

Slavonska šuma

Tko je jedanput bio u toj našoj drevnoj šumi, s onim divnim stabarjem, sprav -
nim, čistim i visokim kao da je saliveno, taj je ne može nikada zaboraviti. Tu se
dižu velebni hrastovi sa sivkastom korom, izrovanom ravnim brazdama koje
teku duž cijelog, dvadeset metara visokog debla sa snažnom širokom krošnjom
kojano ga je okrunila kao stasitog junaka kučma. Ponosito se oni redaju jedan
do drugoga kao negda kršni vojnici krajiški, a iz cijele im prikaze čitaš da su ori-
jaši snagom, da prkose buri i munji, da su najjači i najplemenitiji u svom car-
stvu i plemenu. A kad vjetrić gore zalahori a tvrdo, glatko lišće sad zašapće sad
zašuti i zašumi, čini ti se da obijesne vile Slavonkinje sad popijevaju hitro ne-
obuzdano kolo, sad tužnim glasom spominju tuge i jade prošlih davnih vremena
– a sad ti se opet čini da čuješ nad sobom veličanstveni žubor crkvene glazbe ili
tužnu, srcedirajući pjesmu nadgrobnicu... Gdje je tlo malo vlažnije, tu se podi-
gao viti, svijetli jasen s bijelom, sitno izvezenom korom, ponešto vijugavog stab -
la komu je na vršiki sjela prozirna krošnja poput vela na licu krasotice. Kako
koketno stoje te znatiželjno i nemirno uvis poziru, rekao bi da su izabrane lje-
potice onih oholih ukočenih vojnika... Mjestimice podigao se i crni brijest, spra-
van kao prst, sa sitnim obješenim hvojama i ljušturastom korom, uvijek nekako
mrk i zlovoljan, pravi pesimista i podmuklica... Ta tri debla otimlju se za prven-
stvo što se tiče ogromnosti i veličine; ovdje nadjačava hrast, tamo jasen i brijest
– oni su što lav i tigar u carstvu zvjeradi... A pod njima i među njima utisnuli
se grabovi i klenovi, granati, kvrgati i nakazni – misliš da vidiš zgrbljenog slugu
kako povezuje i omotava gospodaru svomu noge da ne ozebu; to su šumske pa-
rije, robovi, koji su samo zato tu da hrane i poboljšavaju tlo visokom hrastu koji
ohol nema kada da se i za to pobrine...

Kad god sa pošao tom šumom, svaki put sam nešto novo vidio, nešto novo
naučio; nije ona crna, gluha, mrtva, kakono se izdaleka na obzorju crta i prika-
zuje, nego u njoj diše život i svijet izvoran, naravan, gdje kao nigdje priroda
uprav naočigled stvara i ništi, nagađa i popravlja. Za onoga koji prolazi njom bez
srca i čuvstva, bez smisla za divnu mudrost prirode, ostat će ona dakako mrtvom
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šumom, bolje reći prostorom, drvljem obraslim; ali tko razumije sve one tajne
glasove koji oživljuju šumski prostor gdje se nježna pjesma miješa sa izumiru-
ćim vapajem, gdje je tisuća raznih glasova i odjeka, sad sitnih i tankih, sad krup-
nih i dubokih, sad milih i ugodnih kao ikoja glazba, sad bolnih kao uzdah jadne
matere – taj će se smatrati nekako bližim sebi i svojim čuvstvima u tom polu-
tamnom, velebnom prostoru.

Tako po danu, a po noći je taj prostor kudikamo veličanstveniji, tajnovitiji i
strahovitiji; svi oni glasovi ponavljaju se sada deseterostrukom snagom te ti pot -
resaju najtanjim živcima, a u tebi se i nehotice kreće i rađa vjera u neko tajno,
svemožno, prejako biće pred kojim si ti neznatan patuljak, nemoćna ništica...
Ništa nije kadro u čovjeku probuditi ono čuvstvo da je ništetan stvor poput
mrava i crva, kao jedna samostalna noć u šumi...

Slavonac ljubi tu svoju hrastovu šumu nadasve; on je u njoj kao u svojoj
kući, njemu nema veće slasti nego s marvom bezbrižno basati ispod sjenovitog
hrašća; on pozna svako drvo, svaku pticu, svaki glas; on se s tom šumom raz-
govara kao sa svojom materom. Ona je njemu odvajkada bila nepresušivim bla-
gom; stanove si on podigao ukraj šume, posagradio staje i štagljeve, posadio
voćnjake i šljivike, pa je više na stanu nego na selu. On je postao kukavac i si-
romah otkako mu zabraniše i zatvoriše šumu: jer ona mu svojom pašom odga-
jala volove, svojim žirom hranila krmke, svojim lijesom dizala kuće i ograde,
svojom šiškom kitila djevojke zlatom i svilom, ona kao ogroman štiti čuvala mu
usjeve od bure i sjevera... Vuk, lisica i kuna davale mu skupo krzno, zec i srna
sladak zalogaj i ugodnu zabavu... Pa tko je ne bi volio, tko ne bi čeznuo za
njom!...

S godišnjim dobom mijenja se i šuma i sav život u njoj – najdosadnija je
proljećem i ljeti. U proljeće kada sva narav oživljuje, tad je u šumi najpustije,
najmrtvije; ptice pjevice sagradile si gnijezdo po šikarama i livadama uokolo
sela, jedini kos i drozd ostadoše u šumi te pokoji put ranom zorom zaore iz
svega grla hvalospjev kao da se mole i zahvaljuju onomu biću koje im posla
sunce da ih grije, crva da ih nahrani... Čim sunce odskoči, onda opet sve ušuti,
sve se krije i taji da si ne oda gnijezda i mladića. Samo od vremena do vremena
začuje se glasni jastrebov „pij-u-u-uk“ s oblačnih visina, a na zelenom ritu tamo
na sredini široke vode vidiš metalično sjajeće se zelenomodre glave divljih pa-
taka kako oprezno plivaju uz šaš, nestrpljivo očekujući kad će im ženke poleći
i izvesti iz šaša ono deset do petnaest crnih, nemirnih vragoljaka. Uto se jastreb
iznenada spusti na njih, a oni strelovitim letom sunu uvis, zbiju se u hrpu te
dignu nad šumu, kružeći neprestance uokolo rita dokle god jastreb ne iščezne
s vidika.
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To je sva proljetna šumska scenerija; inače je sve uokolo pusto i dosadno –
samo neki ugušeni žamor i žubor prati te svuda a ne znaš ni sam što je i otkle
je, jer kud god se kreneš, žamori i uzdiše odsvuda... To se on budi, duh sve-
mira, nigda ne otpočivajuća narav, onaj silni ničim još neobustavljeni nagon
vječnog stvaranja i rađanja; ti ga čuješ kako pod korom tjera sok, izbija pupo-
ljak, kako odmata lišće... Tebi se pače čini da ga i u sebi ćutiš i čuješ kako ruje
po svem tvojem tijelu i budi nova čuvstva, nove misli i nagone.

Čim nastane ljeto, eto i u šumi svakom danom sve življe, raznolikije pano-
rame! Drvlje je u najbujnijem zelenilu, narav je u naponu svoje snage – kud 
pogledaš, sve ti veli: Život, život! oh! alaj je lijep i sladak taj život!... I ptice i
zvjerad se pokrenula; mladi drozdovi pogleđu te znatiželjno i u nekom čudu, ne
znajući još za strah – samo na opomenu starih stisnu se i uvuku u sebe, nevid -
ljivo se stiskajući i zaklanjajući za granje i lišće...

Preko puta preskoči u zabranu mladi zec, a tko u zabrani pričeka večer, vidjet
će možda kako srna oprezno i lagano skakuće sve u jedan pravac, a došav na
malu čistinu, zablekne jedanput-dvaput, a iz grma iskoče dva mlada crljena la-
neta s bijelim piknjama po rebrima, pa jedno s jedne, drugo s druge strane, pa
sisaj, sisaj, časak-dva brže-bolje, pa zatim opet skok u grm, a stara na protivnu
stranu, i nesta ih u tili čas kao da ih nigda nije ni bilo... A ti se obazireš uokolo
i tareš oči ne vjerujući samu sebi je li to bio san ili java...

Tamo opet na onom visokom brijestu na vrhu sagradio orao ogromno gni-
jezdo; već se deset godina u njemu liježe i sve dosad nije ga nitko spaziti mogao;
no ove godine uzeo preveć bezobrazno krasti guske i patke sa stanova, a stanari
vrebaj i motri te mu napokon teškom mukom uvrebaše gnijezdo. Dogovorismo
se da ćemo mlade orlove povaditi ili odozdol puškom potući; ali nije se dalo ni
jedno ni drugo; brijest je bio visok i bez grana te se nije dalo do vrha mu popeti,
gnijezdo je opet bilo debelo naslagano da ga zrno nije moglo probiti. Ne preo-
sta ino nego podsjeći i srušiti brijest – dvojica podsijecala debelo stablo a dvo-
jica nas čekala s puškom. Nekako u pol posla doleti stari orlušina s plijenom u
pandžama, ja opalim, on ispusti plijen i ranjen odleti nisko i ravno poput strijele
u šumu. A što je imao u pandžama? Bio to mladi, očupani jastreb koji je valjda
tek iz gnijezda izletio pa negdje sakriveno čekao na mater da mu gladnom hrane
donese. Ali mjesto nje došao silniji rođak mu, zagnjavio ga i pripravio svojemu
mladomu za objed – ne znajući da pod gnijezdom čeka i njega i potomka mu –
smrt! Što je to – je li to slučaj, sudbina, prirodni zakon i poredak?!

Trebalo dva sata da se brijest sruši; za tog vremena dolijetala neprestance dva
škvorca k orlovu gnijezdu, iščezavajući ondje, te bi začas opet odanle izletjela.
Mi smo mislili da škvorci kupe po gnijezdu porazbacane komadiće mesa ili mo-
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žebiti hvataju tamo muhe koje oko smradnog gnijezda lijetaju; no kada brijest
pade, vidjesmo da je drugačije bilo. Vršika brijesta išla naime još čitav metar
povrh gnijezda, te ona bila suha i šuplja, a u toj šupljini imao škvorac svoje mla-
diće. Kad se je trideset i pet metara visoki brijest srušio, nađosmo dva mlada
škvorca živa, dok druga dva kao i mladi orao (bio je samo jedan te posve izra-
stao) ostadoše od silnog pada i udarca na mjestu mrtvi.

Što li su te dvije ptice, legući i hraneći jedna do druge svoje mladiće, mislile
jedna o drugoj?! Mali škvorac sigurno je osjećao zaštitu svoga moćnoga suu-
kućanina – siromah nije mislio kako skupo će ga ta zaštita doći... A ona brižna
i dobra majka priroda koja im je obojici dala udobno gnijezdo, ona ista pripra-
vila im je u isti čas i smrt, bez suze, bez milosrđa, samo da u nedohitnoj mudro-
sti svojoj uzdrži ravnovjesje među tolikim stvorovima što ih je postvarala...

U to doba – o Ilinju – tuku se mlade divlje patke koje sada počinju prolije-
tati; kod toga lova treba do pojasa zagaziti u vodu i šaš, pa dok jedni gazeći po
vodi i tjeraju i pucaju, dotle drugi pokose široku stazu u šašu te na toj prosjeki
čekaju od nagoniča potjerane patke. Pucanju ne bude ni kraja ni konca; to je
jedan od najživljih lovova kod kojega se više praha i olova popuca negoli izda-
leka samo ulovljene patke vrijede. Gdjekoji imaju i pasa koji sami hvataju mlade
poletarce te ih žive donašaju lovcima... Usput se ulovi i pogdjekoji šaran ili
štuka, pa dok se lovci presvuku i počupaju sa sebe konjske pijavice, dotle je
šaran već nasoljen i ispržen na ugljenu, a onaj nagoreni miris ribe i soli raspline
se cijelom okolinom, draškajući neodoljivom silom u vodi izgladnjele želuce...

Najveća nevolja u šumi jesu ljetni komarci; niti možeš opočinuti, niti zalo-
gaja kruha pregristi, niti čašu vode popiti – jer kako si se samo zaustavio, eto njih
na stotine, zujeći i cvileći oko tebe, a ti maši i brani se koliko god hoćeš, sve ti
uzalud, jer izbodoše i izjedoše te do nemila. Sve tada bježi iz šume – i zvjerad,
i marva, i čovjek; goveda više puta kao mahnita polete niz polja i livade, bježeći
pred muhama i kormarcima da ih nije moći sustaviti. Nema veće muke i pokore
nego ljeti noćiti u šumi – a meni bilo suđeno da procjenjujući drvljad šest ne-
djelja noćivam u šumi... Tih šest nedjelja neću zaboraviti! Posla bilo mnogo, i
baš nekako u srcu šume, te niti bilo stana, niti sela u blizini. Odlučismo noći-
vati u kolibi koja je ostala iza šumskih radnika koji su zimus tude šume sjekli i
radili... bio ja, dva lugara, jedan radnik i kolibar Bartol koji nam je jelo kuhao.
I s tim jelom bilo je pokore; meso se nije dalo od silne žege ni jedan dan uzdr-
žati, pa zato nakupovasmo živadi, napravismo im kobaču i kolji dan na dan te
mršave piliće koji su pogibali od žege kao i mi...

Mučnijeg posla nema od takove šumske procjene; moraš u isti mah upeti i
sve duševne sile, motreći drvo po drvo, mjereći mu visinu, pazeći na vidljive i
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nevidljive mane i bilježeći mu u priređenu skrižaljku vrijednost. Pri tom moraš
svako deblo sa svih strana promotriti i neprestance uvis gledati, potipljući se
kod toga sad o klade sad o trnje koje te nemilice grebe i dere. No sve bi se kako-
tako pregorjelo, samo da nije one nesnosne sparine koja se je slegla između gra-
nja i zemlje, a odnikuda ni najtišeg povjetarca da ti začas razgali kao oganj
raspaljene grudi i čelo. Pa k tomu oni bjesomučnici komarci koji ti ne daju da
časak samo staneš i odahneš – kud god ti, tamo i oni za tobom, kao lihvari, kao
prosjaci, cvileći i moleći te za kapljicu tvoje krvi... Umoran, isprebijan, nabije-
nih nogu, jedva čekaš da se smrkne, da otpočineš – ali u zao čas jer sada tek po-
činju tvoje muke! Badava mračak pao, vjetra baš odnikuda ni toliko da bi
pahuljicu pokrenuo, sparina sve to veća, a što se noć dublje spušta, to sve veći
rojevi komaraca zuje oko tebe... Kamo da legneš? U kolibi gori i dimi se vatra,
tu nema komaraca, ali tu je sparina kao u peći koje od ognja samog koje opet
od niskog drvenog krova u koji je cio božji dan sunce pripicalo... S trebe curi
znoj, mokar si od pete do glave, košulja, gaće – samo što se lijepe po tebi; prevr -
ćeš se s boka, tražeći na sve strane samo dva-tri daška svježeg hladnog zraka,
ali nema ga odnikuda, a ti od muke izađeš van i baciš se kao lud na tle... Tu je
sparina nešto manja, ali zato zuji i bocka komarac sad u uho sad u prste, a ti se
trvenjaš, ti se zamataš – ali sve badava, jer od njega se ne sakri, on nađe i naj-
manju luknju, on probode i najdeblje nanogvice, riječju – navalio je na tebe
zdvojnošću očajnika: smrt ili život... I tako se patiš cijele noći, oči ti nabreknute,
život ti klonuo, te bi dao sve blago da možeš samo jedan časak usnuti! Ali pra-
vog sna nema, a ti se trsiš da na što misliš, da se u mislima pozabaviš i zabora-
viš na to mučilište, ali i od toga ti slabe pomoći – tek da bdijući spavaš, spavajući
bdiješ...

Uto poče i svitati, a mi mamurni, natečene glave, skačemo na noge i poz-
dravljamo božji dan, spremamo se na posao, bježeći za izmjenu s jednog muči-
lišta na drugo.

Bar da nam Bartol pripravi dobar ručak! – uzdahnem ja na polasku.
Nemajte brige, gospodine, stari sam ja kuhač...
Samo se pazi, Bartole, da ne rečemo o tebi kao o onom kuhaču koji se je

hvalio da je tri godine pravio užinu svinjama pa da se nigda nijesu na jelo po-
tužile... – reče jedan od lugara.

Kad probate, onda govorite! – odvrati ponešto uvrijeđen Bartol.
I jedva da se u jutranjem sutonu razabire hrašće, a mi već klimamo od stab -

la do stabla, potežući uda, te onako neispavani popadamo već oko devete kao
mrtvi od umora i glada i jedva se dovučemo do kolibe.

Gotov ručak, Bartole?
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Z. Krulić, Lacićka šuma (A lacići erdő)

Z. Krulić, Drumom u Briješće (Úton Briješćébe)
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Gotov, gospodine!
Posjedasmo; Bartol stavi pred nas tri žlice i gvozdenu zdjelu s paprikašem

od pilića; mi se mašimo žlicom i zagrabimo – a paprikaš crn kao tinta.
Ma za Boga jedinoga, što je to, Bartole?...
Gleda Bartol sav zbunjen a ne zna riječi kazati.
Nijesi oprao dobro zdjele!
Jesam!
Narezao si previše luka!
Nijesam!
A oda šta je crno?
A Bog bi ga sveti znao, to mi se još nije dogodilo otkako sam se rodio – za-

leleka Bartol.
Što ćemo sad? Nijemo pogledamo jedan u drugoga kao tri osuđenika; jedan

ipak prinese žlicu ustima.
Nije loše, paprikaš je dobar.
Kuša i drugi lugar.
Bog i duša, dobar je, može se jesti...
I paprikaš je zbilja bio dobar, samo je bio crn, ali zašto je bio crn, to ni jesmo

mogli pogoditi.
Za večeru dakako opet paprikaš – ali utuvismo Bartolu u dušu da sve dobro

ispere. Kad mi došli na večeru, a Bartol stoji kod paprikaša kao okljaštreni grab,
pa skreće glavom i jadikuje.

Eto, baš sam opravo što sam igda mogao...
Pa što je, valjda nije opet crn?
Crn kao i dopodne!...
On crn, ali mi gladni, pa ga pojedosmo i ne zanimajući se više od šta je crn...

Sutradan dođosmo malo ranije kolibi dok još nije Bartol ručka dogotovio. Po-
gledam nešto kako on to kuha, i taj čas bude zlosretno crnilo otkriveno! Bartol
naime pokrio zdjelu hrastovom skaljom, a kako je paprikaš vrio, tako je vruća
voda ispirala iz hrastovine tanin (trijeslovinu) – a taj je crn kao tinta... I tako bi
spasena Bartolova kuhačka umjetnost, a naši želuci na još veći tek ohrabreni...

Subotom navečer odilazili bi kući a ponedjeljkom ujutro opet u šumu – i
tako šest nedjelja uzastopce. Za to šest tjedana nakisosmo do kože, nagazismo
se smrdljivog rita i mulja do pojasa, ispretrgasmo i nažuljasmo noge – no kraj
svega toga ostadosmo zdravi kao kremen... Kad jednoga dana oko podne uzes -
mo zadnji, 10.665. hrast, onda radnik istesa na tom zadnjem križ, a mi zapjeva-
smo „Slava Bogu na visinah“...

Tih jedanaest tisuća donijet će meni moju mirovinu – uzdahnu stari lugar. –
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Vjerujte mi, gospodine, što je nijesam za ovo dvadeset godina, otkako je čuvam,
to sam za ovo šest nedjelja barem tisuću puta prokleo tu šumu. Da nijesam služ-
benik, ne bih radio toga posla, pa da mi se dvadeset forinti na dan plaća.

Na licu onog mlađeg lugara crtalo se nešto kao da je u sebi posve sporazu-
man sa starcem, ali da je još sporazumniji s njegovim umirovljenjem...

Sredinom rujna nastaje znamenito razdoblje u slavonskoj šumi. Šumski 
trgovci obilaze i procjenjuju one dijelove koje smo mi ljetos procijenili i koji će
pod zimu na prodaju doći; pohrlili su sa svih krajeva Europe, a oni hrastovi koji
će se prodati obilježeni su silesijom svake vrsti znakova: bijelom, crljenom, pla-
vom kredom, križićem, okrugom, trokutima itd. Svaki trgovac ima svoj znak. Uz
te bogatune vidjet ćeš i naše Turopoljce kako dvojica po dvojica putuju šumom
i procjenjuju urod žira. Dok je bilo svuda ponešto hrastove šume, imao je žir
samo lokalnu vrijednost, no otkad su manji posjednici svoje šume isjekli, sko-
čio je i hrastov lijes i žir visoko u cijeni. Osim šumara malo da će tko znati da
među svim plodinama skoro nijedna nema tolike uprabivosti koliku ima žir. Sve
domaće i divlje životinje pohlepno ga žderu; počam od malog miša pa do veli-
kog vola, sve se upravo otimlje za njim; od njega debljaju svinje kao i srne i je-
leni – debljaju se purani kao i divlji golubovi i patke. Pod zadnje vrijeme rabi
se on puno kao surogat za kavu (cikorija) te se u tu svrhu suši u posebnim suš -
nicima poput šljiva. Takav osušen žir dugo drži, dok se svježi brzo upali i pok -
vari te ne bude ništa. Kava od žira preporučuje se osobito bolesnicima, tako
skrofuloznima itd. Sudeći po raznim sastojinama žira, otvorit će ludžba još
mnogo polje tomu izvanrednomu plodu naših šuma. Koncem rujna kad žir
počne dozrijevati, koji život tada u šumi, rekao bi da si u vinogradu! Šarene
šojke lijeću nemirno i veselo, dreče se na te, prkoseći ti i vikom svojom i kret-
njama tijela, a uz to neprestance nose žir, spravljajući ga za zimu u svaku šu-
pljinu gdje god koju nađu. Posve drugačije, tiho i mirno, kao da su iznikli iz
grana, sjedi po stotinu golubova na najvišim vršikama, a ti se svom mogućom
pozornošću i lukavštinom privlačiš k njima – no sav ti trud uzalud, jer u čas
kad pridigneš pušku da opališ, dignu se oni s velikim žamorom uvis, zaokruže
nekoliko puta povrh hrašća i opet pozorno posjedaju gdje im se svidi... To je
jedna od najplašljivijih ptica, a pjesnike koji opijevaju nježnost golubinju, neka
ni najmanje u zanosu ne smuti ako im rečem da je uopće malo zvjeradi koje bi
onoliko mogle odoljeti puščanom zrnu kao golub – na smrt ranjen, još će on po
stotinu do trista koraka odletjeti. Ništa nemanje bit će zanimljivo da golub na
ono isto grlo kojim tako „nježno guče“ proguta i najkrupnije zrno žira. Ja sam
iz želuca ulovljena goluba izvađeni žir kušao prokljukati mu kroz grlo, no bilo
je apsolutno nemoguće... Bog bi ga znao kako on to radi! Vrebajući za golubo-
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vima nerijetko se dogodi da ispred tebe skoče brzonoge srne koje se sada već
kupe oko žira. Kako li hitro i dražesno skaču pred tobom, začas stanu, pro motre
uokolo, i na to opet odskakutaju dalje, tiho i elastično, kao da se i ne dotiču
zemlje. To je sigurno jedna od najljepših životinja što ih je priroda stvorila!

U listopadu počinje lov na srne; no u tom mjesecu još je tegoban, istom u
studenom, kad se visoki korov slegne i list opane, nastane pravo lovačko doba.
Pravo je uživanje kad kojeg hladnog jutra staneš na prosjeku između niske mlade
i visoke stare šume a tamo unutri u zabrani zaštekti najprije jedan pas hao-hao-
hao! – nato mu se pridruži i drugi i treći, jedan sitno, drugi krupno – a ti kao od
groznice podrhtavajući slušaš kojim su pravcem potjerali; uto razabereš da idu
ravno k tebi, a puška u rukama ti kao da se sama diže k obrazu; sad već začu-
ješ šuštanj lišća i granja, i jedva da si bacio pogled onamo, u isti mah stvorila
se je i srna pred tobom – krasna i mila, motreći te sva uzdrhtala kao stidna dje-
vojka u kupatilu. U taj čas prestaješ biti lovcem, već – svladan od tih trenutač-
nih prizora – zaboravljaš na se i na pušku te sav razdragan gledaš u nju kao u
kakovu prikazu. Međuto ona skoči i rekao bi leteći a ne trčeći sune ispred tebe
i iščeze u grmlju, a ti jedino po bijelom zatku vidiš kako se diže i spušta i ne-
staje u gustom grmlju. Uto dotrče i psi za njom istim tragom kao da ih vučeš po
koncu, štekteći i prebacujući se jedan preko drugoga, nastojeći u silnoj strasti
lova da svaki bude prvi... Ti se sad tek preneš, sad se tek sjetiš da imaš pušku u
rukama, ali već je prekasno, a tebi neko radosno-mrsko čuvstvo spočitava da
nijesi činio svoje lovačke dužnosti. U taj čas prasnu iza tebe dvije puške, jedna
za drugom, a glasovi: hop-hop! Dojavljuju ti da je srna pala... A ti pođeš tamo
i vidiš je gdje leži – mila i lijepa kao čas prije, ali mrtva... Ti se i nehotice pitaš
gdje je ona sila, ono nešto što ju je malo prije nosilo preko grmlja i šikarja, kud
je to jednim mahom iščezlo? Zar ono malo krvi što psi požudno ližu, zar to
znači život? Oh! jadan li je i kukavan taj slatki život radi kojeg se toliko patiš i
mučiš, za koji daješ sve blago svijeta – a gle! O čemu on ovisi: neznatno olov -
no zrno i kap krvi! I dok je tako promatraš, pričini ti se da te njezine velike, 
lijepe oči motre i pitaju: Što sam ti sakrivila, zar sam to od tebe zaslužila?... 
A ti bi joj se ispričao da možeš, ti bi joj za utjehu rekao: Što ću ti, draga moja?
Nijesam ti ja kriv, tako je suđeno, tako mora biti – tomu se ne ote ni ti, ni ja, ni
nitko – svatko na svoj način ... 

U to doba sije se i žir: koliko se je stare šume posjeklo, toliko nove treba za-
gajiti. Na to sijanje izađe čitavo selo, i malo i veliko nastoji da za zimu pribavi
koji novčić. Kod sijanja poredaju se radnici u redove, sve četrdeset do šezdeset
duša u jedan red. Gledajući izdaleka kako se pet do šest takovih redova pomiče,
čini ti se da vidiš živu ogradu koja se ljenivo naprijed giba. Obično se slože dje-
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vojke u jedan red, i tad se pjesma i obijesni poklici ore cijelom šumom. I dok
se ovdje uz pjesmu novi šumski podmlađaj sadi, dotle na drugom kraju žalovito
pada požutjeli listak, cvileći i motajući se zrakom dok ga opet mati zemlja ne
primi u meko i toplo svoje krilo ... A tamo dalje opet udara sjekira o hrastovu
žilu, rušeći za sat ono što je dvije stotine godina raslo! I tako se u istom času –
ovdje smrt a tamo život rađa. Mene se nije nikad nijedno groblje tako kosnulo
kao takova šumska sječina s porušenim i osakaćenim stablima pod kojima sam
ja još pred mjesec dana hodao i lovio, od kiše se zaklanjao i u društvu pri ve-
selu ognju čašicom se vina krijepio ... A sada! Iverje, granje, trupci, klade, pa-
njevi – sve jedno preko drugoga kao izmrcvareno tijelo! Stotine radnika lupa i
udara tuda maljem i sjekirom, stotine kola i saonica protiskava se između gra-
nja i panjeva, tovareći glatko i ravno istesanu dužicu da je voze na Savu. Tebe
duša zazebe kad vidiš taj prazni, kao prekonoć isječen šumski prostor; kamo li
se je onoliko hrašće djelo, kamo li će s onolikom robom? I sada pri iščeznuću
svojemu ostavlja šuma rekao bi baštinu onima koji su je odgajali i čuvali. I ne
spominjući onih pedeset forinti koje vlasnik za svaki hrast ubere, navest ću samo
ono što narodu neposredno u ruke pada: - Izradi se naime na godinu do pede-
set milijuna dužica, od svake pako hiljade plaća se za izradbu i izvoz trideset fo-
rinti, ili ukupno za svu dužicu jedan i pol milijun forinti. Od te svote otpada
Primorcima i Slovencima (Kranjcima) dvije, a domaćem pučanstvu trećina za
izvoz. Tu nemalu svotu namiri hrastova šuma svomu narodu pred samu smrt, a
koliko li mu je za dvjesta godina svega svoga života već dala! Već u prvoj mla-
dosti, u desetoj, petnaestoj godini, daje ona kao sitna guljevača onaj za stroje-
nje kože neophodno nužni tanin (onaj isti koji nam je paprikaš onako nemilo
obojadisao); taj tanin proizvađaju sada iz drvnih hrastovih otpadaka dvije
ogromne tvornice, jedna u Županji a druga u Mitrovici ... Počam od šezdeseto-
godišnje dobi, koliko li je ona dosad žira i šiške donijela, koliko zgrada podigla
i brodova sagradila ... Tko bi izbrojio sve tvorničare koji traže hrastovo drvo!
Traži ga mornar da jakošću svojom odolijeva strašnoj morskoj buri; traži ga
svaki građanin da njime kuću digne jer je pod njim najsigurniji; traži ga vino-
gradar da spravi u nj jedan od najplemenitijih darova Božjih, rujno vino, da se
čovječanstvo njime okrijepi, da sjajne duhove na to veća djela bodri i pubuđuje;
traži ga napokon čovjek smrtnik da u tvrdom hrastovu lijesu spremi zadnje opo-
čivalište milom pokojniku ...

Zato kad god prođem tom drevnom hrastovom šumom, svaki put mi oživi
tisuću čuvstava i misli što li se je svašta dogodilo u njoj za tih dvjesta godina!
... U njenoj sjeni očekivao dragi svoju dragu, u njenu sutonu vrebao ubojica
svoju žrtvu, u njenu šikarju vodili se tajni dogovori, u njenu duplju skrivala se
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ubojita puška i kradeno blago ... Nema stabla koje ne bi znalo jednu tajnu na vi-
djelo iznijeti; nema ljudske strasti koja se u tom sumračju nije iskalila ... Kad god
prođem tom šumom, i na moju dušu pada onaj čarobni i tajni mir koji ipak go-
vori u sto jezika, priča mi tisuću strahota i ljepota, da srce prestaje i u mene ku-
cati, a u duši osjećam da sam za korak bliži onomu velikomu biću komu uzalud
ljudski duh čezne u trag ući ...

Prepisano prema izdanju:
Josip Kozarac, Pripovijetke (treće izdanje), Izdavačko knjižarska radna or-

ganizacija „Mladost“, Zagreb, 1980.
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Z. Krulić, Sveti lug (Szent erdő)
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1 F. Šišić Povijest Hrvata (A horvátok történelme) 345. old így ír: „Domagoj minden bizonnyal
egy másik család sarja, melynek birtokai bizton nincsenek Trogir és Split között, mint az a Trpimi-
rović- dinasztia esetén volt, hanem valahol máshol, talán Knin környékén.

2 F. Rački, Scriptorem rerum chroatorum a 12. század előtt., Rad JA Zagreb 1880, S. 51 Vl. Ma-
žuranić, «Prinosi za hrv. pravno-povijestni rječnik» (Adalékok a horvát jogtörténeti szótárhoz), Re-
print II, Zusätze, S. 42-51, dieselben Jakov Lukarević dubovniki történész forrásai, Népi hagyomány,
Zagreb, 1924; C.Lucerna, Vladimir Mažuranić, Délszlávok az Iszlám szolgálatában, Zagreb-Leip-
zig 1928, F. Šišić, Povijest Hrvata (A horvátok történelme), S. 317 u.f.; J. Andrassy Szlávok Spanyol -
országban 1000 évvel ezelőtt, Zagreb, 1930; J. Ferluga, Arabok és délszlávok, Jugoszláv En cik-
 lopédia 1, Zagreb 1955, S. 149-150; Hazim Šabanović, Arab írók a délszlávokról, Jugoszláv Encik -
lopédia 1, Zagreb 1955 S. 150.
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Domagoj
– a horvátok tengeri uralkodója

Már említettük Domagoj Horvátország élére kerülése nem ment belső meg-
rázkódtatások nélkül1, úgy tűnik, elsősorban azért, mivel Trpimir előkészítette,
útódai pedig megpróbálták megváltoztatni a hatalomátörökítés megszokott
rendjét.

A velenceiek ezt kihasználva 865-ben megjelentek a horvát partok előtt.
Mivel Domagoj nem volt felkészülve a velük való konfrontációra, megegyezett
velük, biztosítékokat adva (túszokat is), arra nézve, hogy a horvátok nem fog-
ják megtámadni kereskedelmi hajóikat. Ez ellenben nem változtatta meg a dal-
mát városok viszonyát és kötelezettségeit Horvátország irányában, így aztán
maradt minden úgy mint Trpimir idejében .

Úgy tűnik Domagoj ezután viszonylag gyorsan rendezte sorait országában,
mivel már a következő években jelentős szerepben jelenik meg a nemzetközi
színtéren, feltehetőleg az első ilyen szerepben a horvát uralkodók közül.

A 9. század 60-as éveiről történelmi források igen összetett képet tárnak elénk
a Földközi tenger medencéjében zajló eseményekről, melyekben Horvátország
hadseregével és hadiflottájával belekeveredik az Arabok elleni harcba. Ehhez
hasonló jelenség addig az időpontig még nem történt meg. Tudniillik egész eddig
nem tisztázott Horvátország viszonya a szaracén hódítókkal szemben.

Nincs adatunk egymás közti háborúról, ellenben sok jel mutat kapcsola-
tukra, hadi és más közelségükre és együttműködésükre, különösen horvátok te-
vékenységéről az arabok között.2
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3 Lovre Katić, Pregled povijesti Hrvata (A horvátok történelmének áttekintése) Zagreb 1938,
32. old. Erről így ír: „ Ez az első alkalom hogy a horvátok a nyugat-európai kultúrát védelmezik a
keleti hódításokkal szemben, később pedig ebben a harcban a kereszténység előbástyájának fogják
majd őket nevezni”.

4 F. Šišić, Povijest Hrvata 347. old.
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Ellenben nem rendelkezünk megbízható bizonyítékkal horvát-arab katonai
szövetségről, habár sok történelmi helyzetben ezt logikusan feltételezhetnénk.

Domagoj korszakától egy nagy fordulat következett be. Ezt nem egy állandó
jövőbeli helyzet meghatározó pontjaként kell hogy felfogjuk, de ez a gyökeres
változás a horvátok nemzetközi porondon való viselkedésének új válfaját veti
fel: a nyugat felé terjeszkedő iszlám invázió ellen felsorakozó hadfelállásban
Horvátország először szerepel mint keresztény Kelet és Nyugat védelmezője3 Ez
egyben Horvátország közvetlen belépését is jelentette a világpolitikába. Tevő-
leges résztvevőjévé vált, független katonai tényezővé: hadseregével és hajóival,
vezetőivel együtt; jó téttel indult, mint jelentős katonai erő az akkori világmé-
retű konfliktusba, de, mint látni fogjuk nagyon kétes kimenettel végezte azt be.

2.

Mi is történt valójában?
A dél-itáliai uralkodók kérésére Lothár fia, II. Lajos (855-875) elhatározta,

hogy megállítja az arab, azaz szaracén támadásokat a keresztény területek ellen
és Bari elfoglalásával, miután arabok fő központjukká tették azt meg, fennha-
tósága alá helyezi azokat.

Ezért egy un. keresztény iszlámellenes koalíciót hozott létre. Ferdo Šišić
figyelmesen és alaposan így elemezte ezt a helyzetet. „Miután a császári had-
sereg eléggé erős volt ahhoz hogy bekerítse Barit a szárazföld felől, nyilvánva-
lóvá vált azonban, hogy az ostrom kedvező kimenetele csak úgy biztosítható, ha
az araboknak elvágják tengeri kommunikációs lehetőségeit, ahonnan állandó
utánpótlást kaphattak. Lajos császár sajnos nem rendelkezett semmilyen ten-
geri flottával, így az 868. esztendő sem hozott semmilyen előrelépést.”4

Természetesen Itália déli részén zajló ilyen események Bizánc figyelmét is
magukra vonták, mely szintén érdekelt volt mint potenciális szövetséges az ara-
bok elleni koalícióban, de ugyanakkor abban is hogy a frank igények ne lépjék
át Itália határát és Szicíliát ne tegyék érdekszférájuk részévé.

I. Basileos szövetséget ajánlott II. Lajosnak, kijelentve, hogy hajlandó Bari
alá küldeni a megfelelő flottát, „nemcsak azért – írja Šišić –, hogy véget ves-
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8 F. Šišić Povijest Hrvata 347. old.
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sen az arab uralomnak dél-Itáliában, hanem azzal a gondolattal is egyben, hogy
emelje a kelet-római császárság megcsorbult tekintélyét, legfőképpen pedig,
hogy egész Szicília az ölébe hulljon.”5 A két császárság közötti szövetséget
ugyanakkor a császári gyermekek házasságával is meg szerették volna erősí-
teni, így alakítva át azt állandó kölcsönös kapcsolattá.

Ellenben mikor minden elrendezettnek tűnt, napvilágra került mindkét oldal
részéről az üres hiúság és kölcsönös bizalmatlanság. Bíborbanszületett később
azt írja, hogy Bari alá a dubrovnikiakkal a konavoni, trebinji és zahumi horvá-
tok is megérkeztek saját és a dubrovniki hajókkal.

Ha ez az utalás megfelel a valóságnak, akkor ez az első eset hogy Dubrov-
nik (Ragusae) romanizált polgárai, egyben a kelet-adriai partvidék első roma-
nizált polgárai, kik a horvátokkal közösen katonai akcióban vesznek rész közös
ellenség ellen.6

Bari alatt egyesültek a Nicet Orife admirális (drungar) vezette bizánci hajó-
haddal, aki 867. év végén szétverte a szaracénokat Dubrovnik alatt, melyet már
másfél éve ostrom alatt tartottak és elestével fenyegetett. Most ellenben Bari
alatt Orife nem talált sem elegendő frank haderőt a közös támadásra, sem a
frank menyasszonyt, hogy Bizáncba vigye. Így aztán az egész hajóhad7 felhúzta
a horgonyokat és visszatértek kikötőikbe. Az egész hadművelet így széthullott.

Ferdo Šišić formális okok miatt gyanakszik Bíborbanszületett írásának va-
lóságtartalmában, mivel a horvátok „nem voltak Basileos császár alattvalói”.8

Ez igaz, de az elgondolás mégsem tartható, mivel a frank és bizánci szövet-
séges közeledés légkörében több korlátnak is el kellett tűnnie. Teljesen logikus-
nak tűnik, hogy a dalmát városok polgárai és a horvátok közötti viszonyban is
javulás következett be, a közös ellenség elleni katonai akció miatt kapcsolatuk
barátivá válhatott.

3.

Ezzel az epizóddal csak a földközi-tengeri bilaterális  frank és bizánci vetélke-
dést próbáltuk érzékeltetni. Emellett a világ eme részének nagyon összetett kö-
rülményeihez még sok más összetevő járult hozzá. Itt van példának okáért a
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9 A pápa az első az egyenlők közötti elv érvénye alapján van elismerve a Krisztusi Egyház ve-
zetői, a római, bizánci, az alexandriai, a antiochiai és a jeruzsálemi egyházfők között, de gyakorla-
tilag minden alkalommal ezt az elsőbbséget próbálják meg elvetni ill. kérdőre vonni.

10 Az iszlám következetesen kitart a lelkiség képzőművészeti  jehovista kifejezésmódjánál, pon-
tosan követve az ebben a szegmensben. A kereszténység és iszlám közötti megmérgezett hadi he-
lyzet légkörében, mely az egyik résztvevő elpusztításával fenyegetett, ez a különbség a megtámadott
bizánciaknak az ellentét lehetséges feloldását jelentette, tudniillik, ha jóakaratot mutatnak a mér-
séklésére és kölcsönös közeledésre, valamint ha hívő ikonoklaszt megtisztulásra kihasználják l
ugyanazokat a prozelita és katonailag alkalmazható energiákat, melyeknek bővében volt az offen-
zív iszlám.

11 A héber mózesi követőkön kívül az idolok tiszteletét (képek, szobrok, halotti maradványok
és vallási vezetők jelképei stb.) nem végezték a perzsa Zoroaster hít követői sem a közel és közép
keleten ezt a szokást istenkáromlónak tartva.

Ezt mint bálványimádást és több istenhitet szemlélték.
Hasonló volt ez néhány őskeresztény követő csoportnál, mint amilyenek pl. a montenisták vol-

tak. Ez a szekta a 2. század közepén jött létre Frigiában, kis Ázsia központi részén, Afrika északi
részén átterjedt a kontinensre Európába egész Galliáig és követői itt a 7. századig fellelhetők. Krisz-
tus mielőbbi eljövetelét prédikálták, az apostoli hitoktatói egyszerűséget erkölcsi tisztaságot, az ere-
deti kereszténység értékeit, ellenezték a papi hierarchiát és gnosztikus találékonyságot.

A másik irányzat a pauliánusok voltak (paulicijánusok) a mozgalmuk szent Pál után, pavliniz-
mus. Ez egy gnosztikus-dualista szekta volt, mely Örményországban jelent meg a 7. század köze-
pén. Hittanításuk lényege a lényegre törés és az első kereszténység értékei. A Bizánci császárságban
terjedtek el és trákiában (Bulgária) vertek gyökeret. Itt Bogumil szláv prédikálójuk után a bogumil
nevet kapták. Bizáncban a 12. századig őrizték magukat, mígnem Alexius Komnen uralkodása ide-
jén üldöztetésekben kiirtották őket (elégették őket).

12 A képrombolás legfőbb híve II. Leo (714-741) bizánci császár volt az iszauri ( szír) dinasztia
megalapítója. 726-ban lépett fel először nyilvánosan a képimádás kultusza ellen, törvénybe foglal-
tatta a képek megsemmisítését.

Így akarta lecsökkenteni a vallási különbségeket a keleti hódítók vallása  között, így is csök-
kentve a külső nyomást államára. Az eredmény ellentmondásos volt: a külső nyomás nem csök-
kent, a császárságon belül még nagyobb lett a megosztottság, a pápasággal és általában nyugati
világgal szembeni mély szakadék még mélyebb lett.
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gyakorlatilag elolthatatlan versengés a konstantinápolyi pátriarchátus és a pápa-
ság között Péter apostol utódjáról, mely formálisan nem létezik, de Bizáncban
mindig megkérdőjelezett személy, Rómában pedig sohasem eléggé felismert és
megbecsült.9 Mély teológiai és szociálpolitikai gyökerekkel rendelkezik a ke-
reszténység ekleziológiai felépítésében és éppen ezért állandóan  új formákat ölt
és kihívásokat  fogalmaz meg; Állandóan távolabbra viszi egymástól a feleket
és az egymás iránti bizalom lassú csökkenéséhez vezetett.

A Róma és Bizánc közötti zűrzavar oka a bizánci képromboló mozgalom
volt, főként iszlám10, de néhány újra feléledt kereszténységet megelőző ill. korai
keresztény vallási mozgalom kiinduló tételeként.11 A nagyon markáns ellenté-
tek, melyek a ikonodul (szent képek és szobrok tisztelői) és ikonoklaszt (kép-
romboló) tábort között feszültek és amelyek a 8. század 20-as éveitől12, a 9.
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13 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije (Bizánc történelme) 170. old.
14 Teofilos császár halála után (829-842) az új hatalom (özvegye Teodora , ki kiskorú fia nevé-

ben uralkodott) azonnal leváltatta a képromboló pátriárkát és újat nevezett ki, ki 843. kora tavaszán
ünnepélyesen bejelentette a szentségek újbóli tiszteletét.

15 gör. zelotes = tüzes hívő, az ügyet hevesen támogató, párt ill. vallási fanatikus
16 G. Ostrogorski  Bizánc történelme 223. old.
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század közepéig tartottak Rómától és a egyházi zsinatoktól várták a megoldást
és határozott álláspontot, valamint ekkor jött létre az a látható áthidalhatatlan kü-
lönbség az ikonoklasztikus keleti és ikonolatrikus nyugati egyház között.

Különös ellentétet váltott ki a pápasággal szemben a bizánci császárok azon
felfogása, melyek szerint ők mint világi uralkodók szellemi és lelki vezetők is
egyben. A császár felszentelt keresztény uralkodó, tehát a birodalom és a keleti
kereszténység első papja is egyben.13

Ezt nem nyomatékosították olyannyira deklaratívan, mint ahogyan az meg-
mutatkozott a pátriárkák irányában viselt viszonyukban.

A képrombolás elhagyásának idején, mely III. Mihály14 uralkodása idejére
esett a konstantinápolyi patriarchátus vezetésében krízis állt be – melyben köz-
reműködtek a zelóták15 is, mint heves képimádók – és a helyzet I. Basileos ide-
jére is áthúzódott, amit Róma nem nézhetett szó nélkül.

A vallásos, ámde szűkkeblű Ignatius nem tetszett a valódi bizánci uralkodó-
nak a császár anyai nagybátyának, így azt lemondatta. Az új pátriárka a tanult
és igen tehetséges Focius lett. Róma azonban nem ismerte el a választás lega-
litását.

Fociust leváltják és újra Ignátius lesz a vezető, majd őt újra Focius követi.
A következmény az lett, hogy Róma soha többé nem volt képes saját megoldá-
sait ráerőltetni a keleti egyházra.

Ostrogorskinak igaza van, mikor ezt írja: „A történelmi fejlődés elkerülhe-
tetlenül oda vezetett, hogy ahogy Bizánc egyre jobban megszabadult Róma 
vallási vezetése alól, úgy a Nyugat is lassan megszabadult a bizánci állami
fennha tóság alól. A döntő lépést ez irányba Focius tette meg.”16

Ezen kívül itt volt még Róma és Bizánc ellentéte a bolgárok megkereszte-
lése, egyházuk megszervezése és vallási hovatartozásuk kérdése körül, a szent
testvérpár Ciril és Metod pannóniai missziós tevékenysége, az ugyanerre a te-
rületre vonatkozó I. Német Lajossal (843-876) szemben álló érdekellentétek és
még sok más kérdés.
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17 G. Novak Az Adriai tenger az évszázados konfliktusok és harcok közepette I rész. 
Dalmácia eladásáig Velencének 1409-ben Split 2004 105. old. Domagojt nem ok nélkül öreg

embernek nevezi.
18 F. Šišić A horvátok történelme 350 old. Valóban, ha Orifa flottája volt akkor a legerősebb a

Földközi tengeren és még a szaracénok is kikerülték, kétséget kizáróan Domagojnak elég erősnek
kellett lenni ahhoz hogy megtámadja a védművekkel ellátott szaracén kikötőt, Barit, s képes volt
szétverni minden olyan esetleges felmentő sereget, mely ebben megakadályozhatta volna. Csak-
hogy e tekintetben sem kell túlzásokba esni, mint ahogy azt G. Novak teszi az Adriai tenger című
műve 104. oldalán „a horvátoknak abban az időben akkora tengeri flottájuk volt, mely képes volt
megakadályozni még Orifa támadását is (…) tehát ez a flotta nem csak nagy létszámú volt, hanem
megfelelt a bizánci flottának felszereltségben és hajótípusokban is.”

19 F. Šišić A horvátok történelme 350. old.
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4.

Bizánc és a Frank Birodalom, a bizánci pátriárka és a pápa között meglévő ösz-
szetett viszony, valamint megannyi más látható és láthatatlan erővonal képte-
lenné tették szereplőinek szövetségét egy támadó jellegű közös ellenséggel
szemben.

A viszonyok Domagoj politikai taktizálása számára sem nyújtottak túl sok
teret. Éppen ezért uralkodása nagyobb részét háborúskodással töltötte el, habár
nem volt már ehhez a legmegfelelőbb élet korban.17 Az idő is megváltozott.
Amíg Trpimir számára lehetőséget biztosított hogy viszonylag békésen stabili-
zálja a horvát államot, addig Domagojnak kapkodnia kellett hogy állama szá-
mára az alkalmakat nem elszalasztva de fegyverrel előnyöket szerezzen.

Amikor Nicet Orifa elvonult Bari alól az egyesített flottával és felhagyott
bevételével, II Lajos újfent meggyengült ahhoz, hogy csak szárazföldi csapatok-
kal azt megadásra kényszerítse. Nem maradt más lehetőség számára, hogy más
lehetséges szövetséges után nézzen. Úgy tűnik a horvátok voltak az egyedüli
lehetősége akikhez fordulhatott. Domagoj számára, ki „kétséget kizáróan erős
flottával rendelkezett”18 lehetőségként adódott a szövetség mint jó alkalom,
hogy megerősítse pozícióit az Adrián. Šišić erről így ír: „Részletek a közös
frank-horvát harcokról, különösképpen a horvátok szerepéről nem állnak szá-
munkra rendelkezésre; csak azt tudjuk, hogy Barit végül is rohammal 871. feb-
ruár 2-án bevették.19

Akárhogy is történt, teljesen nyilvánvaló, hogy a horvát flottának köszönhe-
tően, mely nélkül a támadást nem lett volna lehetséges, Bizánc betöltött szere-
pében meg lett szégyenítve ill. meg lett alázva.

Csakhogy amíg ezek a dolgok Bari alatt lezajlottak az Adria másik oldalán
valami érdekes dámai eseménysor zajlott, minden bizonnyal  a kulisszák mögött
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20 8. Ekumenikus zsinat (4. bizánci) 869-870. amelyen látszólag újból létrejött az Egyház egy-
sége, igazán azonban az ellentétek még nagyobbak lettek. Fociát, mint pátriárkát leváltották, de
mindennel ellentétben újból visszahelyezik székébe, majd újból megfosztják posztjától, hogy aztán
halála után szentté avassák és a bizánci ortodoxia tanítójává váljék.

21 F. Šišić A horvátok történelme 350. old.
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bizánci rendezésben és kivitelezésben. 870. tavaszán állítólag a neretvaiak meg-
támadták a pápai küldöttek korábban megtartott egyházi zsinatról Bizáncból
Drács-on és Jakin-on (Ancona) keresztül Rómába hazatérő hajóját.20

A támadók lefoglalták a hajót, legénységét és a tekintélyes utasokat. Vala-
hol fogságban tartották őket. A pápa II. Hadrianus és II. Lajos közbenjártak.

A bizánciak szemére vetették, hogyan engedhették ezt meg.
Arra gyanakodtak, hogy „a pápai küldöttek tudatosan voltak erős védelem

nélkül hagyva”.
Érthetetlen figyelmetlenségük miatt, avagy rosszindulatból a bizánci tiszt-

ségviselők megengedték, hogy az eredeti zsinati iratok megsemmisüljenek. A
forrásokban senki nem említi a váltságdíjat az elrabolt előkelőségekért, melyet
a neretvaiak soha nem felejtettek el feljegyezni. A zsinati tanácsnokoknak csak
majdnem két évre rá sikerült visszatérniük Rómába 871. karácsonyán.

Igazándiból nem tudjuk mi is történt valójában. Tény az, hogy Bizánc ki-
használt a az incidenst mint okot (casus belli) hogy megtámadja a horvátokat.,
nem csak a neretvaiakat, hanem mindenkit az Adria keleti partján.

A bizánci flotta főadmirálisa Nicet Orifa vezetésével I. Basileos császár tu-
domásával és parancsára 870. közepén elindul e hatalmas hajóhad „megbün-
tetni” a horvátokat, éppen abban az időben, mikor hadiflottája királyával Bari
alatt küzd az arabokkal, egyben Bizánc ellenségével is.21

Valóban a bizánciak úgy viselkedtek mint nyers és durva büntető expedí-
ció: rombolnak, gyújtogatnak, fosztogatják a védtelen földet, ölnek, rabolnak és
rabláncra verik a fegyvertelen népet. Valami különös nem várt dolog is megtör-
ténik: a bizánciak néhány adriai várost is lerombolnak, melyek formálisan csá-
szárságuk részei voltak.

5.

Miért történik meg mindez? Mi az értelme ennek az eljárásnak és az egész ak-
ciónak?

Šišić ezt így magyarázza: „Valószínűleg ezt azért tették meg, hogy a horvá-
tokat rákényszerítsék II. Lajos császár elhagyására ill. Bari ostromának feladá-
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22 Természetesen I. Basileos-ra vonatkozik.
23 F. Šišić ua. 350-351. old.
24 Basileos legidősebb fia Konstantin akinek kikérték Irmengard, már akkor társuralkodó apjá-

val, bizánci társcsászár, de soha nem vált egyeduralkodóvá, mivel apja halála előtt 7 évvel, 879-ben
meghalt.
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sára és hogy hazatérjenek védeni saját országukat, mivel Bari, mint fontos sza-
racén kikötő elfoglalása semmiképpen sem kedvezett a vasilijevi22 alsó-itáliai
politikának. A horvátok ellenben mégis Bari alatt maradtak…”23

Kétségkívül ez mind igaz, ellenben a bizánci számítások nem csak ezek vol-
tak, hanem biztosan összetettebbek és távolabb mutatóak a fent említetteknél.

I.Basileos bölcsen úgy értékelte, hogy Bari elfoglalása Bizáncnak nem hoz
semmi előnyt, mivel az összes nyereség II. Lajosnál jelenik meg és csak az ő
itáliai pozícióit erősítené meg. Az utóbbi pedig megérezte, hogy a hirtelen és
túlzott bizánci szívélyesség és túl gyors baráti szövetség valamint a Bizánc által
felajánlott rokonság nem nélkülözi a nem kívánt hátsó szándékot is.

Arra is gondolnia kellett, hogy lánya Irmengard könnyen válhatna a bizánci
udvarban (elbújtatott ill. nyilvános) előbb tússzá, mint hercegnővé ill. császár-
nővé.24

Ez vetett véget a szövetségnek és hűtötte le a bizánci-frank viszonyokat.
Miután pedig Bizánc lemondva és otthagyva a szövetséget, melyben ő maga

nem lett volna vezető pozícióban és saját utas, a Földközi tenger legfőbb ten-
geri hatalmának független politikája mellett döntött, semmiképpen nem állt ér-
dekében, hogy tovább élezze a feszültséget a Frankokkal.

A föld eme szegletében már amúgy is elég ellenségük volt, így nem szeret-
ték volna ezt a számot tovább növelni.

Így tehát, ha Bizánc nem is tudta megakadályozni Bari frank bevételét, azt
semmiképpen nem szabadott segítenie, mivel a célja az volt , hogy a frankok egy
tapodtat sem lépjenek előrébb Itália földjén, mivel ez bennük esetleges tenge-
rentúli aspirációkat is kelthetett volna….

6.

Ugyanis az történt meg, hogy a frank kártyajátszmában a horvátok váratlanul
mint tekintélyes tengeri hatalom jelentek meg. Szerepükkel lehetővé tették a
frankok számára Bari régen várt bevételét.

Ez természetesen nem lekicsinylendő, de a legkisebb baj ahhoz képest, ami
megtörténhet, amitől Bizáncban annyira féltek. Bizánc fenyegetettnek érezte
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magát világpolitikai küldetésének alaptételében, geopolitikai működésének  ál-
talános stratégiájában.

Barinál alapjaiban lett megrengetve és kikezdve a bizánci állam léte, akkép-
pen, hogy valójában területileg nem vesztett semmit: az európai nyugat egy szá-
razföldi és egy tengeri hatalma között szövetség köttetett, mely fenyegetést
jelentett Bizánc kommunikációs felsőbbrendűségére nézve  a Földközi tenger
medencéjében.

Első alkalommal működik együtt a Földközi tenger térségében komplemen-
ter kiegészítve egymást egy kontinentális és egy tengeri állam. Ez Bizáncon
kívül jön létre, akarata ellenére és nem jelenthet mást, mint érdekei sérülését; va-
lóságos ill. lehetséges hatósugarán belül történik mindez, elolthatatlan nagyha-
talmi törekvéseinek területén, melyek életenergiájának elementáris magját
jelentették. A bizánci hagyományos gazdasági, politikai, katonai és szellemi ve-
zetői felfogás szerint nem engedhetik, hogy ez a helyzet megszilárduljon, ál-
landósuljon ill. fejlődjön, hogy erőre kapjon, állandó politikai realitássá váljon,
hosszú távú programatikus tendenciával rendelkezen.

Bizánc egyedüli előnye az, hogy ezt mind látja, amíg az európai nyugat ilyen
lehetőségekhez csak saját kontinentális ösztöneinek pragmatizmusán keresztül
juthatna el és éppen hogy csak látja saját eredményeit és közvetlen lehetősé-
geit, de messze áll a mediterrán tér felfogásától, annak természetes közlekedési,
gazdasági, általánosságban vett hetero-civilizációs és emberi viselkedésekre
ható működésének megértésétől.

Nem látja igazán mit ért el, mivel rendelkezik, hogyan is láthatná ezután
milyen lehetőségek állnak előtte, mivel a politikai írástudás első betűit sajátít-
gatja el csak éppen.

Nem látja, mivel a 9. században városok, a gazdasági élet lendítői híján,
mindenütt belemerül a kolostori természetbe, a mezőgazdasági termelés elég-
ségességébe és a vidéki termelés önellátásába, melyek  fölé csak helyenként
emelkedik a pénzverés, kézművesség és kereskedelem.

Ezért fogják a frank Karolingok Itáliában saját hajóhaduk hiányában, közö-
nyösen sorsára hagyni Horvátországot, fel sem fogva mekkora szövetséges ütő-
kártyával rendelkeztek és milyen magas tétre téve játszhattak volna.

Nem csoda hát, hogy Bizánc fő csapása a horvátok ellen irányult. A tény,
hogy olyan hajóhaddal rendelkeztek, mellyel képesek voltak egy olyan bonyo-
lult katonai akció véghezvitelére, mint Bari kikötőjének blokádja és támadásra
a város ellen, Domagoj horvátjait tekintélyes tengeri hatalomként legitimálta.

Ezt az erőt kellett megfékezni, korlátozni, saját szolgálatra bírni, avagy meg-
semmisíteni. Mivel az már saját jelenlétével cselekvésre bátorított és a cselek-
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25 Allúzió Marko Marulić régies kifejezésmódjára, mint a Molitva suprotiva Turkom… (Ima a
török ellenében…) műben

26 Ezekről az eseményekről csak a velencei író Joannes Diaconus írásaiból tudakozódhatunk
Chorache veneziane antichissime, I., a Fonti per la storia d”Italia Scritori secoli X-XI., Roma 189o
119-12o old. Vö. N. Klaić Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine (Források a horvát történe-
lemhez 1526-ig) Zagreb 1972.; 25-26. old.

27 Erről a győzelemről egyébként keveset tudunk, de a következményei korszakalkotók és jog-
gal sorolják a kisázsiai térség legfontosabb katonai történései közé.
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vés akár melyik irányba is hatott volna, végcélként mindenképpen a bizánci ál-
lamérdek sérelmét idézte volna elő.

Már maga a létezése is csökkentette Bizánc tengeri cselekvőképességét, szű-
kítette abszolút elsőbbségét és fölényét a Földközi tengeren. 

Bizáncnak tehát meg kellett szabadulnia konkurensétől vagy megakadályoz-
nia őt, mivel kellemetlen sőt fatális ellenséggé válhatott volna minden pillanat-
ban.

Teljesen jogos a kérdés: vajon I. Basileos császár Nicet Orifa  határozott és
könyörtelen tengernagy vezetése alatt álló flottával nyugatra a „horvátok elle-
nében”25 azért hajózott ki, mivel abban a pillanatba keleten számára nincsen
feladat és ezzel a lépésével a bizánci politikai irányvonal új hatásirányát sze-
rette volna jelezni, vagy azért, mivel abba a pillanatban ezen a vidéken érezte
azt a potenciális legnagyobb veszélyt mely a bizánci hegemóniát veszélyeztette
volna?

Azonnal el kell vetnünk a gondolatot, hogy a bizánci flotta számára Bari
elestével megszűnt a szaracén kihívás és veszély. Igaz ez a vereség meggyengí-
tette a szicíliai arabokat és jelentősen csökkentette lehetőségeiket az Adrián való
ténykedésre, de cseppet sem veszélyeztette létüket Szicílián. Sőt csak idő kér-
dése volt mikorra rendezik soraikat és folytatják az Adria és a Földközi tenger
nyugati részének veszélyeztetését.

Azonban ebben az időben közvetlen veszély fenyegetett más araboktól, még-
pedig a krétai szaracénoktól.

Ezt bizonyítják támadásaik a dél-dalmát városok és szigetek ellen 872-ben.26

Szó sincs róla tehát, hogy a bizánci hadiflotta munkája híján és valamiféle
ok nélkül támadta volna a kelet-adriai partvidéket. Ellenkezőleg, ez egy átgon-
dolt és jól előkészített művelet volt.

Éppen ezért Bizánc ennek a támadásnak a pillanatában jobban fél európai
hátországától, mint ellenfelétől, mely másfél száz éve szorítja immár ki ázsiai
területeiről és szűkíti mozgásterét a boszporuszi és dardanellai szorosokra. Még
az égei és fölközi-tengeri szigeteken is tolerálja, ellenben az adriai hajóút men-
tén és annak felügyeletét tőle más részről kétségbe vonni nem akceptálhatta.27
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28 Petrona Varda fivére volt, III. Mihály apósáé és társuralkodójáé, a Trakez téma stratégája Kis
Ázsia nyugati partján.

29 Ma a Kizilmark folyó
30 Melitena város alapján, ma Malatya
31 Basileos „makedón” az udvarban pályafutását mint lovász kezdte, hogy később a labilis ural-

kodónál való behízelgés és az „eldugott kés” politikája segítségével ténylegesen is meggyilkolta 
Vardát és elfoglalta helyét, majd egy udvari puccsban magát az uralkodót is megölette, hogy elfog -
lalhassa a trónt

32 G. Ostrogorski, Bizánc története 229. old.
33 Az európai uralkodók csak több évszázaddal később fogják követni ezt az utat 
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Tudni kell: ebben a viselkedésben van logika, mivel Bizánc a 7. századi arab
invázió óta csak ekkorra jutott kis lélegzethez; 150 évig védekező pozícióban,
területvesztésben volt majdnem a főváros védőfaláig, mikor 863-ban döntő győ-
zelemmel28 Petron bizánci hadvezér valahol a paflagóni és arméniai téma ha-
tárán a Halysa folyó alsó folyása mentén29 a meliténi30 emír Omán ellen
győzelmet aratott és hosszú időre legyengítette az offenzív arab katonai terjesz-
kedést észak és nyugat felé.

7.

Semmiképpen sem beszélhetünk tehát a bizánci politika átorientálódásáról mely
I. Basileos császár szabad akaratából történt volna meg több más stratégiai el-
gondolás mellett, mivel a fent említett győzelem még III. Mihály idejében tör-
tént. Ő csak ügyesebben, következetesebben és határozottabban használta ki a
kínálkozó lehetőségeket elődjénél, világos vízióval rendelkezve döntései hatá-
sait illetően.

Tehát a „szeszélyes és bizonytalan”31 Mihály gyilkosa32 csak folytatta a ked-
vező lehetőségek kihasználását az irányba, hogy Bizánc helyzetét Nyugaton,
hol a hosszú és kizárólagos keleti elfoglaltsága miatt a helyzet kezdett elszaba-
dulni felügyelete alól és aggodalmas képet kezdett festeni, javítsa.

Mi Bazileos nyugati politikájának lényege?
Kétségkívül nem egy justiniánusi karizmatikus hódító, hanem a Földközi

tengeri térség bizánci hegemóniájának pragmatikus megújítója. Nem foglal el
területeket és nem újítja meg az Impériumot, de a kulcsfontosságú pontok meg-
erősítésével megújítja érverését, értelmet és perspektívát ad a gazdasági tevé-
kenységeknek, újra maga mellé vonzza, feléleszti és egyesíti a mediterrán
városokat és új lehetőségeket nyit meg számukra.33
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34 A rómaiak az elejétől fogva végig kontinentális emberek maradtak. Utjaikat elsősorban stra-
tégiai megfontolásokból építették, hogy légióik mozgását megkönnyítsék. A többi őket igazán nem
érdekelte. Így történt ez a hajózási útvonalakkal is, ahol a kalózkodást és más rendbontást saját ha-
talmuk megerősítése végett üldözték és nem pedig a gazdasági vérkeringés védelme érdekében.
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Valamilyen módon I. Basileos az antik világ legértékesebb vívmányainak
újjáélesztője és megújítója, melyek a római hatalom széles területein teremtőd-
tek meg, inkább mint élet adta lehetőségek, mint egy átgondolt politika követ-
kezményei.34

A városok előtérbe helyezésével, melyek saját gazdasági és tengeri hatalmi
uralmának alappillérei, Bizánc messze megelőzi az összes európai országot,
kontinenst mint egészet. Ott csak a következő évszázadokban kezdenek el gya-
korlatilag önmaguktól létrejönni a városi struktúrák, mint gazdasági és kézmű-
ves csomópontok.

Az első önmagában létrejött városi agglomerációk iránt a feudális és triba-
lisztikus Európa nem mutat érdeklődést.

A feudális urak fő törekvése az lesz, hogy ezeket a maguk uralma alá hajt-
sák és harácsoló adókkal terheljék őket. Csak a 14. és 15. századra kapják meg
az európai városok állami és egyházi vezetők személyében saját védelmezőiket
és szövetségeseiket.

8.

Hol van ekkor Domagoj Horvátországa?
Joggal mondható el, hogy Horvátország ezen a fejlődési úton jóval a többi

európai ország előtt volt. Kétségkívül a fő fejlődési katalizátorok a romanizált
adriai városok voltak

Ők tehát nem csak akadályai a horvát államiság kifejlődésének ezen a vidé-
ken, mindenekelőtt a tengeren jellemző kettős hatalom miatt, hanem mint ösz-
tönző faktorok a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés útján.

A legkevesebb hasznot azok az adók jelentették, melyeket a városok a sza-
bad tengeri közlekedés és a zavartalan szárazföldi ill. tengeren való egymás
mellett élés fejében fizettek az államkincstárnak ill. helyi vezetésnek.

Sokkalta nagyobb haszonnal járt az árukereskedelem, annak bármely for-
mája, a horvátok eddig ismeretlen távoli vidékről érkezett árukkal ismerked-
nek. A legértékesebb dolog, hogy az árukereskedelemben való részvétel maga
is árutermelésre serkentett, hogy a piacra termelt árufelesleg az egész társadal-
mat gazdagította és mint pozitív irányba haladó közösséget stabilizálta.

regionalis185-_Layout 1  6/2/2011  2:39 PM  Page 196



35 Lásd. D. Mandić, Rasprave i prilozi 372-376. old

197

Mi van akkor a neretvaiakkal? Hogyan értelmezzük támadásaikat az idegen
hajókra? Kivételes esetek ezek, avagy szabályszerű megjelenési formák?

Valóban a történelmi források őket legtöbbször mint támadókat és a hajók
elrablóit említik.

Mögötte azonban mégsem nyers és értelmetlen erőszak és rablás áll, ahogy
azt szívesen közlik a külföldi beszámolók.

Ha a neretvaiak valamiben is kitűnnek a többiek közül az nem az ő „pogány
durvaságuk”, hanem a répa és buzogány állami politikájának alkalmazása egyes
városok ill. ellenség ellen legtöbbször az utóbbi eszköz bevetése mellett.

Jobban mondva ők egy zenekar része, mely legerőteljesebben érzékelteti
alaphangjait és ritmusát a horvát állami politikának.35

Éppen ezért ők az Adria jobb partja általános helyzetének legjobb mutatói.
Néhányszor szóló előadásaik vannak, vagy éppen ellentétes megnyilvánulási

formáik, de ez csak a diszharmónikus látszat. Ha ez nem így volna ellenük fel-
lépne saját népük összes szomszédja.

A fent levezetettből kiviláglik, hogy Horvátország és a horvátok a doma-
goji időkben már erősen a mediterrán népek és országok közösségének tagjai.

Ellenben ebben az időben az első komoly krízis is kitört ezen felosztást meg-
kérdőjelezendő.

Horvátország az újra megerősödött Bizánc útjába került és súlycsoportban
nem vetekedhet vele.

Basileos és Domagoj közötti döntő különbség nem az általuk uralt országok
nagyságában és erejében rejlik, hanem főképp abban, hogy a parti és szigeteken
fekvő városok túlságosan régóta követik a görög-római kereskedelmi és civili-
zációs hagyományt, így azután inkább Basileos patrimóniumai, mint Domagoj
örökségei, mindamellett ősi eredetük még a római és görög idők előtti liburn ad-
riai talasszokráciához kötődnek.

Horvátország fenyegetése Bizánc irányában annál is veszélyesebb, mivel né-
hány dalmát város a horvátokkal már kialakított egymás mellett élésben, mely
még Mislav és Trpimir idejéből származott és tartott, nagyobb biztosítékot és
prosperitást láttott, mint akármely más hatalom oltalma alatt.

Különösen fontos, hogy a majdnem fél évszázados stabilitásban többnyire
a horvátokban ismerték fel azt az erőt, mely őket majd megvédi a veszélyes sza-
racén támadásokkal szemben.

Ez az ő irányvonaluk azonban nem rendelkezett megbízható állandósság-
gal, hanem inkább korlátlan ideiglenességgel, mivel a világ, mellyel ők főként
kereskedtek a görög-római kereskedelem világa.
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Általánosságban véve az akkori mediterrán város, függetlenül attól, melyik
parton helyezkedett is el, az egyedüli túlélt városi szubsztrátum az európai kon-
tinensen, mivel a szárazföld belsejében városias települések megszűntek létezni.

Ez a város legjobban saját falai és tengeri közlekedésének biztonságában
érdekelt, mivel ezek létezésének és gazdasági sikerességének zálogai és felté-
telei.

Éppen ezért a hatalom változásánál, ill. államhatalom változásánál, azt az ol-
dalt választották, mely a biztonság nagyobb fokát tudta számukra szavatolni.

Minden más, mint pl. az új uralkodó nyelve, etnikai különbségek, jogi tra-
díciók, kultúra sőt még a vallás is legtöbbször csak másodlagos faktorként estek
latba, ill. elhanyagolhatónak voltak mondhatók.36

Két eléggé kivehető jele van annak, hogy egyes dalmát városok saját horvát
környezetükkel való szimbiotikus kapcsolata már kezdett gyökeret verni.

Az első a már említett közös akciójuk Orifa flottájában Bari előtt, különös-
képpen érdekes, mivel előtte 866-ban a szaracénok Dubrovnikot támadták és
nincs értesülésünk afelől, hogy a környékbeli horvátoknak is okoztak volna ká-
rokat. A másik jel pedig újbóli szövetségük, mikor Orifa romboló és fosztogató
büntető hadjáratát kellett elszenvedniük.

Joggal mondhatjuk, hogy a büntető hadjárat valódi oka ezen szövetség ,
hogy ezt a romanizálódott lakosság és a horvátok közötti szövetséget megbont-
sák ill. megszüntessék; a görög Bizánc számára elítélendő, még rosszabb a hor-
vát frank szövetségnél is, függetlenül attól, hogy készenlétük a szaracénok elleni
harcban jól jött és természetes szövetségesekként kellett volna hogy megjelen-
jenek.

9.

Ilyen nem remélt és egymásnak ellentmondó körülmények közepette találta
magát Horvátország tehát a 9. század harmadik harmadában. Amikor határozot-
tan a keresztény Nyugat oldalára állt az iszlám hódítóval szemben, a helyzethez
nem felnőtt frank szövetségest kiválasztva, egyben a bizánci hegemón csapása
alatt találta magát, mely semmiképpen sem engedte levetetni kezét a Földközi
tengeren vezetett hatalmi hajója kormányáról.

Hirtelen újból megerősödvén Bizánc újra képes lett rátámadni mindenkire,
aki útjába állt.
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36 F. Šišić Povijest Hrvata 355. old.
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Dalmácia, a távolban Pašman szigete
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Nem tudjuk pontosan mi következett Bari bevétele és a horvát hajóhad ha-
zaindulása után az Adrián. Csak hozzávetőlegesen tudjuk elképzelni az esemé-
nyeket néhány fragmentális külföldi tudósításból. Kétségkívül Domagoj a
Bizánccal való háború tényével volt szembesülve és bizonyára tárgyalásos meg-
oldást találtak a konfliktus megoldására. Ezeket azonban bizonyosan harci ese-
mények előzték meg. Az események folyamatáról és kimeneteléről nincs
in for mációnk, azonban elég nagy bizonyossággal állapíthatjuk meg, hogy a ten-
geren mindent eldöntő csatára nem került sor, mellyel az ellenséget legyőzték
volna ill. valamelyikük harci gépezete megsemmisült volna. A fontos szá-
munkra, hogy Horvátország ellenállt, saját uralkodójával kiállta a próbát és füg-
getlen állami státuszát megőrizte.

Az egyedüli előrelátható következmény, a romanizált városok és a horvát
állam közötti ellentét elmélyülése, a régi viszály felélesztése azonban bekövet-
kezett.

Ezek a városok a horvát tengerparton valóban biztonságban érezhették ma-
gukat a bizánci szuverenitás alatt, habár, mint azt már előbb láttuk, továbbra is
fizetniük kellett a horvátoknak az adót a szabad tengeri hajózás és a városfala-
kon kívüli föld használata fejében.

Ugyanakkora terheket fizettek volna ha csak Bizánc alá tartoztak volna, így
nem volt helyén semmiféle ellenségeskedés vagy panasz.

Honnan ez a hirtelen engedékenység a horvátok irányába?
Lehet hogy a horvát flotta győzelme volt az ok, de erről semmiféle adattal

nem szolgálhatunk.
Talán többet tudhatunk meg ha a földközi tengeri külpolitikai helyzetet vizs-

gáljuk, mégpedig Itália földjén. Megtorpanva Bari bevétele után nyilvánvalóvá
vált II. Lajos saját kontinentális politikájának üressége és átgondolatlansága.

Reá vártak a dél itáliai és szicíliai városok, hogy megvédje őket a szaracén
rajtaütésektől, fennhatóságuktól és büntető adóiktól, az idegen vallásúak és ve-
zetőiktől elszenvedett megaláztatásoktól.

Az ő kiábrándult várakozásuk volt Lajos legrosszabb szövetségese.
Szavahihetőséget és megbízhatóságot vártak tőle, amit ő nem volt képes biz-

tosítani.
Hogy is tehette volna flotta nélkül, Horvátországnak pedig szüksége volt rá

saját érdekei védelmére. Így aztán egymás után fordultak az adriai és szicíliai
városok Bizánc felé. Természetesen ez a Bizánc által rájuk mért politikai akció
következménye is volt.
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Ezért aztán így írja le Šišić, „…Lajos császár nem élvezte sokáig a dicsősé-
get, melyet Bari elfoglalásával magáénak tudhatott.”37 Valójában rangon alul és
szánalmasan végezte. 871. nyarán a dél-itáliai városok és uralkodók összees-
küdtek ellene, feleségével és lányával együtt rabul ejtették és minden szégyen
nélkül egy hónapon át fogva tartották. „Ez a szerencsétlen esemény – folytatja
Šišić – alapjaiban rengette meg tekintélyét Itáliában és valójában a Karoling
császárság számára katasztrófát jelentett, nyíltan felfedve gyengeségeit.”38

Nemsokára ezután Rómától délre el kellett hagynia Itália földjét és utódlá-
sának kérdését próbálta rendezni.

Ez nem akadályozta meg a halála utáni (875) dinasztikus hatalmi harcot, a
frank hatalom szétforgácsolódását Itália földjén és a Karolingok eltűnését a vi-
lágtörténelem porondjáról.

Így aztán Horvátország tartósan természetes nyugati szövetséges nélkül ma-
radt és egyedül kellett hogy ellenálljon Bizánc tengeri és szárazföldi területi kö-
veteléseinek.

Horvátország nagy sikere, hogy a frank hatalom itáliai eltűnése és szétfor-
gácsolódása közepette is képes volt fennmaradni mint tengeri és szárazföldi erő.

Erről tanúskodnak a Domagojról szóló velencei hírek, de igen emblemati-
kusak egyben a pápa megnyilvánulásai megértéséről és közelségéről ezen ural-
kodó irányában, még akkor is ha valamire kéri, mikor valamit felhoz ellene,
tanácsot ad neki ill. valamit követel tőle.

A történelemírás még nem adott megoldást Domagoj uralkodásának máso-
dik szakaszára nézve . Mintha minden csésze össze lenne keverve , szétdobálva,
széttörve, és ezekből a szilánkokból még senki sem tudta összerakni a fő fon-
tosabb vonalakat , az egészről  és az idő logikájáról nem is beszélve.

Próbáljuk elképzelni és prezentálni néhány alapvető tényt, melyek körül
nincs vita.

Induljunk el a már említett krétai szaracénoktól.
872-ben valóban az Adriára érkeztek, pusztítottak és fosztogattak a dalmát,

sőt minden valószínűség szerint az isztriai partvonalon is. Akárhogy is történt
Velence i a közvetlen veszélyeztetettség helyzetébe kerülhetett. Urzo Particiak
dózse egy hadihajót küldött megfigyelésre, de az nem a szaracénokkal, hanem
a horvátokkal találta szembe magát.

Pirannál utolérte és megtámadta Domagoj flottája, a személyzetet meölték
a hajókatt pedig zsákmányként lefoglalták.

37 F. Šišić Povijest Hrvata 355 old.
38 Ua.
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10.

Hogyan magyarázhatjuk meg mindezt?
Šišić erre egyszerűen úgy tekint, mintha véletlen eseményről lenne szó: „úgy

tűniki, hogy az Adrián egy vagy több horvát hajó is hajózott a szaracénokat ül-
dözve..“39 tehát a horvátok a szaracénok után rohanva beleütköztek a velencei-
ekbe és megtörtént ami megtörtént. Ezzel a majdnem véletlen eseménnyel
magyarázza Velence és Horvátország ellenségeskedésének kiújulását.40

Később részletesen elemzi, hogy a horvát flotilla Isztria nyugati partvidéké-
nél volt, mivel hogy a horvátok állítólag Karlmannal, Isztria akkori urával áltak
háborúban.41

Ezzel szinte azt szugerálja, hogy ilyesmi már korábban is megtörténhetett.
Igazából pedig ez a háború sohasem történt meg. Csak kitalálták.42

Grga Novak ezt az epizódot úgy magyarázza, hogy ez a horvátok bosszúja
volt Velence ellen Bizánc korábbi horvátok irányába mutató tettei miatt, mivel
ők nominálisan „bizánci alattvalók és mindenképpen szövetségesei voltak”.43

Kicsit későbbi munkájában egy kicsit visszafogottabb és nem nevezi meg az
okot, miért is „portyázatak a horvátok az isztriai vizeken”, de osztja Šišić azon

39 Ua. 351. old.
40 Ua. 351-352
41 Ua. 356. old. „teljesen természetes, hogy ezek a fontos események (...) mély nyomot hagy-

tak a dalmát horvátokra, mindenekelőtt az a fontos változás, mely akkor következett be mikor karl-
man katonai eszközzel jött megszerezni itáliai örökségét. (...) De mint ahogy dékl itáliában, úgy
Vasilij császár a horvátokra is nyomást gyakorol bizánci politikájával a dalmát városokon keresz-
tül... A császár diplomáciai akciója abból a szempontból bizony eredményes volt, hogy hogy a dal-
mát horvátok akkor kezdték felkelésüket, mikor német fennhatóság alá kellett volna hogy
kerüljenek...”

42 A feltételezés e háború létezéséről két pontatlan előzményből táplálkozik: a) hogy az aacheni
békét követően, de azelőtt is egész Isztria, beleértve nyugati partvidékét is a Frank birodalom, ille-
tve annak friuli márkjának része volt; b) hogy Bíborbanszületett Konstantin művének 30. fejezete,
melyben a horvátok hétéves frankok ellen vívott háborúját írja le a dalmát és nem pannon horváto-
kra értendő, valmint erre az időszakra és nem Ájtatos Lajos idejére. Nem vizsgálva eme kiinduló-
pontok részleteibe az első pontra nézve elegendő megnézni a német történelmi térképeket (F. W.
Putzger, Historischer Weltatlas zur allgemeinen und österrichischen Geschichte, Wien 1974 42-43.
old, I-IV. Térkép) amiből kitűnik, hogy az aacheni békét követően sem a keleti (isztriai Liburnia)
sem isztria nyugati parvidéke nem része a Frank Birodalomnak s nem tartozik később annak itáliai
részéhez sem. Így maradt a helyzet a Verdeni szerződés (843.) Meersseni szerződés (870) és utána
a Ribemontei szerződés (879-880) után is. A másik fletételezés a horvát történelemtuományban el
lett vetve teljes egészében, mivel pannóniai (szávamenti) Ljudevit felkeléséről van szó, így nem
szükséges vele foglalkozni. Tehát Domagoj idejében a horvátok mással nem is tudtak volna harcol-
niisztria partjai előtt illetve földjén, mint velencével ill. Bizánccal.

43 G. Novak Jadransko more (Az Adriai tenger) 104. old.
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állítását, hogy a fent nevezett esemény volt az oka Velence és Horvátország ki-
újult ellenségeskedésének.44

Érdekes, mintha előtte nem lett volna elég ok erre.
Nada Klaić hozzáöntötte eme keverékhez a saját eléggé hihetetlen adagját:
„A horvátok akkor megtámadták Isztria keleti partjait, mivel az Karlman

birtoka volt, ők pedig ellene harcoltak”.45

Tehát éppen fordítva: ő azzal szab feltételt a 872-es eseményeknek, ami talán
4-5 évvel később megtörténhetett volna, ami pedig, ahogy a szövegben később
látjuk majd, sohasem következett be. Ennél az inverziónál Šišić-re hivatkozik,
teljesen alaptalanul.46

Pontosabban az ő meggondolatlansága  eredményezte nála az események
téves tautológiai értelmezését, nem pedig Šišić szövege.47

Emellett még ő is elfelejtette azt, amit 40 oldallal ezelőtt leírt, mégpedig
hogy „sokkal valószínűbb”, hogy az állítólagos frankokkal vívott háború”…
Ljudevit ellenállására „itt a pannon hercegre vonatkozik, nem pedig valamiféle
ismeretlen háborúra Karlman és a horvátok között a 9. század 70-es éveiben.

11.

A probléma hasonló megoldásának ösvényén halad Jaroslav Šidak, amikor meg-
próbálja megértetni velünk a keletkezett zűrzavart: „Nyílt konfliktusra közvet-
lenül Lajos császár halála (875) után került sor, mikor is a Frank Birodalom
szétesése közben dalmát Horvátország Karlman fennhatósága alá kellett volna
hogy kerüljön, hisz ő a Karolingok német ágának képviselője. A horvát hajóhad
először 876. elején elpusztítja az ő városait Isztria nyugati partján, Umagtól Ro-
vinjig, és amikor kiderült, hogy hatalmát  ki szeretné terjeszteni a velencei Gar-
dóig a dózse hirtelen megtámadta és szétverte őt.”48

Az említett isztriai partszakasz, ahogy azt fent említettük, soha nem volt
Karoling tulajdonban.

44 UA. Prošlost Dalmacije I. (Dalmácia múltja I.) 94. old.
45 N. Klaić , Povijest Hrvata 248. old.
46 Ugyanezen a helyen F. Šišić re hivatkozik Povijest Hrvata 355. old. Ezt pedig a szerző rész -

letesen elmagyarázta a 355-360. oldalakon.
47 Ua. Šišić a hibás csak abban az esetben mivel az egész szövege és a viszonyok is egyben  nem

lett széttagolva kisebb tartalmi egységekre, hanem kontinuitásában halad előre, ami megzavarha-
tja a figyelmetlen olvasót. Minden esetre Šišić-nél nincs semmiféle oki összefüggés a 872-es ill.
875-76. események között, nem hogy visszafelé ható következmény.

48 Jaroslav Šidak Domagoj, Encikopedija Jugoslavije, 3, Zagreb 1958. 48. old.
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Azelőtt ezt a feladatot nem oldotta meg jól Lovre Katić sem, ellenben ő nem
említi a teljesen értelmetlen és meg sem történt frankokkal vívott háborút: „a
szaracénok újfent zavarták a dalmát városokat, felsorolva őket egészen az Iszt-
riáig.

Domagojnak ellenük is harcolnia kellett, miközben megpróbált bosszút állni
Bizánc áruló támadása miatt.

Ezért a szaracénokra vadászva, a velenceieket, Bizánc alattvalóit is üldözte.”49

Tehát újfent valamiféle vadászmese, ahol az üldözöttből támadó lesz és
mintha ez tetszett is volna neki a vadászok körét egyre csak szélesíti.

Dragutin Pavličević legújabb horvát történelemkönyve sem nyújt megoldást
eme bonyodalmak feloldására, azonban legalább nem növeli azokat: „És mia-
latt Domagoj ott volt (Bari alatt, a szerző kieg.) a bizánci tengernagy50 megtá-
madta flottájával Horvátországot, azzal a céllal, hogy Domagojt megfossza
trónjától és oda Trpimir utódait ültesse. Horvátország tehát belső viszályok miatt
újból veszélyes örvényben találta magát, melynek okozói a három nagyhata-
lom, Bizánc, az arabok és a Német császárság (a frankok utódai) voltak.51

Ennek az időszaknak új megközelítését először Trpimir Macan kezdte meg
felvázolni. Megpróbált valamilyen belső logikát találni az események forgata-
gában: „A következő évben (872. a szerző megj.) az arabok újból megtámadták
a Bizánc dalmát városait és a neretvaiak által kontrolált Brács szigetét, így szün-
tetve meg a bizánci nyomást Horvátországra.

Ezt használták ki a horvátok és neretvaiak. Ők az idegen hajókat kezdték
meg támadni, különösképpen a velenceieket, mint Bizánc alattvalóit.

Az összecsapások annyira gyakoriak és kegyetlenek voltak, hogy a pápának
közben kellett járni Domagojnál, Bizánc pedig összeesküvéssel próbálta meg-
fosztani trónjától a horvát uralkodót.”52

Tehát fontos és teljesen új gondolat: A szaracénok 872-es adriai előrenyo-
mulásával Horvátország felszabadult a Bizánci nyomás alól.”

Ez egy logikus következtetés, mivel a szerző a következményekből ítél, azok
hatásaiból, nem pedig a végrehajtók indítékaiból és szándékaiból, melyekről
nem tudunk semmit.

Igaz ugyan, hogy nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy a szaracénok
mély előrenyomulásával a bizánci érdekszféra belsejébe az Adrián, a horvátok

49 L Katić, Pregled povijesti 32. old.
50 Itt természetesen Nicet Orif-ra gondolunk és pusztítására Dalmáciában
51 Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske (Horvátország Történelme) bővített és kiegészített

kiadás 16 színes történelmi térképpel Zagreb 2000. 45. old.
52 Trpimir Macan, Povijest hrvatskog naroda 24. old.
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teljesen fellélegezhettek e nyomás alól, mert így értelmezhetnénk a felszaba-
dultak kifejezést.

Sőt reálisabbnak tűnik a szaracén akciónak – mely kétségkívül elsősorban
(ill. teljes egészében) minél nagyobb zsákmány megszerzésére irányult – nem
kell stratégiai, alapos, az ellenséget teljesen megtisztító, eltörlő jelentőséget tu-
lajdonítani. Mindamellett, olyan megtisztító akciónak, mely a harmadik fél, a
horvátok malmára hajtotta a vizet…

12.

Fontos kérdés: hogyan ismerte fel Macan a szaracénok támadásában a Horvát-
ország számára pozitív következményt? Miért látta ebben az idegen támadásban
Bizánc nyomásának gyengülését, Horvátország fellélegzését különös háborús
erőfeszítései és partvidékének bizánci feldúlása után?

A válasz: logikával. Még csak egy év telt el azóta, hogy a bizánci flotta ezt
a partvidéket, és benne legfőképpen a horvátokat pusztította. Most a szaracénok
érkeztek ugyanazzal a céllal. Mit fognak megtámadni? A már kifosztottat fosz-
togatni, a rabságba vitt embereket, újra elvinni, a felégetett földet újra felégetni?

Természetesen nem.
Éppen ellenkezőleg! Az fogják megtámadni, amit a bizánciak nem támad-

tak, amit megőriztek, amit megerősítettek. A romanizált városokat fogják meg-
támadni, hisz bennük van mindaz, amiért ők valójában jöttek. Különben is ők
a leggazdagabbak. Ezért, ha a bizánciak szelektíven támadták a horvátokat és
mindenkit ki közel állt hozzájuk, a szaracénoknak nem volt más választásuk,
mint éppen fordítottját tenni, azokat támadni, kik Bizánc mellett álltak.

Ez pedig nem politikai okokból, hanem tiszta érdekből tették. Végül is Bi-
zánc Konstantinápoly elestéig a szaracénok és a levanti arab világ számára a fő
földközi tengeri ellenségnek számított.

Van-e itt hely a horvát politikai és diplomáciai játszmák számára? Vajon a
horvátok csak passzív szemlélői és tárgyai az eseményeknek, avagy tevőleges
tényezői ill. azok elindítói?

Természetesen ők tevőlegesen részt vesznek az eseményekben. Azok maguk
tanúskodnak erről, így logikus a horvátokat bennük látnunk. Sőt teljesen logi-
kus feltételezni elindításukban és folyamatukban a horvát kezdeményezést ,
habár a forrásokban erre nem találunk erre vonatkozólag direkt megerősítést.

Honnan vagyunk mégis ennyire biztosak ebben?
A történelmi események összefüggő kapcsolataiban. Ha a horvátoknak okuk
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volt ellenséges beállítottságúnak lenni Bizánc és minden adriai alattvalójával
szemben, különösen Orifa pusztításait követően, elég okuk volt úgy fogadni a
szaracénokat mint természetes szövetségeseiket, minden segítséget és jó szol-
gálatot megadni számukra Bizánc ellenes missziójukban.

Miért kellene szemünket csukva tartanunk attól a ténytől, hogy a horvátok
a szaracénoknak segítettek szelektálni a megtámadandó célokat, vezetőkként
viselkedtek a kelet adriai partvidék szigetvilágában, informátorként a bizánci
flotta hadmozdulatainak vonatkozásában, valamint vízzel és élelmiszerrel való
ellátásukban?

Miért is ne ismernénk el azt a lehetőséget, hogy éppen a horvátok voltak
azok, akik a szaracénokat rábeszélték adriai akciójukra, ebben a pillanatban
szövetségesként, mely mindkét fél számára haszonnal kecsegtetett?

Semmiképpen nem zárhatjuk ki a horvát állami politikát és Domagoj, mint
bíztatókat ebben a szaracén katonai hadjáratban. Egyébként is mi más válasz-
tása volt? Továbbá melyek azok az okok illetve kire kellett volna tekintettel len-
nie és letenni ilyen irányú szándékáról?

A horvátok második53 sikeres az itáliai csizma ellenében való inváziója után,
melyben nagy téttel játszottak és a győzelem ellenére csak káruk, szenvedés és
kellemetlenségük született belőle, Domagoj nem engedhette meg saját magának,
hogy politikai orientációjában újbóli hibát vétsen, különösképpen a katonai,
ezen belül tengeri szövetséges kiválasztásában.

Valójában a horvátok katonai bevetése idegen célok érdekében Horvátor-
szágon kívül, mind szárazföldön, mint pedig tengeren, üresnek és nagyon veszé-
lyesnek mutatkozott.

Babérlevél koszorúk és új területek helyett életveszélybe keveredett.
Egyedül maradt az akkor igen erős Bizánc ellenében.
Itáliában a frank hatalmat, mely sohasem rendelkezett hadiflottával a szét-

esés fenyegeti, így Horvátországnak semmiféle segítséget nem tud nyújtani.
Ugyanez a helyzet a természetes szövetségessel Bulgáriával is, mely nem is ál-
modik flottáról, azonkívül egyházi krízisben van.54 Minden tehát arra utalt, hogy
a szövetségest a szaracénokban keresse.

Ezért aztán, igaz hogy nincs egyetlen egy horvát-szaracén szövetség lehető-
ségére utaló történelmi forrásunk sem, ezt a feltételezést, mint nagyon valós,
logikus és történelmi következménnyel járó lehetőséget kell számba vennünk.

53 Az első támadás természetesen Sipont megtámadása és bevétele 642-ben.
54 A kérdés az, hogy a bolgár egyház a bizánci pátriárka ill. a pápa fennhatóságát ismeri-e el.

Vö. F. Šišić Povijest Hrvata 349-353 old.
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Mindamellett úgy tűnik, hogy nem volt csak egy rövid életű kombináció az Ad-
rián való erőfitogtatásban, hanem egy olyan jelenség, melynek a hatásait ebben
a munkában végigkövethetjük Domagoj uralkodásának végéig.

Ami pedig a nemzetközi közvéleményt illeti, nem fér kétség ahhoz, hogy a
horvátok elhallgatták ezt a lehetséges szövetségüket a szaracénokkal, mivel az
akkori keresztény világban nem tekinthettek rá jó szemmel.55

Itt adódik végezetül a keresztény etika kérdése. Honnan származhatott a hor-
vátoknak a régmúltban a keresztény elhivatottságtól és erényességtől való el-
hajlása? Ez talán arról tanúskodik, hogy a kereszténység még nem eléggé vetette
meg lábát náluk, vagy valamiféle szimpátiájukról a szaracénok és az iszlám irá-
nyába, moráljuk kettősségéről, lelkük kiegyensúlyozatlanságáról politikájuk
visszásságáról ?

13.

A fent említettek közül  sem állja meg a helyét. Nem történt semmi különös és
kivételes dolog. Ilyen „természetellenes” szövetséget a muszlimokkal – melye-
ket nálunk váltig mint hipotetikus lehetőséget említenek – sok más keresztény
uralkodó kötött Domagoj előtt és után is. Az iszlám ugyanis nem terjedt olyan
robbanásszerűen csak lelki derekassága és az arab lovasság viharos csapásai
miatt, hanem az útjában álló keresztény világ gyengeségei miatt is, annak saját
széthúzásával, belső és más politikai ellentmondásaival. A 9. században és még
jóval később is a kereszténység és az iszlám összeütközése csak ritkán és kivé-
telesen kapott szélesebb értelembe véve az egymás kiirtására irányuló háborús
formát.56 Alapjában véve ilyen jellege csak a közvetlen összeütközés zónájában

55 Természetesen minden más következtetés a krétai szaracénok és Domagoj Horvátországa
közötti szövetségről túlhaladná a szakmailag megengedett hipotézisek szintjét. Itt azonban meg kell
még említeni, hogy létezett különbség a szicíliai és krétai szaracénok között és a horvátok egyik-
hez való viszonya nem kötelezte őt a másikkal való viszonyában. A szaracénok Krétát 827/28-961-
ig uralták és saját területeikkel soha sem közeledtek az Adriai tenger irányába ill. a horvát állam
területe felé, ellentétben a szicíliaiakkal, kik közelről fenyegették állandóan. 

56 Ilyen jelleget öltött ez a harc például a keresztes háborúk és a 16-17. századi nagy törökelle-
nes koalíciók idejében. Ma a porondon van a „terrorizmus elleni harc” idiotikus rendelkezése, mely
nem deklaratíve, hanem a valóságban, a nem kedvünkre való iszlám országok és rezsimek elleni há-
ború jellegét kezdi ölteni, eo ipso egyre jobban az iszlám ellen, mint valamiféle fundamentalista val-
lási rendszer ellenirányul.

Valójában ez a Nyugat őrülete, mellyel elkendőzve próbálja meg elfedni  saját imperialista más
javai és élete feletti haszonlesését, az idegen vagyon iránti sóvárgást, idegen civilizációkkal és kul-
turális javakkal szemben; elhallgatva saját kíméletlenségét, a saját tisztességtelenségét, minden-
fajta romlottságát és embertelenség ét.
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volt, mely sok száz évvel később a horvát területeken állandósult. Innen szár-
mazik azután nálunk és a környező országokban a vallási merevség, mely nem
volt jellemző az emberekre a törökök támadása előtti időkben.

Domagoj több okból sem kellett hogy tekintettel legyen Bizáncra, mint egya-
zon vallás képviselőjére. Ellenkezőleg. Az egész szláv világ az Adriától északra
és keletre Róma és vallási vezetése alá tarozik, az adriai romanizált városok
pedig a bizánci pátriárka alá tartoztak. Domagoj ennek megfelelően jó oldalon
van mikor Szent Péter utódjával levelezik, mint a horvát lelki és egyházi veze-
tővel és pápaibb magánál a pápánál, amikor Bizánc cézáro-pápai erőfeszítéseit
próbálja megakadályozni a kelet adriai partvidéken.

Legkevésbé sem kétséges, hogy az akkori Rómában a dalmát-horvát fejede-
lem tiszteletben álló személy, mivel Bari elfoglalása az ő horvátjainak a művei
is volt egyben,57 de még jobban azért, mivel a bizánci pátriárka és a pápaság
közötti erőteljes viszályban Domagoj határozottan a pápa oldalán állt.

Sőt Horvátország a híd szerepét töltötte be az európai kontinens szláv vilá-
gának legtávolabbi pontjai felé. Ezen hídszerep hiányában elképzelhetetlen a
Ciril és Metod által képviselt hittérítés legalizációja Rómában és Metod püspök-
ségének működése alsó Pannóniában.58 Róma minden erőfeszítése, hogy a bol-
gár egyházat fennhatósága alá helyezze Horvátországon keresztül valósult
meg.59 Ezért Horvátország nem esik ki a világpolitika eseményeiből, hanem
éppen csomópontjukban helyezkedik el és tevőleges szereplője annak. 

Így VIII. János Pápa (872-882) Domagojnak nem csak mint lelki követőjé-
nek ír, hanem mint bizalmas szövetségesének és azonos gondolkodású társának
„… ahogy az Ignatius szerinti görög hazugság nem tántorította el Bulgária el-
foglalását, igaz, hogy emiatt újra kiátkozott lett, nemhogy megnyugodott volna,
hanem egy eretneket, állítólagos érseket küldött od.a.”60

Ha a pápa így ír Bizánc ellenében, melyek a szláv területeken nem a keresz-

57 F.Šišić, Povijest Hrvata 352. old.
58 A szláv apostolok kapcsolata Rómával csak Fehér Horvátországon keresztül valósulhatott

meg. A kapcsolatok a germán területeken keresztül nem voltak megbízhatók a német episkopátus
missziójukkal szemben érzett puritanizmusa ismert oka és a világi uralkodók irántuk érzett ellen-
séges beállítottsága miatt.

59 Horvátország Domagoj idejében Bulgáriával határos, ugyanúgy mint Trpimir idejében, mivel
közöttük nem létezik államisággal rendelkező szubjektum, mely őket szétválasztaná. Un. a 353. ol-
dalon így ír: „Elképzelhetetlen, hogy a pápai követ bizánci területen keresztül ment volna keresz-
tül. Kissé később Zdeslav fejedelem idejéből erre vonatkozólag kimondott bizonyítékokkal
rendelkezünk. Ebből az következik, hogy Horvátország és Bulgária határos országok abban az idő-
ben…”

60 F. Šišić Povijest Hrvata 353. old. 
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ténység terjesztése, hanem saját imperialista politikájának érvényesülése a célja,
Domagojnak semmiféle oka nem volt szövetkezni valakivel ellenében. Tejesen
elvonatkoztatathatott a kereszténység etikájára vonatkozólag, saját tapasztalatá-
tól függetlenül, mely bizonyára mégis fölénybe került nála a gyakorlati dönté-
sek meghozatalában. 

Egyébként is, milyen etika! Ő nem támad, hanem védekezik. Nincs idegen
földön, hanem a sajátját védi!

14.

Ugyanez a a helyzet a velenceiekkel. Nominálisan ők Bizánc alattvalói és hű-
béresei, ugyanazon az oldalon állnak háborúban és békében egyaránt. Két do-
logban eltérnek azonban a bizánci vonaltól; a politikában és egyházi dolgokban.

Bizánc részéről ők akaratuk végrehajtói és érdekei őrzői. A lagúnákon fekvő
város a bizánci hatalom utolsó tengeri pontja messze a kontinens belsejében,
érzékeny és fontos szenzora ezeken a vidékeken. De még annál is több: a Ra-
vennai egzarchátus elvesztése után Velence Bizánc hídfője Itáliában, mely ál-
landóan életben tartja és fűti az illúziót, melyre alapozva mindig elkezdődhet
egy justiniánusi próbálkozás a Nyugati császárság megújítására. Ihleti eloltha-
tatlan ábrándját önmaga nagyságáról. 

Bizánc ezért ugyanolyan szemmel néz a kelet adriai hajóútra mint annak
idején Róma; stratégiai realitásként kezeli és lehetőségként hogy valamit (Ve-
lence) maga mellett tartson, Velence pedig mint értéket érdekszférájának eset-
leges szélesítése érdekében, jövőbeli tevékenysége számára, akármennyire
távo linak is tűnik.

A magától lábra kelt Velencének és lakóinak pedig nincs érdekében senki
előnye és érvényesülése, csak saját fennmaradása és érdekeinek érvényesítése.
A metropolisztól való távoli fekvése is már magában hordozza különleges po-
litikai helyzetét. Bizánc eme enklávéjának a címzetes császári hercegség (ill.
fejedelemség, lat. Ducatum, ol. Ducato) titulust adja. Innen származik a dózse
(duce, doge), elöljárójának kifejezése. Azonban fekvése miatt mint közép és
nyugat európai levantei kereskedelmi gócpont és ennek közvetítője Velencének
sokkal nagyobb jelentőséget biztosít, mely jóval meghaladja a Bizánc várako-
zásait, sőt saját magáét is.

De ezért a fejlődésért Velencének meg kell küzdenie. Még két évszázadra
lesz szüksége ahhoz, hogy politikai személyiséget és függetlenséget öltsön,
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hogy Bizánccal egyenrangúvá váljék, sőt, hogy átvegye tőle a hatalmat a Föld-
közi tengeren.

Addig azonban Velencének a Domagoji időben a bizánci politikai irányvo-
nalat kell követnie, sok keserű tapasztalaton túl lennie, mivel túlságosan nyíltan
– mindenképpen kifejezőbben mint korábban, azok a próbálkozások pedig még
nem estek feledésbe – mutatta meg természetét és törekvéseit, hogy ura legyen
a kelet adriai kereskedelmi útvonalnak.

Nem tudjuk milyen volt a horvát-velencei háborúskodás menete ezekben az
időkben. Reálisan következtethetünk azonban, hogy az ellenségeskedések Orifa
büntetőhadjárata idején újra kiújultak, tehát a Horvátország elleni hadjárat
ugyanabban az időben, vagy kis időeltolódással indult meg két oldalról, délke-
letről és északnyugatról.

Tudjuk hogy a bizánci hajóhad a déli horvát partvidéket és Brács szigetét tá-
madta meg, mely abban az időben a neretvaiak alá tartozottt, azt azonban nem
tudjuk mit tettek ugyanekkor a velenceiek és meddig jutottak.

Arról sincs történelmi utalásunk, hogy a 9. század 60-as éveiben meglévő
ellenségeskedések állandóan megvoltak-e, illetve megszakadtak és 874-ben ill.
876-ban újonnan kiújultak.

Fontos az, hogy Róma nyílt rokonszenvvel viseltetik a horvátok, mint Bizánc
ellenségeinek irányába, ugyanakkor kellemetlenül is érzi magát mikor Velence
ellenségeiként is fellépnek, függetlenül attól, hogy nagyon is tisztában van vele,
milyen politikai és katonai szövetségben van egymással a horvátok e két ellen-
sége.

Róma mindenáron meg szeretné őrizni fennhatóságát Velence felett, nem
csak mély nyugati fekvése miatt, a valamikori nyugat-római Birodalom terüle-
tén és tradicionálisan ez a jog megilleti, hanem elsősorban azért, mivel Velen-
cén keresztül tud legkönnyebben hatni a bizánci körülményekre és ortodoxiájára,
mely abban az időben még az egységes Egyház része. Éppen ezért Róma Hor-
vátország irányában mutatott politikája nem egyértelmű, hanem ingadozik attól
függően, hogy valamelyik iratban Bizánc ill. Velencéhez való viszony van em-
lítve, habár Horvátország számára mindig ugyanarról az ellenségről van szó, a
nyaka köré ékelődő harapófogó két pofájáról.

Jelzés értékűnek kell azonban értékelnünk a szaracénok újbóli megjelené-
sét az Adriai tenger vizein. 875. júliusában megtámadták Gradót (régi horv. ki-
fejezés Gradež)61 és két napig ostromolták. Mikor sikertelenül jártak tovább

61 Így nevezik ma a szlovének. A megerősített vár és kikötő a Soča folyó homok törmeléke által
létrehozott hosszú keskeny félsziget végén délnyugatra Tržić-tól (Monfalcone) helyezkedik el
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folytatták útjukat nyugat felé, megkerülve Velencét és Chioggot megtámadták
Comacchiót, a pápa Ravennától északra elterülő birtokát. Mivel ugyanebben az
időben tart még a horvát-velencei konfliktus, nehéz elfogadni a szaracénok
megjelenését ezen a vidéken, mint tiszta véletlent. Egyébként ők ezúttal sem,
ugyanúgy mint előző alkalommal nem támadják a horvátokat. Mostani támadá-
saik célpontja Velence és a itáliai tengerpart.

Természetesen, a szaracén támadásokat felfoghatnánk egyszerű kalózkodás-
nak is, melynek célja mennél gazdagabb zsákmány megszerzése volt, így ennek
az akciónak a célját is meghatározhatta hasznossága. Azonban mégsem szabad
elfelejteni, hogy abban az időben az emberkereskedelem a legjobban jövedel-
mező tevékenység, mely szempontból a horvát tengerpart legalább annyira
vonzó volt, hanem vonzóbb. 

Végül is még egy talán meggyőzőbb körülmény látszik alátámasztani azt a
feltételezést, hogy Domagoj talán tényleg második alkalommal is behívta a sza-
racénokat. A körülmények úgy tűnik hasonlóak voltak, mint az első alkalommal.
Horvátország ismét nagy veszedelemmel szemben találta magát. Az agresszív
ellenséggel szemben még dinasztikus válság is fenyegette, melyet kétségkívül
Bizánc idézett elő. Átvéve Johannus Diaconus-t Ferdo Šišić ezt így meséli el:
„A bizánci hatalom megerősödésével a szomszédos dalmát városokban és ben-
nük Vaszilij császár követőinek még erősebb titkos munkálkodása mellett 874.
körül Horvátországban is megjelentek egyébként ismeretlen elégtelenkedők,
melyekről nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy Trpimir fejedelem elűzött fia-
ihoz közelálló párt  követőiből tevődtek össze, melyeknek az volt a céljuk, hogy
Domagoj fejedelmet megöljék, természetesen a saját és a császár érdekeinek
megfelelően. Az összeesküvést leleplezték a részeseit pedig kivégezték.”

Úgy néz ki az események nem fejeződtek be egy belső összeesküvéssel,
hanem nemzetközi fegyveres bonyodalom keletkezett belőle. Az észak adriai
tények katonai akciókra való hajlamról beszélnek; a Grado-i helyőrség és la-
kosság felkészülve várták a szaracén támadást; Velence felkészült erős flottával
rendelkezett és a megtámadottak segítségére sietett; mivel a szaracénokat, me-
lyek az ostromot félbeszakították nem találták a helyszínen, a velencei egység
a dózse fiának vezetésével továbbhajózott kelet felé, és Isztria partjai előtt hir-
telen a horvát hadiflotta hajóival találta magát szemben, melyeket legyőzött.
Az események menete nehezen magyarázható kizárólag véletlen történések fo-
lyamataként. Előbb tanúskodnak bonyolult és nagyon veszélyes  bonyodalmak-
ról abban az időkben az Adrián.

Mint ahogy az összeesküvés sem döntötte meg Domagoj hatalmát, úgy a
véletlen velencei győzelemnek sem volt komolyabb következménye. Ellenkező-
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leg! A horvátok a velenceieknek igencsak megmutatták a foguk fehérjét, csak
a velencei források a vereségeikről nem szólnak. Elegendő azonban tudni idézve
a fent nevezett Diaconus horvátokról írt szavait a horvátok a szlávok és dalmá-
tok legrosszabb népe („Sclavorum pessime gentes et Damacianorum”), uralko-
dójuk pedig mint a legrosszabb horvát fejedelem, hogy felismerjük ki is volt a
kelet adriai part igazi ura.

Nem panaszkodtak volna a velenceiek a pápának és kérték volna közvetítő
szerepre a horvátokkal való tárgyalásoknál, ha meg tudták volna mutatni aka-
ratukat és erejüket, kérni csak azután kértek, miután megtapasztalhatták a hor-
vátok erejét és bátorságát. Éppen ezért ír megbékélően VIII. János pápa
Domagojnak a szlávok dicsőséges fejedelméhez („glorioso duci”) a velenceiek-
nek kedvezve:” Ezen kívül megintünk elkötelezettséged buzgóságánál fogva,
hogy a kalózok ellen, melyek a te neved alatt veszetten támadják a kereszténye-
ket,62 olyan hevesen támadj, mint amikor mikor ráébredsz arra,hogy gonoszsá-
guk mennyire elhomályosította jó híredet.”63

14.

Horvátország kiállta az összes megpróbáltatást és megtartotta helyzetét az Ad-
rián, melyet Mislav és Trpimir idejéből ismerünk. Biztosítva lett a béke, az ad-
riai romanizált városok a horvátoknak fizetik az adót a szabad hajózás ellenében
és várfalaikon kívül eső földterületek megműveléséért.

A basileosi Dalmát téma csak egy üres forma a dalmát városok feletti fenn-
hatóság vonatkozásában.

A valóság a horvát hatalom tenger és szárazföld felett, ezen városok auto-
nómiája is valós, de ugyanannyira valóságos és állandóan látens az a veszély is,
hogy a felettük álló formális idegen fennhatóság állandóvá alakuljon át.

Joggal állapíthatjuk meg, hogy a horvát állam Domagoj idejében, az pedig
kétségkívül a horvát történelem egy nehezebb időszaka volt , mint teljesen füg-
getlen állam működött, mely megőrizte egységét és saját államterületén és a va-
lódi függetlenség minden kiváltságát.

Minden kihívásnak megfelelt és Domagoj örökségül egy megerősödött erős
népi közösséget hagyott maga után,mely utána képes lett ellenállni az idegen el-
tulajdonlásokkal szemben.

62 Nyilvánvalóan a velenceiekre gondol
63 Nada Klaić szerint, Izvori za hrvatsku (horvát forrásmunkák) 26. old.
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A bizánci exponens, Zdeslav, kétéves uralkodói hatalmi válsága után, Hor-
vátország eltökélten folytatta fejlődését a történelmen keresztül Branimirtől To-
mislavig.

A horvát állami és nemzeti törekvések pozitív eredményt mutattak fel a 9.
században. Horvátország a 10. századba pozitív szaldóval lépett át. Nem törpe-
ként van nyilvántartva két malomkerék között őrlődő szemként. Tekintélyt ér-
demlő állam, saját lábán álló elég erős mindenkinek ellenállni képes alakulat.
Mint komoly tényező van jelen ezeken a területeken, és nem kell kérnie semmi-
lyen idegen hatalomtól támaszt, fennmaradásához és boldogulásához.

214
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DOMAGOJ

Domagoj – pomorski vladar Hrvata

1.

Već smo rekli kako dolazak Domagoja na čelo Hrvatske1 nije prošao bez nutar-
njih potresa, čini se, poglavito zbog toga što je Trpimir pripremao, a njegovi
nasliednici pokušali promjeniti uvrieženi nasliedni red. Mletčani to izkoristiše
i pojaviše se 865. godine pred hrvatskim obalama. Nepripravljen za taj sukob,
Domagoj se s njima nagodio, dajući im jamstva (i taoce) da Hrvati neće napa-
dati njihove brodove. To, očito, nije promjenilo odnos i obveze dalmatinskih
gradova prema Hrvatskoj, nego je sve ostalo kao i u Trpimirovo doba. Izgleda
da je Domagoj poslije toga dosta brzo sredio stanje u zemlji, jer se već idućih
godina pojavljuje na međunarodnoj pozornici u znakovitoj ulozi, vjerojatno
prvoj takvoj u kojoj se našao neki hrvatski vladar.  

Povjestni izvori odkrivaju vrlo složene okolnosti na Sredozemlju sredinom
6o-tih godina 9. stoljeća, u kojima će se Hrvatska svojom vojskom i mornaricom
uplesti u borbu protiv Arapa. Nešto se slično dotad nije događalo. Naime, sve
dotad nije posve jasan odnos Hrvata prema saracenskim osvajačima. Nema ni-
kakvih vjesti o njihovim sukobima, ali zato postoje mnoge naznake o njihovim
doticajima, o vojnoj i svakoj drugoj njihovoj blizkosti i suradnji, osobito o dje-
lovanju Hrvata među samim Arapima.2 Nu, ne postoji ni jedan izravan i po -
uzdan dokaz o hrvatsko-arapskom vojnom savezničtvu, iako ga je u mnogim
povjestnim situacijama umjestno i logično predpostaviti. 

Od Domagojeva vriemena nastaje veliki preokret. To nije odrednica trajnog

215

1 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 345, piše kako je «Domagoj (o. 864.-876) očito član
druge jedne porodice, kojoj se zemljišni posjed jamačno nije nalazio između Trogira i Splita, kao
Trpimirovićima, već negdje drugdje, možda oko Knina.»

2 F. Rački, Scriptorem rerum chroatorum pred XII. stoljećem, Rad JA, Zagreb 1880., str. 51; Vl.
Mažuranić, Prinosi, nav. dj., reprint II., Dodatci, str. 42-51; isti, Izvori dubrovačkoga historika Ja-
kova Lukarevića, Narodna starina, Zagreb 1924.; C. Lucerna, Vladimir Mažuranić, Südslaven im
Dienste des Islams, Zagreb-Leipzig 1928., F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 317 i d.; J. An-
drassy, Slaveni u Španiji prije 1000 godina, Zagreb 1930; J. Ferluga, Arapi i Južni Sloveni, Enci-
klopedija Jugoslavije, 1, Zagreb 1955., str. 149-150; Hazim Šabanović, Arapski pisci o Južnim
Slavenima, Enciklopedija Jugoslavije, 1, Zagreb 1955., str. 150.
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budućeg stanja, ali takva korienita promjena predstavlja nov način ponašanja
Hrvata na međunarodnoj sceni: u bojnom razporedu snaga protiv islamske in-
vazije prema zapadu Hrvatska prvi put stoji u obrani kršćanskog Iztoka i Za-
pada.3 To je ujedno njezin izravan ulaz u svjetsku politiku. Postaje njezinim
djelatnim sudionikom i djeluje kao znatan samostalni vojni činbenik sa svojim
brodovima i oružanim postrojbama, sa svojim vođama; ušla je u onodobni svjet-
ski sukob s dobrim ulogom, kao osobita vojna snaga, ali, vidjet ćemo, s vrlo
dvojbenim izhodom.

2. 

Što se zapravo dogodilo?
Na poziv južnoitalskih dinasta Lotarov sin i nasljednik Ludovik II. (855.-

875.) odlučio je zaustaviti arapske, tj. saracenske, napadaje na kršćanske po-
sjede u Italiji i zaokružiti ih pod svojom vlašću osvajanjem Barija, jer su ga
Arapi pretvorili u svoje glavno uporište. Zato je pokrenuo neku vrst kršćanske
protuislamske koalicije. Ferdo Šišić je vrlo pomno i temeljito razložio  tu situa-
ciju: «Premda je careva vojska bila dosta jaka, da potpuno opkoli Bari s kopna,
ipak se pokazalo da će podsada samo onda svršiti s povoljnim rezultatom, ako
se Arapima spriječi još i svaki saobraćaj s morske strane, otkuda su dobivali
hrane i pomoć, no car Ludovik nije raspolagao nikakovom mornaricom pa stoga
podsjedanje nije ni godine 868. pokazalo veći napredak.»4

Naravno, takva zbivanja na jugu Italije privukla su pozornost Bizanta, po-
djednako zainteresirana za mogućeg saveznika u borbi protiv Arapa, ali i zato
da franačke pretenzije ne prekorače tlo Italije i ne uključe Siciliju u svoju inte-
resnu sferu. Bazilije I. ponudi Ludoviku II. savez, izjavljujući se spremnim 
poslati pod Bari potriebito brodovlje, «dašto – piše dalje Šišić – ne samo s raz-
loga da se učini kraj arapskoj vlasti u južnoj Italiji, već i s primisli, da ondje
opet digne pali ugled istočno-rimskog carstva, a naročito da stekne svu Sici-
liju.»5 Savez među dvjema carstvima kanilo se još učvrstiti brakom carske djece,
učiniti ga trajnim uzajamnim odnosom.

216

3 Lovre Katić, Pregled povijesti Hrvata, Zagreb 1938., str. 32, o tomu piše: «To je prvi put što
Hrvati brane zapadoevropsku kulturu od istočnjačkog nasrtaja, a kasnije će oni u toj borbi biti na-
zvani ‘predziđem kršćanstva’.»

4 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 347.
5 Isto. 
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Međutim, kad je sve izgledalo utanačeno, odjednom na javu izbi neiskrenost,
obostrana izprazna taština i uzajamno nepovjerenje. Porfirogenet kasnije piše
kako su pod Bari zajedno s Dubrovčanima prispjeli konavoski, trebinjski i za-
humski Hrvati na svojim i dubrovačkim brodovima. Ako je ovaj navod točan,
onda bi to bilo prvi put da romanski građani Dubrovnika (Ragusae), ujedno i
prvi Romani na iztočnoj obali Jadrana, skupa s Hrvatima sudjeluju u vojnoj ak-
ciji protiv zajedničkog neprijatelja.6 Pod Barijem su se sjedinili s bizantskom
flotom pod zapovjedničtvom admirala (drungara) Nicete Orife, onoga koji je
podkraj 867. godine raztjerao Saracene pod Dubrovnikom, koji su ga već skoro
godinu i pol dana obsjedali i prietili zauzećem. Sada pak pod Barijem Orifa na-
vodno ne nađe ni dostatnu franačku vojsku za zajednički napad, ni ugovorenu
franačku udavaču da je odvede u Carigrad. Stoga svi ti brodovi7 digoše sidra i
vratiše se u polazne luke. Tako je cjeli podhvat sprhnuo.

Ferdo Šišić iz posve formalnog razloga sumnja u istinitost toga Porfiroge-
netova navoda, jer Hrvati «nijesu bili podanici» cara Bazilija.8 To jest točno, ali
takvo mišljenje ipak nije prihvatljivo, jer su u ozračju savezničkog zbližavanja
Franaka i Grka morale pasti mnoge ograde. Posve je logično da su se i odnosi
između dalmatinskih Romana i Hrvata radi skupnog bojnog pohoda na zajed-
ničkog neprijatelja mogli bitno poboljšati i postati prijateljskima.

3.

Ovom epizodom predočeno je samo bilateralno franačko-bizantsko suparnič-
tvo na Sredozemlju. Uza nj postoje i mnoge druge sastavnice vrlo složenih okol-
nosti u ovom djelu svjeta. Tu je, primjerice, gotovo neugasivo suparničtvo
između carigradske patrijaršije i papinstva oko primata Petrova nasliednika, koje
formalno ne postoji,9 a koje je u Carigradu uvjek dvojbeno, a Rimu nikad 
dostatno pripoznato i štovano. Ono ima duboko teologijsko i sociopolitičko ko-
rienje u ekleziologijskom ustroju kršćanstva, te zato stalno dobiva nove oblike
i izazove; stalno vodi međusobnom udaljavanju i produbljivanju jazova povje-
renja. 
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6 Isto; Orifa je doplovio pod Dubrovnik sa stotinu velikih ratnih brodova, helandija.
7 Navodno je u ljeto 869. godine pod Bari doplovilo 4oo brodova, ne računajući one s naše

strane Jadrana. V. u F. Rački, Documenta historiae, nav. dj., str. 342-355.  
8 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 347.
9 Papi se formalno priznaje prvenstvo među jednakima u stariešinstvu Crkve Kristove, što ga

tvore crkveni poglavari Rima, Carigrada, Aleksandrije, Antiohije i Jeruzalema, ali se praktički ko-
risti svaka prigoda da se taj primat deklasira ili učini dvojbenim.
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Jedan od razloga smutnjama između Rima i Carigrada izazvao je kipoborač -
ki pokret u Bizantu, pod utjecajem poglavito islamskih,10 ali i nekih nanovo
oživljenih predkršćanskih i ranokršćanskih teologijskih premisa.11 Vrlo oštre
opreke između štovatelja svetačkih slika i kipova (ikonodula) i njihovih ništite-
lja (ikonoklasta), što su se u Carigradu najjače razbuktjele od 20-tih godina 8.12

do sredine 9. stoljeća, tražile su pravoriek i odlučan stav Rima i crkvenih sa-
bora, i tako se u to vrieme stvorila naizgled nepremostiva različnost između iko-
noklastičke Iztočne i ikonolatrijske Zapadne crkve. 

Osobite sukobe s papinstvom izazivala su shvaćanja bizantskih careva da su
oni kako svjetovni, tako i duhovni poglavari. Car je posvećen kršćanski vladar,
dakle, ujedno je prvi svećenik carstva i iztočnog kršćanstva.13 To se nije toliko
deklarativno izticalo, koliko se očitovalo osobito u njihovu odnosu spram patri-
jarsima. U vrieme napuštanja ikonoklazma za nominalne vlasti Mihajla III.14
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10 Islam dosljedno uztrajava na jehovističkom odklonu likovnog predstavljanja duhovnih osob-
nosti, striktno ga oponašajući u tomu segmentu. U ozračju zatrovanog ratnog odnosa kršćanstva i
islama, koji je vodio uništenju jednog od dvojice  njegovi aktera, ta se razlika učinila napadnutim
Bizantincima mogućim rješenjem sukoba, ako pokažu dobru volju za njezino ublažavanje i uza-
jamno približavanje, te ako vjerskim ikonoklastičkim  čistunstvom razviju iste prozelitske i vojni-
čki izkoristive energije kojima je obilovao ofenzivni islam.   

11 Osim hebrejskih Mojsijevih sliedbenika, štovanje idola (slika, kipova, posmrtnih ostataka i
drugih tvarnih znamenja vjerskih vođa i zaslužnika) nisu prakticirali ni perzijski poklonici Zaratu-
štrina (Zoroastrova) učenja na Srednjem i Blizkom iztoku, držeći takvu praksu bogohulnom. Tre-
tirali su to kao idolopoklonstvo i mnogobožtvo. Slično je bilo i u nekim starokršćanskim sliedbama,
kakvi su, primjerice, montanisti. Ta je sekta potekla sredinom 2. stoljeća u Frigiji, središnjem djelu
M. Azije, proširila se sjevernom Afrikom čak do Galije gdje se njezini pobornici nalaze čak do 7.
stoljeća. Propovjedali su opetovani skori dolazak Krista, apostolsku vjeronaučnu jednostavnost i
ćudorednu čistoću, vrline izvornoga kršćanstva, niekali svećeničku hijerarhiju i gnostička domi-
šljanja. Druga takva sliedba bijahu paulijanci (paulicijani), a njihov pokret, tobože po izvornu tu-
mačenju predaja sv. Pavla, pavlinizam. To bijaše gnostičko-dualistička kršćanska sekta koja se
sredinom 7. stoljeća pojavila u Armeniji, također u M. Aziji. Svojstva i uzori njihova nauka bijahu
jezgrovitost i krieposti prvotnoga kršćanstva. Širili su se diljem Bizantskog carstva i ukorienili u Tra-
kiji (Bugarska). Tu su po svomu slavenskom propovjedniku Bogumilu dobili naziv bogumili. U Bi-
zantu su se održali do 12. stoljeća, kada su izkorienjeni u progonima (na lomačama!) Aleksija
Komnena.

12 Glavni zagovornik ikonoklazma bijaše bizanstki car Leon III. (714.-741.), osnivač isaurijske
(sirijske) dinastije. Godine 726. prvi je put javno izstupio protiv kulta ikona, a 730. je ozakonio nji-
hovo uništavanje. Želio je time smanjiti vjerske razlike u odnosu na iztočnog napadača, možda time
smanjiti vanjski pritisak na svoju državu. Učinak je bio oprečan željenomu: vanjski se pritisak nije
smanjio, stvorene su nove podjele u samom carstvu, probubljen je razkol s papinstvom i zapadnim
kršćanskim svjetom obćenito.

13 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, nav. dj., str. 170 i d.
14 Poslije smrti cara Teofila (829.-842.) nova je vlast (njegova udovica Teodora u ime malodob-

nog sina) odmah smjenila ikonoklastičkog patrijarha i imenovala novoga koji je u rano proljeće 843.
svečano proglasio obnovu štovanja svetačkih likova.
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nastala je kriza vodstva Carigradske patrijaršije – u čemu su sudjelovali i ze-
loti,15 žestoki ikonoduli – što se nastavilo i u doba Bazilija I., a što Rim nikako
nije mogao bezpogovorno podnositi. Pobožni, ali tjesnogrudi Ignjatije ne bijaše
po volji zbiljskom bizantskom vladaru, carevu ujaku Vardi, te ga je prisilio na
abdikaciju. Za patrijarha je izabran vrlo učeni i sposobni Focije. Nu, Rim ne
priznaje legalnost izbora. Focije će biti smjenjen, pa opet ustoličen Ignjatije, pa
opetovano vraćen Focije. Posliedica je da Rim nikad više ne će moći nametati
svoja riešenja Iztočnoj crkvi. Ostrogorski s pravom piše: «Istoriski razvoj neiz-
bežno je vodio tome da se Vizantija sve više oslobađala rimske crkvene supre-
matije otkako se Zapad bio oslobodio vizantiskog državnog suvereniteta.
Odlučujući korak u tom pravcu učinio je Fotije.»16

Tu su još opreke između Rima i Carigrada zbog pokrštenja Bugara, organi-
zacije njihove Crkve i pitanja vrhovničtva nad njom, zbog misijskog djelovanja
svete braće Ćirila i Metoda u Panoniji i sjeverno od nje, zbog sukoba interesa s
Ludovikom I. Njemačkim (843.-876.) na tim istim prostorima te mnoge druge.

4.

Ovako složeni odnosi između Bizantskog i Franačkog carstva, između Cari-
gradske patrijaršije i papinstva, te brojne vidljive i nevidljive silnice u njima,
nisu mogle združiti njihove aktere ni pred zajedničkim neprijateljem, napadač -
ki razpoloženim. Ni Domagoju neće ti odnosi davati puno prostora za politička
taktiziranja. Zato će on veći dio svoje vladavine provesti ratujući iako, čini se,
ne bijaše više u prikladnoj životnoj dobi za ratovanje.17 I vrieme se okrenulo: ko-
liko je Trpimiru davalo prilike da relativno mirno stabilizira hrvatsku državu, to-
liko se Domagoj morao jagmiti za državne probitke, i to oružjem, da mu ne
izmaknu.

Kad je Niceta Orifa sa skupljenim brodovljem napustio Bari i odustao od
nauma da ga osvoji, Ludovik II. ostao je opet nemoćan da to učini samo sa svo-
jom kopnenom vojskom. Preostalo mu je potražiti pomoć u drugoga mogućeg
saveznika. Izgleda da su Hrvati bili jedini kojima se mogao obratiti. Domagoj

219

15 Grč. zelotes = gorljivi pristaša, pobornik, stranački ili vjerski fanatik.
16 G. Ostrogorski, Historija Vizantije, nav. dj., str. 223.
17 G. Novak, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća. Dio prvi. Do prodaje Dalma-

cije Veneciji 1409. godine, Split 2004., str. 105, naziva Domagoja, ne bez razloga, starcem.
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pak sa svojim «bez sumnje jakim brodovljem»18 mogao je u tomu savezu vidjeti
dobru prigodu da učvrsti položaj Hrvatske na Jadranu. Šišić piše: «Potankosti
o tom zajedničkom hrvatsko-franačkom vojevanju, a napose o ulozi Hrvata, ni-
jesu nam poznate; mi samo znamo, da je Bari najzad zauzet na juriš 2. februara
871.»19 Kakogod to bilo, posve je očito da su zahvaljujući hrvatskoj mornarici,
bez koje napadaja ne bi bilo, Bizant i njegova uloga osramoćeni i poniženi.

Nu, dok se to zbivalo s Barijem, na drugoj obali Jadrana odvija se neki čudan
dramolet, po svoj prilici u zakulisnoj režiji i inscenaciji Bizanta. U proljeće 870.
neki, navodno Neretljani, napadaju brod kojim se papinski izaslanici vraćaju iz
Carigrada preko Drača i Jakina (Ancone) u Rim s netom održana crkvena kon-
cila.20 Napadači zarobljuju brod, posadu i ugledne putnike. Odvode ih nekamo
u zatočeničtvo. Interveniraju papa Hadrijan II. i Ludovik II. Spočitavaju Bizan-
tincima što su to dopustili. Sumnjiče «da su papinski poslanici naumice bili
ostavljeni na putu bez jače zaštite»21 te su s nerazumna nehaja ili zle nakane bi-
zantski dužnostnici dopustili da propadnu izvorni koncilski spisi. Nitko u izvo-
rima ne spominje odkupninu za zatočene, što Neretljani nikad nisu propustili
učiniti. Tek nakon skoro pune dvije godine koncilski će se vjećnici za Božić
871. vratiti u Rim.

Zapravo, ne znamo pouzdano što se stvarno događalo. Činjenica je da će
Bizant izkoristiti tu epizodu kao izliku za napad (casus belli) na Hrvate, ne samo
Neretljane, nego i ostale diljem jadranskog uzmorja. Pod zapovjedničtvom glav -
noga admirala bizantske ratne mornarice, njezina drungara Nicete Orife, narav -
no, sa znanjem i po naredbi cara Bazilija I., kreće moćno brodovlje sredinom
870. godine «kazniti» Hrvatsku, upravo u doba dok se njezina mornarica pred-
vođena hrvatskim vladarom nalazi pred Barijem i bori s neprijateljem toga istog
Bizanta.22 I doista se Bizantinci ponašaju kao surova kaznena ekspedicija: raza-
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18 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 350. Doista, ako je tada Orifin flotni sastav bio nedvoj-
beno najjači na Sredozemlju, te su ga se klonili i Saraceni, nedvojbeno je i Domagojev morao biti
dostatno snažan da napadne utvrđenu Saracensku luku i bude spreman suzbiti svako brodovlje koje
bi joj pokušalo priskočiti u pomoć. Nu, u takvu stajalištu ne valja pretjerivati kao što čini G. Novak,
Jadransko more, nav. dj., str. 104, tvrdeći «da su Hrvati imali u to vrijeme takvu mornaricu, koja je
bila u stanju spriječiti i napad samoga Orife(…). Prema tome, ta je mornarica bila ne samo brojna,
nego je odgovarala i tipovima, opremi i jačini bizantskih brodova.»

19 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 350.
20 Osmi ekumenski koncil (četvrti carigradski) održao se 869.-870. godine. Na njemu je privi-

dno opet dosegnuto jedinstvo Crkve, a zapravo je procjep u njoj postao još dublji. Focije je svrgnut
s patrijaršijskoga priestolja, ali će, unatoč tomu, poslije biti opetovano ustoličen i opetovano svrgnut,
da bi poslije smrti postao svetcem i crkvenim naučiteljem bizantske ortodoksije.

21 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 350.
22 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 350.
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raju, pale, pljačkaju nebranjeno tlo, ubijaju, otimaju, robe nenaoružane ljude.
Događa se i nešto neobično, neočekivano: Bizantinci napadaju i ruše neke ro-
manske gradove, koji su  formalno u posjedu njihova carstva.

5.

Zašto se to događa? Koja je svrha takvih postupaka i cjeloga podhvata?
Šišić ovako tumači: «Više je nego samo vjerojatno, da su to učinili, da 

natjeraju Hrvate, da bi napustili cara Ludovika i podsijedanje Barija i povratili
se kući, da brane svoju zemlju, jer osvojenje ove važne arapske utvrde od strane
franačkog cara, nikako nije išlo u račun ciljevima Vasilijeve23 donjoitalske po-
litike. Ali Hrvati ipak ostadoše pod Barijem…»24 Sve je to nedvojbeno točno,
ali bizantski računi nisu bili samo ti, nego sigurno bijahu bili složeniji i daleko-
sežniji od navedenih. 

Bazilije I. je razborito prosudio kako osvojenje Barija ne donosi Bizantu
ništa, jer sav dobitak može ići samo u korist Ludovika II., može voditi samo ja-
čanju njegova posjeda na talijanskom prostoru. Ovaj potomnji pak oćutio je
kako iznenadna i prekomjerna bizantska srdačnost, izhitreno prijateljsko savez-
ničtvo i ponuđeno rodbinstvo s Bizantom nisu lišeni nepoželjnih primisli. Morao
je pomisliti kako bi mu kći Irmengarda lako mogla postati (prikrivenom ili jav-
nom) taokinjom, prije nego carskom princezom i caricom25 na bizantskom
dvoru. To je razbilo savez i zahladilo bizantsko-franačke odnose. 

Nu, ako se već Bizant, napuštanjem saveza u kojem on ne bi imao vodeću
ulogu, odlučio za samostalnu politiku glavne pomorske sile na Sredozemnom
moru, njemu očito nije bilo do toga da zaoštrava odnose s Francima. Na tomu
prostoru već je imao dosta protivnika, nije im uputno pribrojiti i Franke. Ako Bi-
zant dakle ne može spriečiti franačko zauzimanje Barija, nipošto ga ne smije ni
olakšati, budući da je njemu trenutno bitno da Franci ne idu ni koraka dalje na
talijanskom kopnu, jer bi ih to moglo navesti da posegnu i nekamo preko mora...
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23 Odnosi se, naravno, na Bazilija I.
24 F. Šišić, isto, str. 350-351.
25 Bazilijev najstariji sin Konstantin, za koga je prošena Irmengarda, već je tada bio očev suv-

ladar, bizantski sucar, ali nikada nije postao samodržcem, jer je umro 879., sedam godina prije otca.
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6. 

Dogodilo se ipak da se u macu26 franačkih karata iznenada pojaviše Hrvati s
neočekivanom ulogom znatne pomorske sile. Oni će tom svojom ulogom omo-
gućiti Francima da zauzmu Bari. To, naravno, nije nevažno, ali je najmanje zlo
od onoga koje se tek može dogoditi. A toga su se u Carigradu užasavali. Bizant
se osjetio ugroženim u temeljnom postulatu svoga svjetsko-političkog poslanja,
u generalnoj strategiji svoga geopolitičkog funkcioniranja. U Bariju je načeta te-
meljna masa bizantske obstojnosti, iako teritorijalno ništa nije izgubio: stvoren
je savez kopnenih i pomorskih snaga europskog Zapada koji je mogao bitno
ugroziti komunikacijsku hegemoniju Bizanta na Sredozemlju. 

Prvi put zajednički funkcioniraju na Sredozemlju kao komplementarne
snage jedna kontinentalna i jedna pomorska država. To se stvara izvan Bizanta,
mimo njegove volje, te ne može biti doli na uštrb njegovih interesa; jer, stvara
se na prostoru njegovih stvarnih ili mogućih dosega, njegovih neugasivih impe-
rijalnih težnja što struje u srži njegove životne energije. Zato ortodoksija bizant-
ske gospodarske, političke, vojne i duhovne vlasti ne smije dopustiti da se to
učvrsti, ustali i razvije, da to uzme maha, postane trajnom političkom stvarnoš -
ću, dugoročnim programatskim usmjerenjem.

Jedina je prednost Bizanta što sve to vidi, a europski bi Zapad do takvih mo-
gućnosti istom mogao doći pragmatizmom svojih kontinentalnih nagona, te još
jedva da vidi svoje trenutne dosege i svoje neposredne mogućnosti, a daleko je
od ikakve predočbe mediteranskog prostora, njegove naravne, prometne, gos -
podarske te svekolike množtvenouljudbene i heterocivilizacijske funkcional -
nosti. Ne vidi zapravo ni dokle je došao, ni ono što ima, a kamoli ono što bi tek
mogao imati, jer tek svladava prva slova političke pismenosti. Ne vidi, jer se u
9. stoljeću, lišen gradova kao gospodarski poticajnih čvorišta, sveudilj ukopava
u samostansku naravnost i samodostatnost poljodjelske proizvodnje i autarhič-
nost ruralnog naturalizma, jedva malo nadrasla mjestimičnim razvojem kovi-
narstva, obrtničke radinosti i trgovine. Zato će franački Karlovići (Karolinzi) u
Italiji, posve lišeni vlastite mornarice, nehajno prepustiti Hrvatsku njezinoj sud-
bini, nesvjestni kakav su saveznički adut imali u rukama i na kakav su ulog
mogli zaigrati.

Nikakvo čudo što je glavni udarac Bizanta usmjeren protiv Hrvata. Već
samim time što imaju mornaricu sposobnu za zahtjevni vojni zahvat blokade
morske luke kakva bijaše Bari i navalnu akciju na nju, Domagojevi su se Hrvati
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26 Mac, od tal. mazzo = slog, skup igraćih karata, špil.
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legitimirali kao prvorazredna pomorska sila. Tu je silu trebalo zauzdati, ogra-
ničiti, staviti u svoju službu ili uništiti. Inače, ona je samim svojim postojanjem
nukala na uporabu, a ta je, kamo god bila usmjerena, uvjek svojim krajnjim do-
metom bila oprečna bizantskomu državnom interesu. Već svojom obstojnošću
ona je smanjivala prostor pomorskog djelovanja Bizanta, sužavala njegov abso-
lutni primat i prevlast na Sredozemlju. Bizant se dakle morao riešiti ili barem
onemogućiti konkurenta koji se začas mogao pretvoriti u  nezgodna, čak pogi-
beljna protivnika.

Posve je opravdano pitanje: je li Bazilije I. svojom glavnom snagom pod za-
povjedničtvom odlučna i bezobzirna Nicete Orife zaplovio na zapad «suprotiva
Hrvatom»27 zbog toga što mu je ratna mornarica trenutno lišena zadaća na Iz-
toku, što je time htio najaviti nov smjer njezina djelovanja i bizantske politike
obćenito, ili zato što je u tomu trenutku na ovom prostoru vidio potencijalno
najveću opasnost bizantskoj hegemoniji? 

Odmah valja odkloniti pomisao da bi bizantska mornarica padom Barija bila
lišena saracenskih izazova i opasnosti. Istina, taj poraz oslabio je sicilske Arab-
ljane i znatno im smanjio mogućnosti djelovanja na Jadranskom moru, ali to ni
najmanje nije ugrozilo njihov obstanak na Siciliji. Pače, bilo je samo pitanje
vriemena kad će se oni oporaviti i opetovano nastaviti ugrožavanje Jadrana i za-
padnog Sredozemlja. Nu, postojala je u to doba i neposredna opasnost od dru-
gih Saracena, kretskih. To su pokazali njihovi napadaji 872. godine na
južnodalmatinske gradove i otoke.28 Nema dakle ni govora o tomu da bi bizant-
ska mornarica s neke svoje bezposlice i bez valjana razloga napala iztočne obale
Jadrana. Naprotiv, to je promišljen, dobro pripremljen i dalekosežan čin.

Stoga Bizant u trenutku toga napadaja više striepi od svoga europskog za-
leđa, nego od protivnika koji ga već polovicu drugog stoljeća potiskuje s azij-
skih prostora i stješnjuje na bosporsko-dardanelske tjesnace. Čak ga trpi na
egejskim i sredozemnim otocima, radije nego da se liši jadranske uzdužnice i
svoga nadzora nad njom. I valja znati: u takvu ponašanju ima logike, jer se Bi-
zant od početka arabske invazije u 7. stoljeću tek u ovo doba izborio za okriep -
ljujući predah: skoro je stoljeće i pol bio u stavu obrane, gubio teritorije gotovo
do samih carigradskih zidina sve do 863. godine kada je odlučujućom pobje-
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27 Aluzija na starinski govor po uzoru na Marka Marulića, Molitva suprotiva Turkom...
28 O tim dogođajima znamo samo po po izvješću mletačkog pisca Ivana Đakona, Joannes Dia-

conus, Cronache veneziane antichissime, I., u Fonti per la storia d’ Italia. Scritori secoli X-XI.,
Roma 1890., str. 119-120; Uzp. N. Klaić, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb 1972.,
str. 24-25.
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dom29 bizantskog vojskovođe Petrona30 negdje na granici Paflagonske i Armen-
ske teme u donjem porječju Halysa31 protiv melitenskog32 emira Omara zadugo
splasnuo ofenzivni naboj arabskog vojnikovanja prema sjeveru i zapadu.

7. 

Nije to dakle nikakva preorientacija bizantske politike u smislu slobodna izbora
cara Bazilija I. među mnogima drugim stratežkim zamislima, jer je spomenuta
pobjeda i promjena povjestnih okolnosti nastupila još za života Mihajla III. On
je samo spretnije, dosliednije i odlučnije koristio nastale mogućnosti od svoga
predteče, imajući jasnu predočbu o posliedicama svojih odluka. Prema tomu,
ubojica33 i nasliednik «ćudljiva i nepouzdana»34 Mihajla samo je nastavio ko -
ristiti povoljne okolnosti da poboljša položaj Bizanta na Zapadu, koji je zbog
njegove duge i izključive zauzetosti na Iztoku bio posve izmaknuo nadzoru i
počeo dobivati zabrinjavajuće obrise.

Što je bit Bazilijeve politike na Zapadu?
On nedvojbeno nije osvajač justinijanovske karizme, nego pragmatički ob-

novitelj bizantske prevlasti na Sredozemlju. Ne osvaja teritorije i ne obnavlja
Imperij, ali učvršćivanjem ključnih točaka obnavlja njegov krvotok, daje smisao
i perspektivu gospodarskoj poslovnosti, nanovo pridobiva, oživljuje i sjedinjuje
mediteranske gradove, otvara im nove probitke.35 Na neki način, Bazilije I. je ob-
novitelj životno najvriednijih dosegnuća antičkog svjeta, koja su se na širokom
prostoru rimske vlasti iznjedrila sama od sebe, poglavito iz životnih datosti, a
ne kao posliedica promišljene politike.36 Zapravo, tek ih je Bazilije učinio vried-
nima državne politike. 
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29 O toj se pobjedi inače vrlo malo zna, ali su njezine posljedice epohalne, te se s pravom ubraja
u najvažnije vojne dogođaje na maloazijskom prostoru. 

30 Petrona je bio brat Varde, tasta i suvladara (cezara) Mihajla III., strateg Trakezijske teme na
zapadnoj obali Male Azije.

31 Danas rieka Kizilirmak.
32 Po gradu Meliteni, danas Malatya.
33 «Makedonac» Bazilije počeo je karijeru na dvoru kao konjušar da bi dodvoravanjem labilnu

vladaru i politikom skrovita noža osobno ubio Vardu i zauzeo njegovo mjesto, a zatim u dvorskom
puču dao umoriti i sama cara kako bi sjeo na priestolje.

34 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, nav. dj., str. 229. 
35 Europski će vladari tek više stoljeća kasnije sliediti taj put.
36 Rimljani su od početka do kraja ostali kontinentalci. Svoje su kopnene prometnice gradili po-

glavito iz strategijskih razloga, kako bi olakšali kretanje svojih legija. Za drugo ih nije bilo puno
briga. Tako je i s plovnim putovima, na kojima su htjeli eliminirati gusarenje i druga uznemiriva-
nja, kako bi povećali sigurnost svoje vlasti, a ne zbog gospodarskog krvotoka.

regionalis215-_Layout 1  6/2/2011  2:41 PM  Page 224



225

I.Meštrović, Grgur Ninski, Split

regionalis215-_Layout 1  6/2/2011  2:42 PM  Page 225



226

Promicanjem gradova kao glavnih uporišta svoga gospodarskog i tasokrat-
skog sustava, Bizant je tada daleko izpred svih ostalih europskih država, konti-
nenta kao cjeline. Na njemu će se tek u idućim stoljećima gotovo sami od sebe
početi osnivati gradovi i razvijati kao trgovačka i obrtnička čvorišta. Za prvot -
ne samonikle urbane aglomeracije infeudalizirana će tribalistička će Europa
slabo mariti. Glavna će nakana feudalnih gospodara biti da ih stave ih pod svoju
vlast i nametnu im pljačkaške pristojbe. Tek će u 14. i 15. stoljeću europski gra-
dovi dobiti zaštitnike i saveznike u osobama državnih ili crkvenih poglavara.

8.

Gdje tada stoji Domagojeva Hrvatska?
S pravom se može reći kako je Hrvatska bila na tom putu mnogo prije dru-

gih europskih zemalja. Nedvojbeno, glavni njezin razvojni ferment su romanski
gradovi na jadranskoj obali. Oni dakle nisu samo otegotna okolnost u razvoju
 hrvatske državnosti na ovom prostoru, poglavito zbog dvovlašća na moru, nego
i poticajni činbenik u gospodarskom, družtvenom i kulturnom progrediranju.
Najmanja je korist od pristojba što ih gradovi daju državnoj riznici ili lokalnim
ravnateljima kao jamstvo za slobodnu plovitbu i nesmetan suživot na moru i
kopnu. Znatno je veća korist od robne razmjene, kakvegod oblike imala. Hrvati
se susreću sa stranim robama iz dalekih zemalja s kojima prije nisu bili u doti-
caju. Najvriednije je što participacija u razmjeni traži i potiče vlastitu robnu
proizvodnju, što proizvodnja viškova za tržištnu ponudu bogati nacionalnu za-
jednicu, stabilizira je kao uspješno i pozitivno usmjereno družtvo.

Što je onda s Neretljanima? Kako protumačiti njihove napade na strane bro-
dove? Jesu li iznimka ili neko pravilo?

Doista, povjestni izvori najčešće o njima govore kao napadačima i robite-
ljima brodova. Iza toga ipak ne stoji sirova i bezsmislena nasilnost i otimačina,
kako to vole vidjeti strani izvjestitelji. Ako Neretljani po nečemu izskaču, onda
to nije njihovo «pogansko grubijanstvo», nego im je državnom politikom mrkve
i malja prema pojedinim gradovima i protivnicima namjenjeno rukovanje ovim
potomnjim. Bolje rečeno, oni su dio orkestra koji najjače određuje temeljne to-
nove i ritam hvatske državne politike.37 Zato su oni najbolji pokazatelj obćeg
stanja na jadranskoj uzdužnici. Ponekad imaju solističke dionice ili tobožnje
kontrapunktne izkorake, ali to je samo disharmonični privid. Jer da nije tako,
protiv njih bi se digli svi njihovi susjedi, iz vlastita naroda.

37 Uzp. o tomu D. Mandić, Rasprave i prilozi, nav. dj., str. 376-372.
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Iz svega se naslućuje kako su Hrvatska i Hrvati u Domagojevo doba već 
čvrsto svrstani u družtvo mediteranskih zemalja i naroda. Nu, ono je doba izbila
i prva ozbiljna kriza takve svrstanosti. Hrvatska se našla na putu iznenadno opo-
ravljenu Bizantu i nije u ravnopravnu položaju prema njemu. Bitna prednost
Bazilijeva pred Domagojem nije (toliko) u veličini i snazi države kojom vlada,
nego poglavito u tomu što primorski i otočni gradovi suviše dugo sliede grčko-
rimsku poslovnu i civilizacijsku tradiciju te su, naravno, znatno više Bazilijev
patrimonij nego Domagojeva djedovina, iako im iskone možemo vidjeti još u
predgrčko i predrimsko doba liburske talasokracije na Jadranu.   

Opasnost Hrvatske za Bizant bila je to veća što su neki dalmatinski gradovi
u već ostvarenu suživotu s Hrvatima, koji je trajao i davao plodove za Mislavo-
vih i Trpimirovih vriemena, vidjeli veće jamstvo sigurnosti i prosperiteta, nego
u bilo čijoj stranoj vlasti. Osobito je važno što su u gotovo polstoljetnoj stabil-
nosti mogli poglavito u Hrvatima prepoznati onu snagu koja će ih zaštititi od po-
gibeljnih saracenskih napadaja. Nu, takva njihova orientacija nije imala svojstva
pouzdane trajnosti, nego neograničene privriemenosti, jer je strani svjet s kojim
su poslovno komunicirali poglavito svjet grčko-romanske poslovnosti.

Obćenito gledano, onodobni je mediteranski grad, bez obzira na to na kojoj
se obali nalazio, najčešće jedini preživjeli gradski substrat na europskom kopnu,
jer je nutrina kontinenta lišena gradskih aglomeracija. Takav grad najviše je
zainteresiran za sigurnost vlastitih zidina i sigurnost plovitbe, jer su to pre -
duvjeti njegove obstojnosti i gospodarske uspješnosti. Zato se pri smjeni vlasti
ili bilo kakvoj mjeni državnopravnog poredka u pravilu priklanja onoj strani
koja pruža najveća jamstva za sigurnost. Sve ostalo, kao što su jezik novoga
gos podara, etničke razlike, pravni običaji, kultura pa i vjera, najčešće je drugo-
razrednog značenja, pa i zanemarivo.38

Dva su dosta izrazita znaka da se simbioza nekih dalmatinskih gradova sa
svojom hrvatskom okolinom već bila počela ukorienjivati. Prvi je spomenuta
zajednička akcija dalmatinskih Romana i Hrvata u Orifinoj floti pred Barijem,
pogotovo zato što su Saraceni predhodno (866.) napadali (obsjedali) samo Ro-
mane u Dubrovniku, a nema nikakvih vjesti da bi činili štete okolnim Hrvatima.
Drugi je znak opetovano njihovo zajedničtvo pod rušilačkim i pljačkaškim uda-
rima Orifina kaznenog pohoda na našu jadransku obalu. S pravom se može reći
kako je glavni razlog kazni baš to hrvatsko-romansko zajedničtvo; ono je 

38 To je trajno svojstvo mediteranskog grada i odatle šala o njegovu setebandjerizmu (od tal. sette
bandiere = sedam zastava, tobože pripravljenih u gradskom tornju), spremnosti na brzu prilagodi-
ljivost svim mogućim političkim promjenama.
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grčkom Bizantu jednako zazorno, ili još nepoćudnije, od savezničtva Hrvata s
Francima, kolikogod im je njihova spremnost za borbu protiv Saracena dobro-
došla i činila ih njegovim prirodnim saveznicima.

9.

Eto, u takvu se spletu nepoželjnih, međusobno proturiečnih okolnosti našla 
Hrvatska na početku treće trećine 9. stoljeća. Kad je odlučno stala na stranu 
kršćanskog Zapada protiv islamskog osvajača, odabravši nedozrela franačkog
saveznika, našla se na udaru bizantskog hegemona koji nipošto nije htio mak-
nuti ruku s kormila svoga talasokratskog plovila na Sredozemlju. Iznenađujuće
opetovano oporavljen, Bizant je nanovo postao spreman nasrnuti na svakoga
tko mu se izprieči na putu.

Ne znamo točno što se zbivalo na Jadranu poslije osvojenja Barija i povrat -
ka hrvatske mornarice iz toga podhvata. Možemo to samo približno naslućivati
iz nekih fragmentarnih stranih izvješća. Nema dvojbe da se Domagoj našao
pred činjenicom ratnog stanja s Bizantom i sigurno je da se sve završilo prego-
vorima. Jamačno su im predhodili oružani sukobi. Ne znamo ništa ni o njihovu
tjeku ni o njihovu krajnjem izhodu. Možemo tek s dosta sigurnosti predposta-
viti da na bojnom polju, očekivanim pomorskim sudarima, nije bilo riešavaju-
ćih bitaka, odlučujućih pobjednika i uništenja protivnikove bojne sile. Bitno je
da se Hrvatska oduprla, sve to zajedno sa svojim vladarom izdržala, obstala u
istom statusu samostalne države. Jedina predvidiva posliedica: procjep između
romanskih gradova i hrvatske države nanovo je produbljen, stare omraze oživ-
ljene.

Romanski su se gradovi na našoj obali tada doista mogli ćutjeti sigurnima
pod bizantskim suverenitetom i skrbničtvom, iako su, kao što smo naprijed vi-
djeli, i nadalje morali Hrvatima plaćati danak za slobodnu plovitbu i korištenje
zemlje izvan gradskih zidina. Nu, tolike bi pristojbe, ili približno tolike, plaćali
i Bizantskom carstvu, da su bili obveznici samo njegova erara, pa nije bilo raz-
loga nikakvim posebnim protimbama i žalbama. 

Odakle iznenadna mekoća u odnosu prema Hrvatima?
Mogli bismo se domišljati o nekim hrvatskim pobjedama nad bizantskom

mornaricom, ali o njima nema nikakvih naznaka u izvorima. Zato je uputnije 
vidjeti uzrok tomu u vanjskopolitičkim prilikama na Sredozemlju, navlastito u
Italiji. Zastavši nakon zauzeća Barija, Ludovik II. je pokazao svu izpraznost i ne-
domišljenost svoje kontinentalne politike. U njega bijahu uprte oči južnoital-
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skih i sicilskih gradova, očekujući zaštitu od saracenskih prepada, odnjihova 
vrhovničtva i tributa koje su im morali davati, poniženja koja su od inovjernih
napadača i gospodara morali trpjeti. Njihova iznevjerena očekivanja bijahu naj-
gori mogući Ludovikov saveznik. Tražili su pouzdanost i sigurnost, a on im to
nije mogao pružiti. Uostalom, kako bi bez flote, a Hrvatska rabi mornaricu za
vlastitu nazočnost na moru i zaštitu. Jedan za drugim počeše se gradovi, i sicil-
ski i jadranski, obraćati Bizantu. Naravno, bijaše to i posliedica njegove politič -
ke akcije u njima.

Zbog toga se, piše Šišić, «…car Ludovik nije dugo nauživao slave, što je
sebi steče osvojenjem Barija.»39 Zapravo, završio je neprilično i jadno. U ljeti
871. godine južnoitalski gradovi i feudalni dinasti urotiše se protiv njega, zaro-
biše ga zajedno sa ženom i kćeri te ih bez ikakva zazora držahu zatvorene više
od mjesec dana. «…Taj nemili događaj – komentira dalje Šišić – prodrmao je i
temeljima njegova ugleda i moći u Italiji i bješe upravo katastrofa karolinškog
carstva pokazavši jasno slabost njegovu.»40 Ubrzo nakon toga (873.) morat će
napustiti  Italiju južno od Rima i pokušati se poskrbiti za svoje nasliedstvo. To
neće spriečiti dinastički rat nakon njegove smrti (875.), daljnje raztakanje fra-
načke vlasti u Italiji te nestanak Karolinga iz povjesti.

Tako će Hrvatska trajno ostati bez naravna zapadnog saveznika i sama odo-
lievati bizantskom posezanju na svoj kopneni i morski prostor. Velik je uspjeh
Hrvatske da se u oseki i razsapu franačke vlasti u Italiji uspjela održati kao kop-
nena i pomorska sila. O tomu svjedoče mletački navodi o Domagoju, ali su vrlo
znakoviti papini izrazi blizkosti i razumjevanja prema tomu vladaru pa i onda
kada ga nešto moli ili kad mu što prigovara, svjetuje ili od njega nešto zahtjeva.

Historiografija još nije dala valjano riešenje tjeka zbivanja u drugoj polo-
vici Domagojeve vlasti. Kao da su svi lončići pobrkani, pobacani, porazbijani,
pa iz tih krhotina nitko ne uspjeva pratiti i posložiti glavne suvisle niti, a ka-
moli cjelinu i logiku vriemena. Pokušajmo to predočiti i razložiti neke temeljne
činjenice oko kojih nema priepora. 

Krenimo od već spomenutih kretskih Saracena. Godine 872. oni su doista
uplovili u Jadransko more, harali i pustošili diljem dalmatinske, a jamačno i
istarske obale. Kakogod bilo, Venecija se našla pred mogućnošću da bi mogla
biti izravno ugrožena. Dužd Urzo Patricijak uputi jedan ratni brod u izviđanje,
ali taj nije naišao na Saracene, nego na Hrvate. Kod Pirana ga presretne i napad -
ne Domagojevo brodovlje, posadu pobije, a brod zaplieni.

39 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 355.
40 Isto.
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10.

Kako ovo protumačiti?
Šišić na to gleda prostodušno, gotovo kao na neku slučajnost: «Čini se, da

je i jedna hrvatska lađa, ili više njih, krstarila u istarskim vodama, progoneći
Arape…»41 Dakle, Hrvati su jureći Saracene po Jadranu naletjeli na Mletčane i
učinili što su učinili. I tim skoro slučajnim okršajem tumači i obnovu ratnih 
neprijateljstva između Venecije i Hrvatske.42 U nastavku potanko razlaže kako
se kasnije hrvatsko brodovlje našlo pred zapadnom obalom Istre, jer su Hrvati
navodno bili u ratu s Karlmanom, gospodarom toga djela Istre.43 Time gotovo
sugerira kako se takvo što moglo i prije dogoditi. A zapravo se taj rat nikad nije
vodio. Izmišljen je.44

Grga Novak obrazlaže tu epizodu osvetom Hrvata Mletčanima za nedavne
bizantske postupke prema Hrvatima, budući da oni bijahu «nominalni bizantski
podanici, a svakako njihovi saveznici.»45 U svomu nešto kasnijem djelu suzdr-
žaniji je, pa ne navodi razloga zašto su Hrvati «krstarili u istarskim vodama»,
ali djeli Šišićevo mišljenje da je spomenuti dogođaj bio uzrokom «novog nepri-
jateljstva između Mletčana i Hrvata.»46

41 Isto, str. 351.
42 Isto, str. 351-352.
43 Isto, str. 356: «Sasvim je prirodno, da su se ovi krupni događaji (…) morali snažno dojmiti

Dalmatinskih Hrvata, a u prvom redu važna promjena što je nastala onim časom, kad je Karlman
pošao da oružanom rukom uzme svoju italsku baštinu. (…)Ali kao u južnoj Italiji, tako je stao tada
car Vasilije vršiti i na Hrvate jak utjecaj u smislu vizantijske politike, jamačno preko dalmatinskih
varoši… Diplomatska akcija cara Vasilija dakle uspjela je toliko, da su dalmatinski Hrvati digli
ustanak onda, kad su trebali da dođu pod vrhovnu vlast njemačku…»

44 Predpostavka o tomu ratu temelji se na dvjema netočnim premisama: a) da je do Aachenskog
mira i poslije njega cjela Istra, uključujući i njezinu zapadnu obalu, pripadala Franačkom carstvu,
odnosno njegovoj Friulskoj marci; b) da se Glava 30. Porfirogenetova djela, u kojoj je opisan sed-
mogodišnji rat Hrvata s Francima, odnosi na primorske, a ne posavske Hrvate te na ovo vrieme, a
ne na početak vladavine Ludovika Pobožnog. Ne ulazeći ovdje u pojedinosti tih premisa, o prvoj (a)
je dostatno pogledati u njemačke povjestne karte (F. W. Putzger, Historischer Weltatlas zur allege-
meinen und österreichischen Geschichte, Wien 1974., str. 42-43, karte I-IV) gdje se vidi kako nakon
Aachenskog mira ni iztočna (istarska Liburnija) ni zapadna obala Istre nisu pripadale ni Franačkom
carstvu niti potom franačkom kraljevstvu u Italiji. Tako je ostalo i poslije Verdenskog (Verdun) ugo-
vora 843., poslije Mersenskog (Meerssen) ugovora 870. i poslije Ribemontskog ugovora 879/80.
godine. Druga (b) premisa je u hrvatskoj historiografiji u cjelosti odbačena, jer se odnosi na usta-
nak Ljudevita Posavskog, te je izlišno ovdje se njome baviti. Prema tomu, u Domagojevo doba 
Hrvati nisu imali s kim ratovati ni pred istarkom obalom ni na obali samoj, nego samo s Mletčanima
ili s Bizantincima. 

45 G. Novak, Jadransko more, nav. dj., str. 104.
46 Isti, Prošlost Dalmacije, I., nav. dj., str. 94.
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Čudno, kao da prije toga nije bilo dosta razloga za to.
Nada Klaić dolila je svoj uštrcak u već prilično nevjerojatnu smućkalicu:

«Hrvati su tada navalili na istarsku obalu zbog toga što je ona bila u rukama
Karlmana, a oni su se borili protiv njega.»47 Dakle, naopako: uvjetuje ono što se
događa 872. onim što se eventualno moglo dogoditi 4-5 godina poslije, a što
se, kao što ćemo u daljnjem tekstu vidjeti, nikada nije dogodilo. Za ovu se in-
verziju poziva na Šišića, iako bez temelja.48 Zapravo, njezina ju je izhitrenost na-
vela na krivu i k tomu tautoložku interpretaciju dogođaja, a ne Šišićev tekst.49

K tomu, očito je sama zaboravila što je u istom djelu napisala 40-tak str. prije,
tj. kako je «mnogo vjerojatnije» da se ta navodna borba s Francima «…odnosi
na Ljudevitov otpor – misleći na panonskoga kneza – a ne na neku nepoznatu
Karlmanovu borbu protiv Hrvata 70-tih godina IX st.»50

11.

Na tragu tomu slična riešavanja problema je i Jaroslav Šidak; pokušava posu-
visliti nastalu zbrku: «Do otvorenog sukoba došlo je neposredno poslije smrti
cara Ludovika (875.), kada je u procesu raspadanja franačkog carstva Dalmatin-
ska Hrvatska trebala da dođe pod vrhovnu vlast Karlmana kao predstavnika nje-
mačke grane Karlovića. Hrvatsko brodovlje opustoši na početku 876. njegove
gradove na zapadnoj obali Istre, od Umaga do Rovinja, a kako se pročulo, da ono
namjerava svoj zalet produžiti do mletačkog Gradeža, dužd ga iznenada napad -
ne i razbije.»51 A spomenuta istarska obala, kako je napried rečeno, u to vrieme
uopće nije bila pod vlašću Karlovića.

Prije toga nije to bolje riešio ni Lovre Katić, ali barem ne spominje posve ne-
suvisli i nevođeni rat protiv Franaka: «Saraceni su opet uznemirivali dalmatin-
ske gradove, navaljujući sve do Istre. Domagoj se morao i s njima boriti, a
nastojao je pritom, da se osveti Bizantu za izdajnički napadaj. Zato je goneći Sa-

47 N. Klaić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 248.
48 Na istom mjestu ona se poziva na F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 355, a taj je auktor

to potanko razložio na str. 355-360. 
49 Isto. Šišić je «kriv» samo utoliko štocjeli njegov tekst, pa tako i odnosni, nije razčlanjen na

manje sadržajne cjeline (odlomke), nego kontinuirano teče, što nepomna čitatelja može zbuniti. U
svakom slučaju, u Šišića nema nikakve kauzalne sveze između dogođaja iz 872. s onima iz 875.-6.
godine, a kamoli naopake posliedičnosti.

50 Uzp. N. Klaić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 2o9 i 248. 
51 Jaroslav Šidak, Domagoj, Enciklopedija Jugoslavije, 3, Zagreb 1958., str. 48. 
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racene hvatao Mlečane, bizantske podanike.»52 Dakle, opet neka čudna lovačka
priča u kojoj se lovina pretvara u napadača pa, kao da mu se to svidjelo, stalno
širi krug lovaca na sebe sama.

Najnovija hrvatska povjestnica Dragutina Pavličevića ne razriešava zbrku, ali
je barem ne uvećava: «I dok je Domagoj bio tamo (pod Barijem, nap. N. C.), bi-
zantski je admiral53 mornaricom napao Hrvatsku, a s namjerom da sruši kneza
Domagoja i na tron dovede Trpimirove potomke. Hrvatska se tako, opet zbog
unutarnjih borbi,54 ponovno našla u opasnom vrtlogu što su ga izazvale tri ve-
levlasti: Bizant, Arapi i Njemačko carstvo55 (nasljednik Franaka).»56

Naznaku nova pogleda na ovo razdoblje prvi je projicirao Trpimir Macan.
Pokušava naći neku nutarnju logiku u dogođajima: «Iduće godine (872., nap. N.
C.) Arapi su ponovno napali na bizantske gradove u Dalmaciji i neretljanski
Brač i oslobodili Hrvatsku bizantskog pritiska. To su iskoristili Hrvati i Nere-
tljani. Oni su počeli napadati na tuđe brodove, a napose mletačke, jer su Mle-
čani bili bizantski podanici. Sukobi su bili tako česti i okrutni da je i papa morao
posredovati u Domagoja, a Bizant je pokušao urotom svrgnuti hrvatskog
kneza.»57

Dakle, bitna je i posve nova misao: Saraceni su prodorom u Jadran 872.
godine «oslobodili Hrvatsku bizantskog pritiska.» Ona je logična, jer auktor
sudi po posliedicama, po učincima, a ne po naknama i zamislima onih koji su
je ostvarili, a o kojima ne znamo ništa. Doduše, ne možemo baš biti sigurni da
su se dubokim prodorom Saracena u nutrinu bizantske interesne zone na Jad -
ranu Hrvati podpuno riešili bizantske nazočnosti na tomu prostoru, jer bi se po-
glavito tako mogao shvatiti izraz oslobodili. Pače, realnije je saracenskom
podhvatu - koji je nedvojbeno bio motiviran u prvom redu (ili izključivo) hara-
čenjem što većeg pliena – ne pridavati značenje strategijski temeljita čišćenja
određena prostora od neprijatelja. I k tomu, čišćenja u korist treće strane, hrvat-
ske…

52 L. Katić, Pregled povijesti, nav. dj., str. 32.
53 Misli se, naravno, na Nicetu Orifu i njegovo haranje Dalmacijom.
54 Nisu nutarnje (dinastičke) borbe generirale vanjske virove, nego obrnuto!
55 Tu auktor nije dostatno precizan, jer je za Domagojeva života na sceni sveudilj Franačko car-

stvo, a ne njemačko.
56 Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske. Drugo, izmijenjeno i znatno prošireno izdanje sa 16

povijesnih karata u boji, Zagreb 2000., str. 45.
57 T. Macan, Povijest hrvatskog, nav. dj., str. 24.
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Bitno je pitanje: kako je Macan u tomu saracenskom napadaju prepoznao pozi-
tivnu posliedicu za Hrvatsku? Kako je u tomu stranom podhvatu mogao vidjeti
slabljenje bizantskog pritiska, predah Hrvatskoj nakon iznimna ratnog napora i
bizantskog pustošenja po njezinoj pozadini?

Odgovor je: logikom. Tek je prošlo nešto više od godinu dana kad je bizant-
ska flota pod Orifom opustošila ovu jadransku obalu, poglavito Hrvate na njoj.
Sad pak dolaze Saraceni s istom nakanom. Na što će udariti? Ići u pljačku već
opljačkanog, robiti već odvedeno roblje, paliti već izgoreno? Naravno, neće.
Nego obrnuto! Napadat će ono što Bizantinci nisu napali, što su poštedjeli, ono
što su ojačali. Navalit će na romanske gradove jer jedino u njima mogu naći ono
radi čega su došli. Uostalom, oni su i najbogatiji. Zato, ako su Bizantinci selek-
tivno napadali Hrvate i sve koji su skloni Hrvatima, Saraceni nisu imali drugog
izbora nego činiti obrnuto, napadati sve one koji su bili skloni Bizantu. I to ne
iz političkih razloga, nego iz puka koristoljublja. Napokon, Bizantinci su Sara-
cenima i levantskom islamskom svjetu bili, jesu i ostat će sve do pada Carigrada
glavni protivnik na Sredozemlju.

Ima li tu mjesta za hrvatske političke i diplomatske igre? Jesu li Hrvati samo
pasivni promatrači i objekti zbivanja ili djelatni činbenici u njima, njihovi pok -
retači?

Naravno, Hrvati su djelatni u zbivanjima. Ona sama svjedoče o tomu, pa ih
je logično vidjeti u njima. Pače, posve je razborito predpostaviti hrvatske poti-
caje za njihov početak i tjek, iako u izvorima nema nikakvih izravnih potvrda o
tomu. 

Otkuda takva sigurnost?
Iz suvislih sveza u povjestnim dogođajima. Ako su Hrvati imali razloga biti

neprijateljski nastrojeni prema Bizantincima i svim njihovim uporištima na Jad -
ranu, a nedvojbeno jesu osobito nakon Orifine pohare, onda su imali dostatnih
razloga dočekati Saracene kao svoje prirodne saveznike, pružiti im svaku pomoć
i dobre usluge u njihovoj protubizantskoj misiji. Čemu dakle zatvarati oči pred
mogućnošću da su Hrvati bili Saracenima selektivni faktor pri određivanju ci-
ljeva njihovih napadaja, vodiči kroz iztočnojadranski arhipelag, dojavljivači o
eventualnom kretanju bizantske mornarice, obskrbljivači vodom i životnim na-
mirnicama? I čemu ne priznati mogućnost da su upravo Hrvati mogli navesti Sa-
racene na jadranski podhvat, obojici naravnih saveznika u tom trenutku
probitačan i unosan?

Zbog toga nipošto ne smijemo izključiti hrvatsku državnu politiku i Doma-

233
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goja kao poticatelja toga saracenskog bojnog pohoda. Uostalom, što mu je drugo
preostalo činiti? I koji bi ga razlozi i obziri mogli odvratiti od toga?

Poslije druge58 uspješne invazije Hrvata na talijansku čizmu, u kojoj su dali
veliki ulog te, unatoč pobjedi, požnjeli samo štetu, žrtve i neugodnosti u domo-
vini, Domagoju se više nije smjelo dogoditi da promaši u političkoj orijentaciji,
osobito u izboru valjana saveznika, navlastito pomorskog. Zapravo, vojna se
zauzetost Hrvatske izvan svoga ozemlja i pomorja za tuđ račun pokazala izpraz-
nom i vrlo opasnom. Umjesto lovorika i novih stečevina, našla se u životnoj po-
gibelji. Sama je pred tada vrlo snažnim Bizantom. U Italiji franačka je vlast,
koja nikad nije imala mornaricu, u razsulu te nije mogla Hrvatskoj biti ni od
kakve koristi. Jednako je s prirodnim saveznikom Bugarskom, koja i ne sanja o
mornarici, a k tomu je u crkvenoj krizi.59 Sve je dakle upućivalo da saveznika
mora tražiti među Saracenima.

Stoga, bez obzira na to što ne postoji niti jedan povjestni izvor koji bi upu-
ćivao na mogućnost hrvatsko-saracenskog saveza, tu predpostavku valja uzeti
kao vrlo realističnu, logičnu i povjestno djelujuću. I sva je prilika da nije bila
kratkotrajna kombinacija u odmjeravanju snaga u jadranskom akvatoriju, nego
živa pojavnost koje ćemo učinkovitost i u ovom štivu moći pratiti do kraja Do-
magojeve vladavine. Što se pak međunarodne javnosti tiče, nema dvojbe da su
Hrvati tajili taj svoj vjerojatni savez sa Saracenima, jer u onodobnom kršćan-
skom svjetu nije mogao biti dobro gledan.60 Stoga se napokon nameće i pitanje
kršćanske etike. Odakle u Hrvata u dalekoj starini taj odklon od kršćanskog
predodređenje i ćudoređa? Svjedoči li to o još nedostatnoj ukorienjenosti 
kršćanstva u njih, o nekoj njihovoj sklonosti prema Saracenima, prema islamu,
svjedoči li o ambivalentnosti njihova morala, nestalnosti duha, uvrieženoj izo-
pačenosti politike?

58 Prva je, naravno, napadaj i osvojenje Siponta 642. godine. 
59 U pitanju je hoće li se Crkva u Bugarskoj podrediti carigradskom patrijarhu ili papi. Uzp. o

tomu F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 349-353. 
60 Naravno, sve druge konkluzije o savezu kretskih Saracena s Domagojevom Hrvatskom pre-

lazile bi razinu stručno dopustivih hipoteza. Zato ovdje valja samo još pripomenuti kako je posto-
jala razlika između sicilskih i kretskih Saracena, te odnos Hrvata prema jednima nije bio obvezujući
i prema drugima. K tomu, Saraceni su vladali Kretom 827/28.-961. i nisu se nikad svojim posjedima
približili Jadranskom moru ni hrvatskom državnom tlu kao sicilski, koji su ga iz neposredne blizine
ugrožavali.
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13.

Ništa od toga. Ništa iznimna ni osobita. Takve «nenaravne» saveze s muslima-
nima – a o takvima se u nas sveudilj govori kao hipotetičkim - sklapali su i
mnogi drugi kršćani prije i poslije Domagojevih Hrvata. Jer, nije se islam
eksplozivno širio samo svojim duhovnim valjanostima i vihornim udarima arab-
ljanskog konjaničtva, nego i zbog slabosti kršćanskog svjeta što mu se našao na
putu, zbog njegova nejedinstva, nutarnjih političkih i drugih opreka. U 9. sto-
ljeću, pa i mnogo stoljeća kasnije, sukob kršćanstva s islamom samo je riedko
i iznimno dobivao značenje šire pošasti iztriebljivačkog rata.61 U pravilu je imao
to svojstvo samo u zoni neposredna sudara, kakva se više stoljeća kasnije bila
ustalila na hrvatskim prostorima. Odatle u nas i drugim zemljama ovoga pod-
neblja vjerski rigorizam koji nije bio svojstven ljudima prije turske najezde.

Domagoj iz više razloga nije morao imati nikakve posebne obzire prema
Bizantincima kao prema istovjercima. Čak naprotiv. Cjeli slavenski svjet sje-
verno i iztočno iza jadranskih obala potpada tada Rimu i njegovu vjerskom 
vrhovničtvu, a romejski gradovi na samoj toj obali podređeni su carigradskom
patrijarhu. Stoga je Domagoj na pravoj strani kad korespondira s Petrovim 
nasliednikom kao s hrvatskim duhovnim i crkvenim poglavarom i papskiji je
od pape kad suzbija pretenzije cezaropapističkog Carigrada i iztočne ortodok -
sije na Jadranu. 

Nije ni najmanje dvojbeno da je tada u Rimu «dalmatinsko-hrvatski knez
bio cijenjen vladar, jer je osvojenje Barija bilo i djelo njegovih Hrvata»,62 ali još
više zbog toga što je u oštrom prieporu carigradske patrijaršije s papinstvom,
Domagojeva Hrvatska odlučno na strani Rima. Pače, Hrvatska je most Rima
prema najdubljim daljinama slavenskog svjeta u nutrini europskog kopna. Bez
toga mosta nezamisliva je legalizacija ćirilometodskog vjerovjestničkog posla-
nja u Rimu i funkcioniranje Metodove biskupije u Donjoj Panoniji.63 Sav napor

61 Takve odlike, primjerice, dobio je taj sukob u vrieme križarskih vojna i u vrieme velikih pro-
tuturskih koalicija  u 16. i 17. stoljeću. Danas je na sceni idiotska dispozicija «rata protiv terorizma»
koji, ne deklarativno nego stvarno, dobiva značajke sustavnog rata protiv nepoćudnih islamskih ze-
malja i režima, eo ipso sve više protiv islama, tobože kao fundamentalističkog vjerskog sustava. Za-
pravo, to je zapadnjačko ludilo kojim se bezočno prikriva i pokriva vlastito imperijalno vlastohleplje
nad tuđim dobrima i životima, gramzljivost za tuđom imovinom, bezobzirnost naprama tuđim ci-
vilizacijskim i kulturnim valjanostima; pokriva se vlastito bezčašće, svakovrstna izopačenost i ne-
čovječnost.

62 F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 352.
63 Sveza Slavenskih apostola s Rimom nije mogla ići nego samo preko Bjele Hrvatske. Ti do-

ticaji preko zemalja pod germanskom vlašću nisu bili sigurni zbog poznata čistunstva njemačkog
episkopata prema njihovoj misiji i neprijateljskog odnosa svjetovnih vlasti prema njima. 
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Rima da Crkvu u Bugarskoj podredi svojoj jurisdikciji ide preko Hrvatske.64

Zato Hrvatska nije onkraj tokova svjetske politike, nego je u njihovu čvorištu kao
njihov djelatni sudionik.

Tako papa Ivan VIII. (872.-882.) piše Domagoju ne samo kao svomu du-
hovnom sliedbeniku, nego i kao svomu povjerljivom savezniku i sumišljeniku
«...kako se grčka lažljivost po Ignaciju65 nije plašila zauzeti Bugarske, koju smo
mi predobili i koja pripada nama po pravu, pa i sam Ignacije, ma da je zbog
toga ponovo izopćen, ne samo da nije mirovao, nego je onamo poslao nekoga
raskolnika tobože kao nadbiskupa.»66 Ako papa ovako govori protiv Bizanta,
komu nije do kršćanstva u slavenskim zemljama, nego do njegove samožive im-
perijalne politike, Domagoj se nije imao razloga suzdržavati od bilo kakva sa-
vezničtva protiv njega. Mogao je posve abstrahirati obzire kršćanske etike,
neovisno o vlastitu izkustvu, a koje je jamačno ipak prevagnulo u donošenju
praktičnih odluka.

Uostalom, kakva etika? Nije on napadač, nego se brani. Nije na tuđem, nego
brani svoje!

14.

Druga je ista stvar s Mletčanima. Nominalno, bizantski su podanici i kletve-
nici, s njima, Bizantincima, na istoj su strani; u istom su ratnom stanju kad je rat
- ili u miru kad je mir. U dvije se osobine razlikuju od bizantske politike. 
U crkvenim i političkim stvarima drugčije od Bizanta na sebe  gledaju. 

Za Carigrad oni su eksponenti i izvršitelji njihove volje, čuvari njihovih in-
teresa. Grad na lagunama krajnja je pomorska točka carigradske vlasti u dubini
europskog kontinenta, njezin osjetljiv i važan senzor na tomu prostoru. 

Ali još i više od toga: nakon gubitka Ravenskog egzarhata Venecija je Bi-
zantu mostobran na italskom tlu, koji trajno podgrijava i drži živom iluziju od
koje se uvjek može početi neki novi justinijanovski podhvat obnove zapadne

64 Hrvatska u Domagojevo doba graniči izravno s Bugarskom, jednako kao i u Trpimirovo doba,
jer između tih dviju država ne postoji neki državni subjekt koji bi ih razdvajao. Isti, nav. dj., str. 353
navodi: «Ne može se ni zamisliti da bi papinski glasnik mogao proći kroz vizantijsku teritoriju.
Nešto docnije za kneza Zdeslava godine 879. imamo za to izričnu potvrdu. Iz toga valja zaključiti,
da su Hrvatska i Bugarska tada neposredno graničile…»

65 Misli se na carigradskog patrijarha Ignacija, što ga je na toj časti bio smijenio Focije, pa ovaj
opet njega.

66 Prema F. Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 353.
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polovice Carstva. Nadahnjuje mu neugasivu tlapnju veličine. Stoga Bizant gleda
i na jadranski plovni put kao nekada carski Rim: kao na strategijsku realnost i
mogućnost da se nešto (Venecija) drži uza se, a sama Venecija pak kao dobro
za eventualno širenje interesnih zona, za djelovanje u nekoj neumitnoj buduć-
nosti, ma kolikogod daleka bila.

Samonikloj Veneciji i njezinim prebivateljima pak nije do ničijih prednosti
i dobitaka, nego do vlastite obstojnosti i svojih probitaka. Njezina udaljenost
od imperijalne metropole sama joj od sebe nameće svojstva posebne političke
osobnosti. Bizant će pokriti tu svoju enklavu naslovom carskog vojvodstva (ili
kneževstva, lat. ducatum, tal. ducato). Odatle dužd (duce, doge) na njezinu čelu.
Međutim, njezin prirodni položaj srednjoeuropskog i zapadnoeuropskog empo-
rija za Levant, i levantskog za ta prostrana tržišta, dat će joj značenje koje će da-
leko nadrasti očekivanja Carigrada, pa i njezina vlastita. Nu, za takav se rast
Venecija istom mora izboriti. I trebat će joj još puna dva stoljeća da dosegne
stupanj političke osobnosti i neovisnosti, da postane ravnopravna Bizantu, čak
da od njega preuzme prevlast na Sredozemlju. 

Dotle Venecija u Domagojevo doba, neumitno sliedeći bizantsku politiku,
mora proći gorka izkušenja, jer je suviše otvoreno – jamačno zornije nego ikad
prije, a još se raniji pokušaji sigurno dobro pamte – pokazala svoju ćud i svoje
nakane kako bi obvladala jadranskom uzdužnicom. Ne znamo tjek hrvatsko-
mletačkog vojevanja u to doba. Posve je realistično predpostaviti da su se nepri-
jateljstva obnovila za Orifina kaznenog pohoda, da je dakle pohod na Hrvatsku
krenuo istodobno ili s malom vriemenskom razlikom s dviju suprotnih strana,
s jugoiztoka i sa sjeverozapada, jamačno iz Drača i iz Venecije. Znamo da je
Orifa napao južno Hrvatsko primorje i otok Brač, koji je tada pripadao Neretlja-
nima, a nema nikakvih naznaka dokle su dospjeli Mletčani i što su učinili.

Nema također nikakvih povjestnih nagovjesti jesu li hrvatsko-mletačka ne-
prijateljstva s kraja 60-tih godina 9. stoljeća neprekidno trajala, ili su prekinuta
pa opet obnovljena 874. i potom 876. godine. Bitno je da Rim s neskrivenom
nak lonošću gleda na Hrvate kao protivnike Bizanta, a s nelagodom kao protiv-
nike Venecije, iako, naravno, vrlo dobro zna u kakvoj su političkoj i bojnoj sprezi
i jedinstvu ta dva hrvatska neprijatelja. Rimu je do toga da pod svaku cjenu
zadr ži Veneciju pod svojom jurisdikcijom, ne samo zbog toga što je ona duboko
na zapadu, na nekadašnjem području Zapadnog rimskog carstva te mu po tra-
diciji pravno podpada, nego poglavito zato što preko nje može najlakše utjecati
na prilike u Carigradu i svekolikoj njegovoj ortodoksiji, u to doba još uvjek unu-
tar iste sveopće Crkve. Zato politika Rima u to doba prema Hrvatskoj nije jed-
noznačna, nego varira ovisno o tomu tretira li se u nekom spisu njezin odnos
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prema Bizantu ili prema Veneciji, iako se za samu Hrvatsku uvjek radi o jed-
nobitnom opasnom protivniku, o dva kraka istih kliešta oko njezina vrata.   

Ono što kao znakovitu pojavu valja iztaknuti jest opetovana nazočnost Sa-
racena na Jadranu. U srpnju 875. godine napali su Grado (u starini hrv. Gradež)67

i dva ga dana pokušavali zauzeti. Kad nisu uspjeli, zaplovili su dalje prema za-
padu, zaobišli Veneciju i Chioggiu te napali Comacchio, papin posjed sjeverno
od Ravenne. Kako u to isto vrieme traju hrvatsko-mletačka neprijateljstva, težko
je prihvatiti saracensko prispjeće na ovo pomorje kao čistu slučajnost. Uostalom,
oni ni ovaj put, kao i za nedavna dolazka njihove eskadre, ne napadaju Hrvate.
Sad su na njihovu udaru Mletčani i talijanska obala. 

Svakako, saracenski bi se napadaji mogli shvatiti i kao obično gusarenje radi
što bogatija pliena, pa se svrha svakoga podhvata određuje njegovom probitač-
nošću. Pri tomu se ipak ne smije zaboraviti kako je u ono doba trgovina ljudima
jedan od najunosnijih poslova, te kako je po tom mjerilu hrvatska obala mogla
biti jednako primamljiva kao i talijanska, ako ne i više. 

Napokon, još jedna okolnost, možda uvjerljivija od svega rečenog, ide u pri-
log tezi da je Domagoj možda i drugi put pozvao Saracene. Okolnosti su, čini
se, bile slične onima u prvoj zgodi. Hrvatska se opet našla u velikoj pogibelji.
Pred agresivnim protivnikom zaprietila joj je dinastička kriza koju je nedvojbeno
izazvao Bizant. Prepričavajući Ivana Đakona, Ferdo Šišić to ovako opisuje:
«»Ojačanjem vizantijske vlasti u susjednim dalmatinskim varošima, a zacijelo
još više potajnim djelovanjem caru Vasiliju odanih privrženika u njima, našlo
se oko 874. i u Hrvatskoj nekih inače nam nepoznatih nezadovoljnika, ali ih mo-
žemo s velikom vjerojatnošću naslućivati u privrženicima stranke izgnanih si-
nova kneza Trpimira, koji su išli za tim da se knez Domagoj ubije, razumije se
u korist carske politike i njihovu. Ali zavjera je otkrivena i njeni članovi pogub-
ljeni.»68

Sve se, očito, nije završilo na nutarnjoj uroti, nego je dobilo međunarodne
oružane implikacije. Činjenice na sjevernom Jadranu govore o spremnosti za
ratne podhvate: vojna posada i pučanstvo u Gradu pripravno su dočekali sara-
censki napadaj; Venecija je imala spremnu jaku flotu i pohitala napadnutima u
pomoć; ne našavši pod pod Gradom Saracene koji su prekinuli napadaj, mletač -
ka eskadra pod zapovjedničtvom duždeva sina produžila je dalje prema iztoku,
naletjela pred istarskim obalama iznenada na hrvatsko brodovlje i razbila ga.

67 Tako ga Slovenci i danas zovu. Utvrđen grad i luka na vrhu dugoga uzkog poluotoka nastala
od pješčanih nanosa rieke Soče, jugozapadno od Tržića (Monfalconea).  

68 F.Šišić, Povijest Hrvata, nav. dj., str. 353.
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Splet tih činjenica težko se može pripisati izključivo slučajnostima. One prije
svjedoče o složenim i vrlo opasnim zapletima na Jadranu u ono doba.

Kao što urota nije srušila Domagojevu vladavinu, tako ni slučajna mletačka
pobjeda nije imala težih posljedica. Naprotiv! Hrvati su Mletčanima i te kako
pokazali zube, samo što mletački izvori ne govore o svojim porazima. Nu, dosta
je znati kako Ivan Đakon govori o Hrvatima da su  najgori narod Slavena i Dal-
matinaca («Sclavorum pessime gentes et Damacianorum»)69 te o njihovu vla-
daru kako je najgori hrvatski knez («pessimus Sclavorum Dux»),70 pa prepoznati
prave gospodare Jadrana u ono doba. 

Jer ne bi se Mletčani tužili papi i molili ga za posredovanje da su Hrvatima
oružjem mogli pokazati svoju volju i moć, molili su ga tek onda kad su izkusili
snagu i hrabrost Hrvata. Zato papa Ivan VIII. pomirljivo piše Slavnom knezu
Domagoju («glorioso duci») u korist Mletčana: «Osim toga opominjemo revnost
tvoje odanosti da se protiv gusara koji pod okriljem tvoga imena bijesno napa-
daju na kršćane,71 toliko žešće okomiš koliko spoznaš da je njihova opačina po-
tamnila tvoj dobar glas.»72

15. 

Hrvatska je izdržala sve kušnje i zadržala svoj položaj na Jadranu onakvim
kakav je bio u Mislavljevim i Trpimirovim vriemenima. Osiguran je mir, a ro-
manski gradovi u Dalmaciji plaćaju Hrvatima danak za slobodnu plovitbu
morem i za korištenje tla izvan svojih zidina. Bazilijeva Dalmatinska tema samo
je prazna forma o njegovoj suverenosti nad dalmatinskim gradovima. Zbiljska
je hrvatska vlast nad morem i kopnom, zbiljska je autonomija tih gradova, ali je
jednako zbiljska i stalna prikrivena opasnost da se formalna strana suverenost
nad njima ne pretvori u stvarnu.

S pravom se može zaključiti kako hrvatska država u Domagojevo doba, a
ono nedvojbeno bijaše jedna od težih dionica hrvatske povjesti, funkcionira kao
posve neovisna država koja je očuvala svoju cjelovitost i sve prerogative istin-
ske suverenosti na svomu državnom prostoru. Izdržala je sve kušnje te je Do-
magoj ostavio u naslieđe ojačanu i čvrstu narodnu zajednicu koja će odolieti
stranim posezanjima poslije njega.

69 F. Rački, Documenta historiae, nav. dj., str. 365.
70 Isto, str. 366.
71 Očito se misli na Mletčane.
72 Prema N. Klaić, Izvori za hrvatsku, nav. dj., str. 26.
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Nakon dvogodišnje krize vlasti u doba bizantskog eksponenta Zdeslava, 
Hrvatska je odlučno nastavila neovisno kretanje kroz povjest od Branimirova
doba do Tomislavova. Hrvatski državni i nacionalni raboš u 9. stoljeću zabilje-
žio je pozitivan rast. Hrvatska je ušla u 10. stoljeće s pozitivnim saldom. Nije
neki patuljak među svjetskim velevlastima, zrno između dva mlinska kamena.
Respektabilna je država, samostojna je i snažna te se svakomu može oduprieti.
Stoji kao ozbiljan činbenik na svomu prostoru, ne treba tražiti nikakav strani
oslonac da bi obstala i prosperirala.
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Domagoj – der maritime 
Herrscher der Kroaten

1.

Domagojs Weg an die Spitze Kroatiens1 verlief nicht ohne innere Erschütterun-
gen, vor allem, so scheinet es, weil die von Trpimir in die Wege geleitete alt-
überkommene Nachfolgeordnung seine Söhne zu ändern versuchten. Die
Venezianer nutzten das aus und tauchten 865 vor den kroatischen Küsten auf.
Unvorbereitet auf diesen Zusammenstoß, wurde Domagoj mit ihnen handels-
eins, indem er zusicherte (und Gesisel stellte), daß ihre Schiffe seitens der Kroa-
ten nicht angegriffen werden. Dadurch veränderten sich die Beziehungen und
Verpflichtungen der dalmatinischen Städte Kroatien gegenüber offensichtlich
in keiner Weise, alles blieb wie zu Trpimirs Zeiten. Wie es scheint, hat Doma-
goj danach ziemlich schnell die Zustände im Land geordnet, denn schon in den
darauffolgenden Jahren betritt er die internationale Bühne wohl als erster der
kroatischen Herrscher in einer signifikanten Rolle.

Historische Quellen belegen für die Mitte der sechziger Jahre des 9. Jh. äu-
ßerst komplizierte Zustände im Mittelmeerraum, in die Kroatien mit seinem
Heer und seiner Flotte in den Kampf gegen die Araber verwickelt werden sollte.
Etwas Ähnliches war bisher noch nicht vorgekommen. Bis dahin nämlich war
das Verhältnis der Kroaten zu den sarazenischen Eroberern noch immer nicht
ganz eindeutig. Es gibt keinerlei Nachrichten über gegenseitige Zusammen-
stösse, dafür jedoch viele Anzeichen von Kontaktaufnahmen, militärische und
anderweitige Annäherungen und Zusammenarbeit, vor allem vom Wirken von
Kroaten bei den Arabern.2 Doch besteht kein einziger direkter und zuverlässi-
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1 F.Šišić. Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten) S.345 «Domagoj (um 864-876) ist offen-
sichtlich Mitglied einer anderen Familie, deren Grundbesitz sich zweifellos nicht zwischen Trogir
und Split befand wie der der Trpimirović, sondern irgendwo anders, vielleicht bei Knin...»

2 F. Rački, Scriptorem rerum chroatorum vor dem 12.Jh., Rad JA Zagreb 1880, S.51 Vl. Ma-
žuranić, «Prinosi za hrv. pravno-povijestni rječnik» (Beiträge zum kroat. Rechts-historischen Wör-
terbuch), Reprint II, Zusätze, S.42-51, dieselben Quellen des Dubrovniker Historikers Jakov
Lukarević, Volksaltertum, Zagreb, 1924; C.Lucerna, Vladimir Mažuranić, Südslawen im Dienste
des Islams, Zagreb-Leipzig 1928, F.Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.317 u.f.; J.
Andrassy Slawen in Spanien vor 1000 Jahren, Zagreb, 1930; J. Ferluga, Araber und Südslawen, En-
zyklopädie Jugoslawiens 1, Zagreb 1955, S. 149-150; Hazim Šabanović, Arabische Schriftsteller
über die Südslawen, Enzyklopädie Jugoslawiens 1, Zagreb 1955 S.150.
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ger Beweis für ein kroatisch-arabisches Waffenbündnis, obwohl ein solches in
vielen historischen Situationen als angebracht und logisch zu erwarten wäre.

Mit der Herrschaftszeit Domagojs kam es zu einem großen Umschwung.
Er war nicht bestimmend für die zukunftigen Verhältnisse, doch bedeutete solch
grundlegende Veränderung ein neues Verhalten der Kroaten auf der internatio-
nalen Bühne: In der Anordnung der kriegerischen Kräfte gegen die islamische
westgerichtete Invasion sieht sich Kroatien zum ersten Mal Kroatien zur Zeit der
Volksherrscher in der Verteidugung des christlichen Ostens und Westens.3

Das ist zugleich sein unmittelbarer Eintritt in die Weltpolitik. Kroatien
nimmt somit aktiv daran teil und stellt mit seinen Schiffen und bewaffneten
Einheiten, mit eigenen Führern, einen bedeutenden eigenständigen militäri-
schen Faktor dar. Es ist in den damaligen Weltkonflikt mit beträchtlichem Ein-
satz als vorzügliche Streitmacht eingetreten, jedoch, wie wir noch sehen werden,
mit zweifelhaftem Ausgang.

2.

Was geschah eigentlich?
Auf Bitten der süditalischen Herrscher beschloss Lothars Sohn und Nach-

folger, Ludwig II. (855-875), den arabischen, das heisst sarazenischen Angrif-
fen auf christliche Besitzungen in Italien Einhalt zu gebieten und sie in seinen
Machtbereich mit einzubeziehen, durch die Einnahme des von den Arabern zu
ihrem Hauptstützpunkt ausgebauten Bari. So setzte er eine Art christliche anti-
islamische Koalition in Gang. Ferdo Šišić erklärt diese Situation sehr sorgfäl-
tig und gründlich: »Obwohl das kaiserliche Heer stark genug war, Bari vom
Festland her vollkommen einzukreisen, erwies es sich, dass die Belagerung nur
dann einen günstigen Ausgang nehmen könnte, wenn den Arabern auch jede
Seeverbindung, die ihnen Nahrungszufuhr und Unterstützung sicherstellte, ab-
gerschnitten würde. Kaiser Ludwig aber verfügte über keinerlei Flotte, so dass
auch die Landblockade Baris von 868 kaum Erfolge zeigte.»4
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3 Lovre Katić, Pregled povijesti Hrvata (Übersicht über die Geschichte der Kroaten), Zagreb
1938, S.32: »Das ist das erste Mal, dass die Kroaten die westeuropäische Kultur vor den östlichen
Angriffen schützten, später werden sie in diesem Kampf «Bollwerk des Christentums» genannt
werden».

4 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten) S. 347.
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Natürlich erregten die Vorkommnisse im Süden Italiens die Aufmerksam-
keit Byzanz’, das  gleichermaßen daran interessiert war, einen möglichen Ver-
bündeten im Kampf gegen die Araber zu gewinnen, wie auch daran, dass die
fränkischen Machtansprüche nicht über den Boden Italiens hinaus ausgedehnt
und Sizilien in deren Interessensphäre mit einbezogen wird. Basileios I. bot Lud-
wig II. ein Bündnis an, indem er sich bereit zeigte, eine erforderliche Flotte nach
Bari zu entsenden, «und das – schreibt Šišić weiter – nicht nur aus dem Grund,
der arabischen Macht in Süditalien ein Ende zu setzen, sondern auch mit dem
Hintergedanken, das gesunkene Ansehen des Oströmischen Reiches dort wieder
zu heben und vor allem, ganz Sizilien zu gewinnen».5 Das Bündnis zwischen
den beiden Imperien sollte überdies durch die Hochzeit der kaiserlichen Kinder
gefestigt werden und zu einer dauernden gegenseitigen Beziehung führen. 

Doch als alles als abgemacht schien, kam mit einmal Unaufrichtigkeit zu-
tage, beidseitiger Hochmut und gegenseitiges Misstrauen. Konstantin Porphy-
rogennetos schreibt später, dass, gemeinsam mit Leuten aus Dubrovnik, Kroaten
aus Konavlje, Trebinje und Zahumlje vor Bari auftauchten, mit eigenen und Du-
brovniker Schiffen. Wenn diese Angabe stimmt, wäre es das erste Mal, dass ro-
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5 Daselbst.

Crkva Sv. Nikole, Nin
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manische Bürger Dubrovniks (Ragusa), zugleich die ersten Romanen an der
Ostküste der Adria, zusammen mit Kroaten an einer militärischen Aktion gegen
den gemeinsamen Feind6 teilnehmen. Unterhalb von Bari vereinten sie sich mit
der byzantinischen Flotte unter dem Oberbefehl des Admirals (Drungars) Niceta
Orifa, eben dem, der gegen Ende des Jahres 867 die Sarazenen vor Dubrovnik
vertireb, welche die Satdt schon fast anderthalb Jahre belagert und sie einzuneh-
men gedroht hatten. Nun also fand Orifa vor Bari angeblich weder die ausrei-
chenden fränkischen Truppen für einen gemeinsamen Angriff noch die
vereinbarte fränkische Braut vor, um sie nach Konstantinopel zu geleiten. So
lichteten die byzantinischen Schiffe7 ihre Anker und kehrten in ihre Heimathä-
fen zurück. Und das ganze Unterfangen verpüffte.

Ferdo Šišić zweifelt aus ganz formalem Grund am Wahrheitsgehalt der Be-
hauptung von Porphyrogennetos’ Anagbe, denn die Kroaten «waren keine Un-
tertanen» des Kaisers Basileios.8 Das stimmt zwar, und doch ist Šišić’
Auffassung wohl kaum annehmbar, denn in der Atmosphäre einer bündnishaf-
ten Annäherung zwischen Franken und Griechen mussten viele Schranken fal-
len. So ist es ganz einleuchtend, dass auch die Beziehungen zwischen den
dalmatinischen Romanen und den Kroaten in Hinblick auf einen kollektiven
Kriegszug gegen den gemeinsamen Feind sich wesentlich besser und freund-
schaftlich gestalten konnten.

3.

Mit dieser Episode wurde nur die bilaterale fränkisch-byzantinische Rivalität im
Mittelmeerraum vor Augen geführt. Daneben gibt es noch viele andere Kom-
ponenten äußerst komplizierter Umstände in diesem Teil der Welt. Etwa die so
gut wie nie versiegende Rivalität zwischen dem Patriarchat von Konstantinopel
und dem Papstum um das – formal überhaupt nicht bestehende Primat der Nach-
folge Petri,9 von Konstantinopel immer in Frage gestellt und von Rom als nie ge-
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6 Daselbst; Orifa erreichte mit seiner Flotte Dubrovnik, 100 große Kriegsschiffe mit sich fü-
hrend.

7 Angeblich erreichte im Sommer 869 eine Flotte von 400 Schiffen Bari, wobei die von unse-
rer Seite der Adria nicht mitgerechnet wurden. V. und F. Rački, Documenta historiae S. 342-355.

8 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten) S.347.
9 Dem Papst wird formal die Priorität unter ebenbürtigen Oberhäuptern der Kirche Christi ane-

rkannt, es handelt sich dabei um die Oberhäupter Roms, Konstantinopels, Alexandrias, Antiochias
und Jerusalems. Im praktischen Leben wird jedoch jede Gelegenheit genutzt, dieses Primat zu de-
klassieren oder anzuzweifeln.
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nügend anerkannt und glorifiziert. Das geht auf tiefgreifende theologische und
soziopolitische Wurzeln im ekklesiologischen Aufbau des Christentums zurück
und nimmt so immer neue Formen an, zeigt neue Herausforderungen; es führt
ständig zur Entfremdung und Vertiefung der Kluft im gegenseitigen Vertrauen.

Einer der Gründe für diese Machenschaften zwischen Rom und Konstanti-
nopel wurde durch Bilderstürmer-Bewegung in Byzanz, unter dem Einfluss vor-
wiegend islamischer,10 aber auch mancher wieder belebter vorchristlicher und
frühchristlicher theologischer Prämissen, hervorgerufen.11 Sehr scharfe Gegen-
sätze zwischen den Verehrern von Heiligenbildern und – statuen (Ikonodulen)
und deren Zerstörer (Ikonoklasten) loderten in Konstantinopel am stärksten von
den zwanziger Jahren des 8.Jh.12 bis Mitte des 9.Jh. und verlangten einen
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10 Der Islam beharrt konsequent auf der jehowistischen Verweigerung bildlicher Darstellung
geistlicher Persönlichkeiten, ihn in diesem Segment strikt nachahmend. In der Atmosphäre eines
vergifteten kriegerischen Verhältnisses zwischen Christentum und Islam, was zur Vernichtung einer
der beiden führe, schien eben dieser Unterschied den angegriffenen Byzantinern als mögliche Konf-
liktlösung, indem es einen guten Willen zeigt durch gemildertes Vorgehen hinsichtlich einer ge-
meinsamen Annäherung  und den ikonoklastischen Fanatikern gegenüber dieselben proselytischen
und militärisch nutzbaren Energien entwickelt, von denen der offensive Islam sichtlich mehr als
genug hat.

11 Außer den hebräischen Anhängern Moses praktizierten auch die persischen Anhänger Za-
rathustras im Mittleren und Nahen Osten nicht diese Verehrung von Idolen (Bilder, Statuen, ster-
bliche Überreste und andere materielle Omen von Glaubenslehrern und verdienten Gläubigen),
sondern betrachteten sie als Gotteslästerung. Sie trätierten das als Idolatrie und Vielgötterei. Ähn-
lich sahen das auch einige altchristliche Sektierer wie z.B. die Montanisten. Diese Sekte war Mitte
des 2.Jh.in Frigien entstanden, im zentralen Gebiet von Kleinasien, hatte sich dann über Norda-
frika sogar bis Galien ausgebreitet, wo sie bis zum 7.Jh. aktiv war. Sie predigten wieder und wie-
der die baldige Ankunft Christi, apostolische katechetische Einfachheit und moralische Sauberkeit
als Tugend des Urchristentums, negierten die priesterliche Hierarchie und gnostisches Gedanken-
gut. Eine andere Sekte waren die Paulizianer. Sie hielten sich an die ursprüngliche Auslegung der
Überlieferungen des hl. Paulus, des Paulinismus. Es handelt sich bei ihnen um eine gnostisch-dua-
listische christliche Sekte, die Mitte des 7. Jh. in Armenien auftauchte, also auch in Kleinasien.
Wesenszug und Ideal ihres Glaubens waren Askese und Stärkung des Urchristentums. Sie breite-
ten sich im ganzen byzantinischen Kaiserreich aus, um dann in Thrakien (Bulgarien) Fuß zu fas-
sen. Sie erhielten nach ihrem slawischen Prediger Bogomil den Namen Bogomilen. In Byzanz
hielten sie sich bis zum 12.Jh., als sie unter Alexis Komnen vertrieben und ausgerottet (auf Schei-
terhaufen) wurden.

12 Der Hauptbefürworter des Ikonoklasmus war der byzantinische Kaiser Leon III. (714-741),
der Begründer der isaurischen (syrischen) Dynastie. 726 stand er zum ersten Mal öffentlich gegen
den Ikonenkult auf. 730 erbrachte er ein Gesetz zur Vernichtung desselben. Damit versuchte er die
Glaubensunterschiede in Bezug auf die östlichen Angreifer zu vermindern und damit eventuell den
äußeren Druck auf seinen Staat zu mildern. Dabei erreichte er jedoch genau das Gegenteil: der
Druck von außen wurde keineswegs weniger, sein Kaiserreich erlebte neue Teilungen, die Kirc-
henspaltung zur römischen Kirche und der westlichen christlichen Welt vertiefte sich noch.
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Rechtsspruch und eine entschiedene Einstellung Roms und der Kirchensyn-
oden. So wurde zu dieser Zeit eine allem Anschein nach unüberbrückbare Kluft
geschaffen zwischen der ikonoklastischn Ostkirche und der ikonolatrischen
Westkirche. 

Zu speziellen Auseinandersetzungen mit dem Papstum kam es durch die
Auffassung der byzantinischen Kaiser, sowohl weltliche als auch geistliche
Oberhäupter zu sein. Der Kaiser ist demnach geweihter christlicher Herrscher,
also zugleich oberster Priester des Kaiserreiches und des östlichen Christen-
tums.13 Diese Auffassung wurde nicht so sehr ausdrücklich betont, schlug sich
vielmehr im Verhältnis des Kaisers zu den Patriarchen nieder. Mit dem Abkehr
vom Bildersturm unter der nominalen Herrschaft Michaels III.14 kam es zu einer
Führungskrise im Pariarchat von Konstantinopel – an der auch Zeloten15 betei-
ligt waren, glühende Ikonodulen – die auch unter Basileios I. fortdauerte, was
Rom keinesfalls widerspruchslos hinnehmen konnte. Der fromme, aber engstir-
nige Ignatius war nicht nach dem Willen des in Wharheit statt seines Neffen, des
byzantinischen Kaisers, gebietenden Bardas, der den Patriarchen zur Abdan-
kung zwang. Erwählt wird dann der hoch gelehrte und fähige Photius. Doch
Rom erkennt die Legalität dieser Wahl nicht an. Photius wird abgesetzt, Igna-
tius von neuem auf den Stuhl gesetzt. Die Folge ist, dass Rom nie wieder in der
Lage sein sollte, der Ostkirche seinen Willen aufzuzwingen. Ostrogorski
schreibt zu Recht: »Die historische Entwicklung führte unvermeidlich dazu,
dass sich Byzanz immer mehr vom Supremat der römischen Kirche befreite,
seit sich der Westen von der byzantinischen Staatssouveränität gelöst hatte. Den
entscheidenden Schritt in dieser Richtung unternahm Photius.»16

Es gab dann noch Konflikte zwischen Rom und Konstantinopel wegen der
Bekehrung der Bulgaren, der Organisation ihrer Kirche und der Frage nach der
zuständigen Obrigkeit, wegen der Missionstätigkeit der hl. Brüder Kyrill und
Method in Pannonien und nördlich davon, ferner wegen des Interessenkonflikts
auf eben diesen Gebieten mit Ludwig, dem Deutschen (843-876), und viele an-
dere.
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13 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije (Geschichte Byzanz’) S.170 ff. 
14 Nach dem Tode Kaiser Theophils (829-842) setzte das neue Staatsoberhaupt (dessen Witwe

Theodora im Namen ihres minderjährigen Sohnes) sofort den ikonoklastischen Patriarchen ab und
ernannte einen neuen Patriarchen, der zu Beginn des Frühjahrs 843 feierlich die Verehrung von
Heiligendarstellungen verkündete. 

15 griech. zelotes = begeisterter Anhänger, Kämpfer, Partei- oder Glaubensfanatiker.
16 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije (Geschichte Byzanz’) S.223.
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4.

Derart komplexe Verhältnisse zwischen dem Byzantinsichen und Fränkischen
Reich, dem Patriarchat von Konstantinopel und dem Papstum sowie zahlreiche
sichtbare und unsichtbare in ihnen wirkende Kräfte konnten ihre Akteure nicht
zusammenbringen, nicht einmal wenn sie dem gemeinsamen, angriffbereiten
Feind gegenüberstanden. Auch Domagoj ließen diese Umstände nicht viel
Raum für politisches Taktieren. Und so verbrachte er einen Großteil seiner Herr-
schaftszeit im Kampfgetümmel, obgleich er wohl schon über dieses Alter hin-
aus war17. Auch die Zeit hatte sich geändert: So wie Trpimir die Gelegenheit
geboten war, um relativ ruhig den kroatischen Staat zu festigen, so sehr musste
Domagoj um staatliche Vorteile ringen, und zwar mit Waffengewalt, damit sie
ihm nicht wieder entglitten.

Als Niceta Orifa mit seiner versammelten Flotte Bari verließ und die Absicht
aufgab, es einzunehmen, blieb Ludwig II. wieder machtlos zurück, nur mit sei-
nem Landheer war er dazu nicht imstande. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als
Hilfe bei einem neuen möglichen Verbündeten zu suchen. Wie es scheint, waren
die Kroaten die einzigen, an die er sich wenden konnte. Domagoj seinerseits
mit seiner «zweifellos starken Flotte»18 konnte in solchem Bündnis eine gute
Gelegenheit sehen, die Lage Kroatiens in der Adria zu stärken. Šišić schreibt:
»Einzelheiten über diese gemeinsame kroatisch-fränkische kriegerische Unter-
nehmung insbesondere über die Rolle der Kroaten sind uns nicht bekannt; wir
wissen nur, dass Bari schliesslich am 2.Februar 871 im Sturm genommen
wurde».19 Wie auch immer sich alles abgespielt haben mag, fest steht: Dank der
kroatischen Flotte, ohne die der Angriff nicht möglich gewesen wäre, war By-
zanz in seiner Stellung beschämt und erniedrigt worden.

Ja, während der Geschehnisse um Bari spielte sich am anderen Ufer der
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17 G. Novak, Das adriatische Meer in Konfliktsituationen und Kampf die Jahrhunderte hin-
durch. Erster Teil. Bis zum Verkauf Dalmatiens an Venedig im Jahre 1409, Split 2004, S. 105 nennt
er Domagoj nicht grundlos einen Alten.

18 F. Šišić, Geschichte der Kroaten S.350 Wenn damals auch der Flottenbestand Orifas zwei-
fellos der stärkste im Mittelmeer war, so dass auch die Sarazenen Gefechte mit ihnen mieden, steht
zweifellos fest, dass auch Domagoj stark genug sein musste, um den befestigten Hafen der Saraze-
nen anzugreifen und bereit zu sein, jeden Flottenverband, der dem Feind zu helfen versuchte, ab-
zuwehren. Was jedoch nicht übertrieben werden darf wie es G.Novak tut, der in seiner Abhandlung
«Das adriatische Meer» auf S. 104 behauptet, «dass die Kroaten zu dieser Zeit eine solch starke
Flotte besaßen, die im Stande war, auch einen Angriff von Orifa selbst abzuwehren (...) Demnach
war die Flotte nicht nur zahlenmäßig enorm, sondern entsprach auch den Schiffstypen, der Ausrü-
stung und Stärke der byzantinischen Flotte.»

19 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.350.
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Adria ein seltsames Schauspiel ab, allem Anschein nach unter der Hinterkulis-
senregie- und inszenierung von Byzanz. Im Frühjahr 870 überfielen einige
Männer, angeblich Neretvaner (Bewohner des Neretvagebiets), ein Schiff, auf
dem Gesandte des Papstes vom eben stattgehabten Kirchenkonzil20 von Kon-
stantinopel über Dyrrachiona (das heutige alb. Durrëssi) und Ancona nach Rom
zurückkehrten. Die Angreifer kapern das Schiff, nehmen die Besatzung und die
angesehenen Reisenden fest, sie entführen sie an einen unbekannten Ort in Ge-
fangenschaft. Es intervenieren Papst Hadrian II. und Ludwig II, die den Byzan-
tinern vorwerfen, wieso sie das zulassen konnten. Sie hegen den Verdacht, «dass
die päpstlichen Gesandten auf der Reise absichtlich ohne stärkeren Schutz al-
lein gelassen wurden»21 und dass die byzantinischen Verantwortlichen entwe-
der aus unvernüftiger Nachlässigkeit oder böser Absicht die Original kon-
zilschriften verloren gehen zuliessen. Keine der Quellen erwähnt eine Löse-
geldforderung für die Gefangenen, was die Neretvaner nie unterließen. Erst nach
fast zwei Jahren, werden die Konzilgesandten Weihnachten 871 nach Rom zu-
rückkehren. 

Zwar wissen wir nicht zuverlässig, was wirklich geschehen war. Doch Tat-
sache ist, dass Byzanz diesen Vorfall ausnützen sollte als Vorwand für deren
Überfall (casus belli) auf die Kroaten – nicht nur auf die Neretvaner, sondern
auf sie alle entlang des adriatische Küstenbereichs.

Unter dem Oberbefehl des führenden Admirals der byzantinischen Kriegs-
marine, des Drungars Niceta Orifa, natürlich mit Wissen und auf Befehl Kai-
ser Basileios I. sticht die mächtige Flotte Mitte des Jahres 870 in See, um
Kroatien zu «strafen», gerade zu der Zeit, als dessen vom kroatischen Herrscher
angeführte Flotte sich vor Bari befindet und sich mit dem Feind dieses Byzanz’
schlägt.22 Die Byzantiner verhalten sich wie bei einer Strafexpedition: Sie ver-
heeren, brandschatzen, plünderen das schutzlose Land, töten, rauben und ver-
schleppen die wehrlosen Leute. Dabei ereignet sich auch etwas Ungewöhn -
liches: Die Byzantiner überfallen und zerstören selbst romanische Städte an der
dalmatinischen Küste, die formal ihrem Reich angehören.  
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20 Das ökumenische Konzil (das vierte Konstantinopler) wurde 869-870 abgehalten. Hier wurde
wieder nach außen hin die Einheit der Kirche erreicht, obwohl die Kluft sich eigentlich noch mehr
vertieft hatte. Photius wurde des Patriarchenthrones enthoben, später jedoch trotz allem wieder auf
den Thron erhoben, nochmals enthoben. Nach seinem Tod wurde er als Heiliger und Kirchenapo-
stel der byzantinischen orthodoxen Kirche verehrt.

21 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.350.
22 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S. 350.
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5.

Warum geschieht all das? Was ist der Zweck solcher Vorgehen und des ganzen
Unterfanges?

Šišić legt das wie folgt aus: »Es ist mehr als glaubhaft, dass sie so vorgin-
gen, um die Kroaten zu zwingen, Kaiser Ludwig zu verlassen und die Belage-
rung von Bari aufzugeben und zur Verteidigung des eigenen Landes
heimzukehren. Denn die Einnahme dieser wichtigen arabischen Festung sei-
tens der fränkischen Kaiser entsprach keinesfalls dem Kalkül über die Ziele in
der unteritalischen Politik Basileios’23. Doch die Kroaten blieben trotzdem vor
Bari ...»24 All das ist zweifellos richtig, aber die byzantinischen Berechnungen
bezogen sich sicherlich nicht nur darauf, sondern waren bestimmt komplexer
und weitreichender als die angeführten. 

Basileios I. erkannte scharfsinnig, dass die Eroberung von Bari Byzanz
nichts einbringen würde, denn der ganze Gewinn könnte nur Ludwig II. zugute
bekommen, könnte nur zur Erstarkung von dessen Besitztümern auf italischem
Boden beitragen. Letzterer nun verspürte, wie die unerwartete und übertriebene
byzantische Herzlichkeit, das überstürzte freundschaftliche Bündnis und das
Angebot eines verwandschaftlichen Verhältnisses mit Byzanz nicht frei von un-
erwünschten Hintergedanken waren. Er musste in Betracht ziehen, dass seine
Tochter Irmengard leicht (versteckt oder offen) zur Geisel werden könnte, eher
als kaiserliche Prinzessin und Kaiserin25 am byzantinischen Hof. Damit zer-
schlug sich das Bündnis, die byzantinisch-fränkischen Beziehungen erkalteten.

Wenn auch Byzanz mit Ankündigung des Bündnisses, in welchem es keine
führende Rolle gespielt hätte, sich zu einer selbständigen Politik als Hauptsee-
macht im Mittelmeer entschloss, war ihm offensichtlich doch nicht daran gele-
gen, die Beziehungen zu Franken zu verschärfen. In diesem Raum hatte es
schon genug Gegner, es war nicht ratsam, noch die Franken dazu zu zählen.
Kann schon Byzanz die Eroberung Baris durch die Franken nicht verhindern,
so darf es ihnen diese keineswegs leicht machen, denn im Moment kommt es
ihm darauf an, die Franken keinen Schritt auf dem italischen Festland vorrücken
zu lassen, könnte es sie doch dazu verleiten, wohin auch immer über das Meer
auszugreifen...  
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23 Bezieht sich natürlich auf Basileios I.
24 F. Šišić, Daselbst S.350-351.
25 Der älteste Sohn von Basileios I., Konstantin, für den um die Hand Irmengards angehalten

worden war, war schon zu dieser Zeit Mitregent, wurde jedoch nie Selbstherrscher, denn er starb
schon sieben Jahre vor seinem Vater im Jahre 879.
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6.

Es geschah nun, dass sich unter die Spielkarten in der Hand der Franken plötz-
lich die Kroaten mischten, mit der unerwarteten Rolle einer bedeutenden See-
macht. Als solche werden sie es den Franken ermöglichen, Bari einzunehmen.
Was natürlich nicht belanglos ist, aber noch das kleinste Übel von dem, was
folgen konnte. Konstantinopel geriet in Angst und Schrecken, Byzanz fühlte
sich im Grundpostulat seiner weltpolitischen Mission bedroht, in der generel-
len Strategie seines geopolitischen Wirkens. Mit Bari wurde die Grundlage der
byzantinischen Existenz verletzt, auch wenn es territorial nichts verlor: Entstan-
den war ein Bündnis von Festlands- und Seestreitkräften des europäischen We-
stens, das die Seewegshegemonie Byzanz’ im Mittelmeer bedeutend zu
gefährden vermochte.

Zum ersten Mal wirken im Mittelmeerraum ein kontinentaler und ein mari-
timer Staat als sich ergänzende Kräfte zusammen. Und das fern und entgegen
dem Willen von Byzanz, was nur einen Schlag gegen desen Interessen bedeu-
ten kann, noch dazu auf dem Gebiet seines tatsächlichen oder möglichen Wir-
kungsbereichs, seiner unersättlichen imperialen Bestrebungen, tief verhaftet im
Mark seiner Lebensenergie. Aus diesem Grunde darf die Orthodoxie der by-
zantinischen wirtschaftlichen, politischen, militärischen und geistlichen Macht
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nicht zulassen, dass dieses Bündnis erstarkt, sich festigt und entwickelt, über-
hand nimmt, zu einer ständigen politischen Realität, einem langfristigen Rich-
tungsprogramm wird.

Der einzige Vorteil Byzanz’ besteht darin, dass es all das erkennt, der euro-
päische Westen seinerseits könnte vom Pragmatismus seiner kontinentalen
Triebkräfte her womöglich zu solcher Einsicht gelangen, erkennt jedoch kaum
seine augenblickliche Reichweite und seine unmittelbaren Möglichkeiten, ist
vielmehr weit entfernt, sich irgend einen Begriff zu machen vom mediterranen
Raum, wie seine naturgegebenen, kommunikativen, ökonomischen und auch all
die multikulturellen und heterozivilisatorischen Faktoren zusammenwiken. Ja, er
erkennt nicht einmal, wie weit er gelangt ist, was er besitzt, geschweige, was er
alles haben könnte. Er sieht es nicht, beherrscht er doch kaum die ersten Buch-
staben des politischen Alphabets. Im 9. Jh. ohne Städte als vorwärtsweisende
Wirschaftszentren beharrt er auf klösterlicher Naturbezogenheit, beschränkt sich
selbstgenügsam auf landwirtschaftliche Produktion und autarke dörfliche Natu-
ralwirtschaft, kaum, dass mancherorts etwas Metallbearbeitung, Handwerk und
Handel sich regt. Eben dies der Grund, weshalb die fränkischen Karolinger in Ita-
lien, bar jeglicher Flotte, die Kroaten gleichgültig ihrem Schicksal überlassen
sollten, ohne sich im klaren zu sein, welchen Bündnistrumpf sie in Händen hiel-
ten und um welchen Einsatz sie hätten spielen können.

So ist es denn kein Wunder, dass der Hauptstoß Byzanz’ gegen die Kroaten
gerichtet ist. Allein schon deshalb, weil sie über eine Flotte verfügen, imstande
zum anspruchsvollen kriegerischen Unterfangen der Seehafenblokade von Bari,
und über die Stoßkraft zu dessen Erstürmung – Domagojs Kroaten erwiesen
sich als hervorragende Seestreitkraft. Diese musste aufgehalten, eingeschränkt,
in den eigenen Dienst gestellt oder vernichtet werden. Allein durch ihr Vorhan-
densein war sie ein Ansporn, sie auch einzusetzten und stand so ständig, wohin
sie auch gerichtet, wie weit sie auch reichen mochte, dem byzantischen Staats-
interesse entgegen. Allein durch ihr Vorhandensein engte sie Byzyanz’ mariti-
men Wirkungsbereich ein, beschränkte seinen absoluten Vorrang und seine
Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Byzanz sah also sich genötigt, sich dieses Ri-
valen zu entledigen oder ihn zumindest auf Knie zu zwingen, könnte er sich
doch augenblicklich in einen unbequemen, ja riskanten Gegner verwandeln.

Die Frage ist durchaus berechtigt: Ist Basileios I. mit seiner Hauptstreit-
macht unter dem Kommando des entschlossenen und rücksichtslosen Niceta
Orifa nach Westen aufgebrochen gegen die Kroaten, weil seine Kriegsflotte im
Moment im Osten ohne Aufgaben war, weil er eine neue Richtung ihres Einsat-
zes und der byzantischen Politik im allgemeinen ankündigen wollte oder des-
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halb, weil er in diesem Moment in diesem Raum die potenziell größte Gefahr
der byzantinischen Hegemonie sah?

Den Gedanken sollte man sofort verwerfen, dass die byzantinische Flotte
mit dem Fall von Bari jeglicher sarazenischen Herausforderung und Gefahr
ledig war. Richtig ist, dass eben diese Niederlage die sizilianischen Araber
schwächte und ihre Möglichkeiten, im adriatischen Meer zu agieren, beträcht-
lich einschränkte, was jedoch ihr Verbleiben in Frage stellte. Vielmehr war es
nur eine Frage der Zeit, wann sie sich wieder erholt haben und immer wieder
von neuem die Adria und das westliche Mittelmehr bedrohen würden. Nun be-
stand zu jener Zeit noch die unmittelbare Gefahr seitens anderer Sarazenen,
deren von Kreta. Das bewiesen ihre Überfälle im Jahr 872 auf süddalmatini-
sche Städte und Inseln.26 Um auf die Byzantiener zurückzukommen: Man kann
also keineswegs davon sprechen, dass ihre Flotte aus reinem Müßiggang und
ohne rechten Grund die Ostküste der Adria angriff. Im Gegenteil war es ein
wohl überlegter, gut vorbereiteter Akt von weitreichender Bedeutung.

Im Moment jenes Angriffs nämlich zittert Byzanz mehr von seinem euro-
päischem Hinterland als vor dem Gegner, der es schon Mitte des vergangenen
Jahrhunderts vom asiatischen Raum zurückdrängt und auf die Meerengen von
Bosporus und Dardanellen einengt. Duldet die Araber sogar auf den ägäischen
und Mittelmeerinseln eher, als den adriatischen Küstenrstrich und die Kontrolle
darüber einzubüßen. Das – man muß es wissen – entbehrt nicht der Logik, denn
vom Beginn der arabischen Invasion im 7. Jh. an, hat Byzanz erst jetzt sich ein
kräftigendes Aufatmen erkämpft: Fast anderthalb Jahrhundert befand es sich
im Verteidigungszustand – verlor an Territorium bis selbst dicht an die Mauern
Konstantinopels –, bis hin zum Jahr 863, als mit einem entscheidenden Sieg27

des byzantinischen Heerführers Petronas’28 irgendwo an der Grenze des Pafla-
gonischen und Armenischen Themas am Unterlauf des Halys29 gegen den me-
litenischen30 Emir Omar der offensiv geladenen arabischen Kampflust gegen
Norden und Westen für länger die Luft ausging.
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26 Von diesen Ereignissen erfuhren wir nur etwas aus dem Bericht des venezianischen Dichters
Johannes Diakonus Cronache veneziane antichissime 1 im Fonti per la storia d’ Italia. Sritori secoli
X-XI, roma 1890, S.119-120; N. Klaić, Izvori za hrv. povijest (Quellen zur kroatischen Geschichte)
bis 1526, Zagreb 1972, S.24-25.

27 Über diesen Sieg ist allgemein sehr wenig bekannt, seine Folgen sind dagegen epochal, so
dass er zu Recht zu den bedeutendsten Kriegen in Kleinasien zählt.

28 Petronas war der Bruder von Bardas, dem Schwiegervater und Statthalter (des Kaisers) Mic-
hael III., Oberbefehlshaber des Themas Thrakien an der Westküste Kleinasiens

29 Heute der Fluss Kizilirmak.
30 nach der Stadt Meliten, heute Malatya.
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7.

Es handelt sich hierbei um keinerlei Umorientierung der byzantinischen Politik
im Sinne dass Kaiser Basileios I. unter vielen anderen strategischen Vorstel-
lungen frei bestimmen konnte, denn der erwähnte Sieg und die damit verbun-
dene Änderung der historischen Umstände erfolgte ja noch zu Lebzeiten Kaiser
Michaels III. Aber Basileios I. hat nur geschickter, konsequenter und entschie-
dener als sein Vorgänger die sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen verstan-
den, zudem war er sich der Folgen seiner Beschlüsse deutlich bewusst.
Demnach fuhr der Mörder31 und Nachfolger des «launischen und unzuverlässi-
gen»32 Michael nur darin fort, die günstigen Umstände zu nutzen, um die Stel-
lung Byzanz’ im Westen zu verbessern, die wegen seiner langen und ausschließ-
lichen Beanspruchung im Osten vollkommen außer Kontrolle geraten war und
besorgniserregende Ausmaße anzunehmen begann.

Worin besteht das Wesen von Basileios’ Westpolitik?
Er ist zweifellos kein Eroberer mit dem Charisma eines Justinian, sondern

pragmatischer Erneuerer der byzantinischen Vorherrschaft im Mittelmeerraum.
Er erobert keine Territorien und erneuert auch nicht das Imperium, bringt jedoch
durch die Stärkung von Schlüsselpositionen den gesamten Kreislauf wieder in
Gang, verleiht der wirtschaftlichen Aktivität Sinn und Perspektive, gewinnt wie-
der die mediterranen Städte, die er zu neuem Leben erweckt und vereint und
ihnen neue Gewinne eröffnet.33 Auf eine Art ist Basileios I. Erneuerer von le-
benswichtigen Errungenschaften der antiken Welt, die auf dem weiten Raum
unter römischer Herrschaft von selbst entstanden waren, und zwar aus den Ge-
gebenheiten des Lebens heraus und nicht als Folge einer durchdachten Poli-
tik.34 So hat eigentlich erst Basileios I. die Städte der Staatspolitik für würdig
befunden.
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31 Der «Mazedone» Basileios begann seine Karriere am Hofe als Pferdehüter und diente sich
dem labilen Herrscher durch Liebedienerei und Politik des verborgenen Messers an. Er selbst tö-
tete Bardas, um dessen Platz einzunehmen. Danach ließ er bei einer Palastrevolution den Kaiser
selbst umbringen, um den Thron besteigen zu können.

32 G. Ostrogorski, Istorija Vizantije (Geschichte Byzanz’) S.229.
33 Die europäischen Herrscher werden erst mehrere Jahrhunderte später seinem Beispiel folgen.
34 Die Römer blieben von Anfang bis Ende eine Kontinentalmacht. Ihre Landwege legten sie

hauptsächlich aus strategischen Gründen an, um ihren Legionen das Vorankommen zu erleichtern.
Um etwas anderes kümmerten sie sich kaum. Ebenso war es mit den Seewegen, auf denen sie den
Seeräubern und anderen Störfaktoren den Garaus machen wollten um ihrer eigenen Sicherheit
wegen, aber nicht um den wirtschaftlichen Kreislauf anzuregen.
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Durch die Förderung der Städte als wichtige Zentren seines Wirtschafts-
und thalassokratischen Systems ist Byzanz damals allen übrigen europäischen
Staaten, ja dem ganzen Kontinent gegenüber weit voraus. Auf dem werden sich
in den nächsten Jahrhunderten fast von selbst Städte herauszubilden beginnen
und sich zu Handels- und Handwerkszentren entwickeln. Um die ersten von al-
lein aus dem Boden sprießenden urbanen Agglomerationen wird sich das feu-
dalisierte tribalistische Europa kaum Gedanken machen. Und das Hauptanliegen
der Feudalherren wird es sein, diese unter ihre Herrschaft zu bringen und ihnen
wucherhafte Abgaben aufzuerlegen. Erst im 14. und 15. Jh. bekommen die eu-
ropäischen Städte Beschützer und Verbündete in Person der Staats- oder Kir-
chenoberhaüptern.

8.

Wo steht zu dieser Zeit Domagojs Kroatien?
Zu Recht kann man sagen, dass Kroatien diesen Weg schon sehr viel früher

als die anderen europäischen Staaten eingeschlagen hatte. Unzweifelhaft sind
gerade die romanischen Städte an der Adriaküste sein Hauptentwicklungsfer-
ment. Sie sind demgemäß keinesfalls nur ein erschwerender Umstand in der
Entwicklung der kroatischen Staatlichkeit in diesem Raum, vor allem wegen
der Doppelherrschaft auf dem Meer, sondern auch Triebfeder für wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt. Den wenigsten Nutzen brin-
gen die Abgaben der Städte an die Staatskasse oder Stadtkasse, damit ihnen
eine freie Schiffahrt und ein ungestörtes Miteinanderleben zu Wasser und zu
Lande garantiert wird. Viel größere Einnahmen ergeben sich aus dem Waren-
austausch in welcher Form auch immer. Die Kroaten kommen mit fremden
Waren aus fernen Ländern in Berührung, mit denen sie vorher nie Kontakt hat-
ten. Am bedeutendsten ist die Tatsache, dass durch die Teilnahme im Warenaus-
tausch die eigene Warenproduktion angeregt wird. So wird die Volksge -
meinschaft reicher, indem sie mehr produziert als auf dem Markt angeboten
wird, so dass sie sich als erfolgreiche und positiv orientierte Gesellschaft sta-
bilisiert.

Was ist mit den Neretvanern? Wie lassen sich deren Überfälle auf fremde
Schiffe erklären? Stellen sie eine Ausnahme dar oder war das damals die Regel?

Die historischen Quellen erwähnen sie meist als Seeräuber und Plünderer
von fremden Schiffen. Dahinter steckt allerdings nicht nur rohe und unsinnige
Brutalität und Plünderei, wie das die fremden Berichterstatter am liebsten dar-
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stellen. Wenn die Neretvaner aus dem Rahmen fallen, dann nicht wegen ihrer
«heidnischen Brutalität», sondern auf Grund der Staatspolitik von Zuckerbrot
und Peitsche den einzelnen Städten und Gegnern gegenüber, so dass ihnen
nichts anderes übrig blieb, als sich der letzteren zu bedienen. Besser gesagt, sie
sind der Teil des Orchesters, der am stärksten die Grundtöne und den Rhythmus
der kroatischen Staatspolitik35 bestimmt. Deshalb sind sie der beste Indikator
des allgemeinen Zustands längs der Adria. Zuweilen kommt es zu Soloeinlagen
oder sozusagen kontrapunktischen Sprüngen, was jedoch nur ein disharmoni-
scher Schein ist. Denn wenn es nicht so wäre, hätten sich alle ihre Nachbarn,
auch die aus dem eigenen Land, gegen sie erhoben.

Aus all dem lässt sich vermuten, dass Kroatien und die Kroaten zu Doma-
gojs Herrschaftszeit schon einen festen Platz innerhalb der mediterranen Län-
der und Völker inne hatten. Doch zu dieser Zeit kam es auch zur ersten
ernsthaften Krise einer solchen Eingliederung. Kroatien sah sich plötzlich dem
wieder erstarkten Byzanz gegenüber, war aber keinesfalls ein ebenbürtiger Geg-
ner. Der wesentliche Vorteil von Basileios Domagoj gegenüber bestand nicht (so
sehr) in der Größe und der Stärke des Landes, in dem er herrschte, sondern
hauptsächlich darin, dass die Küsten- und Inselstädte zu lange an den grie-
chisch-römischen Handels- und Zivilisationstraditionen festgehalten hatten, und
so natürlich bedeutend mehr Basileios’ Patrimonium als Domagojs Ahnenerbe
sind, obwohl sie ursprünglich in der vorgriechischen und vorrömischen Zeit in
der liburnischen Thalassokratie an der Adria lebten.

Die kroatische Gefahr für Byzanz war um so größer, als einige dalmatinische
Städte schon seit Mislavs und Trpimirs Zeiten im stabilen und gedeihlichen
Miteinnader mit den Kroaten eine größere Garantie für Sicherheit und Prospe-
rität sahen als unter einer fremden Macht. Besonders wichtig ist, dass sie in die-
ser fast ein halbes Jahrhundert währenden Stabilität vor allem in den Kroaten die
Kraft erkennen konnten, die sie vor den fürchterlichen sarazenischen Angriffen
schützen sollte. Dennoch war diese Orientierung nicht von langer und zuverläs-
siger Dauer, sondern ein unbegrenztes Provisorium, denn die fremde Welt, mit
der sie Geschäftskontakte pflegten, war vor allem die griechisch-romanische.

Allgemein betrachtet ist die damalige mediterrane Stadt, egal an welcher
Küste sie sich befand, meist das einzige Stadtsubtrat auf dem europäischen Fest-
land das überlebt hat, denn im Innern des Kontinents sind städtische Ballungen
nicht vorhanden. Solch eine Stadt ist vor allem an der Sicherheit ihrer Mauern
und an sicherer Seefahrt interessiert, denn beides sind die Vorbedingungen ihrer
Existenz und ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Daher wendet sie sich bei einem
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35 D. Mandić, Rasprave i prilozi (Diskussionen und Beiträge), S.366-372.
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Machtwechsel oder einer Änderung der staatsrechtlichen Ordnung in der Regel
der Seite zu, die bestmögliche Sicherheitsgarantien versprach. Alles andere,
wie die Sprache des neuen Herrn, ethnische Unterschiede, Rechtssitten, Kultur
und auch Glaube, ist meistens zweitrangig und mehr oder weniger unwesent-
lich.36

Zwei deutliche Zeichen sprechen dafür, dass sich die Symbiose einiger dal-
matinischer Städte mit der neuen kroatischen Umgebung schon Wurzeln zu
schlagen begann. Das erste ist die erwähnte gemeinsame Aktion dalmatinischer
Romanen und Kroaten in der Flotte Orifas vor Bari, vor allem auch deswegen,
weil die Sarazenen zuvor (866) nur die Romanen in Dubrovnik angriffen und be-
lagerten, es aber keinerlei Nachricht darüber gibt, ob sie den Kroaten im Um-
land Schaden zugefügt hatten. Als zweites ist ihr wiederum gemeinsamer
Zusammenhalt während der zerstörenden und plündernden Übergriffen bei Ori-
fas Strafexpedition an der Adriaküste zu nennnen. Man kann zu Recht sagen,
dass der Hauptgrund für diesen Straffeldzug eben diese kroatisch-romanische
Gemeinsamkeit war. Sie schien dem griechischen Byzanz genau so widerwär-
tig oder noch unerwünschter als das Bündnis der Kroaten mit den Franken, wie
sehr ihnen auch deren Kampfbereitschaft gegen die Sarazenen recht kam und
sie dadurch zu ihren natürlichen Verbündeten machte.

9.

In solch einem Geflecht von unerwünschten sich gegenseitig widersprechenden
Umständen befand sich Kroatien zu Beginn des dritten Drittels des 9. Jh. Als es
entschlossen auf der Seite des christlichen Westens gegen den islamischen Er-
oberer auftrat und sich auf die Seite des unerfahrenen und unreifen fränkischen
Verbündeten schlug, sah es sich dem byzantinischen Hegemonen ausgesetzt,
der nicht im Traume daran dachte, als Kapitän seines thalassokratischen Staats-
schiffs im Mittelmeerraum das Steuer aus der Hand zu geben. Überraschend
schnell wieder zu Kräften gekommen, war Byzanz aufs Neue bereit, gegen
jeden vorzugehen, der sich ihm in den Weg stellte.

Wir wissen nicht genau, was an der Adria nach der Eroberung von Bari und
der Rückkehr der kroatischen Flotte nach dem dortigen Unterfangen geschah.
Wir können nur annähernd einigen fragmentarischen Berichten von fremden
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36 Das ist eine dauerhafte Eigenschaft der mediterranen Städte, daher auch die Witze über ihren
Settebandierismus (vom ital. sette bandiere = sieben Fahnen, die im Stadtturm bereitlagen) und
deren Bereitschaft, sich schnell allen möglichen politischen Änderungen anzupassen.
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Beobachtern nach Vermutungen anstellen. Zweifellos sah sich Domagoj der
Tatsache gegenüber, dass er mit Byzanz im Krieg stand. Fest steht, dass dennoch
alles schließlich durch Verhandlungen ein Ende fand, denen sicherlich bewaff-
nete Zusammenstöße vorangegangen waren, von denen wir weder wissen, wie
sie verliefen noch wie sie schließlich endeten. Wir können nur mit einiger Si-
cherheit darauf schließen, dass es auf dem Schlachtfeld bzw. der Seeschlacht
keine entscheidenden Kämpfe gab, keinen endgültigen Sieger und die Zerschla-
gung der gegnerischen Kampfkraft. Wichtig ist, dass sich Kroatien widersetzte
und all das mit seinem Herrscher aushielt und noch dazu seinen alten Status als
selbständiger Staat beibehalten konnte. Die einzige vorhersehbare Nachwir-
kung: die Kluft zwischen den romanischen Städten und dem kroatischen Staat
vertiefte sich wieder, die alte Feindschaft lebte wieder auf.

Die romanischen Städte an der Adriaküste konnten sich unter der byzanti-
nischen Souveränität und Obhut sicher fühlen, obwohl sie, wie wir schon er-
wähnten, auch weiterhin den Kroaten Tribut zu zahlen hatten für freie Seefahrt
und Nutzung des Bodens außerhalb der Stadtmauern. Doch ebenso viel oder
annähernd so viel hätten sie auch an Byzanz an Tributen entrichten müssen,
wären sie nur dessen Staatskasse verpflichtet gewesen, deshalb hatten sie auch
keinen Grund sich dagegen aufzulehnen und zu beschweren.

Woher kommt auf einmal die Nachgiebigkeit den Kroaten gegenüber?
Wir würden gern einige kroatische Siege über die byzantinische Flotte an-

führen, finden jedoch in den Quellen keinerlei Anzeichen dafür. Deshalb ist es
ratsamer, den Grund in den außenpolitischen Verhältnissen im Mittelmeerraum
zu suchen, vor allem in Italien. Nach der Erstürmung Baris zeigte Ludwig II. die
ganze Nichtigkeit und Einfallosigkeit seiner Kontinentalpolitik. Auf ihn waren
die Augen der süditalischen und sizilianischen Städte gerichtet, denn sie erwar-
teten von ihm Schutz vor den sarazenischen Angreifern, deren Heeresführung
und den Tributen, die sie ihnen entrichten mussten und vor allem auch vor den
Erniedrigungen, die sie von den andersgläubigen Eroberern und Herren zu er-
leiden hatten. Ihre verratenen Erwartungen waren der schlimmstmögliche Bünd-
nispartner Ludwigs. Sie hatten Zuverlässigkeit und Sicherheit erwartet, was
ihnen Ludwig nicht zu geben vermochte. Wie auch, wo er keine Flotte besaß
und Kroatien die eigene Flotte nutzte, um selbst auf dem Meer präsent zu sein,
und natürlich auch zu seinem eigenen Schutz. Eine nach der anderen begannen
sich die Städte auf Sizilien und an der Adria Byzanz zuzuwenden, was zweifel-
los dessen politischer Propagandamaschinerie zuzuschreiben ist.
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Deshalb schreibt Šišić: «.... Kaiser Ludwig konnte seinen Siegesruhm nach
der Eroberung von Bari nicht lange genießen.»37 Mit ihm nahm es sogar ein
recht klägliches Ende. Im Sommer 871 zettelten die süditalischen Städte und
feudalen Herrscherhäuser gegen ihn eine Verschwörung an und nahmen ihn ge-
meinsam mit seiner Gattin und seiner Tochter gefangen. Ohne dass daran An-
stoß genommen wurde, hielten sie ihn länger als einen Monat in Haft. «... dieses
grausame Ereignis – kommentiert Šišić weiter – erschütterte sein Ansehen und
seine Macht in Italien bis in die Grundfesten und war geradezu eine Katastro-
phe für das Karolingerreich, denn es offenbarte deutlich dessen Schwächen.»38

Schon bald darauf (873) musste er Italien südlich von Rom verlassen und um
sein Erbe kämpfen. Das verhinderte keinesfalls, dass nach seinem Tod (875)
ein Erbfolgekampf ausbrach. Die Macht der Franken in Italien zerbröckelte wei-
ter, die Karolinger verschwanden für immer aus der Geschichte. 

So sollte Kroatien lange hin ohne natürlichen westlichen Verbündeten blei-
ben und sich allein den byzantinischen Ansprüchen auf sein Festland und sei-
nen Meeresraum gegenübergestellt sehen. Es ist ein großer Erfolg Kroatiens,
dass es sich während des Niedergangs und Zerfalls der fränkischen Macht in Ita-
lien als Festlands- und Seemacht zu erhalten vermochte. Davon zeugen auch
venezianische Angaben über Domagoj. Sehr bedeutsam sind vor allem die
Worte des Papstes voller Vertrauen und Verständnis diesem Herrscher gegen-
über, selbst dann, wenn er ihn um etwas bittet, gar kritisiert, berät oder ihm
etwas befiehlt.

Die Historiographie hat bisher noch immer keine stichhaltige Antwort auf
die Ereignisse in der zweiten Hälfte von Domagojs Herrschaftszeit zu geben
vermocht. Als wären alle Töpfe durcheinandergebracht, herumgeworfen, zer-
schlagen, ein einziger Scherbenhaufen, aus dem niemand die wichtigsten her-
ausfinden und zusammensetzen kann, geschweige denn den ganzen Ablauf und
die Logik dieser Zeit. Versuchen wir also, einige unumstrittene Grundtatsachen
darzulegen und zu erklären.

Beginnen wir mit den schon erwähnten Sarazenen, denen von Kreta. 872
haben die wirklich mit ihren Schiffen die Adriaküste angesteuert, verheerten
längs der dalmatinischen und gewiss auch istrischen Küste ganze Landstriche.
Wie dem auch war, Venedig sah sich der Möglichkeit gegenübergestellt, eben-
falls direkt angegriffen zu werden. Der Doge Urso Patriciaco schickte ein
Kriegsboot auf Erkundung aus, doch das traf nicht auf die Sarazenen, sondern
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37 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.355.
38 Daselbst.
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auf Kroaten. Bei Piran wird es von Domagojs Schiffen eingeholt und überfal-
len, die Mannschaft umgebracht und das Schiff kekapert.

10.

Wie lässt sich das erklären?
Šišić betrachtet das ohne Arg, fast als etwas Zufälliges: »Wie es scheint,

kreuzte ein kroatisches Schiff oder auch mehrere von ihnen im istrischen Adria-
raum, um die Araber zu vertreiben ...39. Die Kroaten trafen also, als sie die Sa-
razenen in der Adria verfolgten, auf die Venezianer und taten, was sie taten.
Und mit diesem fast zufälligen Zusammenstoss erklärt er das Wiederauflodern
der Kriegsgegnerschaft zwischen Venedig und Kroatien.40 Fortsetzend wird mi-
nuziös begründet, dass sich später die kroatische Flotte vor der Westküste
Istriens befand, denn die Kroaten führten angeblich Krieg gegen Karlmann, den
Herrscher über diesen Teil Istriens.41 Damit wird fast suggeriert, dass ähnliches
auch früher hätte passieren können. Dieser Krieg jedoch fand nie statt, sondern
ist reine Phantasie.42

259

39 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.351.
40 Daselbst, S.351- 352.
41 Daselbst, S.356: »Es ist ganz natürlich, dass diese großen Ereignisse (...) die dalmatinischen

Kroaten sehr beeindrucken mussten, vor allem die bedeutenden Veränderungen, die eben zu dieser
Zeit erfolgten, als Karlmann mit seinem Heer das italische Erbe zurückerobern wollte (....). Aber
wie in Süditalien so übte zu dieser Zeit Basileios starken Einfluss auf die Kroaten aus, um seine Po-
litik über die dalmatinischen Städte durchzusetzen.... Dieser diplomatische Schachzug von Basileios
brachte den gewünschten Erfolg, denn die dalmatinischen Kroaten rebellierten, als sie unter die
Oberherrschaft Deutschlands geraten sollten....».

42 Die Voraussetzungen in Bezug auf diesen Krieg gründen sich auf zwei ungenaue Prämissen:
a) dass bis zum Aachener Frieden und danach ganz Istrien, inklusive seiner Westküste zum Frän-
kischen Reich gehörte bzw. zu dessen Mark Friaul (Friuli); b) dass sich das Kapitel 30 im Werk von
Porhyrogennetos, in dem der siebenjährige Krieg zwischen Kroaten und Franken beschrieben wird,
auf die Küsten- und nicht auf die Savekroaten bezieht und nicht auf diese Zeit, sondern die, als Lu-
dwig der Fromme seine Herrschaft antrat. Ohne auf die Einzelheiten dieser Prämisse einzugehen,
reicht es, sich in Bezug auf die erstere (a) die deutschen historischen Landkarten anzusehen
(F.W.Putzger, Historischer Weltatlas zur allgemeinen und österreichischen Geschichte, Wien 1974,
S.42-43, Karten I-IV), woraus zu ersehen ist, dass nach dem Aachener Frieden weder die östliche
(das istrische Liburnien) noch die westliche Küste Istriens zum Fränkischen Reich gehörten und
auch nicht zum späteren Fränkischen Königreich in Italien. So blieb es auch nach dem Vertrag von
Verdun im Jahre 843, nach dem Vertrag von Mersen 870 und dem Vertrag von Ribemont 879/80.
Die zweite (b)-Prämisse wurde in der kroatischen Historiographie vollends verworfen, denn sie be-
zieht sich auf den Aufstand von Ljudevit Posavski, so erübrigt es sich, hier weiter darauf einzuge-
hen. Demnach hatten die Kroaten zur Herrschaftszeit Domagojs weder vor der Küste Istriens noch
sonst an der Küste keine anderen Kriegsgegner als Venedig und Byzanz.
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Grga Novak erklärt die oben genannte Episode als Rache der Kroaten an
den Venezianern für das unlängst geschehne byzantinische Vorgehen gegen die
Kroaten, denn die Venezianer wären «nominale byzantinische Untertanen und
auf jeden Fall deren Verbündete.»43 In einem seiner späteren Abhandlungen ist
er zurückhaltender und fügt keinerlei Gründe an, weshalb wohl die Kroaten «in
istrischen Gewässern kreuzten», teilt jedoch Šišić’ Meinung, dass der erwähnte
Vorfall verursacht war durch «neue Feindschaft zwischen Venezianern und
Kroaten.»44

Eigenartig, als hätte es früher keinerlei Gründe dafür gegeben.
Nada Klaić gab noch ihren Senf zu diesem ziemlich unwahrscheinlichen

Mischmasch dazu: «Die Kroaten drangen damals bis zur istrischen Küste vor,
denn sie war in den Händen Karlmanns, und sie führten Krieg gegen ihn.»45

Also umgekehrt: sie bedingt das, was 872 geschah mit etwas, was sicher erst
eventuell 4-5 Jahre später hätte geschehen können, was sich jedoch, wie wir im
weiteren Text sehen werden, nie ereignet hat. Sie beruft sich bei dieser Inversion
auf Šišić, allerdings grundlos.46 Ihre Voreiligkeit führte zu einer falschen und
noch dazu tautologischen Interpretation dieser Ereignisse, aber nicht der Text
von Šišić.47 Noch dazu hat sie wohl selbst vergessen, was sie in demselben Werk
etwa 40 Seiten vorher geschrieben hatte, nämlich, dass es «viel wahrscheinli-
cher sei», dass sich dieser angebliche Kampf mit den Franken «.... auf Ludwigs
Widerstand bezieht – dabei an den pannonischen Fürsten denkend – aber nicht
auf einen unbekannten Feldzug Karlmanns gegen die Kroaten in den siebziger
Jahren des 9. Jh.»48
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43 G. Novak, Jadransko more (Das Adriatische Meer), S.104.
44 Daselbst,  Prošlost Dalmacije I (Die Vergangenheit Dalmatiens), S.94.
45 N. Klaić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S. 248.
46 An derselben Stelle beruft sie sich auf F. Šišić, Geschichte der Kroaten, S. 355, obwohl der

Autor auf den Seiten 355-360 detailliert darauf eingegangen ist.
47 Daselbst. Šišić ist «schuld», da er seinen ganzen Text, auch den diesbezüglichen, nicht in klei-

nere Kapitel (Abschnitte) unterteilt hat, sondern kontinuierlich weiter geht, was einen oberflächlic-
hen Leser verwirren kann. Jedenfalls gibt es bei Šišić keinerlei kausale Verbindungen zwischen
dem Ereignis 872 und denen von 875/6, geschweige denn umgekehrte Folgen. 

48 N. Klaić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S. 209 u. 248.
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11.

Auf der Spur nach ähnlichen Lösungen dieses Problems fahndet auch Jaroslav
Šidak und versucht, den entstandenen Wirrwarr in einen Zusammenhang zu
bringen: «Zu einem offenen Kampf kam es unmittelbar nach dem Tod Kaiser
Ludwigs (875), als im Prozess des Zerfalls des fränkischen Reichs das Dalma-
tinische Kroatien an Karlmann fallen sollte, den Vertreter des deutschen Zweigs
der Karolinger. Die kroatische Flotte verwüstete zu Beginn des Jahres 876 des-
sen Städte an der Westküste Istriens von Umag bis Rovinj. Als sich die Kunde
verbreitete, sie würde ihren Kurs bis zum venezianischen Grado fortsetzten,
griff sie der Doge überraschend an und zerschlug sie».49 Doch die erwähnte
istrische Küste, wie zuvor angeführt, war zu dieser Zeit überhaupt nicht unter
den Karolingern.

261

49 Jaroslav Šidak, Enzyklopädie Jugoslawiens, 3, Zagreb 1958, S. 48.

Split
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Vordem hat auch Lovre Katić keine bessere Lösung gefunden, aber wenig-
stens erwähnt nicht den ganz und gar unsinnigen und auch nie stattgehabten
Krieg gegen die Franken: »Die Sarazenen versetzten die dalmatinischen Städte
wieder in Unruhe, sie stießen bis  Istrien vor. So musste Domagoj auch gegen
sie vorgehen, er war bestrebt, sich an Byzanz für dessen verräterischen Angriff
zu rächen. Deshalb griff er, als er die Sarazenen vertrieb, auch die Venezianer
an, die Verbündeten von Byzanz.»50 Wieder eine eigenartige Geschichte voller
Jägerlatein, in der sich die Beute in den Angreifer verwandelt und, als würde
ihm das gefallen, vergrössert er ständig den Kreis der Jäger gegen sich.

Auch das neueste kroatische Geschichtswerk von Dragutin Pavličević ver-
mag dieses ganze Durcheinander nicht zu entwirren, zumindest vergrößert er es
nicht noch: »Und während Domagoj dort war (unter Bari, Anm.N.C.) griff der
Admiral51 der byzantinischen Flotte Kroatien an, um Fürst Domagoj zu stürzen
und die Nachkommen Trpimirs auf den Thron zu bringen. Kroatien fand sich zu
dieser Zeit wegen der inneren Kämpfe52 wieder in einem gefährlichen Strudel,
hervorgerufen durch die drei Großmächte: Byzanz, Araber und das Deutsche
Reich53 (Nachfolger der Franken).»54

Eine neue Betrachtungsweise dieser Epoche projizierte Trpimir Macan. Er
versucht, eine innere Logik dieser Ereignisse zu finden: »Im Jahr darauf (872,
Anm.N.C.) griffen die Araber wieder die byzantinischen Städte in Dalmatien an,
ebenso die neretvanische Insel Brač, und befreiten Kroatien vom Druck der By-
zantiner. So nutzen Kroaten und die Neretvaner das aus. Sie begannen fremde
Schiffe anzugreifen, vor allem die venezianischen, denn die Venezianer waren
Untertanen von Byzanz. Die Zusammenstösse waren häufig und derart grau-
sam, dass sich der Papst gezwungen sah, bei Domagoj vermittelnd einzugreifen,
und Byzanz versuchte, den kroatischen Fürsten Domagoj durch eine Verschwö-
rung zu stürzen.»55

Wesentlich ist also auch ein ganz neuer Gedanke: Mit dem Eindringen der
Sarazenen in die Adria 872 «befreiten sie Kroatien vom byzantinischen Druck».
Diese Annahme ist logisch, denn der Autor urteilt aufgrund der Folgen, Ergeb-
nisse, und nicht nach den Absichten und Plänen derjenigen, die diese Tatsache
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50 L.Katić, Pregled povijesti (Geschichtsübersicht), S.32.
51 Dabei geht es natürlich um Niceta Orifa und dessen Verwüstung Dalmatiens.
52 Nicht die inneren (dynastischen) Kämpfe generierten die äußeren, sondern umgekehrt!
53 Hier ist der Autor nicht präzise genug, denn zur Herrschaftszeit Domagojs ist fortwährend

das Fränkische Reich an der Macht, aber nicht das deutsche.
54 Dragutin Pavlićević, Povijest Hrvatske (Geschichte Kroatiens), zweite veränderte und erwei-

terte Ausgabe mit 16 historischen Karten in Farbe, Zagreb 2000, S. 45.
55 T. Macan, Povijest hrvatskog naroda (Geschichte des kroatischen Volkes), S.24.
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schufen und von denen wir nicht weiter wissen. Zwar können wir nicht ganz si-
cher sein, daß durch das tiefe Vorstossen der Sarazenen in das Innere der byzan-
tinischen Interessenzone an der Adria sich die Kroaten der byzantinischen
Anwesenheit in diesem Raum völlig entledigt hätten, wie mit dem Ausdruck
“befreiten” zu verstehen wäre. Vielmehr sieht es realer, dem sarazenischen Un-
ternehmen – das zweifellos (oder ausschließlich) in erster Linie durch Erraffen
möglichst großer Beute bestimmt war – keinerlei Bedeutung einer strategisch
gründlichen Säuberung vom Feind in einem bestimmten Raum beizumessen.
Noch dazu zum Nutzen Dritter, der Kroaten ....

12.

Eine wichtige Frage: Wie konnte Macan in diesem Kriegszug der Sarazenen
ein positives Ergebnis für Kroatien erkennen? Wie vermochte er in diesem frem-
den Unterfangen eine Schwächung des byzantischen Drucks zu sehen, eine
Atempause für Kroatien nach diesen außerordentlichen Kriegsstrapazen und
der byzantinischen Verheerung im kroatischen Hinterland?

Die Antwort: durch Logik. Es war nur etwas mehr als ein Jahr vergangen seit
die byzantinische Flotte unter Orifa diese Adriaküste, vor allen anderen die dort
lebenden Kroaten, heimgesucht hatte. Nun kommen auch noch die Sarazenen
mit derselben Absicht. Was sollen sie angreifen? Sollen sie das plündern, was
schon geplündert wurde, in die Sklaverei verschleppen, was schon verschleppt
wurde, das in Brand stecken, was schon in Schutt und Asche lag? Natürlich
nicht. Ganz im Gegenteil! Sie nehmen sich das vor, was die Byzantiner nicht an-
gegriffen haben, was sie verschont haben, was inzwischen zu Kräften gekom-
men ist. Sie werden sich auf die romanischen Städte stürzen, denn nur da werden
sie finden, weshalb sie kamen. Sie sind doch die reichsten. Demnach, wenn die
Byzantiner selektiv die Kroaten und deren Sympathisanten angegriffen haben,
blieb den Sarazenen gar nichts anderes übrig, als genau das Gegenteil zu tun,
nämlich all die anzugreifen, die Byzanz zugetan waren. Und das nicht etwa aus
politischen Gründen, sondern aus reiner Gewinnsucht. Letztendlich waren und
blieben die Byzantiner im Mittelmeerraum Hauptgegner der Sarazenen und der
islamischen Welt der Levante bis zum Fall von Konstantinopel.  

Bleibt hier überhaupt noch Raum für kroatische politische und diplomati-
sche Spiele? Sind die Kroaten nur passive Beobachter und Objekte der Ereig-
nisse oder deren aktive Faktoren, deren Initiatoren?

Natürlich sind die Kroaten aktive Teilnehmer der Ereignisse. Diese bezeu-
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gen das selbst, und es ist nur logisch, die Kroaten darin zu erkennen. Vielmehr
ist es vernünftig, von der Rolle Kroatiens auszugehen, das sowohl deren Be-
ginn als auch deren Verlauf beeinflusste, obwohl in den historischen Quellen
keinerlei direkte Bestätigungen dafür zu finden sind.

Woher diese Sicherheit?
Aus Zusammenhängen dieser historischen Ereignisse. Wenn die Kroaten

Grund hatten, feindlich eingestellt zu sein gegen die Byzantiner und all deren
Stützpunkte an der Adria – und zweifellos mit Recht nach den Verheerungen
durch Orifa –, dann hatten sie genug Gründe, die Sarazenen als ihre natürlichen
Verbündeten anzusehen und ihnen jede Hilfe und Dienstleistungen in deren an-
tibyzantinischer Mission zu leisten. 

Weshalb sollte man also die Augen verschließen davor, dass die Sarazenen
sich gerne der Kroaten in der Dispositionierung ihrer Angriffsziele, zudem als
Lotsen durch den ostadriatischen Archipel, als Melder von eventueller Bewe-
gung der byzantischen Flotte und Versorger mit Wasser und Lebensmitteln be-
dienten? Weshalb sollte man nicht zugeben dürfen, dass eben die Kroaten die
Sarazenen anstiften konnten zu dem Adria-Unterfangen, nuztbringend und ge-
winnversprechend für die beiden natürlichen Verbündeten in diesem Moment?

Daher dürfen wir die kroatische Staatspolitik und Domagoj als Anstifter die-
ses sarazenischen Kriegszugs keineswegs ausschließen. Was blieb ihm denn
weiter übrig? Und welche Gründe und Rücksichten hätten ihn davon abhalten
sollen?

Nach der zweiten56 erfolgreichen Invasion der Kroaten im italienischen Stie-
fel, bei der sie eine große Rolle gespielt hatten, ernteten sie trotz des errunge-
nen Sieges nichts als Schaden, Opfer und Verdruss in der Heimat. Domagoj
konnte es sich nicht mehr leisten in seiner politischen Orientierung Fehler zu be-
gehen, vor allem bei der Wahl brauchbarer Verbündeter auf See. Denn gerade
die militärische Gebundenheit Kroatiens außerhalb seines Binnen- und Küsten-
gebiets für fremde Rechnung erwies sich als wertlos und äußerst gefährlich.
Statt Lorbeer und Zugewinn befand es sich in tödlicher Gefahr. Allein steht es
dem mächtigen Byzanz gegenüber. In Italien war die fränkische Macht, die nie
eine Flotte besessen hatte, für Kroatien bei der allgemeinen Auflösung von kei-
nerlei Nutzen. Ebenso stand es mit dem natürlichen Bündnispartner, den Bul-
garen. Die dachten nicht mal im Traum an eine eigene Flotte, außerdem steckten
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56 Die erste war natürlich der Angriff und die Eroberung von Sipont im Jahre 642.

regionalis241-_Layout 1  6/2/2011  2:44 PM  Page 264



sie in einer Kirchenkrise.57 Alles lief darauf hinaus, dass Kroatien als Partner nur
die Sarazenen blieben.

Aus diesem Grund sollte man, obwohl keine einzige historische Quelle auf
die Möglichkeit eines kroatisch-sarazenischen Bündnisses  hinweist, diese Ver-
mutung als real, logisch und historisch sich auswirkend betrachten. Wie es
scheint, war das keine kurz dauernde Kombination im Kräftemessen innerhalb
des Adria-Aquatoriums, sondern eine wirkliche Erscheinung, deren Folgen wir
in dieser Abhandlung bis zum Ende der Herrschaftszeit Domagojs verfolgen
werden. Was die internationale Öffentlichkeit betrifft, besteht kein Zweifel
daran, dass die Kroaten das wahrscheinliche Bündnis mit den Sarazenen ge-
heim hielten, denn in der damaligen christlichen Welt wäre es nicht gut ange-
sehen.58 Deshalb drängt sich schließlich die Frage nach der christlichen Ethik
auf. Woher kommt bei den Kroaten in ihrer frühen Geschichte die Ablehnung
des christlichen Glaubens und der christlichen Moral? Zeugt das von der zu
dieser Zeit noch unzureichenden Verwurzelung des Christentums bei ihnen,
von einer Sympathie gegenüber den Sarazenen, dem Islam, von der Ambivalenz
ihrer Moral, der Unbeständigkeit ihres Geistes, der gewohnheitsmäßigen Ver-
dorbenheit ihrer Politik?

13.

Nichts davon trifft zu. Weder im Ausnahme- noch im besonderen Fall. Solch
«unnatürliche Bündnisse» mit Moslems – und über solche spricht man bei uns
ständig nur als hypothetische – wurden noch von vielen anderen Christen vor
und nach Domagoj geschlossen. Der Islam hat sich derart explosiv nicht nur auf
Grund seiner geistlichen Werte und dank der ungestümen arabischen Reiterheere
verbreitet, sondern auch wegen der Schwäche der christlichen Welt, auf die er in
seinem Verlauf traf, wegen ihrer Uneinigkeit, ihrer innenpolitischen und ande-
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57 Fraglich ist, ob sich die bulgarische Kirche dem Patriarch von Konstantinopel oder dem Papst
unterstellt. Dazu F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.349-353.

58 Natürlich würden alle weiteren Konklusionen über ein Bündnis der kretischen Sarazenen
mit dem Kroatien Domagojs den Rahmen zulässiger Hypotheken sprengen. Deshalb soll hier nur
noch bemerkt werden, dass ein Unterschied bestand zwischen den sizilianischen und kretischen
Sarazenen, denn das Verhältnis der Kroaten zu den einen war nicht gleichbedeutend mit dem zu den
anderen. Außerdem herrschten die Sarazenen über Kreta von 827/28-961, ohne sich auch nur ein
einziges Mal der Adria bzw. dem kroatischen Staatsgebiet zu nähern wie das die sizilianischen
taten, die Kroatien aus unmittelbarer Nähe bedrohte
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ren Gegensätze. Im 9. Jh. und auch noch viele Jahrhunderte später nahm der
Konflikt zwischen Christentum und Islam nur selten und ausnahmsweise die
Merkmale eines breit angelegten Vernichtungskrieges an59. Als solcher begeg-
net er gewöhnlich nur da, wo beide Welten aufeinander trafen, wie es denn meh-
rere Jahrhundrete später auf kroatischem Boden zur Regel ward. Deshalb hier
und in anderen Ländern dieses Himmelstrichs solcher Glaubensrigorismus, der
den hiesigen Menschen vor dem Türkeneinfall nicht eigen war.

Domagoj brauchte aus mehreren Gründen keinerlei besondere Rücksicht zu
nehmen auf die Byzantiner als Gleichgläubige. Ganz im Gegenteil. Die gesamte
slawische Welt nördlich und östlich der Adriaküsten unterstand damals Rom
und seiner Glaubenshoheit, die romäischen Städte an eben dieser Küste dage-
gen dem Patriarch von Konstantinopel. Deshalb ist Domagoj auf der richtigen
Seite, wenn er mit dem Nachfolger Petri als kroatischem Kirchenoberhaupt kor-
respondiert, und päpstlicher als der Papst, wenn er die Anmassungen des cäsa-
ropapistischen Konstantinopels und der Ostorthodoxie an der Adria bekämpft. 

Es besteht nicht der geringste Zweifel, dass damals zu Rom «der dalmati-
nisch-kroatische Fürst ein geachteter Herrscher war, denn die Eroberung Baris
war immerhin das Werk seiner Kroaten»60, aber mehr wohl noch deshalb, weil
sich Domagojs Kroatien im scharfen Streit zwischen dem Patriarchat von Kon-
stantinopel und dem Papstum entschieden auf die Seite Roms stellte. Kroatien
ist die Brücke zu den tiefsten Weiten der slawischen Welt des europäischen
Kontinents. Ohne diese Brückenfunktion ist die Legalisierung der Missionstä-
tigkeit von Kyrill und  Method seitens Roms und die Führung des Bistums unter
Method in Unterpannonien undenkbar.61 Alle Anstrengungen Roms, die bulga-
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59 Solche Einschätzungen erlebte dieser Krieg zur Zeit der Kreuzzüge und der großen antitür-
kischen Koalition im 16. und 17. Jh. Heute herrscht diese idiotische Auffassung vom «Krieg gegen
den Terrorismus», der nicht nur deklarativ, sondern real Charakteristika eines systematischen Krie-
ges gegen die islamischen «Schurkenstaaten und –regime» annimmt eo ipso immer mehr gegen
den Islam als fundamentalistisches Glaubenssystem. Eigentlich westlicher Irrsinn, der dreist die
eigene imperiale Machtgier nach fremden Gütern und Menschenleben, nach fremdem Hab und Gut
verbirgt und verschleiert ohne Rücksicht auf fremde zivilisatorische und kulturelle Errungenschaf-
ten, die eigene Ehrlosigkeit, jede Art von Demoralisierung und Unmenschlichkeit vertuschend.

60 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.352.
61 Die Verbindung der Slawenapostel mit Rom konnten nur über das Weiße Kroatien gehen. Die

Kontakte über die germanischen Länder waren unsicher wegen des Puritanertums des deutschen
Episkopats gegenüber deren Mission und der feindlichen Beziehungen der weltlichen Herrscher
ihnen gegenüber.
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rische Kirche ihrer Jurisdiktion unterzuordnen geht über Kroatien.62 Schon aus
diesem Grund steht Kroatien nicht abseits der Weltpolitik, sondern sogar als
aktiver Teilnehmer direkt in ihrem Knotenpunkt. 

So wendet sich Johannes VIII. (872-882) in einem Schreiben an Domagoj
nicht nur an ihn als religiösen Anhänger, sondern auch als seinen vertrauten
Verbündeten und Gleichgesinnten «...wie diese griechische Verlogenheit eines
Ignatius63 nicht davor zurückschreckte, Bulgarien zu übernehmen, das doch wir
für uns gewonnen haben und das uns rechtlich zusteht, doch Ignatius, obwohl
er deshalb wieder mit dem  Kirchenbann bestraft wurde, hat nicht nur keine
Ruhe gegeben, sondern sogar einen Häretiker als Erzbischof dorthin gesandt.»64

Wenn der Papst derartig gegen Byzanz wettert, dem nichts am Christentum in
den slawischen Ländern läge, sondern nur an seiner selbstsüchtigen imperialen
Politik, hatte Domagoj absolut keinen Grund, von einem Bündnis welcher Art
auch immer gegen Byzanz abzusehen. Er konnte die Rücksichten der christli-
chen Ethik völlig absrtrahieren, unabhängig von seiner eigenen Erfahrung, die
bei der Fassung von praktischen Beschlüssen überwog. 

Welche Ethik bitte schön? Er ist kein Angreifer, er verteidigt sich nur. Er ist
doch nicht auf fremdem Boden, sondern verteidigt seinen eigenen!

14.

Anders verhält es sich mit den Venezianern. Nominal sind sie byzantinische
Untertanen und Vasallen und stehen auf deren Seite. Wenn Byzanz im Kriegs-
zustand ist, dann ist es auch Venedig – oder umgekehrt zu Friedenszeiten. In
zweierlei unterscheiden sie sich von der Politik Byzanz’. In kirchlichen und po-
litischen Angelegenheiten betrachten sie sich anders als Byzanz. 

Für Konstantinopel sind die Venezianer Exponenten und Vollstrecker ihres
Willens, Hüter der byzantinischen Interessen. Die Lagunenstadt ist der äußer-
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62 Kroatien grenzte unter Domagoj direkt an Bulgarien, ebenso wie zur Zeit Trpimirs, denn
zwischen diesen beiden Staaten gab es kein Staatsgefüge, das sie hätte trennen können. Derselbe
führt auf S.353 an:»Undenkbar, dass der päpstliche Kurier durch das byzantinische Territorium rei-
sen könnte. Etwas später unter Fürst Zdeslav im Jahre 879 finden wir eine direkte Bestätigung dafür.
Daraus lässt sich schließen, dass Bulgarien und Kroatien zu dieser Zeit unmittelbar aneinander
grenzten...»

63 Das bezieht sich auf den Patriarchen von Konstantinopel Ignatius, der in dieser Funktion von
Photius abgelöst wurde, dieser dann wieder von ihm.

64 Nach F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.353.
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ste Punkt der byzantinischen Herrscher in der Tiefe des europäischen Konti-
nents, ihr empfindlicher und bedeutender Sensor in diesem Raum. Aber auch
mehr als das: Nach dem Verlust des Exarchats von Ravenna stellt es für Byzanz
einen Brückenkopf dar auf dem italischen Boden, der ständig die Illusion auf-
recht erhält und anheizt, dass von hier noch immer eine neue Justinianische Er-
oberungszeit anbrechen könne, die Erneuerung der westlichen Hälfte des
Kaiserreichs, inspiriert von der unauslöschlichen Selbsttäuschung seiner Größe.
Aus diesem Grund betrachtet Byzanz den adriatischen Seeweg wie einst das
kaiserliche Rom: als strategische Realität und Möglichkeit, etwas (Venedig)
festzuhalten. Venedig selbst eignete sich doch gut für eine eventuelle Ausbrei-
tung der Interessenzonen, für Vorgänge in einer unerbittlichen Zukunft, wann
auch immer das sei.

Dem urwüchsigen Venedig und seinen Bewohnern stand der Sinn keines-
wegs nach Vorteilen und Gewinn von irgend jemand, sondern nach ihrer eige-
nen Existenz und eigenen Gewinnen. Seine Entfernung von der imperialen
Metropole verleiht ihm ganz von selbst die Merkmale einer besonderen politi-
schen Wesenheit. Byzanz verbrämt diese ihr zugehörige Enklave mit dem Titel
Kaiserliches Großherzogtum (oder Fürstentum, lat. ducatum, ital. ducato). Des-
halb auch der Doge (duce, doge) an seiner Spitze. Allerdings erlangt Venedig
durch seine natürliche Lage eines mitteleuropäischen und westeuropäischen
Emporiums für die Levante und das der Levantiner für die weiten Absatzmärkte,
eine Bedeutung, die die Erwartungen Konstantinopels und sogar die eigenen
weit übertrifft. Doch um ein solches Wachstum muss sich Venedig selbst bemü-
hen. Es braucht noch zwei volle Jahrhunderte, bevor es diesen Grad politischer
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erlangt, Byzanz ebenbürtig, ihm sogar
die Vorherrschaft im Mittelmeerraum abringend.

Indessen muss Venedig zur Zeit Domagojs unerbittlich die byzantinische
Politik verfolgend bittere Erfahrungen durchstehen, denn es hat zu offen – zwei-
fellos heftiger als je zuvor, obwohl frühere Versuche keineswegs vergessen sind
– sein Naturell und seine Absicht offenbart, die Adria in ihrer ganzen Länge zu
beherrschen. Wir wissen nichts über den Verlauf der kroatisch-venezianischen
kriegerischen Auseinandersetzungen zu dieser Zeit. Es ist real vorauszusetzen,
dass die Feindseligkeiten zur Zeit der Strafexpedition Orifas erneut zum Aus-
bruch kamen, denn der Feldzug gegen Kroatien begann zu gleicher Zeit mit ge-
ringem Zeitunterschied von zwei gegnerischen Seiten aus, von Südosten und
von Nordwesten, sicher aus Dyrrachiona, dem heutigen albanischen Durëssi,
und von Venedig aus. Wir wissen, dass Orifa die kroatische Südküste und die
Insel Brač angriff, die damals den Neretvanern gehörte. Es gibt jedoch keiner-
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lei Aufzeichnungen, wie weit die Venezianer gelangten und wie sie vorgingen.
Es gibt ebenso keinerlei historische Andeutungen dazu, ob die kroatisch-

venezianische Feindschaft gegen Ende der 60er Jahre des 9. Jh. ununterbrochen
anhielt oder ob sie lange vordem schon nicht mehr vehement war und erst 874
und dann 876 neu entfacht wurde. Wichtig ist, dass Rom mit unverhülltem
Wohlwollen die Kroaten betrachtet, sind sie doch Widersacher Byzanz’, aber
mit Unbehagen sieht es die Gegnerschaft zwischen Venedig und Kroatien, ob-
wohl es sehr gut weiß, wie sehr diese zwei kroatischen Feinde politisch und mi-
litärisch verbunden und vereint sind. Rom ist stark daran interessiert, Venedig
auf jeden Fall unter seiner Jurisdiktion zu halten, nicht nur, weil es weit im We-
sten liegt auf dem einstigen Gebiet des Weströmischen Reiches und ihm tradi-
tionell rechtmäßig zugehört, sondern auch vor allem deshalb, weil es über
Venedig am leichtesten auf die Verhältnisse in Konstantinopel und die gesamte
Orthodoxie Einfluss nehmen kann, die zu dieser Zeit noch immer innerhalb
derselben allgemeinen Kirche wirkte. Aus diesem Grund ist die Politik Roms zu
dieser Zeit Kroatien gegenüber nicht immer eindeutig, sie variiert je nachdem
wie in einer Schrift das Verhältnis Kroatiens zu Byzanz oder Venedig trätiert
wird, obwohl es sich für Kroatien bei beiden um  gleichermaßen gefährliche
Gegner handelt, um zwei Schenkel derselben Zange, die ihm die Luft abdrük-
ken.

Eine bedeutsame Erscheinung gilt es hier hervorzuheben, nämlich das wie-
derholte Auftauchen der Sarazenen in der Adria. Im Juli 875 griffen sie Grado
(im Altertum das kroatische Gradež)65 an und versuchten zwei Tage lang es ein-
zunehmen. Als es ihnen nicht gelang, fuhren sie weiter nach Westen, ließen Ve-
nedig und Chioggia unbeachtet und griffen dann Comacchio an, einen
Grundbesitz des Papstes nördlich von Ravenna. Da zur selben Zeit die kroa-
tisch-venezianische Feindschaft weiter besteht, kann man sich nur schwer vor-
stellen, dass die Sarazenen hier ganz zufällig aufgekreuzt sind. Im Übrigen
überfallen sie auch diesmal die Kroaten nicht, gleichfalls wie beim Auftauchen
ihres Geschwaders kurz zuvor. Jetzt waren Venedig und die italienische Küste
ihren Verheerungen ausgesetzt.

Selbstverständlich lassen sich die Angriffe der Sarazenen auch als gewöhn-
liche Piraterei um möglichst reiche Beute interpretieren, denn der Zweck jedes
Kriegszugs wird vom Gewinn bestimmt. Dabei darf man jedoch nicht verges-
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65 So wird es noch heute von den Slowenen genannt. Eine befestigte Stadt mit Hafen an der
Spitze der langen, engen Halbinsel, die aus Sandanschwemmungen des Flusses Soča südlich von
Tržić (Monfalconea) entstanden war.
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sen, dass zu dieser Zeit der Menschenhandel eines der einträglichsten Geschäfte
bedeutete. Wenn man es so nimmt, wäre die kroatische Küste genau so verlok-
kend wie die italienische, wenn nicht sogar noch verlockender.

Schließlich noch ein Umstand, vielleicht überzeugender als alles bisher Ge-
sagte, zugunsten der These, dass Domagoj vielleicht auch ein zweites Mal die
Sarazenen rief. Die Umstände waren ähnlich wie beim ersten Mal. Kroatien
war wieder in großer Gefahr. Von dem aggressiven Gegner drohte sogar eine dy-
nastische Krise, zweifellos von Byzanz angezettelt. Ferdo Šišić beschreibt es
mit den Worten Johannes Diakonus: »Durch die Stärkung der byzantinischen
Macht in den benachbarten dalmatinischen Städten und noch mehr durch gehei-
mes Vorgehen von Kaiser Basileios loyalen Anhängern fanden sich 874 in Kroa-
tien einige an sich unbekannte Rebellen, mit großer Wahrscheinlichkeit
Anhänger der verbannten Söhne des Fürsten Trpimir, die vor hatten, Fürst Do-
magoj umzubringen, versteht sich von selbst, dass das zu ihrem eigenen Nutzen
und dem der kaiserlichen Politik geschah. Die Verschwörung wurde aufgedeckt,
die Rebellen hingerichtet».66

Wie es scheint, zog diese innere Verschwörung internationale militärische
Implikationen nach sich. Die Fakten an der Nordadria sprechen von einer
Kriegsbereitschaft: die militärische Besatzung und die Bevölkerung in Grado
waren in Alarmbereitschaft und erwarteten jeden Moment den Angriff der Sa-
razenen; Venedig hatte eine kriegsbereite starke Flotte und eilte den Angegrif-
fenen zu Hilfe. 

Nachdem sie die Sarazenen nicht mehr unter Grado angetroffen hatten, denn
die hatten den Angriff abgebrochen, fuhr das venezianische Geschwader unter
dem Kommando des Dogensohnes weiter nach Osten und stieß vor der istri-
schen Küste zufällig auf die kroatische Flotte und vernichtete sie. Dieses ganze
Tatsachengeflecht kann wohl kaum ausschließlich dem Zufall zugeschrieben
werden, eher sehr komplizierten und äußerst gefährlichen Verwicklungen im
Adriaraum zu dieser Zeit.

Weder vermochte diese Verschwörung Domagojs Herrschaft etwas anzutun
noch hatte der zufällige venezianische Sieg ernstere Folgen. Ganz im Gegenteil!
Die Kroaten haben den Venezianern tüchtig die Zähne gezeigt, nur dass die ve-
nezianischen Quellen die eigenen Niederlagen verschweigen. Es genügt schon
zu wissen, wie Johannes Diakonus über die Kroaten als das schlimmste Volk
unter den Slawen und Dalmatinern spricht («Sclavorum pessime gentes et Da-
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66 F. Šišić, Povijest Hrvata (Geschichte der Kroaten), S.353.
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macianorum»)67 und über deren Herrscher als schlimsten kroatischen Fürsten
(«pessimus Sclavorum Dux»)68, und man weiß nur zu gut, wer die wahren Herr-
scher der Adria jener Zeit waren.

Denn die Venezianer würden sich nicht beim Papst beklagen und um Ver-
mittlung bitten, hätten sie doch den Kroaten mit der Waffe in der Hand ihren
Willen und ihre Macht beweisen. können. Sie wandten sich erst mit ihrer Bitte
an den Papst, nachdem sie die Kraft und den Mut der Kroaten zu spüren be-
kommen hatten. Aus diesem Grund schreibt Papst Johannes VIII. im versöhn-
lichen Ton dem Berühmten Fürst Domagoj («glorioso duci»), sich auf die Seite
der Venezianer stellend: »Zudem möchten wir den Eifer deiner Ergebenheit er-
wähnen, dass du gegen die Seeräuber, die unter dem Schutz deines Namens wie
toll die Christen69 überfallen, mit aller Kraft vorgehst, denn du weißt, dass deren
Gräueltaten deinen guten Ruf zunichte machen».70

15.

Kroatien widerstand allen Versuchungen und behielt denselben Status an der
Adria inne wie zu Mislavs und Trpimirs Zeiten. Es herrschte Frieden, die roma-
nischen Städte in Dalmatien zahlten den Kroaten Tribut für freie Seefahrt und
Nutzung des Bodens außerhalb der Stadtmauern. Das dalmatinische byzantini-
sche Thema Basileios’ war nur noch eine bloße Formalität in dessen Souvere-
nität über die dalmatinischen Städte. 

Tatsache ist die kroatische Herrschaft über Land und Meer, Tatsache ist die
Autonomie dieser Städte, Tatsache jedoch ist auch die ständig im Verborgenen
lauernde Gefahr, dass sich diese formale Souverenität nicht eines Tages wieder
in eine reale verwandelt.

Zu Recht kann man darauf schließen, dass der kroatische Staat zur Zeit Do-
magojs, zweifellos eine der schwersten Epochen in der kroatischen Geschichte,
ein vollkommen unabhängiges Staatsgebilde darstellt, dass sowohl seine Gren-
zen als auch alle Prärogative wirklicher Souverenität auf seinem Staatsgebiet zu
erhalten verstand. Es widerstand allen Versuchungen, so dass Domagoj eine er-
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67 F. Rački, Documenta historiae S.365
68 Daselbst, S.366.
69 Offenbar sind die Venezianer gemeint.
70 Nach N.Klaić, Izvori za hrvatsku povijest (Quellen zur kroatischen Geschichte), S.26.
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starkte und gefestigte Volksgemeinschaft hinterließ, die nach seinem Tod dem
Appetit fremden Machthungers Einhalt zu bieten wusste.

Nach einer zwei Jahre dauernden Krise unter der Herrschaft des byzantini-
schen Exponenten Zdeslav, setzte Kroatien seinen Weg als unabhängiger Staat
von der Herrschaftszeit Branimirs bis zu der von Tomislav entschlossen fort.
Das kroatische Staats- und Nationaleinkommen verzeichnet im 9. Jh. ein posi-
tives Wachstum. Kroatien betrat das 10.Jh. mit einem positiven Saldo. Es ist
keineswegs ein Zwergenstaat unter den Großmächten der Welt, ein Körnchen
zwischen zwei Mühlsteinen, sondern ein angesehener Staat, selbständig und
stark, der sich jedem zu widersetzen vermag. Er nimmt als ernst zu nehmender
Faktor seinen Platz ein ohne auf fremden Halt angewiesen zu sein, um existie-
ren und prosperieren zu können.
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