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B E V E Z E T É S . Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η .

A magyar-bizánci érintkezések
nek egyik legélénkebb szakasza 
Mánuel korára esik, aki trónra- 
lépése után teljes erővel kezdett 
hozzá a bizánci császárság régi 
törekvésének, a régi római biro
dalom egységének megvalósításá
hoz.1 De szem elől tévesztve azt, 
hogy a bizánci császárság igazi 
alapja keleten van, és onnan 
fenyegeti a veszély is, politikája 
nyugat felé fordult. Szerette volna 
a császárság Itáliában elvesztett 
birtokait visszaszerezni s egyide
jűleg igyekezett kiterjeszteni fenn
hatóságát az egykor Bizánchoz

Μέγα μέρος τής στενωτέρας επα
φής των Ούγγρων μετά τον Βυζαν
τίου συμπίπτει με την εποχήν τον 
Μανουήλ, ό οποίος μετά την εις τον 
θρόνον άνοδόν του ήρχισε μετά  
ζήλου την πραγματοποίησιν των 
παλαιών προσπαθειών τής βυζαν
τινής αυτοκρατορίας, δηλαδή τήν 
επανόρϋωσιν τής παλαιός ρωμαϊκής 
επικράτειας.1 Ά λλα  μή διαβλέψας, 
δτι ή βάσις τής βυζαντινής αυτο
κρατορίας ενρίσκεται εις τήν άνα- 
τολήν καί ότι ό μεγαλύτερος κίνδυ
νος ό άπειλών αυτήν προέρχεται 
εξ αυτής, κατηνθννεν τήν πολιτικήν 
τον προς τήν δύσιν. Έ πεϋνμει νά

1 Irodalom — Βιβλιογραφία: Η. von Kap-Herr : Die abendländische Politik 
Kaiser Manuels, Strassburg 1881. — Hodinka A. : A szerb fejedelemségek állapota 
és viszonya Magyarország- és Byzánczhoz a XII. század közepén. (Az 1149. és 
1150. hadjáratok.) ; Byzáncz történetéből a XII. században. A két császárság 
szövetsége (1148— 1155), Történelmi Tár 1889. 143—149, 209—229. — Pauler Gy. : 
A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I., Budapest 1899.2 — 
Scherer F. : Komnénosz Mánuel bizánci császár (1143—1180) világuralmi törek
vései, Gyula 1911. — F. Ghalandon : Les Comnène II. Jean II. Comnène (1118—1143) 
et Manuel I. Comnène (1143—1180), Paris 1912. — Moravcsik Gy. : III. Béla és 
a bizánci birodalom Mánuel halála után, Századok 67 (1933) 518—528. =  Pour 
une alliance byzantino-hongroise (second moitié du XIIe siècle), Byzantion 8 (1933) 
555—568. — Ph. Muraty : Μανουήλ ό Κομνηνός και ai σχέσεις αυτόν προς Βέλαν τον Γ' 
καί τους προκατόχους τον, Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 11 (1935) 283—290. —  
Ilóman Β. : Magyar történet I., Budapest, 19352. =  Geschichte des ungarischen 
Mittelalters I., Berlin 1940. — Gyóni M. : Magyarország és a magyarság a 
bizánci források tükrében — Ungarn und das Ungartum im Spiegel der byzan
tinischen Quellen [Magyar-görög tanulmányok =  Ονγγροελληνικαί Μελέται 7.], 
Budapest 1938. — Bödey J. : Rilai Szent Iván legendájának magyar vonatkozásai, 
Archívum Philologicum — Egyetemes Philologiai Közlöny 64 (1940) 217—
221. — G. Ostrogorsky : Geschichte des byzantinischen Staates. München 1940.

1*
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tartozó balkáni területekre is. De 
«Magyarország ebben az időben 
már hatalmi körébe vonta a fizi
kai földrajzilag reánk utalt s a 
Duna vízrendszerére nyíló terü
leteket. így Boszniát s a vele 
szomszédos Dalmáciát és Szer
biát».2 1149-ben indult meg a harc 
a szerbek ellen, kiket egy évvel 
később magyar hadak is támo
gattak, ami a csaknem évről évre 
megújuló magyar-görög harcok 
sorozatát indította meg. E küz
delmek igazi oka az volt, hogy 
Mánuel sikertelen délitáliai poli
tikájáért görög-magyar únió meg
teremtésével akarta magát kár
pótolni. Ezért harcolt II. Gézával 
az 1156-ban megkötött ötéves 
fegyverszünetig. Hogy azonban 
terveivel ekkor sem hagyott fel, 
bizonyítja az, hogy szívesen fo
gadta udvarában mindazokat, 
akik a magyar trónra igényt ta r t
hattak, és hogy a Géza halála 
utáni zavaros időkben is mindig 
olyanokat akart látni a magyar 
trónon, akik az ő befolyása alatt 
állottak. Csak a fegyveres kísér
letek sikertelensége után kezdett 
tervének békés úton való meg
valósításához. 1163-ban udvarába 
vitte Béla herceget, akit utódjául 
szemelt ki, leánya vőlegényévé 
tett s nászajándékul Horvátorszá
got és Dalmáciát kérte számára. 
Az ezután is megújuló harcok már 
Béla herceg érdekeinek védelme-

επανακτήση τάς είς την 5Ιταλίαν 
άπολεσϋείσας περιοχάς και συγχρό
νως να εξαπλώση την κυριαρχίαν 
του και επί των άλλοτε εις τό 
Βυζάντιον υπαγόμενων περιοχών 
της Βαλκανικής. «’Αλλά ταυτοχρό- 
νως η Ουγγαρία ερρίπτε ήδη κυριαρ
χικά βλέμματα είς τάς περιοχάς, 
αϊτινες φυσικώς καί γεωγραφικώς 
ανήκουν είς αυτήν καί εκτείνονται 
κατά μήκος τοϋ Δουνάβεως: την 
Βοσνίαν καί την γείτονα αυτής 
Δαλματίαν καί Σερβίαν.»2 'Ο κατά 
των Σέρβων άγων ήρχισε τό 1149, 
μετά εν έτος δε εβοηϋησαν τούτους 
καί ουγγρικά στρατεύματα, οπερ 
ύπηρξεν αιτία των άπό έτους είς 
έτος επαναλαμβανομένων περαι
τέρω ούγγ ροελληνικών πολέμων. 
Πραγματική αιτία τά>ν διηνεκών 
τούτων αγώνων ητο η επιθυμία τοϋ 
Μανουήλ νά αποζημίωση διά της 
δημιουργίας έλληνοουγγρικης ενώ - 
σεως κατόπιν τής ανεπιτυχούς πολι
τικής του είς την νοτίαν 5Ιταλίαν. 
Διά τούτο ήγωνίσόη κατά τοϋ Γέϊζα 
(Géza) τοϋ Β ’ μέχρι τοϋ 1156, 
οτε συνήφϋη τό πενταετές σύμφω
νον άνακωχής μεταξύ των. Ούτε 
όμως κατόπιν τούτου παρητήϋη τών 
βλέψεων του, οπερ άποδεικνύεται 
διά τοϋ γεγονότος, δτι ευχαρίστως 
εδέχϋη είς την αυλήν του όλους 
τούς άπαιτοϋντας νά άνέλϋιυσιν είς 
τον ουγγρικόν όρόνον καί ότι κατά 
την ταραχώδη εποχήν μετά τον 
ϋάνατον τοϋ Γέϊζα ήϋέλησε πάντοτε 
νά βλέπη είς τον ουγγρικόν ϋρόνον

2 Scherer op. cit. ρ. 87.



zése címén folytak 1167-ig. Két 
évvel később fia született Mánuel- 
nek. Béla háttérbe szorult s mikor 
1172-ben elfoglalta a magyar 
trónt, Mánuel megígértette vele, 
hogy Bizánc érdekeit mindig szem 
előtt fogja tartani. Ettől kezdve 
Mánuel haláláig tényleg a leg
szorosabb barátságban volt egy
mással a két birodalom. így már 
az 1172. évi szövetségi szerződés
sel lezártnak tekinthető Magyar- 
országon a görög hatalmi törek
vések mozgalmas korszaka.

Mánuel korának történetére 
vonatkozólag «a hazai források 
és emlékanyag töredékes vallomá
sát kiegészítik a bizánci források, 
melyek . . . nagybecsű, sokszor 
egészen egyedülálló tudósításokat 
őriztek meg. A történeti műveken 
kívül a dicsőítő költemények és 
beszédek egész sora maradt ránk, 
melyek Mánuel küzdelmeit és így

πρόσωπα τής επιρροής τον. Μόνον 
μετά την αποτυχίαν των όπλων 
ήρχισε την πραγ ματοποίησιν τον 
σχεδίου τον δι ειρηνικής δδον. Κατά 
το έτος 1163 έφερε εις την αυλήν 
του τον πρίγκηπα Μπέλαν (B éla), 
τον όποιον προώριζε ώς διάδοχόν 
του και διά τούτο κατέστησε αυτόν 
γαμβρόν τής κόρης τον καί ώς 
γαμήλιον δώρον εζήτησε παρά τοϋ 
Γέϊζα την Κροατίαν καί Δαλμα
τίαν. Τους κατόπιν τούτον αγώνας 
διαρκέσαντας μέχρι τοϋ 1167 διεξή- 
γαγε δήόεν υπέρ των συμφέροντος 
τον πρίγκηπος Μπέλα. Μετά δυο 
όμως έτη εγεννήϋη υιός τον Μ α
νουήλ. 'Ο Μπέλας τότε παρηγκω- 
νίσϋη, άλλ’ ότε κατά τό 1172 άνήλ- 
■&εν εις τον ουγγρικόν ϋρόνον, ύπε- 
σχέϋη εις τον Μανουήλ, ότι ϋά 
έχει πάντοτε προ όφϋ'αλμοϋ τά 
συμφέροντα τοϋ Βυζαντίου. ’Έ κτοτε  
μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Μανουήλ 
πράγματι διετηρήϋη ή στενωτέρα 
φιλία μεταξύ των δύο επικρατειών 
καί οντω διά τής συνάψεως τοϋ 
συμφώνου ανακωχής τοϋ έτους 1172 
θεωρείται πλέον ώς λήξο.σα καί ή 
εποχή των ελληνικών κυριαρχικών 
βλέψεων επί τής Ουγγαρίας.

«Τάς ουγγρικός πηγάς καί τά 
αποσπάσματα τών ουγγρικών άπο- 
μνημονευμάτων περί τής ιστορίας 
τής εποχής τοϋ Μανουήλ συμπλη
ρώνουν ai βνζαντιναί πηγαί, αίτι- 
νες είναι ανεκτίμητοι καί εν πολλοϊς 
διετήρησαν πληροφορίας μοναδικάς. 
Έ κτος τών Ιστορικών έργων διεσώ- 
ϋησαν καί πολλά ποιήματα καί 
λόγοι εξνμνοϋντες τους άγώνας τοϋ
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a magyar hadjáratokat is tárgyal
ják, vagy legalább is érintik».3 
A bizánci források igazi értéke 
akkor bontakozik ki előttünk, ha 
meggondoljuk, hogy a latin nyelvű 
hazai és külföldi források4 a leg
jobb esetben is csak egy-két szó
val intézik el a hadjáratokat. 
Mügein Henrik német nyelvű 
krónikájának két fejezete (53, 56) 
részletesebben tárgyalja ugyan 
Mánuel két vállalkozását,5 de ez 
is sokkal szegényebb anyagot 
nyújt, mint a bizánci források. 
Ez utóbbiakat három csoportba 
szokás osztani : történeti művek, 
beszédek, költemények.6 * 8

Legbecsesebb forrásunk Kin- 
namos 5Επίτομή című műve, mely 
1176-ig tárgyalja az eseményeket. 
Feltétlenül megbízhatónak és hi-

Μανουήλ, οιτινες καί περιγράφουν 
ή τουλάχιστον εγγίζουν και τάς 
κατά των Ούγγρων εκστρατείας 
του)).3 'Η  πραγματική άξια των 
βυζαντινών πηγών φαίνεται εκ τοϋ 
γεγονότος, ότι ai ούγγρικαι και 
ξέναι πηγαί4 λατινικής γλώσσης 
μόνον δι ελαχίστων λόγων κάμνουν 
μνείαν τών έκστρατειών. 'Ο  3Ερρίκος 
Mügeln εν τοΐς χρονικοΐς αϋτοϋ 
εις γερμανικήν γλώσσαν περιγράφει 
λεπτομερώς εις δυο κεφάλαια (53, 
56) τάς επιχειρήσεις του Μανουήλ,5 
άλλα και ai πληροφορίαι αύται είναι 
πολύ πτωχότεροι ή ai βυζαντινοί 
πηγαί. A i τελευταίοι διαιρούνται 
εις τρεις κατηγορίας ‘ ιστορικά έργα, 
λόγους, καί ποιήματα.6

'Η  πλέον άξιόπιστος πηγή είναι 
ή «3Επιτομή)) τοϋ Κιννάμου, ήτις 
περιγράφει τά γεγόνοτα μέχρι τοϋ 
έτους 1176. Αυτή ϋεωρείται άξιό-

3 Moravcsik : A magyar történet bizánci forrásai, Budapest 1934. 175.
4 E. Szentpétery : Scriptores rerum Hungaricarum I—II., Budapest 1937—38.
5 Ibidem, II. pp. 199— 200 et 203. — Cf. Domanovszky S. : Mügein Henrik 

német nyelvű krónikája és a Rímes Krónika, Századok 41 (1907) 20—35, 119—142.
6 Rövidítések — Σνντομίαι ;
Kinnamos =  Ioannis Cinnami Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis 

gestarum, rec. A. Meineke, Bonnae 1836.
Lampros =  Sp. Lampros : Ό  Μαρκιανός κώδιξ 524, Νέος ' Ελληνομνήμων

8 (1911) 113—192.
Μ  =  cod. Venetus-Marcianus gr. XI. 22 (s. XIII.).
Miller, Recueil =  E. Miller : Recueil des historiens des croisades. Historiens 

grecs II. Paris 1881.
Miller, Revue =  E. Miller : Revue Archéologique N. S. 25—26 (1873).
Mingarelli =  Mingarelli : Graeci codices manuscripti apud Nanios patricios 

Venetos asservati, Bononiae 1784.
Moravcsik =  Moravcsik Gy. : A magyar történet bizánci forrásai, Budapest 

1934. Cf. 'Ελληνικά 8 (1935) 19—27.
Niketas =  Nicetae Choniatae história, rec. I. Bekker, Bonnae 1835.
Regel =  Fontes rerum Byzantinarum, accuravit W. Regel I. 1—2, Petropoli 

1892—1917.
A bizánci forrásokra vonatkozólag 1. általában Moravcsik fent említett mun

káját (189 208. 1.). Περί τών βυζαντινών πηγών βλ. èv γένει τό άνωτέρω μνημονεν&εν
εργον τοϋ κ. Moravcsik, σελ. 189—208.



telesnek tekinthetjük, mert írott 
és szóbeli források s a szerző saját 
tapasztalatai alapján közvetlenül 
Mánuel halála után, 1180—1183 
között készült. Kimerítő képet ad 
Mánuel magyar hadjáratairól. — 
Az 1150/51. évi harcokban a szer- 
beket segítő magyar csapatok 
vezére, Bakchinos, a Tara folyó 
melletti ütközetben párviadalt 
vív Mánuel császárral. — A kö
vetkező (1151/52) hadjáratban a 
görög támadásnak sokáig ellent- 
álló Zimony védői megadják ma
gukat. Később a Géza és Belos 
bán vezetése alatt megérkező 
magyar hadak visszaszorítják 
Mánuelt, aki ekkor elfogadja 
békeajánlatukat. — 1154 elején 
Mánuel Géza készülődésére a 
Dunához vonul, de küzdelemre 
nem kerül sor. — Még ebben az 
évben újabb magyar mozgolódás 
hírére Szófiáig jön előre Mánuel, 
de magyar ajánlatra ismét békés 
úton intézik el az ellentéteket. — 
1155-ben a trónkövetelő Andro- 
nikosszal való megegyezés értel
mében Géza szövetséges csapatok 
támogatásával bizánci területen 
döntő csapást mér egy, a későbbi 
IV. István híveivel is megerősí
te tt görög seregre. — A követ
kező év tavaszán Mánuel támad. 
Már a Duna vonalán áll, de az 
előző évi harcok görög foglyainak 
visszaadása ellenében hajlandó 
békét kötni. — Géza halála után 
a IV. István támogatására induló 
görög csapatok, mivel közben az

πιστός και άξιόλογος, διότι εγράφη 
αμέσως μετά τον θάνατον τον Μ α
νουήλ περί τα έτη 1180—1183 έπι 
τη βάσει ιδίας πείρας τον σνγγρα- 
φέως καί γραπτών και προφορικών 
πηγών. Αυτή παρέχει εκτενή εικόνα 
τών ουγγρικών εκστρατειών. — 'Ο  
άρχηγός τών ουγγρικών στρατευ
μάτων, άτινα ήλθον εις βοήθειαν 
τών Σέρβων κατά την εκστρατείαν 
του 1150j51, ό Βακχΐνος, κατά 
την μάχην παρά τον ποταμόν Τάρα 
έμονομάχησε μετά τον αντοκράτορος 
Μανουήλ. — Κατά την έπομένην 
εκστρατείαν (1151/52) οι νπερασπι- 
στai τον Ζενγμίνου (Zimony) μετά  
μακράν πολιορκίαν παραδίδονται. 
Άργότερον τά ουγγρικά στρατεύ
ματα υπό την αρχηγίαν τον Γέϊζα 
και Βέλοσι ( Belos) απωθούν τον 
Μανουήλ, δστις και αποδέχεται 
τάς προτάσεις ειρήνης. — Κατά 
τάς άρχάς τον 1154 λόγω τών 
προετοιμασιών τον Γέϊζα ό Μ α
νουήλ προχωρεί προς τον Δούνα- 
βιν, άλλα άγων δεν διεξήχθη. — 
Κατά τό αυτό έτος συνέπεια τής 
είδήσεως περί τών ουγγρικών κινή
σεων ό Μανουήλ εκ νέου προχωρεί 
μέχρι τής Σοφίας, άλλα και πάλιν 
κατόπιν ουγγρικής προτάσεως ai 
άντιθέσεις εξομαλύνονται ειρηνικώς. 
— Κατά τό 1155 διά τής ύποστηρί- 
ξεως τών συμμαχικών στρατευμά
των κατά τό πνεύμα τής συμφωνίας 
μετά τον τον θρόνον διεκδικονντος 
Ανδρονίκου ό Γέϊζας καταφέρει 
άποφασιστικόν πλήγμα εις βυζαν
τινόν έδαφος έπι τον ελληνικού στρα
τού βοηθουμένου καί υπό τών όπα-
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ellentétek elsimultak, harc nélkül 
visszatérnek. — IV. István el
űzése után Mánuel, hogy bosszút 
álljon rokonáért, nem fogadva a 
magyar követséget Belgrádig 
nyomul előre, de itt letéve eddigi 
tervéről Béla herceget kéri a ma
gyaroktól s az ismert feltételek 
mellett magával is viszi (1163). — 
Mivel azonban a magyarok a 
megígért területeket nem voltak 
hajlandók átengedni, 1164-ben 
Bácsig vonul Mánuel. III. István 
csak ekkor hajlandó beváltani 
ígéretét, mire Mánuel is lemond 
IV. István további támogatásá
ról. — De nem tartja meg sza
vát. Ezért a magyarok az ország 
déli határának biztosítására el
foglalják a Szerémséget, majd 
IV. István megmérgezése után 
Zimony várát is. A később meg
érkező Mánuelnek sikerül a várat 
visszafoglalni s ekkor III. István 
ajánlatára ismét békét kötnek 
(1165). — Ennek ellenére a kö
vetkező évben magyar hadak 
megtámadják és szétverik a Sze- 
rémség bizánci őrségét. Mánuel 
Béla herceg vezetésével küld ide 
sereget. Ez nem bocsátkozik küz
delembe, viszont két másik görög 
sereg Erdélyt pusztítja ezalatt. — 
1167-ben Mánuel hadvezére döntő 
csapást mér az előző évben győz
tes Dionysios csapataira.

δών τοϋ κατόπιν Στεφάνου τον 
Δ '. — Κατά την ανοιξιν τον επομέ
νου έτους επιτίθεται ο Μανουήλ.
3Ή δη εύρίσκεται εις την γραμμήν 
τον Δοννάβεως, άλλα εις άντα- 
πόδοσιν των έλληνικών αιχμαλώτων 
των πολέμων τον παρελθόντος έτους 
είναι διατεθειμένος να συν άγη ειρή
νην. — Τα προς νποστήριξιν τοϋ 
Στεφάνου τον Δ' άναχωρήσαντα στρα
τεύματα μετά τον θάνατον τοϋ Γέϊζα  
επιστρέφουν χωρίς νά συνάγουν 
μάχην, επειδή εν τω μεταξύ αί άντι- 
θέσεις εξωμαλύνθησαν. — Μετά την 
εκδίωξιν τοϋ Στεφάνου τοϋ Δ' ό Μα
νουήλ διά νά εκδικηθή τον συγγενή 
του, μη αποδεχθείς την ουγγρικήν 
επιτροπήν προχωρεί μέχρι τοϋ Βελι
γραδιού, άλΣ ενταϋθα παραιτού
μενος τοϋ σχεδίου του ζητεί εκ των 
Ούγγρων τον πρίγκηπα Μπέλαν, 
τον οποίον καί φέρει μεθ3 έαυτοϋ 
υπό τους γνωστούς όρους (1163). — 
3Επειδή όμως οί Ούγγροι δεν ήσαν 
διατεθειμένοι νά παραχωρήσουν εις 
αυτόν τάς ύποσχεθείσας περιοχάς, 
6 Μανουήλ φθάνει κατά τό 1164 
μέχρι τοϋ Παγατζίου ( B ács). Τότε 
μόνον εξεπλήρωσε την ύπόσχεσίν 
του ό Στέφανος ό Γ ' καί τότε καί 
ό Μανουήλ παρητήθη τής ύπο- 
στηρίξεως τοϋ Στεφάνου τοϋ Δ '. — 
3Επειδή όμως ό αύτοκράτωρ δεν 
κρατεί την ύπόσχεσίν του, τά ουγ
γρικά στρατεύματα προς εξασφάλι- 
σιν των νοτίων συνόρων τοϋ κράτους 
καταλαμβάνουν τό Σίρμιον καί κατό - 
πιν τής δηλητηριάσεως τοϋ Στεφά
νου τοϋ Δ' καί τον πύργον τοϋ 
Ζευγμίνου. ΓΟ βραδύτερον άφιχθείς
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Másik értékes forrásunk Nike- 
tas Χρονική διήγησις-e, mely Má- 
nuel egész korát felöleli. A műnek 
bennünket érdeklő része ránk 
maradt alakjában 1183 előtt nem 
keletkezhetett. Mánuel magyar 
hadjáratairól a következő képet 
kapjuk. — 1150/51-ben a magyar 
segítséggel küzdő szerbeket tá 
madja meg Mánuel és párviadal
ban legyőzi Bakchinost. — Majd 
(1151/52) a Szerémség elfoglalása 
és kirablása után diadalmenettel 
vonul haza. — 1154-ben a magyar 
mozgolódás hírére Szófiánál gyűjti 
össze seregét, de magyar kérésre 
abbahagyja készülődését. — 1155- 
ben az Andronikosszal való meg
egyezés értelmében Géza támadja 
meg Bizáncot. — Géza halála 
után Mánuel rokonát, Istvánt 
akarja trónra segíteni. Első kísér-

Μανουήλ καταλαμβάνει εκ νέου τον 
πύργον, αλλά σννεπεία τής προτά- 
σεως τον Στεφάνου τον Γ ' συνάπτει 
καί πάλαν εΙρήνην (1165). — Παρά 
τήν ειρήνην το επόμενον έτος τα 
ουγγρικά στρατεύματα επιτιθέμενα 
κατασυντρίβουν τήν βυζαντινήν φυ
λακήν τον Σιρμίον. Ο Μανουήλ 
τότε υπό τήν άρχηγίαν του πρίγκή
πος Μπελά αποστέλλει στράτευμα. 
Τούτο όμως δεν ρίπτεται εις τον 
αγώνα, δύο δε άλλα έλληνικά στρα
τεύματα καταστρέφουν τήν Τραν
συλβανίαν. — Τό έτος 1167 ο στρα
τηγός τον Μανουήλ δρέπει οριστικήν 
νίκην ενάντιόν των στρατευμάτων 
του νικητον τον προηγουμένου έτους 
Διονυσίου.

’Ά λλη  αξιόλογος πηγή είναι ή 
«Χρονική διήγησις» τον Νικήτα, 
ήτις περιλαμβάνει ολόκληρον τήν 
εποχήν τον Μανουήλ. Τό τμήμα τοΰ 
έργου, όπερ μάς ενδιαφέρει, υπό 
τήν μορφήν, εις ήν ενρίσκεται σήμε
ρον, δεν είναι δυνατόν νά εχη γραφή 
προ τον 1183. Περί των εκστρα
τειών τον Μανουήλ εκ τον έργου 
τούτον λαμβάνομεν τήν εξής ε ι
κόνα. — Τό 1150/51 ο Μανουήλ 
επιτίθεται κατά τών διά τής βοή
θειας τών Ούγγρων στρατευμάτων 
άγωνιζομένων σερβικών τοιούτων 
καί εις μονομαχίαν νικά τον Βακχί- 
νον. — Μετά τήν κατάληψιν καί 
τήν λεηλασίαν τον Σιρμίον επιστρέ
φει με θρίαμβον εις τήν πατρίδα 
τον (1151/52). — Τό 1154 σννεπεία 
τής είδήσεως τών ουγγρικών προε
τοιμασιών συναθροίζει τά στρατεύ
ματα παρά τήν Σόφιαν, άλλά κατόπιν
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lete (1163) sikertelen, de István 
ezután is sok harcot vív a trón 
elnyeréséért. Mánuel még ebben 
az évben magával viszi Béla her
ceget Konstantinápolyba.— A kö
vetkező évek eseményei közül 
István megmérgezéséről és Zimony 
elfoglalásáról tudósít Niketas. — 
1166-ban Mánuel vezérei veresé
get szenvednek a magyar csapa
toktól. Mánuel ennek és Ist
ván halálának megbosszúlásaképp 
bosszú ostrom után visszafoglalja 
Zimonvt. — 1167-ben Dionysios 
csapatai felett arat nagy győzel
met egy bizánci sereg. — Niketas 
nem annyira részletes, mint Kin- 
namos, mert több hadjáratról 
nem is tesz említést, néha pedig 
több eseményt egybefoglalva ad 
elő. Kinnamos objektivitása is 
hiányzik művéből.

A panegirikus irányzatú al
kalmi beszédekben is sok, gyak
ran pontosan nem is datálható 
kortörténeti vonatkozást talá-

ούγγρικής παρακλήσεως διακόπτει 
τός προετοιμασίας τον. — Το 1155 
κατόπιν σννεννοήσεως μετά τον Ά ν  - 
δρονίκον ό Γέϊζας επιτίθεται κατά, 
τον βυζαντιακον στρατόν. — Μετά 
τον θάνατον τον Γέϊζα 6 Μανουήλ 
νποβοηθεΐ την εις τόν θρόνον άνοδον 
τον συγγενούς αυτού Στεφάνον. Η  
πρώτη τον προσπάθεια αποβαίνει 
άνεπιτνχής (1163), άλΧ ό Στέφα
νος καί εκτοτε άγωνίζεταί επί πολύ 
διά νά κερδίση τόν θρόνον. Κατά 
την διάρκειαν ακόμη τον αντον 
έτους ό Μανουήλ μεταφέρει εις 
Κωνσταντινούπολην τόν πρίγκηπα 
Μπέλαν. — 5Εκ των γεγονότων των 
επομένων ετών ό Νικήτας μας πλη
ροφορεί περί τής δηλητηριάσεως τον 
Στεφάνου καί τής καταλήψεως τον 
Ζευγμίνον. — Τό 1166 οΐ στρατηγοί 
τον Μανουήλ ήττώνται υπό των 
ονγγρικών στρατευμάτων. Ο Μ α
νουήλ εκδικούμενος τό γεγονός αυτό 
ά)ς καί τόν θάνατον τον Στεφάνου 
μετά μακράν πολ.ιορκίαν καταλάμ- 
βανει εκ νέου τό Ζεύγμινον. — Τό 
1167 τμήμα βυζαντινόν στρατόν 
δρέπει λαμπρόν νικήν ύπεράνω των 
στρατευμάτων τον Διονυσίου. — 
'Ο  Νικήτας δεν είναι τόσον λετιτο- 
μερής ώς ό Κίνναμος, διότι πρώτον 
ονδεν άναφέρει περί πολλών εκστρα
τειών καί δεύτερον διότι πολλός 
εξ αυτών περιγράφει περιλ.ηπτικώς. 
’Επίσης ελλείπει εκ τον έργου του 
καί ή άμεροληψία τον Κιννάμον.

3Επίσης καί εις πολλούς πανη
γυρικούς λόγους άνενρίσκομεν συχνό 
ιστορικός περιγραφός τής εποχής, 
ενίοτε καί τοιαύτας, περί των οποίων
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lünk, néha olyanokat is, melyek
ről más forrás nem tudósít ben
nünket. — Elsősorban Michael 
rhetor két beszéde jön tekintetbe. 
Az első7 az 1151/52., a második8 
az 1156. évi hadjárattal foglal
kozik. Általánosságban utal a 
magyar hadjáratokra Ioannes 
Diogenes,9 Michael Italikos10 és 
Konstantinos Manasses11 egy-egy 
és Eustathios thessalonikei érsek 
három beszéde.12 13 14’ 13> 14·

A források harmadik csoport
jába a költői művek tartoznak. 
Legtöbbjük csak általában utal 
a magyar-görög harcokra, de 
«vannak olyan költői művek is, 
amelyek tárgyát Mánuel magyar 
hadjáratai képezik, s amelyek így 
becses részletekkel kiegészítik a 
történetírók tudósításait».15

Egy velencei kézirat16 több

ονδεμία άλλη πηγή κάμνει μνείαν, 
ονχί όμως πάντοτε καί ακριβείς 
ημερομηνίας. — Έ ν  πρώτοις δεόν 
νά ληφϋοϋν νπ’ δφει οι δυο λόγοι 
τον ρήτορος Μιχαήλ. ' Ο πρώτος7 
άσχολεΐται με την εκστρατείαν τον 
1151152, ό δεύτερος8 δέ με την 
τοιαντην τον 1156. —’Εν γενικαϊς 
γραμμαίς άναφέρονν περί των ουγ
γρικών εκστρατειών εις ένα εκ τών 
λόγων των ό ’Ιωάννης Διογένης,9 
ο Μιχαήλ ’Ιταλικός10 καί ο Κων
σταντίνος Μανασσής11 ώς καί ό 
Θεσσαλονίκης Ενστάίΐιος εις τρεις 
λόγονς τον. 12, 13> 14·

Τό τρίτον τμήμα τών πηγών 
αποτελούν τα ποιητικά έργα. Τό 
μεγαλντερον μέρος αντών μόνον εν 
γενικαϊς γραμμαίς αναφέρει περί 
τών ονγγροελληνικών άγώνων, άλλ’ 
δμως «νπάρχονν καί ποιητικά 
έργα, τών οποίων τό άντικείμενον 
αποτελούν αί κατά τών Ούγγρων 
εκστρατεΐαι τού Μανονηλ, όντως 
ώστε σνμπληρώνονν τάς πληροφορίας 
τών ιστορικών δι άξιολόγων λε
πτομερειών.»15

Χειρόγραφον16 ενρισκόμενον εις

7 Ed. Regel, pp. 131—152.
8 Ed. Regel, pp. 152—165.
9 Ed. Regel, pp. 304— 311.
10 Cf. Moravcsik, p. 206.
11 Ed. E. Kurtz : Vizantijskij Vremennik 12 (1905) 88—98. — Cf. Moravcsik 

Gy. : EPhK. 57 (1933) 19—20; Eckhardt S. : Nouvelle Revue de Hongrie 26 
(1933) 289.

12 Ed. Regel, pp. 24—57. — Cf. Th. L. F. Tafel : De Thessalonica eiusque 
agro dissertatio geografica, Berolini 1839, pp. 401—432 ; Migne, Patrologia Graeca 
135 (1887) c. 933— 973.

13 Ed. Regel, pp. 92— 125.
14 Ed. Tafel : Eustathii metropolitae opuscula, Francofurti 1832, pp. 196— 

214 ; Migne, vol. cit. c. 973—1032.
15 Moravcsik, p. 200.
16 cod. Venetus-Marcianus 524 (s. XIII.).



1 2

XII. századi anonim költő művét 
őrizte meg. A kézirat egyik da
rabja17 az 1150/51. és 1151/52. 
évi hadjáratokat tárgyalja. A «ré
szeges» dalmaták megfenyítésére 
induló Mánuel összetalálkozva a 
magyarokkal legyőzte a meztelen 
karddal rátámadó «zsupánt» és 
Szerbiát adófizetésre kényszerí
tette. Elfoglalta a Szerémséget 
is, népét rabszolgává tette s 
diadalmenettel tért vissza Kon- 
stantinápolyba. — A másik köl
temény18 az 1166-i hadjáratra 
vonatkozik. Arról a keresztről 
beszél, melyet a Viddin felől Er
délybe törő és ott fosztogató 
Ioannes Dukas serege állított fel 
Magyarország «közepén» Mánuel 
sok győzelmének emlékére. — 
Található még magyar vonatko
zás több más, erről a korról szóló 
költeményben is.19

Michael Glykas 1164—65-ben 
készült költeménye20 az 1163. évi 
görög támadásról tudósít, melyből 
Mánuel vérontás nélkül aratott

Βενετίαν διεφύλαξεν τα έργα πολλών 
ανωνύμων ποιητών τον ΙΒ ' αίώνος. 
ΛΕν τμήμα17 τον χειρογράφον 
περιγράφει τάς εκστρατείας τών 
ετών 1150/51 και 1151/52. Ο Μ α
νουήλ άναχωρήσας με σκόπον να 
άπειλήση τούς «μεθύσονς» Δαλμά- 
τας σνναντα μετά τών Ούγγρων, 
νικά τον διά γνμνής σπάθης κατ 
αντον επιτεθέντα «ζούπανον» και 
καθιστά την Σερβίαν φόρον νπο- 
τελή. — Κατέλαβε και το Σίρμιον, 
τον δε πληθνσμδν αντον ήχμαλώ- 
τισεν και κατόπιν επέστρεψεν εις 
Κωνσταντινούπολή θριαμβεντικώς. 
— Το άλλον ποίημα18 άναφέρεται 
εις την εκστρατείαν τον 1166. 'Ομι- 
λει περί τοϋ στανροϋ, τον οποίον ο 
εκ Viddin προς την Τρανσνλβανίαν 
προχωρών στρατός τον Ίωάννον 
Δούκα ανήγειρε «εν μέσω» τής 
Ονγγαρίας ώς ενθύμιον τών πολλών 
νικών τον Μανονήλ. — Διεσώθη
σαν και πολλά άλλα ποιήματα περιέ- 
χοντα μνείαν περί τών Ούγγρων.19

Τό ποίημα20 τον Μιχαήλ Γλνκα 
γραφεν κατά τό 1164-65 αναφέρει 
περί τής ελληνικής επιθέσεως τον 
έτους 1163, εκ τής οποίας ό Μα-

17 ’Επί τ ή νεουργηθείση μονή επ’ όνόματι τής ' Y πεοαγίας Θεοτόκου παρά τοϋ πανσέ - 
βαστον μεγάλου έταιρειάρχου · ής εν τώ προνάφ είκονίσθησαν οί βασιλείς, εξ ών ή σειρά 
τοϋ γένους τούτου κατάγεται καί μερικά τινά κατορθώματα τοϋ πορφυρογέννητου και 
αύτοκράτορος κυροϋ Μανουήλ τοϋ Κομνηνοϋ. — Ε fol. 108Γ ed. Lampros, pp. 148— 150.

lb Επίγραμμα γεγονός επί τώ έμπαγέντι μέσον τής Ουγγρικής χώρας Τιμίφ 
Σταυρώ. — Ε fol. 181ν—182Γ ed. Lampros, pp. 178—179.

19 Lampros, pp. 44, 128, 129— 130, 146, 162, 174, 175— 176.
-° Τοϋ αύτοϋ ετεροι προς τον βασιλέα κυρόν Μανουήλ, τον Κομνηνόν, οτε λαμπρός 

από Ούγγρίας στεφανίτης ύπέστρεψε. — Ε cod. Paris. gr. 228 fol. 25r—25v ed. K. 
Krumbacher : Michael Glykas, Sitzungsberichte der philos.-philol. und der hist. 
Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss., München 1894, III. pp. 447—451. — Cf. S. 
Eustratiades : Μιχαήλ τοϋ Γλυκά εις τάς απορίας τής θείας γραφής κεφάλαια I., Athén 
1906, ρρ. ρνζ’—ρξα'.
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győzelemmel tér vissza. Harcra 
nem került sor, mert az ellenség 
félelmében megadta magát.

E kor történeti tárgyú költé
szetének legismertebb darabjai a 
Theodoros Prodromos neve alatt 
szereplő költemények. Ezek jó 
része az M-ben található, melynek 
tartalm át Mingarelli ismerteti. 
Mivel egyes kutatók két, sőt 
három Prodromosról is beszélnek, 
a szerzőség kérdése bizonytalan 
s a Prodromos neve alatt szereplő 
összes költemények kritikai ki
adásának megjelenése előtt eldön
teni nem lehet, de történeti szem
pontból nem is fontos, mert a 
szóbanforgó költemények kétség
kívül egykorú művek. Bennük a 
nagy részüket kitöltő panegirikus 
tendencia mellett sok célzást talá
lunk azokra az eseményekre, me
lyek a dicsőítés alapjául szolgál
nak. A bennünket érdeklő jórészt 
kiadatlan költemények Mánuel- 
nek a magyarokkal vívott harcai
ról szólnak, vagy legalább is érin
tik azokat. — Egy költemény 
foglalkozik az 1150/51-es had
járattal.21 — Ugyanerről, hozzá
véve a következő 1151/52-es har
cok eseményeit, még két költe
mény tudósít bennünket. Az első22 
szerint Mánuel a Tara folyó mel
lett győzelmesen szállt szembe a 
magyarokkal. Majd (a következő

νουήλ επιστρέφει νικητής ανευ αιμα
τοχυσίας. Δεν διεξήχϋη μάχη, επειδή 
ό εχθρός συνέπεια φόβου παρεδόϋη.

Τα πλέον γνωστά ποιητικά έργα 
ιστορικού περιεχομένου τής εποχής 
αυτής φέρονται ώς γραφέντα υπό 
τοϋ Θεοδώρου Προδρόμου. Τά 
πλεϊστα τούτων εύρίσκονται εις τον 
κώδικα Μ, το περιεχόμενον τοϋ 
όποιου μας γνωρίζει ο Mingarelli. 
5Επειδή πολλοί ίστοριοδϊφαι ομιλούν 
περί δύο και τριών ακόμη Προδρό
μων, τό ζήτημα τοϋ συγγραφέως 
είναι σκοτεινόν και δεν δυνάμεϋα 
νά εκφέρω μεν κρίσιν περί αύτοϋ 
προ τής κριτικής εκδόσεως των 
ποιημάτων τούτων, άλΧ όμως τούτο 
από ιστορικής άπόψεως δεν είναι 
και σπουδαίον, διότι τά εν λόγω 
ποιήματα είναι αναμφίσβητήτως τής 
Ιδίας εποχής. Έ κτος τοϋ πανηγυρι
κού ύφους άνευρίσκομεν είς αυτά 
και πολλά σημεία περί των γεγονό
των, τά όποια αποτελούν τήν βάσιν 
τής εξυμνήσεως. Τά ποιήματα, τά 
όποια μάς ενδιαφέρουν, μέγα μέρος 
των οποίων δεν έχει εκδοϋή ακόμη, 
ομιλούν περί των μετά των Ούγγρων 
διεζαχ&έντων άγώνων τοϋ Μανουήλ 
ή ■ τουλάχιστον κάμνουν μνείαν αύ - 
των. — αΕν ποίημα άσχολεΐται με 
τήν εκστρατείαν τοϋ 1150/51.21 — 
Περί αυτής, ώς και περί των 
πολεμικών γεγονότων τοϋ 1151/52, 
μάς πληροφορούν δύο ακόμη ποιή
ματα. Κατά τό πρώτον22 ό Μανουήλ

21 Cf. I. (ρρ. 23— 24.).
22 Τού αύτοϋ κατά άλφάβητον είς τον αυτόν βασιλέα περί τής αυτής νποϋέσεως =  Μ. 

fol. 2Γ—3V et cod. Vindobonensis phil. gr. 321 (s. XIII.) fol. 307r—308T. — Ex Med. 
Miller, Revue 25. pp. 348., 418—419. et 26. pp. 23—24.
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évben) átkelt a Dunán, vérontás 
nélkül, és sok foglyot ejtve elfog
lalta a Szerémséget. — A második 
költemény23 igen részletes tudó
sítást ad az 1150/51-es hadjárat
ról, Mánuel és Bakchinos pár
viadaláról, majd a következő had
járatra vonatkozólag a Dunán 
való átkelésről és Zimony elfog
lalásáról. — Két költemény ma
radt fenn az 1154. év első had
járatáról is.24 — Egy másiknak 
rövid tudósítása valószínűleg az 
1165. vagy 1166. évi hadjáratra 
utal.25 — A többi költemény, 
mely csak általánosságban említi 
a magyarországi harcokat, nem 
datálható. Ezeknek történelmi 
vonatkozású részei Miller kiadá
saiban találhatók meg.26 Magyar 
vonatkozású rész van még egy 
eddig kiadatlan költeményben 
is.27

A költemények legnagyobb ré
széből eddig csak szemelvények 
jelentek meg. Ez alkalommal két 
költeményt adok ki teljesen, csa
tolva hozzájuk még egyet, mely

άνεδείχϋτ) νικητής έναντι των Ο ύγ
γρων παρά τον ποταμόν Τάρα. Το 
επόμενον δε έτος διήλϋε τον Δούνα- 
βιν, άνεν αίματοχνσίας κατέλαβε το 
Σίρμιον σύλλαβόν κα'ι πολλούς αΐχ - 
μαλώτονς. — Το δεύτερον ποίημα23 
άσχολεϊται λεπτομερέστατα με την 
εκστρατείαν τον 1150151, με την 
μονομαχίαν μεταξύ Μανουήλ καί 
Βακχίνον, ώς καί με τήν εις τήν 
έπομένην εκστρατείαν γενομένην διά- 
βασιν τον Δουνάβεως καί τήν κατά- 
ληψιν τον Ζευγμίνου. — ’Επίσης 
διεσώϋησαν δύο ποιήματα περί τής 
πρώτης εκστρατείας τον έτους 
1154.2i — Σύντομος περιγραφή άλ
λου ποιήματος άναφέρεται εις τήν 
εκστρατείαν τον 1165 ή 1166,25 — 
Τά υπόλοιπα ποιήματα, τα οποία 
άσχολοννται με τους κατά τής Ούγ- 
γρίας άγώνας, στερούνται χρονολο
γίας. Τά ιστορικά τμήματα αυτών 
έξεδόϋησαν υπό τον M iller.26 5Ε π ί
σης ουγγρικού περιεχομένου Ιστορι
κόν τμήμα ενρίσκεται καί εις έτερον 
ποίημα μή έκδοΰεν μέχρι τοϋδε.27

Έ κ  τον μεγαλυτέρον μέρους των 
ποιημάτων τούτων μόνον αποσπά
σματα εξεδό&ησαν μέχρι σήμερον. 
’Ε πί τή ευκαιρία ταύτη ϋά έκδώσω 
δύο ποιήματα ολόκληρα καί έτερον,

23 Είς τον αυτόν βασιλέα περί τής αυτής υπσ&έσεως.— Εχ Μ fol. 4Γ—8Τ excerpta 
ed. Miller, Recueil pp. 264—266. et 741— 747.

24 Cf. II. (pp. 25—42.) et III. (pp. 43—46.)
25 Έπάσματα εις τήν κυοάν Θεοδώραν, τήν ϋνγατέρα τοϋ Καίσαρος και τής πορφυ

ρογέννητου κυράς Μαρίας, τής πρώτης ϋνγατρός τοϋ άοιδίμου αύτοκράτορος r Ρωμαίων 
κυροϋ Τωάννου τοϋ Κομνηνοϋ. — Εχ Μ fol. 41Γ—41ν ed. C. Castelïani : Epitalamio 
di Theodoro Prodromo per le nozze di Theodora Comraena e Giovanni Contostefano, 
Venezia 1888. — Exc. ed. Miller, Recueil pp. 765— 766.

26 Miller, Revue 25. pp. 251—255, 344—377. ; Miller, Recueil pp. 230—231, 
752, 754 ; 280—282 ; 747— 748 ; 764— 765 ; 771— 772.

2' M fol. 34v—35r. — Cf. Moravcsik p. 203, 205.
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korábbi kiadásokban már meg
jelent.28 Sajtó alá készítettem 
még egy, az M kézirat föl. 4r— 
8v-ján található költeményt, de 
ennek kiadásáról egyelőre kény
telen voltam lemondani.

A kiadott költemények tudó
sításait, ezek hitelességének és 
chronológiájának kérdését a kö
vetkezőkben ismertetem.

Az I. költemény egész röviden 
beszéli el az eseményeket. Mánuel- 
nek egy «szerbbel» vívott párvia
dalára készült. A Tara folyó siral
mával kezdődik, melynek vize 
majdnem kicsap a sok holttest
től. Majd a Száva kéri Mánuelt, 
hogy elégelje meg a magyarok 
és szerbek lemészárlását. A csá
szár, aki Szerbia közepén ütött 
tábort, a nagy ellenséges seregből 
sokat megfutamított és elejtett s 
végül a király (nyilvánvalóan a 
magyar király) hadvezérét kény
szerítette meghódolásra.

Ezt a hadjáratot, illetőleg Má-

τό όποιον ήδη εχει εκδοΰή.28 Προε
τοίμασα διά τον τύπον εν ακόμη 
ποίημα, το όποιον περιεχεται εις το 
φ. 4r—8° τον χειρογράφου Μ, άλλα 
τής εκδόσεως τούτον επί του παρόν
τος ήναγκάσδην να παραιτηθώ.

Τάς πληροφορίας των εκδοϋέν- 
των ποιημάτων ώς καί την άξιο- 
πιστίαν καί χρονολογίαν αυτών ϋά  
γνωρίσω εν τοις επομένοις.

To I. ποίημα δλως σνντόμως 
εξιστορεί τα γεγόνοτα. Έ γράφη επί 
τή  ευκαιρία μονομαχίας τον Μανουήλ 
μεϋ’’ ενός «Σέρβον». 5Αρχίζει διά 
τον ϋρήνου τον ποταμού Τάρα, 
δστις επλημμύρησε λόγω των πολ
λών πτωμάτων. Κατόπιν παρακαλεϊ 
τον Μανουήλ ο ποταμός Σάβας, νά 
άρκεσίλή με τήν σφαγήν τών Ο ύγ
γρων καί τών Σέρβων. 'Ο αντοκρά- 
τωρ, δστις εστρατοπεδευσε εις τό 
κέντρον τής Σερβίας, έξεδίωξε ή 
εφόνευσε πολλούς εκ τού εχβρικον 
στρατεύματος καί εν τελεί εταπεί- 
νωσεν καί τον στρατηγόν τον βασι- 
λέως ( προφανώς τον Ούγγρου βα
σιλέας ) .

Τήν εκστρατείαν αυτήν ώς καί

38 Kiadásom ama fotográfiái másolatokon alapszik, amelyeket Moravcsik 
professzor úr bocsátott rendelkezésemre. Ezért és általában szíves támogatásáért 
hálás köszönetemet fejezem ki. Megemlítem még, hogy a szakirodalom egy részét 
1939 nyarán a müncheni egyetem közép- és újgörög szemináriumának könyvtárában 
használtam. Ezért F. Dölger egyetemi tanár úrnak tartozom hálás köszönettel. 
Köszönetemet fejezem ki Giulekas Gergely úrnak is, aki a magyar szöveg görögre 
való fordításában segítségemre volt. — 'Η  εκδοσίς μου βασίζεται επί φωτογραφικών 
αντιγράφων, τά όποια έθεσε εις τήν διάθεσίν μου ό κ. καθηγητής Moravcsik. Δι αυτό 
καί γενικώς διά τήν φιλικήν ύποστήριξίν τον εκφράζω τάς θερμός ευχαριστίας μου. 
Μνημονεύω άκόμη, ότι εν μέρος τής σχετικής βιβλιογραφίας είχα τήν ευκαιρίαν νά 
μεταχειριστώ εις τήν βιβλιοθήκην τού μεσαιωνικού καί νεοελληνικού φροντιστηρίου τού 
εν Μονάχο) πανεπιστημίου κατά τό καλοκαίρι τού 1939. Διά τούτο οφείλω θερμός 
χάριτας εις τον κ. καθηγητήν F. Dölger. *Εκφράζω τάς ευχαριστίας μου καί εις τον 
κ. Γρηγόριον Γιουλέκαν, ό όποιος μοϋ παρείχε βοήθειαν εις τήν έλληνικήν μετάφρασιν 
τού ουγγρικού κειμένου.
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nuel hősiességét és a «zsupánnal» 
való párviadalát sokkal részlete
sebben adja elő Kinnamos (103— 
113. 1.) és Niketas (121—122. 1.). 
Erre vonatkoznak egy velencei 
kódexbeli névtelen29 és két, Pro- 
dromos neve alatt ismert költe
mény30 egyes részei.

A költeménynek a hadjáratról 
szóló pár adata megegyezik a 
többi forrás tudósításával, el
tekintve attól, hogy míg Kinna
mos, Niketas és a velencei költő 
szerb nagyzsupánnak mondja Má- 
nuel ellenfelét, ebből a költemény
ből nyilvánvalóvá válik, hogy 
magyar vitézről van szó. Meg
erősíti ezt egy másik prodromosi 
költemény is31 és a történeti kuta
tások is ezt igazolják.32 Bár a 
Prodromos-féle költeményekben a 
név nincs említve, több adat egye
zése folytán bizonyos, hogy ezek
ben is az elbeszélő forrásokban 
névszerint említett Bakchinos 
(Bágyon) ispán szerepel. Vala
mennyi költemény kiemeli még 
azt, hogy Mánuel a rárohanókat 
«egyedül» verte vissza.

A tudósítások alapján teljesen 
világos, s ez valamennyi kutató

την ήρωϊκότητα και την μονομαχίαν 
τοϋ Μανουήλ μετά τον «ζονπάνου» 
εξιστορούν λεπτομερέστερον ό Κίν- 
ναμος ( σελ. 103—113) και Νικήτας 
(σελ. 121—122). Εις αυτάς άναφέ- 
ρονται καί μερικά τμήματα ενός 
ποιήματος29 γραφέντος υπό ανώνυ
μον τοϋ κωδικός τής Βενετίας καί 
μερικά τοιαντα των δυο υπό τό 
όνομα τον Προδρόμου φερομένων 
ποιημάτων ,30

A i πληροφορίαι τού ποιήματος 
περί τής εκστρατείας συμφωνούν 
με τάς τοιαύτας των άλλων πηγών 
με την διαφοράν, ότι εκ τούτον 
εξάγεται τό συμπέρασμα, ότι προ
φανώς πρόκειται περί Ούγγρον εν- 
γενοϋς, ενώ ό Κίνναμος, δ Νικήτας 
καί ό εκ Βενετίας άνώνυμος ποιητής 
λέγουν, ότι ό αντίπαλος τού Μ α
νουήλ ήτο άρχιζονπανος τών Σέρβων. 
Βεβαιιόνει τούτο καί εν έτερον ποίη
μα31 τοϋ Προδρόμου, επίσης άπο- 
δεικνύονν τούτο καί ai ιστορικαί 
μελέται.32 Παρ όλον ότι εις τά 
ποιήματα τού Προδρόμου δεν άναφέ- 
ρεται τό όνομα τοϋ αντιπάλου τοϋ 
Μανουήλ, εκ τών λοιπών πηγών 
προκύπτει, ότι καί ενταύθα πρόκει
ται περί τοϋ εις εκείνας άναφερομέ- 
νον Βακχίνου. "Ολα επίσης τά ποιή
ματα τονίζουν, ότι 6 Μανουήλ «μό
νος» άπέκρονσε τους κατ αύτοΰ 
επιτιθεμένους.

Είναι όλοφάνερον εκ τών πληρο
φοριών, καί εις τοϋτο συμφωνούν

29 Cf. adn. 17.
30 Cf. adn. 22. et 23.
31 Cf. adn. 23.
32 Cf. Gyéni, p. 78. sub voce Βακχΐνος.
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álláspontja, hogy a költemény 
Mánuelnek az 1150/51-es szerb
magyar hadjáratára vonatkozik.

A II. és III. költemény, mint 
egyező adataikból kitűnik, egy
azon hadjárattal foglalkozik, még
pedig a II. hosszabban, a III., 
mely 5 soros versszakokra oszlik, 
röviden, balladai gyorsasággal.

A Ií. költemény a címe szerint 
arra az alkalomra készült, mikor 
Mánuel puszta megjelenésével ré
mületbe ejtette a magyar királyt 
és vérontás nélkül győzelmet ara
tott. Később is említi, hogy harc 
nélkül győzött a császár (59). 
A hadjárat leírására csak hosszú 
bevezetés után tér rá. Mánuel 
megjelenik a Dunánál ; a parton 
táborozó magyar király ezt látva 
félelmében visszafordítja hatal
mas seregét, mely «illyr és kelta» 
szövetségesekkel volt megerő
sítve. A magyar sereg folyóhoz 
hasonló, melybe a szövetségesek 
csapatai mint mellékfolyók tor- 
kollanak bele. Szó van a magyar 
csatarend «mélységben» való fel
állításáról is (146—161). — Közöl 
a költemény egy epizódot is : 
Mánuel még a magyarokkal való 
találkozás előtt rendezte a hozzá 
forduló Dese szerb nagyzsupán 
és vetélytársa hatalmi versengé
sét (276—334) s a szerbekéhez 
hasonlóan intézte el a dalmáciai 
egyenetlenkedéseket is (348—■'

όλοι oi ίστοριοδίφαι, ότι τό ποίημα 
άναφέρεται εις την κατά τών Σερ- 
βοούγγρων εκστρατείαν τον Μ α
νουήλ κατά τό 1150)51.

To II. και τό III. ποίημα, ως 
προκύπτει εκ τών σνμφωνονσών 
προς άλλήλας πληροφοριών, ασχο
λούνται με την αυτήν εκστρατείαν, 
και δη τό II. μακροσκελέστερον, 
ενώ τό III. σνντομώτερον, δπερ καί 
άποτελεϊται έκ στροφών εκ πέντε 
στίχων.

To II. ποίημα, καθώς φαίνεται 
εκ τής επιγραφής τον, εγράφη επί 
τής άναιμάκτον νίκης τον Μ α
νουήλ, δτε διά μόνης τής παρουσίας 
τον επροξένησε τον πανικόν εις τον 
Ούγγρον βασιλέα. Καί περαιτέρω 
επίσης αναφέρει, δτι δ αντοκράτωρ 
ενίκησε χωρίς άγώνος (59). Την 
περιγραφήν τής εκστρατείας αρχίζει 
μόνον μετά μακρόν πρόλογον. 'Ο 
Μανουήλ προβάλλει εις τον Δούνα- 
β ιν  βλέπων τούτο ό παρά τήν δχϋην 
στ ρατοπεδεύων Ούγγρος βασιλεύς 
καί φοβηθείς στρέφει προς τα οπίσω 
τό στράτευμά τον, δπερ ύπεστηρί- 
ζετο υπό τών συμμάχων «’ Ιλλνρών 
καί Κελτών». Τό ποίημα παρο
μοιάζει τό ουγγρικόν μεν στράτευμα 
προς ποταμόν, τά δε συμμαχικά 
στρατεύματα προς παραποτάμους 
αυτού. 3Αναφέρει επίσης καί τό 
βάθος τής παρατάξεως τών Ο ύγ
γρων (146—161). — ’Αναφέρει δέ 
τό έξής επεισόδιον ό Μανουήλ προ 
ακόμη τής συναντήσεώς του μετά  
τών Ούγγρων ετακτοποίησε τό περί 
αρχής ζήτημα τού Σέρβου άρχιζου- 
πάνου Δ εσέ καί τού άντιπάλου αύ-

2
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351). — Utána ismét a magyar 
hadjárat leírása következik. Má- 
nuel jól begyakorolt és felszerelt 
hadsereggel indult a Dunához 
(357—359). I tt haragra lobban- 
totta a magyar király elbizako
dottsága (378—381). A Duna 
mellett szétszórva korhadt és 
szúette hajóroncsokat talált s 
ezekből «egy lehelletével» új hajó
kat épített (388—409). A hajók 
már készen állottak, de a magyar 
vezér nem törődött ezzel bízva 
a Duna vizében és a zavaros idő
járásban. Elbizakodottan beszélt 
a követekkel, meg akart küzdeni 
a császárral, de egyszerre elhall
gatott, mikor a Duna felől fel
harsant a támadást jelző kürtszó. 
Bármennyire is felkészült a harcra, 
gyorsan békeköveteket küldött a 
családi kapcsolatokra s közös hi
tükre hivatkozva (425—462). 
A császár «fényes» győzelmét s a 
magyar király «gyávaságát» dia
daljel hirdeti (524—526). —
Ugyanezt rövidebben összefog
lalva mégegyszer megtaláljuk 
(489—495).

A III. költemény is erről a 
hadjáratról szól. Mikor Mánuel 
a Dunához vonult és ott találta

τοϋ (276—334), καθώς επίσης παρ
ομοίως καί τάς εις Δαλματίαν 
ανωμαλίας (348—351). — Κ α τό π ι  
ακολουθεί και πάλιν ή περιγραφή 
της κατά της Ουγγαρίας εκστρατείας.
Ο Μανουήλ εξεκίνησε προς τον 

Δονναβιν μετά καλώς γεγυμνασμε
νού και ώπλισμένου στρατόν (357— 
359). Έ νταϋθα επροξένησεν οργήν 
εις αυτόν ή υπεροψία τον Ούγγρου 
βασιλέως (378—381). Παρά τον 
Δονναβιν εϋρε σαύρα καί θριπόβρωτα 
άκάτια διεσκορπισμένα, άποσυνέ
θεσε ταϋτα καί κατόπιν «μετά μιας 
πνοιής» κατεσκεύασε νεά τοιαϋτα 
(388—409). Τα πλοία ήσαν έτοιμα, 
άλλα τούτο ουδόλως ενδιέφερε τον 
Ούγγρον στρατηγόν, οστις είχε πε- 
πο ίθησιν εις το ύδωρ τοϋ Δουνά- 
βεως καί εις τάς τρικυμιώδεις καιρι
κός μεταβολάς. Συνω μίλησε με 
τους πρέσβεις μέ υπεροψίαν, ήθελε 
να άγωνισθή με τον αύτοκράτορα, 
άλλα άποτόμως εσιώπησεν, δτε 
ήκουσεν τον την επίθεσιν σημαίνοντα 
ήχον τής σάλπιγγος ερχόμενον εκ 
τον Δοννάβεως. "Οσον καί αν είχε 
προετοιμασϋή διά τον άγώνα, σνντό - 
μως έστειλε πρέσβεις ειρήνης, νπεν- 
ϋνμίζων τους συγγενικούς δεσμούς 
καί την κοινήν πίστιν (425—462). 
Τήν «λαμπρόν)) νίκην τον αντοκρά- 
τορος καί τήν «δειλίαν» τοϋ Ο ύγ
γρου βασιλέως άναφέρει δι ενός 
θριαμβευτικόν σημείου (524—526). 
— Συναντώμεν το ίδιον καί ακόμη 
μίαν φοράν (489—495).

Καί τό III. επίσης ποίημα εξι
στορεί ταντην τήν εκστρατείαν. Οτε 
ο Μανουήλ προήλασε μέχρι τοϋ
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a háborúra készülő magyar ki
rályt, megrémítette azt és kény
szerítette, hogy akarata ellenére 
békekötésre hajoljon (címfelirat). 
A költemény tudósításai majd
nem teljesen egyeznek az előbbié
vel. A magyar király erősen fegy
verkezett és készült a harcra, de 
mikor összecsapásra került volna 
a sor, «eldobta kardját» (1—3). 
A Dunában bízva visszautasította 
Mánuel békés szándékát, de mikor 
meglátta a folyón a császár hajó
hadát, tüstént békekövetséget 
küldött. Bátorságát növelte a 
viharos időjárás is ; nem számí
to tt arra, hogy Mánuel képes lesz 
hajóhadat építeni (6—13). A Duna, 
a magyarok «vízi bástyája» azon
ban nem akadály Mánuelnek 
(16—21). A király csak akkor 
retten meg, mikor felharsan a 
kürtök harci riadója (27, 34). 
Közli a költemény a magyar 
király esküjét, hogy nem szegi 
meg a szerződést, nem bontja fel 
a megegyezést (52—56). — Végül 
található itt egy érdekes epizód 
is. Mikor a magyar király vissza
térőben Amit, éneket hallott, mely 
Mánuelt a magyarok megmentő- 
jének nevezte. A király haragra 
lobbant és megkorbácsoltatta a 
dalt éneklő nőket (77—81).

Δοννάβεως και συνήντησε εκεί τον 
προς πόλεμον έτοιμον Ούγγρον βασι
λέα, κατεφόβησε τούτον και τον 
ήνάγκασε να συνάιρη ειρήνην παρά 
την ϋέλησίν του (τίτλος). A i πληρο - 
φορίαι τού ποιήματος σχεδόν τελείως 
συμφωνούν με τάς τοιαύτας τού 
προηγουμένου ποιήματος. 'Ο  Ο ύγ
γρος βασιλεύς εϊχεν τελείως εξο- 
πλισ&ή και προετοιμασϋή διά τον 
άγώνα, άλλ’ δτε ήλϋεν ή στιγμή  
τής συγκρούσεως, «έρριψε το ξίφος 
του» (1—3). ’Έχων εμπιστοσύνην 
εις τον Δούναβιν απέκρουσε τάς 
προτάσεις ειρήνης τού Μανουήλ, 
άλλ’ δτε άντίκρυσε τον στόλον τού 
αύτοκράτορος εις τον ποταμόν, αμέ
σως έστειλε επιτροπήν ειρήνης. 
Είχεν αυξήσει επίσης την τόλμην 
του ή μεταβολή τού καιρού και δεν 
ύπελόγισεν, δτι ό Μανουήλ ϋά είναι 
εις ϋέσιν να κατασκευάση στόλον 
(6—13). 'Ο  Δούναβις όμως, ό 
«υγρός πύργος» των Ούγγρων, δεν 
εστά&η εμπόδιον εις τον Μανουήλ 
(16—21). 'Ο βασιλεύς τότε μόνον 
κατελήφϋ-η υπό πανικού, δτε ήκού- 
σϋη ή πολεμική Ιαχή τού σαλπίγγος 
(27, 34). 3Αναφέρει επίσης τό ποίη
μα, δτι ό Ούγγρος βασιλεύς δεν ûà 
παραβή τον δρκον του και δεν ·&ά 
καταλύση τήν συμφωνίαν (52—56). 
— Έ ν  τέλει άνευρίσκομεν εις τό 
ποίημα και εν ακόμη ενδιαφέρον 
επεισόδιον. 'Ο Ούγγρος βασιλεύς 
κατά τήν έπιστροφήν του διερχόμέ
νος διά τίνος χωρίου ήκουσεν άσμα, 
τό όποιον ώνόμαζε τον Μανουήλ 
σωτήρα των Ούγγρων. 'Ο βασιλεύς 
εξοργισϋεις διέταξε να μαστιγώ-

2*
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Mindenekelőtt a két epizódot 
vegyük vizsgálat alá. A II. köl
temény epizódja Kinnamosnál a 
113. lapon olvasható, tehát még 
1151-ben történt. A III. költe
mény epizódja viszont máshol 
nem maradt fenn. Azonban még
sem valószínű, hogy ekkor tör
tént volna, hiszen Mánuel ez alka
lommal nem is lépett magyar 
területre. Valószínű, hogy egy 
későbbi eseményt vont bele a 
szerző ebbe a költeménybe: 1164- 
ben fogadták Mánuelt hozsánná
val a Szerémségben.33

A költemények többi tudósí
tása, amellett, hogy megerősíti 
Kinnamos közlését,34 mely erről 
a hadjáratról a költeményeken 
kívül egyedüli forrásunk, néhány 
adattal bővíti és színezi is azt. 
A csapatoknak folyóhoz és mellék
folyókhoz való hasonlítását való
színűleg rendezett sereg látása 
váltotta ki.35 A költemények a

σουν τάς γυναίκας τάς ιραλλούσας 
τό άσμα τούτο (77—81).

Προ παντός ας εξετάσωμεν τά 
όνο επεισόδια. Τό επεισόδιον τον 
II. ποιήματος δυνάμεϋα νά άναγνώ- 
σωμεν και εις την 113. σελίδα τον 
Κιννάμου, δηλονότι συνέβη τούτο 
κατά τό 1151. Τό επεισόδιον όμως 
τον III. ποιήματος δεν σννανταται 
αλλαχού. Δεν είναι όμως άναμφι- 
σβήτητον, δτι δηλαδή τότε συνέβη 
τούτο, διότι ο Μανουήλ επί τή ευκαι
ρία ταντη ουδόλως επάτησεν εις 
ουγγρικόν έδαφος. Είναι πιδανόν, 
δτι ο συγγραφείς αναμιγνύει εις 
τό ποίημά ίου γεγονός, τό οποίον 
συνέβη άργότερον τό 1164 ύπε- 
δέγβησαν τον Μανουήλ εις τό Σίρ- 
μιον ψάλλοντες τό ώσαννά.33

A i λοιπαι πληροφορίαι των ποιη
μάτων εκτός τον, δτι επιβεβαιώνουν 
τάς άνακοινώσεις τον Κιννάμου,34 
δστις παρέχει τήν μόνην εκτός των 
ποιημάτων τούτων πηγήν περί τής 
εκστρατείας ταύτης, καϋιστοϋν εκ- 
τενεστέρας καί χρωματίζουν ταύτας. 
Ή  παρομοίωσις των στρατευμάτων 
προς ποταμόν καί παραποτάμους 
εγένετο πιϋανόν επί τή βάσει τής

33 Cf. Kinnamos ρ. 221.
34 Kinnamos, pp. 119—120 : βασιλεύς δε Τατζάν των Παιάνων ρήγα τοϊς ψ&άσασιν 

ώδίνοντα εξαπιναίως ταΐς Παριστρίοις επιτε&ήσεσϋαι πόλεσι διανοεΐσ&αι μαβών, ποοφϋά- 
νειν ήπείγετο τήν έγχείρησιν. καί δή προς ταΐς τον ”Ιατρού καί πάλιν υχϋαις ή τάχους είχε 
γενόμενος άντεκάβητο τώ Ούννικώ επί άάτερα ενεστρατοπεδευμένφ καί αύτώ. μέχρι μεν 
ούν τίνος ουδέτεροι χειρών άρχειν ήίλελον, άλλως τε καί νεών οϋπω 'Ρωμαίοις εν τώ τέως 
παρουσών, επεί δε ήμέραις τισίν ύστερον 'Ρωμαίοι εκ των παρόντων ναυπηγησάμενοι 
ακατια ότι πλεϊστα καίλείλκυσαν εις τον ποταμόν, γνούς τά πρασσόμενα των Παιάνων δ 
ρηξ δεισας τε, οπερ εφην, μή καί δεύτερον ήτυχηκώς περί αυτού κινδύνευατη τή αρχή, επί 
συμβάσεις καί πάλιν εχώρει. πρέσβεις τε πέμψας ήτεΐτο χιλιάσιν ού πλέον δέκα ζημιωΰεν 
το Ουννικόν, την άλλην των αιχμαλώτων πληβύν άπολαμβάνειν αϋ&ις. οντω γάρ φίλα 
διά βίου 'Ρωμαίοις φρονήσειν έλεγε καί εν νποσπόνδοις τετάξεσ&αι αιώνα τον πάντα, επί 
τουτοις ούν τής ειρήνης τελεσϋείσης εκεΐάεν ό 'Ρωμαίων άνεζεύγνυ στρατός.

35 Cf. Gyóni, ρ. 66.
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hajóhad hiányán kívül a viharos 
időjárással is megokolják azt, 
hogy a két sereg a Duna két 
partjáról hosszabb ideig farkas
szemet nézett egymással. Elárul
ják, hogy Mánuel már a harc 
elején hajlandó lett volna béke
kötésre, tehát előbb, mint II. 
Géza. A III. költemény részlete
sebben leírja a magyar király 
esküjét, mint Kinnamos s közli 
a magyar békekövetség indokait 
is. A többi tudósítás egyezik 
Kinnamoséval.

Hogy a III. költemény és Kin
namos idézett tudósítása ugyan
arra a hadjáratra vonatkozik, már 
Chalandon is megállapította.36 
Tévedett azonban abban, hogy 
a hadjárat idejét 1152-re tette. 
Ugyanebbe a hibába esett Ho- 
dinka is.37 Moravcsik Gyula Kin
namos tudósítását 1153-ra da
tá lja .38 A többi kutató helyesen 
állapítja meg, hogy ez a hadjárat 
1154-ben volt. Pauler meg is 
okolja állítása helyességét39 azzal 
érvelve, hogy Kinnamos, aki álta- 
lábanvéve szigorúan ragaszkodik a 
chronológiai sorrendhez, Mánuel- 
nek ezt a hadjáratát II. Rogerius-

36 Op. cit. p. 408.
37 Op. cit. p. 223.
38 Moravcsik, p. 191.
39 Op. cit. p. 494. adn. 480.

άψεως τακτικού στρατόν παρατε- 
ταγμενού εις μακράς σειράς.25 Τα 
ποιήματα αιτιολογούν την επί μα 
κράν παϋητικήν στάσιν των στρατευ
μάτων ευρισκομένων εις την μίαν 
καί την άλλην οχβην τον Δοννά- 
βεως άφ’ ενός μέν διά της ελλείφεως 
στόλου, άφ έτερον δέ διά τής 
άσταϋονς καιρικής μεταβολής. Προ
δίδουν, άτι 6 Μανουήλ ήτο έτοιμος 
δι ειρήνην εις την αρχήν ήδη τον 
άγώνος, πρότερον λοιπόν ή ό Γέϊζας 
ό Β '. To I I I  ποίημα περιγράφει 
λεπτόμερέστερον τον ορκον τον Ο ύγ
γρον βασιλέως ή ό Κίνναμος καί 
αναφέρει επίσης καί τό ελατήριον 
τής άποστολής τής επιτροπής ειρήνης. 
Α ί λοιπαί πληροφορίαι συμφωνούν 
προς τάς τον Κιννάμον τοιαντας.

1Ή δη καί ό Chalandon εξηκρί- 
βωσεν, άτι τό III. ποίημα καί αί 
πληροφορίαι τού Κιννάμον, εις τάς 
οποίας παρεπέμψαμεν, άναφέρονται 
εις την αυτήν εκστρατείαν,36 Ή πατή-  
ϋη όμως εις τό, άτι ή εκστρατεία 
εγένετο τό 1152. Εις τό αυτό λάϋος 
επεσεν καί ô Hodinka 21 ΓΟ"Ιούλιος 
Moravcsik χρονολογεί τήν πληρο
φορίαν τού Κιμννάμον διά τό έτος 
1153.28 Οι λοιποί ίστοριοδΐφαι ορ- 
ϋώς λέγουν, άτι ή εκστρατεία έγέ- 
νετο τό 1154. 'Ο  Pauler αιτιολογεί 
τήν ορθότητα τής γνώμης του λέ- 
γων,29 άτι ο Κίνναμος, άστις ανστη- 
ρώς τηρεί τήν χρονολογικήν σειράν, 
ϋέτει τήν εκστρατείαν ταύτην τού
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nak 1154 elején bekövetkezett 
halála után beszéli el.40

Ama tudósításokon kívül, ame
lyeket másutt nem találunk meg, 
s amelyek a forrásanyag meglehe
tősen hézagos volta miatt semmi
esetre sem tarthatók érdektelen
nek, a költemények legfőbb értéke 
abban rejlik, hogy Kinnamos 
adatainak helyességét minden 
esetben igazolják.

40 Cf. Kap-Herr, op. cit. p. 137.

Μανουήλ μετά τον ϋάνατον τον 
Roger τον Β ' εις τάς άρχάς τον 
115440

'Η  μεγίστη σημασία των ποιη
μάτων σννίσταται οχι μόνον εις το, 
ότι μας παρέχουν πληροφορίας, αι 
δεν ανευρίσκονται άλλαχον καί αιτι- 
νες λόγω τής ελλείφεως άφϋόνων 
πηγών δεν είναι άνάξιοι λόγου, αλλά 
καί εις τό, δτι πάντοτε επιβεβαιώ
νουν την όρϋότητα των πληροφοριών 
τον Κιννάμον.



I.

Ε ι ς  τ ο ν  α υ τ ό ν  ( α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ  a ), δ τ  ε ε μ ο ν ο μ ά χ η σ ε  

μ ε τ ά  τ ο ν  π α λ α μ ν α ί ο ν  Σ  έ ρ β ου.

'Ο Τάρας εκταράττεται καί δυσωπεΐ καί λέγει·
«£Τάραξας τά ρεΐϋρά μου, νεκρών έγέμισάς με, 
εξ έζεα εν ή κοίτη μου, το ρενμά μου στενονται· 
κράτει, πορφυρόβλάστητε, τό ρεύμα τον ϋυμον σου.»

5 'Ο Σάβας Ικετεύει σε, κλάδε σεπτής πορφύρας·
«άρκονσί σοι τά πτώματα των Σέρβων καί των Οϋγκρων 
6 των αιμάτων ποταμός βάπτει τά ρεύματά μου.»

Εις τής Σερβίας τον βοννόν τον υψηλόν εκείνον 
τάς κέδρους επνρπόλησεν ή φλόξ ή τον ϋυμον σου, 

ίο καί πας εκείνος ό βουνός εκάπνιζεν ό μέγας
από τον φόβου τον ϋυμον καί τής πολλής οργής σου.

Έ π ί τήν γήν επέβλεψας των Σέρβων, αντοκράτορ, 
καί τρόμος κατεσπάραξε τήν απασαν Σερβίαν 
εκ τοϋ σεισμού τον κράτους σου καί τον πολλον σου φόβου 

is καί τής κρατίστης σου χειρός καί τής φρικτής ανδρείας.
Μέσον Σερβίας επηξας τής κόρτης τους πασσάλους 

καί πάσαν επεσάλενσας τήν χώραν τής Σερβίας 
καί τοις πασσάλοις των βελών κατέτρωσας τους Σέρβονς.

Μ =  cod. Venetus-Marcianus gr. XI. 22 (s. XIII.) fol. 38v.
A =  cod. Ambrosianus gr. 592 [Ο 94 sup] (s. XV.) fol. 31r—32v.
E cod. M ed. G. M. Thomas, Gelehrte Anzeigen der k. bayer. Akad. d. Wiss. 36 

(1853) p. 541, 543. et E. Miller, Recueil des historiens des croisades. Historiens 
grecs II. Paris 1881. p. 763. In linguam Germanicam transtulit Thomas pp. 542, 
544. Mentionem huius poematis om. Mingarelli.

Tit. : αυτόν Μ αύτοκράτορα add. A.
3 εξέζεσεν correxi έξώζεσεν Μ Thomas εξώωσεν A έξώχεσεν Miller στενονται] 

στερονται ex στερούμαι corr. A. 4 ρεύμα] βλέμα Α. 6—7 signum citatio-
nis om. Thomas et Miller. 16— 18 om. A.
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3Απέλυσας τάς άστραπάς τής δόξης σου μακρόϋεν,
20 μυρίας μόνος ετρεχρας δυνάμεις εναντίας

καί τον Σατάν τον Ισχυρόν άνεϊλες αύτοχείρως.
Τις άρι&μήσει, Κομνηνέ, το κράτος των χειρών σου; 

χιλίους εις εδίωξας, κατέβαλες μυρίους 
καί τέλος καϋυπέταξας του κράλη τον στρατάρχην.

25 Εϊδετε, Σέρβοι, Κομνηνόν, ειδετε βασιλέα, 
ήκούσατε βρυχήματα βασιλικά, ζουπάνοι· 
ε λέων Βονκολέοντος μεγαλοπαλατίτης, 
έ λέων μέγας βασιλεύς, ë σκύμνος τής πορφύρας, 
ο μόνοις τοϊς βρυχήμασι νικών τούς άντιπάλους.

22 άρι&μίσει A. cf. De. 8, 17 ; Sir. 18, 5. 23 χιλλίονς A. cf. De.
32, 30 ; Jos. 23,10. 24 στρατάρχον Thomas. 27 ε] aï A. μεγαλοπαλαιτίτης
Miller. 28 ε . . . ε] α ϊ . . .  aî Α. 29 βρνχήμασιν Thomas.
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"Ε τ ε ρ ο ς  λ ό γ ο ς  ε ι ς  τ ο ν  α υ τ ό ν  α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ,  

μ ό ν η ς  τ η ς  α υ τ ό ν  ε π ι σ τ α σ ί α ς  κ α τ έ π λ η ξ ε  τ ο ν  

κ α ί  ν ί κ η ν  ή ρ ε ν ά ν α ί μ α κ τ ο ν .

”Α ν  ελεπτύνϋης, κάλαμε, ποτέ προς στιχουργίαν, 
άρτι λεπτννον μάλιστα προς νέαν υμνω δίαν  
αν οξυγράφου κάλαμος εγένου γραμματέως, 
άρτίως όξυγράφησον τά τής ημέρας, γλώ ττα ·

5 προς δέ καί καλλιγράφησον, αν όλως έτεχνώϋης, 
αν ον ναρκοόντων κίνησιν ό νους κεκίνησαί μοι 
καί μένης άνεκλάλητος καί κράζης εκ βαϋέων, 
ρήξον τής νάρκης τά δεσμό καί την σιγήν άπό&ον 
κ αί περιτράνως καί λαμπρώς μετά κραυγής έκλάλει, 

ίο όσα καί πριν ό βασιλεύς καί ιραλμωδός εξυμνεί 
προς τον Θεόν τον ισχυρόν καί κραταιόν εν μάχαις 
κρα υγάζω ν ενφρανϋήσεται καρδία βασιλέως 
επί τω σωτηρίω σου τω τερατονργηϋέντι 
καί τω μεγαλονργήματι τής άναιμάκτον νίκης,

15 τω νϋν φημιζομένω σου καινοπρεπεΐ τροπαίω, 
δι ής επλάκη στέφανος αντω δικαιοσύνης, 
καί δάξης περιβόλαιον εντίμως εξνφάνθη  
ονκ έκ μελαίνης έρυϋράς πολεμικής μαχαίρας, 
αλίI’ έκ φαιδράς, αλλ3 έκ λαμπράς καί τηλαυγούς ειρήνης

Μ fol. 12Γ—15Τ.
Versus 1— 2, 146—170, 216—220, 251—253, 285— 306, 316—334, 348—358, 

378—381, 402— 409, 425— 469, 489—494, 523—529 faisis numeris notatos ed. 
E. Miller, Recueil des historiens des croisades. Historiens grecs II. Paris 1881. 
p. 748— 752. Tit. et vss. 1—2 ed. Mihgarelli p. 463.

Tit. fjoev Miller. 1 cf. Psellos, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη V. 303. 3 cf.
Ps. 44, 1. 5 καλιγράφησον M. 7 cf. Ps. 129, 1. 11 cf. Sir. 46, 1.

12 cf. Ps. 20, 2 ; Act. 2, 26. 16 cf. Is. 28, 5 ; Tim. 4, 8.

δ τ ε έ κ 

κ ρ ά λ η V
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2o εκ των ωραίων σου ποδών εναγγελιζομένης.
αν τις ονκ άποκρύπτεται της ύλέρμης τον φωσφόρου,
αν ταύτης επαισϋάνωνται τά πεφνκότα πάσχειν,
καί συ τής εκπυρώσεως αίσϋ-άνϋητι, καρδία. [ 1 2 ν ]

ιδού γάρ ενεδήμησεν ό γίγας  ό  χρνσάκτις,
25 ιδού τα σέλα τα χρυσά κυκλοτερώς προπέμπει, 

λοιπόν άναϋερμάνϋητι καί σκίρτησον, καρδία, 
καί σφνζε τοϊς κινήμασι καί τοΐς εξάλμασί σου 
καί τέλει την προσκύνησιν από των ένδον σπλάγχνων, 
στόμα, πλατνν&ητι, στενόν, άρον φωνήν ό λάρυγξ,

30 καί σύ δοχειον πνεύματος, ύλώραζ, ενρύν&ητί μοι, 
σύναγε πνεύμα, φώναζε, ναι λάλει περιτράνως· 
ημέρα πανηγύρεως, ήμέρα χαρμόσυνης, 
καιρός πανδήμου τελετής, ναι συντελείτε πάντα, 
ναι σνμπληροντε τον ειρμόν καί τήν υφήν τον λόγον 

35 καί τήν κοσμοσωτήριον αινείτε θυμηδίαν, 
ήν ο κρατών ύφήπλωσεν επί τον έσω κόσμον, 
εϊ γε κυρίως λέγεται καί νοητός τις κόσμος 
καί σνμπληρών τά λογικά νους καί φνχή καί λόγος, 
δι α καί τούτο γέγονε το σύγκριμα τον κόσμον,

40 καί σύστημα τετράστοιχον καί σύν&ετον σννέστη, 
εί βούλει δέ, λογίζου μοι καί κόσμον τούς τελοϋντας 
υπό τήν επικράτειαν τον σίδηρον σου κράτους- 
ράβδος καί γάρ ή σιδηρά τό κράτος τής άρχής σου 
το πάντα σκληροτράχηλον λαόν έ&νών ποιμαΐνον 

45 ώς ράβδος τής εύ&ύτητος ήμΐν τοΐς νπηκόοις 
ή ράβδος τής πανσέπτου σου κρατίστης βασιλείας, 
ναι ναι συνερανίζεσάε κοινώς τήν εύϋυμίαν, 
μετάδοτε καί ταϊς λοιπαΐς ai 'ψυχικοί δυνάμεις, 
δσαι περί τήν αίσϋησιν εν τοΐς αίσϋητηρίοις 

50 καί περί τήν άντίληψιν τών αίσϋητών τελείτε, 
εί γάρ σκοπειν θελήσει τις καί σννιδεϊν, ώς δέοι, 
καί μετά λόγου καί φρενός καί κατηκριβωμένως, 
πολλήν ενρήσει χαρμονήν καί περί τάς αισθήσεις

20 cf. Sir. 26, 18. 21 cf. Ps. 18, 7. 27 cf. Michael, Regel 133, 2.
29 cf. I. Reg. 2, 1 ; Ps. 34, 21 ; 80, 10. 32 cf. Hos. 9, 5 ; Diogenes, Regel

305, 19—20. 33 σνντελεϊται M. cf. Mc. 13, 4. 34 συμπληροΰται M.
43 ραύδος M. 43—44 cf. Ps. 2, 9 ; Apc. 2, 27 ; 12, 5 ; 19,15 ; Mich. 7, 14; Is.

9, 4. 45 ραύδος Μ. 46 ραύδος Μ. 45—46 cf. Ps. 44, 6; Hbr. 1, 8.
47 σννερανίζεσ&ε ex συνερανίζεσάαι corr. Μ.



καί πάσας ταύτας διρεται συμπεριχορενούσας 
55 καί νέον άσμα μετ ωδής συν επωδώ κροτούσας. 

ό δ’ επωδός ό της ωδής καί τον ρυθμόν τό μέλος 
'ώ Σολομών όιρίγονε’ κύκλοις εν πρώτοις αδει, 
εν δε των κύκλων ταΐς τροπαϊς καί ταϊς παλινωδίαις 
τό τέλος άποδίδωσι 'δίχα νικών πολέμου".

60 τό ό’ άσμα καταλέγει σοι τό θαύμα τό τής νίκης, 
αιτίαν τε παρίστησι καί τρόπον τον τροπαίου, 
ά καί)" ειρμόν, ώς γέγονεν, ό λόγος παραστήσει. 
άλλ" όπως των αισθήσεων έκαστη συγχορεύει 
καί πόσον επιγέγηθε καί πόσον έπιχαίρει 

65 τοϊς επιβατηρίοις σου καί τοΐς επεισόδιόις, 
πρώτον επισκεψώμεθα, καί δη καί σκοπητέον, 
άλλα μη μόνον τεχνικώς, άλλα καί φιλαλήθους, 
ον γάρ κολακικώτερον απτόμέθα τον λόγου, 
ίν όντως επανξήσωμεν τό μέγεθος τής νίκης 

70 εντέχνοις πιθανότησι ρητορικής μεθόδου.
μάλλον μεν ούν εις αϋξησιν 'καί μόρφωσιν τον λόγον 
την δόξαν προσλαμβάνομεν τών σών κατορθωμάτων, 
την αύτοκήρυκτον ήχήν την μέχρι τών περάτων, 
την αχρι καί τών νεφελών άφικνουμένην γλώτταν.

75 λοιπόν μοι πύλας ιεράς τής άκοής πετάσας 
ό κλάδος ό περικαλλής, ό πεπορφυρωμένος, 
ορα συνεπαιρόμενον τοΐς προτερήμασί σου 
καί συννπογραφόμενον εις κάλλος μοι τον λόγον, 
ή πρώτη τών αισθήσεων, την οπτικήν δε λέγω, 

so όρώσα τάς άκτίνας σου φαιδράς λελενκασμένας 
άτρέμα πως έμπέπηγε τοΐς σελαγήμασί σου 
καί τέθηπε καί θέλγεται τοΐς άμαρύγμασί σου 
άποσπωμένη μηδαμώς εκ τών μαρμαρυγών σον  
ον γάρ πνρσεύεις, ώς τό πριν, ουδέ σπινθηρακίζεις,

85 ουδέ δοκεϊς αίματωπός από θυέλλης λύθρων, 
ώς άρτι τον ορίζοντα φώσφορος ύπερκύπτων 
καί την άχλνν την εκ τής γής συνέλκων ταϊς άκτΐσι 
καί ζόφον έπισπώμενος εξ άερίου ζόφον 
κάντενθεν εξ άναφοράς άτμών τεθολωμένων 

90 τό σέλας τό λενκοφανές δεικνύων αιματώδες, 
δτε καί φοβερώτερος εωθινός ίδέσθαι,

55 cf. Ps. 95, 1. 68 κυ/.ακικότερον ex κολακικώτερον corr. Μ.
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ονχ όντως άρτι σελαγεΐς, ονχ οντω καταλάμπεις, 
αλλά λαμπρώς, άλλ5 άμιγώς, αλλά καϋαρωτάτως, 
ονδέν επισνρόμενος εξ ’Άρεος άμόρφον 

95 και μολνσμον πολεμικόν και μελανός σίδηρον, 
άλλα φαιδρός, άλλ5 ενανϋης, άλΧ εκλελενκασμένος · 
οίος μεσημβρινώτερος ό γίγας καϋοράται 
νπερεκβάς τονς άμανρονς και τονς προσγείονς τόπονς 
και κονφισϋείς εκ των ατμών των κατεζοφωμενών, 

loo τοιοντο άρτι φαίνη μοι, φωτάρχης λενκοχίτων 
λαμπρόν αναβαλλόμενος από τροπαίον φάρος 
και σελαγών κνκλοτερώς εξ άκρων υψωμάτων, 
λοιπόν σοι και το τρόπαιον τής άναιμάκτον νίκης 
έξόχως νψηλότερον των άλλων σον τροπαίων·

105 τής νίκης ταντης τής καινής άκρότατος ε ϊ λόφος, 
υπέρ ποσόν τό μέγεθος· εί δε τις άντιλέγοι 
καί πως άντιπαρίστησιν, ό λόγος παραστήση. 
φρικτόν εν μάχη σνμπλοκή και τον σίδηρον ψόφος 
καί σάλπιγξ άλαλάζονσα τον ήχον τον ϋανάτον 

no των φαλαγγών ό ϋόρνβος, ή προσβολή τών οπλών 
εξίστησι τονς λογισμούς, σαλεύει τάς καρδίας. 
τών ιπποτών ό κρημνισμός φρικωδεστέρως έχει, 
χείρον άποτνμπανισμός, απαίσιος ή ϋέα. 
ό γονν εν τούτοις ίσχνρός, ό γονν κρατών εν δπλοις 

us καί τών εχϋρών νπερτερών καί κατά νώτον βάλλων 
ναι νικητής αν λέγοιτο, ναι κράτιστος εν μάχαις, 
ναι φοβερός, ναι φανερός εξ έργων τροπαιονχος, 
άλλ" δμως έχει γέμονσαν τον λύϋρον τήν παλάμην, 
άλλα τό ξίφος ερν&ρόν, άλλα τό δόρν στάζον  [13Γ]

120 καν αΐμα στόμωμα φρενός άνδρός άρειμανίον, 
άλλ’ έχει καί τι ρύπασμα καί φόβητρον ή ϋέα, 
καί μάλιστα τοις άστικοϊς δνσϋέατον τό μνσος 
μηδε προς ξίφος καϋαρόν τολμώσιν άντιβλέπειν, 
μηδε προς τήν άστράπτονσαν μαρμαρνγήν τής λόγχης·

125 οίος αντός μικρόψνχος καί μένων εν δεμνίοις, 
ό καί προς τήν νπόμνησιν τών ονομάτων φρίττων 
καί τρέμων καί προς μάχαιραν καλάμων τεϋηγμένην. 
έτι καί κεκολόβωται τον νικητον τό κράτος,

111 cf. Hab. 2, 16 ; 'Ελληνικόν ποίημα περί τής μάχης τής Βάρνης, ed. Moravcsik 
vs. 263. 115 cf. Jos. 11. 11. 126— 127 cf. 'Ελληνικόν ποίημα περί τής
μάχης τής Βάρνης vs. 205.
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αν τούς εχθρούς υπερνικά συναντιτεταγμένους 
130 μετά χειρός καί συμβολής καί δόρατος καί σπάϋης. 

ή γάρ άντιπαλάμωσις καί τόλμα καί ϋρασύτης 
τον τής ταινίας τένοντα τής νίκης κατασπώσιν, 
ώσπερ εν τοίς υποσπασμοϊς αί -δέσεις των χωρίων 
υφέσεις επιδέχονται τοϋ σχοινισμοϋ πολλάκις 

135 υποσπωμένων των εγγύς κειμένων δρισμάτων 
καί των νικών των εστιν ου τινων καταπιπ τόντων 
εκ των βολών καί προσβολών καί τών συνω-δισμάτων. 
το δέ μη δ’ άντιτάξασϋαι, μηδ’ δλως άντιβλέψαι, 
μηδ’ άντιπαλαμήσασϋαΐ, μηδ’ αντίκρυ καν στήναι,

140 μηδ’ άραι σπάϋην καί παλτόν καί πέλεκυν καί δόρυ 
άνδρα τώ πλήϋει τής αιχμής ϋαρροϋντα καί τής ίππου 
προς μάχην εμπαράσκευον καί προγεγυμνασμένον 
επί τοσοϋτον έμφροντιν καί μεμελετημένον, 
οποίαν υπογράφει σοι καί μαρτυρεί την νίκην,

145 όκνώ καί γράφειν ώς σαφές καί πρόδηλον τοις πάσιν. 
άμα γάρ εφϋης ο πτηνός, επέστης, έπεφάνης, 
είδέ σε μέγας ποταμός Δανουβικών ύδάτων, 
επέγνω σε σκηνούμενος καί κράλης εν ταϊς οχϋαις, 
καί την ορμήν τοϋ ρεύματος άνέστρεψεν όπίσω 

iso μη φέρων την επίβασιν τών φοβερών Ιχνών σου. 
άλλος γάρ ήν τις ποταμός ό Παννονίας αρχών 
καί ρεύμα δέ τό στράτευμα Παιάνων εμιμεϊτο, 
καί το βαϋν τών φαλαγγών >ίο.ί τό μυρίον πλήϋος 
πέλαγος ήν αυτόχρημα μη περιγεγραμμένον.

155 άλλ’ ο τοσούτοις ρεύμασιν Ίλλνρικοίς πλημμυρών 
καί Σκυϋικοΐς καί Κελτικοϊς τον κόλπον εμπλατύνων 
ταϊς εγγειτόνων εκροαϊς ταϊς από τών συμμάχων, 
καταμαϋών τό κράτος σου προσβάλλειν ήδη μέλλον 
άνεχαιτίσϋη τής ορμής, άπέστρεψε την οψιν 

160 μετά τοσούτου ρεύματος μυρίων στρατευμάτων 
την εναντίαν ανωϋεν φοράν επανατρέχων. 
τοιοϋτόν σοι τον λίβανον τής νίκης κατοπτεύω 
νψώμασιν ερίζοντα καί τόποις αίϋερίοις, 
ύπερνεφεϊς τάς κέδρους δε καί τάς άναδενδράδας·

165 οντω λευκόν τό τρόπαιον καί τό στρατήγημά σου,

137 συνω&ησμάτων Μ. 147 Δαννουβικών Μ Miller. 147, 149 cf. Ps. 
113, 3 ; Michael, Regel 131, 9—12. 150 cf. Jos. 1, 3. 153 καί τών φαλαγγών
τό βαϋύ Miller. 164 cf. Ps. 79, 11.
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λευκός έστίσοι θυρεός, λευκός έστί σοί &ώραξ, 
ή στιλβηδών της σπάθης σου χιόνος λαμπρότερα, 
τό κράνος ώσπερ κάτοπτρου άντανακλά τάς όψεις, 
εν τούτοις έπαγάλλεται τής οπτικής τό πνεύμα 

170 και βλέπει σου τά φάρεα κατακτινοβολοϋντα 
καί τούτοις εμφιλοχωρεΐ καί πήγνυσι τάς κόρας 
και τούτων ούκ άφίσταται, καν αποσπά τις βία, 
ώς έγωγε πηγάζοντα τά σέλα κα&ορών σε 
και πάντα περιλάμποντα τή χύσει των ακτινών 

175 ερωτικόν τι πέπονϋα και κα·&5 αυτόν ήρέμα 
εν άλαλήτοις ρήμασιν ύπεφϋεγγό μην ταϋτα ·
'μονάρχα, μονοκράτορ μου και μόνε καταλύτα 
των πριν μεγάλων αρχηγών και προ τοϋ φυσάντων σε, 
τιμώ την λευκοχίτωνα και καϋαράν σου νίκην, 

iso καταφιλώ τον οπλισμόν καί τον ιματισμόν σου, 
φιλώ σου καί τό πέδιλον, ου γάρ ήρύίλρωταί σοι, 
ού(Y έχει τι μελάντερον έπιβαφέν εκ λύτρου, 
υπέρ τά στέφη τά λοιπά τά κατηρυϋρωμένα 
τό στέφος ταύτης προσκυνώ τής εκφανοΰς σου νίκης, 

iss το στέφος τό πολύτιμον τό μεμαργαρωμένον, 
εν ωπερ ούκ επήχϋησαν αιματηροί λυχνΐται. 
αυτό τό καταμάργαρον κατακτινοβολεί με, 
τό στέφος τό κατάλευκον όλον εφέλκεταί με, 
άποξενοΐ με τών λοιπών, δεσμεΐ με, τυραννεί με,

190 άστοσυλα μου καί τον νοϋν, έλκει καί την καρδίαν, 
όλον με σφετερίζεται καί προσηλοΐ τό βλέμμα, 
επαγωγόν τι πέφυκε τοϋ στέφους σου τό χρήμα, 
έλκει, κατέχει, ϋέλγει με τυραννικόν τό πράγμα’ — 
τοιαϋτα πώς ερωτικώς κατ’ έμαυτόν ύπάδω.

195 οποίον πάσχουσί τινες ήττώμενοι τοϋ πόϋου, 
όταν εγγύς ούκ έχωσι λαλεϊν τοΐς ποΰουμένοις, 
ούδέ τό πάϋος εκφωνείν, ούδέ τό πϋρ έκφαίνειν, 
ώς ύποψιϋυρίζουσιν ήρέμα τά τοϋ πάγους 
καί προσλαλοϋσιν έαυτοϊς εκείνων ούκ είδότων,

200 ουτω προχαίρει τών λοιπών ή πρώτη τής πεντάδος, 
ή μετ αύτην δε συγκροτεί την φήμην δεχομένη, 
καί τάς φωνάς είσάγουσα περί τούς λαβυρίνϋους 
εναύλους έχει κατ’ αυτήν συνειλουμένας ένδον.

178 φνσαντο Μ. 185 cf. Mt.. 13, 46.
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αφή προς ταύταις θέλγεται καί πως —  το πώς ον γρίφον —  

205 ταϊς δέλτοις εντυγχάνουσα των περί ταυτής λόγων 
καί ταΐς μελέταις των σοφών καί μεγαλοκηρύκων, 
όσοι την εξαισίαν σου σννεξνμνονσι νίκην, 
έχω καί γενσιν ένδοθεν την υπό νουν τελούσαν 
καί λάρυγγα γευόμενον τα λογικά σιτία 

210 καί γεύομαι γλνκύτητος της ενεστώσης τύχης 
καί καινοτέραν όσφρησιν αυτή παρακειμένην 
αυτή μοι συναισθάνεται καί τον της νίκης μύρου, 
ώς μύρον γάρ έκκενωθέν, όπου περ αν καί τύχοι, 
ον τοΐς εγγύθεν την οσμήν καί μόνοίς παραπέμπει.

215 αλλά γε μεταδίδωσιν αύτοΐς καί τοΐς μακρόθεν, [  1 3 ν ]

οντω τής νίκης σου καί νϋν ή χάρις εκχυθεΐσα 
εν τοΐς ύγροΐς όρίσμασιν Αύσόνων καί Παιάνων 
εις πάσαν έφθασεν άρχήν, εις πάσαν την Ευρώπην, 
εις πάσαν άλλην ήπειρον, εις πάσαν την "Ασίαν,

220 εις τα πελάγη τά μακρά καί τάς εκεΐσε νήσους, 
ουτω μεν ούν σνγχαίρονσιν άλλήλαις αί δυμνάμεις, 
όσω τον μεν κρνπτάμενον ώς νποζωγραφοΰσιν, 
τον δ’ εξ ο) καί φαινόμενον ώς Χάριτες κοσμοϋσιν. 
ώς γάρ χορδαί τοΐς μονσικοϊς, αυλοί δε τοΐς όργάνοις,

225 ταΐς δε παρατνπώσεσιν αί μίξεις τών χρωμάτων, 
ειδοποιοί τινές είσι συστατικοί δυνάμεις, 
οϋτω παρεμπεφύκασι καί τοΐς ώργανωμένοις, 
ώσπερ μορφών υπογράφεις αισθητικοί κινήσεις, 
άλλ ανται μεν σννάδονσι καί συγχορεύουσί πως 

230 καί συντελονσι τον ρυθμόν πλήν ούν άνεκφωνήτως, 
ώσπερ άστέρων συνδρομή καί θέσις ουρανία 
καί μέγας γίγας υψηλός λυχνίτης ήμεράρχης 
καί σμάραγδος νυκτοφεγγής μερίζονται τούς κλήρους 
καί τον ρυθμόν καί τον ειρμόν καί την εν τούτοις τάξιν,

235 ώσπερ φωνήν προβάλλονται τον κτίστην ανυμνούσαν 
άφώνοις άπηχήμασι καί φθόγγοις άλαλήτοις. 
τ ί  ό ’ αλλά κρύφα καί σιγή καί κατά νοϋν ναρκώντα 
άνεκλαλήτως καί κωφώς συνθήσομεν τον ύμνον 
οι λόγον εύτυχήσαντες καί λόγω τεθραμμένοι 

240  καί προς τοΐς άλλοις εχοντες όργανον λόγου γλώσσαν;

207 έξαισίαν ex έξασίαν corr. Μ. 209 cf. Job 12, 11. 213 cf. Cant. 1, 3.
216 cf. Ps. 44, 3 ; Sir. 20, 13. 223 Χάριταις Μ. 224 cf. Ps. 150, 4.

229 αυγχορέβοναι Μ. 231 cf. Soph. Sal. 7, 19 ; 7, 29. 233 cf. Num. 26, 55.
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ον στόμα διανοίξομεν, ουδέ φωνήν άρον μεν, 
ουδέ συν λόγω λογικώς θαυμάσομεν τό θαύμα, 
ούκ έξεστιν, ονκ εοικεν, ον πρέπον, ούχ άρμόζον. 
λοιπόν τον λόγον εξ άρχής άναλαβόντες αύθις,

245 ώς πρέπον, συναρμόσομε^ τω νικητή τον ύμνον 
και συμπανηγνρίσομεν το ϊς άλλοις μετά λόγου, 
καν μή σννάδωμεν αύτοϊς ώς ύπεξηρημένοις, 
όσοι τον νμνητήριον συγκεκροτήκασί σοι. 
ήδη μεν ουν συνείλεκτο τής στρατιάς ή σπείρα,

250 σννήκτο τό συμμαχικόν, εξήρχον οι στρατάρχαι, 
ai φάλαγγες συνέπιπτον, τό βάθος επυκνοντο, 
οι τακτικοί τοϊς τάγμασι την τάξιν ενεποίονν, 
όμιλος ήϋροιστο πεζών, άπέλαμπον τα ξίφη, 
ηντρέπιστο παρασκευή πολεμική παντοία.

255 καί τον στρατόν παραλαβών προσβάλλεις τοις σκοπείοις 
δοκών μεν ετερα σκοπειν, φρεσί δε κρυπτών άλλα 
καί τό δοκονν οίκονομών καί τό κατά σκοπόν σοι. 
μετά σκοπού δε προσβαλών ευθέτου τοις σκοπείοις, 
καί τον σκοπού τετνχηκας τον μεμεριμνημένον 

260 καρδίαν φέρων εν χειρί 'θεόν παντοδυνάμου 
κάκεϊνα καί προμελετών καί προκατασκευάζων, 
όσα θεός εμπνενσει σου τω φιλοχρίστω κράτει. 
καί συ μεν 6 βαθύβουλος εσχηματίζον μάχην 
καί τον στρατόν εγνμναζες προς μάχην προ τής μάχης,

265 έγχος εθήγετο μακράν, εσμήχετο τά κράνη, 
τό τόξον ήτοιμάζετο, τό ξίφος ήκονειτο, 
οι φαλαγγάρχαι τον στρατόν παρέταττον τό κεράς, 
τήν ίππον εις παράταξιν έγνμναζον Ιππόται, 
τοϊς δόρασιν ήκόντιζον, ετεινον άλλοι τόξα,

270 παντοϊον είδος ’Άρεος ήσκοϋντο καθ’ ημέραν, 
ο Δ εσέ παρεμβόλιμος καί νόθος Δ αλματάρχης 
ταϋτα προγνους προπέφθακεν εκ φόβον τά τον φόβου 
μια πληγή τής άκοής αντον καί τής καρδίας 
κατασεισθείσης αίφνηδόν καί καταβροντηθείσης 

275 εκ τής βροντής τής φήμης σου καί τής εγγύτητας σου. 
ήλαυνε τοίνυν ό Δ εσέ τω φόβογ δεδεμένος 
και προσελθών τω κράτει σου προσπίπτει τοϊς ποσί σου

241 cf. Prov. 31, 24 etc. ; Is, 5, 14 ; Le. 17, 13 etc. 253 ξίφη] στίφη 
Miller. 260 cf. Prov. 21, 1. 277 cf. Jdt. 14, 7.
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καί γάρ εξεδειμαίνετο και καρτερεΐν ούκ είχε 
και τήν σκιάν ύπέτρεμε την ύποτρέχουσάν σε 

280 και τον στρατόν σον την κραυγήν ύπέπτησσε και μόνην 
και μάλλον όλον έφριττε τον κράτονς σον την τόλμην, 
την ακραν εύανδρίαν σον, την ξένην ευψυχίαν 
καί την πτηνήν άγχίνοιαν καί την βαϋυβουλίαν 
καί την εν δπλοις καί καιρό ϊς μαχίμοις εύκαρδίαν.

285 ικέτης γίνεται λοιπόν, άντιβολει, δονλοΰται, 
αντομολεΐ, καν ονχ έκών κλίνει τραχεϊαν δέριν 
καί κάμπτει τράχηλον σκληρόν καί κατασπά τον τϋφον, 
σνγκατασπά καί την όφρύν καί την άγερωχίαν 
της κραλικής ϋρασντητος η μάλλον άπονοίας 

290 καί σπλάγχνον ενσνμπάϋητον εφέλκεται προς οίκτον 
καί φνσιν αντοκίνητον έτοίμως εκκαλεϊται 
εις το κενονν τον ελεον τοις χρηζονσιν ελέους, 
οντω μεν ουν εξέφυγε την δέσιν τής δουλείας 
αυτόν προδήσας ό Δεσε τοϋ κράτους σου τω φόβο).

295 άλλα κάκείνω συμπαρήν, άλλά σνμπαρωμάρτει, 
άλλα σνγκα&ικέτευεν, αλλά συνελιπάρει 
δ την αρχήν άφαιρεϋείς σοβειν τον άποστάτην 
καί τον Δ εσέ καταδεσμεϊν ώς τετυραννηκότα 
καί συνεργώ χρησάμενον τω καί συναποστάτη,

300 αυτόν δε πάλιν τής αρχής ώς πριν επιλαβέσϋαι. 
άνεκαλειτο γοϋν ενϋνς την σήν επικουρίαν 
εις την άποκατάστασιν τής πρώτης εξουσίας 
καί χεϊρα βλέπων κραταιάν των δυναστών δυνάστου, 
ήν υψηλός εκράτυνε πανσϋενουργον βραχίων,

305 εις την άντίληψιν αυτής άπέβλεπε καί μόνην
καί την δικαίαν κρίσιν σου καί την ενϋή σου γνώμην, 
τ ί  δ, επί τούτοις ό κρατών οίκονομεΐς άρίστως 
ό συνιείς εις άγαμόν καί σπεΰδων εις ειρήνην; 
ήτοίμασας τον ϋρόνον σου μετά τής Θέμιδός σου, 

βίο εκάϋισας έφ υψηλού, προσέλαβες συνέδρους
τήν γνώσιν, τήν άλήϋειαν καί τήν δικαίαν κρίσιν 
παρισταμένων αρχηγών εκ δυτικών κλιμάτων 
άπό ρηγός ’Αλαμανών, άπό ρηγός Λατίνων, 
εκ σατραπών ούκ άγεννών Περσών άρχισατράπου,

281 cf. Jdt. 16, 10. 290 άσυμπά&ητον Miller. 294 κράτονς ex κρότον
corr. Μ. 303 cf. I. Ptr. 5, 6. 304 cf. Act. 13,17. 310 cf. IV. Mcc. 5, 1.
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3 is εκ δυναστών περιφανών εξουσιοκρατόρων. 
μετά σοφής παρασκευής, σοφής ετοιμασίας
ελάμπρυνας το βήμα σου, την δίκην εξειργάσω [14Γ]
και πρώην προσδοκώμενος όλοθρευτής τών Σέρβων 
ύστερον εχρημάτισας διαιτητής τών Σέρβων 

320 καί κρίνων επί βήματος λαμπρού τους αντιθέτους 
τους κατ άλλήλων αίροντας τα ξίφη καταλλάττεις 
ούκ ελαττον βασιλικώς εκείνους είρηνεύσας, 
ή μάλλον ευαγγελικώς τους διεστώτας μίξας 
καί συνενίζεις εν ταντώ τούς άπεσχοινισμένους 

325 συνδέτην τούτοις εμβαλών τής όμονοίας κάλων 
τον λίθον τε παραζηλών τον άκρογωνιαϊον 
ώς αρα χριστομίμητος ή καί χριστός Κυρίου, 
εις εν συνάπτεις τούς μακράν καί τούς άπερρωγότας, 
επανασώζεις τήν αρχήν τω ταυτής εκπεσόντι 

330 τον κλήρον άποκαθιστάς, το σχοίνισμα, τό λάχος, 
ζωννύεις άσφαλέστερον αυτόν τήν εξουσίαν, 
κρατύνεις τον ύπόσπονδον καί τον πιστότατόν σου 
καί τούς άποστατήσαντας ζουπάνους άναγκάζεις 
εκείνου τοις θελήμασι στοιχειν καί καθυπείκειν.

335 ούκ ήν γάρ τούτο συμπαθούς βασιλικής καρδίας, 
ουδέ μεγέθους υψηλού τοσαύτης εξουσίας 
τό λιπαρούντα παριδεϊν, μηδέ κρατύναι τούτον, 
ον άπαξ υπό πτέρυγας τάς σάς ύπεισελθόντα 
ώς αετός ύπέθαλπες τής ίεράς πορφύρας,,

340 τον δ’ αποστάτην επεισας άρκεϊσθαι τοΐς προτέροις 
καί μή ποσώς ύπερπηδμν, μηδε κατεπεμβαίνειν, 
αλλά μηδ’ ύπεράλλεσθαι τούς πεπηγμένους όρους, 
ουτω βραβεύεις τάς άρχάς, ουτω καταμερίζεις, 
ουτω μετρεΐς τοίς δούλοις σου καί τοΐς ύπασπισταίς σου 

345 τα λάχη, τα σχοινίσματα καί τάς κληρονομιάς 
εκείνοις αναφαίρετα τηρών τα δεδομένα, 
όσοι καί τετηρήκασι πιστώς τα δεδογμένα. 
ούτως άνίσως έχοντας τούς προύχοντας Δ αλμάτας, 
ούτω ρυθμόν ούκ έχοντας, ούδέ συνηρμοσμένους 

350 ώ ς  μουσικήν συνήρμοσας εις μίαν συμφωνίαν, 
ό συμβιβάζειν γάρ είδώς εις εύνομίαν μίαν

326 cf. Is. 28, 16. 338 cf. Mt. 23, 37. 345 cf. De. 32, 9 ; I. Chr.
16, 18 ; Ps. 104, 11.
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πόλεις και γνώμας πολιτών πολλών ετερογνώμονς, 
εκείνος μάλλον μουσικός δικαίως αν καλοΐτο. 
αλλά γάρ εν, αλλά σοφώς εκείνοις διαιτήσας 

355 και πήξας τοντοις όρια και δούς έκάστω μέτρα 
και πάντα όείς κατά σκοπόν τά κατά Δαλματίαν, 
επί τα παρά Δάνουβιν τον χαλινόν σου στρέφεις 
κάκεΐ παραγενόμένος μετά στρατόν μνρίον, 
μ εΰ ’ όσης τής αποσκευής, μετά παντοίων όπλων 

360 καίτοι προπαρασκευασϋείς ου βλέπεις προς τό ξίφος, 
ουδέ καϋίζεις δικαστήν τό φρικαλέον δόρυ, 
ουδέ τον ’Άρην καϋιστας διαιτητήν τής δίκης, 
άλλα Χριστόν παραζηλοΐς, χριστέ, τον είρηνάρχην 
καί προς τάς πριν καταλλαγάς παρέϋηγες ήρέμα 

365 rΡαμγάκην τον Άσσύριον τον παροργίσαντά σε 
καί μακροϋνμως έφερες, ώς άλλος Έζεκίας, 
εκείνον τήν υπέρογκου μεγαλορρημοσννην, 
ώς μή χυϋή, μηδε ρνή μηδ’ αίματος κοτύλη, 
πόσων γλωσσών ρητορικών καί πόσης Καλλιόπης 

370 καί πόσων ύμνων καί μελπών καί λυρικών φορμιγγών 
ου μειζον σοι τό τρόπαιον τό τής μακροόν μίας; 
εις τούτο τό προτέρημα καί φιλοσόφημά σου 
καί σάλπιγξ Δ ημοσόενική καί γλώσσα Περικλέους 
καί γλαφυρότης ’Α ττική καί Δωρική σεμνότης,

375 ίσχνόφωνόν τι καί λεπτόν, όποιον αδει δόναξ.
Θεόν γάρ παρεζήλωσας, εν οϊς ενεκαρτέρεις,
τον μόνον άνεξίκακον ό μόνος καρτερόφρων.
άλλ’ ή κουφότης τών φρενών, άλλ’ ή πολλή ϋρασύτης,
ώς έτερον Σενναχηρείμ άπονενοημόνον,

380 τον τών Παιάνων αρχηγόν νπέροφρνν ϋεμένη
παρακινεί σε προς οργήν, τον προσηνή καί πράον. 
καί καινουργείς τεράστιον εν ερημία ξένον 
καί πόρον ύλης έκζητείς καί μηχανήν καί τέχνην 
καί παν ευρίσκεις οϊκοϋεν χωρίς άρχιτεκτόνων 

385 καί τής προς τό ζητονμενον συμβαλλομένης ύλης 
καί μόνος παν οίκονομεΐς καί πάντα γίνη μόνος

352 πολλιτών Μ. 363 cf. I. Cor. 10, 22. 365. cf. IV. Reg. 18;
19 ; Is. 36 ; 37. Άσύριον Μ. 367 μεγαλορημοσύνψ Μ. 368 χε&ή Μ.
370 Incertum, sitne λυρικών an aliquid simile. 379 ώς] εις Miller ΣεναχηρεΙμ 
Μ Müler. cf. IV. Reg. 18, 13; II. Mcc. 8, 19; 15, 12; III. Mcc. 6, 5.
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πορφυρανϋής Βεσελεήλ, σκηπτούχος άρχιτέκτων, 
και τάς μονήρεις εφευρών σποράδην ερριμμένας 
ήδη τω χρόνο) τφ  μακρφ σαϋράς και ϋριποβρώτους 

390 επιστατείς εν άπασιν ώς έπιστη μονάρχης
και ναυπηγείς και συνιστάς τάς παραλελυμένας, 
μάλλον μεν ούν εξ ανίατός τάς πάντη σεσημμένας 
τφ  πνενματι τον στόματος και τον προστάγματος σου, 
ό πάντων μεν όξύτερος των πριν αύτοκρατόρων,

395 άλλα και δραστικώτερος και σννιδεΐν και πράξαι 
το κατεπεϊγον τον καιρόν και τό λνσιτελέσον, 
ώς επί σοι και λέγεσϋαι και γίνεσϋαι τό λέγον. 
εΐπεν αυτός και γέγονεν άμ έπος, άμα πράγμα 
καί πάλιν ενετείλατο καί τό συστάν εκτίσϋη.

400 ουκ εΐχον είδος, ου μορφήν, ον σύνδεσμον, ονκ αρ-άρον, 
εργον εγένοντο σητών, εις τό μηϋεν ερρύη, 
λείψανα πλοίων εκειντο κάκεΐνα διερρύη. 
άλλ’ εϊπας· «γενηϋήτο)σαν μονήρεις εξ εκείνων» 
καί παραχρήμα τά νεκρά προς είδος εμορφοϋντο 

405 καί τρόπις νπετίϋετο καί τάξις ήκολονϋει
καί συνηρμόζοντο πλευραί καί σύνδεσμος εκράτει 
καί μόρφωσις άνέβαινε καί πλάσις ετνποϋτο 
καί συνηρϋ'ροντο τό φϋαρέν καί συνηρμολογείτο 
καί τής φϋοράς άνίστατο καί πάλιν ήν μονήρης- 

410 άρ ού τοιοντον είδε τις τό σύμβολον εκείνο, 
όποιον ’Ιεζεκιήλ εν τοϊς νεκροϊς όστέοις, 
εν οίς ανέβαινε καί σαρξ καί δέρας εξηπλοϋτο, 
οστά δ’ όστοΐς σννήρχοντο καί χόνδροι παρά χόνδροις, 
παρά πλευρά δε ϋαμινή σννίζανεν έτέρα 

415 καί παρ άλλήλοις συμβολή των άρύλρων συνηρμοντο. 
όντως έϋανμαστώϋη σου τό κράτος κατά κράτος, 
όντως εμεγαλύνϋη σου των έργων ή λαμπρότης, 
όντως ύπερανήρϋη σου μέχρι νεφών ή δόξα, 
ή γνώσις ε&ρυλλήϋ'η σου, τό τάχος εξυμνή&η,

420 ή τόλμη σου τετράνωται καί τό μεγαλουργόν σου,

387 cf. Ex. 31 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; I. Chr. 2, 20 ; II. Chr. 1, 5. 393
cf. Job 8, 2 ; Ps. 32, 6 ; Act. 4, 25. 398 cf. Gen. 1 ; D. K. Karathanasis :
Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten des Altertums in den rhetorischen 
Schriften des Michael Psellos, des Eustathios und des Michael Choniates sowie in 
anderen rhetorischen Quellen des XII. Jahrhunderts, Diss. München 1936. No. 109. 
p. 65. 400 cf. Jdt. 8, 18. 403 μσνήραις M. 400—415 cf. Ez. 37 ; 38.



37

τό δ* εν άπόροις πόριμον καί πανενμήχανόν σον [14ν]
ώς κώδων νπερήχησεν εις πάσαν εύναρχίαν. 
φέρε λοιπόν, υμνήσω σον και τής υφής τον λόγον, 
τον λόγον επαναλαβών, όπόϋεν παρεξήλϋεν.

425 ήδη μεν ούν επήγνυντο πανσόφως ai μονήρεις 
τοΐς νανπηγοϊς καί τέκτοσι συναρχιτεκτονοϋντος 
μόνου τον σον καινοποιον καί πανσννέτον κράτους, 
επί δε τοντοις άμελώς ο Παννονάρχης εχων 
καί μόνοις τείχεσιν νγροΐς ϋσρρών καί περιβόλοις 

430 αμέριμνων εκάϋητο δεινόν ουδεν έλπίζων
καί τον χειμώνος τό δριμύ καί τον καιρού την ώραν 
καί των νεφών την πύκνωσιν όρων έπεγαυρία· 
παρέβλεπε τους πρεσβεντάς, τον ’Ά ρην επεζήτει, 
εκόμπαζεν ονκ ανεκτά, ξνρόν την γλώσσαν εϊχεν,

435 εϊπ εν  «άντιμαχήσομαι προς γίγαντα τοσοντον, 
άρϋήσομαι, πτερύξομαι, κλινώ τον πόλον κάτω, 
μακράς μου χεΐρας έκτενώ καί προς αντάς ακτίνας 
καί τον φωτάρχην εξ αυτών ϋαρρώ συνεφελκύσαι 
καί συν αύτώ καί τους λοιπούς άστέρας κατασπάσαι».

440 άλλ’ ουτω ϋρασυνόμένος βαρβάρους αγέρωχους 
από φρενιϋν κουφότητος καί βάρους άπονοίας, 
αλλά παραφερόμένος εκ θράσους παράβολου 
καί τό σμικρόν ευτύχημα τό ξυμπεσόν τυχαίως, 
δι’ οϋς ό κρίνων κρίματα δικαίους οϊδε λόγους,

415 επάρσεως ύπέκκαυμα κατά καρδίαν τρέφων 
καί πνενματι δοκήσεως εκφνσηϋείς ώς δέρας, 
κραυγής άκούσας αίφνηδόν σαλπίγγων όξυφώνων 
εκ πελαγών Δανονβικών πολεμικόν κραζούσης 
καί τω πατάγω παταχβείς καί συσταλείς εκ φόβου,

450 ό φυσηϋείς ώσπερ ασκός αλαζονείας ανραις 
καί λαίλαφιν οίήσεως καί τύχης παραλόγου 
κατεψυγμένος γέγονεν ώσπερ άσκός εν πάχνη 
καί πρώην κυματούμενος ώς λόφος ακρώρειας, 
ώσπερ πομφόλνξ ενλντος εκφυσηϋείς ερράγη 

455 καί γεγονώς νπότρομος ό πριν μεγαλορρήμοjv 

ώσπερ επιλαϋόμενος εκείνων τών προτέρων, 
τού τύφον τής οίήσεως, τής ύπερηφανίας,

424 cf. III. 13. 428 cf. III. 8. 430 cf. III. 11. 444. cf. Ex.
18, 22 et passim. 446— 7 cf. III. 33. 449 cf. I. Mcc. 3, 6. 452. cf
Ps. 118, 83. 454 πεμφόλυξ M. 455 μέγαλορήμων M. 457 cf. III. 2.
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ό προ πολέμου μάχαιραν καί μάχην έτοίμάζων 
καί μη παρόντα καρτερών τον αντοκράτορά σε 

460 εν τώ παρείναι παριδών καί μάχαιραν καί μάχην 
υπέρ ειρήνης καί σπονδών εσπούδαζε πρεσβεύειν 
καί λόγων άνεμίμνησκεν εξ εναγγέλου δέλτου, 
εργον τε σόμπαν έλεγε βασκάνον, μισοκόλ.ον 
καί τοϋ Σατάν συνάντημα το προγεγενημένον.

465 προς τούτοις εποιεΐτο δε καί μνήμην συγγένειας 
καί των αιμάτων τον θεσμόν εις μέσον παρετίϋει 
καί «μη μολύνης αΐμασι το ξίφος», ελιπάρει,
«άπερ όμοϋ συνέμιξεν ή γάμου κοινωνία
καί γνώσις άλλως ήνωσεν ή τής ταυτοπιστίας».

470 όντως ό πριν νπέροφρυς όφρύν εις γην κατέσπα, 
ό πρότερον ύπερνεφης όντως εταπεινοϋτο 
καί χθαμαλός καί χαμερπής καί κάτω σεσυρμένος 
ό προ μικρόν μετάρσιος ώράτο παρ’ ελπίδα 
καί την φιλανθρωπίαν σου θερμώς κατεδνσώπει 

475 καί φνσιν ξένην συμπαθή καί φίλοικτον καρδίαν 
προς οίκτον τον συνήθη σου πάλιν εξεκαλεΐτο 
προφθάνων παρακλήσεσι το πτερωτόν σου τάχος 
καί συγκαλύπτων την φυγήν, επεί φυγείν ουκ εΐχεν, 
ουδέ γάρ εΐχεν άντωπεϊν ό θήρ ό νυκτινόμος 

480 όεποσπινθηρακίζοντος βολίσι τοϋ φωτάρχου. 
άλλα γάρ ώδε γεγονώς εντεύθεν υποστρέφω 
καί τοϊς πτεροίς τοϋ λογισμού κουφίζομαι προς ύψος 
καί παλ.αιάν φαντάζομαι καί πάλιν Ιστορίαν 
καί βλέπω νέον στρατηγόν, άλλον Μωσήν θεόπτην,

485 επεί καί νοϋς όπτρίζεται Θεόν 5Ισραηλίτης.
ήχω σαλπίγγων καί κραυγών φρικώδες απηχοϋσα 
τείχος Παιάνων αρχηγού καί πύργον καθαιροϋσα 
τείχος όφρνος υψηλόν, πύργον υπεροψίας· 
ήνίκα γάρ ήτοίμαστο προς πλοϋν σοι τά τοϋ στόλου,

490 άμα τή προς τον Δάνουβιν παρεισβολή τοϋ στόλου 
ήλάλαξαν ai σάλπιγγες το σύνηθες μακρόθεν, 
ηχησαν ενυάλιον τον νΑρην προμηνύον 
καί πύργος πας 5Ιλλυρικός αύτίκα κατεσείσθη

460 cf. III. 10. 467 μολύνεις Μ μολννειν Miller. 467, 468—469 signum
cit. om. Miller. 475 cf. IV. Mcc. 5, 25. 481 ύποστρύφοί M. 486 άπη-
χουση Μ ; cf. Ps. 150, 3 ; Zeph. 1 16. 487 κα&αιοονντα M. 488—9 cf.
III. 9.
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καί παραχρήμα πέπτω κεν οφρύς ύπερηφάνου 
495 καί τείχη κατηρείπωτο τα τής αλαζονείας- 

ό φόβος γάρ εσάλενσε τής επελεύσεώς σου 
καί τής προσδοκωμένης σου τω τότε παρουσίας 
του τύφου την άκρόπολιν καί τής άγερωχίας 
καί τό παραπυργώματα σννέσεισεν εκ βά&ρων 

5 0 0  καί πάσαν εξεμόχλευσαν επάρσεως κρηπίδα.
άλλα τω προλαβόντι σου ϋαύματι ϋανμα φ&άσαν 
ούκ Μλαττον εις εκπληξιν μεϋίατησι την ρύμην 
καί την υφήν καί την ορμήν καί τον ειρμόν του λόγου, 
ή γάρ των άναβάσεων τής προκοπής σου κλίμαξ,

5 0 5  ήν άν a βαίνεις συνεχώς κατά μεθόδους τέχνης, 
το σχήμα το κλιμακωτόν ώς ρήτωρ σχηματίζων 
καί μεταβιβαζόμενος εις δόξαν άπό δόξης 
καί τρόπαια λαμπρότερα καί νικάς ασύγκριτους 
άπό τροπαίων καί νικών λαμπρών καί περιβλέπτων 

διό καί λόγου ρύμην τρέχουσαν άναχαιτίζειν οϊδεν. 
ώς ρεϋμά τι φερόμενον πολλάκις ανακόπτει, 
αν ή τό προσιστάμενον στερρόν ύπερανέχον, 
ούτως ύπαναστρέφεται καί λόγος πρόσω τρέχων 
παρεντυχόντος μεταξύ τίνος άντισπωμένου 

5 1 5  καί τήν ορμήν ανϋέλκοντος εις έτερον εξ άλλου, 
εν οσω γάρ ήλάλαζεν 6 τών σαλπίγγω ν ήχος, 
εγράφετο συμβόλαιον υπό τό σύμβολόν σου [1 5Γ]
καί δέλτος εχαράττετο καί τόμος όμονοίας, 
δρκοι δε μάρτυρες πιστοί τον τόμον ενεπέδουν 

5 2 0  ώσπερ τισίν ύπογραφαίς εν τοίς όμωμοσμένοις. 
τότε καί τα τελούμενα σοφώς τις κατοπτεύων 
εγκαίρως αν έφϋέγξατο τό γραφικόν εκείνο- 
ιδού βουνός οίήσεως, ιδού τοϋ τύφου λόφος, 
ιδού καί τούτων άνωίλεν βασιλακή σημαία,

5 2 5  τοϋ μεν Παιάνων αρχηγού βοώσα τήν δειλίαν,
λαμπρόν  δ’ άνακηρύττουσα τοϋ κράτους σου τήν νίκην, 
οϋτω καί δίχα συμπλοκής εκ μόνης παρουσίας 
πλήττεις καί τρέπεις καί κρατείς καί καταδυναστεύεις 
ου πλήττω ν, ου μαχόμενος, όλλέ εκφοβών καί μόνον.

5 3 0  περιφανής ή νίκη σου, περίλαμπρος ή δόξα,

494 παρά χρήμα Miller. 497 cf. II. Ptr. 3, 12. 516 cf. Ps. 150, 3.
526 κρότον Μ.
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ώς άλλη τις τηλεφανής επί βουνού σημαία 
υπέρ τα πρώην τρόπαια τούτο τό τρόπαιόν σου. 
τούτο σαλπίζει την ίσχύν τον φοβερού σου κράτους, 
τοντο φρυκτός λογίζεται καί πάσι καϋοράται 

535 καί πάσι γλώσσα γίνεται καί προφωνεΐται πάσι 
μηδέν τολμάν παράβολον, μηδ5 άντιτάττεσϋαί σοι, 
αν γάρ υπό τον κονλεόν τον ξίφους κρυπτόμενου 
μεγάλους τρέπης αρχηγούς καί δνναμιν βαρεΐαν, 
αν γυμνωϋή το ξίφος σου καί παλαιστήν εκτείνης,

540 τις άντιβλέψοι προς αυτά, τις μεμηνώς άντίδοι; 
εκείνος ουδέ παλαιστάς ημέρας επιζήσοι, 
άλλ5 'Ά ιδης, άλλα Τάρταρος, άλλα της γης ή γένυς 
εκείνον ύποδέξονταί, παρ’ όσον άντιβλέψοι. 
οντω τό παν διενκρινεϊς άμάχως, άπραγμάνως,

545 όταν αυτός οίκονομής καί στρατηγής καί πράττης, 
βλαστέ πορφύρας, αετέ, φρουρέ της βασιλίδος, 
ό σκέπων εν ταίς πτέρνξι την δλην Αύσονίδα. 
οντω νικάς, ούτω κρατείς υπέρ τον Μακεδόνα, 
τοιαύτην άπραγμάτεντον περιποιή την νίκην 

550 πραγμάτων άπαλλάττονσαν την στρατιάν καί μόχϋων, 
τοιοντον τρόπαιόν ίστάς, άλλά χωρίς αιμάτων, 
κατεδαφίζεις τους εχϋρούς, αλλά χωρίς τραυμάτων 
διευϋετεϊ σου τάς βονλάς ό φόβος σου προφϋάνων, 
τροπονταί τον άντίπαλον δίχα πληγής, κρημνίζει,

555 προσβάλλει, καταστρατηγεί, τρέπει καί δίχα μάχης, 
οπότε βορειότερος καί κατά κύκλον βαίνεις, 
αϊρονσι ξίφη πόρρωϋεν, εκτείνουσι τά τόξα, 
προς μάχην σχηματίζονται, τά δόρατα κινονσιν, 
ίππεύονσιν, έλαύνουσιν, βοώσιν, εκπηδώσιν,

560 εί δε καί τον ορίζοντα πολλάκις νπερκύψεις, 
καν μη μεσημβρινώτερος αντοΐς άναφανείης,

' αντίκα μεταβάλλονται, δονλοννται, ταπεινοϋνται 
καί μετασχηματίζονται καί ρίπτουσι τά ξίφη 
μήτε την ϋέρμην στέγοντες των σών σελαγημάτων, 

565 μήϋ" όλης εχοντες ίσχύν άποκρυβήναι ταυτής,
είληΰερεϊς γάρ άπαντα καί φ&άνεις καί προφϋάνεις 
υπερβολή ϋερμότητος καί τάχους έπεκτάσει.

531 cf. Lev. 13, 2 ; Is. 30, 17. 
Ps. 18, 6.

550 άπαλάττονσαν Μ. 564—565 cf.



όντως, ώς εφην, ευτυχείς ύπερ τον Μακεδόνα 
ον τύχην εχων σννεργόν τερατουργούσαν ξένα,

570 θάλασσαν άνακόπτουσαν άνεμων άντιπνοίαις 
καί στράτευμα μνρίανδρον άβρόχως ποδηγοϋσαν 
καί Παμφυλίονς πείθουσαν προσέχειν ’Αλεξάνδρου, 
ώσπερ θεω καί κρείττονι τής ανθρώπινης μοίρας, 
άλλα την άνωθεν ροπήν καί την επικουρίαν 

575 καί την άρίστην καί βουλήν καί σννεσιν καί γνώσιν. 
αλλά γάρ, ώ μεγαλουργέ, μεγάλαθλε, γενναίε, 
γενναίε τήν αγχίνοιαν, γενναίε τήν ανδρείαν, 
ώ των κρατιστών αυτουργέ καί των τολμηροτάτων, 
των δ’ άμηχάνων καί καινών εφεύρετε μονάρχα 

580 >ιο.ί μόνε συμπλεκόμενε μυρίοις εναντίοις,
τήν τόλμαν άπαράμιλλε, γίγα, φρικτε τήν ρώμην, 
άπρόσμαχε, πυρίπνοε, πυρφόρε, μενεχάρμα, 
βραχίον, σφύρα παναλκοϋς άποκεχαλκευμένε, 
ποιόν σοι πλέξω στέφανον καί προσαρμόσαιμί σοι, 

585 έκ ποιων άρα λίθων σοι τούτον εγώ συνθήσω, 
εκ λυχνιτών αίμοειδών, όποιον σοι καί πάλαι; 
ναι μέντοι προσαρμόζοντα καί τούτον εφευρίσκω, 
πολλάκις άνεδήσω γάρ καί στέφανον τοιούτον 
εν Ίκονία) πρότερον, είτ αύθις εν γηλόφω,

590 οτε Δαυίδ τώ Γολιάθ εκείνω συνεπλάκης
άγχεμαχών, ού σφενδονών, ρώμη χειρών καί τόλμη, 
ή τούτον ώς άπρόσφορον εάσω προπλακέντα, 
άλλον δε νύν διαφανή λαμπρόν σοι περιπλέξω 
λευκόν καί καταμάργαρον καί στίλβοντα μακρόθεν, 

595 πάνυ μεν ούν σοι προσφυά νομίζω τον τοιούτον 
καί μάλλον επιπρέποντα καί μάλλον εοικότα, 
επεί σοι καί το τρόπαιον διάλευκον ήγέρθη 
καί βυσσινόχρους ό χιτών τής νίκης εξυφάνθη 
τών άλλων εντιμότερος τών ερυθροβαφών σου,

600 πολλώ βασιλικώτερος καί πρέπων σου τώ κράτει, 
τούτον εγώ τον στέφανον βασιλικόν ηγούμαι 
τον μή λυχνίτας εχοντα πηγέντας εξ αιμάτων, 
τον εκ μαργάρων τηλαυγών καταπεποικιλμένον. 
σύ γάρ λυχνίτης πέφηνας ό καινουργός τής νίκης,

605 ό λύχνος ό καιόμένος ταΐς τού κοινού φροντίαιν,

579 έφευρεταί Μ. 590 δαΐδ Μ. cf. I. Sam. 17.
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ό λύχνος τον στρατεύματος ο φαίνων εν πολέμοις, 
ο παμφανής, ό πάννυχος των άνακτόρων λύχνος, 
δς ονκ ανέπεσας λαβών ώς κλήρόν σου το στέφος, 
άλλα τιμών εκάτερα τον δόντα και τό στέφος 

βίο τροπαίων κατεκόσμησας τό στέφος μαργαρίταις· 
όντως επήρϋης ώς άστήρ, ούτως νπερνψώ&ης. 
νπερφυό καί -θαυμαστό τό προτερήματά σου, 
εξαίρετα τό τρόπαια, μεγάλα τό πρακτέα. 
ο θυρεός σοι φοβερός, φρικτότερον τό δόρυ,

615 τό δόρυ δέρην Παίονος σκληρόν ύπέκλινέ σοι, 
ό -θυρεός τους θύραθεν νπαντωπήσαντάς σοι 
εκ των θνρών των τής ζωής πεποίηκε Ουραίους, 
τό σάκος σάκκον τους εχθρούς ενέδυσεν αισχύνης, 
εντείναι τοίννν, εντειναι, στρατήγει, τροπαιούχει 

620 εν περιόδοις κνκλικαϊς ον μετρητών ήλιων, 
καί φαίνοιο λαμπρότερος εν πάσαις περιόδοις 
εκ τών παρωχημένων σου καί νυν τών ενεστώτων 
καί τών μελλόντων στήναι σοι τροπαίων μετά ταντα, 
εν οΐς ό παρακείμενος δ),ως ονχ εξει χώραν 

62 5 νπερκειμένων νψηλώς τών όλων σον πρακτέων
καί τών στρατηγημάτων σον καί τών ευτυχημάτων 
καί παραμέτρει συνεχώς τό σελαγήματά σου 
προς τό σελασφορήματα τον γίγαντος ήλιου 
εκ ρείϋρων άνατέλλοντος ωκεάνιων πρώτον 

630 καί τός ακτίνας εις ήμός εκεΐϋεν άφιέντος,
σον δ3 εξ ήμών άνίσχοντος καί πέμποντος τό σέλα 
μέχρις ορίων καί ροών αυτών ωκεάνιων, 
ώς είναι σοι τό  δρια τής αυτοκρατορίας 
ωκεανόν τό ρεύματα, τό πέρατα τον κέντρου.

[ 1 5 Ί

618 το σάκκος Μ.
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'Ο πάλαι ft οασυνόμένος και ξίφος εντρεπίζων 
και προ πολέμου μάχαιραν και μάχην έτοιμάζων 
πώς ερριψας την μάχαιραν εν τώ καΐρώ της μάχης, 
ε κράλη, νίκη φοβερά, τροπή φοβερωτέρα·

5 χωρίς γάρ μάχης έφυγες, χωρίς τροπής ετράπης.
9Εκείνος ό μεγάλανχος ό κράλης 6 τοσοϋτος 

ο μη παραδεχόμενος υπέρ αγάπης λόγους, 
άλλά ϋαρρών εις ρεύματα Δανόν βίκον πελάγονς, 
ώς είδες εις τον Δάνουβιν τον στόλον τον μονάρχου, 

ίο πώς παρεν&νς άπέστειλας υπέρ αγάπης πρέσβεις.
Κράλη, καιρός μη σε πλανά, μηδε χειμών καί ψύχος, 

μη δε ϋαρρης εις ποταμόν, όταν ονκ ενι στόλος· 
ό βασιλεύς μου ναυπηγεί καί στόλον παρ’ ελπίδα 
καί δυναστεύει τους καιρούς καί τρέπει τους χειμώνας 

is καί τυραννεΐ καί ποταμούς· φρίξον αυτού τό κράτος.
Αύτάς τάς πύλας τάς νγράς, αυτό τό τείχος, κράλη,

Μ fol. 40Γ—40τ.
Versus 1—36 ed. Ε. Miller, Recueil des historiens des croisades. Historiens 

grecs. II. Paris 1881. p. 763— 764 ; Tit. et vss. 1, 6—10 ed. Mingarelli p. 465.
Tit. Δαννονβει M Mingarelli Miller. έκεΐΰεν bis M Mingarelli

Δαννονβεως M Mingarelli Miller. έτοιμασ&έντος M Mingarelli Miller.
2 cf. II. 457. 8 Δαννονβικοΰ M Mingarelli Miller. cf. II. 428.

9 Δάννουβιν M Mingarelli Miller. cf. II. 488—9. 10 πώς γάρ ευάνς
Miller. cf. II. 460. 11 και] μηδε Miller. cf. II. 430. 13 cf.
II. 424.
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τό περιτρέχον γνρω&εν καί το περικυκλοϋν σε

εις άλλους ενι κώλυμα και φυλακή καί τείχος 
καί τάφρος καί χαράκωμα καί πρόβολος καί κύκλος,

20 εις δε τον αύτοκράτορα, τον κλάδον τής πορφύρας, 
ειρκτήν μιμείται καί κρατεί τους βουλομένους φεύγειν.

Πώς αύ&ωρόν μετέπεσες, πώς μεταλλαγής, κράλη. [40'] 
βουνός εδόκεις υψηλός, βουνός αλαζονείας, 
άλΧ εφϋασε τό σύμβολον τοϋ πορφυροβλαστήτου

2 5 και την σημαίαν εστησεν επάνω τοϋ βουνού σου
καί χθαμαλός ο πριν βουνός καί χαμερπής εγένου.

Σάλπιγγος ήχος καί κραυγή βούκινων ετρεψέ σε 
καί φόβος αύτοκράτορος καϋειλέ σου τον τύφον 
καί προ ποινών πολεμικών ποινηλατε'ι σε φόβος·

30 ε  βασιλεύς, ε νικητής, ε μέγας τροπαιοϋχος
ό δίχα μάχης καί πληγών τούς άντιπάλους τρέπων.

Έσείσ'&η τα θεμέλια τής κραλικής καρδίας, 
οπότε τό πολεμικόν ήλάλαξεν ή σάλπιγξ, 
τό ρεύμα τό Δανουβικόν ετρόμαζεν εκ φόβου

3 5 καί λόφος άπας καί βουνός Ούγκρίας εσαλεύ&η
μαϋόντα τήν επίβασιν τοϋ μονοκρατοροϋντος.

Είδες δυνάστην αρχηγόν, τον αύτοκράτορά μου, 
έγνως τήν τούτου δύναμιν, εγνως τό κράτος, κράλη, 
επέγνως καί τήν σύνεσιν καί τήν αυτού σοφίαν 

40 αυτός κρατεί καί στρατηγεΐ καί ναυπηγεί καί πλέει 
καί μεταπλάττει τούς καιρούς ποικίλως καί πανσόφως.

Τό γραφικόν πεπλήρωται, δυνάστα μονοκράτορ· 
φόβος καί τρόμος καί παλμός επέπεσε τώ κράλη- 
το μέγεθος τοϋ κράτους σου, τοϋ φόβου σου τό ιρύχος 

45 εις λίϋον αν παρά μικρόν μετήμειψε τον κράλην, 
ει μη κατέϋαλψεν αυτόν τό πϋρ τών οίκτιρμών σου.

Κράλη τών Οϋγκρων, αρχηγέ, σύ τήν ανάγκην είδες, 
αυτός εν πείρα γέγονας, επαάες, εδιδάχβης,

17/18 lacunam indicavi. 20 αύτοκράτωρα Μ. 27 βονκήνων Μ.
cf. Ps. 150, 3. 30 μέγας] κράλης Μ Miller. 33 cf. II. 446—7. 34
Ααννονβικόν Μ Miller. 35 cf. Nah. 1, 5. 39 cf De. 4, 6 et pas
sim. 43 cf. Ex. 15, 16 ; Jdc. 2, 28 ; 15, 2. 48 cf. Hbr. 5, 8.
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είδες εκ της οσφύος σου την ζώνην σου χυθεΐσαν  
50 άρα φυλάξεις τάς σπονδάς, η πάλιν εκ δευτέρου 

παρασπονδήσεις και φανής των όρκων παραβάτης;
«Μά την ημέραν την φρικτήν εκείνην και την ώραν, 

μά την άνέλπιστον κραυγήν των άργυροσαλπίγγων, 
μά την άλάϋητον εμοι περίστασιν εκείνην,

55 ουκ άθετήσω τάς σπονδάς, ου λύσο) τάς συνθήκας, 
ου παραλύσω τον φραγμόν, ον παραβώ τούς όρκους.»

Είδες ημέραν πνιγμονής, είδες αγχόνην φόβου, 
είδες ομίχλην εν φωτί καί σκότος εν ημέρα, 
αν μόλις είδες ήλιον ειρήνης μεσαζούσης·

60 ουκ αν σε κατεκάλυψε το νέφος του πολέμου,
αν έγνως καί πραγματικούς τό κράτος του κρατοϋντος.

’Εκείνο τό λεγόμενον εύρετικόν ανάγκης 
εκ τοϋ περιστατήματος καί τοΰ περισπασμού σου 
καί τής φριχτής άνάγκης σου, κράλη, καί συ μανθάνεις

6 5 καί λύσιν τής άνάγκης σου κατά καιρόν άνάγκης
ευρίσκεις την παράκλησιν καί την ίκετηρίαν.

'Ο τύφος καί τό σοβαρόν εις τούς βαρβάρους πρέπει, 
τό δε φαιδρόν καί γαληνόν εις άργηγούς ημέρας· 
καί σκόπει παρασπονδίατά, κούφε, μεγαλορρήμον,

70 πώς ήσχημόνησες ευθύς άποβαλών τον τύφον 
ϊδε καί τον πορφυρανθη, πόσον εμεγαλύνθη.

’Έ θετο γλιοσσαν άπό γής εις ουρανόν ο κράλης, 
εμεγαλορρημόνησεν, εκόμπασε μεγάλα, 
έσυρε ξίφος, ώμοσεν εξ ακρας άπονοίας,

7 5 άλλά τό χριστό μιμητόν καί γαληνόν σου κράτος
εις γήν τον ύπερήφανον καθείλεν, αύτοκράτορ.

*Ήκουσας, αύτοκράτορ μου, την εντροπήν τού κράλη; 
ύπέστρεψεν εις τήν σκηνήν, ήκουσεν άσμα μέγα · 
τό μέλος επωνόμαζε σωτήρά σε τών Οϋγκρων 

so καί τήν πληγήν ουκ ενεγκών εφθόνησεν ό κράλης 
καί πάσας έτιμώρησεν εκείνας τάς άδούσας.

'Οπόταν ήκουσας κραυγήν, μεγαλορρήμον κράλη, 
άπό τού πλάτους κράζουσαν τού ποταμού μεγάλα, 
πού σού τό θράσος, άλαζών, άφήκας καί τον τύφον

49 cf. Is. 5, 27. 62 άνάγκη Μ.
μόνησες Μ. 73 εμεγαλορημόνησεν Μ.
12, 7. et passim.

69 μεγαλορήμον Μ. 70 ήσχοι-
82 μεγαλορήμον Μ. 86 cf. Tob.
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8 5 καί την προτέραν επαρσιν καί την υπεροψίαν ; 
μη κρύψης το μυστήριον, μη, μη παρακαλύψης.

«Μà των σαλπίγγων την κραυγήν την μη προσδοκηϋεϊσαν 
καί μα τον τρόμον τον φρικτόν εκείνης τής ημέρας, 
όσιό τής κατασχούσης με καί συνοχής καί βίας 

go μετά των όλων ουρών μου των τότε κενωϋέντων 
καί πάσαν εξεκένωσα τοϋ τύφου μου την δλην. »

Ύ πό  σκιάν ίστάμενος βασιλικού φλαμούλου 
καί τό χειρόγραφον πληρών το τής αγάπης ακων 
καί τοϋ θανάτου την σκιάν εξέφυγεν ο κράλης·

95 ούτως εκ μόνης άπειλής νικάς ό βασιλεύς μου, 
καί μετά ξίφους κα&αροΰ νικήσας υποστρέφεις.

Ο προπαϋών καί μη μαύών μηδέ μετά τό πάϋος 
εμαϋες νϋν προ τοϋ παϋεϊν καί μη πα&ών έπέγνως· 
χωρίς γάρ μάχης επαϋες τό πάϋος τής δειλίας 

loo καί τό μη πρότερον μαύείν, όπόταν άπεδήμεις, 
μακαριστόν ευτύχημα καί νίκην ελογίσω.

V

94 cf. Job 3, 5. et passim. 97 sqq. cf. Aesch. Agam. 177— 178,
Karathanasis : Sprichwörter No. 106. p. 62.

Magyar Tudomány** Akadémia
K ön yvtara φ .
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