
Juhász Erika

Uralkodók a Húsvéti krónikában*

A Húsvéti krónika (Chronicon Paschale) néven emlegetett VII. szá-
zadi világkrónika kronológiai váza né gy fő elemből épül fel. Az 
ismeretlen szerző az uralkodói évek, az olympiasok, a consulok és 
az indikciós évek megadásával igyekszik meghatározni a világ-
történelem eseményeit. Az utóbbi három datáló elemet korábban 
már megvizsgáltuk,1 ezért most a negyedikkel, az uralkodóknak a 
kronológiai rendszeren belüli szerepével szeretnénk foglalkozni. 
Ez az egyetlen olyan időszámítási lista, amely végigfut a teljes 
krónikán, azonban meg kell jegyeznünk, hogy nemcsak királyok 
uralkodási éveit tartalmazza.

Az ismeretlen szerző Ádám és leszármazottainak évei szerint 
kezdi számolni az éveket. Már az első mondatban megadja, hogy 

* A tanulmány az OTKA NN 104456 „Klasszikus ókor, bizánc és humanizmus. Kri-
tikai forráskiadás magyarázatokkal” és az osztrák FWF P25485 „The Chronicon 
Paschale. Critical Edition and Enhanced Edition Method” támogatásával készült.

1 Olympiaden in der Osterchronik. In: Juhász E. (szerk.): Byzanz und das Abend-
land III. Studia Byzantino-Occidentalia. Budapest 2015, 199–209; Bemerkun-
gen zu den Konsullisten in der Osterchronik. In: Juhász E. (szerk.): Byzanz und 
das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia. Budapest 2016, 187–194; 
Die Indiktionsangaben bei Johannes Malalas und in der Osterchronik. In: M. 
Meier – Ch. Radtki – F. Schulz (Hrsgg.): Die Weltchronik des Johannes Malalas. 
Autor–Werk–Überlieferung. Stuttgart 2016, 225–237.
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Ádám 230 éves volt, amikor Séthet nemzette,2 majd az Ádámról 
és Ábelről szóló beszámolója után táblázatba rendezve találjuk az 
adatokat:3 Séth 205 éves volt, amikor Enóst nemzette, s ez a világ 
teremtésétől számítva a 435. évben történt. Enós 190 éves korá-
ban nemzette Kainant, se ez a világ teremtésétől számított 625. 
esztendőre esett. A sort így folytatja, mindig nemzéstől nemzésig 
számol. A szerző minden esetben megadja azt is, hogy ki hány 
évet élt még gyermeke megszületése után, s ezeket az adatokat is 
összesíti, de a kronológiai váz szempontjából ennek nincs jelentő-
sége. Egy hosszabb kitérőben olvashatunk Noé fiainak leszárma-
zottairól, és az egyes népek földrajzi elhelyezkedéséről, majd az 
olymposi istenvilág euhémerista magyarázata következik. A kró-
nikaíró ezután tér vissza Sém nemzetségéhez, melyben kulcssze-
repet kap Ábrám avagy Ábrahám. Innentől fogva a szerző minden 
egyes esztendőt kiírt a krónikában, és ahol tudott, ott eseményt is 
feljegyzett melléjük. Amely évhez nem talált adatot, annak csak 
sorszámát tüntette fel. Ábrámnál először 75 évvel számol, akkor 
történt elhivatása, majd még 25 év telt el, míg Izsák megszüle-
2 A Chronicon Paschale a X. századi Codex Vaticanus Graecus 1941-ben maradt 

fenn. A tanulmányban közölt görög szövegek Dindorf 1832-ben megjelent 
kiadását követik: L. Dindorf (ed.): Chronicon Paschale I–II. Bonn 1832 [= J. P. 
Migne (ed.): Patrologiae cursus completus. Series Graeca 92. Paris 1860; 18652; 
19643; Turnhout 19844; Athēnai 2004].

   Ἀδὰμ πρῶτος ἀνθρώπων πλασθεὶς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐγέννησεν δύο υἱούς, τὸν 
Ἄβελ καὶ τὸν Καΐν. εἶτα, μετὰ τούτους ἐγέννησε καὶ τὸν Σήθ, ζήσας ἕως οὗ 
τοῦτον ἐγέννησεν ἔτη σλʹ.

   Ἀδὰμ σλʹ ἐπέζησεν ψ ́ ὁμοῦ ϡλʹ
   (Codex Vaticanus Graecus 1941 19r; Dindorf  32, 10–13).
3  Σὴθ σεʹ ὁμοῦ υλεʹ ἐπέζησεν ψζʹ ὁμοῦ ϡιβʹ
   Ἐνὼς ρϟʹ ὁμοῦ χκεʹ ἐπέζησεν ψιεʹ ὁμοῦ ϡεʹ
   Καϊνὰν ροʹ ὁμοῦ ψϟεʹ ἐπέζησεν ψμʹ ὁμοῦ ϡιʹ
   Μαλελεὴλ ρξεʹ ὁμοῦ ϡξʹ  ἐπέζησεν ψλʹ ὁμοῦ ωϟεʹ
   Ἰαρὲδ ρξβʹ ὁμοῦ ˏαρκβʹ ἐπέζησεν ωʹ ὁμοῦ ϡξβʹ
   Ἐνὼχ ρξεʹ ὁμοῦ ˏασπζʹ ἐπέζησεν σʹ ὁμοῦ τξεʹ
   (19v; Dindorf  34, 18 – 35, 10).
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tett; akkor ismét összesítette az éveket. Ábrahám éveinek számo-
zása mindvégig folyamatosan halad. A számolás minden esetben 
pontos. Az első hibát a kéziratban Mózes születésénél találjuk, de 
mivel a következő összeadáskor a várt adattal számolt a szerző, 
ez csak elírás lehet; valószínűleg másolói tévesztés eredménye.4 
Mózes éveit – az eddigiektől eltérően – halálával zárta le, s ettől 
kezdve a szerző mindig azt adta meg, hogy ki hány évig állt a nép 
élén. Sámuel 20 éve után a krónikaíró előbb azt írta, hogy Saul 
uralkodott elsőként Iudaiában, majd Saul halála után, hogy Dá-
vid volt a zsidók első királya. Dávid után Salamon a 2., Salamon 
halála után pedig, amikor a tíz törzs elszakadt, Iuda királya, Ro-
boam a 3. király lett. Israél királyainak uralmát innentől külön 
kezdte számolni a szerző. Jóllehet a kiadások nem őrizték meg,
a két uralkodóház szerkezetileg is elkülönül a krónika kéziratá-
ban:5 Iuda mindig a versókon, Israél mindig a rectókon kap he-
lyet. De a szerző nem illeszthette bele mindkét sort a Teremtés-
től számított évek sorába. Iudát választotta vezérfonalnak, s itt 
jelenítette meg az egyes királyok hatalomra kerülésekor, hogy 
összesen hányadik esztendőnél járunk. A Húsvéti krónika ki-
adásában két helyen figyelhetünk meg kisebb számolási hibát, 
de mindkét esetben a kiadó hibázott: Saul 20 éve helyett 30-at

4 Kaath fia, Ambram születése a krónikaíró szerint a Teremtéstől számított 
3682. évre esett (Καὰθ ξʹ, ὁμοῦ ͵γχπβʹ. Dindorf 112, 20). Ambram 75 évesen 
nemzette Móysést, ami a kézirat tanúsága szerint 3753-ban történt (Ἀμβρὰμ 
οεʹ, ὁμοῦ ͵γψνγʹ. 50r; Dindorf 114, 6). A végösszeg valójában 3757 lenne. Mó-
zes esetében először 80 évet számol a krónikaíró (később még hozzáadja a 40 
pusztában töltött évet), melynek vége a Teremtéstől számított 3837-re esett 
(Μωϋσῆς πʹ, ὁμοῦ ͵γωλζʹ. Dindorf 115, 17), vagyis a 3757-es dátumot vette 
kiindulópontul a szerző. Valószínű tehát, hogy az eredeti szövegben ͵γψνξʹ 
szerepelt Ambram sorában, s csak egy másolói tévesztés folytán került ͵γψνγʹ 
a vatikáni kéziratba. A hibát a főszövegben orvosolnunk kell.

5 A vatikáni kézirat különös beosztásáról lásd: Juhász E.: Király-tükör a Húsvéti 
krónikában. AntTan 57 (2013) 137–146.
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írt,6 pedig a kéziratban (65v) még 20 év szerepelt; Israél 5. uralko-
dója, Ambri esetében pedig a kéziratban (75r) olvasható 12 ural-
kodói évből lehagyta a tizes helyiértéken szereplő 1 számjegyet.7  

Romulus királyságáról csak a Iuda történetébe ágyazott kité-
rő keretében esik szó,8 és a többi római király is csak mellékesen 
kerül szóba.9 A zsidó történelem tárgyalása kapcsán elsősorban
a Szentírás szövegéből merített a krónikaíró, de szórványosan 
Eusebios krónikáját is felhasználta.10 Általában azokat az adato-
6 Πρῶτος οὖν ἐβασίλευσεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ Σαοὺλ υἱὸς Κὶς φυλῆς Βενιαμὶν ἔτη κʹ.
   Σαοὺλ λʹ          ὁμοῦ ͵δυκϛʹ
   (Dindorf 155, 20 – 156, 1).
7 Ἑβραίων τοῦ Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν πέμπτος Ἀμβρὶ ἔτη βʹ. ὁμοῦ ξβʹ (Dindorf 

179, 7–8). A bejegyzés után 12 év felsorolása következik, hozzáfűzött ese-
mény nélkül.

8 A 2. olympias 1. évében: Τούτῳ τῷ ἔτει ἐγεννήθησαν Ῥῶμος καὶ Ῥῆμος οἱ 
κτίσαντες τὴν Ῥώμην (81v; Dindorf 195, 15–16).

   A 7. olympias 4. évében: Τούτῳ τῷ δεκάτῳ ἔτει τοῦ Ἀχὰζ καὶ τετάρτῳ ἔτει 
ἑβδόμης Ὀλυμπιάδος εἰκοστοτέταρτον τῆς οἰκείας ἡλικίας ἄγοντες ἐνιαυτὸν 
Ῥῶμος καὶ Ῥῆμος κτίζουσι τὴν Ῥώμην, ὅθεν μετεκλήθησαν Ῥωμαῖοι (82v; 
Dindorf 204, 2–5).

9 A 17. olympias 2. évében: Τούτῳ τῷ τρίτῳ ἔτει Μανασσοῦ καὶ δευτέρῳ ιζʹ 
Ὀλυμπιάδος ἀπέθανεν Ῥῶμος ἐν τῷ βουλευτηρίῳ Ῥώμης κατὰ μέλος 
διαιρεθείς, ἄρξας ἔτη ληʹ. μεθ’ ὃν γέγονε δεύτερος βασιλεὺς ἐν Ῥώμῃ 
Νουμμᾶς Πομπήλιος ἔτη μγʹ (90v; Dindorf 217, 12–15).

   A 27. olympias 3. évében: Τούτῳ τῷ ἔτει Νουμμᾶς Πομπήλιος Ῥωμαίων 
βασιλεὺς καταστήματι τελευτᾷ. Ἐν Ῥώμῃ τρίτος ἐβασίλευσεν Τοῦλλος ὁ καὶ 
Στήλιος ἔτη λγʹ (91v; Dindorf 220, 15–18).

   A 36. olympias 1. évében évében: Τούτῳ τῷ ἔτει Τοῦλλος ὁ καὶ Στήλιος ἐν 
Ῥώμῃ τῆς οἰκίας αὐτοῦ κεραυνωθείσης συγκατεφλέχθη αὐτῇ καὶ ἀπέθανεν. 
καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ῥώμῃ τέταρτος Ἄγκος Μάρκος ἔτη κδʹ (93r; Dindorf 224, 
19–21).

   A 42. olympias 1. évében: Τούτῳ τῷ ἔτει Ἄγκιος Μάρκος τελευτᾷ ἐν Ῥώμῃ 
καταστήματι· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ἄγκιος Ταρκύνιος ὁ καὶ Πρίσκος 
ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ ἔτη ληʹ (100v; Dindorf 242, 4–6).

10 Eusebius Werke V. Die Chronik. Aus dem Armenischen übersetzt von J. Karst. 
Leipzig 1911; R. Helm: Eusebius Werke VII/1,2: Die Chronik des Hieronymus. 
Hieronymi Chronicon. Berlin 1913; 1926; 19562; 19843.
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kat emelte ki forrásaiból, amelyek valamilyen módon alátámasz-
tották diakrón számításait. Ilyen szempontból azonban a római 
királyok sem kerülhették el a figyelmét. Nem pont ugyanannál az 
olympias-évnél jegyezte fel őket, mint Eusebios, és általában 1-2 
év eltérés figyelhető meg az uralkodási éveknél is,11 de a króni-
kaíró fontosnak tartotta megörökíteni őket. 

Így megtudjuk, hogy a 17. olympias 2. évében 38 évi uralko-
dás után meghalt Rómos, aki után Rómában a 2. király Nummas 
Pompélios lett 43 évig. Őt követte a 27. olympias 3. évében Tullos 
(aki Stélios is), aki 33 évig uralkodott. A szokatlan névalak való-
színűleg egy másoló hibájára vezethető vissza, aki a számára is-
meretlen Hostilius nevet görög névelővel ellátott Stilius (görö-
gösen Stélios) névként értelmezte. A 4. római király a 36. olym-
pias 1. évében Ankos Markos lett, 24 évig; őt pedig a 42. olympias
1. évében Ankios Tarkynios (aki Priskos is) váltotta, aki 38 évig 
uralkodott Rómában. Az ő neve latinul Lucius Tarquinius Priscus, 
s az Ankios praenomen valószínűleg megint csak másolói tévesztés 
a Lukios helyett.

Az utolsó két királyt azonban hiába keressük a Chronicon Pascha-
léban. A fentiek ismeretében nehéz elképzelni, hogy szándékosan 

11 

Chronicon
Paschale Hieronymus

Örmény 
Eusebius

Romulus 38 év 7/1, 38 év 7/1, 38 év

Numa Pompilius 17/2, 43 év 16/3, 41 év 16/3, 41 év

Tullus Hostilius  27/3, 33 év 26/4, 32 év 26/4, 32 év

Ancus Marcius 36/1, 24 év 34/4, 23 év 34/4, 23 év

Lucius Tarquinius Priscus 42/1, 38 év 40/3, 37 év 40/3, 37 év

Servius Tullius - 49/4, 34 év 49/4, 34 év

Tarquinius Superbus - 58/2, 35 év 58/2, 35 év
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kihagyta volna őket a krónikaíró. Ha viszont az eredeti szövegben 
szerepeltek, kérdés, hogy hol kellene keresnünk őket (mint láthat-
tuk, a dátumok tekintetében nem értett egyet Eusebiosszal, de más 
forrásokra alapozott történelmi ismereteinkre sem támaszkodha-
tunk, mert általában azoknak is ellentmond a krónika).

A műben előforduló utolsó római király, Tarquinius Priscus, a 
krónikaíró saját közlése szerint 38 évig uralkodott. Ha a szerző 
eszerint számolt, akkor Tarquinius Priscus uralma az 51. olym-
pias 3. évében ért véget, és Servius Tulliusnak akkor kellett vol-
na trónralépnie. Az adott helyen – vagy akár a környező évek-
nél – azonban nem szerepel új római uralkodó. Elképzelhető, 
hogy kifelejtette a krónikaíró, azonban ha alaposabban szem-
ügyre vesszük a kéziratot, valószínűbbnek tűnik, hogy a 110. 
versón (az 51. olympias 3. événél) sérült a szöveg. Az oldal alján 
feltűnően sok hely maradt üresen: az ívfüzetre jellemző 30 sor 
helyett csak 23 sor kapott helyet az oldalon. A következő oldal 
tetején Dániel oroszlánok közé vetésének és megmenekülésének 
történetét olvashatjuk, de – bár Dindorf ezt nem jelölte a kiadás-
ban – a szöveg eleje csonka.12 Emellett talán az ívfüzet alaposabb 
vizsgálata is alátámaszthatja feltevésünket. A 110. folium a 12. 
ívfüzet utolsó előtti lapja. Az ívfüzet a 104. foliummal kezdődik, 
mely egy 7,5 oldalas idézet 5. és 6. oldala. A szöveg Dániel köny-
véből származik, és szó szerinti követi a Theodotion-féle válto-
zatot. A 104. rectón azonban egy rész kimaradt az idézetből, és 
helyette csak annyi állt, hogy kai meta brachea. Elképzelhető, hogy
a vatikáni kézirat X. századi másolója itt egy sérült kéziratból dol-
gozott, a lacunában pedig talán Róma 6. királyának trónralépése 
is szerepelt.
12        [110v] ναʹ Ὀλυμπιάς.

  ιʹ, ιαʹ, ιβʹ.
  [111r] Ἐργασίας μάταιον αὐτὸ εἶναι. ἔτι δὲ καὶ τὸν δράκοντα ἀνεῖλεν ὃν ἔσεβον 

Βαβυλώνιοι, δι’ ἣν αἰτίαν ἔκδοτον αὐτὸν αἰτησάμενοι ἔβαλλον εἰς λάκκον 
λεόντων.
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Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy Servius Tullius ese-
tében hány uralkodási évvel számolt volna a szerző, de mivel az 
uralkodási évek számában csak 1-2 évvel tért el Eusebiostól, a 60. 
olympias 1. éve körül kellene keresnünk az utolsó római király ha-
talomra lépését. A Chronicon Paschaléban nincs nyoma Tarquinius 
Superbusnak, viszont az Eusebios által vele egyidőben megjelení-
tett események sorra előtűnnek. Az 51. olympias 4. évében a Chro-
nicon Paschaléban trónra lép Kyros, aki megszabadítja a zsidókat a 
babylóni fogságból. Innentől kezdve fokozott mértékben támasz-
kodik Eusebios adataira a krónikaíró, és feltűnnek az ún. Kultur-
nachrichten is, melyeket korábban mellőzött Eusebios művéből. 
Szó szerint megismételte az Eusebiosnál talált adatokat. Eusebios 
szerint Thalés halálával és Kyros Kroisos lyd király felett aratott 
diadalával egyidőben lépett trónra Tarquinius Superbus. Indokolt 
lett volna tehát, hogy a Chronicon Paschale szerzője is ekkortájt je-
gyezze fel, hogy ő lett a 7. római király. Eusebios egyik örmény 
kéziratából azonban hiányzik ez a bejegyzés, és talán nem elkép-
zelhetetlen, hogy annak a változatnak a görög eredetijéből dol-
gozott a Chronicon Paschale szerzője, és azért feledkezett meg az 
utolsó római király feltüntetéséről.

Iuda királyainak sorát a babylóni fogságig vezeti a szerző. 
Már Iechónias Ióakeim 4. événél megjegyzi (Dan 1–17 alapján),13 

13 A 39. olympias 3. événél Dániel könyvének Theodotios-féle változatát kez-
di idézni a szerző: Τούτῳ τῷ τετάρτῳ ἔτει Ἰεχωνίου υἱοῦ Ἰωσίου βασιλέως 
Ἰούδα ἦλθεν Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ 
ἐπολιόρκησεν αὐτήν... (94r; Dindorf 227, 15–17); a kéziratban innentől kezd-
ve a lapszélen minden évnél feltűnnek Nabukodonozor számozott évei. A Dá-
niel könyvéből vett idézet után ez áll: Ἰεχωνίας ὁ καὶ Ἰωακείμ, υἱὸς Ἰωσίου, 
τὰ μὲν πάντα ἔτη ἐβασίλευσεν ιαʹ, πρὸς τῷ τέλει δὲ τοῦ τρίτου ἔτους τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ ἐβασίλευσεν Ναβουχοδονόσορ ἐν Βαβυλῶνι, ὡς εἶναι τὸ 
πρῶτον ἔτος τῆς βασιλείας Ναβουχοδονόσορ κατὰ τὸ παρὸν τέταρτον ἔτος 
Ἰεχωνίου τοῦ καὶ Ἰωκαείμ, καθὼς ἔστι τοῦτο λαβεῖν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν 
Παραλειπομένων (95r; 229, 16–21). Majd Jeremiás könyvét (Ier. 25, 1–12) pa-
rafrazeálja a szerző: Τούτῳ τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ἰεχωνίου τοῦ καὶ 
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hogy Babylónban trónra lépett Nabukodonozor s amikor Nabu-
kodonozor elfogta Matthanias Sedekiast, véget ért a Iuda törzsé-
ből származó királyok sora.14 Nabukodonozorról azonban nem 
mondja meg, hogy meghalt-e, csak a 23. uralkodási événél (a 45. 
olympias 1. événél) közli, hogy utána a káldeusoknál Nabukodono-
zor fia vette át a hatalmat.15 A babylóni uralkodók sorát a króni-
kaíró lerövidíti, és a káldeusok hatalmát megdöntő méd uralko-
dókat illetően is bizonytalan.16 A médek hatalmát megdöntötték
a perzsák, s a krónikaíró azt írja, hogy a perzsákon elsőként Kyros 
uralkodott, 30 évig, és ezt hozzá is adja a legyőzött méd uralko-
dó, Astyagés halálánál számolt évekhez.17 Kyros után 13 perzsa 
király követi egymást a trónon; az utolsó Dareios, Arsamés fia. Őt 
az uralkodók sorában Ptolemaios egyiptomi király követi, vagyis 
Nagy Sándor uralmával nem számolt a szerző. A translatio imperii 
szellemében birodalmakat, dinasztiákat állított sorba, egyetlen 

Ἰωακείμ, βασιλέως Ἰούδα, καὶ πρώτῳ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαβυλῶνος 
ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν Ἱερεμίας ὁ προφήτης … (95r; 229, 22 – 230, 1).

14 Ἐπὶ τούτου καὶ οἱ βασιλεῖς Ἰουδαίων ἐπαύσαντο αἰχμαλωτισθέντες ὑπὸ 
Ναβουχοδονόσορ, καὶ μηκέτι ἰσχύσαντες ἐδούλευσαν Βαβυλωνίοις καὶ 
Μήδοις. παρέδωκε γὰρ κύριος ὁ θεὸς τὴν βασιλείαν τῆς γῆς εἰς χεῖρας 
Ἀσσυρίων καὶ Χαλδαίων καὶ Μήδων καὶ Περσῶν. Μέχρι Ματθανίου τοῦ καὶ 
Σεδεκίου καταλήγουσιν οἱ ἐκ φυλῆς Ἰούδα βασιλεῖς, διαγενόμενοι ἐπὶ ὅλοις 
ἔτεσιν υοθʹ (105r-v; Dindorf 254, 13–19).

15 Μετὰ Ναβουχοδονόσορ διεδέξατο τὴν Χαλδαίων ἀρχὴν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Εὐειλὰδ 
Μαροδὰχ ἔτη ζʹ. ὁμοῦ ͵δϡιεʹ (107v; Dindorf 257, 13–14).

16 Az uralkodók az alábbi sorrendben követik egymást: Μετὰ Εὐειλὰδ Μαροδὰχ 
βασιλεύει Χαλδαίων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Βαλτασὰρ ἔτη δʹ.  ὁμοῦ ͵δϡιθʹ (107v; 
Dindorf 258,9–10). Μετὰ Βαλτάσαρ βασιλεὺς Χαλδαίων Δαρεῖος ὁ Μῆδος 
ἔτη γʹ.  ὁμοῦ ͵δϡκβʹ (109v; Dindorf 262,16–17). Μετὰ Δαρεῖον τὸν Μῆδον 
ἐβασίλευσεν Δαρεῖος υἱὸς Ἀσσουήρου ἀπὸ τοῦ σπέρματος Μήδων ἔτη ιγʹ. 
ὁμοῦ ἔτη ͵δϡλεʹ. Τινές φασι τουτονὶ τὸν Δαρεῖον καὶ Ἀστυάγην ἐπικεκλῆσθαι 
(110v; Dindorf 264,13–14). Περσῶν ἐβασίλευσεν πρῶτος Κῦρος ὁ Πέρσης ἔτη 
λʹ. ὁμοῦ ͵δϡξεʹ (111r; Dindorf 265,18–19).

17 Kyros azonban uralkodása 10. évében győzte le Astyagés méd királyt, eseté-
ben tehát már csak 20 évvel kellett volna számolni.
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makedón uralkodó azonban ebben a rendszerben nem kaphatott 
helyet. El mégsem hallgathatta, ezért a problémát úgy oldotta 
meg, hogy Dareios nevéhez hozzáfűzte: „más néven Alexandros”.18 
A krónikaíró nem először (s nem utoljára) folyamodott ehhez az 
eljáráshoz; ha egy adott eseményhez kapcsolódóan forrásaiban 
eltérő nevű királyokat talált, akkor azt írta, hogy az adott királyt 
más néven úgy is nevezték. Az egyik ilyen példa a fent említett 
Iechónias Ióacheim esete, akinek tetteit a krónikaíró csak úgy 
tudta beleilleszteni krónikájába, hogy még az ószövetségi idézet-
ben is kicserélte a neveket.

Alexandrosról a krónikában csak annyit olvashatunk, hogy vé-
get vetett a perzsa királyságnak, alapított 12 várost, melyeknek 
neve is fel van sorolva, s 32 éves korában elhunyt Babylónban. 
Utána már egy cím jelzi a kéziratban, hogy a Lagidák házából való 
12 egyiptomi király uralma következik. Utolsóként Kleopátra 
uralkodott, aki 22 évig volt hatalmon.

Kleopátra uralkodása idején Iulius Caesarról is említést tesz a 
krónikaíró. Három consulsága után Kleopátra 5. uralkodási évében 
(a 183. olympias 1. évében) már azt olvassuk, hogy Γάϊος Ἰούλιος 
Καῖσαρ πρῶτος Ῥωμαίων ᾑρέθη μονάρχης (Dindorf 353, 14). Ez-
után 3 alkalommal Ἰούλιος Καῖσαρ ὁ δικτάτωρ-ként nevezi meg 
Caesart (Dindorf 353, 19; 354, 7; 354, 17), a 3. esetben kiegészítve 
a ὅ ἐστι μονάρχης-szel is.19 A következő esztendőnél (Kleopátra 6. 
18 ιγʹ ἐβασίλευσε Δαρεῖος ὁ καὶ Ἀλέξανδρος Ἀρσάμου ἔτη ϛʹ. ὁμοῦ ͵ερπαʹ (129r; 

Dindorf 320, 8–9).
19 Οὗτος Γάϊος Ἰούλιος ὁ δικτάτωρ, ὅ ἐστιν μονάρχης, ἁπάντων ἐκράτησεν ἐν 

ὑπερηφανίᾳ καὶ τυραννείᾳ ἐπὶ ἔτη δʹ καὶ μῆνας ζʹ πρὸ δʹ ἰδῶν μαΐων τῆς 
πρώτης ἐπινεμήσεως. καὶ προετέθη ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ μεγάλῃ ἡ ἐλευθερία 
αὐτῆς, ὅτε καὶ ὑπὸ Ῥωμαίους ἐγένετο, τῇ κʹ τοῦ ἀρτεμισίου μηνὸς πεμφθεῖσα 
παρὰ τοῦ αὐτοῦ Ἰουλίου Καίσαρος, καὶ ἐκλήθη ὁ αὐτὸς Καῖσαρ Ἰούλιος 
δικτάτωρ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ μεγάλῃ γʹ καὶ κʹ τοῦ αὐτοῦ ἀρτεμισίου μηνός. 
χρηματίζει οὖν τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας εἰς τιμὴν αὐτῆς ἔτος αʹ καὶ πρῶτον 
ἔτος τῆς πεντεκαιδεκαετηρίδος τῶν ἰνδίκτων ἀπὸ πρώτου ἔτους Γαΐου 
Ἰουλίου Καίσαρος (140r; Dindorf 354, 17 – 355, 6).
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événél) azonban már azt mondja a szerző, hogy Caesar volt a ró-
maiak első basileusa.20 Az ő uralkodási éveit is elkezdi számozni, de 
annak ellenére, hogy a tárgyalásban már Rómáé a főszerep, még 
mindig Kleopátra uralma marad a fő vezérfonal.

Egyiptom királynőjének 10. évében meghalt Iulius Caesar, a 
senatus triumviratust választott, majd megtudjuk, hogy a római-
ak fölött másodikként Augustus uralkodott 56 évig és 6 hónapig, 
melynek vége a Teremtéstől számított 5521. esztendővel esett 
egybe.21 A Kleopátra uralmának végén számolt 5477. évhez vi-
szonyítva a számolás nem egyezne, de a szerző megmondja, hogy 
Augustus 56 évéből 12 évig még Kleopátrával párhuzamosan 
uralkodott. Augustus éveit ugyanúgy számozza, mint korábban 
Caesar éveit, de míg le nem győzi Kleopátrát, a kronológiai váz-
ban Egyiptom királynőjének uralkodása lesz a meghatározó.

A krónikaíró az első uralkodók esetében láthatólag gondban 
volt még a megfelelő terminusok használatával, próbálta értel-
mezni a fogalmakat.22 A 3. római uralkodó, Tiberius trónra lé-
pésekor a szerző még az ἐμονάρχησεν igét használta,23 de utána 
minden esetben az ἐβασίλευσεν igével élt, amikor új uralkodó kö-
vetkezett. A séma mindig ugyanaz: miután leírta, hogy az előző 

20 αʹ. Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ πρῶτος Ῥωμαίων ᾑρέθη μονάρχης βασιλεύς, ἐφ’ οὗ 
τὰ Ῥωμαίων ἤκμασεν· καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν Καίσαρες προσηγορεύθησαν. ὃς καὶ 
ὕπατος βασιλεὺς πρῶτος Ῥωμαίων προῆλθεν (141r; Dindorf 355, 8–10).

21 Ῥωμαίων δεύτερος ἐβασίλευσεν Καῖσαρ Σεβαστὸς Αὔγουστος ὁ καὶ Ὀκτάβιος 
ἔτη νϛʹ, μῆνας ϛʹ, ὁμοῦ ͵εφκαʹ (142v; Dindorf 360, 3–4).

22 Λέγει ὅτι πρῶτος ἐγένετο βασιλεὺς Ῥωμαίων μονάρχης ὁ Αὔγουστος, ὅστις 
ἐχρημάτισεν οὕτως· Αὔγουστος Καῖσαρ Ὀκταυιανός, τροπαιοῦχος, σεβαστός, 
κραταιός, ἰμπεράτωρ, ὅπερ ἐστὶν αὐτοκράτωρ ... Αὔγουστος Ὀκτάβιος 
ἐμονάρχησεν ἔτη μδʹ. ὁμοῦ ͵εφκαʹ ... Ἐντεῦθέν τινες ἀριθμοῦσιν τὸ πρῶτον 
ἔτος Αὐγούστου μοναρχίας, ἥντινα βασιλείαν Ῥωμαίων οὖσαν ἡ παρὰ τῷ 
Δανιὴλ τῆς εἰκόνος σύγκρισις σιδηρᾶν ὀνομάζει, ὡς λεπτύνουσαν (Dindorf 
364, 11 – 365, 3).

23 Ῥωμαίων γʹ ἐμονάρχησεν Τιβέριος Καῖσαρ ἔτη κβʹ. ὁμοῦ ͵εφμγʹ (Dindorf 388, 
7–8).
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uralkodó hogyan halt meg, és hány évet élt, először mindig meg-
adta, hogy a következő uralkodó hányadikként uralkodott a ró-
maiak felett, majd a neve következett, aztán, hogy hány évig volt 
hatalmon, s végül, hogy uralmának vége a Teremtéstől számítva 
hányadik évre esett.

A krónikaíró mindig csak egy uralkodót választott ki, akkor is, 
ha párhuzamosan többen is hatalmon voltak. A katonacsászárok 
zűrzavaros korszakában nem tudott minden uralkodót felsora-
koztatni.24 Maximinus Thrax (235–238) halála után ugyan meg-
említette, hogy rövid ideig Balbinus és Pupienus (a krónikában 
Puplios) került hatalomra,25 de ez a számolását nem befolyásolta. 
A következő uralkodó, akivel számolt, Gordianus, s ezzel egyszer-
smind a 238-as évben uralkodó mindhárom Gordianus nevű csá-
szárt letudta. A későbbi társcsászárokat és usurpatorokat meg sem 
említette.26

24 Maximinus Thrax (235–238), I. Gordianus (238), II. Gordianus (238), Pupie-
nus (238), Balbinus (238), III. Gordianus (238–244), Philippus Arabs (244–249), 
Pacatianus (248–249), Messius Decius (249–251), Trebonianus Gallus (251–
253), Aemilius Aemilianus (253), Valerianus (253–260), Gallienus (253–268), 
Valerianus Iunior (256–258), Ingenuus (260), Regalianus (260), Macrianus 
Senior (260–261), Macrianus Iunior (260–261), Quietus (260–261), Aureolus 
(262, 268. augusztus–szeptember), II. Claudius Gothicus (268–270), Quintillus 
(270. szeptember), Aurelianus (270–275), Septimius Odaenathus (260–267), 
Vaballathus (267–272), Zenobia (267–272), Postumus (260–269), Marius (269), 
Victorinus (269–271), Tetricus (271–274), Tacitus (275–276), Florianus (276), 
Probus (276), Carus (282–283), Numerianus (283–284), Carinus (283–285).

25 Ἰνδ. αʹ. γʹ. ὑπ. Ἀλβίνου καὶ Οὐενούστου. Ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάτων ἐπελθόντες 
οἱ στρατιῶται ἔσφαξαν Μαξιμῖνον Αὔγουστον εἰς Ἀκυληίαν, ὄντα ἐτῶν ξεʹ. 
καὶ ἐβασίλευσεν Βαλβῖνος μῆνας γʹ, καὶ ἐσφάγη. καὶ ἐβασίλευσεν Πούπλιος 
ἡμέρας ἑκατόν, καὶ ἐσφάγη. Ῥωμαίων κδʹ ἐβασίλευσεν Γορδιανὸς Σενίωρ ἔτη 
ϛʹ. ὁμοῦ ͵εψνγʹ (Dindorf 501, 1–5).

26 A Maximinus Thrax és Diocletianus hatalomra kerülése közötti időszakban a 
krónika szerint az alábbi sorrendben követték egymást a császárok:

   Ῥωμαίων κγʹ ἐβασίλευσε Μαξιμῖνος Αὔγουστος ἀναγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ 
στρατοῦ ἔτη γʹ. ὁμοῦ ͵εψμζʹ.



Juhász Erika

102

Gondban lehetett a Diocletianus hatalomra kerülését megelőző 
események összefoglalásakor is. Mint ismeretes,27 Carus katonai 
zendülés árán jutott hatalomra, s egyidejűleg két fiának, Carinus-
nak és Numerianusnak is caesar címet adományozott. A trónváltás 
hírére a szomszédos népek betörtek a birodalomba, ezért Carus 
a nyugati tartományokat idősebbik fiára, Carinusra bízta, maga 
pedig Numerianusszal a perzsák ellen vonult. Sikeresen nyomult 
előre, azonban egy reggel holtan találtak rá sátrában. Egyesek 
szerint vilámcsapás végzett vele, mások szerint betegség, de Nu-
merianus apósa, Arrius Aper is gyanúba keveredett. Numerianus 
augustus lett. A hadjáratot feladta és hazaindult, de Nicomediában 
gyanús körülmények között ő is életét vesztette. Az ő halálával is 
Apert gyanúsították, ezért Valerius Diocles, a későbbi Diocletia-
nus leszúrta a praefectus praetoriot. Dioclest császárrá kiáltották ki, 
aki ezáltal szembekerült Carinusszal. Carinust azonban egyik tri-
bunusa meggyilkolta, így Diocletianus maradt a császár. A Húsvéti 
krónikában ehhez képest azt olvassuk, hogy Carinus császár Ant-
iocheiában halt meg, amikor felvonult a perzsák ellen nagybátyja, 
Carus oldalán. Ezt a Carust villám sújtotta halálra Mezopotámiá-

   Ῥωμαίων κδʹ ἐβασίλευσε Γορδιανὸς Σενίωρ ἔτη ϛʹ. ὁμοῦ ͵εψνγʹ.
   Ῥωμαίων κεʹ ἐβασίλευσε Φίλιππος ὁ Ἰουνίωρ ἅμα Φιλίππῳ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἔτη 

ϛʹ. ὁμοῦ ͵εψνθʹ.
   Ῥωμαίων κϛʹ ἐβασίλευσε Δέκιος ἔτος αʹ. ὁμοῦ ͵εψξʹ.
   Ῥωμαίων κζʹ ἐβασίλευσε Γάϊος Γάλλος ἔτη γʹ. ὁμοῦ ͵εψξγ.
   Ῥωμαίων κηʹ ἐβασίλευσεν Οὐαλεριανὸς Αὔγουστος ἔτη ιδʹ. ὁμοῦ ͵εψοζʹ.
   Ῥωμαίων κθʹ ἐβασίλευσε Κλαύδιος ἔτη βʹ. ὁμοῦ ͵εψοθʹ.
   Ῥωμαίων λʹ ἐβασίλευσεν Αὐρηλιανὸς ἔτη ϛʹ. ὁμοῦ ͵εψπεʹ.
   Ῥωμαίων λαʹ ἐβασίλευσε Πρόβος ἔτη ϛʹ. ὁμοῦ ͵εψϟαʹ.
   Ῥωμαίων λβʹ ἐβασίλευσε Κᾶρος ἅμα τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ Καρίνῳ καὶ Νουμεριανῷ 

ἔτη γʹ. ὁμοῦ ͵εψϟδʹ.
   Ῥωμαίων λγʹ ἐβασίλευσε Διοκλητιανὸς ἔτη κʹ. ὁμοῦ ͵εωιδʹ.
27 Lásd Flavius Vopiscus beszámolóját a Historia Augustában, valamint Havas L. 

– Hegyi W. Gy. – Szabó E.: Római történelem. Budapest 2007, 584–585. (Részle-
tesebben: P. Meloni: Il regno di Caro, Numeriano e Carino. Cagliari 1948.)
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ban, Carinus pedig vereséget szenvedett és Karras városába me-
nekült. A perzsák elfogták, és rögtön megölték. Megnyúzták, bő-
réből tömlőt készítettek, melyet tömjénnel átitatva megőriztek 
dicsőségük emlékére. Carinus 36 éves korában halt meg. Halála 
után testvére, Numerianus háborút indított a perzsák ellen, hogy 
megbosszulja fivérét, Carinust, és győzelmet aratott felettük. Ké-
sőbb Numerianust megölte Aper praetorio a thrákiai Perinthos-
ban, vagyis Hérakleiában. Rómában harmincharmadikként Dioc-
letianus uralkodott 20 évig.

Mint láthattuk, a beszámoló a ma elfogadott tudományos ál-
lásponthoz képest több eltérést tartalmaz. A fenti elbeszélés leg-
szorosabb párhuzamait Malalasnál találjuk, néhány eltéréssel:28 

28 Chronicon Paschale (Dindorf 509,14–510,18):
     Ῥωμαίων λβʹ ἐβασίλευσεν Κᾶρος ἅμα τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ Καρίνῳ καὶ 

Νουμεριανῷ ἔτη γʹ.  ὁμοῦ ͵εψϟδʹ.
   Ἰνδ. αʹ. αʹ. ὑπ. Κάρου καὶ Καρίνου.

  σξϛʹ Ὀλυμπιάς.
   Ἰνδ. βʹ. βʹ. ὑπ. Διοκλητιανοῦ καὶ Βάσσου.
   Ἰνδ. γʹ. γʹ. ὑπ. Καρίνου τὸ βʹ καὶ Νουμεριανοῦ.
     Ἔτους σνεʹ τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀναλήψεως τοῦ κυρίου, ἐγένετο διωγμὸς 

χριστιανῶν, καὶ πολλοὶ ἐμαρτύρησαν· ἐν οἷς ἐμαρτύρησεν καὶ ὁ ἅγιος 
Γεώργιος καὶ ὁ ἅγιος Βαβυλᾶς. οὗτος δὲ ἦν ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, 
καὶ ἐκεῖ κατέφθασεν Καρῖνος ὁ βασιλεὺς ἀπιὼν πολεμῆσαι κατὰ Περσῶν μετὰ 
τοῦ θείου αὐτοῦ Κάρου· ὅστις Κᾶρος ἐκεραυνώθη ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ. Καρῖνος 
δὲ ἡττηθεὶς ἔφυγεν εἰς Κάῤῥας τὴν πόλιν. καὶ παραφωσεύσαντες οἱ Πέρσαι 
ἔλαβον αὐτὸν αἰχμάλωτον, καὶ εὐθέως αὐτὸν ἐφόνευσαν. καὶ ἐκδείραντες 
αὐτὸν ἐποίησαν τὸ δέρμα αὐτοῦ σάκκον, καὶ σμυρνίσαντες ἐφύλαξαν εἰς 
ἰδίαν δόξαν. τελευτᾷ δὲ οὗτος Καρῖνος ὢν ἐτῶν λϛʹ. καὶ μετὰ θάνατον αὐτοῦ 
Νουμεριανὸς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐπεστράτευσεν κατὰ Περσῶν εἰς ἐκδίκησιν τοῦ 
ἰδίου ἀδελφοῦ Καρίνου, καὶ περιεγένετο αὐτῶν δυνατῶς.

    Εἶτα σφάζεται Νουμεριανὸς ἐν Περίνθῳ τῆς Θρᾴκης τῇ νῦν καλουμένῃ 
Ἡρακλείᾳ ὑπὸ Ἄπρου ἐπάρχου.

    Ῥωμαίων λγʹ ἐβασίλευσεν Διοκλητιανὸς ἔτη κʹ. ὁμοῦ ͵εωιδʹ.
   Malalas (Thurn 12,34–37): (34.) Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν Πρόβου ἐβασίλευσεν 

ὁ θειότατος Κᾶρος ἔτη βʹ. … ἐπεστράτευσε δὲ κατὰ Περσῶν, καὶ εἰσελθὼν 
παρέλαβε τὰ Περσικὰ μέρη ἕως Κτησιφῶντος πόλεως καὶ ὑπέστρεψεν. 
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Malalasnál Numerianus keresztényüldözéseihez, kappadókiai
Szent Geórgios és Szent Babylas vértanúhalálához kötődik a fen-
ti részlet. Az általa követett változatban Numerianus alakja ke-
veredett Valerianus (253–260) császáréval, aki üldözte a keresz-
tényeket, Carrhaeba igyekezett, perzsa fogságba esett, halála 
után pedig állítólag lenyúzták a bőrét és közszemlére tették ki.29 
A hibásnak tűnő adatok egy része tehát már Malalasnál megfi-
gyelhető. A Chronicon Paschale szerzője ezt a beszámolót vette át, 
szinte szó szerinti egyezésekkel, s – nem tudni, mi okból – any-
nyit változtatott a szövegen, hogy Numerianus és Carinus ne-
vét még felcserélte. Számításait azonban ez nem befolyásolta, 
mert a három uralkodót együtt kezelte, s azt írta, hogy „a római-
ak felett harminckettedikként Carus uralkodott a fiaival Carinusszal és 
Numerianusszal, 3 évig; összesen 5794.” (509, 14–15).

ἐτείχισε δὲ ἐν τῷ λιμίτῳ κάστρον, ὅπερ ἐποίησεν πόλιν, δοὺς αὐτῇ καὶ 
δίκαιον πόλεως, ὃ ἐκάλεσεν εἰς ἴδιον ὄνομα Κάρας. ὑποστρέψας δὲ ἐν Ῥώμῃ 
ἐξῆλθεν ἐν ἄλλῳ πολέμῳ Οὕννων, καὶ ἐσφάγη ἐπὶ τῆς ὑπατείας Μαξίμου καὶ 
Ἰανουαρίου, ὢν ἐτῶν ξʹ ἥμισυ.

   (35.) Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν Κάρου ἐβασίλευσε Νουμεριανὸς Αὔγουστος 
ἔτη δύο. ... ἐπὶ δὲ τῆς αὐτοῦ βασιλείας διωγμὸς χριστιανῶν μέγας ἐγένετο· 
ἐν οἷς ἐμαρτύρησεν ὁ ἅγιος Γεώργιος ὁ Καππάδοξ καὶ ὁ ἅγιος Βαβυλᾶς· ... καὶ 
ἐξῆλθεν ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ ἐπεστράτευσε κατὰ Περσῶν· ἐν τῷ δὲ συγκροῦσαι 
αὐτὸν τὸν πόλεμον ἐπετέθησαν αὐτῷ οἱ Πέρσαι, καὶ ἀνεῖλαν τὸ πολὺ πλῆθος 
τῆς βοηθείας αὐτοῦ, καὶ ἔφυγεν ἐν Κάραις τῇ πόλει· καὶ φοσσεύσαντες οἱ 
Πέρσαι παρέλαβον αὐτὸν αἰχμάλωτον καὶ εὐθέως ἐφόνευσαν αὐτόν· καὶ 
ἐκδείραντες τὸ δέρμα αὐτοῦ ἐποίησαν ἀσκὸν καὶ σμυρνιάσαντες ἐφύλαξαν 
αὐτὸν εἰς ἰδίαν δόξαν· τὸ δὲ λοιπὸν πλῆθος αὐτοῦ κατέκοψαν. τελευτᾷ δὲ
ὁ βασιλεὺς Νουμεριανὸς ὢν ἐνιαυτῶν λϛʹ.

   (36.) Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν Νουμεριανοῦ ἐβασίλευσε Καρίνος Αὔγουστος ὁ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔτη βʹ. ... ἐφίλει δὲ τὸ Πράσινον μέρος.

   Ἢ μόνον δὲ ἐβασίλευσεν, ἐπεστράτευσε κατὰ Περσῶν εἰς ἐκδίκησιν τοῦ 
ἰδίου αὐτοῦ ἀδελφοῦ Νουμεριανοῦ· καὶ περιεγένετο αὐτῶν κατὰ κράτος.
…Ἐν δὲ τῷ μέσῳ χρόνῳ τοῦ πολέμου ὁ αὐτὸς Καρίνος τελευτᾷ ἰδίῳ θανάτῳ, 
ὢν ἐνιαυτῶν λβʹ. (37.) Μετὰ δὲ τὴν βασιλείαν Καρίνου ἐβασίλευσεν 
Διοκλητιανὸς ἔτη κʹ καὶ μῆνας θʹ.

29 Lact. De mort. 5.
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A tetrarchiák rendkívül bonyolult viszonyait leegyszerűsítve a 
krónikaíró Diocletianus után Nagy Konstantint tette meg császár-
nak,30 a többi augustus és caesar pedig csak mellékszereplőként 
került szóba. Konstantin halála után ifjabb Konstantin, Constans 
és Constantius együtt szerepel 24 évnyi uralkodási idővel, de utá-
nuk már lineárisan következnek az uralkodók egészen Héreklei-
os császárig. Theodosius halála után például megjegyzi ugyan, 
hogy „Arkadios és Honórios egyszerre uralkodott”, de uralkodási évü-
ket 14 évben határozza meg, amely csak Arcadius éveinek felel
meg (395–408), Honorius ugyanis jóval tovább uralkodott nyu-
gaton (395–423). Innentől kezdve a keleti uralkodókkal folytatta 
a számolást a krónikaíró. A korábban említett séma Marcianus 
császár uralkodásáig követhető nyomon, onnantól kezdve a trón-
ralépésekről szóló tudósítások már csak abban egyeznek, hogy 
megtudjuk, hogy az új uralkodó hány évig volt hatalmon, s ural-
mának vége a Teremtéstől számítva hányadik évre esett. Hérak-
leios császár hatalomra lépését azonban már részletes beszámoló 
előzi meg, nála már nem találjuk a szokásos bevezető mondatot.31

30 Ῥωμαίων λγʹ ἐβασίλευσεν Διοκλητιανὸς ἔτη κʹ. ὁμοῦ ͵εωιδʹ (Dindorf  510, 18). 
Ῥωμαίων λδʹ ἐβασίλευσεν ὁ θειότατος καὶ πιστότατος Κωνσταντῖνος ὁ μέγας, 
ὁ υἱὸς Κωνσταντίου, πρὸ ηʹ καλανδῶν αὐγούστων ἔτη λαʹ καὶ μῆνας ιʹ.  ὁμοῦ 
͵εωμϛʹ (Dindorf  518, 8–10).

31 Καὶ τῇ ϛʹ τοῦ αὐτοῦ μηνός, διαφαούσης ἡμέρας βʹ, Φῶτις ὁ κουράτωρ τῶν 
Πλακιδίας καὶ Πρόβος ὁ πατρίκιος ἐπῆραν Φωκᾶν ἐκ τοῦ Ἀρχαγγέλου τοῦ 
παλατίου ὁλόγυμνον, καὶ ἀπήγαγον διὰ τοῦ λιμένος ὡς ἐπὶ τὸν οἶκον τῶν 
Σοφίας, καὶ βαλόντες αὐτὸν εἰς κάραβον ἔδειξαν τοῖς πλοίοις. καὶ τότε 
ἀποφέρουσιν αὐτὸν πρὸς Ἡράκλειον, καὶ ἐπαρθείσης ἀπὸ τοῦ ὤμου τῆς 
δεξιᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς κεφαλῆς, ἡ μὲν χεὶρ αὐτοῦ περιεπάρη σπαθίῳ, καὶ 
οὕτω περιήχθη τὴν μέσην εἰσαγομένη ἀπὸ τοῦ φόρου. ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ 
ἐβλήθη εἰς κοντάριν, καὶ οὕτω καὶ αὐτὴ περιήχθη τὸ δὲ ἄλλο αὐτοῦ σῶμα 
ἐπὶ κοιλίαν συρόμενον ἠνέχθη ὡς ἐπὶ τὴν Χαλκῆν τοῦ Ἱππικοῦ, ὄπιθεν 
δὲ αὐτοῦ τοῦ σκηνώματος ἐσύρη καὶ Λεόντις ὁ Σύρος ὁ ἀπὸ σακελλαρίων, 
καὶ ἔτι ἐμπνέοντος αὐτοῦ δέδωκεν αὐτῷ τις μετὰ ξύλου κατὰ τὴν Χαλκῆν 
τοῦ Ἱππικοῦ, καὶ τότε ἀπέθανεν, καὶ ἐπήρθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ, καὶ οὕτως 
ἀπενεχθέντων τῶν σκηνωμάτων αὐτοῦ καὶ Φωκᾶ εἰς τὸν Βοῦν, καὶ αὐτὰ 
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A nép vezetőinek sora a Teremtéstől Hérakleios császár ural-
máig az egész krónikán végighalad, és mindenkinek a helyét pon-
tosan kijelöli a több mint 6100 évet átfogó számegyenesen. Nincs 
értelme számon kérni a szerzőn az 1-2 éves eltéréseket (amit pél-
dául a Chronicon Paschale angol fordítói többször felróttak a kró-
nikaírónak).32 Feleslegesnek és félrevezetőnek tartjuk azt is, hogy 
a fordításban – ahogy Du Cange latin fordításában is – az egyes 
éveknél feltüntették,33 hogy hányadik évben járunk a mi időszá-
mításunk szerint. A források összeegyeztetése és az adatoknak 
a bonyolult kronológiai rendszerben történő elhelyezése során 
szükségképpen adódtak kisebb pontatlanságok, és ahogy fentebb 
láthattuk, esetleg kisebb csúsztatások is előfordultak. Az ismeret-
len krónikaíró azonban mindvégig következetesen ragaszkodott 
az általa kitalált rendszerhez, számításai pedig hihetetlenül pon-
tosak: olykor több oldalnyi szöveg húzódik az egyes bejegyzések 
között, mégsem tévesztett a folytatásban. A korábbi időrendi táb-
lázatokat és az elbeszélő forrásokat összeegyeztetve egy új műfajt 
teremtett, a krónikában található számítási hibák pedig szinte ki-
vétel nélkül a kézirat hányattatásainak és a későbbi másolóknak 
köszönhetőek.

κατεκαύθη. ὁμοίως δὲ ἐκαύθη εἰς τὸν Βοῦν καὶ ὁ μαππάρις καὶ ὁ ταξεώτης 
τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως, ὁ ἐπιλεγόμενος ἀπὸ Δαιμονιαρίων.

   Καὶ περὶ ὥραν ἐνάτην αὐτῆς τῆς δευτέρας ἡμέρας ἐστέφθη Ἡράκλειος 
βασιλεὺς ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ὑπὸ Σεργίου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως. καὶ ἐπὶ τὴν ἑξῆς ἡμέραν τρίτην ἱπποδρομίας ἀγομένης 
εἰσήχθη ἡ κεφαλὴ Λεοντίου τοῦ Σύρου, καὶ ἐκαύθη εἰς τὸ Ἱππικὸν μετὰ καὶ 
τῆς εἰκόνος Φωκᾶ, ἥντινα εἰσῆγον ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἰς τὸ Ἱππικὸν μετὰ 
κηραψίας ἀσπροφοροῦντες οἱ μάταιοι τῶν ἀνθρώπων. ἐκαύθη δὲ κατ’ αὐτὸν 
καὶ τὸ Βένετον βάνδον.

   Ἰνδ. ιδʹ. αʹ. βασιλείας Ἡρακλείου Αὐγούστου. (Dindorf 700, 14; 701, 19.)
32 M. Whitby – M. Whitby: Chronicon Paschale 284–628 AD. Liverpool 1989.
33 Ch. du Cange (ed.): Chronicon Paschale a mundo condito ad Heraclii impera-

toris annum dicesimum. Paris 1688 (Venedig 17292).


