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Fordította és a jegyzeteket írta

Veszprémy László
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SAz olvasó a Karoling-kor három nagy évkönyvszerkesztésének egyikét, a Karoling 

történetírás „utolsó becses hajtását”, a Fuldai Évkönyv magyar fordítását tartja a kezében. 
Az évkönyv 828 és 901 között követi nyomon Nagy Károly utódainak sorsát, a keresztény 
Nyugat első birodalmának széthullását, végsősoron pedig Európa modern államainak 
genezisét; az előadás súlypontja azonban a Keleti Frank Királyságra, a majdani Né met -
ország területére esik. Nagy Károly birodalma egykor az avaroktól elhódított Pannó-
niáig, a mai Magyarország nyugati sávjáig terjedt, így a Fuldai Évkönyv kitüntetett 
figyelmet szentel a Keleti Frank Királyság keleti határvidékén történő eseményeknek is.  
Utolsó híradásai a magyarok Kárpát-medencei hadjáratainak és első nyugat-európai 
kalandozásainak is emléket állítanak. Nem túlzás azt állítani, hogy a Fuldai Évkönyv 
nélkül alig tudnánk valamit a Kárpát-medencei magyar honfoglalás folyamatáról.

A fordítás Veszprémy László munkája, aki egyaránt szakértője a középkor elbeszélő 
forrásainak és hadtörténetének. A szakembereket, az érdeklődő közönséget és az 
egyetemi hallgatókat értő bevezető, és a korszak irodalmának beható ismeretén alapuló 
történeti jegyzetek vértezik fel a több mint ezerszáz éve íródott szöveg befogadásához 
és értelmezéséhez szükséges tudással. Ezt a célt szolgálja a Fuldai Évkönyv szövegének 
egészét megőrző legkorábbi kézirat hasonmása is.

A Fuldai Évkönyv latin szövegét és magyar fordítását jegyzetekkel közreadó kötet egy régi 
adósságot törlesztő új magyar őstörténeti forrássorozat első darabja. A Corpus Fontium 
Antiquitatis Hungaricae a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem összefogásával, a sok évre visszanyúló közös őstörténeti kutatásuk 
újabb eredményeként jött létre. A nemzetközi szerkesztőbizottsággal rendelkező sorozat 
a korai magyar történelemre vonatkozó elbeszélő forrásokat teljes szövegükben, a kútfők 
eredeti nyelvén és modern magyar fordításban, valamint a pontos értelmezést szolgáló 
magyarázó jegyzetekkel nyújtja az olvasóközönség kezébe.
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