
Honfoglaláskori kutatásunk újabb eredményeiről
és feladatairól"

Ismeretes, hogy Jankovich Miklósnak 1835-bcn a benepusztai sírról, majd mintegy
húsz évre rá Érdy Jánosnak a verebei emlékműről írott lelkes közleménye után
indult meg tudatosan, megfelelő megalapozottsággal és időrendi biztonsággal hon-
foglaláskon kutatásunk. Az érmekkel együtt napvilágra került leletek mindinkább
körülhatárolták azt az emlékcsoportot, amely az ősmagyarokról akkoriban kialakult
nemzet-romantikus elképzeléseknek megfelelt. Az évezredes ünnepségekre való ké-
szülődés — az országszerte meginduló millenáris ásatások révén - különösen felvirá-
goztatta régészeti életünket, s a felgyülemlett emlékekről sorban jelennek meg Pulszky,
majd Hampel anyagközlő kötetei. E korszak nagy nemzedékéből mindenekelőtt há-
rom nevet emelnék ki: Hampelét, aki a hazai anyagot csoportosította és ezzel alapot
teremtett a további kutatásoknak; Posta Béláét, aki a számunkra oly fontos orosz-
földi kutatásokat bevezette; és Nagy Gézáét, akinek írásait mély történelemszemlélet
hatja át. Közülük Nagy Géza az, akinek gondolatai korszerűségükkel még napjaink-
ban is hatnak. Mivel viselettörténeti kérdések, a tárgyak újjáalkotása, temetkezési
szokások is foglalkoztatják, ő sürgeti először, hogy a sírok feltárásánál minden apró
jelenséget rögzítsünk. Ö fogalmazza meg világosan a magyar hagyaték kapcsolatait
(1. többek között Posta könyvéről írott bírálatát) és felveti, hogy a korai magyar
anyagban kabar, besenyő emlékeknek is kell lappanganiok. Felfigyel a temetőképre és
abból történeti következtetéseket von le; felismeri, hogy a honfoglaló lovassírok és
az ún. soros temetők között nem időrendi, hanem társadalmi és nemzetségi
különbség lehet, s vallja, hogy Árpád népének behatolása előtt már kellett itt magya-
roknak élnie. A gondolatgazdag dolgozataiból kiragadott néhány kérdésből is
kitűnik, hogy voltaképpen ma is mindannyian az ő nyomdokain járunk.

Rövid megtorpanás után, az előttünk járó, de tulajdonképpen idősebb kortárs-
nemzedék kiváló képviselői lendítették föl tudományszakunkat. Fettich Nándor
Hampel örökségének folytatója, de mélyebbre hatol elődeinél. A tárgyakat nem álla-
potszerűségükben vizsgálja, azoknak nemcsak mintakincse, alaki hasonlósága érdekli,
de készítésük egész menetét végigköveti, az ötvöseljárásokra is kiterjeszti figyelmét.
Az emlékek alapos, kritikai közzétételét ő vezeti be, közleményeihez elemző rajzokat,
a tárgyakat több oldalról bemutató képeket csatol. Felveti, hogy egy-egy tárgy készí-
tése nem egyezik a földbekerülés korával, s az embertan bekapcsolásával ő honosítja
meg a kettős keltezést. Posta után ő is többször megfordul Oroszföldön és a magyar-
ság egykori szállásterületeit a régészeti anyag bevonásával is igyekszik felderíteni;
a honfoglaló fémművesség, illetve művészet alkotóelemeit nyomozza; jó megfigye-

•A Szegedi Tudományegyetem és Múzeum közös rendezésében tartott régészeti tudomá-
nyos ülésszakon 1964. október 23-án elhangzott előadás.

-^ 152 «.



léséi "vannak őseinknek az eurázsiai kereskedelembe való bekapcsolódásáról. Fehér
Géza a történeti források alapos ismeretében, a bolgár, bizánci és iráni hagyaték
fokon vonásain át tanulmányozta a honfoglaló magyarság műveltségét. Nagy Géza
életmiivének igazi folytatója e korban László Gyula, akinek munkássága hazai kuta-
tásban igazolta, hogy a régészet csak forrásanyagát tekintve dolgozik tárgyakkal, s
valójában az eszközt, szerszámot, fegyvert teremtő ember, illetve társadalom fog-
lalkoztatja. Módszerét egykor „régészeti-néprajz"-nak nevezte, de valójában nemcsak
a néprajzi anyagot hívta segítségül, hanem az írott kútfők és nyelvünk vallomásait
is. Az egykori valóságot tehát több oldalról közelítette meg, és egy-egy jelenséget
különféle forrásanyagokkal ellenőrzött. Mintaszerűek azok a kutatásai, amelyekkel
néhány szerény, sokszor elégtelennek tűnő ásatási megfigyelésre támaszkodva, de
nagy összehasonlító anyag bevonásával a temetkezési szokásokat megjelenítette;
egyes fontos felszerelési tárgyakat (nyereg, lószerszám stb.), valamint a viseletet újjá-
alkotta. E tárgyakat történeti fejlődésükben végignyomozza, a hozzájuk fűződő szo-
kásanyaggal együtt. A honfoglalás időszakát nemcsak a megelőző korok felől vizs-
gálja, hanem középkori műveltségünkből, sőt népi hagyományainkból is igyekszik
arra visszakövetkeztetni. Általa tanultuk meg, hogy apró jelekből a temetési szer-
tartásokra következtessünk, és hogy a sírban ne csak a megmaradt tárgyakat lássuk,
hanem mindazokat, amelyeket egykor bele helyeztek: a ruha díszei helyett a teljes
öltözéket és ne csupán a lovasfelszerelési tárgyakat, hanem a teljes lószerszámot és
nyerget. Ő tette az első kísérletet, hogy honfoglalóink életét összegezze. Munkája
kitűnik szempontjainak gazdagságával, egy sereg finom észrevételével, módszerének
újszerűségével, főként pedig a társadalom szerkezete iránti érdeklődésével. Bevezette
nálunk a temető elemzés módszerét, amelynek segítségével a társadalom szerkezetére
nézve tanulságokat vonhatunk le. E mű bizonyság rá, hogy régészeti kutatásunk a
tárgytörténeti vizsgálódásokon túl az egykori élet felidézésére, a társadalom kereszt-
metszetének megrajzolására törekedett már a 40-cs években.

A felszabadulás után a marxista történettudomány természetesen sok új szem-
pontot vetett fel, fő célkitűzéseit régészeti kutatásunk is magáénak vallja. Legelőször
Molnár Eriknek, a magyar történelem egy hosszabb időszakáról írott könyveiből,
majd őstörténetünkről adott összegezéséből ismertük meg a marxista módszer alkal-
mazásának lehetőségeit. Művei további kutatómunkára és többek közt a feudalizá-
lódás folyamatának, az állam megalapításának mélyebb elemzésére sarkallták törté-
nészeinket. Mindenekelőtt Györffy Györgynek jelent meg a korról, a magyar állam
eredetéről egy alapvető fontosságú műve. (Tanulmányok a magyar állam eredetéről,
Br>. 1959.; lásd még: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig.
Századok 1958. 12-87, 565-615). Ebben elemzi a magyar nemzetségi szervezetet,
amely szerinte már nem vérségi-rokoni kötelékekre épült egység. Meggyőzően fejtegeti,
hogyan alakult át nálunk is, más népekhez hasonlóan, az Engels által is felismert
törvényszerűségnek megfelelően a nemzetségi szállásbirtok területi szervezetté, majd
megyévé. Bizonyítja, hogy a dukátus, a hercegi terület a honfoglaló magyarsághoz
csatlakozó népek szálláshelye volt és kimutatja a kazár birodalom népi összetételé-
nek ismeretében, hogy milyen napelemekből ötvöződött a kabarság, az ún. fekete
magyarok. Szól a magyarok kazár jellegű kettős fejedelemségéről, annak egész szerve-
zetéről, az osztályviszonyok megjelenéséről és az ellentétes érdekű rétegek közé
ékelődő, a társadalom egyensúlyát biztosító katonai kíséretről, és végülis arra a
megállapításra jut hogy ,a magyar nomádállam az orchoni türk államszervezet utolsó
hajtása" volt. Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy ugyanezen munkának a nagyszent-
miklósi kincsről írott fejezetében a nevezetes korsók egyes ábrázolásait az Árpád-
ház totemisztikus eredetmondájához kapcsolja és feltételezi a kincs első készletéről is.
hogy a Kárpát-medencében készült. Ez vitatott megállapítása (László). A régészeti
kérdésekhez hozzászólva felveti meg - László Gyula .^yes gondolatait továbbszőve -,
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hogy a magyarság népi tömegeinek emlékeit az ún. griffes-indás csoportban kell keresni,
mivel az eddigi, honfoglaláskon magyarnak tartott hagyaték javarésze a kabaroktól
származhat. Ahhoz, hogy a griffes-indás mintakincsű veretéi alapján elkülönített
népesség többsége megérte a honfoglalást és beleolvadt a magyarságba, aligha fér
kétség, a magyarokéval egyidejű megjelenésüket azonban nem hihetjük és így vég-
eredményben - Szőke Bélával egyetértésben - e kérdésről Györffytöl eltérő véle-
ményt vallunk. - Györffy rövidre fogva mégegyszer megismétli eredményeit „A ma-
gyar őstörténet néhány kérdéseiről" c. magvas tanulmányban (Történelmi Szemle,
1961. 417-426.), mégpedig úgy, hogy itt a magyarság kialakulásának kezdeteitől fogva
áttekintést ad eleink társadalmi fejlődéséről. Végkövetkeztetése az, hogy a társa-
dalmi viszonyok érettsége, a kifejlődő nomád osztálytársadalom lehetővé tette, hogy
a magyarság eljusson az állammá szerveződés szintjére már a IX. században. Volta-
képp ugyané kérdéskörről közölt jelentős dolgozatokat Bartha Antal, aki az említett
fejlődésmenetnek gazdasági feltételeit vizsgálja. (A honfoglaláskori magyar kovács-
mesterség társadalmi hátterének kérdéséhez. Történelmi Szemle, 1961. 133-154.: A
korafeudáliskori kutatás néhány kérdése a Szovjetunióban. Történelmi Szemle 1961.
229-232; A kelet-európai és belső-ázsiai feudalizmus történeti kapcsolatai. Századok.
1963. 261-292, 503-527.) Lederer Emma munkája során hangsúlyozza, hogy a hűbériség
kibontakozását csakis a feudális földtulajdon megjelenése, terjedése eredményezheti;
a katonai kíséret kialakulása ennek a fejlődésnek csak fontos velejárója, amely meg-
teremtődvén, természetesen maga is segíti, előmozdítja a gazdasági alap kiterjedését.
Bartha érdeme az, hogy a szovjet kutatások fényében épp azt követi nyomon, hogy
a nomád-félnomád népeknél - a 8-10. században, a fokozatos letelepedéssel párhu-
zamosan - miként öltött a törzsi -, nemzetségi arisztokrácia földtulajdona feudális
jelleget. Számunkra különösen jelentős, amikor a kazár kaganátus keretében végbe-
menő ilyen irányú gazdasági fejlődést és a nyomában járó társadalmi változást jel-
lemzi, hisz a magyarság is hosszú időn át e birodalom kebelében élt. Ezek az ered-
mények egybehangzóak M. I. Artamonov a kazárokról írott kitűnő könyvének tanul-
ságaival. (Isztorija Hazar, Leningrád, 1962.)

Felmerül tehát a kérdés, hogy honfoglalóink társadalmának rétegzettsége, érett-
sége milyen fokot ért el; valóban adottak voltak-e a feltételei egy szilárdabb poli-
tikai szervezet kiépülésének, és mennyivel járult hozzá mindez - mindössze két-három
emberöltő múlva - a magyar királyság alapjainak megvetéséhez.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy számos történészünk (Váczy, Bónis, Lederer,
Szabó I., Székely, Elekes stb) foglalkozott még e kérdésekkel és korántsem jutottak
egyöntetű véleményre. Munkáikra általában jellemző, hogy egy változatlan társada-
lomkép helyett, nagyon helyesen, a társadalmi fejlődést mozgásában - a források
adatai, a korai törvények, oklevelek finom elemzésével - törekedtek végigkövetni.
Egy folyamatot igyekeztek megvilágítani, amelynek során az uralkodó réteg kiemel-
kedésével és a feudális földtulajdon egyeduralmának létrejöttével párhuzamosan
László és Kálmán koráig a hűbériség megszilárdul. E folyamat ábrázolása főként a
10. századi állapotok vázolásánál ütközik nehézségbe, hiszen e korra nézve írásos for-
rásunk kevés és adataik többféleképpen értelmezhetők. Valóban nem egykönnyen
eldönthető, hogy a honfoglalóink élén álló uralkodóréteg mennyiben volt vagyonban
és hatalomban egyenrangú; e társadalmat a függésnek milyen formái hatották át; az
osztály viszonyokat leplező nemzetségi-területi szervezetben a valóságban milyen
sorban élt a köznép, milyen mértékben terjedt ki rá a rangosabbak hatalma; és
nagyobb számban lehettek-e a függés valamely formájától mentes szabadok. További
tisztázásra, aprólékosabb elemzésre vár, hogy milyen módosulás következett be a
különböző érdekű rétegek egymás közötti viszonyában, az osztályszerkezetben a 10. sz.
folyamán; az államalapítást \-rArAAr~ a: rj hi»?.ban érvényesülő hatások, illetve
fejlődés eredményeként értékelhetjük, vagy valóban kimutatható-e, hogy e társada-
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lom erős rétegzettsége és vele együtt az államszervezet kialakulásának feltételei a
távolabbi múltba, egy korábbi időszakba nyúlnak vissza. Van olyan néz«t, amely
fenntartással él a nomád állam fogalmával szemben, és ha el is fogadja azt, némely
nép (türkök, kazárok, mongolok) esetében, semmiképp nem tartja a magyar törzsszö-
vetségre alkalmazhatónak, mivel honfoglalóinknak sem gazdasági, társadalmi fejlett-
ségét, sem lélekszámát nem tartja elégségesnek egy ilyen szilárdabb szervezet kiala-
kulásához. Mivel az írott források meglepő adatokkal már aligha szolgálhatnak e
tekintetben, történettudományunk maga is támaszkodni kíván a régészet eredményeire,
hisz a politikai élet felszíni jelenségeivel szemben a régészet épp a lényeges gazdasági,
társadalmi folyamatokat képes megragadni. Történetírásunk hosszú idő óta kéri
számon, sürgeti eredményeinket.

Ahhoz azonban, hogy történetünk lényegi, elvi kérdéseihez közelebb jussunk,
újabb forrásanyagot kellett feltárnunk és sok hiteles megfigyelést tennünk; azonfelül a
múzeumainkban felgyülemlett régi anyagot is számba kellett vennünk, hogy az új
adatok világánál annak tanulságát is értékesítsük. Ha eredményeink egyelőre kevéssé
ismertek is, az egyes történészek részéről tudományszakunkkal szemben itt-ott el-
hangzó aggályoskodó nyilatkozatok nem indokoltak, hiszen ahhoz képest, hogy
valódi kutatómunkákra csak az utolsó évtizedben nyílt lehetőség, mind ásatásaink-
ban, mind feldolgozások terén számottevő előrehaladást tettünk.

Nem mulaszthatjuk el hogy itt röviden fel ne soroljuk sikeresebb ásatásainkat:
Az őslakosságtól való ismereteinket gyarapították a zalavári ásatások, a pókaszepet-
ki, sopronkőhidai, halimbai (avar), szarvas-kákapusztai temető feltárása. A magyar
köznép hagyatékának meghatározását segítették elő a Fiad-Kérpusztán, Halimbán,
Békés-Povádon, Magyarhomorogon, Maján, Nádudvaron folyt, illetve ma is folya-
matban lévő ásatások. Igyekeztünk a temetőkkel kapcsolatosnak látszó települést is
felderíteni, pl. a bashalmi két rangos temető napvilágra kerülése után megkerestük
a köznép temetkezési helyét és jelenleg ennek, valamint a településnek kutatása
folyik. Tervbevettük ugyanitt az avar őslakosság temetőinek kiásását is. Megkísérel-
jük a temető és a település viszonyát tisztázni Magyarhomorogon is. Nagy kiterjedésű
korai magyar telep feltárása folyik évek óta Csongrád-Felgyőn, és számunkra is új
utakat nyithat meg - esetleges előzményeik révén - Árpád-kori falvaink kutatása
(Tiszalök, Kardoskút, Visegrád, Doboz). Érdekes, új eredményeket hoztak a Sárbo-
gárd környékén végzett ásatások, ahol a rövid ásatási beszámoló szerint totemállatnak
tekinthető tinó, teljes lóvázak, fahámok, eredeti helyzetében kiemelt öv került elő.
Sikerült e temetőknek az egykori településekkel való kapcsolatát is kimutatni. A
vezetőréteg sírjaira bukkantunk igen gazdag mellékletekkel Felsőbalotán, illetve
Szakonyban. Az utóbbi, a veszkényi sírokkal együtt a nyugati gyepű kérdésére is
fényt vet. A magyar társadalom szerkezetéről való ismereteinket gazdagította a Tisza-
nánán végzett munkánk. Egymás közelébe telepített két egykorú temető feltárását
párhuzamosan végeztük el Orosházán. Teljes temető, illetve nagyobb temető részle-
tek feltárása folyt Tiszabercelen, Gáván, Sárospatakon, Rakamazon, Mezőzomboron,
Derecskén, Ecsegfalván, Szarvason, Aldebrőn, Besenyőtelken, Donnándon stb. Sok
tanulsággal szolgálhatnak a mi szempontunkból is a folyamatban lévő sánc- és föld-
vár kutatások és a néhány előkerült fémolvasztó kemence vizsgálata. - Ásatásaink
során kivételes szépségű ötvöstermékek is előbukkantak: pl. a rakamazi, tiszaberceli,
derecskéi, aldebrői, dormándi, sárbogárdi lemezes korongok; a bashalmi, aldebrői,
egyeki áttört művű öntött varkocs-díszkorongok: a bashalmi, mezőzombori kar-
perecek. Tarsolylemezek kerültek elő: Bashalmon, Banán, Tiszanánán, Rétköz-
berencsen. Először sikerült kiemelnünk eredeti helyzetében Bashalmon egy veretes
övet, egy temetési-arclepel fémtartozékait, Szakonyban egy nyereg ezüstveretes kapá-
ját, és szintén in situ vettük fel Szcntcs-Borbásföldön, majd Tiszaeszláron az eddi-
gieknél díszesebb veretű csizmák maradványait. Onsházi ásatásaink tanulságai alap-
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ján a gazdagabb jellegű női ruhák egyik fajtáját sikerült kikövetkeztetnünk; Bas-
halmon észleltük először, hogy az áttört korongokat egyéb díszekkel együtt függesz-
töszalagok segítségével a varkocsba fonták be; néhány ásatási tapasztalat a lemezes
korongok viselését tisztázta. - Múzeumaink anyagának rendezése során figyeltünk
fel az ecsegfalvi tarsolylemezre, a szarvasi karperecre, amelyek legszebb honfog-
laláskori emlékeink közé sorolhatók. - A legnagyobb jelentőségű, eddig legrango-
sabb honfoglaláskori temetkezés határainkon kívül, Zemplénben, ugyanezen időszak-
ban került elő, mégpedig rendkívülien gazdag ruhadísz készlettel, finomművű ko-
rongokkal, aranylemezes szablyával, áldozati csészével, veretes lószerszámmal stb.;
gazdag felszereléséből ítélve bizonyosan kiemelkedő személyiség, talán nemzetségfő
sírja lehetett.

Nem csekélyebbek az eredmények a feldolgozó munkában sem: újabb, a magyar
hagyatékkal rokon oroszföldi párhuzamokat derítettünk fel (Fehér, Erdélyi, Dienes);
megvizsgáltuk újra a magyar-baskir rokonság kérdését (Erdélyi); igyekeztünk
tisztázni milyen mértékű volt a magyar és az avar-szláv műveltség kölcsön-
hatása, biztonságosabban meghatározni egyes tárgyfajták etnikumjelző szerepét, s
feleletet keresni arra, miként történt a helyben talált lakosságnak a magyarságba
való beolvadása (Fehér, László, Török, Sós, Kralovánszky, Mesterházi: lényeges
még ebből a szempontból az avarkorral foglalkozó kutatók: L. Kovrig, László, Csal-
lány munkássága); köznépi temetők feldolgozásával bizonyítottuk a bjelo-brdói
műveltség fogalmának tarthatatlanságát (Szőke, Lipták, Nemeskéri, Fehér, Török,
Dombai, Trogmayer). Összefoglaló ismertetések készültek a Kisalföld (Szőke), a
nógrádi dombvidék (Patay), Székesfehérvár (Éry, Kralovánszky, Bakay), Orosháza
környékének (Dienes), valamint Heves megye (Szabó) és Felső-Szabolcs (Dienes)
régészeti anyagából; a honfoglaláskori kovácsmesterség kérdésköréről (Bartha);
egyes tárgyfajtákról, azok szerkezetéről, használati módjáról, időrendi és történeti
kérdéseiről (íjtegez = László; tarsoly, fakengyel Dienes; kétélű kardok = Bakay,
mezőgazdasági eszközök = Kralovánszky). Többen foglalkoztak a sztyeppéi, illetve
honfoglaláskori viselet részleteivel (fejfedő = Fehér; párta = Szabó K.; korongok =
Csallány, Szabó; díszes női karperecek = Kovalovszky, Megay, teljes női öltözék =
Dienes; veretes fegyveröv = Dienes). A temető feldolgozások között a nagycsaládi
temetkezésnek és a rangosabbak családi temetőinek láttuk szép példáit (Dienes)
Társadalmi kérdésekre keresünk feleletet egyik nemzetségjegyünk ismertetésével
(Dienes). A temetési szertartások egyik elemében talán ugorkori szokásanyagunk
maradványát sikerült felfedeznünk (Dienes). Az István királyt megelőző államala-
pító törekvések bizonyítékait kereste a feltételezett korai pénzverésről szóló tanul-
mány (László). Elkészült néhány korszakunkba vonható kincslelet értékelése (nagy-
szentmiklósi kincs = László, Fehér, Kádár; darufalvi kincs = Bóna). Árpád-kori
falvainkról jelentek meg településtörténeti értékű tanulmányok (Méri, Kovalovszky).
- Munkánkat mind nagyobb mértékben segítik a történeti embertani vizsgálatok
(Lipták, Nemeskéri, Tóth) és kísérletek történtek az embertani eredmények foko-
zottabb hasznosítására, matematikai-statisztikai módszer kidolgozására (Éry, Kralo-
vánszky). Hasonlóképpen, támogatja kutatásunkat az állatcsontanyag feldolgozása
(Bökönyi) és a különböző anyagvizsgálatok (Szegedy, Fuchs, Nándori, Frech). - A
mi munkánkat is érintő kérdésekkel foglalkoztak más tudományágak képviselői is,
pl.: Diószegi Vilmos a sámánizmust széles történeti síkon vizsgálta; Képes Géza jó-
részt elveszett ősköltészetünk felidézését kísérelte meg; Entz Géza, a honfoglalás-
kori ötvösség és románkori műalkotásaink kapcsolatairól tett figyelemreméltó észre-
vételeket stb. Nyelvészeink gazdag munkásságának tárgyalására itt nincs terünk.

(A következő számban folytatjuk.)
DIENES ISTVÁN
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