
Honfoglaláskori kutatásunk újabl> eredményeiről és feladatairól*
(Második közlemény)

Tudományszakunk eredményeihez visszatérve, kiemelkedő összefoglaló művek
megjelenéséről is beszámolhatunk. László Gyula már korábbi őstörténeti kutatásai
(1. a zujevoi temető elemzése) után az „Őstörténetünk legkorábbi szakaszai" című
könyvével (Bp., 1961.) jelentkezett, amelyben az őskőkor végétől a fémkorig nyomozza
az uráli, illetve finnugor népek történetét. Azáltal, hogy a régészet, a nyelvtudomány,
a növény és állatföldrajz eredményeit együttesen alkalmazza, művében sok új szem-
pont merül fel, s a megjelent bírálatokból is látható, hogy gondolatai mily termé-
kenyítöleg hatottak őstörténeti kutatásunkra. Számos szilárdnak hitt tételt kell felül-
vizsgálnunk és újraértékelnünk. Könyve bevezető fejezetében honfoglalóinknak az itt
talált népekkel való kapcsolatáról és ez utóbbinak a Kárpát-medencei magyarság
kialakulásában betöltött szerepéről is figyelemre méltó észrevételeket tesz. László
Gyula már régen felvetette, hogy a VII. század végén megjelenő ún. kései avarok és
a X. századi magyar honfoglalók szálláster.ületei mintegy kiegészítik egymást. Ezt a
felismerést szövi tovább - az idézett helyen, valamint a IV. Nemzetközi Szláv Szemi-
náriumra készített előadásában (1. még „Köznevelés" XX. [1964] 2T. szám 837-838.) -
kifejtvén, hogy az avar temetők többsége szinte csaknem kizárólag magyar helyne-
vekkel jelölt területeken található. Mivel az e temetőkben nyugvók embertani jellege
hasonló az Árpád-korba is benyúló köznépi temetők csontanyagához (Lipták), úgy
véli, hogy Árpád népe 896-ban már jelentős magyar nyelvű lakosságot talált a Kárpát-
medencében. A VII. századi . bevándorlók műveltségének egyik ága a Volga-Káma
vidékéhez vezet vissza, és ez is elképzelhetővé teszi, hogy ez a népcsoport magyar
nyelvű lehetett. Betelepülésüket összefüggésbe hozza a magyar krónikák és orosz év-
könyvek adataival, amelyek két magyar honfoglalásról tudnak. A kétszeri honfoglalás
gondolata - inkább csak sejtelemszerűen - már Nagy Gézánál felbukkant: „. . .Árpád
nemcsak idegeneket, nemcsak rokon népeket, hanem magyarokat is talált e hazában.
A magyar faj régebbi itt, mint a honfoglalás. Lehetséges, hogy már az avarokkal is
jöttek, de ha előbb nem is, a VII. század utolsó negyedében a magyar bevándorlás is
megkezdődött. Mondáink a székelyekben keresik ennek az első rajnak az ivadékait s
az ilyen dolgokban csodálatosan szívós szokott ..lenni a népek emlékezete." Másutt: a
várkonyoknak, azaz az „avar népnek jelentékeny magyar fajta elemet is kellstt magá-

-: A Szegedi Tudományegyetem és Múzeum közös rendezésében tartott régészeli tudomá-
nyos ülésszakon 1964. október 23-án elhangzott előadás. A közlemény első részét 1. ..Jász-
kunság" X. (1964) 4. szám 152—136. (Az előadás kibővített szövege szakfolyóiratban kerül köz-
lésié.) A ..Jászkunság" első közleményében sajnálatos módon sajtóhibák maiadtak. Közülük
értelemzavaró: 152. old. 2. sor = verebei emlékműről helyett verebi emlékekről; 6. sor = nem-
zet-romantikus h. nemzeti-romantikus; 20. sor = nemzetségi h. nemzetiségi; 153. old. 5. sor =
kutatásban h. kutatásunkban; 154. old. 18. sor = során h. nyomán; 21. sor —- kiterjedését h.
kiteljesedését; 155. old. 18. sor — kutatómunkákra h. kutatómunkánkra; 156. old. 25. sor = anya-
gából i\. anyagáról.
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ban foglalnia..." (A magyar nemzet története I. Szcrk.: Szilágyi Sándor, I?p. 1895.
CCCXLII; 1. meg Uő., Arch. Ért. 33[i9i3] 268-275.)

Sokévi gyűjtőmunka után kiadásra került a honfoglalás- és kora Árpád-kori sír-
lelctck katasztere, amelynek összeállításában Fehér Géza, Ery Kinga, Kralováriszky
Alán szerzett érdemeket. (Fehér G.-Éry K.-Kralovánszky A., A Közép-Dunamédence
magyar honfoglalás és kora Árpád-kori sírlelctci. Lcletkataszter. Szcrk: Szőke B. Rég.
Tan. II. Bp., 1962.) A kataszter megjelenésével áttekinthetővé vált a teljes emlékaiíyag.

A magyar népi tömegek hagyatékának meghatározását Török Gyulának - az álta-
la nagy odaadással feltárt - X-X'II. századi halimbai temetőről írott és jó időrendi
támpontokat nyújtó könyve (Die Bewohner von Halimbá im 10. und 11. Jahrhundert.
Arch. Hung. XXXIX. Bp. 1962), főként pedig Szőke Bélának „A honfoglaló és kora
Árpád-kori magyarság régészeti emlékei" (Rég. Tan. I. Bp.,' 1962.) c. müve végezte el.
Szőke Béla munkája betetőzése annak a szemléleti változásnak, amely a mi tudomány-
szakunkban is a magyar társadalom valósabb szemléletéhez vezetett.

ismeretes, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt is csupán a gazdag lovassírokat tar-
tották a honfoglaló magyarság temetkezéseinek. Ezt a nézetet azért is nehéz volt elvetni,
mert több évszázados hagyomány táplálta. Már Kézai Simon krónikájának Függelé-
kében, ahol forrásainkban először olvashatunk a magyar társadalom osztályainak
eredetéről, megtaláljuk egy szívós történeti téveszme alapvetését. A megfogalmazás idő-
pontja egyben magyarázatot is ad arra, miért öntötte szavakba a krónikás az egységes
szabad, nemes magyarság ábrándképét. A XIII. század vége az a kor, midőn a külön-
féle kiváltságokkal bíró társadalmi csoportok rendekké kezdtek tömörülni és mind-
inkább elhatárolódni az egységesülő jobbágyságtól. Egy nagy jövő előtt álló réteg, a
feltörekvő köznemesség érdekében hangsúlyozza Kézai a nemesség faji összetartozá-
sának gondolatát és állítja szembe ezt az egységbe foglalt réteget a leigázott őslakos-
ság és a behurcolt foglyok ivadékaiból származó szolganépekkel. Ám a jobbágyság
nagy részének eredendő magyarságát elvitatni mégsem lehetett, így Kézai Toldalék-
jában is szerepelnek olyan jobbágyok, akik az előmagyarok közvetlen leszármazottai
és engedetlenségük miatt, büntetésül vetették őket szolgaságra. Ez a nemesség szá-
mára vonzó magyarázat több mint hat évszázadon át él, új és új alakban nyer meg-
fogalmazást, nem egyszer szolgálva igazolásul a jobbágyság jogfosztottságára. A
nemességnek a nemzettel váló azonosítása, amelyet Hármaskönyvében Werbőczy fogal-
maz meg legtisztábban, nemcsak a jogszolgáltatásban, hanem a történettudományban és
szépirodalomban is gyökeret ver, és mereven kizárja a népet a nemzet közösségéből.
Ez a nézet még a XIX. század közepén, a polgári forradalom előtt is oly megtámad-
hatatlan, hogy még a népből való, haladó szellemű, a pórságot tanítani és ezáltal fel-
emelni törekvő Czuczor Gergely sem száll szembe vele. A nép használatára szánt
„Mezei Naptár" 1842. évfolyamában, a „Magyarok Krónikájá"-ban írja honfoglalóink
társadalmáról: „...akkor Magyarország lakói három osztályból állottak. Elsőbe tar-
toztak a kapitányok és vármegyék igazgatói, mint ország nagyjai; másodikba a'
nemesek vagy is katonák (mert ez akkor mindegy vala) milylyenek valának mind-
nyájan az Árpáddal kijött magyarok, kiovi oroszok, kunok, 's más külföldi urak,
kiket Árpád vendégül befogadott, ezek valának a' föld urai, azaz földes urak; har-
madikba végre a meghódított földnépe a' pórság, ideszámítván azokat is, kik nemes-
ségüktől megfosztottak, vagy mint hadi foglyok hozattak az országba. Itt van tehát
eredete annak, hogy a föld a nemességnek tulajdon birtoka, mert ezek szerezték az
országot, 's véren szerzett földeiket a' jobbágyoknak használatául olly feltétellel
engedték által, hogy. ezek bizonyos szolgáltatásokat végezzenek értők. így ment által
egy felöl a' földes úri bírtok, más felől a' jobbágyi tartozás firól fira, ágról ágra,
kézről kézre mind mai napiglan." (Mezei Naptár III. [1842] 57.) - Egyetlen, és sokáig
követőre nem találq kivétel,, a kortársainál egyébként is sok tekintetben messzibbre
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látó Táiicx/cs Mihály. Egyik forradalmi röpiratában, paraszt testvéreihez fordulva íg,y
ír: ,,. . .Az egész ország számára mi teszünk legtöbbet, mi magyar parasztok az első,
az eredeti ősi magyaroknak az ivadékai vagyunk." (Szab:) Ervin, Társadalmi és párt-
harcok a 48-49-es magyar forradalomban. Bécs, 1921. 83.)

Kérhetjük-e számon épp a régészeti kutatástól, hogy ilyen szellemi örökséggel
indulván, sokáig nem tudott valósághű képet raj-.ölni honfoglalóink társadalmáról?
Természetesnek látszott, hogy az egységesen szabad, nemes magyarság emlékeit csak
egyformán gazdag anyagot szolgáltató sírok őri/hetik. íL közkeletű [elfogással szem-
ben csak kivételesen mélyrehatoló, következetesen gondolkodó kutatókban merültek
fel kételyek. Már a múlt század 70-es éveiben Salamon Ferenc, amikor azt nyomozza,
minek is köszönhető, hogy István király lerakhatta állama alapjait, állami létünk
előzményeit az előmagyarság korábbi fejlődésében, osztály viszonyaiban találja meg.
Ritka éleslátással kétségbe vonja, hogy „Sz. István lett volna teremtője merőben uj
társadalmi viszonyoknak és egész osztályoknak". (Salamon Ferenc, A Magyar hadi-
történethez a Vezérek korában. Századok X. [1876] 1-17, 686-733.) Századunkban mind-
inkább kezdett meginogni az a tétel, hogy a honfoglaló magyaiok társadalma az
egyenrangúak szabad közössége lett volna [Tagányi, Szabó István, Sinkovks, Váczy.
Molnár Erik stb.). Több tényező elgondolkodásra késztette a történettudomány mű-
velőit. A magyar nemesség száma még egy évezred múltán, jelentősen meggyarapodva
a tul kevésnek tűnt ahhoz,, hogy a visszakövetkeztethető ósök kisszámú csoportja
birtokába vehette volna a Kárpátmedencét. Ha a magyarság vékony hódító rétegként
jelent volna meg új hazájában, nyelvét és sajátos alkatát menthetetlenül elvesztve
beolvadt volna az őslakosságba. Ellene mondottak a rendi szemléletű nemzet-foga-
lomnak a nyelvészetnek az Árpád-kori névanyag kutatásában elért eredményei is
(Gombocz, Pais). Bebizonyosodott, hogy az adománylevelekben. szereplő szolgák neve
közszóból eredő magyar riév, s mivel feltűnően eltér a rangosabb rétegek török, illetve
később keresztény, szláv-német eredetű névanyagától, az. sem képzelhető el, hogy ez
az osztály úgy alakult ki, hogy utólag süllyedt alá a szabad magyarok közösségéből.
Feltételeznünk kell tehát, hogy eleve magukkal hozták a finnugor nyelvű szolgáló-
népek nagyszámú csoportját (Kniezsa). Felvetődött, hogy a magyarok társadalmában
lenniük kellett uralmi-hatalmi viszonyoknak, hiszen csakis így érthető, hogy a meg-
hódoltatott őslakosságra hatalmukat kiterjesztették, adóztatták, szolgáltatásra köte-
lezték őket (Molnár EJ. Régészeti kutatásunk is tanúsította honfoglalóink mestersé-
geinek és művészetének sajátos jegyeit kimutatva, hogy eleink nem lehettek vala-
mennyien pusztán fegyverforgató, minden munkát és mesterséget megvető, zsákmá-
nyolásból élő harcosok, lennie kellett közöttük olyan rétegnek is, amely eszközeiket,
fegyvereiket, jellegzetes felszerelésüket, pompás viseletük tartozékait elkészítette
(Fettich, László).

A magyar köznépet azonban sokáig nem tudtuk régészetileg kimutatni. A gazda-
gabb temetőkben található néhány szegényebb sír túl kevés volt ahhoz, hogy belőlük
köznépi tömegre következtethessünk.

Szőke Béla érdeme, hogy a korábban kellően nem elemzett és elhamarkodott
általánosítással kizárólag az őslakossághoz kötött, „bjelo-brdói jellegű"-nek nevezett,
nagykiterjedésű, szegényes, többségükben a Kárpát-medence belső területein fellel-
hető temetőkben felismerte a magyar köznépi tömegek hagyatékát. Ezeket a teme-
tőket általában a honfoglalás idején nyitották, tárgyi anyaguk a rangosabbak hagya-
tékának szerényebb változata, temetési módjuk (lovas, lószerszámos, fegyveres temet-
kezés) magyarokra vall, és a kalandozások korának idegen pénzeivel keltezettek. A
rangos honfoglaláskori temetőkkel ellentétben a X. század végi sírokhoz itt újabb és
újabb szakaszok csatlakoznak, a temető képe a természetes szaporodásnak megfele-
oen szélesedő, legyezőszerűen kitáruló. Az egymás után következő sorokban, csopor-



tokban megtaláljuk Árpád-házi királyaink érmeit, pénzeit, mégpedig folyamatosad
Istvántól általában Lászlóig, sőt még azon túl is. Az államalapítás korában - részben
az új környezet hatásaként is - természetesen az emlékanyag jellege sokban megvál-
tozik, egyes tárgyfajták megritkulnak, eltűnnek, újak bukkannak fel (pl. a sokat vita-
tott S-végű hajkarika), a kereszténység terjedésével megváltoznak a temetkezési szo-
kások, és mind kevesebb tárgy kerül a sírba.

Szőke Béla sok-sok temető tanulmányozásából leszűrt elméletét az újabb ásatá-
sok is igazolták. Legyen szabad példaként megemlítenem a Bihar megyei Magyar-
homorogon jelenleg is folyó, általam vezetett feltárásokát. Itt kétségtelenül bizonyít-
ható, hogy a temető első, a honfoglalás korából származó soraiba egytől egyig szegé-
nyebb magyarok temetkeztek (lovas, lószerszámos sírok; fegyvermellékletek; íj, tegez,
nyíl; jellegzetes ruhadíszek és ékszerek: préselt rozetta, rombuszalakú ingszegély-
dísz, fülesgomb, fejesgyűrű, szőlőfűrt csüngőtagos fülbevaló, bepödrött végű karperec,
gyöngyfűzérek; valamint a szokásanyag: szemfedő, halotti ruha tartozéka is erre vall).
A honfogialáskori síroktól keletre a temető mindinkább szétterül, és itt a sírokból
- a várakozásnak megfelelően - Árpád-kori érmek kerültek elő: I. István, Péter,
I. Endre, Salamon pénzei. Egyelőre 96 sírt tártunk fel, de bizonyos, hogy a temető
még folytatódik. A feltárás a temetkezés sorrendjében folyik és ez az időrend tisztá-
zását nagymértékben' megkönnyíti. A temető Árpád-kori szakaszában - pl. kétség-
kívül Péter király korából származó síroknál is - megfigyelhető volt, hogy egy-egy
halottat még mindig pogány szokás szerint, gondosabban szereltek fel a túlvilági
útra, mellé adták fegyvereit, s ételmelléklettel is ellátták. Az ékszeranyag egy része
is még mindig rokon a honfoglaláskorival (pl. kerek pitykék, fülesgomb, szemes-
gyöngy, egyszerű varkocskarikák); más részük viszont az Árpád-korra jellemző, csak
akkortájt elterjedt ékszerféleség (S-végű hajkarika, gyöngyfűzérek, nyakperecek, külön-
féle karkötők, gyűrűk ,domború pitykék, stb.). Nincs okunk kételkedni abban, hogy
e temetőt mindvégig egyazon közösség leszármazottai használták. - A sírok csoportja
között egy üresen hagyott térségre leltünk, alighanem a temetőkben gyanítható bál-
vány helye, illetve áldozó tisztás lehetett (vagy talán már az új hit jelvénye: a kereszt
állhatott itt?).

Igen sok hasonló, a honfoglalás korától az Árpád-kor első századának végéig,
vagy azon túl is terjedő temetőt ismerünk, amelyek bizonyíthatóan a magyarság ma-
gával hozott közszabadjainak, illetve szolgarétegének nyugvóhelyei. E temetőknek
nincs IX. századi előzménye, valamennyit a magyarság megjelenésével egy időben,
illetve az után nyitják meg.

Egyes külföldi kutatók mindmáig ragaszkodnak ahoz a korábbi nézethez, amely
e temetőkben kizárólag az őslakosságot látta, illetve a magyaroknak legfeljebb csak
azt a kis töredékét, amely az őslakossággal hamarosan összeolvadt. E kételyek azért
merülhetnek fel, mert e temetőkkel kapcsolatosan még valóban sok a megválaszolásra
váró kérdés. Nagyrészük hiányosan feltárt, s emiatt alsó és felső időhatárukat nehéz
megvonni. A régebbi ásatásoknál a sírokat nem térképezték föl, így a temetés rendje
sem követhető; embertani anyaguk nem maradt ránk, amelynek segítségével - a
tárgyi hagyaték elemzésén túl - a közösség etnikumára bizton következtethetnénk.
A Kárpát-medence őslakosságának (avarok, szlávok, bolgárok és más néptöredékek)
a magyarságba való beolvadása régészetileg még kellően nem világítható meg. Nyil-
vánvaló, hogy a magyarság a meghódolt népcsoportokat nem irtja ki, hanem saját
társadalmának különböző rétegeibe, nagyobb részüket a köznépbe, illetve a szolgák
közé olvasztja be. Bizonyára ennek több módja volt annál, amit pillanatnyilag e kér-
désről tudunk. Megfigyelhető, hogy az ún. kései avar temetők egy része (pl. Szeged
környékén, valamint a Szabó János által ezen az ülésszakon ismertetett szárvas-
kákapusztai temető) a X. században, a magyarok bejövetele után is használatban



Van. Az avar sírok között néhány jellegzetesen honfoglaláskori magyar temetkezést
találunk. Ez sejteti a helyben találtak beilleszkedésének egyik módját: az egyelőre
saját szervezetében hagyott őslakosság fölé magyar vezetők kerültek, vagy a közösség
egy-egy tagja kapott megbízást a hódítóktól övéi irányítására, s hűséges szolgálatuk
fejében látták el őket ruházattal, fegyverrel. Az ilyenfajta temető azonban kevés az
őslakosság feltételezhető számához képest, és a X. században ezek is megszűnnek,
nem követhetők nyomon az államalapításig. - Az őslakosság temetőinek másik cso-
portja még korábban, közvetlenül a honfoglalást követő időkben megszűnik. Az ősi
temetkezőhelyek feladásának más oka nem lehet, mint az, hogy a betelepülő magya-
rok átcsoportosítják, maguk között szétosztják a lakosságot, új szálláshelyet jelölnek
ki számukra. Az őslakosságnak az a része tehát, amelyet saját köznépükbe soroltak
be, ugyancsak a magyar köznépi temetőkben nyugodhat. Ennek látjuk példáját -
Török Gyula szerint - a halimbai X-XII. századi temető korai szakaszában is. A
kezdetben még elkülöníthető idegen elem a későbbiek során régészetileg nem ismer-
hető fel, tárgyi műveltsége egybemosódik a magyar köznépével, amely ekkorra nyil-
ván nyelvében is magába olvasztotta. További tisztázásra vár tehát, hogy ezekben a
köznépi temetőkben a magyarok mellett milyen számaránnyal van képviselve az ős-
lakosság, és jelenlétük milyen mértékben színezte az eredeti magyar népi műveltséget,
hiszen a kölcsönhatás nyilvánvaló (1. jövevényszavaink).

Látjuk tehát, hogy a temetők időrendi és etnikai kérdései nem teljesen meg-
oldottak. Az őslakosságon kívül itt gyaníthatjuk a behurcolt foglyok sírjait, és így a
temetők egy része kétségtelenül többfajta népelemet rejt magában. Nyelvünk meg-
őrzése annak bizonysága, hogy e temetőkben mindenképp a magyar ajkú népesség
van túlsúlyban. A temetők korának meghatározásánál számolnunk kell a különböző
időpontokban és főként az államalapítás során lezajló telepítéseknek a temetőképben
való tükröződésével, egyes temetkezőhelyek feladásával, mások újonnan keletkezé-
sével, amely jelenségeket minden egyes temetőnél csak külön-külön lehet elemezni.

E temetők Árpád-kori szakaszában mindazon rétegeknek benne kell rejleniök,
amelyeket első királyaink törvényei közrendűek (vulgares), szegények (pauperes) és
szolgák servi) megjelöléssel illetnek. E csoportok tényleges társadalmi helyzete még
a XI. században is vitatható, közülük csupán a „servi"-ként említettekről állíthatjuk,
hogy valóban jogokkal nem rendelkező szolgák voltak. Nehezebb megítélni a köz-
szabadok valóságos társadalmi helyzetét. István törvénykönyve ugyan a „szolgák
törvényével" (lex servorum) a „szabadok törvényét'' (lex librorum) állítja szembe,
mégis a törvények szövegéből világosan kitűnik (a vérdíjak, büntetések nagyságából,
lakóépületeik házként, illetve kunyhóként való említéséből), hogy a szabadok között
valójában óriási különbségek voltak vagyonban és hatalomban, korántsem alkottak
egységes réteget. Az Árpád-kori adományoklevelekből, oklevelekből az is kiolvas-
ható, hogy a szegényebb szabadok (pl. a „liberek" egy része) a szolgákétól alig
különböző alacsony, félszabad sorban élnek, más földjén dolgoznak, adóznak, szol-
gáltatással tartoznak, személyek körüli szolgáltatásokat végeznek, adományozni is
lehet őket. Joggal gyaníthatjuk, hogy a „vulgares", „pauperes", „plebeii" elemek sza-
badsága is csak látszólagos, nagyobb részükre már a XI. század elején kiterjedt a
nagyurak hatalma, valakinek a védelme, oltalma alá szorulva, függőségben éltek
(Hóman, Tagányi, Molnár, Bónis stb.)

Folyt, köv.)
! DR. DIENES ISTVÁN
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