
Honfoglaláskori kutatásunk újabb eredményeiről és feladatairól
(Harmadik, befejező közlemény.)

Sokkal nehezebb megrajzolni a X. századi társadalom képét. Az Árpád-kori
forrásokból szokás visszakövetkeztetni a X. századi állapotokra, az adatok értelme-
zését azonban az általános történetfelfogás eleve meghatározza. Míg élt a rendi-,
nemesi nemzetszemlélet, és úgy vélték, hogy hódítás révén került a szolgatömeg az
egységesen szabad magyarok uralma alá, a magyar társadalom átrétegződését csakis
az új hazában tételezhették fel, az őslakosság szolgasorsba taszítása, illetve a föléjük
kerülő magyarság uralkodó osztállyá válása révén. Mivel a honfoglaló magyarságról
alkotott rendi nézetek tarthatatlansága bebizonyosodott, teljesen indokolatlan, hogy
a magyar osztálytársadalom kialakulását az új hazához kössük, és ne tételezzük fel
már a honfoglalás korában a társadalmi fejlődés előrehaladottságát. Két-három em-
beröltő bármilyen gyorsiramú fejlődése sem magyarázhatja meg István korának érett
osztályviszonyait, s a servus, vulgáris, miles, comes elemek egymásfölé rétegződését.

A honfoglaló magyarság társadalmi szervezetének felderítéséhez a régészet ered-
ményein kívül a nomád társadalmak tanulmányozásától remélhetünk segítséget.

A nomád társadalom szerkezetét - a mongolok társadalmi viszonyainak elem-
zésén keresztül - legszemléletesebben Vlagyimircov „Obscsesztvennij sztroj Mongo-
lov (Mongolszkij kocsevoj feodalizm)" c. műve (1934) világította meg. A mongolok
múltja meglehetősen ismert, s Vlagyimircov olyan forrásokra támaszkodott, mint
az ősi életet költői módon megelevenítő, epikus énekkel átszőtt „Mongolok titkos
története" és Rasídu-'d-Dín perzsa történetíró munkája. Vlagyimircov jellemzi a
Dzsingisz kán előtti állapotokat, a feudalizmus kialakulásának korszakát, annak vi-
rágzását és hanyatlását. A honfoglaló magyarság társadalmi szervezetének megköze-
lítéséhez elkerülhetetlennek érezzük, hogy röviden összefoglaljuk eredményeit.

A nomád társadalom alapegysége az apajogú, exogám nemzetség, egykori vér-
ségi alapon való csoportosulást jelentett. A termelőerők fejlődésével és az ebből
következő vagyoni rétegződéssel a nemzetségek vérségi jellege megromlik, az eltérő
vagyoni és társadalmi helyzetű vérrokonok mellett különböző jogokkal és kötele-
zettségekkel rendelkező idegeneket is magába fogad. A nemzetség tehát a feudaliz-
mus kialakulásának korában szakadatlan mozgásban van, változó egységeket kép-
visel, széttagolódik, sőt szétszóródik, hogy más rendben újracsoportosuljon. Ezek a
bomlásban lévő nemzetségek semmiképp sem tekinthetők az egyenlőség és szabadság,
a közösségi összetartás szerveinek: a tisztségviselők és a hatalomból kizártak, a gaz-
dagok és szegények ellentétét mindinkább az úr-szolga viszony, valóságos osztály-
viszonyok váltják fel. Ez a folyamat a mongoloknál a XII. század végén zárul. A
XII-XIII. századi nemzetség már igen fejlett társadalmi alakulat, amely különböző
rétegeket zár magába. A vagyonos és tekintélyes arisztokratákon kívül azok nagy-
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számú és különböző társadalmi helyzetű vazallusait, akiket a feudális függésnek
egész láncolata kapcsol össze, az uraikkal csaknem egyenrangú nemesektől a legala-
csonyabb sorsú közrendűekig. Háborúk, fosztogatások, rablótámadások, természeti
csapások, ragadozók vérengzése, az állatok elhullása következtében kerültek egyes
elszegényedett csoportok ily alávetett sorba, sokszor maguk keresve a gazdagabbak
pártfogását, hogy viszonylagos függetlenségüket megőrizhessék. A vazallusi viszonyba
kényszerülő csoportok sokrétű, változatos szolgálatokkal tartoztak: háborúban har-
coltak, békében a nyájakkal vándoroltak, különféle munkákat végeztek el uraik
helyett, vadászatkor felhajtották a vadat stb. Közülük a leggyöngébbek (boolok) sem
tekinthetők rabszolgáknak, hisz bizonyos személyes szabadsággal rendelkeztek, saját
szervezetükben élhettek, tulajdonnal bírtak, és az általuk termelt javak egy része is
őket illette. Ez a kapcsolat tehát olyasféle vazallus jobbágyéhoz hasonlítható, aki az
őt urához fűző köteléket nem bonthatta fel önkényesen. E vazallusi kapcsolat szelí-
debb formája sokszor oly laza volt, hogy két szomszédos, sógorságban lévő nemzet-
ség viszonyára emlékeztetett: asszonyokat vettek körükből, leányaikat velük házasí-
tották ki, fegyvertársakat tőlük toboroztak, barátokat köztük kerestek.

A rabszolga hagyományos fogalmához közelebb áll annak a jóval szűkebb réteg-
nek a helyzete, amely a házkörüli szolgálatokat látta el. Ök személyükben is uruk
tulajdonai voltak.

A nemzetségi rendszer keretében, a nemzetségi arisztokrácia kiemelkedésével
párhuzamosan ment végbe az alsó néprétegek szolgálatra kényszerítése. Egyre inkább
elmosódott a különbség az idegen nemzetségek előkelőihez csatlakozó csoportok és a
saját nembelieknél maradt, magukat szabadnak valló, de elszegényedett nemzetség-
tagok között. Mind kevesebb nemesúr uralkodott a különböző rendű-rangú vazallu-
sok sokaságán és a háza körüli népeken, meghitt emberei, kísérő bajtársai segít-
ségével.

A katonai kíséret, az idegen törzsbeliekből álló fegyveres testület lett a területi
szervezetté alakuló nemzetségek vezetőinek legfőbb hatalmi támasza. A kíséret tagjai
(nökörök) szolgálatukat önként vállalták, és hűségesküt, fogadalmat tettek, hogy
urukat nem hagyják el. Adott szavukat azonban nem egyszer megszegték, és más úr-
hoz pártoltak át. Önkéntességük voltaképp megbocsáthatóvá is tette, hogy mások
szolgálatába szegődjenek. Legfőbb erényük mégis a hűség volt. Annak a vitéznek,
aki végsőkig kitartott ura mellett, még az ellenségnél is magas jutalom volt a bére,
és szívesen vették szolgálatát. A hitvány áruló azonban, aki kezet emelt törvényes
urára, pártfogóra aligha számíthatott, az vett bosszút rajta, akinél befogadásra
jelentkezett.

Nem azonos ez a réteg azzal a sereggel, amelyet a nemzetség a fegyverforgatásra
alkalmas férfiakból háború idején kiállított. A bajtársak e hadnak csak vezetését
látták el, és amellett a nemzetségfőnek, valamint az előkelő harcostársainak szűkebb
kíséretét, mintegy testőr-gárdáját alkották. Békeidőben is megvolt a feladatuk: kü-
lönböző küldetéseket teljesítettek, követségekbe jártak, a nagy vadászatokon fel-
ügyeltek, uraik gazdaságának irányítását, ellenőrzését látták el, sőt - közülük a
kisebbek - mindenféle alantasabb, házkörüli munkát is elvégeztek.

Sokoldalú szolgálatuk fejében az úr köteles volt oltalmába fogadni, védelmezni
hű embereit, számukra szállásról, csillogó ruhákról, fegyverekről, tüzes hátaslovakról,
élelemről gondoskodni. A pompakedvelő kíséret megfelelő eltartása végett volt szük-
ség a nagyszabású, sok zsákmánnyal és sarccal kecsegtető portyákra.

A vitézek együtt éltek eltartóikkal, míg a tekintélyes vezetők előkelőbb harcos-
társai elkülönülten, saját szállásukon laktak és maguk is rendelkeztek kísérő
bajtársakkal.

Az idegenekből szervezett katonai kíséret szintén nagymértékben előmozdította
a nemzetségi keretek szétzilálását; segítségükkel vált lehetővé, hogy a nagyhatalmú
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vezető-emberek mind az idegenek, mind pedig saját véreik felett hatalmat gyako-
roljanak, azokat szolgáltatásokra kötelezzék.

A rangosak hatalma voltaképp meghatározott számú szolgáltatónépre, illetve
azok szállásaira terjedt ki. Ez bizonyos körülhatárolt terület feletti uralmukat is
jelentette, hisz joguk volt ahhoz, hogy alattvalóik megtelepedési helyét kijelöljék, a
legelőket felosszák, a legeltetés rendjét megszabják; és általában ellenőrzésük alatt
tarthatták azt a területet, ahol alávetettjeik éltek. Egy-egy területi egység legfőbb
ura a hatalma alá tartozó földekből jutalmazta meghitt embereit, mégpedig olymódon,
hogy megfelelő számú vazallust, illetve az azokat eltartó legelőket, vadászterületeket
ajándékozott nekik. A függésbe kényszerült nemzetségtagok uruknak szolgáltatással
tartoztak, nyájaikból adóztak. Főnökeik egyre inkább rendelkeztek személyükkel és
vagyonukkal.

Az önálló nemzetségek, törzsek, amelyek csak esetlegesen, háborús alkalmakkor
egyesültek, a hosszú feudális fejlődés során valóságos államalakulattá ötvöződtek.
Az egyik leghatalmasabb nemzetségből támadó egyeduralkodó sorra behódoltatja a
törzs- és nemzetségfőket, akik a kán bizalmi emberei lesznek; a fejedelem megerő-
síti őket tisztségükben és nekik ajándékozza vazallusi jutalomként - örökletes hata-
lommal - saját nemzetségüket, törzsüket. Az ellenszegülőket kiirtatja és tisztségükbe
saját nemzetségének tagjait nevezi ki. A mongol birodalom létrehozásával a had-
szervezetet is új alapokra fektették és szigorú, következetes rendet honosítottak meg.
Az egész népet beosztották tízes, százas, ezres, tízezres csoportokba, és élükre tizede-
seket, századosokat, ezredeseket, miriád-parancsnokokat állítottak. Ezek nem egy-
szerű tisztségviselők, hanem vazallusi méltóságok, akik annyi szolgáltatónéppel ren-
delkeztek, amelyből egységüket kiállíthatták. Méltóságukba beiktatással léptek. A
kán maga köré külön testőrséget rendelt, szolgálatukat a legaprólékosabban szabá-
lyozta.

Dzsingisz kán nem tett egyebet, mint állandósította és tudatosan fejlesztette
azokat a szervezeti kereteket, amelyek a korábbi társadalmi fejlődés során meg-
teremtődtek.

Amely területen hosszabb idő óta folyik rendszeres kutatás - így pl. a Felső Ti-
sza vidéken - s ezért nagyobb számban ismerünk lelőhelyeket, úgy tűnik, hogy gazda-
gabb sírjaink, temetőink egy-egy nemzetségi szállásterülettel azonosítható területi egy-
ség központi várának körzetében. Pl. Borsóvá várának környékén: Beregszász; az egy-
kori Borsovavármegye feltételezhető eredeti központját, Várdát (a mai Kisvárdát)
szinte körülölelve: Bezdéd, Eperjeske, Rétközberencs, Tuzsér, Anarcs; a zempléni vár
közelében az említett nemzetségfői sír, továbbá Bodrogvécs, Bodrogszerdahely; Sza-
bolcs vára vidékén: Kenézlő, Rakamaz- Tiszaeszlár, Bashalom; szolnoki vár: Szolnok-
Strázsahalom; s másutt is pl. a nyitrai dukátus területén Galgóc stb. Nyilvánvaló, hogy
e temetkezések a nemzetség fejének leghívebb embereit, meghitt barátait, előkelő har-
costársait, kísérő bajtársait és azok családtagjait, házanépét rejtik. A terület ura, a
nemzetségfő csakis a várban lakhatott, erre bizonyítékul is szolgál - a forrásadatokon
(Váczy, Gyó'rffy) kívül - a kivételes gazdaságú zempléni sír. E céltudatos telepítésből
joggal gondolhatunk arra, hogy a nemzetségi szállásterület felett a nemzetségfő ren-
delkezett, úgy bánt azzal, mint tulajdon birtokával, a legjobb területeket magának
tartva fenn, bizalmasait maga köré gyűjtve, megszabta a megtelepedés, legeltetés
rendjét, hatalmat gyakorolván a területen élő egész népesség felett. Az említett teme-
tők mind Géza és István államalapítása előtti időkből valók, tanúsítván, hogy a vá-
rak már a királyi megyeszervezet kialakulása előtt - mint a nemzetségfők szálláshe-
lyei - egy-egy terület központjai voltak. A régészeti adatok tehát azt sejtetik, hogy a
királyi megyeszervezet a nemzetségek szállásterületérc, illetve azok várszervezetére
épült rá (Pauler, Károlyi, Glázer, Váczy, Györffy).

Más kérdés, hogy a várakat kik emelték. Egy részük bizonyára már itt talált ős-
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kori, vagy népvándorláskori építmény lehet, amelyet őseink legfeljebb csak megújí-
tottak, mint ahogy alkalmas római épületmaradványokat (amfiteátrumokat) is elősze-
retettel választhattak az előkelők lakhelyéül. A magyarság azonban maga is építhe-
tett várakat, s erről nemcsak honfoglalás előtti, iráni eredetű vár szavunk, történeti
forrásaink elszórt utalásai tanúskodnak, hanem mindinkább régészeti bizonyságok is:
pl. a nyugati határvidék ún. égetett földsáncairól leginkább azt feltételezhetjük, hogy
azokat a magyarok emelték (Nováki, Gy., Zur Frage der sogenannten „Brandwalle"
in Ungarn. Acta Arch. Hung. 16 [1964] 99-149). Kovalovszki Júlia megállapítása és
szíves tájékoztatása szerint a békési Doboz melletti kisméretű vár: „Sámson-vára" is
korai magyar építmény stb. Bizonyos, a közhittel ellentétben, hogy a nagyobb szerve-
zettséget, a lakosság tervszerű foglalkoztatását igénylő munkák végzése nem lehetett
idegen honfoglalóinktól.

— A régészeti források segítségével tehát - mint láttuk - a honfoglaló magyar-
ság társadalmi szervezetébe is bepillanthatunk, és ez lehetővé teszi, hogy a történeti
módszerekkel szemben ne csupán az Árpád-kori adatokból kelljen a X. századi álla-
potokra visszakövetkeztetnünk, hanem a módszeres kutatásokkal majd a valóságos
történeti folyamat menetében, a honfoglalás korától időben előrehaladva kövessük
nyomon e viszonyok alakulását. A honfoglaláskori temetkezések fenti megoszlásából és
az egyes csoportok kapcsolataiból vilngosan kitetszik, hogy az István-kori osztályvi-
szonyoknak, a különböző társadalmi elemek eltérő helyzetének (István I. tk. 15, 21, 27,
35.) megvolt a X. századi előzménye; amikor a magyarság a Kárpát-medencében meg-
jelent, már jól elkülönülő rétegekre tagolódott. E rétegek egymástól kölcsönös feltéte-
lezettségben, szorosabb-lazább függésben éltek, s megfigyelhető a legalacsonyabb sor-
ban levő háziszolgák; a különböző jogokkal és kötelezettségekkel bíró, saját szerve-
zetükben hagyott, némi vagyonnal is rendelkező szolgálónépek; a kisebb-nagyobb
szolgáltatásokra kényszerített és nyilvón szintén nem azonos vagyoni állapotú közren-
dűek; valamint a nemzetség előkelő urainak; végül a nemzetségfő, majd a törzsfő és
fejedelem családjának egymásfölé rétegződése. A társadalom belső egyensúlyát -
akárcsak a türköknél, bolgároknál, mongoloknál, kunoknál stb. - a kiemelkedő ha-
talmú személyek köré szervezett fegyveresek, katonai kíséretük, a vazallusi kapcsolat-
ra utaló egykori kifejezéssel: jobbágyaik (Györffy) biztosították. (E réteget a honfog-
laló magyarságnál feltételezi: Tagányi, Váczy, Molnár, Györffy stb.) Ezeknek a vité-
zeknek utódai, Istv-ín törvénykönyvének milesei, a király, ispán, vagy valamely nagy-
úr, egyházi méltóságviselők kíséretéhez tartoztak (István I. tk. 7,23, 25.), és uraik még
e módosabb, előkelőbb réteg tagjai fölött is nem egyszer hatalmaskodhattak (István
II. tk. 10.). Fokozottabban vonatkozhat mindez a szegényekkel egyazon elbírálásban
részesülő, velük azonosított (István I. tk. 21, 27.) közrend űekre, amint a törvények
meg is emlékeznek arról, hogy az ispánok vagy katonák szolgaságba hajtják őket (Ist-
ván I. tk. 22.). Ez a szokottnál súlyosabb kötelezettségek teljesítésének követelését,
méltatlan, sérelmes bánásmódot takarhat, mintsem alávetésük kezdetét jelentené, hi-
szen főként a régészeti adatok alapján kétségtelennek tűnik, hogy a közrendű elemek
már a X. sz-ízadban, sőt nyilván a honfoglalást megelőzően is számtalan kötelékkel a
hatalmasokhoz, vagyonosokhoz voltak láncolva, névleges szabadságukat már koráb-
ban is adókkal, szolgáltatásokkal válthatták meg. A függés valamely formájától a
magukat még szabadnak valló nemzetségtagok sem lehettek mentesek; ahogy Sala-
mon Ferenc már jól gyaníotta, „jogilag szabad, de bizonyos kötelezettség által egy
vagyonosabb szolgálatára szorított embrek" seregének kellett élnie honfoglalóink kö-
rében. A korafeudális viszonyok a régi szervezeti formákat őrző társadalomban tűn-
tek fel, s az egykori csalndi-nemzetségi kereteknek teljes feladása jóidéig a hatalma-
soknak sem lehetett érdeke, hiszen így leginkább elkerülhették a valóságos független-
ségüket elvesztő rétegek lázongását. E patriarchális burok azonban nem fedheti el
előlünk e társadalom lényegét: korafeudális jellegét, és látnunk kell, hogy a X. szá-

— 100 —



zadi nemzetség az erőteljes bomlás állapotában volt, különböző eredetű és állampol-
gárságú népeket egyesített magában, valójában területi szervezetnek tekinthető.

A magyar frírsadalom átrétegződését semmiképp sem lehet az új haza meghódí-
tásával, vagy egy már ezután bekövetkező fordulattal, a kalandozások bukásával ma-
gyarázni; az István-kori társadalom függési láncolata már honfoglalóinknál felismer-
hető. Géza, illetve István államalapításához, a megelőzőnél szilárdabb uralmi szerve-
zet megteremtéséhez a magyarság csakis egy hosszabb folyamat eredményeképpen, fo-
kozatos fejlődés útjnn juthatott el, állami és egyházi szervezetünk mindenekelőtt a
magyar társadalom adottságainak megfelelően épült ki.

A X-XI. század fordulóján lezajló államszervezéssel a régi születési arisztokrá-
ciának az új rendbe belenyugvó rétege - az akkor támadt nemesség (papok, lovagok,
ispánok) mellett - az uralkodó osztály tagjává lesz, és ezzel párhuzamosan pogány te-
metőit feladja, minthogy számukra a keresztség felvétele kiváltságaik biztosításának
feltétele volt. Ugyanakkor a vulgirisok, servusok életmódjában, vagyoni és társadal-
mi helyzetében régészetileg még ennyi változást sem észlelünk; helyükön maradván,
az államalapítás után is folyamatosan tovább telepítik régi temetőiket. Bizonyos pedig,
hogy jelentős részük - a nemzetségektől elkobzott területeken - új fennhatóság alá ke-
rült: a királyi várispánságok, a királyi magángazdaságok, egyházi és világi adomány-
birtokosok szolgáltató népévé lett. Új uraik tulajdonába azzal a juttatott területtel
kerültek, amelyen temetőink tanúsága szerint - már a X. században megültek, és
amelyhez életmódjuk, a kialakult gazdasági rend és szokásjog kötötte őket. A jól
szervezett törzsfői-nemzetségfői gazdaságok (i. pl. a Nagyobbik Gellért-legendában a
nagyhatalmú Ajtony rendezett birtokának jellemzését) sok helyütt alighanem változ-
tatás nélkül válhattak az István-koriak alapjává, csupán felsőbb irányításuk került
új kezekbe. A birtoktesteken élő népek százados-tizedes szervezete (centurionatus,
decurionatus; az egyházi birtokokon a maiorok, száznagyok) is bizonyára ősi hagyo-
mányt őrizhet. A köznép nagyobb részének az új uralmi rend nagy megrázkódtatást
semmiképp nem okozhatott. A többség sorsa ellen nem lázadozott, helyén maradt,
hisz korábban is nagyjából hasonló sorban élt. Az Árpád-kori forrósokban (alapító-
levelekben, törvényekben) hallunk ugyan kóborlókról, akik uruktól megszöktek, illet-
ve szálláshelyükről elűzettek, egész közösségek azonban igen ritkán kelhettek útra. A
régészeti adatok általában a köznép helybenmaradásáról tanúskodnak, s ha közülük
néhányan tovább is álltak régi szállásukról a szolgálat kedvezőbb feltételeit keresvén,
más birtokok szolgálónépei közé vegyülhettek.

A társadalom fentebb körvonalazott fejlődéséből, a különböző társadalmi réte-
gek egymáshoz kötöttségéből következik, hogy a X. századi magyarságnak megtele-
pültebb életmódot kellett folytatnia, mint azt korábban feltételeztük. A honfoglalás-
tól folyamatosan használt és az Árpád-korba áthajló temetők, valamint korai falva-
ink között az összefüggés kétségtelen: ezek a temetők falvaink külső - a templom-
körülit megelőző - temetőjének tekinthetők. Honfoglalóink településeiről mindmáig
keveset tudunk; joggal gondolhatunk azonban arra, hogy amint a temetők időrendje
a honfoglalás koráig visszavezethető, éppúgy a hozzájuk köthető korai Árpád-kori
falvaink többségének is honfoglaláskori előzménye lehet. István törvényeiben, legko-
rábbi okleveleinkben már hallunk falvakról, nyilvánvaló, hogy ezek szilárd magja
már jóval korábban kialakult. Honfoglalóink köznépe már kezdettől fogva ezeken a
településhelyeken élhetett, mégpedig az Árpád-kort megelőzően is nyilván olyan egy-
szerű, félig földbeásott házakban, amilyeneket telepásóink feltártak (legelőször Mé-
ri István, az Árpád-kori népi élet kitűnő kutatója hozott felszínre ilyen házakat: Be-
számoló a tiszalök-rázompusztai és túrkeve-mórici ásatások eredményeiről. I. Arch.
Ért. 79 [1952] 49-65.).

A nomád életmód és szállásváltás bizonyságának szokták tekinteni Freisingi Ottó
1147-ből származó feljegyzését, amely szerint országunkban „ . . . az egész nyáron és
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télen át sátrakban laknak". Ez azonban nem jelenti feltétlenül a telelő szállások el-
hagyását, hiszen a kérdéses sátrak - amint azt Méri István a napokban megjelent, az
Árpád-kori falvakról adott kiváló összegezésében felvetette - nagy valószínűséggel
szintén ezeken az állandó településhelyeken voltak nyári hajlékul felverve, ahol a
földbeásott házakon kívül nyílt tűzhelyre valló nyomokat is találni. Sőt, ilyen korai
cserépüstökkel keltezett nyílt tűzhelyeket eddig kizárólag a földbeásott házak környe-
zetében sikerült hitelesen feltárni (Méri /., Árpád-kori népi építkezésünk feltárt em-
lékei Orosháza határában. Rég. Füz. II. 12 Bp. 1964. 48.).

A magyarságnak már a X. században többféle lakóalkalmatossága lehetett: a bol-
gár-török jövevény sátor nem tette fölöslegessé, nem szorította ki finnugor eredetű
ház szavunkat, korántsem tekinthetjük tehát kizárólag sátorlakóknak (vö. Korompay).
Helytelen tehát az a szemlélet, amely úgy véli, hogy a sátrakkal ide-oda vándorló nagy-
családok csak fokozatosan telepedtek meg és költöztek az új hazában megismert ál-
landóbb hajlékba. Bizonyos, hogy a magyarság helyhezkötött köznépe már a X. szá-
zad végi államalapítás előtti időkben is földbeásott kunyhókban lakhatott; István
törvényei (I. tk. 35.) - a házak megtámadóiról intézkedvén - említik is a népből való
emberek kunyhóját (mansiuncula). - Huzamosabb időn át csak a mozgékonyabb élet-
módot folytató katonáskodó réteg tanyázott a fejlett kibitka jellegű sátrakban (a for-
rásokban is főként ilyen katonai sátortáborokról lehet szó); valamint a kiterjedt szál-
lásterületek felett rendelkező nemzetségi arisztokrácia, amely a hatalma alá tartozó
szolgáltató közösségeket egész házanépével végiglátogatta, hogy az adókat begyűjtse,
ott helyben felélje. Természetesen ideiglenes enyhelyekben húzódtak meg a szállásuk-
tól hosszabb ideig távollevő pásztorok is.

A honfoglaló magyarság állattenyésztését helytelenül azonosítják egyesek mind-
máig kizárólag a nomadizalással, a vándorló pásztorkodással. Az esetleg távolabbra
terelt, hivatásos pásztorokkal őriztetett nyájakon kívül nagy számban lehettek a tele-
pülések körül tartott állatok is: Bölcs Leónál olvashatunk a sátraknál tartott lovak-
ról; a Nagyobb Gellért-legenda pedig Ajtonynak olyan pásztorairól is tud, akik a
házaknál, vagyis a település környékén gondozták a jószágokat. Ez a házkörüli, ke-
zes állattartás egyik következménye a már a honfoglalás előtti időkben elterjedt és a
vezető gazdasági ágazat mellett mind nagyobb súllyal jelentkező ekés födművelésnek.
Ügy vélem, elegendő, ha itt korai földművelésünkre nézve csak néhány közismert
adatra utalok. Ismeretes, hogy földművelésünk alapvető szókészlete még a honfogla-
lás előtti török jövevényszó. Tudjuk azt is, hogy a kazár birodalomban, amelyhez a
magyarság hosszabb időn át tartozott, nyomon lehet követni a népesség nagyarányú
megtelepedését, földművelésre való áttérését. Ez a folyamat régészetileg is ellenőriz-
hető, a szállovo-majacki műveltség területén egy sereg töldműveléssel kapcsolatos em-
lék került elő. A mohamedán források a 870 táján megismert magyarságot nem ki-
zárólag állattenyésztéssel foglalkozó, hanem szántóföldekkel is bíró népként jellemzik.
István királyunk törvényeiben is vannak földművelésre vonatkozó adatok. A törvény
az ünnepnapok megtartásáról rendelkezvén (I. tk. 8.) ökrökkel, lovakkal dolgozó em-
berekről szól. Az egyházak felszereléséről intézkedvén (II. tk. 1.) kimondja, hogy azo-
kat telkekkel, szolgákkal, állatokkal, ökrökkel stb. kell ellátni. Korai adományleve-
leinkben a szolgák egy részét szintén ökrökkel, ekével együtt adományozták stb. -
Nos, a régészeti megfigyelések is mind több bizonyságot szolgáltatnak a magyarság
gazdasági életében végbement változásról. Korai telepeink állatcsontanyagának száza-
lékos megoszlásából kitűnik, hogy az ősibb lótenyésztés mellett a takarmánygazdálko-
dást igénylő szarvasmarhatenyésztés mind nagyobb teret nyert, sőt első helyre ke-
rült. Nagy számban találunk sertéstenyésztésre, illetve kisebb arányban szárnyasok
tartására utaló csontokat (Bökönyi, Méri), már pedig ezek a vándoréletet nem viselik
el. Ezenkívül eszközanyag, örlőkövek, gabonás vermek, megmaradt magvak stb. ta-
núskodnak a földművelésről. A magyarság tömegeinek megtelepedettségéből is arra
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következtethetünk, hogy a korábban vázolt feudális fejlődésnek megvolt a gazdasági
alapja.

A kézművesség fellendülése is a feudális fejlődéssel, letelepedéssel függ össze.
Történetkönyveinkben még ma is itt-ott túlzott óvatossággal nyilatkoznak a magyar-
ság mesterségbeli tudásáról, feltételezve, hogy az előkerülő ötvösművek talán nem is
magyar mesterek alkotásai.

Valóban vannak olyan ötvösemlékek, amelyeket nem sorolhatunk a hazai ötvös-
ség bizonyítékai közé, tekintve, hogy ezek egész Kelet-Európában megtalálhatók, és
kétségtelenül kereskedelmi úton is terjedtek. Ilyenek pl. a veretes övek (i. Dienes L,
i. m. Arch. Ért. 91 [1964] 18-40; a magyar övek alapján helyreállított szaltovói öv:
Sramko, B. A. Drevnoszti szeverszkogo Donca. Harkov, 1962. 281., 109. á. 1., 283, 285.),
veretes tarsolyok (Dienes L, Honfoglalás kori tarsolyainkról. F. Arch. 16 [1964]
92-110.) stb., amelyeknek pontos hasonmásai idegen környezetben is fellelhetők. Akad-
nak azonban olyan tárgyak, amelyek mindmáig sajátosan a honfoglaló hagyatékra
jellemzőnek látszanak. Pl. a hazánkból nagyszámban ismert tarsolylemezeknek egyet-
len közelebbi párhuzamát tartjuk számon mari (cseremisz) földről, a veszelovszkojei
temetőből (Erdélyi ]., Ujabb adatok a tarsolylemezek stílusának elterjedéséhez Kelet-
Európában. Arch. Ért. 88 [1961] 95-100). Ha ezek az ötvösremekek is kereskedelmi
forgalomban lettek volna, a kor híres kereskedelmi központjaiban, illetve a főútvona-
lak mentén fekvő lelőhelyeken fel kellene bukkaniok. Hiányuk azt a feltevést su-
gallja, hogy a tarsolylemezek a honfoglalók ötvöseinek készítményei. A tiszanánai tar-
solylemez esetében erről bizonyságot is szerezhetünk, itt ugyanis egy 12-14 éves fiú
sírjából került elő a számára rendelt, épp ezért a szokásosnál jóval kisebb, láthatóan
termetéhez méretezett példány. Készítője csakis a Kárpát-medencében dolgozó mester
lehetett, hiszen a legényke közvetlenül halála előtt léphetett férfisorba, és a lemezes
tarsoly viselésére jogosító tisztét mindenképpen helyben, mint nemzetségének már tel-
jes jogú tagja nyerhette el. - A tarsolylemezekhez hasonlóan, a nálunk oly gyakori -
a szaszanidakori ábrázolásokon látottakkal rokon - díszes, korongos lószerszám kész-
leteknek sem akadnak egykorú megfelelői Kelet-Európában, legfeljebb egy-egy ha-
sonló veret bukkan fel.

Kísért az a nézet is, hogy ezeket az ötvöscmlékeket keleti kereskedők szállíthat-
ták hazánkba. Ennek bizonyságát látják abban, hogy pompás ötvösemlék, s így töb-
bek közt tarsolylemezeink egy része is Északkelet-Magyarországon, vagyis a Vereckei-
szoroson átvezető kereskedelmi útvonal mentében fekvő területeken került elő. Csak-
hogy a tarsolylemezek egy másik csoportja épp ellenkezőleg, a nyugati végekről is-
mert, így hát kereskedelmi úton való terjedésüknél sokkal hihetőbb, hogy mind a fel-
ső Tisza-vidéken, mind a Kisalföldön egy fejlett ötvösművességgel rendelkező nép-
csoport telepedhetett meg. Történeti meggondolásokból (Györffy) leginkább a kaba-
rokkal azonosíthatjuk őket, akik körében az alánok és a khorezmiek is híresek vol-
tak ötvöstudományukról. Újabban is olyan területeken találtunk tarsolylemezeket,
ahol a katonai segédnépek élhettek: így Banán, Komárom megyében (vagyis a Ke-
tcltől - Anonymus szerint a magyarokhoz Kijevnél csatlakozott kún vezérek egyiké-
től - származó Katapán nem ősi birtokán); Tiszaeszlár-Bashalmon és Rétkó'zberen-
csen a Nyírben; Tiszanánán és Besenyőtelken Hevesben; Ecsegfalv.n Békés megyé-
ben. - Ugyanakkor a nem kabar területekről való szolnok-strázsahalmi és kecskémét
-fehéregyházi tarsolylemez, valamint a tarsolylemezek művészeti körének jegyében
fogant és székében elterjedt emlékek tanúsítják, hogy ez az ötvösművesség gyökeret
vert a többi törzsnél is.

Az ötvösemlékek külországból való behozatalával szemben vannak még nyomó-
sabb érveink is. Az anyag gyarapodásával egyre inkább szembetűnik, hogy egy-egy
szűkebb körzeten belül azonos mintakincsű, kidolgozású, alakú, szemmelláthatóan
egy mintára készült tárgyak kerülnek elő. Nemrégiben dolgoztam föl az orosházi II.
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sz. temetőt, amelynek egyik női sírjában 19 db vékony, lemezes, préselt korongocskát
(rozettát) találtam, mégpedig eredeti rendjükben, úgy hogy az egész ruha helyreállít-
ható volt. Ezeknek a korongocskáknak pontos hasonmásait a szintén Békéshez tar-
tozó Vésztő-Kiítpusztán, valamint a szomszédos Bihar megyei Siklón ásták ki. - Egy
másik, ugyancsak Orosháza környékéről való jellegzetes veret hasonmása orsovai le-
letünkből ismeretes. A két azonos övveretsor lelőhelye látszólag távol esik egymástói,
de ha figyelembe vesszük, hogy Anonymus szerint Ajtony szállásterületének déli ha-
tára Orsova vára volt és észak felé egész Orosháza környékéig terjedt, bizonyosra
vehető, hogy egyazon ötvösműhelyből származó két készlet darabjait leltük fel. Ta-
lán maga a törzsfő adományozott központi műhelyéből származó véretekkel felsze-
relt öveket birtoka távoli határain élő hű embereinek, a pusztai népek szokása sze-
rint. (L. még a zempléni, bodrogvécsi, Tiszaeszlár környéki hasonmás vereteket.)

Több ilyen egyezést sikerült még kimutatni előkészületben levő, a felső-balotai
leletet feldolgozó tanulmányomban: pl. a hencidai, gyulai, sarkadi áttört korongok
egy öntőmintában készültek; nyilván ugyanazon műhely termékei - ha méretük elté-
rő is - a szeged-bojá*hal»ii és jánosszállási korongocskák stb. Az összehasonlító vizs-
gálatoknak mindenekelőtt ilyen szempontból van nagy fontossága és jelentősége.

A honfoglaláskor tárgyi anyagából kimutatható összefüggések - a törzsi-, nem-
zetségi szállásterületeken fellelhető egyező, azonos darabok - igazolják tehát, hogy a
Kárpát-medencét megszálló magyarok egy-egy törzset, nemzetséget ellátó ötvösműhe-
lyekkel rendelkeztek. - A nagyhírű magyar ötvösség termékei külföldre is eljuthat-
tak: Szvjatoszláv kijevi nagyfejedelem 969-ben, a Duna-menti Perejaszlavciba kívánja
áthelyezni székhelyét, mivel odaáramlanak nemcsak a bizánci kincsek, hanem a ma-
gyarok ezüstje és lovai is (Nesztor-krónika). Az ezüstön itt bizonyosan éppúgy ötvös-
tárgyakat kell értenünk, mint a Bizáncból érkező aranyon. Hallunk ezenkívül -
ugyancsak a X. századból - a prágai vásárokon árukkal megforduló magyarföldi ke-
reskedőkről (lbrahim-ibn-Jakub). Ezzel szemben természetesen a magyar földre is
eljutottak, főként a keleti területek (Bizánc, Kijev) felől - hazai és külföldi kereske-
dők révén - különböző fényűzési javak, kedvelt ékszerek: így dél-alföldi temetőink-
ben igen sok a bizánci, dunai-bolgár, szlovén jellegű, illetve azok mintájára készült
ötvöstárgy (pl. gyűrűk, a tápé-lebői félhold alakú zománcos fülbevalók stb. A Kár-
pát-medencében folyó élénk kereskedelmi életet igen szépen példázza a kora Árpád-
kori vándorkereskedő készletéből való, Toka} környékén elrejtett kincslelet, amely-
ben bizánci, orosz, balkáni és magyar eredetű tárgyak egyaránt megtalálhatók {Kádár
Z., Der Schatzfund von Tokaj und seine byzantinisch-slawischen Beziehungen. Publi-
cationes Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis 1961. 193-209: Vö.
még Bóna T., Der Silberschatz von Darufalva Acta Arch. Hung. 16. [1964] 166. Az
Északkeleti-Kárpátokon átvezető kereskedelmi útról tanúskodik még a huszti nagy
dirhemlelet.

A magyar nemzetségi arisztokrácia és katonai kíséret hagyatéka természetszerűen
sokban rokon a hasonló feudális fejlődés útján járó keleti népek emlékanyagával. Az
azonos műveltségi javak meghonosodása azonos fejlődési fokra, azonos szükségletek-
re vall, melyet javarészt a mi mestereinknek kellett kielégíteniük, az akkori divat
szerint (Dienes I., Einige gemcinsame Züge der frühfeudalen Kulturen Osteuropas.
SemSlav 1963). A rangosabb tárgyak jellegzetes stílusjegyei feltűnnek a szélesebb kör-
ben használatos tárgyakon is: berakásokkal díszített kengyeleken, zabiákon, nyergeken,
csontfaragványokon, amelyeknél semmiképpen sem gyanakodhatunk arra, hogy ide-
gen mesterek termékei. Olyan tágyaink is vannak, amelyeken az eredetinek megfelelő
stílusban és készítési móddal utólagos javítások, pótlások nyomai fedezhetők fel.
Ugyancsak a hazai mesterek működése mellett tanúskodik, hogy az új hazában fel-
nőtt, az államalapítás előtti nemzedék sírjaiból ugyanaz az emlékanyag kerül elő,
mint a korábbiakéból.
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A honfoglaló magyarság tárgyi emlékeinek mintakincse - a palmettákból szőtt
végtelen fonat, változatos, stilizált növényi és virágminták, a keleti világ csodás állat-
alakjai stb. - iráni indíttatású, a késöszaszanida művészet szellemét folytató arab mű-
vészet jellegzetes jegyeit tükrözi. A VIII. századtól az iráni művészet hatalmas terü-
letet ihletett meg, honfoglalóink művészete ehhez az egyetemes - Európa keleti felén
uralkodó - stílusirányzathoz kapcsolódik.

A gazdasági és társadalmi fejlettségnek fentebb jellemzett szintjét látván el kell
fogadnunk, hogy a honfoglalás idején a magyarságot a laza törzsszövetségnél már
erősebb kapocs, korafeudális államszervezet fogta egységbe. Ennek a magasabbrendű
politikai alakulatnak kiépüléséhez nincs szükség feltétlenül állandó lakterületre, hi-
szen pl. a mongolok nomád államszervezetét sem vonják ilyen alapon kétségbe. Az
állam létrejöttének feltételei közül ez az ismérv nem véletlenül maradhatott ki a
marxizmus klasszikusainál. Vitathatatlan, hogy a honfoglaló magyarság szervezettsé-
gének már számos olyan vonása van, amely a korai hűbéri államalakulatokra jel-
lemző: területi egységekben élő osztályjellegű társadalom, elkülönült hatalmi szerve-
zettel, választott vezetők helyett mindinkább öröklődő méltóságviselőkkel (fejede-
lem; Bíborbanszületett Konstantin szerint Bulcsú karchas apja: Kál is ezt a méltósá-
got viselte; krónikáink gyulái), a társadalom belső rendjét biztosító fegyveresekkel, a
tisztségviselők és fegyveresek érdekében kirótt terhekkel, kötelező érvényű és állan-
dósult jogszokással, a Fehér-ló mondából sejtetően talán már a hűbéri birtokbaikta-
tás gyakorlatával stb. - A magyarság különben sem változtatta a honfoglalás előtt
lakóhelyét állandóan; a hosszú vándorlásairól régebben általánosan elterjedt nézetek
is mind bizonytalanabbá válnak. A letelepült életmód mind nagyobb teret nyert gaz-
dálkodásukban; a levedia-etelközi szállásterület feladása kényszerű lépés volt és
nem egy nomád nép természetes továbbvonulása.

Az államszervezet korai kiépülésével szemben ellenérvként szokás felvetni azt is,
hogy a magyarság lélekszáma ehhez nem volt elégséges. Egyesek még a 150-200 ooo-es
lélekszámot is kétségbevonják. Régészeti meggondolások alapján mi meggyőzőnek
érezzük azokat a számításokat, amelyek a magyarság összlétszámát legalább mintegy
félmillióra becsülik (pl. Pauler, Hóman, Szabó István stb.). Ez az eredmény ugyanis
olyan arányokkal számol a katonáskodó és köznépi elemek viszonylatában, amelyek
a régészeti anyagból is következnek; valamint sokkal inkább egyeztethető a korábban
birtokolt szállásterület kiterjedésével és az Árpád-kori népesedési, népsűrűségi ada-
tokkal (Győrffy Gy., Magyarország népessége a honfoglalástól a XIV. század köze-
péig. Magyarország történeti demográfiája. Szerk. Kovacsovics József. Bp. 1963.
45-62.), amelyeket figyelmen kívül hagynunk nem lehet. Az Árpád-kori népsűrűséget
az okleveles anyag mellett terepbejárási megfigyeléseink is igazolják. Korai települé-
seink - legalábbis dunántúli és délalföldi viszonylatban - sűrűn fekszenek egymás
mellett, mintegy 1,5-3 km-re egymástól. Amikor nemrégiben - az orosházi monográfia
előmunkálataiként - Kovalovszki Júlia bejárta Orosháza környékét, és útjára magam
is többször elkísértem: egy 20x30 km-es körzetben, tehát 600 km2-nyi területen 43
településhelyet találtunk. Ez még nem is az összes, soknak a helyét épp készített tér-
képünk alapján utólag lehet kijelölni, de bejárásukra akkor nem volt mód.

- Korai történetíróink előtt megfejthetetlen rejtély volt, minek köszönhette a
magyarság megmaradását. A múlt század elején Budai Bsaiás debreceni professzor
híres historiáskönyvét - amelyen a reformkor nemzedéke nevelkedett, s aszódi diák
korában Petőfi is forgatott - e gondolatokkal indította meg: „hogy a' Magyarok
azoknak a' népeknek díjjára nem jutottak, kiknek már ma semmi nyoma sintsen: azt
egynek lehet tartani a' legkülönösebb dolgok közzűl a' Históriábann. Mert meszszün-
nen, a' világnak más részéből jővénn Európába, tülök egészenn különböző, náloknál
sokkal számosabb és vélek ellenkezésbenn lévő Nemzetek közzé: az a' tsuda, hogy a'
sok hadakozásokbann vagy mind el nem hullottak, vagy legalább úgy el nem erőtle-
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nedtek, hogy apródonként más Nemzetekkel öszveőgyeledvénn, nyelvek el nem ve-
szett, és azzal együtt maga is a' Nemzet el nem enyészett. . ." (Budai É'saiás, Magyar
Ország Históriája. Debrecen 1811. 40.). - Az a kép, amely e kor fiaiban élt honfog-
laló őseinkről, nem is volt alkalmas arra, hogy nyelvünk, népi sajátságaink megmara-
dásának magyarázatát adja. Ügy véljük, mindaz, amit az újabb kutatások tükrében a
honfoglalókról elmondottunk, közelebb visz a kérdés megválaszolásához. A magyar
társadalom fentebb jellemzett fejlődési menete nem magábanálló, hisz a környező né-
pek többségénél szintén - ha eltérő gazdasági alapokon is - ugyanez a folyamat,
nagyjából ugyanezen időben ment végbe. A magyarság az általános kelet-európai fej-
lődés útján járt, és ez tette lehetővé, hogy beilleszkedjék új környezetébe. Noha Géza
és István valóban új, szilárdabb államszervezetet kovácsolt össze, szükségszerűen sok-
ban a már kialakult szervezetre kellett építenie, és egy sereg jelenséget belső fejlő-
désből meg tudunk magyarázni. Salamon Ferenc helyesn látta István államalkotó te-
vékenységének érdemét abban, hogy „szabályozta, rendezte annak egy részét, ami
már megvolt."

Tennivalóink, elvégzendő feladataink az elmondottakból önként adódnak: ása-
tások komplex kutatásokkal, a települések és külső temetők kapcsolatának tisztázása,
a területi központok és azok környezetének feltárása; a társadalmi viszonyok árnyal-
tabb elemzése, etnikai kérdések megoldása, az őslakosság anyagának szabatos körül-
határolása, az egybeolvadás folyamatának megrajzolása, a régi és az államalapítás
idején azt felváltó új gazdasági-társadalmi szervezet összefüggéseinek kimutatása; a
szovjetfcldi kutatások megindítása a magyarság őshazájában és egykori lakóhelyein
stb. Feldolgozások terén mindenekelőtt a teljes honfoglalás és Árpád-kori anyag rész-
letező közlése; a temetők és korai településeink együttes feltérképezése. Törekednünk
kell arra, hogy a történeti következtetés mindenkor világos és jól megalapozott legyen,
nehogy tévedések honosodjanak meg a történeti irodalomban, és alapul szolgáljanak
újabb téves következtetések egész láncolatához (pl. történetkönyveinkben a felső Ti-
sza-vidék - gazdag emlékanyaga miatt - a honfoglalók első szállásterületeként szere-
pel, s van olyan nézet is, amely szerint ez a vidék volna a magyarok előkelőinek
szállásterülete; a fiadkérpusztai és halimbai köznépi temetőket még ma is többen ki-
zárólagosan szláv temetőknek vélik, és emiatt arra gondolnak, hogy a szlávok telepü-
lései nagyobbak lehettek, míg a magyarok ugyanakkor kis csoportokban éltek, mivel
a termelőerők szintje nem tette lehetővé nagyobb közösségeik kialakulását stb.).
Igen fontos tehát, hogy történetileg helyesen értékeljük a régészeti adatokat, hisz
ehhez egyre nagyobb segítséget nyújtanak az Árpád-kori történeti földrajz megjelenő
kötetei (Győrffy); továbbá a történeti és gazdasági folyamatokra is vonjunk le követ-
keztetéseket, vagyis olyan kutatásokat végezzünk, amelyek segítségével a korszak elvi
kérdéseinek megoldásához is hozzájárulhatunk.

Dr. Dienes István
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