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Bolgárok 
a honfoglalás kori 
Magyarországon 

Amikor a honfoglaló magyarság 895 és 900 között birtokába vette új, végleges hazáját, a Kárpát-me-
dencét, e területen több népet talált. A Kárpátok övezte területen a honfoglalást megelőzó'en három 
hatalom osztozott : a Dunántúl a frank birodalom része volt, a Felvidék nyugati része (a mai 
Nyugat-Szlovákia) a morva fejedelemséghez tartozott, Erdélyt és az Alföld délkeleti vidékeit pedig a 
bolgárok birtokolták.1 Ezeknek az uralmi körzeteknek a kialakulását nagyjából száz évvel korábbi 
események alapozták meg. 

Az ázsiai eredetű nomád avarok 568-ban tették hazájukká a Kárpát-medencét,, ahol mintegy 230 
esztendőre rendezkedtek be. Birodalmukat a VIII. század végi frank hadjáratok és a hatalmon levők 
közötti belső torzsalkodások törték meg. 791-ben maga Nagy Károly, a frank uralkodó indít ellenük -
egyelőre ugyan sikertelen - hadjáratot, a 795-96-os avar belháborút azonban már jó érzékkel használja ki 
egyik helytartója, s a Tiszáig hatoló csapatai lényegében véget vetnek az avar birodalomnak. Az Alföld 
keleti részén maradt avarokat Krum bolgár kán győzi le (802-804) . 3 A régebbi történeti irodalom ezért 
szinte egybehangzóan azt vallotta, hogy Erdélyt és a magyar Alföld keleti-délkeleti részét is Krum 
csatolta a bolgár birodalomhoz. Nemrég azonban Vaszil Gjuzelev bolgár történész kitűnő érveléssel azt 
igazolta, hogy ez a feltevés nem olvasható ki az egykorú írott forrásokból. Csak későbben, 827-ben 
Omurtag kánnak (816-831) a frankok ellen a Szerémségben elért jelentős katonai sikerei teszik lehetővé, 
hogy az uralkodó a mai Bánságot (Bánátot), a Duna-Tisza közének déli részt, valamint Nyugat-Szerémsé-
get országához csatolta.3 S nyilván erre az időre tehető Erdély bolgár katonai megszállása is. 

A történeti forrásoíc azonban nem körvonalazzák egyértelműen a bolgár állam Kárpát-medencei 
határait. Azt egészen biztosra vehetjük, hogy az erdélyi (Maros vidéki) sóbányákat kézben tartották 
egészen a magyar honfoglalásig, mivel 892-ben Amulf keleti frank uralkodó követei azt kérik Vladimir 

1 Vö. Györffy György: A honfoglalásról újabb történeti kutatások tükrében. Valóság, 1973. 7. 
sz. 7. old. 

2 Az események szemléletes összefoglalását ld. Bóna István: Nagy Károly nyomdokain. Évezre-
dek hétköznapjai. Szerk.: Szombathy V. (Bp., 1973. 141-163 . old.) 

3 V. Gjuzelev: Bulgarisch-fränkische Beziehungen in der ersten Hälfte des IX. Jh. Bizantinobul-
garica 1966. 1 5 - 3 9 . old. 
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bolgár kántól (889-893) , hogy „ne engedélyezze onriah a sóvásárlást a morváknak".4 Dzsajháni arab 
tudósnak a 870-es évek állapotát tükröző' munkájában pedig azt olvashatjuk, hogy a bolgárok és a morvák 
közt tíznapi járóföld van.5 Nagyon valószínű tehát, hogy a Kárpát-medence három uralmi körzetét a IX. 
században jelentős nagyságú „senki fö ld je" választotta el, amelyet Regino prümi apát avar pusztaságnak 
nevez.® 

Az írott kútfők fölöttébb homályos utalásait a történészek sokféleképpen értelmezték. Voltak, akik 
arra gondoltak, hogy a bolgárok a IX. században csak rövid életű katonai fennhatóságot gyakoroltak, 
mások viszont arra a következtetésre jutot tak, hogy igen jelentős bolgár népesség élt a későbbi magyar 
területeken. Ebbe a vitába ma már bívzást bevonhatjuk azt a régészeti leletanyagot is, amely Erdélyben és 
az Alföldön került elő. Az ilyenfajta régészeti vizsgálatok számára bolgár régészkollegáink utóbbi időben 
elért kiváló eredményei nyitottak kaput , mivel a bulgáriai ásatások közzétételével és értékelésével meg-
nyugtató módon tisztázták a VI I I - IX. századi bolgár emlékanyag számos bonyolult kérdését. 

A bolgár nép ezekben az évszázadokban két különböző eredetű és nyelvű népcsoportból ötvöződött . 
Az egyik, a bolgár-törökség, Aszparuh vezetésével 670 körül vándorolt a Don vidékéről az Al-Dunához, s 
alkotta a későbbi bolgár állam katonai vezető rétegét. (Ez azonban nem jelenti azt, hogy köztük ne lettek 
volna pásztorok, kézművesek és szántóvetők. Épp ellenkezőleg: a többséget ők alkották.) E kezdetben 
bolgár-török állam azonban a helyi délszláv lakosságra épült, s a két népcsoport összeolvadása már a VIII. 
században megkezdődött. Ezt olvashatjuk ki a Bulgária északkeleti vidékein feltárt VII I - IX. századi 
temetőkből is (Novi Pazar, Devnja), ahol a bolgár-törökök fejjel északnak tájolt sírjai mellett megtaláljuk a 
jellegzetes szláv hamvasztásos urnasírokat is. A holtak közössége kétségkívül az élők közösségét tükrözte, 
hiszen a túlvilág a pogány bolgárok hite szerint is az evilági élet folytatása. Ez az eggyéötvöződés a X. 
században fejeződött be: ekkor vált egységessé a bolgár kultúra, s bizonyára ekkor vált általánossá a 
többség szláv nyelve is. Ez az egységes bolgár kultúra mindkét nép örökségét magába olvasztotta.7 

A Kárpát-medencei IX. századi bolgár emlékanyag elkülönítése szempontjából különösen fontos a 
bolgár-törökség keleti hagyományokat folytató öröksége, mivel ez gyökereiben különbözik a térség eléggé 
egyszínű korabeli szláv kultúrájától. Tehát az a régészeti leletcsoport vagy leletegyüttes, amelyben ilyen 
elemeket találunk, nagy valószínűséggel bolgár hagyatéknak tartható. Márpedig ilyen leletek - ha nem is 
nagy számban - kerültek elő a Kárpátok hegyláncolatán belül is. 

E lelőhelyek többségét a Maros völgyében, Erdélyben találjuk. Gyulafehérvártól mintegy 20 km-el a 
folyó mentén lejjebb fekszik Maroskarna, ahol a folyó bal partjából áradáskor a víz több alkalommal 
edényeket és csontokat mosott ki, tehát nyilvánvalóan egy régi temetőt pusztított . Az edények közül egy 
sárgásbarna és egy vörösesbarna amfora (1. kép 1), valamint egy gömbölyű testű vörösesbarna edényke (1. 
kép 3) érdemel különös figyelmet.8 Ez utóbbi testének palástját rácsos mintájú, besimított vonalak 
díszítik, ami a Don menti hagyományokat őrző bolgár-török edények jellegzetes díszítése. Hasonló alakú 
és díszítésű edények tucatjával kerültek elő a VII I - IX. századi bolgár temetőkben, sőt az egykori bolgár 
főváros, Pliszka ásatása alkalmával is (2. kép l).9 A maroskarnaihoz hasonló amforák is nagy tömegben 
kerültek elő bolgár területen. Itt a másik fővárosból, Preszlávból származó egyik darabot mutatjuk be (2. 
kép 3).10 Ezeket az edényeket főként bizánci mintára készítették a bolgár fazekasok, de ekkor már 
edényművességükben végleg meghonosodott ez a forma. A maroskarnai edények többsége egyébként 
hullámos és egyenes vonalakkal díszített bögre és fazék volt ,1 1 amilyeneket ekkor széltében készítettek a 
kézikorongon dolgozó gölöncsérek a Dontól az Elbáig, népiségre való tekintet nélkül. A köztük levő, 
fentebb említett bolgár-török hagyományokat őrző edények alapján azonban bizton állíthatjuk, hogy itt 
egy IX. századi bolgár közösség nyugvóhelyét bolygatta meg az áradó folyó. Innen nem messze egy 
hasonló korú település félig földbe ásott , kőkemencés házait tárták fel a régészek.12 Gyaníthatóan itt 
laktak egykor azok az emberek, akik a folyóparti temetőben alusszák örök álmukat. 

4 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és Krónikások híradásai. Szerk.: Györffy 
Gy. 2. kiad. Bp., 1975. 211. old. 

5 Uo. 88. old. 
6 Uo. 206. old; Györffy György: Honfoglalás, megtelepedés és kalandozások. Magyar őstörténeti 

tanulmányok. Bp. 1977. 127. old. 
7 E kérdésekről összefoglalóan ld. Szt. Vaklinov: Formirane na sztarobalgarszkata kultura. Szó-

fia 1977.; Fodor István: Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet. Magyar őstörténeti tanul-
mányok. Szerk.: Bartha A. - Czeglédy K. - Róna-Tas A Bp., 1977. 8 2 - 8 6 , további irodalom-
mal, valamint alább a 17. jegyzet. 

8 K. Horedt: Die Ansiedlung von Blandiana, Rayon Orä§tie, am Ausgang des ersten Jahrtausends 
u.z. Dacia, 1966. 267. old. 6/4, 6. kép.; Ua., Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbür-
gens. Bukarest, 1958. 117. old. 34/5, 6. kép. 

9 L. Doncseva-Petkova: Bälgarszka bitova keramika prez rannoto szrednevekovie. Szófia, 1977. 
201. old. IX. t. 152. 

10 Uo. 207. old. XXI. t. 273. 
11 K. Horedt: Die Ansiedlung . . . 265 -268 . old. 
12 Uo. 271. old. 

20 



A Maros-völgy központi településén, Gyulafehérváron is kerültek elő bolgár régészeti emlékek. 
Kétségkívül közéjük sorolhatjuk a kecses formájú, besimított díszítésű kancsót (1. kép 2),'3 amely 
szintén a dunai bolgár-törökség jellegzetesen keleti öröksége, s számos temetőjükben lelték meg a 
régészek, így a legkorábbi, VIII. századi novipazari temető sírjaiban is (2. kép 2J." A gyulafehérvári 
edény korát azonban az elöljáróban jelzett történeti események miatt valamivel későbbre, a IX. századra 
tehetjük. 

p t ~ Maros mentén északabbra, a Nagyenyed melletti Csombordon 32 sírból álló temetőt tárt fel 
1957-ben két kolozsvári régész, Ferenczi István és Dankanits Ádám. Az elhunytakat fejjel nyugatnak, 
esetenként koporsóban temették, szegényes öltözékben, kevés túlvilági útravalóval. A szegényes sírmellék-
letek közül számunkra mégis sokatmondóak az egyszerű női ékszerek, a gömböcskékkel, láncos függőkkel 
díszített fülbevalók (3. kép 1 - 3 ) . 1 5 Az ásatok a IX-X . századi morvaországi fülbevalókat találták 
ezekhez igen hasonlóaknak ." Azóta azonban Zsivko Vazsarova bolgár régésznő Bulgáriából is számos 
hasonló fülbevalót tett közzé (3. kép 4 - 7 ) , ' 7 s ezek a párhuzamok mind területi, mind történeti okok 
miatt sokkal fontosabbnak tűnnek. Az ékszerek kora itt is a I X - X . századra tehető, így az ásatok által 
adott keltezés (X. század eleje) a csombordi temető esetében továbbra is meggyőzőnek látszik. 

A fentieken kívül a Székelyföldről is ismerünk gyanún felül álló bolgár Igletet: a kézdipolyáni, 
feltehetően IX. századi településen a maroskarnaihoz hasonló, besimított hálómintás edény került elő (4. 
kép).18 

13 Ua., Untersuchungen. . . 113. old. 3618. kép. 
14 /.. Doncseva-Petkova: i. m. 204. old. XV. t. 212. 
15 Dankanits Ádám-Ferenczi István: Säpäturile arheologice de la Ciumbrud. Matenale ji cercetári 

arheologice, 1959. 609. old. 4 / 1 , 2 , 1 0 - 1 1 . kép. 
16 Uo. 610. old. 
17 Zs. N. VSzsarova: Szlavjani i prabälgari po danni na nekropolite ot VI XI. v. na teritorijata na 

Bálgarija. Szófia 1976. 242, 151/7. kép; 282,175/7 . kép; 2 | 6 , 18 | /2 . kép; 359., 217/1. kép. 
18 Székely Zoltán: L'aspect de la culture materielle des VIII X siécles dans le sud-est de la 

Transylvanie. Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIII au 
Xe siécle. Szerk. Erdélyi 1. Bp., 1972. 26. kép. 
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A fenti leletek történeti értékeléséhez az írott kútfők mellett a helynéví adatokat is segítségül 
hívhatjuk. Kiváló nyelvtudósunk, Kniezsa István vizsgálataiból derült ki, hogy az Erdélyben fellelhető 
szláv eredetű helynevek (helységnevek és víznevek) Dél-Erdélyben sűrűsödnek, északon jóval kevesebb 
van. Ezenkívül igen fontos körülmény, hogy a bolgár jellegű szláv helynevek is Dél-Erdélyben, Hunyad 
megyében vannak. Ráadásul a XIII. századtól Erdélybe betelepedő román lakosság a szláv helyneveket 
csak délen vette át közvetlen a szlávoktól, északon már magyar közvetítéssel ismerte meg azokat , 1 9 Ebből 
pedig kétségkívül az következik, hogy a XIII -XIV. században már csak Dél-Erdélyben élt jelentős tömegű 
szláv lakosság. Kniezsa István másik fontos megfigyelését szó szerint idézem: „ . . .a szlávság politikai 
központja Gyulafehérvár lehetet t . A szláv helynevek aránylagos gyakorisága e vidéken és magának a 
városnak a szláv neve — amelyet a románság őrzött meg Bälgrad alakban - e területnek bizonyos 
szervezettségére muta t" . 2 0 

A helynévi adatok tehát szinte tökéletesen egybevágnak a régészeti eredményekkel, hiszen a bolgárnak 
tartható leletek is - mint lát tuk - Gyulafehérvár körül sűrűsödnak. (Sokatmondó, hogy az említett 
maroskarnai bolgár temető szomszédságában például egy Celigrád nevű ősi települési hely van, s ez a név is 
szláv e rede tű . 2 1 ) Nyilvánvalónak tűnik tehát, hogy az Erdélyt a IX. században megszálló bolgárság az 
egykori római Apulumot (ez volt akkor Gyulafehérvár neve) tette meg a tartomány központjául, s a 
tartományúr innen ellenőrizte és irányította a közeli só- és aranybányászatot, valamint a Maroson folyó 
kereskedelmet. E lelőhelyek környékén is szláv helyneveket találunk (például az aranybányájáról híres 
Zalatna), ami arra utal, hogy itt jelentősebb bolgár-szláv lakosság is megtelepedett, tehát a bolgárok nem 
csupán katonailag szállták meg e fontos nyersanyag-kitermelő helyek vidékét. A Bulgáriából áttelepedet-
tek a helynevek tanúsága szerint zömmel bolgár-szláv nyelven beszéltek, kultúrájuk azonban - amint 
edényművességük példázza - bolgár-török elemekkel volt átitatva. A KüküÜő minden bizonnyal 
bolgár-török eredetű neve2 2 talán arra utal, hogy ezt a nyelvet is beszélte még az átköltözött bolgárok egy 
része. Számuk azonban nem lehetett jelentős. Eddig jellegzetes, északi tájolású sírjaikra sem bukkantak rá 
Erdélyben a régészek. 

A honfoglalás után a magyarság katonailag már 895-ben megszállta Erdélyt, hiszen az új hazában való 
áttelepülést súlyos harcok árán éppen a bolgár-besenyő szövetség ellenében kellett kikényszeríteniök. 
Simeon bolgár cár nyilvánvalóan éppen azért szövetkezett a nomád besenyőkkel, hogy erdélyi sóbányáit 
megvédje a magyaroktól. A honfoglalást azonban nem tudta megakadályozni, s így Erdélyt menthetetle-
nül elvesztette. A magyar katonai megszállás azonban természetesen nem járt együtt azonnal jelentős 
magyar tömegek erdélyi megtelepedésével, hiszen a nomád színezetű, ál lat tartó-földművelő gazdálkodást 
folytató magyarság számára a hegyes-dombos Erdély nagy része nem volt kedvező adottságú. A 
hadászatilag és gazdaságilag fon tos területeket azonban nyilvánvalóan azonnal megszállták. Mindenképpen 
e területek közé számíthatjuk a Maros völgyét és a Maros vidéki sóbányák területét. A korábban itt élt 
bolgár-szláv lakosság zöme azonban a helynevek tanúsága szerint helyben maradt. Nyilvánvaló, hogy a 
vidék új urainak szüksége volt munkájukra, szakértelmükre. E továbbélő bolgár lakosság hagyatéka lehet 
az említett csombori temető. A gyulafehérvári, marosgombási és magyarlapádi t eme tők 2 3 viszont 
kétségkívül azt jelzik, hogy a magyarság jelentős tömegekben jelent meg ezen a vidéken. A maroskarnai 
bolgár temetőtől nem messze pedig egy X - X I . századi magyar közösség nyugvóhelyére bukkantak a 
régészek. A sírok többségében a köznép jellegzetes, szegényes ékszereit, apróságait találták. A l i . sír 
azonban fegyveres harcosé volt. Nyíltartó tegezével s bizonyára a földben nyom nélkül elporladt íjával 
temették e l . 2 4 E férfi nyilvánvalóan valamelyik honfoglaló előkelő katonai kíséretének tagja lehetett. 

Az elmondottaktól eltérő elgondolást fejtett ki nemrég Kristó Gyula, a szegedi egyetem történészpro-
fesszora. Ö úgy véli, hogy a magyar honfoglalás ellenére Dél-Erdélyben (a Maros középső folyása mentén 
és attól délre) az egész X. század folyamán fennmaradt egy bolgár-szláv fejedelemség Gyulafehérvár (akko-
ri nevén Bälgrad) központtal, amelyet csak Szent István csatol országához később.2 5 E szellemes feltevés 
kikerülhetetlen buktatója, hogy az új országot a magyarság éppen a bolgárok elleni háborút követően 
foglalta el, tehát elképzelhetetlen, hogy ellenségeik egyik helytartóját (részfejedelmét) uralkodói tisztében 
hagyták volna, s Erdélynek éppen a sóban, aranyban gazdag, értékesebb felét ne vették volna birtokukba. 

19 Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században. Szent István-emlékkönyv, II. Szerk.: 
Serédy J. Bp., 1938. 435. old., Ua., Kelet-Magyarország helynevei. Magyarok és románok, I. 
Szerk.: Deér J . -Gáld i L. Bp., 1943. 1 2 0 - 1 2 1 , 166, 182. old. 

20 Ua., Erdély a honfoglalás korában és a magyarság megtelepedése. Erdély és népei. Szerk.: 
MályuszE. Bp., 1941. 22. old. 

21 K. Horedt: Untersuchungen . . . 1 31. old. 
22 Melich János: A honfoglalás kori Magyarország. Bp., 1925-1929 . 36. old. 
23 Roska Márton: A honfoglalás és Erdély. A történeti Erdély. Szerk.: Asztalos M. Bp., 1936. 

1 6 1 - 1 7 3 . old. 
24 K. Horedt: Die Ansiedlung . . . 2 8 2 - 2 8 3 . old. 
25 Kristó Gyula: A feudális széttagolódás Magyarországon. Bp., 1979. 109-110 . old., Ua., Levedi 

törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp., 1980. 485. old. 
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A régészeti adatok is ellene szólnak ennek, a legtöbb, X. századi magyar leletet éppenhogy Erdély déli 
részébó'l ismerjük. A feltételezett dél-erdélyi bolgár fejedelemség központja, Gyulafehérvár X. századi 
magyar megszállását is hűen tükrözik a régészeti leletek. Minden bizonnyal itt lehetett az erdélyi Gyula 
központja, akinek Sarolt nevű lányát maga Géza fejedelem vette feleségül, s aligha kétséges, hogy a város 
magyar neve is tőle származik.26 A Gyulák ellenszegülő hatalmának megtörése után István itt kezdi 
építtetni Erdély legkorábbi egyházát, a gyulafehérvári székesegyházat, amely az erdélyi püspökség 
székhelye lesz. 

A dél-erdélyi bolgárság tehát a honfoglalástól kezdődően magyar uralom alatt élt, népi alkatát és 
nyelvét azonban még hosszú évszázadokig megőrizte. 

Sajnos, Dél-Erdélyen kívül másutt nem kerültek elő Magyarországon biztosan bolgárnak vélhető IX. 
századi régészeti leletek, pedig ilyeneket a Bánságban és a Tiszántúlon joggal remélhetünk. Debrecen 
környékéről ugyan ismerünk néhány bizonytalan lelőhelyű edénytöredéket, amelyeknek ió párhuzamai 
bolgár földről ismertek, ezek alapján azonban még csak nem is valószínűsíthetjük meggyőzően az egykori 
bolgár lakosság településeit.2 7 Inkább arra gyanakodhatunk, hogy a rendkívül gyér lakosságú alföldi 
területeket a bolgárok csak katonailag szállták meg, s - Erdéllyel ellentétben - ide nem költözött jelentős 
számú bolgár lakosság. 

Többször felmerült a történeti irodalomban, hogy Pest városa is bolgár kézen volt a honfoglalás előtt. E 
feltevéseknek az alapja az, hogy a pest szó a magyar nyelvben bolgár-szláv jövevény s egyes magyar 
nyelvjárásokban ma is kemencét jelent, régen azonban emellett volt egy másik, „mészégető kemence" 
jelentése is. E szóból helynevek többfelé is keletkeztek hazánkban, méghozzá minden bizonnyal annak 
második jelentéséből, hiszen egy mészégető inkább szolgálhatott megkülönböztetésül valamely helység 
számára, mint a házbéli tüzelő. Pest neve tehát magyar helynévadással keletkezett, s magának a szónak a 
származása semmiképpen nem utal arra, hogy itt valaha is bolgár-szlávok é l t ek . 2 ' (A „pest" szót 
egyébként a magyarság feltehetően a hazánk keleti részén - főként Erdélyben - élt bolgároktól 
kölcsönözhette, bizonyára még a X. században.)2 ' 

Végezetül még egy, a miénktől eltérő álláspontra szeretnék röviden utalni. Román régészkollégáink a 
I X - X . századi dél-erdélyi leleteket - a közismert dákoromán elmélet alapján állva - román-szláv vagy 
ó'sromán emlékanyagnak tartják. Erre azonban semmiféle bizonyító adatunk sincs. A történeti források a 
XIII. században említenek először románokat Erdélyben, s a helynevek is ezt igazolják, mivel a román 
helynevek a magyarból, szlávból és németből valók, tehát a románság e területen a szlávok, magyarok és a 
szászok után telepedett meg. Az ősrománnak tartott régészeti emlékek zömmel szláv jellegűek. A 
feltételezett I X - X . századi erdélyi román fejedelemségek30 pedig a magyar Anonymus 1200 körül írt 
krónikájában szerepelő kitalált, regényes alakok „tartományai", akiket a szomszéd ország történészeti 
„keltettek életre", s valósnak hitt történeti szerepet osztottak rájuk.3 1 

Jogos bizakodással várhatjuk, hogy a jövőben mind Dél-Erdélyben, mind pedig az Alföld délkeleti 
vidékein a régészek ásói újabb, IX. századi bolgár emlékeket hoznak majd napvilágra. 
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