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Bevezetés 

Útmutatónk azt a célt szolgálja, hogy segítséget adjon ennek a korszaknak a 
megismeréséhez. A honfoglalás korához és a hozzá elválaszthatatlanul csatlakozó őskor -
előzmények nélkül tehát nem érthető meg. Éppen ezért igen alkalmas a történelemtudomány 
módszereinek megismerésére. Nemcsak az eseménytörténet tartozik ide, hanem figyelemmel 
kell kísérni a gazdálkodás minden jelenségét, a társadalmi kapcsolatok alakulását, a 
gondolkodás fejlődését és a hitvilágot, a vallási elképzelések alakulását. Ezek a tényezők 
ugyanis szoros kölcsönhatásban állanak egymással. 

Az itt közölt anyag részben eredeti forrásokat tartalmaz, részben tudományos 
feldolgozásokat. A feldolgozások között vannak tudománytörténeti jelentőségű szemelvények, 
de a legtöbb a mai tudomány álláspontját ismerteti meg. 

A válogatás arra is törekedett, hogy betekintést adjon a tudomány módszereibe is. Az 
írott források mellett a régészeti, néprajzi, földrajzi, természettudományi, művészettörténeti, 
technikatörténeti anyagok világát is bemutatjuk. A megismerés korlátait is érzékeltetik és az 
analógiák világát is szemléltetik. 

Az anyag tanulmányozása során kiderül, hogy mennyi vitatott, illetve tisztázatlan 
kérdés merül fel, ami az olvasóban saját egyéni állásfoglalás kialakítására adhat ösztönzést. 

Az I. fejezet a kor eseménytörténetét mutatja be, de helyet ad a kettős honfoglalás 
kérdésének megismerésére és a vitával kapcsolatos állásfoglalásra is. 

A II. fejezet a honfoglalás legjelentősebb írott forrásaiból ad szemelvényeket. Az olvasó 
feladata a különböző szerzők megismerése, térben és időben való elhelyezése, így a 
forráskritika módszereibe is betekintést nyújt. 

A III. fejezetben az őstörténelem legjelentősebb és legvitatottabb részleteiből következnek 
részletek, amelyek elsősorban módszertanilag igen tanulságosak, mert megismertetnek a 
történeti földrajz, a nyelvészet, a régészet és a népzenekutatás eredményeinek 
felhasználásával. 

A IV. fejezet a honfoglalás korának gazdasági és társadalmi életével ismertet meg. Itt az 
analógia módszere tanulmányozható részletesen, de annak a néprajzzal való intenzív 
kombinálása is megérthető. A régészet szerepe is világossá válik a korabeli mindennapi élet 
rekonstruálásában. 

Az V. fejezet betekintést nyújt a magyar szellemi néprajz kutatásának történetébe. A 
különböző szerzők műveiből közölt részletek alapján megfigyelhető a szemlélet és a módszer 
alakulása. A sámánizmus legfontosabb jelenségei mellett a nép körében továbbélő 
hagyományok és módszerek megismerésére is lehetőség nyílik. 

A válogatott szemelvénnyel a rendkívül gazdag és sokrétű ismeretanyagnak csak kicsiny 
ízelítőjét adják. 18 könyvből válogattunk apróbb részleteket, remélve, hogy ezek jellemzőek és 
segítséget adnak a kor megismeréséhez. Mindig az ismeretek összekapcsolására törekedjünk, 
mert csak akkor válhat élővé a történelem, ha felismerjük, hogy a jelenségek szoros 
kapcsolatban állnak egymással. Ennek az öruílló felismerése jelenti az igazi örömet az 
ismeretszerzésben. 

Minden szemelvény végén megtalálható a szerző jelzete: név és évszám. Ennek feloldása 
a Bibliográfia I. jegyzékben található meg. Ott a szerző teljes neve, a kiadás helye és évszáma 
olvasható. Ennek alapján a könyv megszerezhető és kézbe vehető. Ajánlatos a legjelentősebb 
művekből a megadott szemelvényeken túl is ismereteket szerezni, mert esetleg 
megmagyarázhatnak újabb kérdéseket is. 

A Bibliográfia II. további ajánlott anyagot nyújt. Természetesen ez a felsorolás is csak 
kis merítés a téma hatalmas anyagából, de ha valakinek ideje van és az érdeklődése a kérdések 
iránt felébredt, úgy válogathat a felsorolt könyvek között. 
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A tájékozódást ajánlatos а с) pont alatt felsorolt forráskiadványok átnézésével kezdeni, 
majd a gyűjteményes munkák következhetnek (b) pont). Ezután érdemes a d) pont alatti 
monográfiákhoz fordulni. A közben felmerült eseménytörténeti, vagy hadtörténelmi és 
művelődéstörténeti kérdésekre az a) pont alatti összefoglaló munkákból szerezhetünk 
információkat. Akinek még mindig marad ideje és könnyen hozzáfér, az átlapozhat néhány 
folyóiratot. 

Nagyon fontos, hogy olvasmányainkról jegyzeteket készítsünk magunknak. Ezek ne 
legyenek bőbeszédűek, de a legfontosabb adatokat és a saját felismeréseinket okvetlenül 
rögzíteni kell. 

Mivel a történelem tanulmányozása során mindig a múlt valóságos megismerésére kell 
törekednünk, igen ajánlatos a könyvekben megismert tárgyi emlékekkel közvetlenül is 
megismerkedni. így ajánlatos a történeti és néprajzi múzeumok meglátogatása és az ott 
kiállított tárgyak szakszerű megismerése. Ez azt jelenti, hogy legelőször tisztáznunk kell a 
tárgy célját, hogy mire használták, mi célból készítették el. Utána jó ha megtudjuk, hogy 
milyen technikával készült és a korabeli technikai fejlettség milyen fokán állott. 
Természetesen itt is jegyzeteket, esetleg rajzokat készíthetünk magunknak. 

Ez a korszak a magyar szépírókra is igen nagy hatással volt, így a III. számú 
bibliográfiajegyzék egy kis ízelítőt ad az e tárggyal foglalkozó rengeteg magyar versből, 
prózából és színműből. Ez is hozzájárulhat ismereteink gazdagodásához. 

Gyapay Gábor 
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I. A HONFOGLALAS 
KORÁNAK 
ESEMÉNYTÖRTÉNETE 
1. Nemzetközi helyzet a X. században 

Terítsük magunk elé Európa egy ezredévvel ezelőtti térképét. A Kárpátok hegy-
koszorúja által körülölelt táj olyannak látszik, mint egy sziget. Hatalmas szomszédok 
kemény szorítása fenyegeti a félmilliónál kevesebb magyar népet. 

Még a római légiók masíroztak a Duna mentén, amikor I. Konstantin császár 
lerakta annak a városnak az alapját, mely Kelet Rómájává vált. Az alapító császár 
nevét őrző Konstantinápoly helyén korábban Byzantion állt. Ennek a településnek a 
neve néhány évszázad alatt egy hatalmas birodalom elnevezése lett. Jóllehet Bizánc 
a 8. századra elvesztette a keletrómai birodalom területének nagyobb részét, megtar-
totta azonban Dél-ltáliát, Szicíliát és a kisázsiai provinicákat, s ami ennél is fontosabb, 
megtartotta az egységes, centralizált államszervezetet. 

A 10. század első felének válságos időszaka után sikerült visszaszorítani a foly-
ton támadó arabokat, sőt a birodalom határait ismét előretolhatták keleten az Eufrá-
tesz-Tigris folyók vonaláig, északon pedig megindultak a bolgár cárság ellen. 

A balkáni délszlávok között kétségtelenül a bolgárok voltak a legjelentősebbek 
a 7-10. században. A 7. század végén a keleti bolgár-törökök meghódították a későb-
bi Bulgária területét, majd lassan összeolvadva a szláv lakossággal erős államot 
hoztak létre. Az új feudális állam a 9. század végén áttért a bizánci keresztény hitre. 
Borisz cár önálló érsekséget szervezett Ohridában, mely alá tíz püspökség tartozott. 

A bolgár állam és Bizánc csaknem állandóan hadakozott egymással. A 8. szá-
zadban a hatalmas bizánci birodalom még adót is fizetett a bolgároknak, akiknek 
uralma a 10. század elején-Simeon idejében (893-927)-az Adriától a Fekete-tengerig 
ért. A központi hatalom meggyengülése után azonban a bolgárok már nem tudtak 
ellenállni a bizánci rohamoknak, és II. Bazileiosz bizánci császár második hadjárata 
után 1018-ban elesett a bolgár főváros is. Az ohridai érsekséget a konstantinápolyi 
patriarka alá rendel ték, sőt két évtized múlva már görög érseke lett. A győztes bizánci 
császár a „Bolgárölő" melléknevet kapta, amire teljes mértékben rá is szolgált, hiszen 
például 1014-ben több ezer elfogott bolgár harcost megvakítva küldött haza a cárhoz, 
aki a kegyetlen látvány hatására szörnyethalt. 

Bizánc erőteljes terjeszkedése maga után vonta a kijevi Oroszország beavatko-
zását is. A 9. században létrejött orosz állam többször csapott össze Bizánccal, s 
860-ban csaknem elfoglalta Konstantinápolyt. 

Az ezredévvel ezelőtti „Rusz" lényegében a kijevi és a novgorodi egyesített 
fejedelemségek területét jelentette. Az első fejedelmek sorra igázták le a szláv törzse-
ket: a drevljánokat, a szeverjánokat, a radimicsokat, a vjaticsokat, s így a 11. századra 
a kijevi Oroszország területe a Kárpátoktól az Oka folyóig, illetőleg Eszak-Kaukázu-
sig terjedt. 

A hatalmi érdekek ütközése miatt gyakran nézett egymással farkasszemet az 
orosz és a bizánci sereg és hajóhad. Az oroszok azonban kelet felé is terjeszkedtek. 
964-ben megdöntötték a korábban igen jelentős hatalmú kazár kaganátust, hadat 
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viseltek a nomád besenyők ellen, akik akkortájt Bizánc szövetségesei voltak. Magát 
a kijevi fejedelmet, Szvjatoszlávot is a besenyők ölték meg. 

Vlagyimir kijevi fejedelem - akit később szentté avattak - a 10. század végén 
megnyitotta a kapukat a kereszténység előtt, mégpedig a bizánci egyház térítőit hívta 
be az országba. Most már rendeződtek a kapcsolatok Bizánccal, sőt egy bizánci 
hercegnő lett a fejedelem felesége. 

Vlagyimir kilenc püspökséget és több kolostort alapított, a feudális nagyurak (a 
bojárok) egyre növekvő hatalmával azonban alig-alig bírt. Fia, Bölcs Jaroszláv ugyan 
fenntartotta még egy ideig a kijevi orosz állam központi hatalmát, de a széttagolódás 
jelei elkendőzhetetlenül megjelentek. A l i . században a besenyők után az ugyancsak 
nomád kunok támadták Kijevet, mely a 12. századra hanyatlásnak indult. 

A széttagolódás, amely Kijevben csak a l l . század végén következett be, Nyu-
gat-Európára már a 9. század derekán jellemző volt. 

A nyugatrómai birodalom központi területén, Itáliában a 9-10. században már 
nem volt semmiféle központi hatalom. A nagyszámú hercegség, őrgrófság és a pá-
paság szinte állandó harcot folytatott egymás ellen. A pápák már a 8. században 
világi hatalomra tettek szert, megszervezve Ravennát és a korábbi bizánci területeket. 
Később, a 10. század első harmadától a pápaság jelentősen meggyengült. Jelentékte-
len és méltatlan emberek kerültek a pápai székbe. A római egyházban elharapódzott 
a rablás, a gyilkosságok, az erkölcstelenség. Kifosztották a zarándokokat, elrabolták 
a hívők adományait. XII. János pápa 961-ben I. Ottó német királyt hívta segítségül. 

A német feudális urak kapva kaptak az alkalmon, és hamarosan meghódították 
Észak-Itáliát. Ettől kezdve egy évszázadon át a német uralkodók kreatúrái álltak a 
római egyház élén. 

A német királyság, mely Szászországot, Türingiát, Svábországot, Frankóniát, 
Bajorországot, Lotaringiát és Burgundiát egyesítette, annak ellenére, hogy a frank 
birodalom utódállama volt - Itáliától és Franciaországtól eltérően - sajátos fejlődésen 
ment át. Ennek fő oka az, hogy a fenti területek szervesen sohasem tartoztak a római 
birodalomhoz. A szász dinasztia idején egyesített törzsi fejedelemségek összevont 
erejét először Madarász Henrik érvényesítette, majd utóda, I. (Nagy) Ottó élt vele 
diadalmasan. I. Ottó itáliai győzelmei után 962-ben Rómában császárrá koronáztatta 
magát, s ez a „német-római császárság" születési ideje. 

Nagy Ottó könyörtelen hódító politikát folytatott az Elba mentén lakó szlávok, 
majd a fiatal cseh és lengyel állam ellen. 

A cseh törzsfők és részfejedelmek hatalmát a 10. század első harmadában II. Vra-
tiszláv fejedelem fia, Vencel kísérelte meg letörni, megvédve a 9. század óta gyökeret 
vert kereszténységet. 929. szeptember 28-án orvul megölték, a keresztény egyház 
védelmében tett szolgálataiért később szentté avatták. Utódai - a Boleszlávok - ke-
mény kézzel verték le a még mindig ellenálló részfejedelmeket, s így sikerült egyesí-
teniük a cseh földet. 

A cseh fejedelemség azonban nem sokáig maradt független. A 10. század végén 
a cseh fejedelem már a német császár hűbérese, akitől patríciusi rangot kapott. 

A lengyel törzsek egyesítése kezdetben két központ körül folyt, így alakult ki a 
viszljánok Kis-Lengyelországa Krakkó székhellyel és a poljánok Nagy-Lengyelorszá-
ga. A megközelítően 30 - törzsi alapokon nyugvó - területi szervezet egyesítése 
azonban csak a Piaszt-dinasztia uralkodóinak sikerült a 10. század végén. I. Mieszko 
a cseh Boleszláv leányát vette feleségül, s 966-ban felvette a latin szertartású keresz-
tény vallást. Cseh segítséggel győzedelmeskedtek a pomeránok és a gnéznai fejede-
lem felett. Mieszko a cseh szövetség ellenére elismerte I. Ottó német császártól való 
függését, sőt kénytelen volt kétéves fiát is túszként átadni. Mindez azonban nem 
gátolta abban, hogy I. Ottó halála után, az utód II. Ottó császár ellen forduljon. 
Amikor azonban az új feudális rend érdekei megkívánták, német segítséget kért. így 
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például Kékfogú Harald dán király ellen. A 10. század végén a Krakkót birtokukban 
tartó csehek ellen szövetségest keresett, s ezért közeledett a magyar fejedelemhez. 

Mieszko fia, Vitéz Boleszláv egy évvel az ezredforduló eló'tt meghódította Krak-
kót, sőt később hódító hadjáratot vezetett a kijevi Oroszország, a német császárság 
és a magyar királyság ellen. 

999-ben a pápa jóváhagyta a gnéznai érsekség felállítását. Az ünnepélyes fel-
szentelésen megjelent III. Ottó német császár. Jelentős siker volt, hogy a német csá-
szár beleegyezett az érsekség megszervezésébe, hiszen korábban egész Lengyelor-
szág a magdeburgi német érsekség alá tartozott. III. Ottó halála után azonban kiújul-
tak a harcok a német császársággal. Vitéz Boleszláv elfoglalta a nyugati részen Lau-
sitzot, bevonult Prágába, sőt Magyarország északi területének egy részét is meg-
szállta. 

A fiatal lengyel állam súlyos harcokat vívott II. Henrik német császárral, akinek 
szövetségese volt sógora, István magyar király is. A hosszú hadakozást lezáró béke 
előnyös volt Lengyelország számára, jóllehet le kellett mondania hódításainak na-
gyobb részéről. Ekkor újult erővel támadtak rá a kijevi Oroszországra, s 1018 augusz-
tusában Kijev lengyel kézre került. 

1025-ben végül is a gnéznai érsek rátehette a királyi koronát Vitéz Boleszláv 
fejére. A szüntelen hadakozás következtében azonban Lengyelországot - Dánia ki-
vételével - minden oldalról ellenség vette körül. 

Boleszláv korszerű, s jelentős védelmet nyújtó várrendszert építtetett ki. E terü-
leti szervezetek segítségével érvényesítette az uralkodó központi akaratát. 

Az elért sikerek ellenére Lengyelország ereje felmorzsolódott. Vitéz Boleszláv 
utódai nemcsak a meghódított területeket vesztették el, hanem kénytelenek voltak 
elismerni a német császár fensőbbségét. 

A 10-11. századi Európában más volt a gazdasági és társadalmi fejlődés az antik 
örökségre épülő államokban, mint Közép- és Kelet-Európa népeinél, jóllehet a közép-
kori Európa - sokszínűsége ellenére is - egységes maradt. 

A magyar állam kialakulása szervesen illeszkedik bele az európai képbe, noha 
a magyarság történetének vannak olyan sajátosságai, amelyeknek pontos megfelelői 
Európában nem ismertek. Melyek ezek, kérdezzük nyomban, s a választ csak a 
magyar államalapítás korának részletesebb vizsgálata adhatja meg. 

(Bakayl978) 

2. A magyar nép kialakulása 
Szólnom kell arról, hogy a társadalomtörténet új iránya, nevezetesen a történeti 

szociológia, főként fogalomtörténeti vizsgálatok révén új oldalról világította meg a 
néppé válás folyamatát, kivált pedig a népvándorlás kori népek társadalmi szerve-
ződését, és tisztázta a korai nép- és nemzetfogalom tartalmát, amelyet a források és 
szakemberek gyakran eltérő értelemben használnak. A magyar történetírásban Szűcs 
Jenő ismertette és alkalmazta az új eredményeket a magyar néppé válás V-IX. századi 
homályos korszakával kapcsolatban, de az általa felvetett gondolatok segítséget nyúj-
tanak ahhoz is, hogy az előmagyar és avar kori etnikai alakulás kérdésében is vilá-
gosabban lássunk. 
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Ma már nyilvánvaló, hogy a modern nyelvi nemzet fogalmával az ókori és 
középkori etnikum nem közelíthető meg, és a népvándorlás kori népek etnikai kon-
tinuitásának feltételezése még akkor is kérdéses, ha a név azonos, és a nevet hordó 
mag bizonyos kontinuitása állapítható meg. A népnevek mögött rejlő etnoszocioló-
giai folyamatok megismerése ugyanakkor hozzájárulhat olyan történeti folyamatok 
felderítéséhez, amelyek a modern nemzetfogalom torzító szemüvegén át nem érzé-
kelhetők. 

A konkrét példák előtt a népvándorlás népeiről szólok néhány szót, és arról, 
hogy mi rejlik a népnevek mögött. 

Az i. е. II. évezredtől kezdve évezreden át lovas nomád népek nyomultak Nyu-
gat felé az Eurázsia tengelyét alkotó steppeországúton. Az iráni nyelvű kimmereket, 
szkítákat, szarmatákat és alánokat török és mongol nyelvű törzsek, hunok, bolgárok, 
avarok, türkök, besenyők, úzok, kunok és tatárok követték, miközben a steppén 
maradt iráni töredékeket is sodortak magukkal. 

E nomád népek már megjelenésükkor sem voltak homogének, egyívásúak; nem-
zetségeik és törzseik a füves pusztán aszerint álltak össze „néppé", ahogyan egyik 
vagy másik nemzetségnek, törzsnek sikerült az élre verekednie magát és megszer-
veznie a többieket. A csatlakozott vagy behódolt törzseket katonai segédnéppé deg-
radálva sorolták maguk mellé, a véres harcban legyőzötteket pedig állatál-
lományukkal együtt szétosztották, s ezek rab cselédként dolgoztak az úr „auljában", 
nomád gazdasági üzemében. Ilyen módon amikor Európa kapujában megjelent egy 
nomád nép, ez inkább már csak a nevében volt azonos az élre került belső-ázsiai 
„ősnemzetséggel", embertanilag, sőt olykor nyelvileg is heterogén alakulat volt. 

A népvándorlás sodrába azonban nemcsak tiszta nomádok jutottak be, hanem 
félig megtelepült steppei peremnépek is. Ennek oka egyrészt az, hogy a steppei 
nomádok többnyire szimbiózisba kerültek a mellettük lakó erdei és ligetes pusztai 
népekkel, másrészt az, hogy az erdőlakó steppei peremnépek a belső-ázsiai példák 
tanúsága szerint könnyen és gyorsan változtattak életformát, idomultak a pusztai 
életmódhoz. Ilyen steppei peremnép volt eredetileg a törökség is, amely az iráni 
nyelvű nomádok helyét elfoglalta, de ilyen volt a török népalakulatok sodrásába 
került magyarság és az avarok által kimozdított szlávság is. 

A steppei peremnépek alsóbbrendű helyzetbe jutottak a hódító törzsszövetség-
hez képest, akár azért, mert legyőzték őket vagy behódoltak, akár azért, mert a lovon 
nagy távolságokat megtevő pusztai harcosok mindig katonai és szervezeti fölényben 
voltak a halász - vadász - erdei állattenyésztő - kezdetleges földművelő népekkel 
szemben. Ugyanakkor a peremnépek és nomádok egymást kiegészítő gazdasága 
mindkét oldalnak hasznos szimbiózishoz vezetett, melyet természetesen a nomád fél 
uralkodó rétege fölözött le. A szimbiózis olykor megszakadt, máskor összeolvadást 
eredményezett, de emlékeként a hódító és behódolt vagy a kettőből előállt heterogén 
népalakulat gyakran a hódító nevén szerepelt. Ennek oka elsősorban az, hogy a 
közösséget a vezető etnikum katonai apparátusa fogta össze, és mind az ókorban, 
mind a kora középkorban ez volt a döntő etnikumképző tényező. De a vezető nép 
nevének átvétele irányába hatott a „társadalmi mimikri" is. A legyőzöttek igyekeztek 
a győzőhöz hasonulni, felvették nevét, és külsőségekben is követték némely szemmel 
látható jellegzetességét. Ahogy a tatárok által legyőzött kunok egy-két évtizeddel 
kipcsaki országuk megdöntése után tatárnak kezdték nevezni magukat, és ahogy a 
Kárpát-medence szlávjai néhány évvel a 895-i honfoglalás után magyar módra kezd-
ték fejüket nyírni, úgy következett az be más steppei peremnépek esetében is. 

Ha szem előtt tartjuk a „néppé válás" fenti folyamatát, történeti szociológiai 
oldalról nyerhet alátámasztást a magyar népnév első elemének régi egyeztetése az 
indoeurópai népek saját magukra használt nevével. 

A magyar, hajdan mogyer népnév két tagból álló elhomályosult összetétel: utó-
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tagja a finnugor er férfi, ember szó, míg előtagja az ugor népek közös neve volt. Az 
utóbbi őrződött meg a vogulok és osztjákok közös manys - manysi - menydsi 
nevében, valamint az osztják mós - manyty frátria névben, eredetileg minden obi-
ugor nemzetség egyik alcsoportjának nevében. A magyaroknak török törzsekkel, az 
obi-ugoroknak pedig egy tajgalakó ősnéppel való egybeolvadása előtt manycs(i) 
néven nevezte magát a finnugoroknak a Volga-Káma-Urál-vidéken lakó délkeleti 
ága. 

Ami az avarokat illeti, a történeti adatok és a régészeti-embertani leletek alig 
hagynak kétséget afelől, hogy heterogén népalakulat volt. Már az Európába költözött 
igazi avarokat, a „varkunokat" is csak ál-avaroknak mondják a bizánciak, a Kárpát-
medencében meg éppenséggel gepidákkal, szlávokkal és más népelemekkel elegyed-
tek oly módon, hogy a vezető rétegben a honfoglaló avarok voltak fölényben. Az 
avarok adták az uralkodóházat, de már az udvar is bizonyára idegenekkel volt 
átszőve, mint Attila udvara; avarokból állt a harcosok törzse, de a katonai kíséret 
jellegzetessége, hogy idegen harcosokat is nagy számban magába fogad; jelen volt az 
avarság a vezértörzs saját szállásterületén lakó vagy idegenek közé kihelyezett aul-
jaiban is, de a szolgák zöme már idegen eredetű lehetett. Ebben a heterogén közös-
ségben pedig bizonyára hatott a kora középkori néppé válás folyamata, ami azt 
jelentette, hogy a nem avar nyelvű alattvaló előbb-utóbb avarnak vallotta magát. 
Nem csupán azért, mert a vezető avar etnikum katonai apparátusa fogta össze a 
közösséget, hanem mert erre késztette a társadalmi mimikri. Ez azt jelentette, hogy 
a magukat avarnak vallók relatív aránya a Kárpát-medencében sokszorosára nőtt, 
annak ellenére, hogy viszonylag mind kevesebb volt köztük az igazi ál-avar, a „vár-
kony". De azt is jelenti, hogy amikor a „nemzetfenntartó" avar uralkodó osztály 
katonai kíséretével együtt elbukott, a társadalmi mimikri arra késztette az egykori 
avar alattvalókat, hogy sietve bolgárrá, frankká és morvává váljon. Az avarságot őrző 
Fertő-vidéki kapgan, híjával lévén katonai kíséret biztosította hatalomnak, csekély 
népével rövidesen elenyészett. 

Az egykori avar birodalom különféle nyelvű alattvalói, kisebb „várkony" nép-
részek, ogur-bolgárok, szlávok, gepidák és a frissen Pannóniába telepített görög-ró-
mai kézműves csoportok elvben tovább örökíthették volna a birodalomban beszélt 
nyelveket, a történelmi tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez a kor nem kedvezett 
az etnikai-nyelvi folytonosságnak. Az I. évezred Európája etnikai tekintetben fortyo-
gó kohónak tekinthető, s benne a különféle törzsek az ezredforduló táján álltak össze 
és szilárdultak meg új elrendezésben, s a néppé válás az ekkor kialakult uralmi 
keretek szerint történt. Ilyen módon egy népvándorlás kori nép még akkor sem 
egészen azonos utódaival, ha neve történetesen egyezik. Nyelvcsaládok, mint ger-
mán, román, szláv és ugor folyamatos továbbéléséről beszélhetünk, etnikumok kon-
tinuitásáról azonban nem: az olasz, francia, német és holland ugyanúgy nem alakult 
még ki, mint a lengyel, szlovák, horvát és román. Árpád hét mogy-er törzse magyarul 
beszélt, de csak ezt követően, a X. században, a kabarok, dunai szlovének és „vár-
kony" töredékek beolvasztása nyomán nyerte el végleges népi arculatát. 

A magyar nyelvet és a magyar népnevet illetően rögtön le kell szögeznünk, hogy 
a Kárpát-medence honfoglalás előtti tulajdonnévanyagában (a IX. századi Pannóni-
ából közel félszáz helynevet és személynevet ismerünk!) igazolhatóan magyar nyel-
vű nem fordul elő, és a magyar népnév a honfoglalás előtt itt nem mutatható ki. Ezzel 
szemben a mohamedán geográfusok 870 tájáról származó leírásában az etelközi 
magyarok nevét madzsgharija alakban adják meg, és finnugor eredetű neve volt 
vezéreiknek, Levédinek, Leventének és Ondnak, mint ahogy finnugor eredetű -d 
képző található Árpád nevében is. 

Mindez nem zárja ki, hogy kisebb magyar csoportokat a steppeországúton zajló 
népvándorlások ne sodorhattak volna a Kárpát-medencébe, annyi mindenesetre nem 
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jutott belőlük ide, amennyi maradandó nyomot hagyott volna, vagy éppenséggel 
meghatározta volna a IX. századi Kárpát-medence etnikai-nyelvi arculatát. 

A honfoglalás előtt itt élt magyarokra érvül hozták fel azt a 860. évi oklevelet, 
amely szerint a Duna-Rába közi Avar-föld szélét egy ízben Wangariorum marcha 
'vangárok határa' néven nevezik. Ha a vangár azonos az ungar-onogur népnévvel, 
ebből az avarok és a Kárpát-medencébe költözött onogurok részbeni azonosságára 
lehet következtetni. Ez a valószínű egyeztetés azonban nem változtatja meg lényeg-
bevágóan eddigi tudásunkat. Az onogur népnév eredetileg török törzsszövetség neve 
volt, s arról van tudomásunk, hogy az onogur birodalom bomlása után egyes ogur-
bolgár törzsek avar uralom alá kerültek, az „onogur"-bolgárok éppenséggel alapítói 
lettek a dunai bolgár birodalomnak. Az avar uralom alá került onogurokban azonban 
elsősorban ugyanolyan bolgár-törököket kell keresnünk, mint a dunai bolgár hódí-
tókban. 

Az írott források tehát nem támogatják azt a feltevést, amely szerint a magyarság 
tömegei a 895-i honfoglalást megelőzően költöztek volna a Kárpát-medencébe. 

Az antropológus és régész oldalról felhozott meggondolkoztató érvek e tekin-
tetben azért nem perdöntőek, mert csontvázak és az anyagi kultúra kiásott emlékei 
alapján alig lehet nyelvet és etnikai hovatartozást meghatározni. Nyelv és népi tudat 
csak nyelvészeti és történeti forrásanyag alapján, e tudományok módszereivel fogha-
tó meg. Különösen nehéz az embertani és régészeti leletek alapján való etnikai kü-
lönbségtétel olyan esetben, amikor ugyanarról a területről beköltözött, hasonló kul-
túrával rendelkező népekről van szó. E népek gazdasági életének, társadalmi szerke-
zetének és művelődésének szinte az azonosságig menő közelállását tekintve, és foly-
tonos embertani keveredésük láttán inkább fogalmazhatunk úgy, hogy „rokon" né-
pekről van szó, még akkor is, ha nyelvük és nevük nem egyezik. Ilyen értelemben 
véve tényleg beszélhetünk róla, hogy a magyarok honfoglalását „rokon" népek hon-
foglalásai előzték meg. 

(Györffy 1974) 

3. A honfoglalás 
A belső-ázsiai népvándorlások okai között több tényezővel kell számolnunk. 

Aszály vagy éghajlatváltozás során beálló kiszáradás ugyanúgy legelőhiányhoz ve-
zethet, mintha kedvező feltételek között a jószágállomány túl nagyra fejlődik. A 
tényleges vagy relatív legelőhiány a legelőért vívott harcokhoz vezet. A háborúk a 
győztes fél számára új legelőt és több állatot jelentenek, a vesztes fél számára viszont 
hazája és állatai elvesztését, amit ez kedvező esetben egy másik törzs vagy nép 
legelőinek és állatainak elfoglalásával pótol. Ilyen okok a steppeországúton többször 
váltottak ki sorozatos népeltolódást. A IX. és X. század fordulóján számolhatunk is 
egy szárazabb periódus kezdetével: az éghajlatváltozás azonban csak elkésve és 
közvetve hat vissza, s a történeti adatok szerint a 894 körüli népvándorlás közvetlen 
elindítója nem klímaváltozás, hanem egy rendkívüli méretű mohamedán támadás 
volt. 

Az úzok, állatállományuk nagy részének elvesztése után, a steppe íratlan tör-
vényei szerint nyugati szomszédaikra, a besenyőkre rontottak. 
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Az ősmagyarság vándorútja 



A Volgán átmenekült besenyők hazátlanokká és nincstelenekké váltak. A Volga 
és Don köze legfeljebb pihenőhelyet nyújtott nekik, mert dél felől Kazárország, észak 
felől pedig az erdős steppe lakói, a burtászok és volgai bolgárok zárták el az utat. 
Ebben a helyzetben a besenyőknek nem volt más választásuk, mint átkelni a Donon, 
és a magyaroktól elragadni azt, amit elvesztettek: legelőt, állatot, új hazát. Hogy ez 
a besenyőknek sikerült, azt a Duna-tájon zajló események könnyítették meg. 

E térség politikai állapota jól ismert kellett legyen a magyarok előtt, akik 862 óta 
többször megfordultak ott egyik vagy másik háborúban álló fél hívására. 862-ben 
akkor jelentek meg csapataik a keleti frank birodalom területén, amikor Német Lajos 
császár fia, Karlmann, Ostmark kormányzója morva együttműködéssel apja ellen 
támadt. 881-ben minden valószínűség szerint Szvatopluk hívására harcoltak Bécsnél 
a frankok ellen. A harmadik alkalommal, 892-ben Karlmann fia, Arnulf, a keleti frank 
uralkodó hívta segítségül a magyarokat Szvatopluk ellen. 

A görög-bolgár ellentét egy Bolgáriát sértő kereskedelmi korlátozás nyomán 
robbant ki. A császár erre magyar segítséget kért a bolgárok ellen. Az ajándékokkal 
megrakott főrangú követ találkozott Árpáddal és Kurszánnal, és rávette őket, hogy 
küldjenek sereget Simeon ellen. A sereg vezetését Leventére, Árpád fiára bízták, ami 
mutatja, hogy ebben a kalandozásszerű akcióban csupán egy-két törzs vitézei, né-
hány ezer lovas vett részt. 

Ezt a hadjáratot a 894. évre kell tennünk. 
894-ben, amikor a morvaellenes frank-bolgár koalícióval szemben egy bolgárel-

lenes bizánci-magyar szövetség jött létre, Szvatopluk csak a természetes szövetsége-
sül kínálkozó magyarokhoz fordulhatott segítségért, hogy kitörjön abból a kereske-
delmi zárlatból, amelyet Arnulf Németországtól Bolgáriáig vont vele szemben. A 
morva fejedelem valószínűleg még 894 tavaszán elküldte követeit Árpádhoz és Kur-
szán kendéhez azzal, hogy indítsanak hadat a Kárpát-medencébe, és támadják meg 
ellenfeleit, első helyen Pannóniát. Ennek a nagy horderejű szerződésnek az emléke 
maradt meg a fehérló-mondában, mely szerint Szvatopluk szerződést kötött Álmos 
fia Árpáddal Kündü fia „Kusid" közbenjárásával. A monda szerint Árpád fehér 
lovat, nyerget és féket küldött a morva (marót) fejedelemnek, és egy csomó füvet, egy 
korsó vizet és egy marék földet vett tőle. Ez az utóbb országvételnek magyarázott 
eljárás valójában a nomád szerződéskötés rítusa volt. 

A magyar had Pannóniában kalandozott, amikor Szvatopluk fejedelem váratla-
nul meghalt. 

E hadjárat történelmi jelentősége abban áll, hogy ehhez a katonai akcióhoz 
kapcsolható a honfoglalás kezdete. A magyar sereg, amely valószínűleg kabarokból 
állt egy herceg vezetése alatt, a pannóniai kalandozás ideje tájt értesülve Szvatopluk 
haláláról, feltehetően haza sem tért Etelközbe, hanem a Felső-Tisza-vidékre vonult 
vissza. 

A pannóniai kalandozást és a Felső-Tisza-vidékre való visszavonulást talán még 
894 őszén, de legkésőbb 895 elején követhette Árpád fejedelem leereszkedése a ma-
gyar törzsek lovassága élén a Vereckei-hágón át az Alföldre, aminek emlékét a ma-
gyar hagyomány mint Árpád diadalmas honfoglalását őrizte meg. Árpádnak és 
seregének 895-i hadrakelését bizonyítja Konstantin császár feljegyzése, mely szerint 
a besenyő-bolgár támadáskor a magyar had nem tartózkodott otthon. Tartózkodási 
helyét Regino árulja el, amikor közli, hogy a magyarok először a „pannonok és 
avarok pusztáira" hatoltak be, s onnan támadták a szomszédos hatalmak végvidéke-
it. Árpád serege elsőként nyilván az Alföld déli felére kiterjedő „bolgár végeket" 
támadta meg, elfoglalva a bolgárok földvárait, Csongrádot, Titelt és más erősségeket. 
A Felső-Tisza-vidéki nemzetségi hagyományokat közvetítő Anonymus nagyjából 
ennek a benyomulásnak az emlékét és bolgárellenes harcait őrizte meg, noha regé-
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nyes történetének legtöbb szereplője, történeti környezete és epizódja írói fantázia 
szülötte. ' 

Ha most felvetődik a kérdés, hogy Árpád ezúttal a véglegesség igényével nyo-
mult-e a Kárpát-medencébe, avagy ez is csak kalandozó hadjárat volt, inkább a 
tudatos foglalás mellett foglalhatunk állást. Nemcsak a magyar hagyomány egyér-
telmű vallomása szól emellett, hanem az a tény is, hogy magyar fejedelmek kalan-
dozó hadjáratokban sohasem vettek részt. 

Más kérdés, hogy a haditervbe számítási hiba csúszott be, és a győzelmes fogla-
lás csak egy hozzá kapcsolódó vereség és menekülés révén alakult „honfoglalássá". 

A besenyők, akiket 894 körül a meglepetésszerű úz támadás menekülni kény-
szerített, és sem idejük, sem módjuk nem lehetett rá, hogy állatállományukat a 
Volgán átszállítsák, kis ideig a Volga-Don-könyöktől északra elterülő steppén húz-
hatták meg magukat. Mint Konstantin császár besenyő hagyomány alapján írja, 
sikertelenül próbálkoztak földet és életlehetőséget szerezni maguknak; azt a területet 
ui., amely életmódjuknak megfelelt volna, Kazáriát és a Középső-Volga-vidéket, 
katonailag felkészült nomád államok tartották kézben. így nem maradt más út szá-
mukra, mint a magyarok országát, Etelközt elfoglalni. 

A besenyők a Don középső szakaszán meglepetésszerűen keltek át, és mint 
Konstantin császár írja, a magyarok határőreit elűzték. A határvédő népelemek, 
bizonyára kabar nemzetségek, egy népvándorlást feltartóztatni képtelenek voltak. 
Siker reményében csak az egész magyar haderő vehette volna fel a harcot a kisebb 
számú besenyők ellen, de csak akkor, ha készen várta volna az ellenfelet a Don 
átkelőinél. A magyar haderő távollétében ellenállásra gondolni nem lehetett, csak 
menekülésre, ami a határőrök riasztása után idejében kezdetét vehette. 

A besenyők a nagy folyók miatt csak szakaszosan nyomulhattak előre. Ez azt 
jelentette, hogy a Dnyepertói keletre lakó magyarok mindenüket hátrahagyva mene-
kültek nyugatra, viszont mennél közelebb lakott egy törzs a Kárpátokhoz, annál több 
lehetősége nyílt állatai behajtására. A rendezett elvonulást az hiúsította meg, hogy 
az Al-Dunán átkelt Simeon cár serege, és oldalba kapta a Havasalföldön át menekü-
lőket. 

Mekkora volt a magyarság vesztesége? 
A Fuldai Evkönyvek a bolgár győzelmet jelző 895. évi rövid bejegyzés után, 

896-ban részletesebben tudósítanak Leó császár Regensburgba küldött követének, 
Lázár püspöknek a beszámolója alapján. Eszerint a „harmadik" bolgár-magyar harc 
igen kemény és elkeseredett volt; végül is a „keresztények", ti. a bolgárok győztek, s 
ha ők is 20 000 lovast vesztettek, mekkora lehetett a magyarok vesztesége? - írták. 

A legrégibb magyar hagyomány kifejezetten szól az asszonynép beköltözéséről, 
és csak az állatok elvesztését panaszolja, amikor elmondja, hogy a magyarok előző 
lakhelyükön „nem maradhattak, mivel a sasok (régi magyar nyelven „besék"!) úgy 
zúdultak le rájuk a fákról, mint a legyek, s barmaikat és lovaikat felfalva elpusztítot-
ták... Erdélyben... hét földvárat építettek feleségeik és vagyonuk őrzésére". Ez a 
legendás hagyomány őrizte meg a honfoglaló magyarok fő gondját-baját. A folyókkal 
szabdalt steppén nem volt rá idő és mód, hogy a lassan vonuló juhnyájakat és 
gulyákat magukkal hajtsák és a folyókon átszállítsák, az új hazában pedig az egykori 
avar állatállománynak csak a maradékával kárpótolhatták magukat, amit a bolgárok, 
morvák és frankok a végeken lakók kezén hagytak. Ugyanakkor az emberveszteséget 
csökkentette, hogy magukkal hajtott méneseikből váltott lovakkal gyorsabban mene-
külhettek, mint a gázlókat nem ismerő besenyők, akiket feltehetően a zsákmány 
birtokbavétele és szétosztása is hátráltatott. Biztosra vehető, hogy a Don- és Donyec-
vidéki törzsek komoly emberveszteséget is szenvedtek; egy-két nemzetség el is pusz-
tulhatott, de végül mind a hét törzs elérte menekülése célját, a Kárpát-medencét. 

A menekülő törzsek a legrövidebb úton igyekeztek a Kárpátok fedezékébe jutni, 
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s erre a Kijev felől jövő „fekete magyaroknak" (kabaroknak) és a velük tartó keleti 
szlávoknak a Vereckei- és Tatár-hágó, a hét törzs népének pedig a Radnai- és Borgói-
hágó, valamint a Békás-, Ojtozi-k és Bodza-szoros kínálkozott. 

A honfoglalás pillanatában Erdély és a Maros alsó völgye még Bolgárország 
végeinek számított, s így erre is vonatkoztatható a Fuldai Evkönyvek azon megjegy-
zése, hogy a honfoglalókon vett bolgár győzelem után a bolgárok és magyarok még 
„több ütközetet vívtak egymással". De amint a besenyők nem tudtak ellenállni a 
menekülő úzoknak, s a magyarok a hazátlanná vált besenyőknek, úgy omlott össze 
minden bolgár ellenállás Erdélyben és a Maros síkságán. Ugyanakkor a bolgár-szláv 
alapnépesség a helynevek tanúsága szerint többfelé helyben maradt, és bizonyára itt 
maradtak a sóaknákban dolgozó sóvágók is. 

A magyar óskrónikákban feljegyzett régi hagyomány szerint az Erdélybe mene-
kült hét törzsfő a medence védettebb oldalán hét földvárat épített magának. Valószí-
nű, hogy a római romok és bolgár sáncok felhasználásával létesített ideiglenes tábo-
raikban egy-egy sóaknát is igyekeztek biztosítani maguknak. Az Árpád-korban is 
művelt Désakna, Székakna, Kolozsakna, Kisakna és Vízakna egy-egy vár tartozéka-
ként működött, s ismerve a só életfontosságú szerepét, az aknák elosztását a törzsfők 
között az első, ideiglenes megszállás idejére kell visszavezetnünk. 

A magyar őskrónika az Erdélybe menekülés, az állatállomány elvesztése és az 
ideiglenes várépítés mellett még egy hitelt érdemlő hagyományt őrzött meg: „Almost 
Erdélyországban megölték, nem mehetett ugyanis be Pannóniába." 

Almos Erdélyben történt feláldozását sokan kapcsolatba hozzák a kazár királyö-
lés szokásával. A kazároknak két uralkodója volt: a szakrális főkirály és a tényleges 
uralkodó király, s mindkettőt elérhette a rituális feláldozás sorsa. A főkirályt akkor 
ölték meg, ha előre meghatározott uralkodási évei leteltek, az alkirályt pedig akkor, 
ha csatát veszített, vagy uralkodása alatt katasztrófa következett be. Bár az aggastyán 
Álmos immár egyik tisztet sem töltötte be, mert helyébe a hadúri tisztségre fia, Árpád 
lépett, megölése nyilván a besenyőktől elszenvedett vereség következménye volt, 
amit esetleg rituális formák között hajtottak végre. 

A 895-i honfoglalás a Kárpát-medencének a Duna vonalától keletre eső fele 
elfoglalását eredményezte, s ez lehetővé tette, hogy a két magyar és három kabar 
törzs népe előnyomuljon Erdélyből és a Felső-Tisza-vidékről a Tisza és a Zagyva 
vonaláig, gyepűelvének hagyva meg a Duna-Tisza közét és a Kárpátok erdős vonu-
latát. 

A 895-i honfoglalás a Fuldai Évkönyvek szerint csak a bolgárokat sújtotta, s a 
Duna észak-déli vonalától nyugatra úgy folyt tovább az élet, mintha mi sem történt 
volna. 

Arnulf frank király ugyan biztonsági intézkedéseket tett, amennyiben Zalavárt 
hűséges pannónszláv duxára, Braszlavra bízta, maga viszont 896 elején levonult 
Rómába, hogy császárrá koronáztassa magát. 

A magyar fejedelmek hátukban a besenyőkkel és oldalukban a bolgárokkal, 
óvakodtak ellenségeik számát szaporítani; nem támadták meg újból Pannóniát, de 
fenntartották a jó viszonyt Szvatopluk idősebbik fiával, II. Mojmirral is. (E Mojmar-
nak is írt „marót" vezér némely vonása tükröződhet Anonymus több személyből 
összeötvözött „Mén-Marót" figurájában. 

A következő év tavaszán a bajorok megismételték pusztító hadjáratukat a morva 
végek ellen, s Arnulf császár Morvaország meghasonulása láttán megengedhette 
magának, hogy közvetve beavatkozzon a császári koronáját érintő itáliai fejlemé-
nyekbe. Maga nem indított hadat, de 899-ben a magyar fejedelmekkel szövetségre 
lépve egy itáliai hadjáratra felbérelte a magyar sereget. 

A magyar fejedelmek a gyakorlatnak megfelelően valószínűleg Árpád egyik fiát 
állították a sereg élére. Az 5000 főre becsült sereg Pannónián, nyilván a Braszlavtól 
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kapott vezetőkkel, szabadon kelt át, és valószínűleg azon a római úton ment Aquileia 
felé, melyet a X-XI. századi források „strata Ungarorum"-nak, a magyarok útjának 
neveztek. 

Amíg a magyar sereg Itáliában kalandozott, olyan események történtek a Duna 
völgyében, amelyek megváltoztatták az itteni helyzetet. 

Ilyen körülmények között, 899. december 8-án következett be Arnulf császár 
halála, ami ebben a helyzetben gátszakadást idézett elő a birodalom határán. 

Pannónia megszállását megkönnyítette, hogy a többszörös morva pusztítás a 
frank-bajor birtokosréteget kíséretével és kisszámú telepeseivel felőrölte és menekü-
lésre kényszerítette. Egyes földvárak, pl. Zalavár bevétele pedig nem okozhatott 
gondot a magyaroknak, akik az előző évben a lombardiai Modenát, kőfalai dacára, 
bevették, és Velence elfoglalását is megkísérelték. 

Pannónia megfogyatkozott szlovén szolganépe nem menekült el az országból, 
de településeiben gyökeres változás következett be. A Balaton-vidék, a Nyugat-Du-
nántúl és a Dráva-vidék szláv pataknevei javarészt tovább éltek, de a helységnevek 
mind megszűntek, és a IX. századi temetők lezárultak. Valószínű tehát, hogy túl a 
Dráván a magyarul tótnak nevezett szlavónok nemzetiségi szervezete is érintetlen 
maradt. 

A pannóniai magyar-morva harcok eredményezhették, hogy 900-ban a magyar 
seregek a Duna felett előnyomulva meghódították Moravia Nyitra-vidéki hódítmá-
nyait. Az, hogy a Kisalföld a Kis-Kárpátokig, Nagy-Moravia határáig legkésőbb 900 
folyamán magyar uralom alá került, abból világlik ki, hogy ez év őszén a Duna északi 
partjáról indult ki egy magyar sereg Bajorország ellen. 

900 nyarára a Kárpát-medence teljes egészében a magyarok kezére került; a 
végleges megtelepedéshez hátra volt még a szélterületek biztosítása és a jogi elismer-
tetés. 

902-ben Morvaország a magyar fejedelemség számára olyanféle „végvidék" lett, 
mint volt Pannónia a frankok és a Nyitra-vidék a morvák számára. E végvidéken a 
helyi szláv lakosság nagyjából változatlanul élte életét. A morva központokban dol-
gozó köznép a régészet tanúsága szerint helyben tovább élt mindaddig, amíg a 
század második felében a Morva völgye veszélyeztetett határsáv lett a német biro-
dalom és Magyarország között. 

(Györffy 1974) 

4. A kettős honfoglalás 
A honfoglalásra vonatkozó adatoknak az a kapcsolása, amelyet az előző nemze-

déktől örököltünk, szerves, hibátlan építménynek látszott, de közelebbről megvizs-
gálva kitűnt, hogy ez csak az egyik lehetséges magyarázata az adatoknak, és több 
más magyarázat is elképzelhető. Nos, e kérdésekkel foglalkozva több ellentmondásra 
bukkantam, amely nem oldható fel az örökölt tanítással. Lássunk ezek közül néhá-
nyat. 

A népvándorlás kori kézikönyv tervezése közben vetődött fel élesen az a kérdés, 
amelyet ezelőtt majdnem harminc évvel fogalmaztam meg először, inkább tapasz-
talatok, semmint pontos számvetés alapján. Ez pedig úgy hangzott, hogy nagy késő 
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avar és nagy honfoglalás kori magyar szállásterületek ritkán fedik egymást, rend-
szerint egymás mellett terülnek el: kiegészítik egymást, megyényi területek mozaik-
jává változtatva a Kárpát-medencét. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha ezek a késő 
avar tömegek megérték a honfoglalást. Azt, hogy megérték, nemcsak ez a következ-
tetés bizonyítja, hanem néhány közös temetőjük is (pl. Visznek - Heves megye). 
Mármost: történészeink azt tanították, hogy a késő avarok, amennyiben fennmarad-
tak volna is, nyelvükben elszlávosodtak. Ha ez így lenne, akkor azt várhatnék, hogy 
a honfoglalás kori, korai Árpád-kori Magyarországon a késő avar temetők által 
elfoglalt nagy területek helynevei szlávok lennének, Árpád magyarjainak szálláste-
rületeit pedig magyar helynevek jellemeznék. Ám nem így van: mind a késő avar, 
mind pedig Árpád magyarjainak települését majdnem teljes egészében magyar hely-
nevek töltik ki. Szláv helyneveink főként a peremvidéken találhatók, s itt-ott (pl. a 
Dunántúlon és Erdélyben) azon belül is nagyobb foltokban. Ha most az ember levon-
ja e tapasztalatból a megfelelő következtetéseket, akkor kénytelen feltenni, hogy a 
„késő avarok" nem hogy szlávul beszéltek volna, hanem bizonyosan magyar nyel-
vűek voltak, hiszen ők a terület névadói! 

E meglepő következtetés indította el az érvek-ellenérvek összegyűjtését, melyek-
ről nagyjából olyan sorrendben számolok be, ahogyan egymás után kialakultak ben-
nem. Lipták Pál például úgy véli, hogy a X-XI. századi magyarság két fajtacsoportra 
oszlik: más az uralkodó osztály (Árpád magyarjai) embertani összetétele, s ismét más 
a köznépé és annak vezető osztályáé. Nos, az utóbbiak tömegei - tisztán embertani 
szempontból - egyenes leszármazottai a késő avar népességnek. Ezt a tételt Lipták 
Pál fogalmazta meg a legtisztábban, s ő azt is felteszi, hogy a késő avar kori nagy 
tömegű betelepedés előtt már a hun kortól kezdve telepedett ide magyar népesség 
(amint ezt Simonyi Dezső is gondolja). A magam részéről elfogadom az embertan 
érvelését, de hozzáfűzöm, hogy a Kárpát-medence népességére döntő betelepedés a 
670 táján megjelenő „késő avar-magyar" település volt. Itt szeretném felhívni a 
figyelmet arra, hogy úgynevezett „köznépi" temetőink temetőképe is szinte folytatá-
sa a „késő avar", nagy lélekszámú temetőkének, sőt néha a tájolásuk (EK-DNY), vagy 
E-D) is egyezik: azt kell tehát mondanunk, hogy két, egymást kiegészítő tudományág 
vall egyértelműen a korai honfoglalás tétele mellett, ti. a régészet és az embertan. 

Á történeti forrásokban is nyoma van e kettős betelepedésnek. Az orosz őskró-
nika (Nesztor-krónika) világosan ír a VII. században betelepedő fehér ugorokról. De 
értelmezhetők a bizánci források is ekként. Kovrat bolgár uralkodó fiainak sorsáról 
olvasva megtudjuk, hogy az öt fiú közül az egyik - népével - a mai dunai Bolgáror-
szágot alapítja meg, a negyedik fiú pedig népével együtt Pannóniába költözik! Mind 
a dunai, mind a pannóniai bolgár vezetés alatt megjelenő alapnépesség az onogur 
volt, az tehát, amelynek nevét mind a mai napig viseljük a távolabbi külföldön. Ez 
az onogur név azonban jóval Árpád honfoglalása előtt kimutatható Pannóniából. Egy 
határhegy neve: marcha uengoriorum, és Német Lajos 860-as oklevelében a hazai 
onogurságról szól! Úgy látszik, hogy az avar uralom alá került onogurok az avarság 
politikai bukása után lépnek színre, s eszerint igazat mondanak a források (Widu-
kind: A szászok története), amelyek a kettőt azonosnak tekintik („... Avares, quos 
modo Ungarios vocamus...", azaz: „az avarokat, akiket most ungaroknak neve-
zünk..." stb.). Az onogur kérdésben Moravcsik Gyula klasszikus tanulmánya (Az 
onogurok történetéhez. Magyar Nyelv, 1930) után Boba Imre könyve hozott sok újat 
(Nomads, Northmen and Slavs. 1967: 77. skk.). Még a legnagyobb óvatossággal is 
leszögezhetjük, hogy az első - avar kori - honfoglalásnak az írott történeti források 
nem mondanak ellent, inkább mellette magyarázhatók. 

De más meggondolások is erősítik ezt a feltevést. Induljunk ki abból, hogy 
történészeink eddigi felfogása helyes, és Árpád magyarjai nagy tömegű szlávságot, 
vagy elszlávosodott avarságot találtak itt a Kárpátok medencéjében. Mi kellett volna 
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legyen ennek törvényszerű következménye? Pontosan az, ami a dunai Bolgárország-
ban lejátszódott: ott a kis tömegű bolgárság nagy tömegű szláv alaplakosságra tele-
pedett rá - és három-négy nemzedék alatt elszlávosodott. Ha Árpád magyarjai olyan 
nagy lélekszámú szlávságot találtak volna itt, mint ahogyan eddig vélték, akkor mi 
ma valamely szláv nyelvet beszélnénk. Ámde nemcsak a józan ész érvel így, hanem 
bizonyságunk is van róla, hogy a hódítók által szolgasorba vetettek nem szlávok, 
hanem színmagyarok voltak: XI-XII-XIII. századi szolganeveink döntő többsége 
ugyanis magyar (természetesen figyelmen kívül hagyva a keresztény neveket). Ebből 
a tényből is egyértelműen következik, hogy a hódító Árpád hadai itt nagy tömegű 
magyarságot találtak. 

Vessük fel most úgy a kérdést, hogy vajon a „késő avar" népesség honnan 
áramlott be a 670-es évek táján a Kárpátok medencéjébe? (Ezt az évszámot a korai 
avarságnál meglevő bizánci pénzforgalom hirtelen megszűnése indokolja.) Úgy lát-
szik, hogy a „késő avarok", akiket a szerző korai magyaroknak tart, már ötvözött 
népességként szállták meg új hazájukat. Volt egy belsőázsiai rétegük (Griffes övűek), 
egy Volga menti népesség (indás övűek), vezető rétegük pedig kaukázusi (a nevet 
adó onogurok?). A nép zöme Volga menti, s nagyjából arról a területről származott, 
ahol később Julianus megtalálta ottmaradt utódaikat, Németh Gyula pedig a „Ma-
gyar" törzs és a többi törzsek nevét. A törzsnevekkel kapcsolatban Györffy György 
igen termékenynek bizonyuló megfigyelést tett. Nevezetesen azt, hogy az úgyneve-
zett griffes-indás temetők gyakran nemzetiségi központok közelében vannak. Ezt a 
gondolatot fűzte tovább Szántó Imre, Németh Péter, jómagam, s végül Csallány 
Dezső dolgozta ki. Eredménye rövidre fogva: a törzsi helynevek mellett eddig kizá-
rólag „késő avar" temetőket találtunk. Talán e megfigyelések további elemzése fe-
leletet adhat a törzsnevekkel kapcsolatos ellentmondásokra, arra ugyanis, hogy csak 
Bíborbanszületett Konsztantinosz említi törzseinket, krónikáink nem. Csallány sze-
rint, mint láttuk, törzsrendszerünk avar. kori lenne. Annyi bizonyos, hogy krónikáink 
nem említik, hogy Árpád magyarjai törzsekben szállták volna meg hazánkat. 

Térjünk vissza egy pillanatra az onogur névhez. Nyelvészeink szerint az on-ogur 
jelentése tíz ogur, azaz tíz törzs - és valóban tíz törzsnevünk maradt meg a helyne-
vekben! Hét törzsünk mellett még: Varsány, Tárkány, Székely. Most más szempont-
ból vizsgálnám a kérdést: a magyar állam megalakulásakor a tízes szervezet a legna-
gyobb egységektől (püspökségek) a legkisebbekig (tíz falu építsen egy templomot) 
mindenütt a rend alapjának bizonyult. Feltehető, hogy ezt a rendet nem István király 
teremtette meg, hanem csak felhasználta a meglevőt államszervezési munkájában. 
Nos, a tízes szervezetnek nyoma sincsen Árpád magyarjainak temetőiben, ellenben 
megvan a késő avar-magyar temetőkben, s megvan - úgyszólván mind a mai napig 
- az egyik törzsünknél, az őslakos székelyeknél. Már régebben is gondoltam arra, 
hogy a magyar államszervezés alapja e késő avar korban formálódott, s akárcsak az 
embertömegek, velük együtt ez is fenmaradt, csak - „urat cserélt". 

Igen érdekesek voltak azok a kísérletek, amelyeket a késő avarok és Árpád 
magyarjainak szellemi életével kapcsolatban végezhettem. Néhány rövid megjegy-
zésben felidézem a szellemi életben tapasztalható kettősség legfontosabb tételeit. 

Két anyanyelvünk van: beszédnyelvünk alapozása finnugor, énekbeszédünké 
pedig nagyrészt török. 

Györffy György fedezte fel, hogy a középkorban, címeres gyakorlatunk megin-
dulása idején, a honfoglaló nemzetségek címereibe olyanfajta mondák állatalakjai 
kerültek, mint a fejedelmi család turulja. Csupa állatalak jelenik meg a címerben. Ha 
a honfoglalás régi magyarázatához tartjuk magunkat, akkor a következőképpen kell 
gondolkoznunk: ha a totemmondákat mint családi hagyományt őrizték néhány száz 
éves kereszténység után is, nyilvánvaló, hogy a pogány korban méginkább viselték 
a családi jelvényeket, mint ahogyan valóban szokás más népeknél. Igen ám, de Árpád 
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magyarjainál alig-alig találunk állatalakos nemzetségjelet (ami kevés van, annak is 
nagy részét nők viselték), ellenben mindent elborít a palmettás-indás, fonatos díszí-
tés. Várakozásunkban tehát csalódnunk kellett. Ellenben ha nem Árpád magyarjait, 
hanem a késő avar kori művészetet nézzünk, ott a nemzetségi öveken a címerekben 
hasonló gazdagságban zsúfolódtak az állatalakok. Ha tehát nem a történelem, hanem 
a régészet oldaláról vizsgáljuk középkori címereinket, akkor nem Árpád népéhez 
kapcsolhatjuk őket, hanem azt kell mondanunk, hogy „késő avar" hagyományok 
újultak fel bennük. Ez persze a történelem nyelvére lefordítva annyit jelent, hogy 
uralkodó osztályunk egy része is késő avar-magyar ivadék! 

Hasonló a helyzet az ősvallás emlékeivel is. A Szent László-legenda sokkal 
régibb keletű, mint amikor országvédő királyunk élt, ábrázolt jelenetei a szkíta korig 
vezethetők vissza, és a világosság-sötétség megszemélyesített erőnek mítoszát őrzik. 
Ismét felmerül a kérdés: előfordul-e ennek ábrázolása Árpád népénél? Nem! Ellenben 
megvan egy avar (igaz: korai avar) csontszerszámon. 

A szálak tehát ismét azokhoz vezetnek, akik a magyar nép élettani elődei. Né-
pünk is őrzi avar kori elődeinek emlékét. Ennek bizonyságául vizsgáljunk meg egy 
olyan jelenséget, amely a Kárpát-medencén belül és közel s távol kizárólag a magyar 
nép tulajdona. Az egész magyar nyelvterületen ismert „az égig érő fa" meséje. Nép-
rajztudományunk már régen kiderítette, hogy a lépcsősre bevagdalt fa és a rajta 
feljebb-feljebb kúszó kiskanász voltaképpen a sámánszertartás emlékét őrzi. A kérdés 
ismét csak az: megvan-e ennek ábrázolása Árpád magyarjainál? Amiként a kérdés, a 
felelet is azonos: nincsen meg, ellenben megvan a korai avaroknál egy csontkarcon 
(a korai avarok beleolvadtak a késeiekbe, amint erről temetőtérképek tanúskodnak!). 
A karc világhegye, a belőle kinövő kilencágú fa, a körülötte legelésző állatok és a 
csúcsa mellett a nap és hold pontosan olyan, mint a mai szibériai népek életfaképe. 

(László 1974) 

5. Az új haza birtokbavétele 
A Kárpát-medencei új haza elfoglalása népünk történetének egyik legnagyobb 

jelentőségű eseménye. Történészeink véleményei azonban máig sem egyezik abban, 
hogy tervszerű, előre kigondolt foglalás volt-e ez, vagy pedig a gyászos kimenetelű 
bolgár-besenyő támadás előli fejvesztett menekülés. Áz események mind pontosabb 
megismerése egyre bizonyosabbá teszi az előbbi álláspont híveinek az igazát. 

Az önállóvá vált, egységes etelközi magyarság felelősséggel gondolkodó veze-
tőiben a 890-es évek elején alighanem már megfogamzott az új hazába költözés 
gondolata. Nem volt nehéz felismerniök, hogy akkori szállásaik nem nyújthattak 
számukra hosszú időre békés és biztonságos hajlékot. Keleti szomszédságukban a 
kazárok ekkor meg-megújuló háborúkat viseltek a harcias besenyőkkel, akiktől ko-
rábban ők maguk is vereséget szenvedtek. Etelköz határait nem lehetett biztonsággal 
védeni a meglepetésszerűen támadó nomád lovasok ellen, a hatalmas, nyüt puszta-
ságok szinte vonzották őket erre a földre. Egészen más volt a helyzet a Kárpátok 
hegyei által övezett vidékeken. Itt a hegyszorosok elzárásával elejét lehetett venni a 
váratlan rajtaütéseknek. Ráadásul ennek a földnek a képe tökéletesen megfelelt a 
magyarság akkori gazdálkodásának: nagy kiterjedésű, dús füvű legelők és jó szántó-



földek álltak rendelkezésre. És ami a legfontosabb: a magyarok vezetői tudták, hogy 
ezt a területet könnyen birtokukba vehetik, hiszen ekkor nem volt erős, szilárd 
politikai hatalom a Kárpát-medencében. Az erdélyi sóbányák és a Dél-Alföld a bolgár 
királysághoz tartozott, a Dunántúl, az egykori római Pannónia a frankok keleti ha-
tártartománya volt, a Felvidék nyugati részét pedig a Garamig a Morva Fejedelemség 
birtokolta. A közbeeső „ütköző zóna" senki földje volt, s gyér számú avar népesség 
lakta. A lakosság élete sehol sem volt nyugodt és biztonságos, mivel hol az egyik, 
hol a másik uralkodó pusztította végig szomszédja országrészét. 

A portyázó magyar csapatok ekkoriban szinte mindennaposak lehettek a Kár-
pát-medencében. 892-ben például a keleti frank uralkodó, Arnulf hívta őket segítsé-
gül a morvák fejedelme, Szvatopluk ellen, s közösen dúlták annak országát. 

894-ben a magyarok figyelme dél felé irányult. A bolgárok és a bizánciak között 
háború ütött ki, és Simeon bolgár uralkodó csapatai fényes győzelmet arattak Mace-
dóniában a bizánciak felett. A szorult helyzetben levő Leó bizánci császár a magya-
rokhoz fordult segítségért. A császár követe az Al-Dunánál tárgyalt a két magyar 
uralkodóval, Árpáddal és Kurszánnal (a gyulával és a kendével) a szövetségről, s 
gazdag ajándékot hozott nekik. Az egyesség megkötése után megindult a császári 
hajóhad a bolgárok ellen, és az Árpád fia, Levente által vezetett magyar sereg is átkelt 
a Dunán. A bolgárok teljes vereségével ért véget a hadjárat, maga Simeon „alig tud 
épségben Disztrába (Szilisztrába) eljutni..." írja György barát. Á magyarok ezután 
kiváltatták Leóval foglyaikat, s hazatértek. 

Még ugyanebben az évben Szvatopluk morva fejedelem is a magyarok segítségét 
kérte Arnulf ellen. Egy magyar sereg be is vonult Pannóniába, s tetteiket így örökí-
tették meg a németországi Fulda kolostorának évkönyvei: „Ebben az időben az 
avarok, akiket magyaroknak neveznek, a Dunán túl kóborolva sok borzalmas dolgot 
vittek végbe. Mert a férfiakat és az öreg nőket legyilkolva, a fiatal nőket kéjvágyuk 
kielégítésére, mint a barmokat, magukkal hurcolva, egész Pannónia lakosságát mind 
egy szálig kiirtották." A feljegyzés erős színekkel ecseteli a magyarok vadságát, de 
számunkra nem túlzásai a fontosak, hanem az, hogy - Györffy György igen valószí-
nű feltevése szerint - ehhez a hadjárathoz kapcsolhatjuk a honfoglalás kezdetét. 

A pannóniai hadjárat idején ugyanis Szvatopluk váratlanul meghalt. A szerző-
dés tehát a magyarokat tovább nem kötelezte. A Kárpát-medence elfoglalásának 
gondolata ekkor érhetett tetté a magyar vezetőkben. A Dunántúlt végigdúló lovas-
csapatok ugyanis nem tértek vissza Etelközbe, hanem a Felső-Tisza vidékére vonul-
tak, hogy ott bevárják a fejedelem hadseregét. Györffy György mutatta ki nemrég, 
hogy az Árpád vezette fősereg legkésőbb 895 tavaszán a Vereckei-hágón át bevonult 
az Alföldre. Krónikáink ehhez az eseményhez kapcsolják Árpád diadalmas bevonu-
lását. A Szvatoplukkal korábban kötött pogány rítusú szerződéskötésből pedig a 
fehér ló monda kerekedett ki a krónikások tollán, amely szerint Árpád egy fehér 
lovon, nyergen és féken vette meg az országot. 

A fejedelem seregének bevonulása tehát az új haza megszerzésének még csak 
első jelentős lépése volt, mivel a magyarság zöme ekkor még Etelközben maradt. Az 
ő beköltözésüket nyilvánvalóan e katonai hadművelet volt hivatva előkészíteni. 

Ennek az elgondolásnak a megvalósítását azonban egy váratlan esemény zavar-
ta meg, melynek kiindulópontja az arabok által Közép-Ázsiában 893-ban indított 
hatalmas méretű támadás volt. Az arabok legyőzték az úzokat, s megfosztották őket 
állataiktól. Ok a steppei nomádok ősi törvényei szerint egy másik szomszédon, a 
besenyőkön vették meg a veszteséget, mégpedig úgy, hogy azok régi ellenségével, a 
kazárokkal szövetkeztek, és tönkreverték a két tűz közé került ellenséget. A megvert 
besenyők nyugat felé menekültek, a magyarok szállásterülete irányába. Feltűnésük 
Etelköz keleti határain kapóra jött a bosszúra éhes bolgár királynak, Simeonnak, aki 
időközben kiegyezett a bizánciakkal, s így hátát biztonságban tudhatta. Szövetségre 

18 



lépett tehát a besenyőkkel, hogy amíg a magyar fősereg távol van, két oldalról 
támadjanak az otthon maradottakra. Ezt az eseményt így beszéli el Konstantin csá-
szár: „Miután... Simeon újból kibékült a rómaiak császárával, és biztonságban érezte 
magát, a besenyőkhöz küldött, és megegyezett velük, hogy leverik és megsemmisítik 
a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök 
ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük őrzésére hátrahagyott 
türköket gonoszul kiűzték onnét... A türkök pedig a besenyőktől elűzetve, elmentek, 
és letelepedtek arra a földre, amelyen most laknak." 

A besenyők tehát legyőzték a szálláshelyek őrzésére hátrahagyott csapatokat, és 
rátörtek a védtelen lakosságra, akik, állataik és ingóságaik nagy részét hátrahagyva, 
futva igyekeztek túljutni a Kárpátok hágóin és szorosain. Az Al-Duna vidékén azon-
ban a bolgárok támadták meg a Havasalföldön át menekülőket. Az erdélyi szoroso-
kon való átvonulást azonban nem tudták megakadályozni, bár súlyos veszteségeket 
okoztak a magyaroknak a rendkívül véres küzdelemben. E veszteségek azonban 
korántsem voltak olyan nagyok, mint azt Konstantin az események után egy fél 
évszázaddal lejegyezte. Egyes történészeink viszont teljes hitelt adtak a császár sza-
vainak, melyek szerint a magyarok Etelközben maradt családjait teljesen kiirtották a 
besenyők. 

Adataink azonban ellene szólnak e szörnyű méretű katasztrófának, hiszen kró-
nikásaink is említést tesznek a beköltöző magyar asszonynépről. Még hitelesebb 
cáfolatát adja a császár szavainak honfoglalóink régészeti hagyatéka. A feltárt sírok-
ban nyugvó nők ugyanis ugyanahhoz a népességhez tartoztak, mint férjeik. Kétség-
bevonhatatlanul bizonyítéka ennek embertani felépítésük és a magyar művészeti 
ízlésben fogant ékítményeik is. Márpedig ha Árpád magyarjai kizárólag családjukat 
vesztett férfiak lettek volna, akkor csak a szomszéd népek lányait vehették volna 
feleségül. 

A veszteség persze nagy volt, néhány nemzetség pedig alighanem teljesen elvér-
zett. E váratlan balszerencsés esemény azonban döntően nem befolyásolta az előre 
eltervezett honszerzés menetét, csupán tervszerű megvalósítását zavarta meg. Árpád 
a rendkívül nehéz helyzetben is keresztülvitte az új terület megszállását, ahelyett, 
hogy az etelközi vidékek visszaszerzésére tett volna kísérletet. Döntésének és emberi 
nagyságának állítanak emléket Illyés Gyula alábbi versének sorai: 

„Akárhogyan is - még most sem beszélt -
szabadok leszünk" - ez suhant talán a 
szívébe inkább, mintsem az agyába, 
miközben megsarkantyúzta a mént 

s a menetből egy sziklára kiállva 
jelt adott: gyorsan! S nézte vizsla szemmel, 
mint juhász, aki minden ürüt ösmer, 
hogy tódul népe át Európába. 

895-ben a Kárpát-medence Dunától keletre eső része került magyar uralom alá. 
A bolgárok elveszítették erdélyi és Tisza vidéki területeiket, bár a helynevek tanúsága 
alapján a korábbi bolgár, szláv lakosság nagy része továbbra is régi településein 
maradt. A magyarság számára rendkívül fontos volt az erdélyi sóbányák birtokba-
vétele, mivel ezek biztosították sóval való ellátásukat. 

A honfoglalást követő négy év békében telt el, a fejedelem ezt az időt erői 
rendezésére és az elfoglalt területek biztosítására fordította. Jelentős hadi vállalko-
zásra csak 899-ben került sor, amikor Arnulf keleti frank uralkodó itáliai riválisa, 
Berengár király ellen a magyarokkal lépett szövetségre. A magyar csapatok Pannó-
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nián át vonultak a Pó-síkságra, ahol döntő vereséget mértek Berengár csapataira. 
Egész télen Itáliában maradtak, s jelentős váltságdíj fejében vonultak ki onnan a 
következő év elején. Itáliai tartózkodásuk idején meghalt szövetségesük, Arnulf csá-
szár. Ezt a helyzetet használták ki a magyar vezetők a gyakorlatilag védelem nélkül 
maradt Pannónia elfoglalására. Az Itáliából visszatérő csapatok alighanem harc nél-
kül vették birtokukba a Dunántúlt. Még ugyanebben az évben megszállták a morvák 
nyugat-felvidéki (Nyitra környéki) területeit is, akiknek nem volt módjukban komoly 
ellenállást kifejteni. 

így tehát 900-ban az egész Kárpát-medence magyar kézre került, ezért ezt az 
időpontot tarthatjuk a honfoglalás befejező évének. Ekkor már csak az új helyzet 
nemzetközi elismertetése és a nyugati határok megszilárdítása volt hátra. Ezek meg-
valósítását akadályozta a visszaütésre készülő morva fejedelemség, amelyet a ma-
gyar csapatok 902-es hadjárata döntött meg. Ezután az ország nyugati részében is 
megkezdődhetett a magyarság berendezkedése. 

(Fodor 1975) 

6. A magyarok és a helyi népesség 
A Kárpát-medencébe érkező magyarság lélekszámáról nem tudósítanak ben-

nünket az egykorú források, azt jegyzik meg csupán, hogy 20 000 lovast tudtak 
kiállítani. Ennek alapján - a katonáskodó és a termelőmunkát folytató népesség 
átlagos arányát figyelembe véve - a magyarság számát 400-500 ezerre becsülhetjük. 

A honfoglalók a Kárpátokon átkelve természetesen nem lakatlan területre érkez-
tek. A helyben talált lakosság többségét avarok és szlávok (bolgárok, dunai szlové-
nek, morvák, fehérhorvátok) alkották. Az előbbiek főként a Kárpát-medence sík 
vidékeit, az utóbbiak pedig zömmel a peremterületeket lakták. A helyi népesség 
számát kutatóink a magyarság felénél is kevesebbre, legfeljebb 200 ezerre becsülik. 

A jövevények és a helybeliek igen jól megfértek egymással, ezt igazolják ekkori 
szláv helyneveink is (pl. Csongrád, Visegrád stb.), amelyek magyarázata csak a 
honfoglaláskor itt élt szláv lakosság háborítatlan továbbélése lehet. A két népesség 
együttélése lassanként a kisebb számú helyi közösségek beolvadásához vezetett. 
Elsősorban az avar nemzetségek sorsa volt ez, míg a peremterületek zárt tömegű 
szláv lakossága továbbra is megőrizte népi jellemvonásait és nyelvét. 

Sajnos a 10-11. század e rendkívül fontos néptörténeti folyamatát ma még távol-
ról sem látjuk világosan. A legfontosabb forráscsoportot alkotó régészeti leleteket 
mindeddig nem sikerült ebből a szempontból megfelelően értékelnünk. Különösen 
az okoz sok nehézséget, hogy ma még nem tudjuk megfelelőképpen elkülöníteni 
egymástól a közrendű magyarok és a helyben talált népcsoportok hagyatékát. Ezért 
hosszú ideig csupán a gazdag sírmellékletekkel kísért lovas temetkezéseket tartották 
magyarnak, a szegényebb temetők lakosságában pedig mindenütt szlávokat láttak. 
Ennek az elméletnek a tarthatatlansága napjainkra minden kutató számára világossá 
vált. Csakhogy továbbra sem ismerünk olyan megbízható régészeti jegyeket, ame-
lyek alapján az egykori szláv lakosságot ki tudnánk mutatni. 

A helyben talált avar lakosság további sorsának kutatása tekintetében sem va-
gyunk jobb helyzetben. Az avarság 895 utáni továbbélését ugyanis perdöntő adatok-
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kai nem tudjuk igazolni. Ebből kutatóink többsége azt a következtetést vonta le, hogy 
a honfoglaláskor itt talált avar lakosság igen-igen gyér számú lehetett, vagy pedig 
ekkorra zömükben elszlávosodtak. Egészen más elgondolásra jutott nemrég kiváló 
régészünk László Gyula professzor, az úgynevezett „kettős honfoglalás"-ról szóló 
nagy hatású elméletében. Vizsgálódásai őt arra az eredményre vezették, hogy a 670 
körül a Kárpát-medencébe beköltözött második avar néphullám magyar nyelvű volt, 
s ezek az „avar-magyarok" jelentős tömegben megérték Árpád népének honfoglalá-
sát, akik magyar és török nyelvű nemzetségekből állottak. A lélekszámban kisebb, 
de katonailag erősebb 895-ös jövevények uralmuk alá hajtották a kései avarokat, a 
népi fejlődés további irányát azonban a köznépi sokaság szabta meg, az ő magyar 
nyelvüket tanulták meg előkelőik. Eszerint tehát a magyar nép döntő többsége nem 
895-ben költözött mai hazájába Árpád vezetése alatt, hanem még 670 körül. 

Nem követhetjük itt pontról pontra László Gyula rendkívül szellemes, elgondol-
koztató érveit. Annyit jegyzünk csak meg, hogy azok máris sok megoldatlan kérdés 
tisztázását mozdították elő, jó néhány új szemponttal gazdagították tudo-
mányágunkat, s nem utolsósorban közvéleményünkre is erősen hatottak, ráirányítva 
népünk figyelmét korai történelmünk e nagy fontosságú eseményére. Az elgondolás 
lényegét alkotó avar-magyar azonosságot azonban szerzője sem tartja egyelőre szi-
lárd, beigazolt ténynek, hanem csupán a kutatómunkát előrevivő feltevésnek, melyen 
helyénvalóságát még nagyon alaposan meg kell majd vizsgálni. Magam azok nézetét 
osztom, akik az ellene szóló súlyos érvek miatt nem tudják elfogadni a „kettős 
honfoglalás" elméletét. A legfőbb nehézségeket az alábbiakban látom: 1. A 670 táján 
hazánk területére érkezett avarság kialakulása semmiképpen nem azokon a területe-
ken ment végbe, ahol - mai ismereteink szerint - valaha is finnugor népek éltek, 
következésképp, aligha lehettek finnugor, azaz magyar nyelvűek. 2. Az sem valószí-
nű, hogy az Ázsiából nyugat felé nyomuló avarokhoz valahol Kelet-Európában je-
lentős számú magyar népcsoport csatlakozott, mivel az európai steppén való átvo-
nulásuk idején a magyarok - mint fentebb láttuk - még a „steppe országút"-tól 
északabbra, Magna Hungariában laktak. 3. Régészeti leleteink határozottan ellene 
szólnak annak a feltevésnek, hogy az avarok jelentős tömegekben érték volna meg a 
magyar honfoglalást. A gyér lélekszámú avar lakosság olvadt be igen rövid idő alatt 
a magyarságba, nem pedig fordítva. A régészeti és embertani vizsgálatok egyértel-
műen igazolják, hogy 895-ben nagyszámú új népesség érkezett a Kárpátok meden-
céjébe, akiknek a hitvilágban gyökeredző temetkezési szokásaik, sajátos mintakincsű 
művészetük és embertani alkatuk is különbözött az avarokétól. A magyarság későbbi 
népi fejlődésének alapját ez a 895-ben beköltözött népesség alkotta. 4. Ez utóbbi 
körülményből s még számos más adatból is azt szűrhetjük le, hogy Árpád honfogla-
lóinak túlnyomó többsége magyar nyelvű volt, jelentős török nyelvű csoportot csu-
pán a csatlakozott kabarság alkotott. 5. Végezetül pedig egyetlen egykorú írott forrás 
sem szól arról, hogy a hazánkban 895 előtt magyarok laktak volna, s a korábbi 
helynevekben sem tűnik fel a 'magyar7 népnév. 

Az elmondottak persze nem jelentik azt, hogy a későbbi magyarság elődeit 
kizárólag az Árpáddal bejött népességben kell látnunk, hiszen a honfoglaláskor s 
későbben is számos olyan népcsoportról tudunk, 

Kit magyarrá tett értelem, 
Parancs, sors, szándék, alkalom. 

(Ady Endre: A tavalyi cselédekhez.) 
(Fodor 1975) 
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7. Kézai Simon krónikája 
és a hun rokonság 

Ákos mester után egy évtizednél alig valamivel hosszabb idő elmúltával, 1282 
és 1285 között új, minden előzőnél gyökeresebb átdolgozáson ment keresztül a ma-
gyar őstörténetet megörökítő kép: a gesta első része szerkezetileg ekkor nyerte el azt 
a végleges alakját, amelyben Thuróczy krónikája is reánk hagyományozta. A válto-
zásnak az a lényege, hogy az Ákos mester átdolgozott gesta elé egy terjedelemre is 
jelentős rész került, amely a hunnak mint magyarral rokon népnek a történetét 
tárgyalja. 

A hunokról korábban sem a gesta, sem Anonymus egyáltalán nem tett említést. 
Még az utóbbi is csak odáig ment el, hogy Attila királyt és Álmost, a magyar királyok 
ősét egyaránt Magóg nemzetségéből származtatva, hallgatólagosan népeink szoro-
sabb kapcsolatát érzékeltette. Elképzelhetetlen, hogy a honfoglaló magyarság tuda-
tában élt volna a hunokkal való rokonságának emléke, aminthogy ily kapcsolat a 
valóságban nem is volt. Ellenben a X-XII. századi nyugati elbeszélő kútfők a rémület 
hatása alatt a két népet azonosították, mégpedig úgy, hogy egyesek közülük a X. 
századi magyarok gyanánt hunokat szerepeltettek, mások meg az V. században 
magyarokat léptettek fel, sőt elvétve „Hungari id est Huni" vagy „Huni qui et Ungari 
dicuntur" kifejezéseket is használtak. A XII. század végén élt Viterbói Gottfried, 
Barbarossa Frigyes császár káplánja és jegyzője Memoria Secubrum (1185) és Pant-
heon (1189 körül) című munkáiban már a teljes azonosítás elve alapján szólt Attiláról, 
mint a magyarok királyáról s ennek „flagellum dei" jelzőjét is felemlítette. Amit tehát 
az európai közvélemény eleinte csak felületességből vett valóságnak, azt törté-
netirodalma utólag tudós hivatakozásokkal és érveléssel igazolni törekedett. 

Mindez magában kevés lett volna, hogy a hun-magyar azonosság gondolata 
bekerüljön a magyar gestába. Szükséges volt, hogy a politikai viszonyok az átvételre 
kedvezően alakuljanak. Az a sajátságos keleti orientáció, amely 1272 és 1290 közt a 
magyar politikai életet jellemezte, alkalmas helyzetet teremtett. A király, aki V. István 
halála (1272) után tízéves korában trónra lépett, IV. László, anyja révén kun szárma-
zású volt. Vonzódott rokonaihoz, a néphez, amely csak az imént hagyta el a steppét, 
s a már feudalizálódott, földművelővé lett magyarsággal szemben a kötetlenebb 
állattenyésztő életmódot folytatta, erkölcsi szokásaiban pedig szintén átlépett a ke-
resztény egyház szigorú szabályainak korlátain. A harcias, még el nem puhult kunok 
körében népszerű volt a fiatal király. Nemcsak származása miatt, hanem a sok ked-
vezményért is, amelyben részesítette őket. Egyéni vonzalmán kívül IV. Lászlót érde-
kei szintén a kunok pártolására késztették. A feudális főurakkal szemben, akik bir-
tokaikra támaszkodva igényt emeltek, hogy az állam sorsának intézői legyenek, a 
közvetlenül királyi uralom alatt álló fegyveres nép jelentette legmegbízhatóbb szö-
vetségesét. A fiatal király, amíg eljutott érdekeik azonosságának felismeréséig, sok 
megpróbáltatáson és megaláztatáson ment keresztül. A főurak gyermekkorában báb-
ként rángatták, egymást közti viszályaik, gyűlölködéseik résztvevőjévé alacsonyítot-
ták, addigra pedig, hogy kiismerte magát az intrikák útvesztőjében, a régi királyi 
hatalomnak csak töredékeit hagyták meg számára. A vágy, hogy a hatalmat annak 
a nomád, pogány kun népnek a segítségével szerezze vissza, amelynek körében 
otthonosan érezte magát, kedvező légkört biztosított Attila nagyságának megértésé-
hez. A világhódító hun király követendő példakép lett a fiatal uralkodó előtt. Minél 
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korlátozottabb volt a valóságban uralma, annál inkább vágyódott azt rendkívüli 
méretűvé tenni. 

Almát nem tudta realizálni, udvari clericusa, Kézai Simon a hun történet meg-
írásával azonban megmutatta neki, miként lehet a múlt tükrében a sóvárgott jövőt 
felismerni. Kézai szerfelett egyszerű módon fejtette ki tételét a hun-magyar rokon-
ságról. A magyarságnak abban a bibliai nemzedékrendjében, amelyet Anonymus 
megörökített, Jáfetnek a leszármazottja volt Magóg, azaz - hangzott az etimologizáló 
fejtegetés - Moger, Magyar, akitől az egész nép kapta a nevét. Kézai Mogernek 
(Mogornak) egy Hunor nevű testvért juttatott, s ezt megtette a hunok ősatyjának. 
Miután így leszármazottjaik, a két nép rokonságát hite szerint bebizonyította s a 
gestának Szkítiáról, mint őshazáról, a szkítákról és a magyarok őstörténetéről szóló 
fejezetét megtoldotta a hunokra történő utalásokkal, mindabból, amit a rendelkezé-
sére álló nyugati kútfőkben a hunokról olvasott, megszerkesztette ezek történetét, a 
központban természetszerűleg Attila alakjával. Mivel Iordanes, Gemblouxi Sigebert, 
Viterbói Gottfried elég sok esemény részletét jegyezték fel műveikben, a hun-történet 
tárgyánál fogva élvezetes olvasmánnyá alakult. Kézai azonban nem érte be a direkt 
hírek összefoglalásával: elbeszélését megtoldotta a magyar történetből átvett és né-
hány évszázaddal korábbra átvetített adatokkal, valamint saját kora magyar helyne-
veihez fűzött etimologizálásokkal, és képzeletbeli alakok szerepeltetésével. Ily mó-
don terjedelemre jelentős munka került ki keze alól. 

Ezt a hun-történetnek nevezett részt szerzője és a későbbi átdolgozok önálló 
egységnek fogták fel, mégpedig szerkezetileg és tartalmilag egyaránt, úgy azonban, 
hogy a második résszel a legszorosabban összeforrott. A gestában a hun-történet „a 
magyarok első bejövetele Pannóniába", a tulajdonképpeni magyar történet pedig „a 
második bejövetel" címet viseli. A két nép azonosságát, sorsuknak összeforrottságát 
ez a szerkezeti megoldás kétségtelenül meggyőzően bizonyította nemcsak a XIII. 
vagy XV. századi olvasó számára, hanem mindaddig, amíg a hun-magyar rokonság 
hiedelmét a történeti kritika meg nem döntötte. Addig, míg ez bekövetkezett, Attila 
valamennyi világraszóló tettével magyar nemzeti hőssé lett, világbirodalma pedig 
nemzeti ábrándok nagyra növelője. Korábban csak a szkíták harciassága és katonai 
rátermettsége volt a nemzeti büszkeség élesztője, Kézai után egy gazdagon színezett 
egyéniség lett az a mintakép, amelyhez hasonlóvá válni csábító feladatnak tűnhetett 
fel, mint Thuróczy augsburgi kiadásában a Mátyás királyhoz fűzött „második Attila" 
jelző is mutatja. 

(Mályusz 1967) 
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II. A HONFOGLALAS 
TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI 
8. Györffy György válogatásából, 1974. 

Az orkhoni feliratok 

Az Ég rendeléséből, s mert így kívánta az én jósorsom, kagán lettem. Amint a 
trónra ültem, mind összegyűjtöttem a nincstelen és nyomorult népet, s a szegény 
népet gazdaggá tettem, a kisszámú népet megsokasítottam. Vagy lehet-e valami 
valótlanság az én szavaimban? 

Hallgassátok ezt meg, ti türk bégek és nép! Bevéstem ide, hogy a türk népet 
összegyűjtvén, hogyan szerveztétek meg a birodalmat, de azt is bevéstem ide, hogy 
rossz útra térvén, hogyan hullottatok szét. Minden szavamat, amit hozzátok intéz-
tem, bevéstem az emlékkőbe. Azt látván, ismerjétek meg azokat, ti most élő türk 
bégek és nép! Vagy tévedhettek-e, ti bégek, ti, akik a trónra tekintetek?! 

De fent a türk Ég és a szent türk Föld-Víz határozott: Felemelte atyámat, Elteris 
kagánt, s anyámat, Elbilge katunt, az ég csúcsáról segítvén őket, hogy a türk nép ne 
pusztuljon el, hogy újból nép legyen. 

Atyám, a kagán tizenhét emberrel indult el. Amint elterjedt a hír, hogy kifelé 
vonul, a városban levők a hegyekbe vonultak, a hegyen lakók a völgyekbe szálltak, 
s összegyűlvén, hetvenre szaporodtak. S mert az Ég erőt adott nekik, kagán atyám 
serege a farkasokhoz vált hasonlóvá, ellenségei a bárányokhoz lettek hasonlóvá. 
Hadat vezetvén keletre és nyugatra, összegyűjtötte és megszaporította őket, s össze-
sen hétszázan lettek. 

Mikor számuk hétszázra növekedett, őseim törvényei szerint megszervezte és új 
életre keltette a népet, melynek nem volt birdalma és kagánja, a népet, mely rabszol-
gává és rabszolganővé lett, a népet, mely türk törvényeit elhagyta. Megszervezte 
azután a tölisz és tardus népet, jagbut és sadot rendelt számukra. Délen a kínai nép 
volt az ellensége, északon Báz kagán és a tokuz oguz nép volt az ellensége, a kirgiz, 
kurikán, harminc tatár, kitaj, tatabi, mind ellensége volt... Negyvenhétszer vonult 
hadba, s húsz csatát vívott. Mivel az Ég úgy rendelte, elvette a birodalmat azoktól, 
akiknek birodalmuk volt, megfosztotta kagánjuktól azokat, akiknek kagánjuk volt, 
az ellenséget meghódította, akiknek térde volt, földre kényszeríttette, akiknek feje 
volt, meghajlíttatta. 

Miután ily nagy birodalmat és hatalmat szerzett, meghalt az én kagán atyám. 
Elsőnek Báz kagán balbalját helyeztük le kagán atyám sírjára. 

Azután nagybátyám vette át a hatalmat. Mikor kagán bátyám trónra ült, újból 
megszervezte és felemelte a türk népet, gazdagokká tette a szegényeket, megsokasí-
totta a kisszámú népet. Én magam a tardus nép sadja voltam kagán bátyám uralko-
dása alatt. Keletre a Zöld folyóig és a Santung síkságig vezettünk sereget kagán 
bátyámmal, nyugatra a Vaskapuig vezettünk hadat, a Kögmen hegységen túl, a 
kirgizek földjéig vezettünk hadat. (18) Összesen huszonötször vonultunk hadba, és 
tizenháromszor ütköztünk meg. Elvettük a birodalmat attól, akinek birodalma volt, 
megfosztottuk kagánjától azt, akinek kagánja volt, térdre kényszerítettük azt, akinek 
térde volt, fejet hajtattunk azzal, akinek feje volt. 
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Ibn Ruszta 

A besenyők országa és a bolgárok közé tartozó' .sz.k.l-ek országa között van a 
magyarok határai közül az első (szélső) határ. 

A magyar pedig a türkök egyik fajtája. 
Főnökük 20 000 lovassal vonul (lovagol) ki. 
Főnökük neve K.nde (Künde vagy Kende). 
Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki király-

ként uralkodik fölöttük, Dzs.la-nak (Dzsila vagy Dzsula, Gyula) hívják. Minden 
magyar a Dzsila nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben 
és más ügyekben. 

Sátraik (boltos jurtjaik) vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld 
vegetációval. „Bárhova is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktáruk-
kal, (az uralkodó) kísérőivel és a trónussal, a sátrakkal és az állatokkal." 

Országuk kiterjedt, „hossza és szélesége szász-száz farszakh". Egyik határuk a 
Rúm- (Bizánci-, vagyis Fekete-) tengert éri, amelybe két folyó ömlik. Ezek közül egyik 
nagyobb, mint a Dszajhún (Amu-Darja). Lakhelyeik e két folyó között vannak. Ami-
kor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez 
éppen közelebb van. Ott marad télire és halászik. A téli tartózkodás ott alkalmasabb 
számukra. 

A tőlük balra (nyugatra), a szlávok oldalánál levő folyónál egy bizánciakhoz 
tartozó nép lakik. Mindannyian keresztények és w.n.n.d.r-nak (nándor = bolgár) hív-
ják őket. Többen vannak, mint a magyarok, de gyengébbek náluk. 

E két folyó közül az egyiket Atilnak (Don), a másika Dunának hívják. Amikor a 
magyarok a (Duna) folyó partján vannak, látják (ezeket) a nándorokat. 

A nándorok felett, a folyó partján, egy nagy hegy (Kárpátok) van. Ennek a 
hegynek az oldalánál egy folyó tűnik elő. A hegy mögött pedig egy keresztény nép 
él, amelyet m.r.dá-nak (m.r.wá-nak) neveznek. Közöttük és a nándorok között tíz 
napi járóföldnyi út van. (A morva) nagy lélekszámú nép. Ruházatuk emlékeztet az 
arabokére: turbánból, ingből és kabátból áll. Veteményeik és szőlőik vannak. Vizeik 
a föld színén folynak. Föld alatti csatornáik nincsenek. Azt mondják, hogy többen 
vannak, mint a bizánciak, és hozzájuk (a bizánciakhoz) tartozó külön nép. Leginkább 
az arabokkal kereskednek. 

Az a folyó pedig, amelyik a magyaroktól jobbra (keletre) van, a szlávok felé, 
majd onnan a kzárok vidékei felé folyik. A két folyó közül ez a nagyobbik. 

A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok szántó-
földjük van. 

(Állandóan) legyőzik azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos 
élelmiszer-adókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint foglyaikat. 

A magyarok tűzimádók. 
Meg-megrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek a parton, amíg a 

bizánciak országának egy kikötőjéhez nem érnek, amelynek K.r.kh (Keres) a neve. 
Azt mondják, hogy a kazárok régebben körülsáncolták magukat a magyarok és 

az országukkal szomszédos más népek ellen. 
Amikor a magyarok Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak. 

Azok (a magyarok) eladják nekik a rabszolgákat és vesznek bizánci brokátot, gyap-
júszőnyegeket és más bizánci árukat. 

(Ezek) a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyono-
sak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk 
brokátból készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak. 

26 



Állandóan portyára mennek a szlávok ellen. A magyaroktól a szlávokig tíz napi 
járóföldnyi út van. Á szlávok országának határvidékeihez közel egy város van. 

Leánykérés alkalmával náluk az a szokás, hogy amikor a leányt megkérik, vétel-
árat visznek a leány gazdagságával arányban, több vagy kevesebb állatot. Amikor a 
vételár meghatározására összeülnek, a leány atyja a vőlegény atyját saját házába viszi 
és mindent összegyűjt, amije csak van coboly-, hermelin-, mókus-, nyestprémből és 
rókamálból, a brokát ruhahuzatokkal és mindenféle bőrrel egyetemben tíz bőrruhára 
valót. (Mindezt) egy szőnyegbe göngyölíti és a vőlegény atyjának lovára kötözi, majd 
hazaküldi őt. Akkor az mindent elküld neki (a leány atyának), amire csak szükség 
van az előre megállapított vételárhoz: állatot, pénz, ingóságot, - és akkor hazaviszi 
a leányt. 

Ibn Fadlán 

A kazárok királyát kagánnak nevezik. Ő minden négy hónapban csak egyszer 
jelenik meg nyilvánosan, egyébként teljes visszavonultságban él. Őt magát Nagy-ka-
gánnak, helyettesét pedig Kagán-behnek hívják. Az utóbbi vezeti a seregeket és 
igazgatja azok ügyeit. Ő intézi az államügyeket, ő foglalkozik velük, ő jelenik meg 
nyilvánosan (a nép előtt), és ő vezeti a portyákat. Neki vetik alá magukat a szomszé-
dos királyok. 

(A Kagán-beh) minden nap a Nagy-kagán színe elé járul, megalázva magát isten 
színe előtti alázattal. Nem járul eléje csak mezítláb, miközben kezében egy darab fát 
visz. Amikor köszönti őt, meggyújtja ezt a fát előtte, majd amikor meggyújtotta, a 
király mellé ül a trónusra, jobb keze felől. Utána egy másik ember következik méltó-
ságban, akit K.n.d.r- (valószínűleg Kündü-) kagánnak neveznek, azután pedig egy 
másik, akit Dzsáw.s.gh.j.r-nak hívnak. 

A Nagy-király szokásai közé tartozik, hogy nem ül az emberekkel, és nem is 
beszél velük. Őhozzá nem mehet be senki azokon kívül, akiket említettünk. A felol-
dás és megkötés joga az egyes ügyekben, továbbá a büntetések kiszabásának intézése 
és az államügyek irányításának terhe helyettesének, a Kagán-behnek a kötelessége. 

A Nagy-királyok temetési szokásaihoz tartozik, hogy a Nagy-királynak, amikor 
meghal, egy nagy udvart építenek, amelyben húsz ház van. Minden egyes házban 
sírt ásnak neki. Ezután követ törnek olyan apróra, mint a por(szem), szétszórják 
benne, majd oltatlan meszet dobnak rá. Áz udvar alatt egy folyó van, mégpedig egy 
nagy folyó, amelynek vize áramlik. Ezt a folyót a sír fölött vezetik át: azt mondják, 
azért, hogy ne férjen hozzá se ördög, se ember, se férgek, se csúszómászók. Amikor 
megvolt a temetés, mindazokat, akik a temetésen részt vettek, lefejezik, hogy senki 
se tudja, hogy melyik házban van (a király) sírja. Ezt a sírt egyébként „paradicsom"-
nak nevezik és azt mondják: „Bement a paradicsomba". Minden házat arannyal 
átszőtt brokát fed. 

A kazár király szokásai közé tartozik, hogy huszonöt feleséget tart. Feleségei 
közül mindegyik a vele szomszédos királyok leányai közül származik. A király vagy 
békésen, vagy erőszakkal veszi el őket. Van még hatvan rabszolgalánya és ágyasa is, 
valamennyi rendkívül szép. Mindegyik feleségének, akár szabad nő, akár ágyas, 
külön palotája van, amelnyek kupolája szádzs-fával van burkolva. 

Ha a király kilovagol, akkor egész serege kivonul vele, tekintettel arra, hogy ő 
kilovagolt, mégpedig úgy, hogy egy mérföld távolság van közöttük. Ha bármelyik 
alattvalója megpillantja őt, teljesen arcra borul előtte, és nem emeli fel fejét mindad-
dig, amíg el nem haladt mellette. 

A (Nagy-királyok) uralma negyven esztendő, s ha csak egyetlen nappal is túlha-
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ladtak ezen, megölik őket alattvalóik és kíséretük, és ezt mondják: „Már megfogyat-
kozott értelme és meggyengült ítélete." 

Ha a király valahova sereget küld, az semmi szín alatt hátat nem fordít, mert ha 
megfutamodik, mindenkit megölet (a király), aki csak visszatér hozzá. A vezéreket 
és saját helyettesét pedig, ha megfutamodnak, maga elé rendeli, odaviteti feleségeiket 
és gyermekeiket is, és szemük láttára másnak adja őket. Ugyanúgy tesz lovaikkal, 
ingóságaikkal, fegyvereikkel és szállásaikkal is. Néha mindegyikőjüket kettévágatja 
vagy keresztre feszítteti, vagy nyakuknál fogva fára kötteti őket, néha pedig, ha 
kegyet akar gyakorolni velük szemben, lovásszá fokozza le őket. 

A kazár királynak egy nagy város van az Atil folyó mellett, amely két részből 
áll. Az egyikben laknak a mohamedánok, a másikban a király és kísérete. A moha-
medánok fölé a király egyik apródja van rendelve, akinek Kh.z a neve. Ő mohame-
dán, és illetékes a kazárok földjén lakó és a kereskedelmi ügyekben odautazó moha-
medánok minden jogügyletében. Rajta kívül senki sem vizsgálhatja meg ügyeiket, és 
nem hozhat döntést bennük. 

A mohamedánoknak ebben a városban egy pénteki mecsetjük is van, amelyben 
az istentiszteletet végzik, s ahol péntekenként megjelennek. A mecsetnek magas 
minaretje van és számos müezzinje. Mikor a hidzsra 310. évében (i. sz. 922-923) 
eljutott a királyhoz a hír, hogy a mohamedánok lerombolták a Dár al-Báb.n.dzs-ban 
levő zsinagógát, ő is leromboltatta a minaretet, és megölette a müezzineket, és ezt 
mondta: „Ha nem félnék, hogy az iszlám országaiban egyetlen zsinagóga sem marad, 
elpusztíttatnám a mecsetet is." 

A kazárok és királyuk zsidó. A szlávok és többi szomszédaik is alattvalóik 
voltak, szolgai alázattal fordultak feléjük, és engedelmességet tanúsítottak velük 
szemben. 

Bölcs Leó: Taktika 

Mások pedig a sereg egy részét állítják lesbe, s nem a nagyobb részét, hanem a 
kisebbet. Az összecsapás megtörténtével azok, akiket előre állítottak, szándékosan 
futásnak erednek, és ha az ellenség hadirend nélkül végzi az üldözést, miután azok 
túlhaladtak a leshelyen, a lesben állók előjönnek és az ellenség mögött hátába kerül-
nek. Azután az előre meghatározott jelre a megfutamodók is visszafordulnak, és 
közreveszik őket. Ez többnyire az északibb és szkíta népeknél szokott előfordulni, 
mint például a türköknél és a hozzájuk hasonlóknál, mert ezek hadirend nélküliek... 

Mert a népek közül némelyek, mint pl. a türkök, üldözés közben nem csatarend-
ben támadnak rá az üldözöttekre, minek következtében könnyebben éri őket baj a 
csatarendben visszavonuló üldözöttek részéről, ha azok visszafordulnak. 

Mások viszont hidegvérrel és hadirendben üldöznek, miért is az ellenük vissza-
fordulóknak nem arra kell törekedniök, hogy szembekerüljenek velük, hanem hogy, 
mint mondottuk, oldalvást és hátba támadják őket. 

Minthogy türköket említettem, úgy vélem, hogy nem hiábavaló annak megvilá-
gítása, hogy hogyan fejlődnek csatarendbe, és hogyan kell velük szemben csatarend-
be állni, minthogy kellő tapasztalásból tanultunk, felhasználván őket szövetségesek-
ként, amikor a bolgárok megszegték a békeszerződést és Thrákia vidékeit lerohanták. 
Az Istenünk, Krisztus, a mindenség királya ellen elkövetett esküszegést megtorló 
igazságszolgáltatás sietett nyomban rájuk mérni a büntetést. Minthogy a mi haderő-
ink el voltak foglalva a szaracénekkel, az isteni gondviselés a rómaik helyett a tür-
köket vetette harcba a bolgárok ellen. Miután a mi császári felségünk hajóhada 
segítséget nyújtván, átszállította őket az Isztroszon, ezek három csatában tönkrever-
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ték a bolgároknak a keresztények ellen gonoszul fegyvert fogó seregét, s mintegy 
hóhér gyanánt küldettek ellenük, nehogy a keresztény rómaiak keresztény bolgárok 
vérével készakarva beszennyezzék magukat. 

A szkíta népeknek tehát, mondhatni, egyforma életmódjuk és szervezetük van: 
sok fő alatt állnak, és a dolgokkal szemben közönyösek: általában nomád életet élnek. 
Csupán a bolgárok és kívülük még a türkök népe fordít gondot hadirendre, mely 
hasonló náluk, s így a többi szkíta népnél nagyobb erővel vívják a közelharcokat, és 
egy főnek az uralma alatt állnak. 

Ámde szólni fogunk a türkök szervezetéről és hadirendjéről, mely keveset vagy 
mit sem különbözik a bolgárokétól; hogy férfiakban gazdag és szabad ez a nép, s 
egyéb pompát és bőséget mellőzvén, csupán arra van gondja, hogy vitézül viselked-
jék a maga ellenségeivel szemben. 

Ez a nép tehát, amely egy fő alatt áll, fellebbvalóitól kemény és súlyos bünteté-
seket áll ki elkövetett vétkeiért, s nem szeretet, hanem félelem tartja őt féken; a 
fáradalmakat és nehézségeket derekasan tűrik, dacolnak a hőséggel és faggyal és a 
szükségesekben való egyéb nélkülözéssel, mint afféle nomád nép. 

A türkök törzsei fürkészők és szándékaikat rejtegetők, barátságtalanok és meg-
bízhatatlanok, telhetetlen kincsszomj rabjai; semmibe se veszik az esküt, sem szerző-
déseket nem tartanak meg, sem ajándékokkal nem elégszenek meg, hanem mielőtt 
az adottat elfogadnák, fondorlaton és szerződésszegésen törik a fejüket. 

Ügyesen kilesik a kedvező alkalmakat, és ellenségeiket nem annyira karjukkal 
és haderejükkel igyekeznek leverni, mint inkább csel, rajtaütés és a szükségesekben 
való megszorítás útján. 

Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, s így a harcokban legtöbbjük kétféle 
fegyvert visel, vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség 
megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat használják. Üldöztetés közben azonban 
inkább íjukkal szerzik meg az előnyt. 

De nemcsak ők maguk viselnek fegyvert, hanem az előkelők lovainak szügyét 
is vas vagy nemez fedi. 

Sok gondot fordítanak rá, hogy gyakorolják magukat a lóhátról való nyilazásban is. 
Követi őket nagy csapat ló, mén és kanca is, részint táplálékul és tejivás végett, 

részint pedig sokaság látszatának keltése végett. 
Nem ütnek körülárkolt tábort, mint a rómaiak, hanem a háború napjáig nemzet-

ségek és törzsek szerint szétszéledve, télen-nyáron folyvást legeltetik lovaikat; hábo-
rú idején pedig a szükséges lovakat maguk mellett tartva és béklyóba verve őrzik 
türk sátraik közelében a csatarendbe állás idejéig; s a csatarendbe álláshoz éjnek 
idején kezdenek. 

Őrseiket messzire sűrűn egymás mellé helyezik el, nehogy egykönnyen rajtaütés 
érje őket. 

A harcban nem mint a rómaiak, három hadosztályban állnak csatarendbe, ha-
nem különböző ezredekben, tömören összekötve egymással az ezredeket, melyeket 
csak kis közök választanak el, hogy egyetlen csatasornak látszódjanak. 

A derékhadon kívül van tartalékerejük, melyet kiküldenek tőrbe csalni azokat, 
akik elővigyázatlanul állnak fel velük szemben, vagy pedig szorongatott csapatrész 
megsegítésére tartogatnak. Málhájuk a csatasor mögött a közelben van, a csatasortól 
jobbra vagy balra egy vagy két mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak vele. 

Gyakran egy kötélre vévén a felesleges lovakat, hátul, azaz a csatasor mögött 
annak védelmére helyezik el. A harcvonal rendjének mélységét, azaz a sorokat nem 
egyformán alakítják, inkább a mélységre fordítván gondot, hogy a harcvonal vastag 
legyen, és az arcvonalat egyenletessé és tömörré teszik. 

Jobbára a távolharcban, a lesbenállásban, az ellenség bekerítésében, a színlelt meg-
hátrálásban és visszafordulásban és a szétszóródó harci alakulatokban lelik kedvüket. 
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Hogyha pedig megfutamították ellenfeleiket, minden egyebet félretesznek és 
kíméletlenül utánuk vetik magukat, másra sem gondolva, mint az üldözésre. Mert 
nem elégednek meg, miként a rómaiak és a többi nép, ideig-óráig való üldözéssel és 
zsákmányszerzéssel, hanem mindaddig szorítják, amíg csak teljesen fel nem morzsol-
ják az ellenséget, minden eszközt felhasználva e célból. 

Ha pedig valamely üldözött ellenségük megerősített helyre menekül, azon van-
nak, hogy pontosan kipuhatolják, hogy mind a lovak, mind az emberek miben 
szenvednek hiányt, s mindent elkövetnek, hogy az ezekben való megszorítás útján 
ellenfeleiket kézre kerítsék vagy ezeket tetszés szerinti egyezségre rábírják, oly mó-
don, hogy eleinte enyhébb feltételeket szabnak, majd ha ezekbe az ellenség belement, 
más, nagyobb dolgokkal hozakodnak elő. 

Türk ellenfeleinknek hátrányos a legelő hiánya, tekintve a magukkal vitt lovak 
sokaságát. 

Ütközet idején főleg a hadirendben álló gyalogos alakulat fog nagy kárt tenni 
bennük, amely ártalmukra van nekik, akik a lovasok és lóról le nem szállnak, mert 
gyalogosan nem képesek helytállni, minthogy lóháton nőttek fel. 

Hátrányos nekik a lapályos és puszta vidék is, továbbá a lovasság sűrű csatasora, 
mely szakadatlanul nyomukban van. 

Hátrányos nekik a fegyveres kézitusa is és az éjjeli támadások, melyek biztos 
sikerűek abban az esetben, ha a támadók egyik része hadirendben áll, a másik része 
pedig rejtve marad. 

Bíborbanszületett Konstantin: 
A birodalom kormányzása 

A besenyőkről és türkökről 

A türkök nemzetsége szintén nagyon retteg és fél az említett besenyőktől, mint-
hogy gyakran szenvedett tőlük vereséget, és már-már a teljes pusztulás szélén volt. 
Ezért a türkök szemében mindig félelmetesnek számítanak a besenyők, s ezek féken 
tartják őket. 

A besenyőkről, oroszokról és türkökről 

Ha a rómaiak császára a besenyőkkel békében van, sem az oroszok, sem a türkök 
nem tudnak fegyveres erővel rátörni a rómaiak birodalmára, de még nagy és mér-
téktelen követeléseket sem támaszthatnak pénzben és árucikkekben a rómaiakkal 
szemben a béke fejében, mert félnek e nép haderejétől, amelyet a császár ellenük 
fordíthat, mialatt ők a rómaiak ellen hadat viselnek. Mert a besenyők, amennyiben 
kötelezi őket a császár iránti barátságuk, és az ő levelei és ajándékai megnyerik őket, 
könnyen rátörhetnek mind az oroszok, mind a türkök földjére, asszonyaikat és gyer-
mekeiket rabságba ejthetik és földjüket végigzsákmányolhatják. 

A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett magának lakóhelyet, azon a 
helyen, melyet első vajdájuk nevéről Levediának neveznek, amely vajdát tulajdon-
nevén Levedinek, méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is, vajdának 
hívták. Ezen a helyen, az imént említett Levediában folyik a Chidmasz folyó, melyet 
Chingilúsznak is neveznek. De abban az időben nem türköknek mondták őket, 
hanem valamilyen okból szávartü ászfalünak nevezték. A türkök hét törzsből állot-
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tak, de sem saját, sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle 
vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt 
laktak a kazárokkal három (háromszáz?) esztendeig, s minden háborújukban együtt 
harcoltak a kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán, vitézségükért és szövetségükért 
nemes kazár nőt adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, 
vitézségének nagy híre és nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de 
a sors úgy akarta, hogy az a Levedi nem nemzett azzal a kazár nővel gyermeket. A 
besenyők pedig, akiket korábban kangarnak neveztek (ugyanis ez a kangra név náluk 
a nemes származás és vitézség értelmében volt használatos), ezek hát a kazárok ellen 
háborút indítván és legyőzetvén, kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni és a 
türkökére letelepedni. Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők 
közt háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. 
Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén 
mostanáig szávartü ászfalünak hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, 
Levedivel nyugatra ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mos-
tanában a besenyők népe lakik. Kevés idő múltával az a kagán, Kazária fejedelme 
üzenetet küldött a türköknek, hogy küldjék el hozzá első vajdájukat, Levedit. Levedi 
tehát megérkezvén Kazária kagánjához, tudakolta, hogy mi okból hívatta őt magá-
hoz. A kagán azt mondta neki, hogy: „Azért hívattunk, hogy mivel nemes szárma-
zású, értelmes és vitéz vagy, és a türkök közt az első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, 
és engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak." О pedig válaszolva a ka-
gánnak, azt mondta, hogy: „Nagyra veszem irántam való hajlandóságogat és jóindu-
latodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, minthogy azonban nincs elég erőm 
ehhez a tisztséghez, nem fogadhatok szót neked, azonban van rajtam kívül egy másik 
vajda, akit Almosnak neveznek, akinek fia is van, név szerint Árpád; ezek közül akár 
az az Álmos, akár a fia, Árpád legyen inkább fejedelem, aki rendelkezésetekre áll." 
Megtetszett annak a kagánnak ez a beszéd, és embereit vele adván, a türkökhöz 
küldte őket, és ezek megbeszélték ezt a türkökkel, a türkök pedig jobbnak tartották, 
hogy Árpád legyen a fejedelem, mintsem atyja Álmos, minthogy tekintélyesebb volt, 
s egyaránt nagyra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért, és 
rátermett volt erre a tisztségre, és így a kazárok szokása és törvénye szerint pajzsra 
emelvén, fejedelemmé tették. Ez előtt az Árpád előtt a türköknek más fejedelmük 
sohasem volt, s ettől fogva mindmáig ennek a nemzetségéből lesz Turkía fejedelme. 
Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddal együtt 
elűzték őket. A türkök tehát megfutamodván, földet kerestek, ahol megtelepedhet-
nének, s jővén, ők meg elűzték Nagy Moravia lakóit, s megszállták azok földjét, 
amelyen a türkök most is mindmáig laknak. És attól fogva a türkök nem vették fel a 
harcot a besenyőkkel. A türköknek amaz előbb említett népéhez, amely kelet felé 
Perzsia vidékén telepedett le, ezek a nyugati vidéken lakó, előbb említett türkök 
mostanáig küldenek ügynököket, és meglátogatják őket és gyakran hoznak választ 
tőlük ezeknek. 

A kabarok és a türkök törzseiről 

Első a kabaroknak a kazároktól elszakadt, előbb említett törzse, második a Nyé-
kié, harmadik a Megyerié, negyedik a Kürtügyermatué, ötödik a Tarjáné, hatodik 
Jeneh, hetedik Keri, nyolcadik Keszi. És így egymással összeolvadván, a kabarok a 
türkökkel a besenyők földjére telepedtek le. Ezután Leó, a krisztusszerető és dicső 
császár hívására átkeltek a Dunán, és megtámadván Simeont, teljesen legyőzték, és 
iramukban egészen Preszlavig hatoltak, és bezárván őt Mundraga várába, visszatér-
tek saját földjükre. Abban az időben Liüntika, Árpád fia volt a fejedelmük. Miután 
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azonban Simeon újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát, 
a besenyőkhöz küldött, és megegyezett velük, hogy leverik és megsemmisítik a 
türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök ellen 
jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették és a földjük őrzésére hátrahagyott tür-
köket gonoszul kiűzték onnan. Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen 
pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, melyen ma is laknak, s ame-
lyet, mint mondottuk, a folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt a helyet pedig, 
amelyen a türkök korábban voltak, az ott keresztülmenő folyó nevéről Ételnek és 
Küzünek nevezik, s mostanában a besenyők lakják. A türkök pedig a besenyőktől 
elűzetve, elmentek és eltelepedtek arra a földre, amelyen most laknak. Ezen a helyen 
vannak bizonyos régi emlékek: az első, ahol Turkia kezdődik, Trajánusz császár 
hídja, azután még háromnapi útra ettől a hídtól Belgrád, amelyben a szent nagy 
Konstantin császár tornya is van, és ismét a folyó visszakanyarodásánál van az 
úgynevezett Szirmium, Belgrádtól kétnapi útra, és azokon túl a kereszteletlen Nagy 
Moravia, melyet a türkök megsemmisítettek, s amelyen előbb Szvatopluk uralkodott. 

Ezek az Isztrosz folyó menti emlékek és elnevezések, ami pedig ezektől felfelé 
esik, ahol Turkia egész szállásterülete van, azt mostanában az ott folyó folyók nevéről 
nevezik el. A folyók ezek: első folyó a Temes, második folyó a Tútisz (Bega), harma-
dik folyó a Maros, negyedik folyó a Kőrös, és ismét egy másik folyó a Tisza. A türkök 
közelében vannak keleti oldalon a bolgárok, ahol őket az Isztrosz folyó választja el, 
amelyet Dunának is neveznek, észak felé a besenyők, nyugatabbra a frankok, dél felé 
pedig a horvátok. A türköknek ez a nyolc törzse nem engedelmeskedik csak a maga 
fejedelmeinek, de megegyezésük van arra nézve, hogy a folyóknál, bármely részen 
üt ki a háború, teljes odaadással és buzgalommal együtt harcolnak. Első fejük az 
Árpád nemzetségéből sorban következő fejedelem, és van két másik is, a jila és a 
karcha, akik bírói tisztséget viselnek; de van fejedelme minden törzsnek is. 

Tudnivaló, hogy a jila és a karcha nem tulajdonnév, hanem méltóság. 
Tudnivaló, hogy Árpád, Turkia nagy fejedelme négy fiat nemzett: elsőnek Tar-

kacsut, másodiknak Jeleget, harmadiknak Jutocsát, negyediknek Zoltánt. 
Tudnivaló, hogy Árpád első fia, Tarkacsu nemzette fiát, Tevelit, a második fiú, 

Jeleg nemzette fiát, Ézeleget, a harmadik fiú, Jutocsa nemzette fiát, Falicsit, a mostani 
fejedelmet, a negyedik fiú, Zoltán nemzette fiát, Taksonyt. 

Tudnivaló, hogy Árpád fiai mind meghaltak, de unokái, Fali, Tasi és Taksony 
életben vannak. 

Tudnivaló, hogy Teveli meghalt, és az ő fia barátunk, Termacsu, aki a minap jött 
fel Bulcsúval, Turkia harmadik fejedelmével és karchájával. 

Tudnivaló, hogy Bulcsú, a karcha, Kalinak, a karchának a fia, és hogy a Kali 
tulajdonnév, a karcha méltóság, valamint a jila is, amely nagyobb a karchánál. 

Orosz évkönyvek 

(Év nélkül.) Hosszú idő múlva a szlávok a Duna mentén telepedtek meg, ahol 
ma a magyar és bolgár föld van. És ezek közül a szlávok közül sokan széledtek el a 
földön, saját nevet véve fel a helytől, ki hol telepedett meg. Mikor a frankok rátörtek 
a dunai szlávokra és közéjük telepedtek és erőszakoskodtak rajtuk, a szlávok egy 
része elment és a Visztula mentén szállt meg... 

Mikor pedig a szláv nép, mint mondottuk, a Duna mellett élt, a szkítáktól, 
mégpedig a kazároktól jöttek, akiket bolgároknak neveznek, és letelepedtek a Duna 
mentén, és a szlávok elnyomói lettek. Majd azután fehér magyarok jöttek, és örö-
költék a szlávok földjét, miután'elkergették a frankokat, akik azelőtt foglalták el a 
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szlávok földjét. Ezek a magyarok ugyanis Herakleiosz császár (610-641) korában 
jelentek meg, aki megtámadta Hozdroj perzsa császárt. És ebben az idóЪen voltak 
az avarok is, akik harcoltak Herakleiosz császárral, és kevés híja, hogy el nem 
fogták... 

Ezek után jöttek a besenyők, majd a fekete magyarok mentek Kijev mellett, 
később Oleg idejében... 

6406. (898.) év. Vonultak a magyarok Kijev mellett a hegyen keresztül, amelyet 
ma magyarnak nevezünk. Megérkezvén a Dnyeperhez, megállottak sátraikkal, mert 
úgy vándoroltak, mint a kunok. Megjővén kelet felől, és átvergődvén a hegyeken 
keresztül, amelyeket magyar hegyeknek neveznek, hadakozni kezdtek az ott élő 
frankokkal és szlávokkal. Előbb ugyanis szlávok éltek ott, és a frankok elfoglalták a 
szláv földet, azután meg a magyarok elűzték a frankokat, és örökölték azt a földet, 
és letelepedtek a szlávokkal, alávetvén őket maguknak, és azóta nevezik magyar 
földnek. És elkezdtek a magyarok hadat viselni a görögökkel, és feldúlták a trák és 
makedón földet egészen Szalonikiig, és elkezdtek haddal járni Morvára és a csehekre. 
Egy szláv nyelvet alkottak ugyanis a Duna mentén lakó szlávok, akiket a magyarok 
leigáztak, és Moravia, és a csehek, és a lengyelek, és a poljánok, akiket ma oroszoknak 
hívnak. Először a morvák számára fordították le a szent könyveket, amely írást 
szlávnak neveznek, amely megvan Oroszországban és a dunai Bulgáriában is. 

6410. (902.) év. Leó császár felfogadta a magyarokat a bolgárok ellen. A magya-
rok pedig érkezvén, pusztították az egész bolgár földet. Simeon azonban a magyarok 
ellen fordult, de a magyarok ellene indultak, és megverték a bolgárokat, Simeon alig 
menekült meg Szilisztriában. 

6442. (934.) év. Először mentek a magyarok Bizánc ellen, és pusztították az egész 
Tráciát; Római császár azonban békét kötött a magyarokkal. 

6451. (943.) év. Újból mentek a magyarok Bizánc ellen, de békét kötve, visszatér-
tek hazájukba. 

A magyarok története 

(26)... Jézus Krisztus megtestesülésének 888. évében a magyarok, vagyis hunok, 
akiket latinul Ungarusoknak neveznek, újból beköltöztek Pannóniába. Átvonultak a 
besenyők és fehér kunok országán, Szuszdalon és Kijev városán, majd a havasokon 
átkelve egy tartományba értek, ahol számtalan sast láttak, s itt e sasok miatt nem 
maradhattak, mivel a sasok úgy zúdultak le rájuk a fákról, mint a legyek, s barmaikat 
és lovaikat felfalva elpusztították. Az Isten ugyanis azt akarta, hogy gyorsabban 
szálljanak alá Magyarországra. Innen a hegyeken három hét alatt keltek át, s elérkez-
tek Magyarország végeire, tudniillik Erdélybe, az említett népek akarata ellenére. Itt 
hét földvárat építettek feleségeik és vagyonuk őrzésére, s egy ideig itt maradtak. Ezért 
a németek ettől a naptól kezdve ezt a tartományt Siebenbürgennek, azaz „hét vár"-
nak nevezik. 

(28) A hét vezér között Álmos fia Árpád volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, 
aki Ügek fia Előd unokája volt. Az ő atyját, Álmost, Erdélyországban megölték, nem 
mehetett ugyanis be Pannóniába. Erdélyben tehát megpihentek és barmaikat erőhöz 
juttatták. Hallván pedig a lakosoktól a föld jóságát, hogy a Duna a legjobb folyóvíz, 
és hogy annál a tájnál a világon jobb föld nincsen, tanácsot tartottak, és Künd fiát, 
Kusidot követül küldték, hogy menjen és tekintse meg az egész földet, és ismerje ki 
a föld lakosait. Midőn Kusid Magyarország közepére érkezett és a Duna mellékére 
ereszkedett, a helyet gyönyörűségesnek, a földet körös-körül jónak és termékenynek, 
a folyó vizét és rétjeit kitűnóeknek találta, s megtetszett neki. Azután a tartomány 
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Szvatopluk nevű fejedelméhez ment, aki Attila után uralkodott. Köszöntötte őt övéi 
nevében, és előadta az okot, amiért jött. Ezt hallván, Szvatopluk nagyon megörült, 
mert azt gondolta, hogy telepesek, s azért jönnek, hogy a földet műveljék. Ezért a 
követet örömmel küldte vissza. Kusid pedig megtöltvén kulacsát a Duna vizéből, 
megrakván tömlőjét perjefűvel, és mutatót vévén a fekete homokos földből, visszatért 
övéihez. S amint elbeszélt mindent, amit hallott és látott, nagyon megörültek. A 
kulacs vizet, a földet és a füvet megmutatta nekik. Megízlelvén, úgy látták, hogy a 
föld igen jó, vize édes és legelőjén olyan füvek teremnek, mint amilyenekről a követ 
beszélt. Árpád pedig övéitől körülvéve, ivókürtjét megtöltötte a Duna vizéből, és az 
összes magyar előtt a kürtre a mindenható Isten kegyelmét kérte, hogy az úr azt a 
földet engedje nekik örökre. Amint szavait végezte, a magyarok háromszor kiáltot-
ták: „Isten, Isten, Isten!" Ekkor találták fel ezt a szokást, amely a magyaroknál a mai 
napig megvan. Azután visszaküldték ugyanazt a követet közmegegyezéssel az em-
lített fejedelemhez, és földjéért egy nagy fehér lovat küldtek neki arábiai arannyal 
megaranyozott nyereggel és aranyos fékkel. Ennek láttára a fejedelem még jobban 
megörült, mert úgy vélte, hogy azt, mint holmi telepesek, a földért küldötték. A követ 
pedig azt kérte a fejedelemtől, hogy adjon földet, füvet és vizet. A fejedelem erre 
elmosolyodva mondotta: „Vegyenek, amennyit akarnak ezért az ajándékért!" S így 
a követ visszatért övéihez. Erre Árpád és a hét vezér benyomult Pannóniába, nem 
mint jövevény, hanem mint a föld örökös jogú birtokosa. Ekkor másik követet küld-
tek a fejedelemhez, és ezzel az üzenettel bocsátották el: „Árpád és emberei azt 
mondják neked, hogy azon a földön, amelyet megvettek, ne maradj tovább semmi-
képpen, mivel a földedet lovon, füvedet féken, vizedet nyergen megvették, és te 
szegénységed és kapzsiságod miatt a földet, füvet és vizet nekik engedted!" Midőn 
a fejedelemnek elmondták az üzenetet, így szólt: „Azt a lovat üssék agyon bunkós-
bottal, a féket dobják a rétre, a nyerget pedig vessék a Duna vizébe!" Mire a követ 
így szólt: „S aztán az én uramnak mi kára lesz belőle? Ha a lovat agyonütöd, az ő 
kutyáinak adsz eledelt; ha az aranyos féket a fűbe dobod, kaszáláskor az ó emberei 
lelik meg, ha az aranyos nyerget Dunába veted, az ő halászai vonják ki a partra, s 
azok viszik haza! Akié a föld, a fű, a víz, azé minden!" A fejedelem ezt hallván s 
félvén a magyaroktól, hirtelen hadat gyűjtött, meg segítséget kért barátaitól, és mind-
ezeket összeszedvén, ellenük indult. Á magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, s 
egy gyönyörűséges mezőn hajnalhasadtával harcra keltek. Az Úr segedelme pedig a 
magyarokkal volt, kiknek színe előtt az említett fejedelem futásnak eredt. A magya-
rok pedig a Dunáig űzték, ott aztán ijedtében a Dunába vetette magát, s annak sebes 
vizébe fulladt. 

Béla király jegyzője (Anonymus) 

Álmos, az első vezér 

Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek, amint 
fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből való igen 
nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-mogyerben Őnedbelia vezér-
nek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni, 
csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmá-
ban isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe 
ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából 
dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát 
az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését 
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álom jelezte előre, azért hívták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Álmosnak -
ami latinul annyi, mint szent - mivel az ő ivadékaiból szent királyok és vezérek voltak 
születendők. De erről ne többet! 

Álmos vezér 

Álmos vezér pedig, miután világra született, nagy örömére szolgált Ügyeknek 
és rokonainak, továbbá Szcítia majdnem összes előkelőinek, merthogy az apja, 
Ügyek, Mágóg király nemzetségéből eredt. Maga Álmos meg szép, de barna orcájú 
volt; a szeme fekete, de nagy; a termete magas és karcsú; a keze nagy, az ujjai 
vaskosak. Álmos egyszersmind kegyes, jóakaratú, bőkezű, bölcs, derék katona volt; 
vidám adakozó mindazok részére, akik Szcítia országában abban az időben katonák 
voltak. Midőn pedig Álmos az érett kort elérte, mintegy a Szentlélek ajándéka jutott 
neki, s így pogány létére mégis hatalmasabb volt és bölcsebb Szcítia összes vezéreinél. 
És az országnak minden dolgát abban az időben az ő tanácsai szerint vagy az ő 
segítségével intézték. Mikor érett ifjúvá serdült, Álmos vezér akkor feleségül vette 
azon a földön egy igen nemes vezérnek a leányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit 
magával vitt Pannóniába, amint majd a következőkben előadjuk. 

Álmos vezér megválasztása 

A hungárusoknak igen vitéz ésa hadi viszontagságokban felette hatalmas nemze-
te, mint fentebb mondottuk, eredetét a szittya nemzetből vette, amelyet saját nyelvén 
dentü-mogyernek neveznek. És az a föld túlon-túl megtelt az ott született népek soka-
ságával, annyira, hogy övéit már sem táplálni, sem befogadni nem tudta, mint fentebb 
mondottuk. Ezért akkor a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hét-magyarnak 
hívnak, a helyszűkét tovább nem tűrhetvén, tanácsot tartott, és késedelem nélkül fegy-
verrel, haddal igyekezett módját ejteni, hogy szülőföldjét elhagyja, s olyan földet fog-
laljon el magának, amelyen laknia lehet. Ákkor a választásuk arra esett, hogy majd 
Pannónia földjét keresik fel. Erről ugyanis a szállongó hírből azt hallották, hogy az 
Attila király földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja származott. Ámde 
a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak vé-
gére nem járhat, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felette. Tehát a hét férfiú szabad 
akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiai fiainak 
is a végső nemzedékéig Álmost, Ügyek fiát és azokat, akik az ó nemzetségéből szár-
maznak, mivel Ámos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből szár-
maztak, jelesebbek voltak nem dolgában, meg hadban is hatalmasabbak. Tudniillik az 
a hét fejedelmi személy nem dolgában előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos 
férfiú volt. Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: „A mai naptól kezdve té-
ged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahová a szerencséd visz, oda köve-
tünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos vezérért - pogány szokás 
szerint - saját vérét egy edénybe csorgatta, s esküjét ezzel szentesítette. És noha pogá-
nyok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt esküjükre tettek, mindhalálu-
kig megtartották úgy, mint ez az eskü itt következik. 

Esküjük 

Az eskü szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké 
is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza 
így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyikük-
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nek része legyen abban. Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a 
fejedelmi személyek, akik a tulajdon szabad akaratukból választották Álmost urukká, 
sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ki ne essenek a vezér tanácsából és az 
ország tisztségeiből. Az eskü negyedik szakasza így hangzott: Hogyha valaki utódaik 
közül hűtelen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és 
rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérük omlott az esküben, melyet 
Álmos vezérnek tettek. Az eskü ötödik szakasza így hangzott: Hogyha valaki Álmos 
vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvel kötött megállapodáso-
kat meg akarná szegni, örök átok sújtsa. Ennek a hét férfiúnak a neve volt: Álmos, 
Árpád apja; Előd, Szabolcs apja, kitől a Csák-nemzetség származik; Kend, Koreán 
apja; Ond, Ete apja, akitől a Kalán- és Kölese-nemzetség származik; Tas, Léi apja; 
Huba, akitől a Szemere-nemzetség származik; a hetedik Tétény, Horka apja, s Hor-
kának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód-nemzetség származik. 

Árpád vezér 

Az Úr megtestesülésének kilencszázharmadik esztendejében Árpád vezér el-
küldvén seregeit, az egész földet, amely a Tisza és a Bodrog közé esik Ugocsáig, 
minden lakójával együtt elfoglalta. Borsova várát ostrom alá fogta, harmadnapra 
harccal bevette, falait lerombolta, és Salán vezér katonáit, akiket ott talált, bilincsbe 
verve Hung várába vezettette. Mialatt több napon át ott időztek, a vezér és övéi látták 
a föld termékenységét, mindenféle vad bőségét, meg azt, hogy milyen gazdag halban 
a Tisza és a Bodrog folyam; s ezért a földet kimondhatatlanul megszerették. Végre 
pedig, midőn mindezt, ami történt, Salán vezér futva elmenekült embereitől meghal-
lotta, kezet nem merészelt emelni. Hanem követeket küldve bolgár szokás szerint 
elkezdett fenyegetőzni; Árpádot csúfondárosan Hungvária vezéreként üdvözölte, 
embereit gúnyosan hungvárusoknak nevezte, és nagy csodálkozásba kezdett, kik is 
hát ők és honnan jöttek, hogy ilyen dolgokat mertek elkövetni. Egyúttal megüzente 
nekik, hogy gonosz cselekedeteiket tegyék jóvá, és a Bodrog folyón semmi esetre át 
ne merjenek jönni, mert különben ő maga kerekedik fel a görögök és a bolgárok 
segítségével, és gonosz cselekedetüket megtorolva, alig ereszt el majd közülük csak 
egyet is, aki hazájába visszajutva hirdethesse az örömöt, hogy megmenekült. Salán 
vezér küldötte Zemplén várának menve, átkeltek a Bodrog folyón, és másnap elju-
tottak Árpád vezérhez. Harmadnap pedig Árpád vezért uruk nevében köszöntötték, 
és amit az meghagyott, tudtára adták. Árpád vezér meghallgatván a dölyfös Salán 
vezér követségét, nem gőggel, hanem tisztességgel válaszolta neki a következőket: 
„Az én ősapámé, a nagy hatalmú Attila királyé volt a Duna-Tisza közén elterülő föld, 
egészen a bolgárok határáig, ami most az uratoké. De mégis én, nem ugyan azért, 
mintha a görögöktől vagy bolgároktól félnék, hogy nem bírok velük szembeszállni, 
hanem vezéreteknek, Salánnak a barátsága kedvéért kérek a marháim miatt a magam 
jussából egy részecskét, tudniillik a Sajó folyóig elterülő földet. Azonfelül azt kérem 
a vezéretektől, hogy küldjön nekem a maga jóvoltából két korsót tele Duna vizével 
és egy nyalábot Alpár homokjának a füvéből, hogy megtapasztalhassam, vajon éde-
sebb-e Alpár homokjának a füve a szcítiai tájaknak, azaz Dentü-mogyernek a füvénél, 
és a Duna vize vajon jobb-e a Don vizénél." S miután így tudtukra adta üzenetét, 
több mindennel gazdagon megajándékozta őket, és ezzel megszerezvén jóakaratu-
kat, meghagyta nekik, hogy menjenek haza. Aztán Árpád vezér tanácsot tartván, 
szinten elküldötte követeit Salán vezérhez, s küldött neki tizenkét fehér lovat, tizen-
két tevét meg tizenkét kun- fiút, a vezérnének pedig tizenkét nagyon ügyes orosz 
leányt, továbbá tizenkét högymenyétprémet, tizenkét nyestbőrt és tizenkét aranyos 
köntöst. A küldöttek voltak ebben a követségben az előkelőbb személyek közül Ete 
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apja Ond, a másik meg Alaptolma apja Ketel. Harmadiknak küldtek még egy igen 
serény vitézt, Tarcalt, kémlelés végett, hogy vizsgálja meg a föld minőségét, s hama-
rabb visszafordulva, adjon hírt urának, Árpád vezérnek. 

A görögök és bolgárok serege 

Eközben Salán vezér, mikor megismerte a magyarok hatalmát és tetteit, meg-
ijedt, hogy egyszer csak haragra gyulladva őt űzik ki az országából. Tehát tanácsot 
tartván övéivel, követeit a görögök császárához meg a bolgárok vezéréhez küldötte, 
hogy adjanak neki segítséget az Árpád magyar vezér ellen való küzdelemre. A görög 
császár és a bolgár vezér nagy hadsereget küldött Salán vezérnek. Mikor ezek meg-
érkeztek, azon a helyen, amelyet Titelnek mondanak, nagy öröm támadt a vezér 
udvarában. Másnap pedig Salán vezér és nemesei tanácsot tartván, követeket küldöt-
tek Árpád vezérhez azzal a felszólítással, hogy a földjüket hagyja el, s induljon haza 
szülőföldjére. Mikor ezek megérkeztek Árpád vezérhez, és előadták neki Salán vezér 
üzenetét, Árpád vezér meg nemesei felbosszankodva, ugyanazon követek útján azt 
üzenték vissza Salán vezérnek: „A földet, amely a Duna és a Tisza között terül el, 
azonkívül a Duna vizét, amely Regensburg felől Görögországban folyik, a magunk 
pénzén szereztük meg akkor, amikor új emberekként megjelentünk itt ,^ azok ára 
fejében küldöttük a tizenkét fehér lovat meg a szóban volt többi mást. Ő maga az, 
aki földje jóságát dicsérve, egy nyaláb füvet küldött Alpár homokjáról és egy korsót 
a Duna vizéből. Megparancsoljuk tehát uratoknak, Salán vezérnek, hogy hagyja el a 
mi földünket, s amilyen' gyorsan csak szaladni tud, hordja el magát a bolgárok 
földjére, ahonnan ősapja ide telepedett a mi ősapánknak, Áttila királynak a halála 
után. Ha pedig ezt meg nem teszi, tudja meg, hogy mi ellene rögtön hadat indítunk." 
A követek ennek hallatára, miután megkapták az engedelmet, szomorú arccal Salán 
vezérhez siettek. Árpád vezér és nemesei pedig az egész hadsereggel elindultak a 
Zagyva folyótól, és a Tetétlen-hegy mellett ütöttek tábort egészen a Tiszáig. Azután 
a Tisza partján továbbvonulva, Alpár homokjára érkeztek. 

Salán vezér elindulása Árpád vezér ellen 

Salán vezér a görögök és bolgárok segédcsapataival együtt elindult Titelről, és 
övéi biztatására is dühösen Árpád vezér ellen lovagolt. S mialatt a két sereg egymás kö-
zelében éjszakázott, egyik sem mert aludni egész éjjel, hanem felnyergelt lovukat ké-
zen tartva virrasztottak. Reggel pedig, még hajnal előtt, mind a két fél készült a csatára. 
Árpád vezér, akinek a mindenség Istene volt a segítője, felövezte fegyvereit, felállította 
a csatarendet, aztán könnyhullatva imádkozott Istenhez. Tas fia Léi megfújta a kürtjét, 
Bogát fia Bulcsú meg felemelte a zászlaját, s az első hadsorban indultak ütközetbe a gö-
rögök ellen. Erre harcba elegyedett a két ellenséges csatarend, és kezdek hevesen vívni 
egymással. S amikor Árpád vezérnek egész serege viadalra kelt a görögök ellen, igen 
sokan elestek a görögök és a bolgárok közül. A fent említett Salán vezér pedig, amint 
látta, hogy övéi alulmaradnak a küzdelemben, futásnak eredt, s hogy életét megment-
se, Bolgárfejérvárba sietett. A görögök meg bolgárok, a magyaroktól való rettegésük-
ben eszüket vesztve, elfelejtették, hogy melyik úton jöttek, s midőn életüket mentve fu-
tásnak eredtek, a Tiszát kicsiny folyónak vélve, át akartak úszni rajta. De mivel ekkora 
félelem és rémület szállotta meg őket, a magyaroktól való rettegésükben majdnem 
mindnyájan a Tisza vizébe vesztek, s alig maradtak néhányan, hogy császárjuknak bal-
sorsukról hírt mondjanak. Ezért azt a helyet, ahol a görögök vesztüket lelték, attól a 
naptól kezdve mostanáig görögök révének hívják. 
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A bihari vezér 

Néhány nap múlva Árpád vezér nemesei tanácsa szerint követeket küldött Bihar 
várába Mén-Marót vezérhez, és azt kérte tőle, hogy ősapjának, Attila királynak a 
jussából engedje át neki a Szamos folyótól a nyíri határig és a meszesi kapuig terjedő 
földet. Elküldte neki ajándékait is, amint előbb Salán titeli vezérnek. Abban a követ-
ségben két igen serény vitéz volt a küldött: Szalók apja Ősbő meg Velek, akinek 
ivadékából származik Torda püspök. Ezek ugyanis igen nevezetes nemzetségű em-
berek voltak, mint különben a többiek is, akik Szcítiából kijöttek, és Álmos vezért 
sok-sok néppel követték. 

Miképpen mentek Bihar ellen? 

Árpád vezér küldöttei: Ősbő meg Velek a Tisza folyón a Lúc-révnél átúsztattak. 
Midőn innen továbbmenve Bihar várába értek, Mén-Marót vezért üdvözölték, és 
átnyújtották neki az ajándékokat, melyeket vezérük küldött. Végre pedig értésére 
adva Árpád vezér üzenetét, a fent nevezett földet követelték. Mén-Marót vezér ke-
gyesen fogadta őket, majd több mindennel gazdagon megajándékozván, harmadnap 
meghagyta nekik, hogy térjenek haza. Azonban válaszképpen ezt mondta nekik: 
„Mondjátok meg Árpádnak, Hungária vezérének, a ti uratoknak! Tudjuk, mi a köte-
lességünk, mint barátnak barátja iránt, mindenben, ami csak kell neki; mert hiszen 
jövevény ember, és sok mindennek híjával van. Ámde ezt a földet, melyet kegyel-
münktől kért, semmiképpen oda nem engedjük, ameddig élünk. Azt is méltatlankod-
va fogadtuk, hogy Salán vezér igen nagy földet adott át neki vagy jóindulatból, amint 
mondják, vagy félelemből, amit tagadnak. De mi sem jóindulatból, sem félelemből 
nem engedünk át neki még egy marok földet sem, noha azt a saját jussának mondja 
is. És szavai nem zavarják meg lelkünket, ha azt üzente is, hogy ő Attila király 
nemzetségéből származik, azéból, akit Isten ostorának hívtak. Attila ugyan erőszak-
kal elragadta ezt a földet az én ősapámtól, de most uramnak, a konstantinápolyi 
császárnak a kegyelmes jóvoltából senki sem bírja kiragadni azt az én kezemből." S 
miután ezt elmondotta, megadta nekik az engedelmet a visszatérésre. Akkor Osbő 
meg Velek, Árpád vezér követei, sebes lovaglással urukhoz siettek. Midőn megér-
keztek, előadták Mén-Marót üzenetét uruknak, Árpád vezérnek. Árpád vezér és 
nemesei pedig, mikor ezt meghallották, haragra lobbantak, és rögtön úgy rendelkez-
tek, hogy hadat küldenek ellene. Aztán megállapodtak abban, hogy menjen Léi apja 
Tas, Előd fia Szabolcs, akitől a Csák-nemzetség származik, továbbá Tétény, apja 
Horkának és nagyapja Gyulának meg Zombornak, akiktől a Maglód-nemzetség szár-
mazik. Ezek, midőn Árpád vezér elengedte őket, nem kicsiny sereggel nekiindultak, 
és a Tiszát úgy úsztatták át a ládi révnél, hogy semmiféle ellenség nem szállt szembe 
velük. Másnap pedig a Tisza mentén a Szamos folyó felé kezdtek lovagolni. Majd 
tábort ütöttek azon a helyen, ahol most Szabolcs van. Ott annak a földnek a lakói 
majdnem mind önként meghódoltak előttük, és lábukhoz borulva fiaikat kezesül 
adták, csak hogy bajuk ne legyen. Ugyanis félt tőlük szinte az egész népség, azonban 
előlük elfutva alig menekültek meg csak néhányan, akik aztán Mén-Maróthoz jutva, 
cselekedeteiket hírül vitték. Ezek hallatára oly nagy rémület szállotta meg Mén-Ma-
rótot, hogy nem merte a kezét mozdítani. Tudniillik az ottlakók mindnyájan kimond-
hatatlanul rettegtek tőlük, mivel azt hallották, hogy Árpád apja, Álmos vezér, Attila 
király nemzetségéből származott. Ezért aztán senki sem hitte, hogy másképpen él-
hessen, mint csak Álmos vezér fiának, Árpádnak és nemeseinek a kegyelméből. Tehát 
a legtöbben önként hódoltak meg nekik. Az Isten Álmos vezéren és a fián, Árpádon 
jól valóra váltotta a jövendölést,' amelyet Mózes próféta Izrael fiairól zengett imigyen: 
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„És a hely, amelyet lábatok tapad, a tiétek lészen!" Hiszen attól a naptól fogva 
mindazon helyet, amelyet Almos vezér és fia, Árpád nemeseikkel együtt tapodtak, 
az ő maradékaik birtokolták és birtokolják mindmáig. 

Mén-Marót vezér 

Mikor Mén-Marót meghallotta, hogy Árpád vezér legjelesebb vitézei: Ősbő meg 
Velek erős csapattal, elöljáróban a székelyekkel, ellene vonulnak, kelleténél jobban 
megrémült, és nem mert ellenük menni, mivel hallotta, hogy Árpád vezér és vitézei 
erősebbek a harcban, meg hogy a rómaiakat Pannóniából elkergették, a murai karantá-
nok határait elpusztították, a kardjuk élétől sok ezer ember elhullott, a pannonok or-
szágát elfoglalták, és ellenségeik még a színük elől is megfutottak. Hanem Marót vezér 
sok-sok katonáját ott hagyta Bihar várában, ő maga meg feleségével és leányával elme-
nekülve előlük, az Igyfon sűrűibe tette át lakását. Ősbő meg Velek, valamint egész se-
regük most Bihar vára ellen kezdett lovagolni, és a Jószás vize mellett ütött tábort. Har-
madnap pedig elrendezték seregeiket, s aztán hadakozva a vár felé indultak. Viszont 
szintén harcolni kezdtek a különböző nemzetekből összegyülekezett katonák Ősbő 
meg vitézei ellen. A székelyek és magyarok sok embert lenyilaztak. Osbő meg Velek 
hajítógépeikkel százhuszonöt katonát megöltek. Folyt a harc köztük tizenkét napig, és 
Ősbő vitézei közül húsz magyar és tizenöt székely esett el. A tizenharmadik napon pe-
dig, amikor a magyarok és székelyek a vár árkait behányták, s a hágcsókat oda akarták 
támasztani a falhoz, Mén-Marót vezér katonái a magyarok merészségének láttára el-
kezdték kérlelni a seregnek szóban levő két kapitányát, majd a várat megnyitva, mezít-
láb, könyörögve Ősbő meg Velek színe elé jöttek. Ősbő meg Velek őrizet alá vetették 
őket, maguk pedig bevonultak Bihar várába, és sok becses jószágot találtak ott, ami 
azoké a katonáké volt. Mikor ezt Mén-Marót a szökve elmenekült hírmondóktól meg-
hallotta, szörnyű nagy félelembe esett. Elküldte hát követeit különféle ajándékokkal 
Ősbőhöz meg Velekhez, s kérte őket, hogy maguk is békére hajolva engedjék követeit 
Árpád vezérhez, s ezek így hadd vigyék annak a hírt: Mén-Marót, aki előbb követei út-
ján bolgár szívvel dölyfös üzenetben tagadott meg még egy marok földet is Árpád ve-
zértől, most legyőzetve és eléje borulva, ugyanazon követek útján, vonakodás nélkül 
felajánlja egész országát, Árpád fiának, Zoltánnak pediga leányát. Ősbő meg Velek he-
lyeselték a szándékát, s követeivel együtt maguk is követeket küldtek, hogy ezek uru-
kat, Árpád vezért szintén kérleljék a béke érdekében. Miután a követek Csepel szigeté-
re jutottak és Árpád vezért üdvözölték, másnap elmondták Mén-Marót üzenetét. Ár-
pád vezér pedig nemeseivel tanácsot tartva, Mén-Marót üzenetét szívesen fogadta és 
helyesel te; majd mikor hallotta, hogy Mén-Marót leánya már egykorú az ő fiával, Mén-
Marót kérelmének teljesítését nem akarta tovább halasztani, és leányát Zolta feleségéül 
elfogadta a neki ígért országgal egyetemben. Aztán Ősbőhöz meg Velekhez követeket 
küldve azt üzente, hogy menyegzőt tartva, Mén-Marót leányát vegyék át feleségül fia, 
Zolta számára, a lakosok kezességbe adott fiait hozzák magukkal, Mén-Marót vezér-
nek pedig adják oda Bihar várát. 

Kézai Simon: Gesta Ungarorum 
A hunok eredete és első honfoglalása 

... Ménrót, az óriás, a nyelvek összezavarodásának kezdete után Eviláth földjére 
költözött, amely vidéket az idő tájt Perzsiának neveztek, s ott feleségétől, Enethtől 
két fia született, ti. Hunor és Magyar, akiktől a hunok, vagyis a magyarok származtak. 
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Mivel pedig Hunor és Magyar Ménrótnak elsőszülött fiai voltak, apjuktól megválva 
külön sátrakba költöztek. 

(5) Történt pedig egy napon, hogy amint kimentek vadászni, a pusztaságban egy 
szarvasünő bukkant fel előttük, s amint űzőbe vették, az a maeotisi ingoványokba 
(Azovi-tenger) menekült előlük. Mivel itt teljesen eltűnt a szemük elől, sokáig keres-
ték, de nem tudtak nyomára akadni. Miután az említett ingoványt bejárták, úgy talál-
ták, hogy alkalmas állattenyésztésre, majd visszatértek atyjukhoz, s megkapván bele-
egyezését, összes jószágaikkal a maeotisi ingoványok közé költöztek, hogy ott teleped-
jenek le. Maeotis vidéke a perzsiai hazával szomszédos, egy igen szűk gázlón kívül 
mindenünnen tenger övezi, folyóvizei egyáltalán nincsenek, de fűben, fában, halban, 
szárnyasban és vadban bővelkedik. A ki- és bejárás oda nehéz. Letelepedvén tehát a 
maeotisi ingoványok közé, ki sem mozdultak onnan öt évig. A hatodik évben kikalan-
doztak, s egy puszta helyen véletlenül Belár fiainak férjeik nélkül maradt feleségeire és 
gyermekeire bukkantak. Kiket is vagyonostul sebesen vágtatva elragadtak a maeotisi 
ingoványok közé. Történetesen az alánok fejedelmének, Dulának két leányát is elfog-
ták a gyermekek között; ezek egyikét Hunor, másikát Magyar vette feleségül. Ezektől 
az asszonyoktól származnak a hunok valamennyien. Történt pedig, hogy miután hu-
zamosabb ideig laktak a maeotisi ingoványokban - igen hatalmas nemzetséggé nőttek, 
úgy hogy az a föld sem befogadni, sem táplálni nem tudta őket. 

(6) Kémlelőket küldtek tehát innen Szcítiába, s miután Szcítia tartományát ki-
kémlelték, gyermekestül és jószágostul abba a hazába költöztek, hogy ott megtele-
pedjenek. 

(7) A hatodik évszázadban pedig a hunok Szcítiában lakván, úgy elszaporodtak, 
mint a föveny, s az Úr 700. esztendejében (valójában 373-ban törtekbe Európába) egy-
begyülekezve, kapitányokat, vezéreket, ill. fejedelmeket választottak maguk közül, 
hogy együttesen, egy szívvel-lélekkel foglalják el a nyugati országokat. Ezek egyike 
Béla volt, a Szemény-nemból való Csele fia, testvérei, Keveés Kadosa, mindketten ka-
pitányok, a negyedik vezér neve Attila volt, Bendegúz fia; testvérei, az Érd-nemből va-
ló Réva és Buda szintén vezérek. Állítottak maguk közül egy bírót, a Torda-nembeli 
Kadart, hogy ő az egész sereg felett bíráskodjék, az egyenetlenkedők pereit eldöntse, s 
a tolvajokat és rablókat, valamint a gonosztevőket megbüntesse. Úgy azonban, hogy 
ha a bíró mértéktelen ítéletet hozna, a közösség megsemmisítve visszavonhassa, a vét-
kes kapitányt és bírót pedig leteheti, amikor akarja. Ez a jogszokás a hunok, vagyis ma-
gyarok között egészen Taksony fia Géza vezér idejéig sértetlenül érvényben volt. Míg 
tehát a magyarok meg nem keresztelkedtek és keresztényekké nem lettek, a kikiáltók a 
táborokban ily szavakkal hívták fegyverbea magyarokat: „Isten és a magyar nép szava 
az, hogy ezen és ezen a napon és ezen a helyen mindenki fegyveresen pontosan megje-
lenjék, és ott a közösség tanácsát és parancsát meghallgassa." Aki pedig elégséges ok 
nélkül a parancsot semmibe vette, azt a szcítiai törvény értelmében karddal kettéhasí-
tották vagy törvényen kívül állónak nyilvánították, vagy közszolgaságba taszították. 
Válaszfalakat magyar éa magyar között csak efféle bűnök és kihágások emeltek. 
Egyébként pedig, mivel az összes magyar egy apától és anyától származott, hogy 
mondhatnák az egyiket nemesnek, a másikat nem nemesnek, hacsak nem ily bűnökért 
elmarasztalva jutottak volna szolgaságra. 

(8) Ekkor a száznyolc törzsből kiválogatták a harcra termett erős férfiakat, mind-
egyik nemzetségből tízezer fegyverest; a többit visszahagyták Szcítiában, hogy ezek 
az ellenségtől megoltalmazzák az országot. Emelt zászlókkal megindulván, áthatol-
tak a besenyők és fehér kunok földjén, majd a szuszdaliak, prutének és fekete kunok 
földjére vonultak; végül is az említett népek ellenére egészen a Tisza folyóig jutottak 
veszteség nélkül. Ezt a vidéket megszemlélvén, az egész közösségnek úgy tetszett, 
hogy ne menjenek tovább barmaikkal és családjaikkal; tudniillik feleségeikkel, sátra-
ikkal és szekereikkel együtt költöztek ki országukból. 
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Attila halála és a hunok bomlása 

(19) Halálának hírére megdöbbent az egész világ. Ellenségei nem tudták, hogy 
sírjanak-e vagy örüljenek, mert rettegtek sok fiától, akiket mint egy népet, alig lehetett 
megszámlálni. Azt hitték, ugyanis, hogy utána valamelyik fia fog uralkodni, de 
Veronai Detre és az alemann fejedelmek mesterkedésére - akiknek Attila nyakukra 
ült és uralkodott felettük - a hunok közössége különböző pártokra szakadt, úgy hogy 
egyesek Attila királynak Honorius görög császár leányától született fiát, mások Ala-
dárt, Krimhild német hercegnőtől származó fiát akarták Attila után királlyá emelni. 
Mivel pedig a józanabb rész Csabához csatlakozott, az idegen nemzetiségűek pedig 
Aladárhoz, ezért mindketten uralkodni kezdtek. Ekkor Detre álnokságából - ki Ala-
dárral tartott - háború tört ki kettejük között. Az első csatában Aladár maradt alul, 
de a másodikban, amely Sicambriánál tizenöt napig folyt, Csaba seregét úgy megver-
ték és szétszórták, hogy Attila fiaiból és a hunokból csak nagyon kevesen maradtak 
életben. Ez az a csata, amelyet a hunok a mai napig is Krimhild csatájának mondva 
emlegetnek. Ebben az ütközetben annyi német vér folyt, hogy ha a németek a szé-
gyentől le nem tagadnák és őszintén bevallanák, a Duna vizét több napig sem ember, 
sem állat nem ihatta, mert Sicambriától Potencia városáig vértől áradt. 

(20) Csaba tehát 15 000 hunnal Honoriushoz menekült Görögországba, és áfnbár 
ez marasztalta, és Görögországban akarta letelepíteni, nem maradt ott, hanem vissza-
ment atyja-fiaihoz és rokonaihoz Szcítiába. Mihelyt oda visszatért, mindjárt sürgetni 
kezdte őket, hogy mindenestül térjenek Pannóniába, bosszút állni a németeken. 

(21) Maradt még a hunokból 3000 férfi, akik futással menekedtek meg a krimhildi 
csatából. Ezek félve a nyugati népektől, a Csigla mezején maradtak egészen Árpád ide-
jéig, és ott nem is hunoknak, hanem székelyeknek nevezték magukat. Ezek a székelyek 
ugyanis a hunok maradványai, akik mikor hírét vették, hogy a magyarok másodszor is 
visszatérnek Pannóniába, elébük mentek Oroszország végeire, és miután együttesen 
Pannóniát elfoglalták, abban részt kaptak, de nem Pannónia síkságán, hanem a blakok-
kal együtt a végek hegyeiben nyertek osztályrészt, ezért a blakokkal összeelegyedve, 
mint mondják, azok betűit is használják. Ezek a székelyek különben azt tartották, hogy 
Csaba Görögországban veszett. Ezért a köznép mindmáig mondja közmondásában: 
„Akkor gyere vissza, mikor Csaba Görögországból visszatér." 

(23) Miután Attila fiai a krimhildi csatában csaknem mind elvesztek, Pannónia tíz 
esztendeig király nélkül maradt. Támadt végül egy fejedelem Lengyelországban, Ma-
rót fia Szvatopluk, aki a hunok pusztulása után hasonló módon Pannóniában is ural-
kodni kezdett. Ennek a magyarok az Ung folyó mellől különféle ajándékokat küldtek, 
s miután a követekkel kikémlelték és katonaságát gyengének ítélték, hirtelen megtá-
madták, és a Rákos folyó közelében, Bánhida mellett egy városban, melynek romjai 
máig láthatók, Szvatoplukot egész seregével együtt megsemmisítették, s így Pannónia 
fentebb említett népei felett uralkodni kezd tek. Egy tudósítás szerint a magyarok a má-
sodik beköltözésükkor nem Szvatoplukot, hanem Marótot találták itt a fejedelemség-
ben. Ez onnan ered, hogv Marót nagyobb hírű volt, de mint elaggott öreg, Veszprém 
várában nyugodott. Meghallván a szerencsétlenséget, amely a fiával történt, fájdalmá-
ban gyors halállal végezte életét. Fia pedig az uralkodásban új ember volt. 

A második honfoglalás 

Jézus Krisztus születésének 872. évében a hunok, vagyis magyarok újból beköl-
töztek Pannóniába, átkelvén a besenyők és fehér kunok országán, Kijev városán, 
majd megszállottak az Ung folyónál, ahol várat építettek. Erről a folyóról nevezik a 
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nyugati nemzetek a magyarokat Hungarusoknak. Miután ezen kívül más hat várat 
is alapítottak, egy ideig azon a vidéken maradtak. 

(26) Végül Szvatoplukot megölvén, mint fentebb szó volt róla, hét seregre osz-
lottak, ügy, hogy minden seregnek legyen a századosokon és tizedeseken kívül egy 
kapitánya, akinek, mint egy vezérnek, egy szívvel-lélekkel tartoznak serénykedni és 
engedelmeskedni. Minden egyes sereg 30 000 fegyveres férfiból állt, nem számítva a 
tizedeseket és elöljárókat. Megindulván tehát fölemelt zászlókkal, feleségeikkel, gyer-
mekeikkel és barmaikkal, átkeltek a Dunán Pestnél és a szobi réven, ahol megvívtak 
egy várat a Duna közelében, melyben Szvatopluk katonái gyűltek össze, akik ide 
menekültek, midőn uruk meghalt. Ebben többek között Marótnak egy igen öreg 
atyja-fiát is megölték, s máig azt mesélik, hogy az maga Marót volt. 

(27) Ezen kapitányok között a leggazdagabb és leghatalmasabb a Turul nemzet-
ségbeli Ügek fia Előd fia Almos fia Árpád volt, Árpád pedig törzsével az orosz 
havasokat elsőként lépte át, mivel nemzetsége Szcítia többi törzse fölött azzal a 
kitüntető méltósággal van felruházva, hogy az előnyomuláskor a sereg előtt, vissza-
vonuláskor pedig utána vonul. Midőn pedig a Dunán átkelve Pannóniába nyomul-
tak, Árpád azon a helyen ütötte fel sátrait, ahol most Fehérvár áll. Ez a hely volt 
Árpád vezér első szállása. 

(28) A második kapitányt Szabolcsnak nevezték, aki ott ütötte fel táborát, ahol 
most Csákvára romokban fekszik. Ettől a Szabolcstól ered a Csák nemzetség. 

(29) A harmadik sereg kapitánya Gyula volt; ő, jóllehet a többiekkel Pannóniába 
nyomult, utóbb Erdélyben lakott. 

(30) A negyedik kapitány neve Örs; ez, mint mondják, a Sajó vize körül ütötte 
fel sátrait. 

(31) Az ötödik sereg kapitánya Künd volt. Ez a Nyír környékén lakott; fiait 
Kusidnak és Kupiannak mondják. 

(32) A hatodik sereg vezére Léi volt. Ő először Galgóc körül lakott, miután onnan 
a messianusokat és cseheket kiirtotta, majd a nyitrai részeken telepedett meg. Tőle 
származik a Zovárd nemzetség. 

(33) A hetedik sereg vezérének Vérbulcsút mondják. Ez Zalában, a Balaton tó 
körül telepedett meg. Azért nevezték pedig Vérbulcsúnak, mert nagyapját a krimhil-
di csatában a németek megölték, s ezt ő biztosan tudván, bosszút akart állni rajtuk, 
és több németet nyárson süttetett meg, és annyira kegyetlenkedett velük, hogy né-
melyeknek úgy itta a vérét, mint a bort. Ezek a kapitányok az említett módon 
lakhelyet és szállást választottak maguknak, hasonló módon választottak a többi 
nemzetségek is ott, ahol nekik tetszett. 

A bajorok és a karanténok megtérése 

Miután tehát Károly császár a hunok (avarok) visszaszorítása után (e terület) 
püspöki tisztségét a salzburgi egyház irányítójára bízta rá, azaz odaadományozta 
Arno érseknek és utódainak, hogy mindörökre rendelkezzenek felette és kormányoz-
zák, a szláv és bajor népek kezdtek megtelepedni és elsokasodni ezen a földön, 
ahonnan ama hunok elűzettek. Ekkor a császár határőrgrófot nevezett ki. 

Ez időszak alatt egy bizonyos Priwina, akit Moimar, a Duna feletti morvák hercege 
száműzött, Ratbodhoz jött. Ratbod őt azonnal bemutatta a mi urunknak, Hludowik ki-
rálynak, és az ő parancsára a hitbe beavatva megkeresztelkedett Szent Márton templo-
mában, egy Treisma nevű helységben, a mi salzburgi püspöki székünkhöz tartozó ma-
jorban. О ezután is Ratbod gondjaira volt bízva, és egy bizonyos ideig csakugyan vele is 
volt. Közben valami viszály támadt közöttük, s emiatti félelmében Priwina elmenekült, 
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öveivel együtt a bolgárok földjére ment. Vele együtt ment a fia, Chozil is. Nem sokkal 
utóbb pedig a bolgároktól Ratimar herceg földjére ment. 

Ebben az időben Hludowicus, a bajorok királya Ratbodot nagy hadsereggel 
elküldte Ratimar herceg kiirtására. Ez nem bízván abban, hogy meg tudja magát 
védeni, futásnak eredt embereivel együtt, akik az öldöklésből megmenekültek. Az 
említett Priwina is életben maradt, és embereivel együtt átkelt a Száva folyón, és 
miután itt Salacho gróf magához fogadta, kibékült Ratboddal. 

(XI) Időközben pedig felhasználván az alkalmat, az említett király híveinek a 
kérésére, a király hűbérbirtokul Priwinának adta Alsó-Pannóniának egy részét a Sala 
nevezetű folyó környékén. Itt kezdett akkor lakni, és egy erődítményt kezdett építeni 
a Sala folyó egy mocsaras berkében, és elkezdte körös-körül összegyűjteni a népeket, 
és elkezdett terjeszkedni azon a földön. 

Utóbb pedig Priwina kérésére Liupram érsek Salzburgból mesterembereket kül-
dött neki, kőműveseket meg festőket, kovácsokat és ácsokat, akik Priwina városában 
egy tiszteletre méltó templomot építettek, amelyet maga Liupram érsek építtetett, és 
elintézte, hogy ott egyházi tevékenységet folytassanak. Ebben a templomban Adria-
nus vértanú pihen eltemetve. Ugyanebben a városban van Keresztelő Szent János 
temploma. 

(XII) A kegyes Hludowicus királynak tehát tudomására jutott, hogy Priwina jó 
szándékú az Isten szolgálatában és az ő szolgálatában is. Ezért egynémely híveinek 
többszöri figyelmeztetésére teljes tulajdonába engedte át neki azt, amit előbb csak 
hűbérként birtokolt, kivéve azokat a birtokokat, amelyek a salzburgi püspökséghez 
tartoznak, azaz Szent Péter apostol-fejedelemhez, és Szent Hrodbertushoz, ahol neki 
a teste nyugszik, és ahol mindmáig a tiszteletre méltó egyházfő, Liupram püspök 
székel, mint ez ismeretes. Ezeket a birtokokat oly módon határozta meg a mi urunk, 
a király, hogy ezek azok a birtokok, amelyeket azokon a helyeken a püspök akkor 
megszerzett, és amelyek utóbb Isten kegyelméből még gyarapodhatnak, és mind-
örökre a fentebb említett szentek székhelyének birtokában maradjanak sértetlenül, 
minden ellenkezés és bírói pereskedés nélkül. 

(XIII) Az Úrnak tehát a 865. esztendejében Adal winus, a tiszteletre méltó salzburgi 
érsek Krisztus születését Chezilónak a várában ünnepelte, amelyet újabban Mosaburc-
nak hívnak, amely atyjának, Priwinának a halálával őreá szállt. Priwinát a morvák ölték 
meg. Itt az érsek végezte ezen a napon az egyházi szolgálatot, a következő napon Uniti-
mar birtokán felszentelt egy templomot Szent István első vértanú tiszteletére. 

(XIV) Attól az időtől kezdve tehát, amikor Károly császár adománya és parancsa 
folytán Alsó-Pannónia népét a salzburgi érsekek kormányozni kezdték, a jelen időig 
85 év telt el úgy, hogy egyetlen máshonnét jövő püspök sem gyakorolt ezen a 
határvidéken egyházi hatalmat, csak a salzburgi érsekek, sem máshonnan jövő pap 
három hónapnál tovább nem merte itt gyakorolni tisztségét anélkül, hogy előbb ne 
mutatta volna be a püspöknek az elbocsátó levelét. Ez volt ugyanis itt a szokás 
mindaddig, amíg fel nem ütötte a fejét Methodius bölcsnek az új tanítása. 

Regino évkönyve 

Az Úr testet öltésének 889. évében a magyarok igen vad és minden szörnyetegnél 
kegyetlenebb népe, amelyről az azelőtti nemzedékek azért nem hallottak, mivel ne-
vük sem volt, a szkíta tartományokból és ama mocsarak közül jött elő, amelyeket a 
Thanais kiáradásával mérhetetlenül kiterjesztett. 

Az említett népet tehát a mondott vidékekről, saját lakóhelyeikről kiűzték a vele 
szomszédos népek, akiket besenyőknek neveznek, mivel számban és vitézségben is 
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felülmúlták őket, és mivel - mint előrebocsátottuk - a szülőföld л е т volt elég az 
ottlakásra a túláradó sokaságnak. Amazok vadsága elől megfutamodva, útra keltek 
tehát, búcsút mondva hazájuknak, hogy olyan földet keressenek, amelyen lakni 
tudnak és megtelepedhetnek. És először a pannonok és avarok pusztaságait kóborol-
ták be, vadászattal és halászattal keresvén meg mindennapi élelmüket, majd a ka-
rantánok, morvák és bolgárok határait rohanják meg gyakori ellenséges becsapások-
kal; karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilaikkal, amelyeket olyan 
ügyesen lőnek ki szaruíjaikról, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni. 

Ugyanis arcvonalban közelről harcolni vagy városokat ostrommal bevenni nem 
tudnak. Előreszáguldó vagy meghátráló lovaikon harcolnak, gyakran színlelnek futást 
is. És nem tudnak sokáig harcolni; egyébként, ha akkora lenne a kitartásuk is, amilyen 
erős a támadásuk, akkor elviselhetetlenek lennének. Többnyire a heves viadal közepén 
abbahagyják az ütközetet, és kevéssel utóbb a futásból visszafordulnak a csatába, és 
amikor azt hinnéd, hogy már győztél, éppen akkor jutsz halálos veszedelembe. 

Ezeknek a harcmodora annál veszedelmesebb, minél szokatlanabb a többi nép 
számára. Ezeknek és a briteknek a harcmódja között az a különbség, hogy azok 
hajítódárdákat, emezek nyilakat használnak. Nem emberek, hanem vadállatok mód-
jára élnek. Ugyanis állítólag nyers húst esznek és vért isznak; az embereknek, akiket 
elfognak, a szívét darabkákra vágva mintegy orvosságként felfalják, semmilyen kö-
nyörület nem hatja meg őket, a kegyesség nem indítja meg szívüket. A hajukat 
egészen bőrig késsel levágják. 

Lovaikon szoktak járni, gondolkozni, álldogálni és beszélgetni. Gyermekeiket és 
szolgáikat nagy szorgalommal tanítják nyilazni. Természetük dölyfös, lázadozó, csa-
lárd és szemtelen, hiszen ugyanazt a vadságot nevelik bele az asszonyokba, mint a 
férfiakba. Mindig hajlamosak idegenek elleni vagy otthoni felkelésre; természettől 
fogva hallgatagok, s készebbek a cselekvésre, mint a beszédre. 

Ez ocsmány népnek a vadsága tehát nem csupán az említett vidékeket, hanem 
legnagyobbrészt Itália országát is elpusztította. 

Fuldai évkönyvek 

896. év. A görögök ebben az évben békét kötöttek az avarokkal, akiket magya-
roknak neveznek; ezt a velük szövetséges bolgárok rossz néven vették, és ellenséges 
haddal felkeltek ellenük, s a konstantinápolyi kapuig terjedő egész területet pusztít-
va, üldözőbe veszik őket. Ennek megbosszulására a görögök az avarok elé küldik 
nagy ravaszul hajóikat, és átszállítják őket a Dunán, a bolgárok országába. Azok 
pedig, miután átszállították őket, erős sereggel megtámadták a bolgárok népét, s 
nagy részüket levágva a halálba küldték. Amikor ezt a 
bolgárok meghallották, teljes sietséggel visszatértek, hog / hazájukat a támadó ellen-
ségtől megszabadítsák. Nyomban megütköznek velük, 
Másodszor is megpróbálják hasonló módon megszerezni 
is nélkülözniük kellett azt. Végre a szerencsétlenek, nen 
nak vigaszt vagy segítséget, mindnyájan sietve az ő öre| 
nyomdokaiba szegődnek, aki őket először térítette meg 
ságára. Megkérdezték tőle, mit tanácsol a fenyegető ves; 
érdekében. Ó háromnapi böjtöt rendelvén el, intette ől< 
keresztényeknek okozott bántalomért, azután kérjenek s< 

Ez megtörténvén, kemény ütközetbe bocsátkoztak, és bár mindkét fél a legelke-
seredettebben harcolt, végre az Isten könyörületessége f 
vér árán, a keresztényeknek adatott. Mert ki tudná a poj ány avaroknak ezekben az 

görög) hadjáratba bevetett 

de vereséget szenvednek, 
a győzelmet, de másodszor 
tudván, miben találhatná-
királyuknak, Mihálynak a 

I keresztény hitvallás igaz-
élytől való megszabadulás 
et, tartsanak bűnbánatot a 
gítséget az Istentől. 

)lytán a győzelem, bár sok 



ütközetekben elszenvedett vereségét számba venni és elmondani, mikor a bolgárok 
közül is, akikhez a győzelem pártolt, szám szerint húszezer lovas vágatott le. Végül, 
miután még ugyanezeken a vidékeken több ütközetet vívtak egymással, a császár 
erre az időre Pannónia védelmét a Mocsárvárral együtt Brazlavra, a hercegére bízta. 
Leó pedig, a görögök császára, egy bizonyos Lázár nevű püspököt küldött ajándé-
kokkal a felséges császárhoz. Ez őt Regensburgnál szívesen fogadta, néhány napig 
magánál tartotta, s végül ajándékokkal elhalmozva visszaküldte hazájába. 

900. év. Eközben pedig az avarok, akiket magyaroknak hívnak, végigpusztítot-
ták egész Itáliát, úgy hogy igen sok püspököt is megöltek. Az itáliaiak harcba akarván 
velük bocsátkozni, egy ütközetben egy nap alatt húszezren estek el. Azok pedig 
ugyanazon az úton tértek vissza, amelyen jöttek, elpusztítván Pannónia nagy részét. 
Követeiket a bajorokhoz küldték csalárdul békét kérve, hogy azt a vidéket kikémlel-
jék. Ez - fájdalom - Bajorországnak szenvedést és azelőtt soha nem látott kárt okozott. 
Váratlanul erős csapattal és igen nagy sereggel ellenségesen megrohanták Bajoror-
szágot az Enns folyón túl, úgy hogy egy nap alatt ötven mérföldnyi területen 
hosszában-széltében, tűzzel-vassal gyilkolva és pusztítva, mindent leterítettek. Ami-
kor ezt megtudták a túlnan lakó bajorok, a fájdalomtól ösztökélve elhatározzák, hogy 
sietve szembeszállnak velük; de a magyarok előre értesülvén erről, mindazzal, amit 
zsákmányoltak, visszatértek oda, ahonnan jöttek, sajátjukba, Pannóniába. Eközben 
azonban seregüknek egy része előretört a Duna folyó északi partján, pusztítva azt a 
részt. 

Liudprand: Antapodosis 

(I. 13) Eközben Arnulf, azon népeknek, melyek északon laknak, igen vitéz kirá-
lya, mivel a neki hősiesen ellenálló Centebaldot, a morvák fejedelmét nem volt képes 
leverni, elhárítva - fájdalom - ezeket az igen megerődített akadályokat, amelyeket 
mint említettük, klusáknak nevez a köznép, a magyarokat hívja segítségül, ezt a 
kapzsi és vakmerő népet, amely nem ismeri a mindenható Istent, de járatos minden-
fajta gazságban, s csupán a gyilkolásra és rablásra vágyik. De lehet-e segítségnek 
nevezni azt, ami kevéssel utóbb, Arnulf halála után, mind saját népének, mind a 
délen és nyugaton élő többi népeknek súlyos veszélyt, sőt pusztulást jelentett? 

Nos, mi történt? Centebaldot legyőzik. A magyarok közben megfigyelik a kijá-
ratot, megszemlélik a vidéket, és szívükben gonoszat forralnak, ami utóbb nyilván-
valóan kitűnt. 

(1.36) Arnulf a legocsmányabb betegségben halt meg. Vajon hát ama mérhetetlen 
gaztettéért, tudniillik a magyarok kiengedéséért - a próféta szerint - kétszeres gyöt-
relem őrölte fel? 

(II. 1) E nagy férfiú halála nem maradhatott rejtve a szomszédos magyarok előtt, 
amiként az egész világ népei előtt sem. Az ő számukra halálának napja minden 
ünnepségnél kellemesebb volt, minden kincsnél értékesebb. 

(II. 2) Egy évvel ugyanis az ő halála és fiának megkoronázása után, a magyarok 
igen nagy hadsereget gyűjtve, maguknak követelik a morvák népét, amelyet Arnulf 
király az ő vitézségük segítségével igázott volt le; elfoglalják a bajorok határait is, a 
várakat lerombolják, az egyházakat tűzzel emésztik el, a népeket legyilkolják, és hogy 
még jobban féljenek tőlük, megisszák a megöltek vérét. 

(II. 3) Lajos király tehát, látva népének pusztulását és a magyarok kegyetlenke-
dését, övéinek lelkét feltüzeli ama fenyegetésével, hogy ha valaki történetesen kivon-
ná magát ebből a hadjáratból, amelyet a magyarokkal szemben szándékozik viselni, 
az ilyen kétségen kívül akasztófán fogja végezni életét. 
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Végül az elvetemült nép megszámlálhatatlan sokasága sietve megindul Lajos 
óriási haderejével szemben. Nem láthat az ember szomjúhozót, aki hevesebben vá-
gyódnék egy korty hideg víz után, mint ahogy ez a nép vágyódik az ütközet napja 
után; ugyanis másban nem leli kedvét, csak a harcban. Amint abból a könyvből 
értesültem, amely ennek a népnek az eredetéről szól, ezeknek anyái mindjárt a 
fiúgyermekek világrahozása után „éles karddal felhasogatják ezek arcát, hogy mi-
előtt tejet kapnának táplálékul, kénytelenek legyenek alávetni magukat a sebek elvi-
selésének". Ez állítás hitelességét bizonyítják azok a sebek, amelyeket az élő hozzá-
tartozók ejtenek testükön a megholtak iránt érzett fájdalmukban. Ez istentelen gono-
szok vért ontanak könnyek helyett. 

Lajos király már megérkezett összetoborozott sokaságával Augsburgba, amikor 
jelentik azt a nem remélt, vagy inkább nem óhajtott hírt, hogy e nép ott van a 
szomszédságukban. A következő napon tehát a Lech folyó mentén elterülő mezőkön, 
amelyek hadműveletekre alkalmasak kiterjedésük folytán, összejött a két sereg. 

(II. 4) Tehát még mielőtt „Aurora elhagyná Titonus sáfrányszínű ágyát, a ma-
gyarok népe öldöklésre szomjasan, és vágyódva a harcra, meglepi a még ásítozó 
keresztényeket, mert többeket a nyíl előbb ébresztett fel, mint a kiáltozás; másokat 
pedig, akiket ágyukban döftek keresztül, sem a zaj, sem a sebek nem ébresztettek fel, 
mivel előbb szállott el belűlük a lélek, mint az álom. Tehát innét is, onnét is súlyos 
küzdelem kerekedik: a türkök hátat fordítva, mintha megfutamodnának, serényen 
kilőtt nyilaikkal igen sokat leterítenek. A lenyugvó nap már hét órát mutatott, és a 
hadiszerencse még Lajos részének kedvezett, amikor a türkök, minthogy nem ravasz-
ság nélkül valók, szemtől szembe cselt vetnek és futást színlelnek. Amikor a király 
népe, a cselvetést nem sejtve, a legerősebb lendülettel üldözőbe veszi őket, a lesben 
állók minden oldalról előjönnek, és megsemmisítik a győzteseket azok, akiket már 
legyőzötteknek véltek. A király maga is csodálkozik azon, hogy ő, a győztes legyő-
zötté vált, és a nem sejtett csapás még súlyosabbá válik számára. Bizony, az ember 
láthatta volna a cserjéseket és mezőket szerteszéjjel hullákkal borítva, s a patakokat 
és folyókat vértől vörösleni. Ekkor még a lovak nyerítése és a kürtök harsogása is a 
futókat rémítette és az üldözőket egyre inkább ösztönözte. 

(II. 5) A magyaroknak teljesült ugyan az óhajuk, de aljas természetüket mégsem 
elégítette ki a keresztények ily mérhetetlen legyilkolása, hanem hogy álnokságuk 
dühét jóllakassák, keresztülszáguldoznak a bajorok, svábok, frankok és szászok or-
szágán, mindent felperzselve. Nem is akadt senki, aki megjelenésüket máshol, mint 
a nagy fáradsággal vagy a természettől fogva megerősített helyeken bevárta volna. 
A nép itt jó néhány éven keresztül adófizetőjük lett. 
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III. A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 
9. Az őshaza helye 

A külföldi és magyar források egyeztetésével nemcsak nagy vonalakban, hanem 
néha részleteiben is sikerült a honfoglalás és az első századok történetét megírni. 
Annál szegényesebb - majdnem a semmivel egyenlő - az, amit történelemtudomá-
nyunktól a honfoglalás előtti évezredekre várhatunk. Mivel itt hiányzik az írott szó, 
a nyelvtudomány segítségével építették fel jó másfél század óta őstörténetünket, s 
ehhez csak az utóbbi időben járult hozzá a régészet és az embertan tudománya. 

Az elébb azt mondtuk, hogy ahol elhallgat az írott szó vallomása, ott átveszi a 
szerepét a nyelvtudomány. Ez így is van, de azért arról se feledkezzünk meg, hogy 
legrégibb írott szövegeink, krónikáink is említést tesznek őstörténetünkről. Az első 
nagy meglepetés, ami az olvasó embert érheti az, hogy krónikáink egészen mást 
mondanak a magyar nép eredetéről, mint nyelvtudományunk. Azt is tudomásul kell 
vennie annak, aki történelemkönyveinkből szeretne tájékozódni őstörténetünkről, 
hogy a kutatók elvetik, tudálékos kitalálásnak minősítik azt, amit krónikáink mon-
danak, és egyöntetűen a nyelvtudományra bízzák magukat. Röviden egyszerűsítve: 
krónikáink szerint Szkítiából jöttünk, s a bibliai Nimródnak, közelebbről pedig Attila 
királynak és népének vagyunk utódai. 

Krónikáink tehát a Közel-Kelet, s általában a török népek felé irányítanak min-
ket, nyelvtudományunk pedig azt tanítja, hogy a magyar nyelv alapszókincse nem 
áll árván, hanem rokonai vannak az úgynevezett uráli-finnugor nyelvcsalád egészé-
ben. Krónikáink tehát a hun-török hagyományt őrzik, nyelvtudományunk a finnugor 
származást hirdeti. Bár nyelvtudományunk is árnyaltabban ragadja meg őstörténe-
tünket, hiszen a szkíták tárgyalásakor felidéztük nyelvünk iráni szórétegét, amelyet 
a szkítáktól kaptunk volna, és nyelvtudományunk megállapít egy erős török szóré-
teget is, amely viszont a velünk érintkező bolgár-török nép hagyatéka lenne nyel-
vünkben. 

Ez a kettősség - mint láttuk - nemcsak krónikáink vallomása és nyelvtudomá-
nyunk tanítása között áll fenn, hanem őstörténetünk sok más területén is. Ezek a 
tények is arra mutatnak, hogy a magyar történelem kétágú, s feltehetőleg a magyar-
ság két ága nem egyszerre telepedett le mai hazánk területén. E két ág közül eddig 
főként a finnugor ág őstörténetét dolgozták ki, míg a másik: az ázsiai, török ág 
őstörténete még homályos, csak annyit sejtünk belőle, hogy a honfoglaláskor a nagy 
ázsiai művelődések örökségét hozta magával. 

Lássuk, mit tudunk a finnugor ág történetéről. Ez visszanyúlik a jégkor utolsó 
szakaszába. Eddig csak mintegy időszámításunk előtt 4000-ig követték visszafelé a 
nyelvtudósok, a szerző kísérelte meg először mintegy 12 000-13 000 év távoláig nyo-
mozni a finnugor ág őstörténetét. Ehhez több úton is el lehet jutni. Az egyik út: 
időszámításunk előtt 3-2000 óta a mai finnugor területeken nagyobb népmozgás nem 
mutatható ki (ezt a régészeti leletek „nyugalmi állapotából" következtetjük). Ebben 
az időben az Urál hegységben s attól nyugatra három nagyobb műveltségi tömböt 
lehet megkülönböztetni, méghozzá az edényművesség eltérő mintakincse alapján. E 
három tömb területén ma is finnugor népek élnek, s mivel ide bevándorlás az újkőkor 
óta nem történt, nyilván az újkőkorban is finnugorok laktak ezeken a területeken. A 
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kérdés - régészet oldaláról - így hangzik: Honnan kerültek ide ezek a népek? Vagy 
egészen egyszerűen fogalmazva: hol laktak azelőtt? Ez a kutatás sem látszik remény-
telennek, mert mindhárom tömbben (az uráli, Oka menti és nyugati tömbben) a 
kőeszközök közös forrásra vallanak, méghozzá az időszámításunk előtt 11 000 és 
5000 közt kialakult úgynevezett szvidéri műveltségre (e névvel már találkoztunk az 
őskőkor keleti-gravetti népének bemutatásakor, nevét egy közép-lengyelországi pa-
takocskától kölcsönözte). Ennek a műveltségnek a területe pedig Közép-Lengyelor-
szág és az Oka folyó vidéke, tehát a mai finnugor területtől közvetlenül délre esik, 
innen történt az északabbra húzódás. Ez kellett legyen tehát az egykori uráli népnek 
(a szamojédokkal még együtt élő finnugoroknak) az őshazája. A másik út, amin 
elindulhatunk őshaza-keresésünkben, ugyanide vezet, mert az uráli nyelvek legősibb 
fáinak (fenyő, nyír és éger) s azok elnevezésének őskőkor végi elterjedési területe 
pontosan fedi a szvidéri műveltség területét. 

Az u r á l i - f i n n u g o r őshaza 

ША magyar ság kialakulá -
sának t e rü l e t e 

Á r p á d magya r j a inak 
őshazáia és vándoru t i a 

V I I . szazadi magyarsag 
^ h á r o m reszre szakadása 

" ' és a vándor lás i ránya 

Vázlat a magyarság kialakulásának színteréről 

Vajon e nagy területen belül hol alakult ki a magyar nép finnugor ága? Erre két 
feltevés van: az egyik arra tekint, hogy a finnugor népek egyetlen hatalmas rokonsági 
láncban helyezkednek el a nagy orosz erdős területek peremén, méghozzá a követ-
kezőképpen: az obi ugorok (a manysik, régi orosz nevükön vogulok és a hantik -
osztjákok) régente az Urál európai oldalán laktak. Tőlük nyugatabbra lakik a két 
permi nép (udmurtok-votjákok és komik-zürjének), utána kiesik egy terület, majd 
következnek a volgai finnugorok (a marik-cseremiszek és a mordvinok), majd pedig 
a keleti-tengeri vagy balti-finnek következnek (finnek, karjalaiak, vepszék, vótok, 
észtek, livek stb.). Számolnunk kell néhány kihalt finnugor nyelvvel is (pl. merják). 
A magyar nyelv helye ebben a rendszerben - nyelvtudósaink tanítása szerint - az 
obi ugor és a permi nyelvek közt van, kialakulása ezek szerint valahol a Volga 
középső folyása mentén történhetett. A másik feltevés: a régi térképek szerint a 
magyarság őshazája (Jugria) éppen azon a területen volt, ahol a nyelvlánc megsza-
kad, a szakadás oka tehát a magyarság elvándorlása lenne. Valóban, e terület köze-
lében találunk honfoglalás kori tarsolylemezeinkhez hasonlókat. 
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U R Ä L I N Y E L V E K 

F I N N - U G O R O K 
Az uráli-finnugor nyelvcsalád rokonsági táblázata 

Mielőtt továbbmennénk, meg kell jegyeznünk, hogy az az elmélet, amelyet itt az 
uráli őshazáról bemutattunk, a szerző feltevése. Emellett vannak mások is, amelyek 
vagy a Káma mentére teszik az első szállásterületet, vagy pedig az Urál hegység 
legészakibb s részben szibériai részeire. A szerző úgy véli, hogy elmélete szerint 
oldódnak meg a legkézenfekvőbben bizonyos kérdések, amelyek tárgyalása azonban 
itt túlságosan a részletekbe vezetne (pl. szvidéri jelenségek az ósszamojéd anyagban, 
a lappok származása stb.). 

A régész azt is tudni véli, hogy körülbelül mikor indult meg a magyar nyelv 
nagyobb önállósulása. Mivel az újkőkori csoportok kisebb egységekre való szétválása 
nagyjából időszámításunk előtt 2000 táján (tehát napjainkat megelőzően 4000 évvel) 
véglegessé vált, ez a dátum jelölheti a magyar nyelv és a magyar nép önálló életének 
kezdetét is. 

A továbbiakban is a nyelvtudomány és a régészet együttes segítségével kísérel-
jük meg a múltba való behatolást, hiszen egyetlen betűnyi írás, történeti feljegyzés 
sem szól ezekről a korokról. 

Az 1930-as években parázs vita keletkezett a magyar nyelvtudományban: mióta 
lovas nép a magyar? Régente ugyanis élt egy olyan felfogás, amely szerint a halász-
vadász, kezdetleges műveltségi szinten élő magyarságot török népek hódították meg 
s tanították meg a nagy állattartásra és neveltek belőle lovas katonanépet. Ez a szem-
lélet teljesen téves alapokból indult ki. Nemhogy száz évekkel a honfoglalás előtt nem 
voltak őseink kezdetleges fokon élő halászok és vadászok, de több ezer évvel azelőtt 
is már nagy erődökben, jól épített házakban éltek, földet műveltek, állatot tenyész-
tettek, s a nép a nagy folyó partjain jelentős halászatot is űzött. Vadászták ugyan az 
erdők vadjait is, de már másfél ezer évvel a honfoglalás előtt inkább csak a prémes 
vadakat, hogy a kereskedelemnek árut termeljenek. A szerző úgy véli, hogy a fentebb 
említett, Oka menti újkőkori műveltségekben volt egy csoport, amelyik a ligetes 
sztyeppe peremén lakott, már kétezer évvel időszámításunk előtt, s az elég hamar 
áttért az állattenyésztésre és a földművelésre (volossovói csoport): ez a csoport a 
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kialakuló magyarság magva. A török népektói annál kevésbé vehettük át a lótartást, 
mert a lóra vonatkozó gazdag szókincsünkben úgyszólván nincsen török szakkifeje-
zés. Márpedig, ha a törököktói tanultuk volna el a lovaséletet, akkor nyelvünkben 
ennek hiteles emléke maradt volna. 

Honfoglalás előtti szavaink, amelyek a földművelésre vonatkoznak, világosan 
elárulják, hogy Árpád magyarjai nemcsak nagy állattartó, harcos és kereskedő nép 
voltak, hanem igen számbavehető földművelő tudással rendelkeztek (pl. eke, sarló, 
búza, árpa stb.). Téves volt tehát az az elképzelés, mintha a földművelést itt, mai 
hazánk területén tanultuk volna meg, elsősorban a szlávoktól. (Hiszen azt is bizo-
nyítottuk, hogy az ország nagy területein nem szlávokat, hanem avar-magyarokat 
találtunk.) Ugyanilyen téves volt az is, amit házépítkezésünk kezdetleges putrilaká-
sairól tanítottak. Kétségtelen, hogy voltak pompás nemezsátraink, de boronaházaink, 
vertfalú, sőt talán téglaházaink is, ezt éppen a szerző felgyői (Csongrád megye) 
ásatásai bizonyítják! 

Iszonyatosan hosszú ideje, hogy elváltunk legközelebbi nyelvrokonainktól, sza-
vukat sem értjük immár. Szinte törvényszerűnek tekinti a nyelvészet, hogy sok ezer 
év távolában az egymástól elvált népek szavainak hangképe úgy elváltozik, hogyha 
netán két szó pontosan egyeznék, akkor szinte bizonyos, hogy az nem a régiségre 
vall, hanem inkább a véletlen játéka tette őket hasonlatossá. 

A magyarság néppé alakulásának színterét kutatva régi adatok híján a későbbi 
tudósításokat is hasznosíthatjuk, így például a Julianus barát által a tatárjárás előes-
téjén a Volga mellett megtalált magyarok szállásterületéről írottakat. Sajnos nem 
tudjuk pontosan, hogy ez hol volt, csak azt, hogy egy bolgár város közelében, és hogy 
Julianus nem említi, hogy átkelt volna a Volgán. Á szerzőnek ebben a kérdésben a 
következő a felfogása: az első évezred közepe táján a magyarság elődei a Volga 
középső folyása mentén hosszan elnyúló területen laktak, méghozzá a jobb parton, 
a bal parton pedig török (baskír?) törzsek. Úgy látszik, kettejük között létrejött egy 
folyó-két-parti törzsszövetség. Ezt a szövetséget a VII. század folyamán nagy meg-
rázkódtatás érte: a kangarok támadása (Bíborbanszületett Konsztantinosz tesz róla 
említést), amely három részre szakíthatta a magyarságot: egyik részük Nyugatnak 
tartott (talán ezekből valók a 670-es honfoglalók), déli szárnyuk levonult a Kaukázus 
déli lejtőire (ezek a szavárd magyarok, ugyancsak a Bíborbanszületett tudósít róluk), 
a támadás fő irányától északra lakó törzsek pedig - a másik parti baskírokkal együtt 
- nagyjából a helyükön maradtak. Ez a szövetség kerekedett fel azután s lett Árpád 
vezetésével a 896-os honfoglalás hőse; ott maradt töredékeit találta meg Julianus 1235 
körül. Akármint is van, Julianus is a Volga középső folyása mentén bukkant rá a 
magyarok rokonaira (akik magyar beszédét is megértették), ott tehát, ahová a nyelv-
lánc hiányzó szemeként is beilleszthető. 

A magyar nép tehát „anyai" ágon európai, „apai" ágon ázsiai, s kapcsolatban 
van a két nagy terület ősi műveltségeivel. A szerző nemrégen írt, A népvándorláskor 
művészete Magyarországon című könyvének munkálatai kapcsán derült fény arra, 
hogy Eurázsia népei mennyire szellemi rokonai egymásnak. Áz úgynevezett „nagy" 
európai műveltségek alapjai ugyanazok, mint a sztyeppe vagy az erdő műveltségeié. 
Egymás nélkül nem érthetők, egymással kölcsönhatásban szemlélve azonban csodás 
élményben részesítik az elmélyedőt: a legkülönbözőbb nyelveken beszélők ősművelt-
sége jobban hasonlít egymáshoz, mint egyazon nyelv két rokon nyelvét beszélők 
kultúrtörténete. Őstörténetünkben is ekként egyesül az eurázsiai szárazföld minden 
előzménye. Nem vagyunk érthetők Eurázsia nélkül, amiképpen az sem érthető nél-
külünk. Fontosabb eredmény ez, mintha négyzetkilométerre sikerült volna megha-
tároznunk első szállásaink helyét. Nem ennek vagy amennak a népnek vagyunk a 
rokonai, hanem valamennyihez közös őseurázsiai múlt emlékei fűznek, s e múlt első 
fejezete az ősember korában bontakozott ki. 
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Julianus útja Györffy Gy. térképe nyomán 

Ebben a csodás együttesben Árpád magyarjai, lovas előkelői iszlám jellegű mű-
veltséget hoztak magyar földre, míg köznépünk kapcsolatai inkább a Volga ősmű-
veltségeinek irányába mutatnak. 

Elérkeztünk a Kárpát-medence sorsát ezer évre meghatározó fordulathoz: Ár-
pádnak és népének honfoglalásához, majd a magyar királyság megszervezéséhez. 
Mindaz, ami eddig történt, úgy fogható fel, mintha előjáték lenne, készülődés a 
beteljesedéshez. A honfoglalók olyan tájra érkeztek, amelyek tízezer éveken át vált 
megművelt földdé: földjét az újkőkor óta művelték, s nemcsak kenyérgabonát ter-
mett, hanem bort és kerti növényeket is. Állatvilága is változatos és gazdag volt, amit 
Keletről érkező új s újabb frissítés tett szívóssá. (Régebben is gondolták, hogy a tájhoz 
való idomulás, azonosulás formálta sajátos képűvé a Kárpát-medence növény- és 
állatvilágát.) 

Ezt a történeti tájat özönlötték el Árpád hadai, s itt találkoztak a korábban 
idesodródott magyarokkal (Anonymus székelyeivel). A honfoglalásról elég sok egy-
korú forrásunk szól, és részletesen írnak a magyar hagyományról középkori króni-
kásaink is. Szilárdan előttünk áll a honfoglalás története. 

(László 1974) 
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10. Etelköz 
Konstantin császár szerint, miután a magyarok a kazárok szomszédságából el-

költöztek, a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyók vidékén telepedtek meg, ame-
lyet 'Etelküzü'-nek neveztek. (Az 'etel' vagy 'etil' szó folyót jelentett, így Etelköz 
jelentése: Folyóköz.) Az arab leírásokból viszont a kutatók többsége azt a következ-
tetést vonja le, hogy a magyarok lakóhelye 870 körül a Don és az Al-Duna között 
húzódott. A két tudósítás azonban nem mond ellent egymásnak. A magyar szállás-
területek határai ugyanis ekkor nem állandósultak. A kazár kaganátus és a Kárpátok 
közötti vidéket ekkor a magyarok uralták. Ezt a területet érthetjük tehát Etelköz alatt. 

Az új szállásterületen a magyarság életmódja aligha változott. Láttuk, hogy 
korábban a Don-vidéken, a szomszédos alán és bolgár-török földművelók és kerté-
szek példája nyomán, a magyar pásztorok tekintélyes része térhetett át a letelepült 
életmódra. A mozgásba lendült közösségnek azonban jó néhány szántóvetője kény-
szerült földje elhagyására, ami egy időre a földművelés szerepét csökkenthétté, s a 
legeltető állattartás megerősödött a levédiaihoz képest. 

A folyó menti téli szállásokra visszavonuló nomádokból és földművelőkből álló 
etelközi magyarság gazdálkodásának mesterien pontos rajzát adja Ibn Ruszta tudó-
sításában: „Sátraik vannak, és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld 
vegetációval... Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz hú-
zódik, amelyhez éppen közelebb van, s ott marad télre, és halászik benne. A téli 
tartózkodás itt alkalmasabb nekik" Utána még ezt jegyzi meg: „A magyarok országa 
bővelkedik fákban és vizekben. Földjük nedves. Sok szántóföldjük van." 

Sokkal fontosabb változásokat sejthetünk a társadalomban. A kazár kagán fenn-
hatósága elleni fellépésben és a Levédiából való kiköltözésben a magyar törzsek 
függetlenségi harca nyilvánul meg. Az új hazában kétségkívül megerősödött a tör-
zsek egysége, hiszen az önállóságért folytatott harcukat csak így koronázhatta siker. 
A központi hatalom megszilárdulásának jele az Árpád-család ősének, Almosnak 
fejedelemmé választása is, mely esemény valahol az etelközi szállásokon játszódik 
le. Konstantin császár elbeszélése szerint ugyan maga Levédi mondott le a fejedelmi 
címről Álmos, illetve annak fia, Árpád javára. A krónikás azonban itt időben távoli 
eseményeket helyez egymás mellé. Tudósításából azt hámozhatjuk ki, hogy a kazár 
kagánnak engedelmességgel tartozó uralkodó helyett a függetlenséget biztosító feje-
delem került a magyarság élére. Erre az időszakra vonatkozik Dzsajháninak a ma-
gyarok kettős fejedelemségéről szóló, az előbbiekben idézett tudósítása, mely szerint 
a főkirály, 'kende' helyett az alkirály, 'gyula' kezében volt a tényleges hatalom. 
Valószínű, hogy a hatalmi súlypontnak ez az eltolódása éppen a kazároktól való 
elszakadásnak tudható be: a kazár fennhatósággal együtt a kagán megbízottjának, a 
kendének uralmát is levetették magukról a magyar nemzetségfők, s a magauk vá-
lasztotta gyulának adták át a legfőbb hatalmat. 

A magyar törzsek közös fejedelem alatti egységének megerősödését a néphagyo-
mány is megőrizte. Innen vette be krónikájába Anonymus mester a pogány esküvés 
módját megörökítő vérszerződés mondáját, bármilyen lekicsinylően is nyilatkozik 
más helyütt a „parasztok hamis meséi"-ről, meg a „regősök csacsogó éneké"-ről. így 
mondja el a fejedelemválasztás történetét: „Tehát a hét férfiú (ti. a hét magyar törzs-
főnök) szabad akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, 
sőt fiai fiainak is a végső nemzedékig Álmost, Ügyek fiát és azokat, akik az ő 
nemzetségéből származnak... Akkor közakarattal Álmos vezérnek ezt mondták: „A 
mai naptól kezdve téged vezérünkké és parancsolónkká választunk, s ahová a sze-
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rencséd visz, oda követünk téged." Majd a fent említett férfiak mindegyike Álmos 
vezérért - pogány szokás szerint - saját vérét egy edénybe csurgatta, s esküjét ezzel 
szentesítette. Es noha pogányok voltak, mégis azt a hitet, melyet akkor egymás közt 
esküjükre tettek, mindhalálukig megtartották..." (Pais Dezső fordítása) 

Etelközben a magyarság újabb szomszédokat látott maga körül. Az Al-Duna 
mellett a bolgárokkal voltak határosak, akiknek magyar neve 'nádor' volt. (Innen 
ered Belgrád régi magyar neve is: Nándorfehérvár.) Sokkal közelebbi kapcsolatba 
kerültek azonban a kelet-európai erdős zónát lakó keleti szlávokkal. Nem volt szá-
mokra ismeretlen ez a népesség, hiszen a Don és Donyec folyók erdős vidékeit is ők 
népesítették be. A történeti és régészeti adatok azonban amellett szólnak, hogy ekkor 
megélénkültek kapcsolataik. 

A keleti szláv törzsek a 8-9. században a társadalmi fejlődésnek ugyanazon a 
lépcsőfokán álltak, mint a mi őseink. Az ő nemzetségi szervezetük is az osztálytár-
sadalom kialakulása irányába fejlődött. Gazdálkodásuk azonban jelentősen különbö-
zött a magyarokétól, mivel annak alapját a földművelés alkotta, s nomád állattartás-
sal egyáltalán nem foglalkoztak. A kijevi keleti szláv állam megalakulását az orosz 
évkönyvek 882-re teszik. Létrejöttében komoly szerepet játszottak a skandináv nor-
mann (viking) bevándorlók, akik a központi hatalomnak érvényt szerző hadsereget 
megszervezték. 

Adataink a magyar-keleti szláv viszonyt két oldalról világítják meg. Ibn Ruszta 
azt írja a magyarokról, hogy „...Hatalmuk kiterjed mindazokra a szlávokra, akik 
közel laknak hozzájuk. Súlyos adókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint 
foglyokat... Meg-megrohanják a szlávokat, és addig mennek a parton a foglyokkal, 
amíg a rómaiak országának (= Bizáncnak) egy kikötőjébe nem érnek, amelynek 
K. r. kh (= Keres) a neve... Amikor a magyarok K. r. kh-be érnek a foglyokkal, a 
rómaiak odamennek eléjük, és ott kötnek velük vásárt. Azok (a magyarok) eladják 
nekik a rabszolgákat, és vesznek római brokátot, gyapjúszőnyegeket és más római 
árukat." (Czeglédy Károly fordítása.) 

A szláv foglyok eladása a bizánci kereskedőknek és a szláv földművelők adóz-
tatása azonban nem merítette ki a két nép kapcsolatait. Ezzel kapcsolatban egy igen 
sokatmondó negatív bizonyítékunk is van: az orosz évkönyvek nem tesznek említést 
az etelközi magyarokkal való ellenséges viszonyról. Márpedig a kialakuló keleti szláv 
állam állandóan ádáz küzdelmet folytatott a déli határain élő steppei nomádokkal, 
amit az orosz krónikák részletesen elmondanak. 

A békés kapcsolatok legfontosabb bizonyítékai azonban a régészeti feltárások 
alkalmával kerültek napvilágra. Főként a Kijev területén előkerült leletek közt talá-
lunk sok olyan tárgyat, amelyek rendkívül közel állnak a mi honfoglalás kori lelete-
inkhez. A fával kirakott sírkamrákba a fejedelem katonai kíséretének gazdag tagjait 
temették, pompás öltözetben, fegyveresen, gyakran hátaslovukkal együtt. Fegyverö-
veik, valamint a lószerszámok veretei, a tarsolyfüggesztő veretek, a nyílcsúcsok a mi 
honfoglalóinkéhoz állnak a legközelebb az összes többi kelet-európai leletcsoport 
közül, de a párhuzamok számát szinte tetszőlegesen szaporíthatnánk. Két leletnél 
azonban hosszabban elidőzünk. Az egyik egy kard, amely a kijevi Arany-kapu mel-
lett került elő. Rendeltetésénél fogva semmi köze a magyarokhoz, hiszen tudjuk, 
hogy azok ekkor már - több steppei néphez hasonlóan - kizárólag szablyát használ-
tak. Ennek a kardnak a markolatát azonban ezüstlemezzel borították, amelyen a 
honfoglalóink művészetére jellemző, hálóba szerkesztett palmettás díszítés látható. 
Alighanem a magyar ötvösmester keze alól kikerült lemezzel már itt, Kijevben éke-
sítették fel a messze földről - valahonnan a Rajna vidékéről - hozott kardot. A 
temetkezés kora 900 és 1000 közé tehető. 

A másik híres lelet szintén fegyver. Egy 1000 körül eltemetett főúr szarkofágjá-
ban a régészek márványból készült mellkeresztet leltek, ami az elhunyt keresztény 
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hitét tanúsítja. Az illető azonban meglehetősen frissen keresztelkedett lehetett, mert 
pogány szokás szerint a szablyáját is vele temették, méghozzá összehajlított pengé-
vel, hogy holta után ne árthasson vele. De most nem a pogány hit érdekes megnyil-
vánulása a fontos számunkra, hanem a szablya, amelynek vércsatomáját aranyozott 
vörösréz berakás, ennek felületét pedig hosszan kígyózó palmettadísz ékesíti. 1000 
előtt a szablya rendkívül ritka fegyver volt az orosz harcosok kezében, seregeik a 
nehéz, kétélű kardokkal harcoltak. A déli végeiken tanyázó nomádok elleni harcok 
során azonban tapasztalhatták az egyélű szablyák előnyeit a lovas harcban, ezért 
néhányan - bizonyára a tehetősebbek - a nomád fegyverrel szerelték fel magukat. 
Ezeket azonban déli szomszédaiktól vették, hiszen fegyverkovácsaik ekkor még nem 
tudtak szablyát készíteni. Ilyen úton került hozzájuk az a példány is, amelyet a találó 
nevéről Hojnovszkij-szablyának nevez a szakirodalom. Kik készíthették? Biztos vá-
laszt nem adhatunk, csak valószínű megoldási lehetőséget ismertethetünk. 

A ma ismert szablyák közül csak a híres, Bécsben őrzött Attila- vagy Nagy 
Károly-kard rokonítható a kijevivel. Mivel annak a vércsatornáját is növényi indák 
(és növényi elemekkel átszőtt állatalakok) által ékesített vörösréz berakás díszíti. 
Erről a kutatás megállapította, hogy minden bizonnyal az Árpádok hatalmi jelvény-
ként szolgáló díszkardja volt, és 10. századi magyar mester műve. (Tehát sem Attila, 
sem Nagy Károly nem forgathatta.) Fontos bizonyságai ennek a földből előkerült 
honfoglalás kori szablyáink (főként a geszterédi és rakamazi aranyszereiékes szab-
lya), valamint a bécsi szablya magyar ízlésben fogant mintakincse. (Pengéjének dí-
szítményét például közeli rokonság a mezózombori karperec mintájához.) Eszerint 
tehát joggal föltehető, hogy a kijevi szablya is magyar fegyverműhelyből került 
gazdájához. 

Az etelközi magyarság viseletének is fellelhetjük egy fontos elemét Kijevben és 
környékén. Az övön hordott bőrtarsolyaik fedelét (ebben a tűzkészségét és más 
apróságokat tartottak) a kijevi előkelők mintázott bronzveretekkel díszítették. Ezek-
nek szinte pontos másai kerültek elő a 10. századi csernyigovi sírokban is, ahol 
szintén az egykori keleti szláv fegyveres kíséret előkelő tagjai nyugszanak, de hason-
ló tarsolyokat találtak a másik fontos szláv központ, Szmolenszk mellett, valamint a 
Ladoga-tó vidékén és Svédországban is. A kedvelt viseleti tárgyat bizonyára a viking 
kereskedők juttatták el a távoli északi vidékekre, mivel kialakulási helyüket aligha-
nem a kelet-európai steppe és ligetes steppe területére tehetjük. E veretes tarsolyok 
legközelebbi párhuzamait ugyanis honfoglalóink sírjaiban találjuk (Bodrogszerda-
hely, Újfehértó-Micskepuszta). Ennek alapján úgy véljük, hogy az etelközi magyarok 
és a kijevi harcosok díszítették ily módon legkorábban tarsolyaikat, és a kereskedelmi 
cikké vált veretek is az ő műhelyeikben kerültek ki. A díszítésmód megfogalmazójá-
ban magyar mestert sejtünk, mert - amint majd alább látjuk - a tarsolydíszítés 
hagyománya nálunk igen gazdag volt, és az új hazában sem veszett ki, a szlávok 
viszont a 10. század után felhagytak vele. 

Az imént felvillantott néhány adat is igazolja, hogy a magyarság meglehetősen 
szoros és békés kapcsolatokat tartott fenn a kijevi szlávokkal, mivel egyébként aligha 
alakultak volna ki fegyverzetük, művészetük és viseletük közös elemei. Gyakori 
kijevi tartózkodásukra utal, hogy az orosz őskrónika szerint a város egyik részét Ugor 
(azaz Magyar) hegynek nevezték. 

A szláv-magyar régészeti párhuzamok kapcsán már tettünk néhány megjegyzést 
az etelközi magyarság viseletéről. A régészeti leletek tanúságát Gardizi alábbi sorai 
is megerősítik: „A magyarok csinosak és jókinézésűek. Ruhájuk brokátból készült. 
Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak." 

A honfoglaló hagyaték legszebb művészeti emlékeit alkotó tarsolylemezek első 
darabjai is talán még az etelközi szállásokon készültek. Erre utal, hogy a Középső-
Volga vidékén, cseremiszföldön, a 9-11. századi veszelovi őscseremisz temetőből a 
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magyarországiakhoz hasonló stílusban készült aranyozott ezüst tarsolylemez került 
elő. Rajta az életfát közrefogó két oroszlán alakját látjuk. Az ábrázolás ősi iráni 
előképekre vezethető vissza. A tarsoly fedőlapját borító lemez aligha lehet cseremisz 
készítmény, mivel a Volga-vidéken eddig mindössze ez az egyetlen darab került elő. 
Sokkal valószínűbb, hogy olyan steppei mester keze alól került ki, aki a magyar 
művészeti hagyományokat jól ismerte. (A tarsolyok fedőlapjának veretekkel való 
díszítését viszont eltanulták a steppei népektől a Volga-vidék lakosai. A 9-11. századi 
őscseremisz, ősmordvin és volgai bolgár sírokból már jó néhány ilyen tarsoly került 
elő. Csakhogy az itteni veretes díszítés egészen más hagyományokat követ. (Szá-
munkra ebből egy fontos időrendi következtetés adódik: első veretes tarsolyaink csak 
a volgai bolgárokkal való kapcsolataink megszakadása után készülhettek, tehát már 
az etelközi szállásokon.) 

A veszelovi tarsolylemez eddig ismert legközelebbi párhuzama a Szabolcs me-
gyei Bezdéden került elő. Az aranylemez közepét itt is életfa díszíti, melynek két 
oldalán egy-egy mesés állatalak látható, az egyikben nem nehéz az iráni művészetben 
honos pávasárkányt felismernünk. Csakhogy itt az életfa két ága a bizánci kereszt 
alakját fogja közre. A sokféle hittel megismerkedő magyar előkelő tarsolydíszén 
békésen megfért egymás mellett a pogányság és a kereszténység szimbóluma. 

Az etelközi magyarságnak a keresztény hittel való ismeretségét nemcsak a bez-
dédi tarsolylemez igazolja. A szláv írás összeállítója, Cirill szerzetes 860 körül a Krím 
félsziget tájékán találkozott a magyarokkal, akik, meghallgatván imáját, békén útjára 
engedték. Cirill bátyja, Metód valahol a Duna mellett egy magyar „királlyal" (alig-
hanem valamelyik portyázó lovascsapat vezérével) találkozott, 882-ben. A szerzetes 
elmondja, hogy a király „tisztelettel, ünnepélyesen és örömmel fogadta", majd gaz-
dagon megajándékozta, és „elbocsátotta ezekkel a szavakkal: tisztelendő atyám, ok-
vetlenül emlékezzék meg rólam szent imáidban". 

Visszatérve a magyar harcosok pompás öltözetére, ezüsttel kivert fegyvereire, 
amelyről Gardizi olyan elismerően nyilatkozik, nézzük meg, mi is lehetett ennek a 
gazdagságnak a forrása. A válaszadás nem nehéz, mivel Európa sok más népénél 
hasonló jelenséget tapasztalhatunk: az államalakulat kezdeti szakaszát jelentő feje-
delmi hatalom gazdag fegyveres kísérettel vette magát körül. Ezt a gyorsan növő 
gazdagságot mindenütt az alávetett népek megadóztatása és a gyakorivá váló had-
járatok zsákmánya táplálta. Láttuk, hogy a magyarok is adót vetettek ki a szomszédos 
szlávokra, foglyaikat pedig a bizánci rabszolgapiacon értékesítették. Hadjárataikról 
is vannak értesüléseink, s világosan kitűnik ezek zsákmányszerző célja. Már az Al-
Dunánál való első megjelenésüket is ez motiválta: Krum bolgár kán macedón foglya-
inak csak az összes javak átadása ellenében ígértek szabad elvonulást. 

Az Etelközbe való áttelepülés után a magyarok figyelme egyre inkább nyugat 
felé irányult. Az egymással marakodó fejedelmeknek és tartományuraknak gyakran 
volt szükségük katonai segítségre. A Dunántúl nyugati részét is magába foglaló 
Keleti Frank birodalom területén 862-ben jelennek meg először a magyar csapatok, 
amikor Német Lajos császár ellen fellázadt fia, Karlmann, a keleti Ostmark tartomány 
kormányzója. Nem tudjuk, melyik fél fogadta fel szövetségesül a magyarokat, de 
„bemutatkozásuk" jól sikerült: ettől kezdve mind gyakrabban tűnnek fel csapataik 
ezen a vidéken. 881-ben Bécs alatt harcolnak a frankok ellen, Szvatopluk morva 
fejedelem oldalán. E hadi vállalkozásokban való részvételükért kétségkívül busásan 
megfizették őket a rászoruló fejedelmek, s a harcok során maguk is gazdag zsák-
mányt szereztek. 

A nomád harcmodort alkalmazó magyarok csakhamar félelmetessé váltak a 
nyugatiak szemében. Rájuk is érvényes Bölcs Leó bizánci császár (886-912) türkökről 
szóló leírása, amely szerint „jobbára a távolharcban, a lesben állásban, az ellenség 
bekerítésében, a színlelt meghátrálásban és visszafordulásban és a szétszóródó harci 
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alakulatokban lelik kedvüket". Ennek a számukra ismeretlen, pusztai harcmodornak 
az állandó belháborúkban legyengült Nyugat egyeló're nem találta meg az ellensze-
rét. Az erejükre ébredő magyar harcosok büszke öntudatát nagyszerűen fejezi ki 
Babits Mihály Turáni indulója: 

Mi vagyunk a rónán járók, 
Soha napján meg nem állók. 
Lég fiai, röpke rárók, 
messze mezőn szerte szállók. 

Huj, huj, huj! 

Kőházakkal, vértes haddal, 
mit törődünk Napnyugattal? 
Zabolátlan akarattal 
virradunk mi virradattal. 

Huj, huj, huj! 

Nyugati hadjárataik során a magyar csapatok minden alkalommal átvonultak a 
Kárpát-medencén, melynek földrajzi, népességi és politikai viszonyait nagyszerűen 
kiismerték. Ennek a körülménynek pedig rendkívül nagy volt a jelentősége az elkö-
vetkező sorsdöntő történelmi időszakban. 

(Fodor 1975) 

11. A keleten maradt 
magyar töredékek 

A honfoglalás előestéjén a Kárpátoktól keletre elterülő etelközi síkságon nem az 
egész akkori magyarság élt. Az Uráltól a Kárpátokig tartó hosszú és küzdelmekkel 
telített vándorútjuk során bizonyára több kisebb-nagyobb néprész szakadt le tőlük, 
más idegen népcsoportok pedig hozzájuk csatlakoztak. Forrásainkból az elszakadok 
két nagyobb csoportjáról tudunk, a Magna Hungariában maradtakról, és egy másik 
magyar töredékről, amely a levédiai szállásokról a Kaukázus déli lejtőire költözött. 

A Magna Hungariában maradt magyarok utódaira 1236-ban Julianus barát a 
volgai Bolgárország területén talált rá, a folyótól keletre eső vidékeken. A következő 
években másodszor is útrakelt a szerzetes a baskíriai magyarokhoz, de Szuzdalnál 
tovább nem jutott. Ott a menekülő magyaroktól arról értesült, hogy a tatárok az ő 
szállásaikat, meg a volgai Bolgárországot is elfoglalták. Későbbi megbízható értesü-
lésünk a volgai magyarokról nincsen. 

A nagy távolságokra elvándorló népeknél törvényszerű, hogy nem az egész 
lakosság kerekedik fel, hanem egy részük a régi szállásokon marad. A nomádok 
esetében általában a letelepültebb életmódot folytató, többnyire földművelő családok 
és nemzetségek maradnak hátra. A Magna Hungariában maradt magyarság esetében 
is gondolnunk kell erre a törvényszerűségre, bár nem kétséges, hogy nagy részük 
állattartó volt, így az a csoport is, amellyel Julianus találkozott. 
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A Magna Hungariában, azaz Baskíriában maradt magyarokról azonban nem-
csak Julianus tudósít, hanem a 934-ig élt Balkhi nevű mohamedán földrajzkutató is, 
akinek elveszett munkáját két másik 10. századi földrajzíró, Isztakhri és Ibn Haukál 
átiratából ismerjük. Balkhi a magyarokat baskíroknak nevezi, mivel ekkor az Urál 
környékén már a valódui baskírok is ott éltek, s a kor szokása szerint azok nevét 
alkalmazta a köztük élő magyar töredékekre, valamint azok kárpát-medencei roko-
naira is. íme a tudósítás: „A baszdzsirtok. Két fajtájuk van. Az egyik fajta a guzzok 
(azaz: úzok) végein, a bulgárok (= volgai bolgárok) mögött lakik. Azt mondják, hogy 
számuk vagy kétezer ember. Erdó'ik védelmében élnek, senki sem bírhatja le őket. A 
bulgárok alattvalói. 

A másik baszdzsirtok (Ibn Haukálnál: a baszdzsirtok legnagyobb része) a bese-
nyőkkel határosak. Mind ők, mind a besenyők törökök, és határosak a rómaiakkal 
(értsd: bizánciakkal)." (Czeglédy Károly fordítása.) 

Az arab forrás szerint tehát a 10. század elején az Urál vidékén maradt magyarok 
a baskírokkal közös hazában éltek, s velük együtt a volgai bolgárok alattvalói voltak. 
Ez utóbbi körülmény érthetővé teszi számunkra, hogyan találkozhatott Julianus a 
nagy volgai bolgár városban magyar asszonnyal, aki ott volt férjnél, és hogyan 
találhatott e várostól nem messze népének elszakadt rokonaira. Nyilvánvaló, hogy a 
keleti magyarok egy része a volgai bolgárokkal közös területen élt, s a köztük levő 
szoros kapcsolatok következtében (erre utalnak a szerzetes által említett vegyes há-
zasságok is) egy részük beolvadt a bolgárságba. Ezért alighanem joggal gyaníthatjuk, 
hogy egyes korai bolgár temetőkben - amelyekre már fentebb utaltunk - keleti 
magyarok is nyugszanak. 

A régi hazában maradtak többsége azonban nem a volgai bolgárok földjén élt, 
hanem Baskíriában, ahol a magyarság zömének elvonulása utáni időszakban (való-
színűleg a 8. század közepe táján) jelentek meg a baskírok nomád törzsei. Közéjük 
olvadtak be később az itteni magyar csoportok. Népi különállásukat azonban a 
baskírok megjelenése után még hosszú ideig (talán évszázadokig) megőrizték. A 
fentebb ismertetett írásos forrásokon kívül erre utal a Baskíriában feltárt régészeti 
emlékanyag is, melynek egy részét valószínűleg az ő hagyatékuknak tarthatjuk. 

1947 és 1949 között, a baskíriai Szterlitamaktól 4-5 km távolságban, földmunkák 
alkalmával több sírt dúltak fel, amelyek leletei kézen-közön eltűntek. A következő 
két esztendőben már figyelemmel kísérték a régészek a munkálatokat, s 28 sír helyét 
és leletkörülményeit sikerült tisztázniok. Sajnos a szakemberek egyetlen érintetlen 
sírt sem tártak fel, hanem csak a markológép és a földgyalu által már többé-kevésbé 
tönkretett temetkezéseket regisztrálták. Becslésük szerint mintegy 50 sírra találtak rá 
az építkezéseknél, melyeknek csak a jó feléről tudtak feljegyzéseket készíteni. A 
megmentett leletek értékéből látjuk csak, hogy milyen nagy a veszteség. A helyszíni 
megfigyelések alapján mégis nagyjából rekonstruálni tudjuk az egykori nyugvóhe-
lyét. A temető hatalmas kiterjedésű volt, átmérője meghaladja a két kilométert. Ezt a 
területet azonban nem egyenlő sűrűségben telepítették be sírokkal. Néhol 100-200 m 
a távolság is van közöttük. A sírokat egyesével vagy pedig kisebb csoportokbvan 
találták. Ez utóbbiak bizonyára családi temetkezések helyei. 

Az elhunytakat egyszerű sírgödörbe temették, fejjel nyugat felé. Melléjük a túl-
világi útra ételt és italt adtak, amiről az előkerült cserépedények és állatcsontok 
tanúskodnak. (Több sírban szarvasmarha, egyben pedig szárnyas csontjait figyelték 
meg.) A gazdag harcosokat díszes öltözékben, fegyverükkel és hátaslovukkal helyez-
ték a sírba, több helyen viszont csupán a lószerszám (kengyel, zabla, hevedercsat, 
veretek) töltötte be a hátas túlvilági szerepét. A két gazdag sírban lelt lócsontokat 
nem eredeti helyzetükben figyelték meg, így nem tudjuk, hogy a feltorozott állat 
kitömött tetemét vagy pedig csak koponyáját és lábait tették-e a gazdája mellé. Az 
egykori fegyverforgatók sírjaiból a szaltovóiakhoz hasonló, korai típusú, még alig 
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hajlított pengéjű két szablya került elő. Az egyik keresztvasát és hüvelyének függesz-
tőjét aranyozott ezüstlemez fedi, rajta a honfoglalóink művészetére jellemező palmet-
tás díszítés. 

1951-ben egy különösen gazdag férfi sírja került elő. A váz mellett szarvasmar-
ha* és lócsontokát leltek. A gazdag melléklethez szablya, zabla, 11 nyílcsúcs, arab 
aranypénz, ezüst nyakperec, aranyfülbevalók, ezüst övveretek, palmettás díszű 
ezüstcsésze tartozott. Az elhunyt szemfedőjére két, aranyból készült szemlemezt 
helyeztek, melyeken egy-egy rombusz alakú nyílás van. Ennek legközelebbi párhu-
zamát a Káma mentén és a honfoglalás kori rakamazi temetőben találjuk. Az említett 
iráni-közép-ázsiai ezüstedényekkel rokonítható csésze kereskedelmi úton került ide, 
csakúgy, mint az arab pénzérme. 

A temetkezési szokás legfontosabb elemei alapján a szterlitamaki temetőben 
valószínűleg a baskíriai magyarok egy csoportjának nyugvóhelyét sejthetjük. A szov-
jet kutatók többsége korábban alánnak határozta meg e népességet. Valóban jó né-
hány lelethez (veretek, fülbevalók stb.) a Kaukázus vidéki alán sírokból ismerünk 
párhuzamot. Csakhogy ezek a tárgyak kereskedelmi cikkek voltak, s így kerültek az 
Urál vidékére. Ezzel szemben a sírokban lelt szürke színű, gömbtestű edények ősi 
uráli hagyományok szerint készültek, rajtuk semmi nyoma az alán hatásnak. (A 
délről felvándorolt volgai bolgárok edényei nagy többsége viszont alán mintára 
készült korsó és kancsó.) Nem beszélve a temetkezési szokásokról, amelyek gyöke-
rükben eltérnek az alánokétól, akik sírkamrába temették halottaikat. E szokások 
legközelebbi párhuzamai a honfoglaló magyarokéhoz vezetnek bennünket. 

A szterlitamaki temető steppe és a ligetes steppe határán fekszik. Nagyságából 
ítélve igen hosszú ideig (legalább 100 évig) temetkezett ide a helyi lakosság. Ez pedig 
arra utal, hogy nem lehettek állandóan mozgó nomádok. Az itteni magyarság tehát 
alighanem viszonylagos helyhez kötöttséget jelentő félnomád életmódot folytatott, 
amelyre a letelepült állattartás és a földművelés a jellemző. Láttuk, hogy a nyugatra 
vonuló magyar törzsektől való leszakadásuknak is ez lehetett a legfőbb oka. 

A sírokban lelt arab pénznek a temetőt nagyjából a 700 és 850 közötti időszakra 
keltezik. A legkorábbi temetkezések idején tehát még valószínűleg az egész magyar-
ság Magna Hungariában tanyázott. Később az itt maradottak még hosszú ideig éltek 
őseik szállásain. Feleséget nemegyszer északról, a Káma völgyében fekvő települé-
sekről hoztak maguknak. (Az onnan hozott jellegzetes kámai bronz ékszerek a sírban 
is megtalálhatók, belűlük tudunk tulajdonosaik származására következtetni.) A bas-
kírok megjelenése után a magyarok kapcsolatai a jövevényekkel egyre szorosabbá 
váltak, ami végső soron nyelvi és népi beolvadásukhoz vezetett. Ennek idejét nem 
tudjuk, de az biztos, hogy a tatár hódításig jelentős részük megőrizte népi külön-
állását és magyar nyelvét. Késői utódaik baskírokká váltak, emléküket azonban meg-
őrizték az említett baskíriai helynevek, valamint Jenej és Jurmati nevű törzsük, me-
lyek elnevezéseiben mi Jenő és Gyarmat törzsünk nevére ismerünk. (Ebből a szem-
pontból figyelemre méltó, hogy a szterlitamaki temető a Jurmati törzs szállásterüle-
tén van.) 

A nyugat felé vonuló magyarság másik csoportja Konstantin császár híradása 
szerint Levédiában szakadt le. Ezt írja róluk: „Amikor a türkök (magyarok) és az 
akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a türkök hadserege vere-
séget szenvedett, és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén 
telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig szávartü ászfalünak hívják, a 
másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levédivel nyugatra ment lakni, az Etel-
küzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik." A 
honfoglalás elbeszélése után a császár még egyszer visszatér a perzsák közelében élő 
magyarokra: „A türköknek amaz előbb említett népéhez, amely kelet felé Perzsia 
vidékén telepedett le, ezek a nyugati vidéken lakó, előbb említett türkök mostanáig 
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küldenek ügynököket, és meglátogatjuk őket, és gyakran hoznak választ tőlük ezek-
nek." (Moravcsik Gyula fordítása.) 

Sajnos, e tudósításnál többet nem tudunk ezekről a magyarokról. Azt sem, hogy 
mikor szakította el őket népüktől a besenyő támadás. Legnagyobb valószínűséggel a 
800 utáni első évtizedekre gondolhatunk, amely Kazáriában és környékén rendkívüli 
feszültséggel telített időszak volt. Ekkor húzódhatott ez a magyar csoport a Kaukázus 
déli lejtőire, a perzsa végekre. A bizánci császár által említett nevük valószínű jelen-
tése: 'rendíthetetlen szavárdok'. Emögött pedig a szavirok neve lappang, akik a kazár 
törzsszövetségnek voltak a tagjai. így tehát egy idóЪen az ő nevüket is viselte a 
magyarság. 

Igen fontos számunkra, hogy Konstantin császár szerint a kárpát-medencei és a 
kaukázusi magyarok még 950 körül is kapcsolatot tartottak egymással. A délvidéki 
Nagyszentmiklóson előkerült 23 aranyedényből álló híres kincslelet jó néhány darab-
jának (ha nem mindegyikének) készülési helye ugyanis minden bizonnyal a Kaluká-
zus és Irán határterületén keresendő. László Gyula gondolt először arra, hogy a kincs 
a kaukázusi szavárd-magyaroktól került hozzánk. Ha e feltevés kétséget kizáróan 
nem is igazolható, a kincs mindenképpen a magyarság iráni-kaukázusi kapcsolataira 
vet fényt. 

A szavárd-magyarok későbbi sorsáról még annyi megbízható adatunk sincs, 
mint a baskíriaiakról. Az bizonyos csupán, hogy ők is beolvadtak később a helyi 
népességbe. 

(Fodor 1975) 

12. A nyelvrokonság kérdései 

A szabályos hangmegfelelések 
A magyar nyelv finnugor eredetének, a többi finnugor nyelvekkel való rokonsá-

gának, közös származásának megállapítása, egymáshoz való viszonyuk tisztázása 
azonban hosszú, finom részletekbe menő munka eredménye, és ez az eredmény a 
nyelvhasonlítás módszerének körültekintő alkalmazásával volt elérhető. Régen, mi-
előtt a nyelvészet tudománnyá érlelődött, két nyelv rokonságának föltevését arra ala-
pították, hogy a két nyelvben bizonyos számú hasonló vagy éppen azonos hangalakú 
és egymáshoz közel álló jelentésű szót kerestek össze. Ámde talán nincs olyan két 
nyelv a világon, amelyben 100-200 véletlenül összecsengő és rokon jelentésű szót nem 
lehetne találni. A magyar ház hiába hasonlít a német Haus-hoz, a két szó nem kapcsol-
ható egybe, a magyar szó finnugor eredetű. Nincsen közük egymáshoz például a kö-
vetkező szópároknak: magyar fogoly - német Vogel, magyar eper - német Erdbeere, 
magyar ki - francia qui, magyar nyak - francia nuque, magyar év - román ev, magyar 
nő-kínai nü, magyar kér-fidzsi szigeti kerestb. 

Nem szavak hasonló hangzása, hanem szavak, szóelemek (ragok, képzők) egyes 
hangjainak szabályos megfelelése dönti el a rokonságot. Ugyanis azonos helyzetben 
lévő hangok egy-egy nyelvben azonos módon viselkednek: egyöntetűen megváltoz-
nak, vagy egyöntetően megmaradnak. így például a magyar szókezdő f-nek a többi 
finnugor nyelvben mindig a következő megfelelései vannak: osztyák p-, vogul p-, 
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zűrjén és votyák p-, vagy b-, cseremisz p-, mordvin p-, pj-, finn p-, lapp p-. Például 
idézhetők: magyar fon, osztyák pon-, vogul: pun, zűrjén pan-, vogyák pun-, csere-
misz pyn-, mordvin pona-, finn puno-, lapp potne-. Ilyen szabályos hangmegfelelés 
igen sok van. Minél régibb idő óta távolodtak el az egyes rokon nyelvek egymástól, 
annál inkább halmozódtak bennük az elválasztó hangfejlődések. Természetesen az 
egyezés is lehet szabályos hangmegfelelés. 

A szókincs 

A nyelvtani szerkesztés eszközei. Talán mondani sem kell, hogy ha szavakról 
beszélünk, a szavak jelentése is különös figyelmet érdemel, és ha más nyelvi elemeket 
tekintünk, ezek funkciója (nyelvbeli szerepe) szintén igen fontos. Az egybevetett 
szavak jelentése lehet minden összehasonlított nyelvben ugyanaz, pl. a kéz vagy a 
három szó finnugor megfelelői pontosan ugyanazt jelentik, mint a magyar szavak. 
Sokszor azonban a jelentések is megváltozhatnak, de akkor egyrészt a változások 
mögött rejlő lélektani folyamat szabályszerű, másrészt a változás oka művelő-
déstörténeti, néprajzi, lélektani vagy egyéb tények ismeretében megmagyarázható, 
tehát a régi meg az új jelentés között a kapcsolat nyilvánvaló. A magyar vaj és a finn 
voi azonos jelentésű ugyan, de már a többi rokon nyelvben a nekik megfelelő szó 
értelme nem 'vaj', hanem valamilyen zsiradék, például 'halzsír; olaj'. Ez érthető. A 
'vaj' jelentés nem lehet ősi, a finnugor nyelvi egység idejében a finnugor alapnyelvet 
beszélők még nem ismerték a vajat, de amikor a gyűjtögető, halász-vadász nép áttért 
a szarvasmarha-tenyésztésre, jellegzetes zsírozója a vaj lett, az eredeti 'valamely 
zsiradék' jelentésű szó tehát egyes nyelvekben, így a magyarban a 'vaj' megjelölője-
ként állapodott meg. így e szó jelentésében megőrizte gazdasági történetünk azon 
szakaszának emlékét, amikor a magyarság nomád, pásztorkodó néppé vált, azaz 
gazdasági életének igen fontos alapja a szarvasmarha-tenyésztés és vele a tejtermelés 
lett. Az is érthető, hogy a mi ház szavunk megfelelői egyes rokon nyelvekben 'va-
dászsátort', vagy 'putrilakást' jelentenek. - Persze, olykor nem ilyen könnyű a jelen-
tésváltozások igazolása. Pl. révül, réveteg szavunknak a vogul regh 'hőség7, osztyák 
ruw 'meleg szellő' szavakkal való összevetése ma lehetetlennek látszanék, ha nem 
tudnók, hogy az ugorok hiedelme szerint papjukat, a sámánt (táltost) isten heve 
(tárem réy) lepi meg; ettől esik önkívületbe, révületbe, és vallásos meggyőződésük 
szerint ilyenkor a sámán (a sámán lelke) mintegy elbúvik az emberek elől. Ez utóbbi 
elképzelés magyarázza meg azt, hogy rejt, rejlik szavunk, de rekken, rekkent is, 
melyeket különben kellő hangtani megfelelés is egybekapcsol a révül-lel és családjá-
val, ezekével azonos előzményből sarjadt. 

Ha mármost az egybevetett nyelvek különféle szavaiban vagy más nyelvi ele-
meiben (ragokban, képzőkben, jelekben) minden egyes hangnak ilyen szabályos 
megfelelését találjuk (esetleg egy-egy kivételes eltérést meg tudunk magyarázni), és 
a szavak jelentése, ragok, képzők nyelvi szerepe, funkciója azonos vagy erőltetés 
nélkül összekapcsolható, akkor joggal mondhatjuk, hogy e szavak vagy nyelvi ele-
mek egymással rokonok, közös előzményre mennek vissza. Nem valószínű ugyanis, 
hogy annyi mozzanat egyezése csak esetleges és teljesen lehetetlen, hogy nagyszámú 
nyelvi elemben, szóban, ragban, képzőben ilyen következetes hangbeli megfelelés, 
valamint jelentés- és funkcióbeli egyezés vagy rokonság véletlennek volna tulajdo-
nítható. 
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Az alaktani egyezések, összetételek 
Ennek a biztos eszköznek a birtokában vizsgálhatjuk meg a nyelvrokonságnak, 

a mi esetünkben a magyar és egyéb finnugor nyelvek származásbeli összefüggésének 
kritériumait. Ilyen kritérium persze legelsősorban maga a szabályos hangmegfelelé-
sek tömege: ennyi és ilyen egybevágó hangbeli megfelelés csak rokon nyelvek között 
lehetséges. Igen fontosak azonban az alaktani elemek: egyszerű ragok, egyszerű 
képzők összefüggése. így finnugor eredetre mutatnak egyszerű határozó ragjaink, 
mint az -n (házon, füvön; nyáron; melegen, lassan stb.), a -t, -tt (itt, Pécsett, Kolozs-
várt), az -1 (hátul, alól; jól), az -á, -é, -a, -e, -vá, -vé (ide, oda, hová, almává, világgá) 
s még egy-kettő. Mai ragjaink és névutóink zöme ezeknek az elemeknek a segítségé-
vel és finnugor szerkesztésmódok mintájára a magyar nyelv külön életében kelet-
kezett. 

Finnugor alapokra mennek vissza a magyar birtokos személyragok: -m, -d, -a, 
-e stb. (házam, házad, háza stb.), melyek finnugor személyes névmásokból fejlődtek, 
valamint igei személyragjaink jelentős része, így azok, amelyek ugyancsak személyes 
névmásból alakultak (nézem, nézed, nézi stb.) és néhány más, igen ősi alakulat (lát 
a maga ragtalanságával, megyen stb.) - Finnugor elemből származik a magyar töb-
besjel: -k (házak, népek), a középfok jele: -bb (nagyobb), továbbá igei idő- és módje-
leink. Se szeri, se száma finnugor (uráli) eredetű elemi képzőinknek. így igéből 
képezők: a gyakorító -1 (hatol, dobál), -d (kérd, tapod), -s (tapos, keres), -z (kötöz, 
oldoz), -sz (vonsz ma: vonszol, metsz, vö. metél), -g (rezeg, csillog), -r (tipor), a 
mozzanatos -n (csillan, zörren), -11 (fuvall, lövell), -t (félt, köszönt), a műveltető -t 
(kelt, veszt), -1 (forral), -ít (állít, veszít). Az igéből névszót (igenevet) képezők: -ó, -ő 
(látó, néző; söprő, szülő), -1 (lepel, fonal), -m (álom), -n (vagyon). A névszóból névszót 
képezők: -k (fark, lélek), -s, -cs (fehéres; kövecs; nádas, fenyves; piszkos; stb.) -d 
(apród; gyöngéd); -n (vadon), -ű, -ű (jókedvű, kétágú) stb. E pár példával közel sem 
merítettük ki finnugor eredetű elemi képzőink számát, s ezekből, túlnyomóan már a 
magyar nyelv külön életében, rengeteg összetett képző, úgynevezett képzőbokor 
alakult, melyek tehát anyagukkal ugyancsak a finnugor eredet mellett tanúskodnak. 
Ezeknek azt elemi nyelvtani eszközöknek igen nagy száma már önmagában is eldönti 
a magyar nyelv finnugor eredetét. Ezekhez talán a sok közül még egy érdekes 
egyezést említsünk, az úgynevezett összefoglaló szóösszetételek típusát, amelyek egy 
tárgy két jellegzetes alkotórészének nevéből alakultak; ilyen például orca < I orr + 
szá(j) (vö. szám, szád), mely olyan, mint az osztyák njot-szém 'arc' (njot 'orr', szém 
'szem') vagy, mint az ész su-silmad 'arc' (su 'száj', silmad 'szemek'); ilyen az ia-fia 
szóról szóra 'lánya-fia', melynek pontos mása a vogul ághi-pygh (ághi 'leány7, pygh 
'fiú'); hasonló alakulat az ember, elemről elemre annyi, mint 'nő-férfi' (em 'nő", ber 
azonos a férj, férfi fér részével, de más fonetikai feltételek mellett fejlődött). Az 
összetétel különféle fajai általában az alapnyelvben sűrűn használt szóaíkotási mód 
voltak. így tulajdonságjelzői összetétel az ezüst (ez 'fehér7 üst 'vas, fém'), az eper 
voltaképpen annyi mint 'szagos bogyó' stb. 

Szókészlet 
1. A névmások: én, te, ő, mi, ti; ki?, mi?, ho- (vö. hol, hová, honnan, hogy, ha); 

ez, az (s a velük összefüggő ilyen, így, itt, ide, ennyi, ott stb.) te- (tétova, tél-túl), to-
(tova, tavaly, túl). 

2. Az egyszerű számok, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, -ven, -van 'tíz' 
(negyven, hatvan), húsz, száz, féí, első, második stb. 
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3. A testrészek: fej, velő, homlok, szem, fül, száj, ajak (aj-), nyelv, íny, fog, áll, 
váll, (hón(alj), mell, szív, húr, 'bél', epe, máj, lép, here, far, kéz, szár, 'lábszár', könyök, 
íz, arasz, öl, bőr, tetem eredeti jelentése 'csont', ín ér, vér, szőr, háj, hólyag, var, könny, 
nyál, haj, torok, ujj stb. 

4. Rokonság: atya, anya, fiú, öcs, árva, férfi, férj, nő fél (vö. feleség), meny, vő, 
ip-, nap-, ángy, apa, leány, ia-fia stb. 

5. A természet tárgyai és jelenségei: ég, menny, világ, villog, villám (közös tövük 
finnugor), csillag, éj, hajnal, virrad (?), ősz, tél, tavasz, víz, jég, hó, fagy, tó, kláp, hab, 
ár, vadon, mái, hegy, orom, út, vég, szén, hamu, por; ég, izzik, sötét, (jég)zaj, tűz, 
hoKnap), domb stb. 

6. Állatvilág: daru, fecske, fogoly, holló, lúd, varjú, hal, keszeg, őn, tat(hal), 
kígyó, nyúl, nyuszt, egér, sün, róka - ravasz (ugyanannak a tőnek két származéka, a 
ravasz eredeti jelentése ugyancsak 'róka'), légy, hangya, lepe, méh, nyű stb. hattyú, 
eb, ló, szú stb. 

7. Növényvilág: gyökér, tő, kéreg, vessző, fa, fürt, fagyai, hárs, fűz, fenyő, nyír 
szil(fa), nyár(fa), meggy, hagyma, héj, hámlik, rügy, levél, fű, eper stb. 

8. Ásványok: kő, vas, arany, ezüst, ón, ólom. 
9. Lakás, eszközök, fegyverek, ruházat: ház, fal (eredetileg 'vesszőfonadék, hal-

fogó rekeszték', s innen 'paticsfal —> fal'), lak, lakik, rak (eredetileg 'épít'), ajtó (aj-), 
fél- (kapufél), küszöb, ágy, nyaláb, háló, para, hajó (?), tat, ár, fúró, kés, fen, köszörül, 
fúr, rú, szúr, vés; nyíl, ideg, íj, lő, dob, fog, vág; falu, zug, szeg, nyereg, ostor, 
kengy(el) stb., ujj (ruhaujj), öv, szíj, csomó, fon, köt, varr, sző, mos, legel, kebel 'ruha 
öble', szalag, mez(ítelen) stb. 

10. Táplálkozás: fazék, lé, köles, kenyér, fő, főz, forr, süt, eszik, iszik stb. 
11. Helyzet: el, al, le, mög, fél 'oldal', bal, köz, szer, 'mód, sor, csoport, fajta', 

sor, messze, át, ki, által, hanyatt, közép, széle valaminek, túl. 
12. Igék, elemi jelenségek, cselekvések, érzékelések jelölésére: (az eddigieken kí-

vül) val- vagy-, lesz, él, hal; alszik, hál, huny; áll, ken, men-, halad; fal, fúj, nyel, nyal; 
mond, hall, néz, lát, vigyáz; ázik, bonyolódik, csikland, csillapodik, csíp, dorgál, dug, 
ered, facsar, fél, fejt, folyik, forog, föd, fűz, hagy, hasad, hord, iparkodik, irt, kapar, kell, 
kér, ker(ing, -es stb.), kíván, kúszik, lel, lep, lök, mar, múlik, nyújt, nyír, nyű, olvas, oszt, 
öl, reped, repül, rezeg, sápad, segít, siet, szeg, szel, tanul, tapad, tapos, tipor, tesz, tökél, 
tép, töm, tövik 'szúr' (vö. tű, tövis), tud, túr, úszik, válik, vezet, visz, zsugorodik; szül, 
emik 'szopik' (vö. csecsemő); szív; ül, jön; akar, emel, hág, hajlik, hajt, játszik, jut, les, 
márt, merít, nevet, nyom, sért, téved, véd, vesz, von stb. 

13. Tulajdonság, mennyiség: ifjú, új, vén, agg, ó, kemény, keserű, szomjú, szo-
morú, lágy, langyos, hosszú, homorú, sovány, vékony, tele, lapos, más, sok, fekete, 
jó, lassú, könnyű, meleg, mély stb. 

14. Egyéb: csók, ének, had, hagymáz, haszon, igen, izé, lélek, lyuk, név, odu, 
sor, süly, szag, szak, ügy, zaj, rés, íz, szó, titok, magyar stb. 

Nyilvánvaló, hogy éppen a legkezdetlegesebb fogalomkincsre vonatkozó szó-
készletnek ilyen nagy tömegű egyezése igen fontos bizonyítéka a nyelvek rokonsá-
gában, és jelentős záloga nyelvünk finnugor jellegének, minthogy egy-egy ilyen ősi 
szó olykor rendkívül terebélyes szócsaláddá bővül a szóképzés, azaz ugyancsak 
finnugor eredetű elemek segítségével. 

Átlagban, Tolnai Vilmos számítása szerint, Vörösmarty nyelvében a finnugor és 
a belső keletkezésű szavak 92,8%-ot tesznek ki; Petőfinél 90,7%, Aranynál 90,6%, 
Adynál 90%, Kemény Zsigmond prózájában 92,1%, Tompa költeményeiben 93,1% az 
arány, sőt mai magánlevélben, tehát a mindennapi nyelvhez közelebb álló szövegben 
ez az arány 94,3%-ra emelkedik. Mások vizsgálatai ezektől nem nagyon távoleső 
eredményeket hoztak. Ha e statisztikákat nem vesszük is túlságosan szó szerint, mert 
- úgy látszik - bennük az ismeretlen vagy bizonytalan forrású szavak jórészt az 
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eredeti magyar szókészlethez vannak számítva, a legszigorúbb megítélés szerint is a 
megbízhatóan finnugor - ugor és belső keletkezésű, tehát eredeti magyar szavak 
száma nem marad a 75%-on alul. S ez igen magas százalék. 

Az anyagi egyezéseken kívül nem mellőzhető a nyelv szerkezetében található 
rokon vonások tanúbizonysága sem, így a névszói állítmány (A ház magas, Bátyám 
katona), a számnév után használt egyes szám (három ember és nem három emberek), 
az igeneves szerkezetek, a jelző szórendje, a birtokviszony kifejezésmódja, ragok, 
névutók használata (és nem prepozícióké, mint például az indoeurópai nyelvekben). 

Ámde az egyes növények és állatok csak bizonyos földrajzi határokon belül 
fordulnak elő. így tehát számos, a finnugor nyelvekben közös állat- és növénynév 
segítségével meg lehet nagyjából határozni azt a területet, ahol a finnugorok őshazája 
volt. Természetesen számot kell vetni egyrészt azzal, hogy a szavak jelentése az idők 
folyamán egy-egy finnugor nyelvben megváltozhatott, vagy, hogy egymással közeli 
rokon növényeknek vagy állatoknak, melyeknek ezért külön nevük nem keletkezett, 
nem egyforma az életterük (például különféle szilfák más és más határokon belül 
nőnek), másrészt azzal, hogy egyes állatok és növények előfordulásának földrajzi 
határai az éghajlat változásainak következtében azóta módosultak. De, ha az elvet 
megfelelő óvatossággal alkalmazzuk is, még mindig marad elegendő fogódzó az 
őshaza területének megállapítására. így például a sün eredeti finnugor neve megvan 
a magyaron kívül a cseremiszben, a mordvinban, a finnben és az észtben, a sün 
azonban ma a Szovjetunióban a 61. szélességi foktól északra már nem található, és 
semmi valószínűsége sincs annak, hogy valaha északabbra is élt volna. Ebből (vala-
mint egyéb szavak tanúságából) az a következtetés vonható le, hogy az őshaza északi 
széle nem terjedhetett lényegesen túl a 61. szélességi fokon. A méh ősi neve is megvan 
minden finnugor nyelvben, kivéve az osztyákot, a vogult meg a lappot. Ámde a méh 
élettere a régi időben nem terjedt túl az Urálon, ezért tűnt el a Szibériába eltolódott 
vogulok és osztyákok nyelvéből. Szibériában és Turkesztánban a méhet az orosz 
telepesek honosították meg a XVIII. században. Ezek a tények viszont azt bizonyítják, 
hogy az őshazának az Urálon innen, Európában kellett lennie. Különösen értékes 
útbaigazításokat adnak a halnevek, mert egyes halfajták az egymástól független 
vízrendszereknek gyakran csak az egyikében vagy csak a másikában fordulnak elő. 
Számos ilyen állat- és növénynév alapján megállapítható, hogy a finnugorság ősha-
zája a Volga-könyök és az Urál hegység között, a Bjelaja és a Káma folyók vidékén 
terült el. 

Az őshaza meghatározásával kapcsolatban sűrűn szóba kerülnek a régészeti 
leletek. Ezek fontossága vitathatatlan. Ámde a régészeti leletek helyhez kötése 
könnyű ugyan, de annál nehezebb annak a megállapítása, mely nép hagyta őket 
maga után s még inkább, hogy az a nép milyen nyelvet beszélt. Messziről került 
tárgyakat gyakrán utánoznak és régen is utánoztak, s ennek következtében egymás-
tól távol eső leletek között rokonság mutatkozhat, anélkül, hogy a népek vagy éppen 
a nyelvek rokonságára abból szabad volna gátlástanaul következtetni. E téren tehát 
a föltevéseknek, kombinációknak igen tág tere nyílik. Kétségtelen azonban, hogy a 
régészeti leletek szaporodása és gondos feídolgozása igen becses adalékokat szolgál-
tathat számos őstörténeti kérdés megoldásához. 

Összevetve a magyar nyelvet a többi finnugor nyelvvel, rövidesen kiderül, hogy 
hozzá legközelebb a vogul meg az osztyák áll, mind a hangtörténeti, mind az alak-
tani, mind pedig a mondattani tények tanúsága alapján, valamint a szókincs bizony-
sága szerint. Azért a magyart, a vogult és az osztyákot közös néven ugor nyelveknek 
nevezzük. így például a finnugor szókezdő sz- minden finnugor nyelvben megmarad 
(kisebb módosulásokat nem számítva), a három ugor nyelvben azonban megváltozik 
(a magyarban teljesen eltűnik), a módosulás tehát még ugor jelenség, az eltűnés 
nyilván már a magyar nyelv külön életében történt. Egyes képzők, például a -talan, 
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-telen fosztó képző, a -h igeképző (bűnhődik, bűzhödik stb.), egy ma már a magyar-
ban lappangásba került, de nyomaiban világosan fölismerhető névmásképző, az -1 
rag stb., továbbá számos szó, mint haj, torok, leány, domb, tűz, hattyú, hód, eb, ló, 
szár, levél, fű, eper, falu, szeg, lé, köles, nyereg, kengy(el), kebel, lepel, szalag, széle 
(valaminek); fekete, jó, lassú, meleg, mély, nyers, sötét, fog, vág, szül, szív, ül, játszik, 
jut, hág, hajlik, akar, emel, nevet, nyom, ki, át, által, túl stb., és még sok más közös a 
magyarban és az obi ugor nyelvekben (vagy ezek valamelyikében), hiányzik ellen-
ben a többi finnugor nyelvben. Jellegzetesen ugor sajátság a külön alanyi és a külön 
tárgyas ragozás is; ezek ugyan már csak az egyes nyelvek - magyar és obi ugor -
külön életében fejlődtek ki, de az a gondolkodásmód, amelynek következményei, 
úgy látszik, közös ugor vonás volt. 

(Bárczi 1963) 

13. Az ősműveltség emlékei 
A finnugor népek közös, eredeti szókészlete alapján az is megállapítható, milyen 

volt az alapnyelvet beszélő nép fogalomkincse, tehát a finnugorság ősműveltsége, 
gazdasági fejlettsége s ennek függvényeképpen politikai és társadalmi szervezete. 

Szilárdabb alapra csak akkor jutunk, ha következtetéseinket egy egész tárgykör 
meglétére vagy hiányára építjük, s ellenőrizzük a régészet, a néprajz, a gazdaságtör-
ténet eredményeivel. Például a finnugor eredetű magyar kenyér szó nem jelenti azt, 
hogy az ősnép ismert olyan kenyeret, mint a miénk. A szó egyetlen rokon nyelvi 
megfelelője (votyák kenjyr) 'dercé'-t jelent, a kenyér szó ősi jelentése tehát 'valami 
kásaféle' lehetett. De nem tanúsítja ez a szó, valamint az ugor eredetű köles sem, 
hogy az előmagyar (a magyar nyelv külön élete előtti) korban a földmívelés az ősnép 
gazdasági forrásai közé tartozott. Kölest vagy más lisztes magot ismerhet gyűjtögető 
nép is, és dercévé törheti két kő között. Viszont, ha a finnugorság nem is, de a belőle 
kivált ugorság, tehát a magyarok, az osztyákok és vogulok nyelvi ősei már megis-
merkedtek a lótenyésztéssel, erre mutat a lótartásnak és a ló használatának kis közös 
szókészlete: a ló, a nyereg, a kengyel (kengy 'bőr lábbeli' + al); ostor, másodfű, 
harmadfű, ha persze hatalmas ménesekre nem gondolhatunk is. 

A szókincs óvatos vallatóra fogásából határozottan egy gyűjtögető, vadászó, 
halászó gyalogos nomád nép képe kerekedik ki, mely a vadság felső fokán állt. Némi 
állattenyésztésig csak az ugor korszak vége felé jutott el. A finnugorok az élelmiszert 
főleg zsákmányolásból szerezték, ez adta ruházatuk legfontosabb anyagát, a bőr-t és 
eszközeik élét, a csontot, azaz ősi finnugor szóval a tetem-et. így a vadászatra mutat 
az íj, az ideg ('íjhúr'), a nyíl, a lő, a les (bár ez utóbbi etimológiáját újabban kétségbe 
vonták), a tegez, a kés meg az eb, tehát a lesben guggoló, felajzott íjat tartó erdei 
gyalogos vadász képe jelenik meg előttünk. Nem csoda, hogy számos vadnak a neve 
ősi, így hölgy ('hermelin'), menyét, pegyvet, nyuszt, róka, nyúl, hód, fajd, fogoly, 
daru, varjú, hattyú, lúd. Kétségtelenül ismerték a farkast, a szarvast meg a medvét 
is, azonban ezek ősi neve nem maradt fenn, nyilván mert megnevezésük, tulajdon-
képpeni nevük kijetése vallásos tilalom alatt állt: tabu volt. A közeli rokon nyelvek-
ben is körülírással emlegetik a farkast rénszarvast harapó állat-nak, meg a medvét 
erdei öreg-nek, réti öreg-nek, réti állat-nak, házas öreg-nek, földházas öreg-nek, fé-
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nyes állatnak stb., érthető tehát, hogy a magyarban is ezeknek az állatoknak csak 
körülírásos neve maradt meg: farkas, szarvas (ti. állat). A medvének meg még ilyen 
körülírásos neve sem élte túl az előidőket, hanem szláv jövevényszó szorította ki, a 
szláv eredetű medve szó különben szintén körülírás; 'mézevő' a jelentése. Nyilván 
vadászatra is használták az ebet, mely talán szánjaik vontató állata volt. Másik fő 
foglalkozásuk a halászat volt, erre mutatnak a háló, para 'hálóúsztató fa', fal 'vesz-
szófonadék (mellyel a halak útját elrekesztették)', vejsze, hal, meny, tathal, keszeg, 
őn és talán a horog meg a hajó. De a zsákmányolás kezdetlegesebb módja, a gyűjtö-
getés is gazdagította étrendjüket. Ennek emlékét őrzik ilyen szavak, mint méh, méz, 
köles, meggy, eper, rügy, gyökér. Az ugor kor vége felé már némi állattenyésztésük 
is volt, mint a lótartásra vonatkozó szókincs tanúsítja, de lovasharcokról az osztyák 
meg vogul hősi énekek nem tudnak. 

Harcra ugyanazok a fegyverek szolgáltak, mint vadászatra. Védő fegyvereknek 
(pajzs, vért) az emlékét nem őrzi a nyelv, ilyeneket alkalmasint nem használtak. 

Életmódjuk a gyalogos nomád nép egyszerű, kemény élete volt. A ház, a lak 
kezdetleges menedéket nyújtott, s valószínűleg gyakran csak nyírhéjjal, esetleg bőrrel 
borított sátorféle alkalmi tanya lehetett, bár a küszöb és talán a fél ('ajtófél', de 
'sátortartó karó' is) arról tanúskodik, hogy bőr-, lomb- vagy nyír héjsátornál állan-
dóbb jellegű hajlékot is raktak, nyilván putrikunyhót. (A hajlik igének a sarjadéka a 
hajlék szó, amelyről azonban nem lehet igazolni, hogy ősi, finnugor korbeli szárma-
zék, eredetileg 'egymáshoz hajlított ágakból készített menedéket' jelentett. A rak ige 
mai jelentéséből nem szabad arra következtetni, hogy kőnek, téglának egymásra 
illesztésével is készítették lakásukat, a szó eredeti jelentése csak 'épít'-féle lehetett, -
a finn megfelelő ma is ezt jelenti - , az 'egymásra tesz' jelentés csak akkor alakult ki, 
mikor a kőből való építkezéssel is megismerkedtek elődeink.) - Egyetlen bútoruk az 
ágy, azaz egy nyaláb fű, s néhány földre terített bőr. 

Ételeiket megfőzték vagy megsütötték, edényük is volt: a fazék, leves ételt is ettek, 
valamint kölest, ezt megtörték, és a kenyér tanúsága szerint kását készítettek belőle. 

Ruházatukról azt tudjuk, hogy volt ujja és keble, továbbá, hogy öv, szíj, szalag 
tartotta össze. Ruhájuk anyaga rendszerint bizonnyal bőr volt. Ismerték a varrást, az 
árat meg a tűt, varrásra nyilván ínből készült fonalat használtak. A fon és a sző ige 
nem bizonyítja döntően, hogy ismerték a szövés-fonást, mert mind a kettő inkább 
kosárszerű fonást jelentett, mint a fon ma is, a sző pedig rokon nyelvi megfelelőjében 
és magyar származékában, a sövényben; mindamellett a szösz szó arról tanúskodik, 
hogy ismerték a növényi rostokat, s talán kötel-et vagy éppen fonal-at is fontak belőle, 
de e két származék finnugor kori keletkezését igazolni nem lehet. 

A fát és a csontot meg tudták munkálni, mint szalu, szeg, eredetileg 'faék', ró, fúr, 
fúró szavunk igazolja. Szerszámaikat fenték, köszörülték. De számos egyéb ősi szavunk 
is van, mely a munkára vonatkozik, mint - az eddigieken kívül - nyúz, vág, szúr, nyújt 
(ezek főleg a bőrfeldolgozásra vonatkoznak), továbbá a facsar, nyú, írt, szel stb. 

Ismerték a fémeket is: mint vas, ezüst, arany, ólom, ón szavaink tanúsítják, nem 
valószínű azonban, hogy maguk munkálták volna meg ezeket, használatuk is nagyon 
ritka lehetett, mert egyes finnugor nyelvekben ugyanaz a szó más-más fémet jelent-
het, így magyar vas ~ finn vaski 'réz', magyar arany - vogul tarenj 'réz' (ugyanolyan 
ősi, iráni jövevény, mint a száz), az ón meg az ólom alkalmasint ugyanannak a szónak 
két változata, s az ezüst is elemei szerint annyi, mint 'fehér vas'. 

A rokonságnevek gazdagságából kitetszik, hogy családi életük fejlett volt. Az 
atya szóból nyilvánvaló, hogy már páros házasságban éltek; azt persze, hogy e 
házasságok milyen időállóak voltak, nem tudjuk. A finnugor korra föltehetőleg a 
matriarchátus volt jellemző, ez az ugor kor vége felé patriarchátussá alakulhatott át, 
e megállapítások azonban csak valószínű föltevések, nyelvi alapon sem nem bizo-
nyíthatók, sem nem cáfolhatók. A nőt megveszi a vő (= vevő, vö. eladó lány), de 
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mondáink valamint az obi ugor epikus énekek nórablásról is tudnak. Társadalmi 
szervezetük talán ősibb fokon alkalmi csoportosulás volt, később, így az ugor kor-
szakban nagycsaládban élhettek, ennek a neve a had vagy a szer lehetett, a szókincs 
azonban erre világos útbaigazítást nem ad. A had szó egyébként arra mutat, hogy -
ha valóban a nagycsaládot jelentette - ez utóbbi egyszersmind harci egység is volt. 

Számolni feltétlenül tudtak, erre mutatnak olvasni igénk, mely ősi fokon csak 
'számol' jelentésű, valamint számneveink. Eredetileg a hatos számrendszert használ-
ták, számneveink hatig eredeti tőszavak, a hét jövevényszó (valószínűleg ugor kori), 
a nyolc meg a kilenc összetett szavak. Ám a tízes számrendszer még a finnugor 
korban kiépült, bár a magyar tíz később jövevényszó, de két finnugor szót is isme-
rünk e fogalomra: az egyik a harminc (valamint a nyolc, kilenc) szóban rejlik, a másik 
a -ven, -van, a negyven, hatvan stb.-ben (ez talán szintén igen ősi, finnugor kori asszír 
jövevényszó). Ősi szó a húsz is. És, hogy elég nagy számokkal is tudtak számolni, 
arra mutat a száz, amely még a finnugor egység korában honosodott meg az alap-
nyelvben, mint jövevényszó. Mértékegységük az arasz meg az öl lehetett. Beosztották 
az időt is, erre mutat a hó ('hold'), az év és az évszakok nevei. A fémek ismerete és 
a jövevény számnevek arra mutatnak, hogy cserekereskedelmi kapcsolataik is voltak. 
Ezt bizonyíthatja az ér 'ellenérték' szó is, ha jelentése ugyanaz volt, mint ma. 

Vallási fogalmaikra, hiedelmeikre igen kevés szó utal. Ilyen a lélek és a ma már 
csak nyelvjárási íz, amelynek rokonnyelvi megfelelői 'árnyéklelket' jelentenek, a 
hagymáz, melynek első, hagy érsze 'ördög, ártó szellem, óriás' jelentésű finnugor 
szavakkal egyezik. Isten szavunk, mely valószínűleg az ős 'apa' szó származéka, az 
ősök kultuszára vallana, de nem valószínű, hogy az isten szó és jelentése még az 
előmagyarban (tehát a magyar nyelv önálló élete előtt) kialakult volna. Arról, hogy 
ősi vallásuk a sámánizmus volt, tanúskodik révül igénk, melyről már tettünk emlí-
tést, valamint a valószínűleg ennek a családjába tartozó részeg szó is. 

Bár a szókészlet tanúsága a legfontosabb forrás a finnugorság ősi műveltségének 
kihüvelyezésére, meg kell jegyeznünk, hogy korántsem az egyetlen. A régészet, az 
összehasonlító néprajz, a vallástörténet, a gazdaságtörténet, a társadalmak fejlődésé-
nek szabályos ritmusa szintén szolgáltat részint közvetlen adalékokat, részint igen 
becses analógiákat. Ezek a források azonban támogatják, illetőleg kiegészítik azt a 
képet, melyet a nyelv maga tár elénk. 

(Bárczi 1963) 

14. A népzene 
A gyűjtők és kiadók nagy többsége a dallammal nem törődött. Mintha nem is 

létezett volna. A dallamukvesztett szövegeket irodalomnak nézték. Pedig a nép szá-
mára nem is élt a szöveg dallam nélkül. Égyüttes megrögzítését már csak a valóság-
hoz hű adatközlés is megkívánta volna. De a népdalnak egyik alapvető műfaji saját-
sága ez a magasabb egységbe olvadt kettősség. Tudták ezt már első gyűjtőink közül 
jó néhányan; Mindszenty Dániel és Udvardy János írásban is kifejtették. Nagy kár, 
hogy írásuk is, gyűjteményük is kéziratban maradt mai napig. 

Erdélyi János is tudatában volt a dallam fontosságának, nem rajta múlt, hogy a 
hozzá beküldött közel ezer dallamból csak 12 jelenhetett meg. 
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Az 1850-es évek óta megjelent néhány, majdnem mindig ugyanazt az egy-két-
száz dallamot ismétlő gyűjteményt (Füredi, Mátray, Bognár, Színi) nem számítva, 
csak 50 évvel Erdélyi után, 1896-ban fejeződött be eddig legnagyobb igényű dallam-
gyűjteményünk: Bartalusé. Ha azt várjuk tőle, hogy a közben megjelent, sajnálatos 
módon dallamuktól megfosztott szövegekhez meghozza a dallamot, csalódunk. Igen 
sok szöveg és éppen a legértékesebbje, dallam nélkül maradt. 

Nagyobb szabású újabb gyűjtések indultak a századfordulón s már rövid idő 
alatt nem várt kincseket tártak fel. Rendszeres folytatásuknak végzetes akadálya lett 
a világháború, annyiban is, hogy ugrásszerűen lendítette tovább a népet régi kultú-
rájából kifelé törekvő útján. 

Eredményeik első rendszeres leírása: Bartók Béla „A magyar népdal" c. alapvető 
műve csak 1924-ben jelenhetett meg 320 dallammal. 150 székely dallam az „Erdélyi 
Magyarság" című sorozat „Népdalok" köteteként jelent meg 1923-ban. A magyar 
népdallamok teljes gyűjteményének kiadását a M. T. Akadémia 1933-ban elhatározta. 
Sajtó alá rendezése folyamatban van. Első kötete, a „Gyermekjátékok" 1951-ben jelent 
meg. A második kötet 1953-ban, a harmadik 1955-56-ban, a negyedik 1959-ben, az 
ötödik 1966-ban jelent meg. 

Már a megkésett és félbemaradt gyűjtések eredménye is világosan mutatja: mé-
lyebben éltünk még a népkultúrában, a magyar lélek ősi rétegéből még a XX. század-
ban is több az eleven valóság, mint valaha gondoltuk. Ezt mutatja a Tudományos 
Akadémia által kezdett, majd a Rádió és a Néprajzi Múzeum által folytatott gramo-
fongyűjtemény, az utóbbi évek legjelentősebb eseménye a népzene terén. A háború 
előtt 107 lemez készült el, 550-nél több dallammal, 1949-től folytatódtak a felvételek 
a Népművelési Minisztérium költségén. Eddig 159-re szaporodtak és részben még 
kidolgozás alatt állanak. Ezek az eredeti előadás minden sajátosságával szemléltetik 
a népdalt, mert nem tanult művészek, hanem a nép fiai éneke után készültek. 

Kétségtelen: a XIX. század népdalkiadványaiba is bejutott néhány darab a mé-
lyebben fekvő rétegből. De természetesen: nagyobb tömegekben csak akkor kerülhet-
tek elő, mikor határozottan és kizárólag ahhoz a népréteghez fordultak a gyűjtők, 
amely még a régi népkultúra maradványai közt élt: a falusi őstermelő réteghez, annak 
is a legkevésbé civilizált részéhez. 

Erdélyi 1848-ban a „Kőmíves Kelemen" 5 sornyi töredékét közli (III. 151. 1.). 
Pedig 1900 után még tucatszámra akadt ép változata. Bizonyos, hogy 1848-ban még 
sokkal több helyen ismerték és dalolták. De az akkori gyűjtők, talán az egy Kriza 
kivételével, inkább csak a középosztályba feljutott a dalokat vették tudomásul, nem 
fordultak eléggé a néphez, nem tették meg azt az elhatározó tíz lépést, a falusi 
udvarháztól a parasztkunyhóig. 

Ennek a tíz lépésnek köszönhetik az újabb gyűjtők eredményeiket. Mert a kuny-
hókba szorult a magyar lélek ősrétegének minden maradványa, míg a belőle kinőtt 
műveltebb nemzetrész újabb, magasabb, részben idegen kultúra utáni törekvésében 
azokat rég levetkezte. 

Mi a népdal? Erre a kérdésre kielégítő választ adni eddig senki sem tudott. 
Inkább elindulhatunk a nehezen megfogható tárgy megismerésére ezzel a kérdés-

sel: „Mi az, amit a nép énekel?" Elvétve egy-egy mai, „divatos pesti nóta" is megütheti 
fülünket, még régi, népkultúrában élő falvainkban is. Egyesek, városjárt, némi városi 
mázt felszedett s azzal kérkedő egyének ajkán. De közhasználatba sohasem kerültek. 
Könnyelmű következtetetés volna azt hinni, hogy az egész falu nem tud mást. 

Innen a sok elhamarkodott panasz a népdal pusztulásáról. Valójában a népdal, 
különösen az 1914-es világháború előtti évtizedekben, páratlan virágzás korát élte. Vi-
rágzik ma is; gyakran megtörtént, hogy amit 1910 táján, mint ritkaságot, már csak ke-
vés öregembertől jegyezhettünk le, 10-20 év múlva másutt újra felbukkant, mint elég-
gé ismert dal. De meg lehetetlen bármily kis ország dalkészletét is például 1935-re szó-
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lóan megállapítani. A legújabb gyűjtések, főképp a Rádió gramofonfelvételei azt 
mutatják, hogy a régibb típusok még mindig élnek, jellegzetes előadásmódjukkal 
együtt. 

Egyes dallamok talán elhallgattak; egyes vidékek elvesztették néprajzi érdekes-
ségüket, másoké viszont csak most jut napfényre. 

A néphagyományt nem szabad valami egységes, azonos halmazállapotú anyag-
nak képzelnünk. 

Mélyreható különbségek vannak életkor, társadalmi, vagyoni állapot, vallás, 
civilizáltság, vidék és nem szerint. 

1910 táján elég éles különbség mutatkozott a három fő életkor dalkészlete közt. 
Az akkori ifjúság legkedveltebb dalait a középkorúak és öregek nemcsak nem éne-
kelték, de jórészt nem is ismerték. Még kevésbé ismerte az ifjúság a középkorúak és 
öregek dalait, mert hiszen azok ritkán, vagy sohasem szoktak dalolni. A falusi illem-
tan a házasember, férjes nő jogát a daloláshoz már csak lakodalom, búcsú, vagy más 
kivételes alkalommal ismeri el, akkor is csak zárt helyen. Öreg embert, asszonyt meg 
feltétlenül részegnek tartanak, ha dalra gyújt. Utcán, mezőn dalolni: az ifjúság kivált-
sága. vidékenként enyhül ez íratlan törvények szigora. De mindenképpen nehéz 
idősebb embereket megszólaltatni. 

Ha valami kapcsolat volt az ifjúság és az idősebbek dalkincse közt, még inkább 
nagyszüleikét ismerték, mint szüleikét. Ennek oka a falusi élet formájában keresendő: 
a naphosszat munkába járó szülők helyett, a gyermekek gondozása sokszor a nagy-
szülőkre marad. így hallhattak egyet-mást nagyszüleiktól, amit szüleiktől már nem 
hallottak. 

A népdal társadalmi funkcióját csak a fenti rétegek gondos elkülönítésével értjük 
meg. Ennek kapcsán vizsgálnunk kell, mi a szerepe, jelentősége egyes daloknak, 
daltípusoknak a nép mindennapi életében. Más szóval: nemcsak a dalokat kell ismer-
nünk, hanem tudnunk kell, hogyan, mire használja őket a nép. Ebbeli ismereteink 
még igen hézagosak, a legközelebbi idők népdalkutatásának ez lesz egyik legfőbb 
gondja. 

Azonban társadalmi réteg, használat szerint egy csoportba tartozó dalok még 
nem jelentenek zenei stílusfajtákat. 

Ebből a szempontból külön kell vizsgálat alá vennünk a teljes anyagot. Eleinte 
zavarba ejt sokfélesége, még a népies műdalirodalom kirekesztése után is, nem egy 
stílus, de a stílusok egész sora bontakozik ki a vizsgáló előtt. Melyik ezek közül a 
magyar zenei nyelv régi törzse, melyek az oldalágak, ráoltott jövevénystílusok, köl-
csöndalok? Csupa oly kérdés, melyre ma még alig lehet véglegesen válaszolni. Nem-
csak, mert a szükséges vizsgálatok nincsenek végrehajtva, de még a vizsgálandó 
anyag sincs meg, s részben nem is lehet meg soha. 

A nyelvtudomány és őstörténet élesen megvilágította már a magyarság kialaku-
lásának útját. Végigmehetünk ezen az úton: sem a magyarságnak sem semmiféle 
népnek, amellyel a magyarság az V-XV. században érintkezett, nem maradt fenn 
egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke. 

A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. 
Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje velejárt, ami hatott a nyelvre, hathatott a zenére 
is. Egykorú adatok minden reménye nélkül a rokon és érintkező népek vagy azok 
utódainak zenéjére vagyunk utalva. Azon kellene végigmennünk, keresve a rokon-
ságot. Csakhogy e népek zenéje jóformán még feltáratlan, tudományos feldolgozásuk 
a kezdet kezdetén van. Egyedül a finn nép rendelkezik gazdag zenei gyűjtemények-
kel. Zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket 
kimutatni nem sikerült. 

Van azonban egy kis rokon nép, a mári (cseremisz): ami ennek zenéjéből eddig 
napfényre került, a magyar népzene egy rétegével oly meglepő és mélyen járó hason-
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latosságot mutat, hogy ősi összefüggésükben már ma is alig lehet kételkedni. Annál 
kevésbé, mert a magyar dalkincsnek éppen az a rétege leginkább idegenszerű Euró-
pában, s a körüllakó népek közt. Viszont amerre csak magyar lakik, mindenütt 
kimutatható. Ha kiveszőben vannak régi, csak öregek közt élő típusai: tovább él, 
változott formák között a fiatalság dalaiban, mint a réginek szerves folytatása. 

Ezt a réteget jellemzi az ötfokú hangsor és az alsó kvinten ismétlő dallamszer-
kezet. 

Nálunk, ahol az ötfokú mellett majdnem minden európai rendszer használatban 
van, nem az a csodálatos, hogy gyakran keverednek bele a hétfokú hangrendszernek 
hatása alatt idegen hangok, hanem az, hogy nem homályosult el még jobban. 

E zene ugor és török elemeit elválasztani ma még nem tudjuk. Arra majd akkor 
kerül sor, ha szóban forgó népek zenéjét nem néhány véletlenül felmerült, dilettáns 
kézzel lejegyzett adatból, hanem rendszeres, beható, helyszíni kutatások alapján 
ismerjük. 

Addig is a magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az európai, sem a 
körülálló népek zenéjével kapcsolata nincs, keleti eredetűnek, vagy régi gyökerekből 
itt támadt újabb fejleménynek kell tartanunk. Már ma is valószínűnek látszik, hogy 
zenénknek a mári és csuvas anyaggal egyező formái az ó-bolgár hatásnak emléke, 
melynek nyelvünk mintegy kétszáz szót köszön. Amennyire átalakulhatott e szavak 
tanúsága szerint az V-VII. században az egész magyar élet, annyira változhatott, 
gazdagodhatott a zene is. Letörölhette az idő a magyarság arcáról a keleti vonásokat; 
lelke mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott él még egy darab őskelet, s összeköti oly 
népekkel, kiknek nyelvét már rég nem érti, s kiktől egész lelki berendezése merőben 
különbözik. 

Csodálatos, hogy annyi idegen hatás, vérkeveredés után is legalább száz dallam-
ban szinte érintetlenül megmaradt a magyarság ősi zenei nyelve. 

(Kodály 1976) 
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IV. A HONFOGLALAS 
KORÁNAK GAZDASÁGI 
ÉLETE ÉS TÁRSADALMA 
15. A honfoglalás kori hagyaték 

Ncpi kultúránk történeti rétegei között a legkorábbiakat általában a honfogla-
lással szokták kapcsolatba hozni a kutatók. Ha azonban erre a hagyatékra gondo-
lunk, beleértjük nemcsak az új, a végleges haza szerzésének kulturális következmé-
nyeit, hanem a korábbi korszakok, az őstörténet több ezer évre visszanyúló emlékeit 
és a honfoglalást követő századokból is számos olyan műveltségelemet, amely fölte-
hetőleg már a feudalizmus szerves kialakulása (13. század) előtt jellemezte a magyar-
ságot. 

A múlt század 20-as, 30-as éveitől máig változó erősségű, de meg nem szűnő 
érdeklődéssel vár őstörténeti vonatkozású eredményeket a magyar népismerettől a 
tudományos és a szélesebb, a nemzeti kultúrában tájékozódó közvélemény. A nép-
rajz minden időben többé-kevésbé igyekezett ennek az igénynek megfelelni. A múlt 
századi nagy reményeket azonban századunkban egyre inkább a kételyek váltották 
fel. Ma már tudjuk, hogy a 19-20. századi magyar népi kultúrában, amelyet a nép-
rajzkutatók gyűjtések során megismerhettek, leírtak és tanulmányoztak, igen kevés 
az olyan összetevő, melyet a honfoglaló magyarok is magukénak mondhattak. Ezek 
az elemek régiségük okán kétségkívül értékes, de nem központi részét alkotják a 
néphagyománynak. 

Az eddigi vizsgálatok súlyponti különbségeket mutatnak a népi kultúra egyes 
területei között. Világszerte ismert jelenség, hogy az anyagi műveltség és általában 
az életmód a földrajzi helyzetváltoztatás hatására, más környezethez idomulva sok-
kal inkább átalakul, mint a folklór. így történt a magyar etnikummal is vándorlása 
során. Elsősorban a népköltészet és a zene s bizonyos fokig a hiedelemvilág őrződött 
szívósan, valószínűleg a nyelvvel való szoros kapcsolatuknak köszönhetően. 

A Kárpát-medencébe érkező magyarok a vizek mellett komplex gazdálkodást 
folytattak. A gazdasági élet összetettsége nagyobb körbe kitekintve azt jelentette, 
hogy bár vagyonuk nagy részét hatalmas, legeltetett állatcsordák képezték, nem 
jelentéktelen mértékben földet is műveltek. Ezen kívül, az említett módon, foglalkoz-
tak halászattal, vadászattal és a természet javainak gyűjtögetésével. Az utóbbi három 
ágazat a magyar történet legkorábbi szakaszaiban a legfontosabb élelemszerző tevé-
kenység volt. 

A primitív hal- és vadfogó eszközök világszerte hasonlítanak egymásra, ezért a 
kutatás nehezen tudja eldönteni, vajon a legkorábbi korokból magunkkal hozott vagy 
hajdan az egész Eurázsiában, tehát a honfoglalás előtti Kárpát-medencében is elter-
jedt kulturális alapelemekről van-e szó. Hogy bizonyos madárfogó hurkok, csapda-
és hálóformák ennek az életmódnak a tartozékai, hozadéknak bizonyulnak-e vagy 
sem, még nincs eldöntve. 

Régészeti feltárások és nyelvészeti kutatások segítségével rekonstruálható az 
eszköztárnak az a része, mely nem romlandó (pl. fa, bőr, textil) anyagból készült. A 
legfontosabb munkaeszközök közül a honfoglalók ismerték az ekét, az ásót, illetőleg 
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a kapát, a sarlót, a csépet, de legtöbbször más típusokat használtak, mint a későbbi 
századokban. A múlt században a történetírás még jobbára pompás lovas vitézeknek 
képzelte el a honfoglaló eló'döket, akik, mai hazánba érkezvén állatok legeltetésén 
kívül, voltaképp más gazdasági tevékenységhez nem értettek. Ez a feltevés az emlí-
tett sokoldalú, összetett gazdálkodás „fölfedezésével" megdőlt. Korábban nagy fon-
tosságot tulajdonítottak a kutatók a jövevényszavak vizsgálatának, napjainkban már 
jóval óvatosabbak értékelésükben, és különösen arra figyelmeztetnek, hogy a magyar 
nyelvben egy-egy idegenből bekerült szó nem feltételenül jelzi az általa megnevezett 
fogalom jövevény voltát, mint régebben gondolták. Ennek az elképzelésnek a jegyé-
ben változott az a magát sokáig tartó vélekedés, hogy a honfoglaló magyarok a 
Kárpát-medencében nem sokkal régebben lakó szlávoktól tanulták el a földművelés 
legtöbb elemét. Sokkal valószínűbb, hogy az új haza eltérő természeti viszonyai 
szorították rá őket az addig használt, de kevésbé alkalmasnak bizonyult munkaesz-
közök más típusra való fölcserélésére. 

A magyarok valószínűleg már a bolgár-török kapcsolatok kezdetén szántottak 
vaspapucsos, földet túró-karcoló, ezáltal a talaj nedvességét jobban megőrző ún. 
túróekével. A levédiai aszimmetrikus ekevasleletek arra vallanak, hogy a másik alap-
vető eketípussal, a földet kiforgató, a túlzott talajnedvességtől óvó ágyekével is meg-
ismerkedhettek. 

Az emberiség legkorábbi földműves korszakát idéző kapás művelés a honfogla-
lás után már nem jutott jelentékeny szerephez hazánkban. Emlékét talán a kapához 
kötött „ásni" kifejezés őrizte meg. 

Az aratás egyetlen eszköze ebben az időben a sarló, a korai századokban való-
színűleg egy általánosan használt, univerzális vágóeszközből alakult ki. Erre vall, 
hogy a különfajta régies ág- és vesszővágók, bozótirtó kések bizonyos formai „rokon-
ságban" állnak vele. 

Az Árpád-korból igazolható a nyomtatás és a kézicséplés egymás mellett élése, 
de valószínű, hogy már előbb számolhatunk gyakorlatukkal. A nyomtatás, a gabo-
namagvaknak a kalászból állatokkal történő kitapostatása jellegzetes steppei eljárás, 
alapvető szókincse a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai közül való. De isme-
rünk ennél jóval egyszerűbb munkamódokat is. Ha kevés gabonára volt szükségük, 
a szegényparasztok még a 20. században is kézzel morzsolták ki a szemet a kalászból, 
vagy csomóként marokra fogva kemény tárgyakhoz ütögették. Hasonlóan primitív 
cséplési mód volt a puszta bot használata. A kalászokat a földre fektették, és egy 
husánggal kiverték. Elképzelhető, hogy a szláv eredetű csép szó ezzel szemben már 
a fejlettebb, forgó fejjel, hadaróval ellátott eszközt jelentette, amire különben a későb-
bi időkből ismerünk kifejező erejű népnyelvi szót, a másfélfát. 

Sok tudományos vitára adott okot az a kérdés, hogy milyen volt a magyar ház. 
Vajon sátorban laktak-e a régi magyarok, mint a gyakran helyet változtató pásztor-
nép, vagy ismerték a szilárd hajlékokat is, melyek a földművelés, az állandó helyben 
lakás velejárói? Ma, főleg a régészeti és a nyelvészeti bizonyítékok fényében, úgy 
látszik, lehettek favázas, fakéreg, bőr- vagy földborítású, fennálló falú vagy földbe 
ásott épületeik, melyeknek egyetlen helyisége, a 19. században is elterjedt módon, 
valószínűleg kultikus és munkatérre oszlott. A szoba egyik sarka vagy fele az ünne-
pélyesebb cselekmények (családi események, szertartásos étkezések stb.), a másik fele 
a hétköznapi tartózkodás, belső munka stb. helyszíne volt. A kor általános szokása 
szerint földre terített bőrökön, textíliákon kuporogva vagy ülve dolgoztak, étkeztek, 
pihentek. Bútort csak az előkelőbbek használtak: a széket, mely legkorábbi formájá-
ban vezető személyek trónusa volt, a ruhaneműt rejtő, hosszúkás ládafélét (a kopor-
sót) és a talpas ringó bölcsőt. Mindhárom alapvető darabként megtalálható a 19. 
századi parasztszobában is. 

A lakásbelső borításához és a ruházkodáshoz használt lenyúzott bőrök és a 

72 



prémek kikészítése úgynevezett savanyúleves áztatással történt. A kender- és bőrfel-
dolgozás némely eszköze, például a törésre szolgáló, fogazott oldalélű tiló, közösek 
lehettek. A kendert azonban elsősorban nem ruházkodási alapanyagul használták, 
hanem a mindennapi életben gyakorta szükséges kötelek és zsinegek előállítására. A 
magyar pásztorok között századunkig fönnmaradt hátibőrnek és előbőrnek nevezett, 
nem szabott, hanem az irha eredeti alakját tartó ruhadarab, feltehetően ebből a korból 
származik. 

A táplálkozás körében is találunk feltehetően a honfoglalás koráig visszanyúló 
hagyományt. Ilyen lehet az alföldi pásztorok tarhója, mely joghurthoz hasonlító 
különleges étel, továbbá a közelmúltig fogyasztott, vízzel, sóval gyúrt, erjesztetlen 
tészta, a lepénykenyér. 

A pogány magyarok kultúrájának ugyancsak sokat vitatott része az ősvallásnak 
nevezett, kereszténység előtti hitvilág. Kezdeteit tekintve minden más kérdéskört 
megelőzött az iránta megnyilvánuló érdeklődés. Otrokócsi Fóris Ferenc 1693-ban írta 
az első könyvet, mely megkísérelte meghatározni, miben hihettek a honfoglaló ma-
gyarok. Utóbb sorozatnyi újabb munka született, különösen a 19. században kísérte 
nagy figyelem az ósvallással foglalkozó rekonstrukciós próbálkozásokat. A kutatók 
egy része korábban is, ma is a sámánizmust tartotta és tartja a pogány magyarok 
vallásának. Bizonyos, hogy a magyarok közt szép számmal akadtak hívei a sama-
nisztikus kultuszoknak, de az is valószínű, hogy több vallásnak (iszlám, zsidóhit, 
hőskultusz), sőt már a honfoglalás előtt a kereszténységnek is hódoltak csoportjaik. 
Az őseurópai pogány néphit különböző korszakokban bőven keveredett azzal, amit 
a magyarok kelet felől magukkal hoztak. Mivel azonban mindmáig nem történt meg 
a különböző eredetű rétegek és elemek tudományos igényű szétválasztása, csak nagy 
óvatossággal lehet rámutatni az egységet valószínűleg sosem alkotó magyar ősval-
lásnak 19-20. századig fennmaradt töredékeire. Ezek elsősorban a néphit, a népme-
sék és a népszokások körében kereshetők. A pogány magyar világkép maradványai 
lehetnek a népmesékből jól ismert égig érő fa (mennybőlttartó világfa), sátortető 
formára elképzelt ég, a földet a hátán hordó hatalmas hal. A hitvilágot olyan ember-
feletti lények népesítették be, mint a rosszakaratú boszorkányok és sárkányok, vala-
mint az ember és a szellemvilág között közvetítő bűbájos táltosok. 

A nemzetségi-törzsi társadalomban, mint amilyenben a magyarság is élt a hon-
foglalás korában és a megelőző időben, a vallás és a művészet nem különül el úgy, 
mint később az osztálytársadalmakban. Ezért igen körülményes dolog a magyar 
ősköltészet műfajait egymástól megkülönböztetni, megjelenési formáikat körülhatá-
rolni. Analógiákból tudjuk, hogy a társadalomfejlődésnek ezen a fokán sok népnél 
virágzott a nagyepika, azonban a magyar hősepikáról, a földön élő, de emberfeletti 
tulajdonságokkal fölruházott hősökről szóló költészetünkről inkább feltevéseink, 
mint bizonyosságaink vannak. Többen kutatták a finn Kalevalához hasonló, eposzba 
foglalható magyar énekfüzér nyomait. Arany János is sokat töprengett rajta. Valószí-
nű, hogy finn nyelvrokonainkéhoz hasonló epikénk nem alakult ki, de a rövidebb 
énekek létezése nem tagadható. 

Mi lehetett a honfoglalás kori vagy a gyakran használt szóval: „keleti" epikus 
örökségből egészen a közelmúltig fennmaradt elem? A válaszadás nehézségei hason-
lóak az e területtel sok szálon összefonódó néphit kérdéséhez. Ismételten az a gond, 
hogy nem folyt még elegendő összehasonlító kutatás kellő súllyal és bizonyossággal 
kimondható eredményekhez. Például egy darabig tartotta magát az a vélekedés, 
hogy a magyar népmesék jól ismert alakja, a vasorrú bába a finnugor kor fémálarccal 
ellátott fabálványát testesíti meg. Aztán kiderült, hogy az az ijesztő figura az orosz 
mesevilágban is otthonos, ami valószínűvé teszi, hogy nem néphez, hanem kultusz-
formákhoz és a finnugor meg a szláv népek által lakott nagyobb területhez kötődik. 
Végül mégis valószínű, hogy honfoglalás előtti elem a magyar hagyományban. Ha-
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sonló föltevések születtek a csodálatos, kacsalábon forgó várról, a szélsebesen repülő, 
sok jó tulajdonsággal fölruházott táltos lóról. Ezeknek is széles körű az eurázsiai 
rokonsága. A „szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál" mesei formula némelyik 
kutató szerint a matriarchátus, az anyajogú társadalom emléke. A magyarázat első 
számú bökkenője, hogy ez a társadalmi formáció - minden más jel arra vall - nem 
létezett a magyar nép múltjában. Vannak szavaink, melyeknek elhomályosult eredeti 
jelentése talán ebbe a körbe vonható: az íz, a fene, a hagymáz ilyenek, titokzatos 
lények vagy fogalmak egykori megnevezései. A hősénekek bizonyosságát erősítik a 
korai magyar krónikákban olvasható történetek a magyar előidőkről, az Árpád-ház 
és a magyarok származásáról, nagy és csodálatos tetteikről meg kalandjaikról. Ezek 
azonban a 19-20. századra már töredékeikben sem voltak megtalálhatók a szájhagyo-
mányokban. 

Valamivel több eredménnyel számolhatunk a lírában. Az élet kezdetéhez fűző-
dik a bölcsődal; a világ minden népénél, nálunk is a legkorábbi műfajok közé tartozik. 
Az élet végénél a siratóról ugyanez mondható el. Mindkettő alkalomhoz kötődött, 
akár a gonoszt űző, jót akaró ráolvasások és a munkadalok, melyek szintén a legko-
rábbi népköltészeti műfajok körébe tartoznak, a 19-20. században is élnek. 

A népzenekutatás szerint a pentatónia (ötfokúság) és a kvintváltás (a dallam 
második része öt hanggal lejjebb megismétlődik) a régi magyar dallamstílus legfőbb 
sajátosságai, honfoglalás előtti hagyományok. Eredetükről még viták folynak, azt 
azonban tudjuk, hogy a pentatónia a zenei fejlődés egyik alapfoka, és a kvintváltás 
sokfelé ismert a világon. Hogy a 20. századig ezeket miért tartotta meg, más népekhez 
viszonyítva meghatározó súllyal, a magyar nép, annak megválaszolása még nyitva 
áll. 

Az előzőeknél nem kevésbé homályos a népszokások problémaköre. A magyar 
népszokások, akár a hiedelmek, igen sok szállal kapcsolódnak a környező népek 
szokásvilágához, aminek valószínű oka a kereszténység felvételének sokszor azonos 
kora és hasonló körülményei. Számos európai népszokást már nem „pogány", hanem 
„megkeresztelt" formában sokszor épp az egyház közvetítésével kapott a magyarság 
a környezetétől. így összetöredeztek, eltűntek vagy mélyre süllyedtek a hagyomány-
ban az újjal szemben korántsem egységes egészet alkotó, keletről hozott elemek. A 
jeles napok sorában például ilyenek a pünkösdikirály-választás erőpróbái (lóverseny, 
céllövés, futás) vagy a téli napfordulóhoz kötődő regölés, melynek párhuzamai Nyu-
gat-Európából ismertek, de csodaszarvas-motívuma és összeéneklő-párosító refrénje 
talán honfoglalás előttiek. 

Külön kérdéscsomó az emberi életfordulók szokásai között a lakodalomé. Szá-
mos nagyon régies mozzanata van szertartásának, amelyről föltehető, hogy valaha 
kereszténység előtti szokás része volt. Például maguk a vőlegény (vevőlegény?) és a 
menyasszony (finnugor eredetű szó, hasonló eredeti jelentéssel) kifejezések. Az első 
talán az élettárs „megvásárlásának", a másik az érte adott, többek közt menyétpré-
mek emlékét őrzi. A tréfás menyasszonyszöktetés, a magyar lakodalmak elterjedt 
szokása a valaha halálosan komoly leányrablás maradványa. 

Végül a legutóbbi időkig megszokott halottvirrasztás, a siratás és a tor is a 
magyar népszokások legrégibb rétegeibe tartoznak. 

A magyar népi díszítőművészet korai története kutatásának van egy súlyos 
tárgyi akadálya, nevezetesen az emlékek hiánya. A fa, a textília, a bőr romlandósága, 
a cserép törékenysége miatt a korábbi századokból csak kivételesen maradtak fenn a 
népművészet körébe sorolható tárgyak. Még kevesebb azoknak a száma, amelyekről 
pontosabban következtetni lehet készülésük közelebbi idejére. Évszámok csak a 17. 
század végétől, inkább a 18. századtól jelennek meg egy-egy alkotáson. Ez a tény 
lehetőséget nyújtott arra, hogy a népművészet kutatói közül nem kevesen ingová-
nyos talajra tévedjenek, bizonyíthatatlan találgatásokba bocsátkozzanak. Az objektív 
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kutatás mindmáig érzékeny pontja a magyar népművészeti régmúlt történeti vizsgá-
latának. Egyelőre például a régészek sem tudják hitelt érdemlően megmagyarázni, 
hogy a sírleletek tanúsága szerinti, honfoglalás kori gazdag magyar ötvösművészet 
hová tűnt. így a néprajzkutatók is tanácstalanok: egyáltalán elképzelhető-e, hogy ezt 
a pompás örökséget valamiféle kapcsolat fűzi a későbbi korok népművészetéhez? A 
korai feudalizmusban a füstös lakóhelyiségek miatt alig képzelhető el néhány, ké-
sőbb nagy szerepet kapott művészeti ág (pl. hímzés, bútorfestés) virágzása. A fatár-
gyakon még a 19. században is alkalmazott ékrovás, a kéregedények és a csonttár-
gyak karcolása sejtet legtöbbet a régi egyszerű motívumkincsből. 

(Kósa 1984) 

16. A magyar falu kezdetei 
A magyar nép, mielőtt a Kárpátok medencéjében megtelepedett volna, hosszú 

időn át a nagy eurázsiai steppén élt. Ez táplálta, nevelte és alakította. Azok az 
egykorú - főleg arab, perzsa és görög - források, melyek írói a levédiai és etelközi 
földeken élő magyarokról a IX-X. századokban először vettek tudomást, a nagy 
steppe nomád népeinek jellegzetes vonásait örökítették meg rajtuk. Sátorlakó, na-
gyállattartó, helyváltoztató legeltetést végző pásztornép volt, tavasztól őszig csalá-
dostul-nyájastul a széles mezők jó fűtermő helyeit váltogatták, télen mindenestül 
folyóparti szállásokra vonultak, törzsekben és nemzetségekben éltek, s ha ellenséggel 
kerültek szembe, lóhátról nyíllal harcoltak. Gazdasági viszonyaik, társadalmi szerke-
zetük, politikai szervezetük, harcmodoruk és életmódjuk általában közös volt a step-
pe más, régebbi és újabb népeivel. 

A Duna-Tisza vidékén, alig egy század múlva, az egyelőre gyér, de majd egyre 
bővebben fakadó írott történeti források, nevezetesen törvények, oklevelek, krónikái 
művek, valamint a régészeti emlékek tükrében a magyarok már lényegesen más 
képet mutatnak: falvak - éspedig az állandó letelepedettség jegyeit hordó falvak -
lakói, s a falvakban házakban élnek, mintha a nomádsághoz nem lenne már közük. 
A XI. századi törvények - már I. István decretumai is - az együttélő kisebb közössé-
gek lakóhelyeként következetesen faluról (villa) szólnak. Még a többé-kevésbé falu-
szerű descemsisról, illetőleg a megfelelő magyar szállásról sincs szó e forrásokban, 
holott a nomádságnak - vagy akárcsak hagyományainak is - inkább ez utóbbi felelne 
meg. Utóbb, a XIII. század derekán Magyarországra telepedett kunoknak egy-két 
századon át valóban nem annyira falvait, mint inkább a faluszerűség mellett is a 
nomád állapotra utaló szállásait emlegetik. 

A különféle írott források tehát az országban már kezdettől fogva falu-világról 
szólnak. I. István körzetek szerint óhajtva a templomépítési kötelezettséget kiróni, 
egy-egy templom építését 10-10 falunak tette kötelességévé. A falunak települési 
egységet mutató meghatározottsága mellett maga a templomépítés is valamennyire 
már szilárd vagy legalábbis szilárdulóban levő települési rendre enged következtetni. 
Következetesen villákról s az ekkor többnyire ugyancsak - mint látni fogjuk - falu-
szerű, állandó települési egységet jelentő prédiumokról van szó a pannonhalmi apát-
ságnak, a veszprémvölgyi apácakolostornak és a veszprémi püspökségnek még a XI. 
század első éveiből származó okleveleiben. Hasonlóképpen a század további folya-
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mán a tihanyi apátság (1055), a szászdi monostor (1067 körül), a garamszentbenedeki 
konvent (1075) alapító okleveleiben, valamint a pannonhalmi apátság javainak 
összeírásában (1093. k.). A falvak földjét ekkor is már legtöbbször kifejezetten meg-
nevezett határok különítették el egymástól, mintegy tanúskodva e településeknek -
legalább a megvont határok között való - állandóságáról is. 

A.falvak rendszeréről a XI. század második felében és a XII. század elején még 
meghatározóbban beszélnek a László- és Kálmán-féle törvények. Szó van ezekben 
tolvajlás miatt rossz hírbe keveredett falvakról: az ilyen falvak lakosainak - falusiak-
nak, falulakóknak (villani) - ki kellett adniok a tolvajt, a király küldöttének pedig 
faluról falura (de villa in villám) kellett járniok, s tudakozniok a tolvajok felől. Ha 
valakit az egész falu (tota villa) kiáltott ki tolvajnak, ez istenítélettel tisztázhatta 
magát, s ha valóban tisztázta, a falu egy pensát fizetett a papnak, de ha bűnösnek 
bizonyult, a vagyonától meg kellett fosztani, s a vagyon negyede a falubelieknek 
(villanis) esett. Istenítélettel kellett magát az olyan embernek is tisztázni, akit több 
faluból (pluribus ex villis) hamis tanúságtétellel vádoltak meg. Büntetést írtak elő 
azokkal szemben, akik az egyik faluból a másikba (de villa in villám) menő leányon 
erőszakot követtek el. A comeseknek a saját falvaikban (propriis in villis) lakó sza-
badok számához képest páncélos katonát kellett kiállítaniok. Az izmaeliták falvaiban 
(villa) templomot kellett építeni, felépítése után pedig a falu felerészének (media pars 
ville) el kellett onnan költözni, és máshová telepedni (sedeant). 

Mindezek a rendelkezések arról tanúskodnak, hogy a törvényhozó előtt mindig 
a falu fogalmát viselő települések jelentek meg, amikor az ország népének helyi 
közösségeiről kellett szólni. Abból a rendelkezésből pedig, hogy a károsultnak köve-
tet kellett abba a faluba (in villám) előre küldenie, ahová a tettes nyomai vezettek, s 
ha követet küldött, akkor a falubeliek (villani) nem hajthatták ki állataikat a nyom 
sértetlen megtartása végett, a falunak térbeli zártságára lehet következtetni. Viszont 
az a rendelkezés, hogy a futárok nem vihetik a lovat a harmadik falun túl (ultra 
tertiam villám), feltételezni engedi, hogy a faluhálózatnak, a falvak egymástól való 
távolságának - ha a távolság most még jóval nagyobb volt is, mint később - valame-
lyes szabályszerűséget és arányosságot kellett már mutatnia, különben a rendelkezés 
értelmetlen lett volna, vagy legalábbis esetenként igen igazságtalan. Amikor pedig a 
törvény azt írta elő, hogy a falubelieknek (villani) meg kell az utas kárát téríteni, ha 
lova a faluban veszett el (in villa), miként a tolvajságról szóló fenti rendelkezések is 
a falu egyetemleges felelősségét állapítják meg, s így azok többé-kevésbé már a 
faluközösség fejlettségéről és szerepéről is tanúskodnak. 

Végül magáról a falu szervezetéről is értesülhetünk a szóban forgó forrásokból: 
a falu népének vezetője a falunagy (villicus) volt, esetleg a falu senioraival együtt. 
Ha a fentiekhez még azt is hozzáfűzzük, hogy ugyanezek a forrásaink a XI. századból 
néhány ízben lakóépítményként házakról (domus) vagy - meglehetősen bizonytalan 
értelmezést lehetővé téve - a köznépbeliek házacskáiról, kunyhóiról (mansiuncula) 
szólnak, s hogy az egykori Szabolcs megyei Raazon (Rázom) faluban és más alföldi 
településeken a XI-XII. századokból az utóbbi időkben valóban házépítmények ma-
radványait ásták ki, de az egykorú és a későbbi hazai írott források nem szólnak a 
magyarok sátrairól, szükségképpen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a ma-
gyarok a Duna-Tisza vidékén eltöltött l - l 1/2 század alatt általában falulakók és 
házépítők lettek. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a XI. században Magyarorszá-
gon lényegében már falurendszerről, így állandó megtelepedésről, általában pedig 
falulakó magyarokról lehet beszélni. 

Amikor azonban a magyar falu - mint általában bármely falurendszer - kezde-
teiről van szó, nem lehet azt a mai falu, még kevésbé a község modern közigazgatási 
fogalmával mérni. Látni fogjuk, hogy a szóban forgó XI-XV. századokban a falvak 
lakossága általában csak töredéke volt a mainak, s a falu akkor a feudális társadalmi 
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rendszer sok tekintetben sajátos képlete volt. Falurendszer és falurendszer között ma 
és a múltban a különböző világrészeken, a különböző égtájak alatt, más és más 
földrajzi, éghajlati, gazdasági, társadalmi és néprajzi viszonyok között nagyok a 
különbségek. Itt a falvaknak az a rendszere érdekel bennünket, mely az európai 
kontinensen a római világ bukása után előbb majdnem kizárólagos, de utóbb a 
kialakuló s szociológiailag magasabb rendű települési formát jelentő városok mellett 
is többnyire uralkodó települési forma lett. 

Ez az európai falu elsősorban is - mint minden más falurendszer - az emberek 
települési formája. De a római világ bukása után kialakuló feudális társadalmak 
falurendszere nem csupán települési forma, nem is csupán a földrajzi térben állandó 
lakótelepekben együttélő emberek települési közössége. Az európai feudalizmus 
hosszú korszakában a társadalom tagjai nagy részének otthont nyújtó falu gazdasági 
forma is, a korabeli agrártársadalmak jellegzetes munkakerete és szervezete, s hozzá 
szorosan kapcsolódik az agrárgazdaság révén a parasztság, s a legtöbb európai 
társadalomban a parasztokra nehezedő feudális kötöttség fogalma is. Az ilyen falu 
fogalmához hozzátartozik az önálló paraszti háztartások és gazdasági üzemek együt-
tese. Ugyanakkor a települési tekintetben önálló földesúri majorsági üzem, melyben 
rabszolgák, utóbb pedig szolgák és cselédek végzik a munkát, szociológiai értelem-
ben nem falu, ha az utóbbinak lélekszáma egyébként százra vagy ezerre rúg is. A 
paraszti háztartásoknak és gazdasági üzemeknek a faluban összetevődő együttese -
szemben a major telepével - szükségszerűen ezeknek több-kevesebb együttműködé-
sét, a gazdasági tevékenység összehangolását, s így kölcsönös jogok és kötelességek 
rendszerét tételezi fel és fejleszti ki. Ezek következményeként, de valamennyire már 
magából a térbeli együttélésből sarjadólag is, az élet bizonyos közös szabályozottsága 
formálódik meg, mely a falu fejlődésének magasabb fokán részben vagy egészben a 
falunak önmagát igazgató jogából fakad. Végül is a feudális kori európai falurend-
szer, amelyben közös alapvonásokkal foglalja el helyét a kifejlődő magyar falurend-
szer is, egyszerre települési forma, gazdasági szervezet, társadalmi képlet és jogi 
közösség. A XI. században a steppei magyarok új hazájában a források által emlege-
tett falvaknak nem mindegyikében volnának ezek az elemek megtalálhatók, de nél-
külük is a településeknek faluszerű kezdeteiről kell beszélni. Csak idő kérdése volt 
ugyanis, hogy - a valóban már ekkor falunak mondható településeken kívül - a még 
kezdeti s mindenfelé megjelenő települési magból a XII-XIV. századok során teljes 
falurendszer táruljon ki. 

A X-XV. századi agrár jellegű magyar falurendszer, mint a már kétezer éves 
európai falurendszernek egyik legfiatalabb testvérhajtása, akkor is meglepő gyorsa-
sággal fejlődött ki, ha falurendszerről a falu fenti fogalmának teljessége és a falufej-
lődés bevégezettsége nélkül beszélünk. A nagy steppén a pásztornépek hosszú szá-
zadokon, sőt évezredeken keresztül megőrizték - egyesek a legutóbbi időkig - no-
madizáló életmódjukat. A steppéről érkező magyar népnek az új hazában, mely sok 
tekintetben az eurázsiai steppe legnyugatibb nyúlványának tekinthető, 1-2 század 
alatt falvakban való állandó jellegű megtelepülése akkor is igen gyors fejleménynek 
mutatkozik, ha tekintetbe vesszük, hogy a nomád pásztornépek is alá voltak vetve a 
fejlődés törvényeinek, elsősorban termelő erőik fejlődésének, tájviszonyaik változá-
sának következményeként is. Bár a magyar nép életében a Duna-Tisza vidékén 
nagyon is számolni kell a változás és fejlődés ilyen tényezőivel, mégis a falurendszer-
re utaló írott adatoknak és a régészeti nyomoknak már a X-XI. századokban való 
jelentkezéséhez néhány körülményt külön is nagy nyomatékkal kell figyelembe 
venni. 

De még nagyobb súllyal kell mérlegelni azt a már említett körülményt, hogy a 
nomád ságnak, így az eurázsiai steppe nomád népeinek történetében is vannak fejlő-
dési fokozatok. A szilárd, kötött települést nem ismerő, tehát semmiféle állandó és 
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közösségi jellegű szálláshoz nem függeszkedő, hanem nyájaival folyton barangoló 
nomád pásztortörzsektől a fejlődés hosszú történeti vonala vezet az állandó téli 
szállást tartó, erre a tél közeledtével rendszeresen visszatérő, vagyis a nomadizálást 
már csak tavasztól őszig folytató, félig-meddig tehát letelepült és földművelést is űző 
törzsekig. Nekik a téli szálláson már mind maguk, mind egyes állataik számára 
többé-kevésbé szilárd építményeik vannak, a szállás körül földet szántanak kenyér-
magvak alá és kendert vetnek el. A földművelés nem is volna űzhető a téli szállás 
állandósága nélkül. A téli szállásnak azonban még ezen az előrehaladott fokán sem 
lehet többről, csak a településnek viszonylagos állandóságáról beszélni: az ilyen 
nomád törzsek is, ha veszedelem szakad rájuk - ez pedig a népvándorlásnak népeket 
ide-oda görgető korszakában és terein könnyen utolérhette őket - felkerekedtek, új 
mezőket és téli szállásul új telephelyeket kerestek. 

Az ilyen, viszonylagosan állandó téli szállások többé-kevésbé már faluszerű 
településnek tekinthetők. Az idegen utazók ezeket a szállásokat téli falunak, vagy 
egyszerűen falunak nevezték. Az állandó téli szállást tartó és már földet is művelő 
nomádokat mindenképpen megilleti az egyébként rugalmas félnomád jelző, s téli 
szállásaik a letelepedett népek agrárfalvaivá való fejlődésnek mintegy az utolsó állo-
másain tartanak. A magyarok - mint látni fogjuk - a honfoglalás idejében körülbelül 
a teljes nomádság és a letelepedettség között éltek valamilyen fokon, így az állandó 
megtelepedésig nem kellett olyan hosszú utat megtenniök, mint amilyet önmaga a 
nomádság fogalma sejtethet. 

Amikor a XI. században Magyarországon a latin nyelvű források nyomában 
falvakról beszélünk, ezek egyformán lehettek valamilyen már állandósuló nomád téli 
szállások, de lehettek már állandó agrárfalvak is, esetleg a kettő között az átfejlődés 
valamilyen fokán. Az állandó magyar falurendszer kialakulását így nem lehet vala-
milyen rendkívüli gyors fejleménynek tekinteni. 

(Szabó 1971) 

17. Téli szállás és állandó falu 
Annál inkább igénybe kell venni azt a segítséget, amit e kérdésben az analógia 

módszertani eszközének alkalmazása tud nyújtani. Olyan nomád népek települési 
viszonyainak párhuzamba vonásáról van szó, amelyek már a történeti megfigyelés 
világába állíthatók, éspedig a fejlődés egymásra következő különböző szakaszaiban. 
E célból elsősorban a baskir népre esett a választásunk, mivel a baskirok századok 
óta máig az uráli vidéken élnek, olyan, a magyarokéhoz földrajzilag hasonló terüle-
ten, amilyenen egykor valószínűleg a magyarok is éltek. A dúló tatárjárás után a 
Volga-vidéki magyar néprész különféle török népekbe, főleg a baskirságba olvadt be, 
részben a volgai bolgárok egy részével együtt, akiknek jó része a nyugati török 
nyelvet beszélócsuvas népben élt tovább. Emellett számbavesszük egyes kirgiz, tatár, 
kalmük és turkomán törzsekre vonatkozó megfigyeléseket is. 

A baskir nép zömét utóbb a XVII-XIX. századokban az Urál nyugati lejtőin, főleg 
Ufa és Orenburg vidékén, egyes részeit az Urál-hegy átellenes keleti oldalán találták 
az utazók. Itt éltek már századokkal előbb is, és olyan módon, mint a steppe többi 
lovas nomád pásztor népe. Sokáig egyáltalában nem űztek földművelést, miként a 
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Julianus barát által ezen a vidéken felkeresett Volga-vidéki magyarok sem. A XVII. 
század első felében Mihály cár rendeletére készített térkép leírása szerint még akkor 
sem voltak szántóföldjeik. A XVIII. század derekán és második felében azután tudós 
utazók keresztülhaladva a baskirok földjén, sok mindent megörökítettek életviszo-
nyaikról. 

E leírások összevetése alapján a baskirok ekkor még általában nomádként lépnek 
elénk. De az is megállapítható, hogy voltak már baskirok, akik földet is műveltek, s 
ezzel valójában már megtették az első lépéseket azon az úton, mely végül a téli 
szállások állandó faluvá való átalakulásához vezet el. N. Rytschkow ugyan a Kámába 
dél felől ömlő Ik folyó mentén - tehát a baskir föld nyugati részén - élő baskírokról 
azt jegyezte fel, hogy „a földműveléssel egyáltalában nem találnak tennivalót", ha-
nem csupán az állattenyésztésből igyekeznek hasznot húzni s akként élnek, mint 
ősidők óta apáik, de a többi említett egykori útleírás e tekintetben eltér N. Ry tschkow-
tól. Ezek szerint a baskirok az oroszok hatalma alá történt vetésükig (XVI. század) és 
még hosszú ideig ez után is nomadizáltak, de a kóborló pásztoréletet lassan egyesí-
tették az állandóbb lakáshoz kötött földműveléssel. Az ellentmondást az magyarázza 
meg, hogy még a régóta egyazon összefüggő területen élő baskirság sem egyszerre 
s nem azonos ütemben haladt a fejlődés útján. A baskirok által lakott földnek ugyanis 
voltak steppés-ligetes és erdős területei, s az állattartás utóbb már csak a steppés és 
erdős-steppés vidéken volt gazdasági életük egyedüli létalapja. 

A különböző külső feltételeknek megfelelően az egyes vidékek baskírjai között 
különbségek alakultak ki a nomád állattartás módjára nézve éppen úgy, mint a 
földművelés kezdeteire és szerepére nézve is. Míg N. Rytschkow a XVIII. század 
derekán az általa felkeresett baskíroknál semmiféle földművelést sem látott, addig 
ugyanez időben Ufa város közvetlen közelében a baskirok, elsősorban már földmű-
velőknek mutatkoztak, s ezek - eltérőleg más baskíroktól - már földkunyhókban 
laktak. A XVIII. században az Ufa környékén letelepült baskírokon kívül máshol is 
termesztettek a baskirok már gabonát. A baskirok zöme azonban, ha már meg is 
ismerkedett a földműveléssel, elsősorban még nomád pásztorként élt, többnyire csak 
tavaszi rozsot, árpát, zabot vetettek, de szántóföldjük nem volt sok, a „henye élet-
módjukkal nehezen is lehet remélni, hogy valamikor földművesek lesznek, kenyeret 
nem minden napra s akkor is olyan módon sütnek, miként az első emberek sütötték". 
A baskir szállások nomád rendszerű téli és nyári váltása a földművelés kezdetei után 
is tovább tartott, de a téli szállás, melyet inkább termékeny helyen, mint víz mellett 
építettek - a hó ugyanis itt pótolta a vizet - , új jelentőségre emelkedett. Nevezetesen 
a szántóművelés alá vett földek közvetlenül a téli szállás mellett voltak, a nyári 
legelőkről tehát ősszel, most már a bevetett földek termésének betakarítása végett 
kikerülhetetlenül ugyanarra a téli szállásra kellett visszatérni. Itt rakták télre össze a 
szénát is, ezt azonban csak a gyenge állatok kapták, a többinek a téli szállás körül a 
hó alól kellett élelmet kikaparnia. Az Urálon innen azonban a hótakaró jóval vasta-
gabb lévén, mint túl rajta, a tél legnehezebb heteiben a nagyjószág is szénára szorult, 
s az erdős és erdős-steppés területen is szükség volt a téli szénázásra. Ilyenformán a 
téli szállás, melyet ok nélkül eddig sem igen váltogattak, szinte állandóvá, ha egyéb-
ként ekkor még nem is állandóan lakottá lett. 

Tavasszal ugyanis, a szántás-vetés befejezése után, a téli szállás egész népe 
felkerekedett s üresen hagyták a téli szállást. Ekkor még 100 versztnyire is elmentek 
a nyári legelőkre, s a lelegelt mezőkről továbbhaladva, gyakran változtatták helyei-
ket. Sátraikat nyáron folyók vagy források mellett ütötték fel, s azokat a legelő jószág 
miatt karókkal kerítették körül. Pallas utazó 1770. június 15-én az Uráltól keletre egy 
Tamasaul (Tamas-aul) nevő „faluba" térve, ezt „minden gazdasági és szántóeszköz-
zel" teljesen elhagyottan és bezártan találta, mivel a „birtokosok nyájaikkal a hűvös 
hegységbe vonultak", viszont a falu egész környéke, mely a télen a lakások mellett 
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tartott állatok miatt igen kövér talajú volt, be volt vetve kenderrel és rozzsal, s ez a 
baskíroknak ősszel a visszatéréskor „kész aratást kínált". Pallas betekintett a hazaér-
kezettek házaiba is, ezekben széles ágyládák voltak s fatalpra erősített bőrtömlő, mely 
állandóan tele van savanyú tejjel. Pallas igen nagy gondot fordított a kerek baskír 
kemence leírására, ezt a kemencét minden házban meg lehetett találni, s a házat, amit 
az utazók olykor kalyibának vagy kunyhónak is neveznek, fából építették. Leírása 
szerint a baskírok éppen abban különböznek más pusztai népektől, hogy télen szi-
lárd, „orosz módra" épített kalyibákban laknak. A téli szállás házai mellett a jószág 
számára a nagy fák körül szükségtakarmányul szénaboglyákat raknak. Igen kicsiny, 
szegényes, szoros, amellett tisztátlan téli otthon volt a ház, melyek - a vetést elvégez-
ve és a méhkaptárokat eltakarva - örömmel hagytak el a tavaszi „vidám" időszak 
beköszöntésekor. A nyári mezőkre elvonulva, nemezsátrakban laktak, de nem egyön-
tetűen: inkább a gazdagok és tehetősek, míg a szegények kalyibákban vagy kuny-
hókban, a szibériai Rasskanda mellett élő baskírok szegényebbjei pedig kör alakban 
leszúrt s csúcsban összefutó, gizgazzal fedett nyári építmények alatt. A téli szállást e 
vidék későn nyíló tavasza miatt május körül hagyták el. Pallas 1770. május 31-én az 
Uráltól keletre élő, a nyugatiaknál gazdagabb baskirok között járva, azt jegyezte fel, 
hogy ezekben a napokban mentek el a nyári mezőkre. Ezek a korai ősz miatt már 
augusztusban megkezdik a téli szállásokra való visszatérést. Viszont az Uráltól nyu-
gatra Pallas csak szeptember utolsó napjaiban találkozott a téli szállásaikon gyüleke-
ző baskírokkal. A nép bizonyos fő törzsekre oszlott, közöttük hegyek és patakok 
mentén megvont határok húzódtak, s ezeket igen jól ismerték; egy-egy törzs közsé-
gekre (Gemeinde) tagolódott s ez alatt aligha lehet mást érteni, mint valamilyen 
együttélő nemzetségi közösséget. A téli falvak részben a törzs nevével kiegészített, 
részben más neveket viseltek. Lepechin úgy találta, hogy a baskirok akkor végül is a 
vad kóborló és az állandó lakóhelyen megtelepedett népek között foglaltak helyet. 
Téli szállásaik félig-meddig már faluszerűek, s a felnövő gyermekek új házaival 
gyarapodnak. E szállásokról az utazók nem tudtak másként, mint a falu vagy a téli 
falu neve alatt szólni. Egy-egy ilyen faluszerű baskír téli szállás 10-50 házból állott, 
de ugyanakkor a nyári szállás csak 5-20 sátorból, a szűkebb rokonokkal. Pallas 
egyébként a Kulmak nevű pataknál 6 házból álló kis baskir falut talált, egy daráló-
malommal. 

A baskirok nomadizálása a XVIII. század derekán a fenti leírások tanúsága 
szerint már átalakulásnak indult, de az átalakulás egyelőre nem volt gyorsan lefolyó, 
noha utóbb már az orosz államhatalom is siettette volna azt, a baskir földre történt 
telepítésekkel és földjeik csökkentésével. De több mint egy évszázad múlva is - az 
1880-as években - Sommier, aki egy nyarat töltött köztük azt írta, hogy inkább 
pásztorok, mint földművelők, van ugyan gabonavetésük, de elégtelen, s tulajdonkép-
pen félnomádok; télen falvakban gyűlnek össze, házaikat, mint előbb, most is fából 
építik, de a téli falut elhagyva sátrakban laknak, s ekkor 40-50 versztre is elmennek 
a falutól. Ugyanez időben a Franciaországba szakadt magyar utazó, Újfalvi Károly, 
aki a baskíroknak elsősorban vadász mivoltát hangsúlyozza, szintén „felerészben" 
nomádoknak találta őket. 

A XX. század első évtizedeiből Mészáros Gyulának, Tagán Galimdsánnak és 
legújabban Rudenkónak, egy baskir monográfia írójának megfigyeléseire támaszkod-
va mérhetjük fel az életmódjuknak a századforduló évtizedeiben immár meggyorsu-
ló átalakulását. 

Mészáros Gyula magyar turkológus az Uráltól nyugatra, a Szakmar folyó me-
dencéjében lakó baskirok között járt 1910 körül. Leírása nyomán az ottléte alatt a téli 
szállás állandóan lakott faluvá váló fejlődésének jeleit figyelhetjük meg. Hangsúlyoz-
za, hogy a baskirok mindig szerették a sátorozó életet, s csak a legnagyobb szükség 
és szegénység hajtotta őket arra, hogy állandóan házakban lakjanak. Útja idején 
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északabbra voltak már kimondottan földművelő baskírok is, míg a Szakmar meden-
céjében élők félnomádok voltak. A tavaszi szántás-vetés után a fészerből elővették a 
sátorfát, a nemezpokrócot s a nemzetségek megállapodtak, hogy melyik patak part-
ján legyen a nyári szállás. Egy sátoralja sohasem költözik maga, hanem az egész 
nemzetség, együtt 20-30 sátor. Megnézik, hogy a nyári szállás körül jó lesz-e a legelő. 
A szállás mindig tó vagy patak partján van: a víz nélkülözhetetlen az állatok itatásá-
hoz. A téli szállást - írta Mészáros - nem sajnálják elhagyni, a telet a négy szűk fal 
között szorongva, fülledt rossz levegőben, apró élősdiekkel együtt töltötték. De a 
nyári szállás nem kerül már olyan messze a falutól, mint korábban. Néha ugyan még 
most is 2-3 versztnyire elmennek, de máskor - ha kisebb a „falu" legelőbirtoka csak 
1-2 nyíllövésnyire. Tehát már a falu „határ"-ai között sátoroznak! A sátorfát, a ne-
mezt, a szőnyegeket, a paplant - ez a ház berendezése - szekérre rakják, elöl megy 
a ménes, majd a csorda, a birkanyáj s hátul a szekerek. Akit a sorsa vagy a mestersége 
a faluhoz köt, a faluban marad nyáron is, de nem marad a házban: a ház előtt sátort 
állít magának, vagy inkább deszkaszálakból kalyibát ró, s az egész nyáron át ebben 
lakik. Kint a mezőn pedig tovább viszik a sátorfát, ha elfogyott a legelő füve. Lassan-
lassan faházzal cserélték fel ekkor már a nyári sátrat. 

Körülbelül egy emberöltő múlva, a baskir Tagán Galimdsán hangsúlyozta, hogy 
a baskírok lóállománya a XIX. század második fele óta megkevesebbedett. Akkor 
még alig volt baskir, akinek legalább 20 lova ne lett volna, de a földművelés elterje-
désével - amire különben az általános elszegényedés is ráutalta a népet - kevés lett 
a sokoldalú baskir, és a falut tavasszal már csak a néhány sok lóval rendelkező, 
gazdag baskir hagyta el, késő őszig a nyári legelőn sátorozva. Régebben 15, 20, 25 s 
néha 50 km-re is elmentek, s egyetlen lélek sem maradt a faluban. (Láttuk, hogy Pallas 
1770. június derekán üresen talált egy baskir falut.) így abba esetleg betyárok tele-
pedtek be, a falu körül senki sem vigyázott nyáron a bevetett földre, s magát a falut 
is gyom és gaz verte fel. Ujabban már szűkül a hanyatló nomadizálás is: a szegények, 
akiknek kevés az állatuk, már télen-nyáron a faluban élnek. Egyébként a tisztán 
legelőnek használt terület a földművelés hódítása és a vidékre történt telepítések 
miatt a falu környékére szorult. Azok is, akiknek „ménes"-ük van, legfeljebb már 
csak 2-3 km-re mennek el - családostul - május második felében a legelőre, ahol sátrat 
vernek s az egész nyarat itt töltik, háromszori helyváltoztatással: ha ugyanis egy 
helyen legeltették a füvet, átköltözködnek más helyre, ahol szintén vannak nyári 
lakásaik. Szeptemberben térnek vissza a faluba, de az állatokat - a ménesbeli lovakat 
kivéve - csak az első hó leesése után hajtják be az istállókba. 

A baskirok nomadizálása lejáróban volt már. Tagán Galimdsán nem is tartja 
egészen helytállónak, hogy népét még az első világháború előtt is nomádoknak vagy 
félnomádoknak nevezték. Valóban, a mozdulatlan és állandóan lakott téli szállás 
határai között folyó nyári sátorozás a nomadizálás végső alkonyát jelzi, s ez a nomád 
téli szállás szilárd állandó faluvá fejlődésének utolsó állomásául tekinthető. 

Az euráziai steppén többé-kevésbé hasonló fejlődésen az elmúlt két évszázad 
alatt más nomád népek is átestek. Pallas az 1770-es években az Urál folyón túl 
nemezsátrakban találta a kirgizeket. A földművelést ekkor még egyáltalában nem 
ismerték, száraz sós steppéjükön nem is lehetne rá gondolni. A nagy területen mozgó 
s egymástól is eltérő fejlődési fokon járó kirgizek között. O. Finsch német utazó az 
1870-es években Szemipalatinszk vidékén olyan kirgizeket talált, akik sátrakban 
(jurt) tanyáztak, téli házaikat pedig égetett téglából építették, viszont innen keletre 
az Altaj, Tarbagataj, Ala Tau hegyi vidékén a kirgizek a steppén teleltek folyók és 
tavak partján, de április végén vagy május elején elmentek nyájaikkal a hegyekbe. 
Először a folyóvölgyeket keresték fel, itt elvetették a kevés gabonát, majd az előhe-
gyekbe, a forró idő bekövetkeztekor pedig a hóhatár alatt a magashegyi gazdag 
legelőkre mentek, július végén vagy augusztus elején vonultak le aratni, s késő ősszel 
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tértek téli szállásaikra. A téli szállásokon is jurtokban laktak, míg állataiknak itt 
földből és nádból durva istállókat építettek, de jurtjaikat is megosztották a borjúkkal, 
kecskegödölyékkel és tevékkel. Ezek a kirgizek tehát már szántottak-vetettek, ha 
egyébként földművelésük nem is volt jelentékeny. 

A nomádok jeles kutatója, W. Radloff egy évtized múlva „igazi" nomád népként 
írt a kirgizekről. Vándorolnak, de csak nyáron, s a vándorlás nem tervszerűtlen 
kóborlás. A legelőt az összeütközések elkerülése végett felosztják, az egyes nemzet-
ségek a törzs legelőjén belül kapják ki részüket, a nemzetségek földjét pedig azok 
alosztályai. Téli szállásaikat - ezek körül vannak a szántóföldek, s a szárazság miatt 
azokat öntözik - Radloff szerfelett állandónak írja le: a téli szálláson a jobb helyért 
nagy versengés folyt le, de a terület szabályozásával az már véget ért, minden csa-
ládnak örökös telke van a téli faluban, ez eladható-megvásárolható, lehetőleg termé-
szetes határok, ennek híján mesterséges határjelek (cövek, kő, stb.) között, s a meg-
vont határok a nemzetség védelmét élvezik. Míg a téli szálláson már egyéni (családi) 
tulajdon alakult ki, addig a nyári legelő, melyre április közepén indulnak, a nemzet-
ség közös birtoka. Egy-egy aul 3-5 jurtból tevődik össze, s ezek a nyári legelőn 2-3 
naponként változtatják helyeiket, de ahol a fű nagy, ott heteken át is egy helyben 
maradnak. Egyébként az aulokat - e faluközösség jellegű kis csoportokat - a nyári 
legelőn a nemzetségfő osztja el, viszont a kara-kirgizek (fekete kirgizek) nem aulok, 
hanem nemzetségek szerint laknak, téli szállásaik a folyóvizek partján 20 versztre is 
elnyúlnak, így tömörülve egész seregük rövid idő alatt talpra állítható. 

Almássy György magyar utazó 1900 körül már arról számolt be, hogy az orosz 
közigazgatás a kirgizeket községekbe osztotta s kijelölte az egyes községek téli-nyári 
legelőit. Egy-egy községbe 4-15 aul jutott, s az aulok tíztől több százig terjedő csalá-
dot öleltek fel. Almássy szilárd épületekben csak a csala-kazakokat (kirgizek) találta, 
ezek már földet műveltek, vályogviskókban laktak, de az udvaron - mint a baskírok-
nál - voltak még sátraik is, ebben szívesebben is laktak. Almássy „igazi nomád" 
kirgizeket is talált, de ezeknek is voltak olyan építményeik, melyek már az állandó 
település felé mutattak: télen az agil (karám, akol, benne tetős kalyiba) és a téli lakás, 
a kislak, melyet a vihar ellen nyerskőfal gáttal vettek körül. Tagán Galimdsán az 
1930-as években a kirgizek törzseit a nomádok, félnomádok és letelepültek három 
csoportjába sorolta, s ezeken kívül hagyta a teljesen vándorpásztor kirgizeket, akik-
nek egyáltalában nem voltak valamennyire is megrögzített építményekből rótt szál-
lásaik. Azok, akiket a nomádok csoportjába sorolt, a telet már házakban és falvakban 
töltötték, de a nyári legeltetésre - itt távol estek a hegyek - 7-800 km-re is elmentek. 
A félnomád kirgizek már földet is műveltek, míg a „letelepültek" nagyobb városok 
közelében kizárólag „mezőgazdaság"-ot űztek. A nyári legeltetésre járó kirgizeknél 
a mezőre költözés szintén valósággal „örömünnep" volt: a menet, élén az aul legidő-
sebb és legtekintélyesebb tagjával, kora reggel indult el, s a fiatalok - leányok és fiúk 
egyaránt - lóháton, legszebb ruháikban, régi játékokat űzve haladtak a karavánban, 
mely egy óra alatt felütötte a sátrakat, a sátorverést kumiszfőzés, vendégeskedés és 
imádkozás követte. 

A nomád téli szállásnak állandó faluvá szilárdulása útján a közös mozzanatokat 
és tényezőket a következőkben fejlődési vonalba állítjuk, arra számítva, hogy az így 
megvonható általános fejlődési vonal támpontot nyújt a magyar falurendszer kiala-
kulása alapkérdésének megértéséhez. 

1. A fenti nomád népek közül a XVIII - XIX. századokban már csupán a kirgizek 
és kalmükök, valamint az egyes szerzőknél kirgiznek említett kazahok egyes törzsei 
voltak valóban teljesen nomádok. E törzsek állandóan vándoroltak, s nem voltak 
olyan, többé-kevésbé állandó szálláshelyeik, melyekre a téli évszak előtt évről évre 
visszatértek volna. A többiek - a baskirok, bizonyos tatárok, a kalmüköknek és a 
kirgizeknek egyes törzsei - a téli és nyári szállásváltásnak már valamilyen kötött 
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rendszerében nomadizáltak, általában ugyanarra a téli szállásra és nyári legelőre 
jártak. Míg azonban a nyári legelőn a szállást rövid időközökben felszedték és a 
legelő olyan részére vitték, melyen nyájaik számára ép és jó legelőt találtak, addig a 
téli szállás az egész telelő évszakban változatlanul egy helyen maradt, sőt, hovato-
vább évente ugyanarra a téli szállásra tértek vissza. így a téli szállás sokkal szilárdabb 
volt a nyári legelők szállásainál. 

2. A téli-nyári szállásváltás rendszerében élő nomád ncpek a végül is határokat 
szabó térben, a föld művelése nélkül is ugyanarra a helyre, a téli szállásokra térnek 
vissza, de a föld művelése az, ami a téli szállást valóban nehezen felcserélhetővé teszi, 
mintegy helyhez köti, és végül állandó faluvá alakítja, ha sajátos tényezők a vándor 
pásztorokat letelepedésre viszik. A megnevezett nomád népek közül egyesek - a 
baskirok, kirgizek, tatárok - a gazdaságuk alapját nyújtó állattartás mellett a XVIII-
XIX. századokban már földet műveltek, s a szántott-vetett földek téli szállásaik tövé-
ben terültek el a téli legelővel együtt. A W. Radloff által leírt kirgizek a száraz 
steppen, ahonnan nyári legelőre a nagy hegyek közé, igen messze kellett járniuk, csak 
öntözéssel bírhatták termésre a földet, viszont az öntözéses gazdálkodás megköve-
telte, hogy a téli szálláson a nyári legeltetés idején is maradjanak emberek. E kirgizek 
téli szállásai tehát, ha esetleg kevesektől, főleg a gazdagok szolgáitól, mégis állandó-
an lakottak voltak. Viszont a baskirok ligetes uráli vidékén magára hagyhatták a téli 
szállások körül bevetett földeket. Téli szállásaik tehát a XVIII. század második felében 
a nyári sátorozás idején teljesen üresek voltak, lakosok nélkül maradtak. De ősszel 
ugyanarra a téli szállásra kellett visszatérni, ha másért nem is, az elvetett gabona 
betakarítása végett. A szántott-vetett föld a baskíroknál ekkor még kevés volt, a föld 
megmunkálására nem is sok gondot fordítottak: korántsem földművelők, hanem 
állattenyésztők, de nomád pásztorságuk már törést szenvedett. A földművelés 
ugyanis a földbe fektetett munkával, a különben szerény gazdasági eszközökkel és 
a termény tárolására szolgáló építményekkel szorosabbra fűzi a nomád nép és téli 
szállása viszonyát, s a téli szállás telkein és a művelés alá vett földeken megindul az 
egyéni (családi) tulajdon kialakulása, miközben a legelőt továbbra is közösen hasz-
nálják. 

3. A település felé tartó nomádok fejlődésének következő szakaszán a nyári 
legelő egyre közelebb kerül a téli szálláshoz. A kettő egymástól való távolságát 
általában a földrajzi, éghajlati, csapadéki és fűtermő viszonyok határozzák meg: oda 
mennek, ahol - a téli legelő kímélésével - jó nyári legelőt találnak. Úgy látszik, hogy 
a baskirok az Urál vidékén sokszor 100, a kirgizek Közép-Szibériában több száz 
km-re találták ezt meg. Az idők folyamán azonban a népesség gyarapodása, a nép 
területének fokozatos telítődése, esetleg annak idegen betelepülők miatt történt 
összébbszorulása következtében és más tényezők hatása alatt, nem utolsósorban a 
földművelés nagyobb szerephez jutása miatt, a távolság a téli szállás és a nyári legelő 
között fokozatosan csökkent. Ez a folyamat a baskíroknál körülbelül egy évszázad 
alatt elhaladt addig, hogy a nyári legelő a téli szállás közelébe, mintegy ennek kör-
zetébe esett vissza. A nomadizálási kör ilyen összeszűkülése természetesen csak 
akkor volt lehetséges, ha a téli szállás körzetében télen és nyáron egyformán volt jó 
fűtermő terület. 

4. A nyári legelőnek a téli szállás körzetébe történt visszaszorulása szükségkép-
pen a téli szállás területi „határ"-ainak kialakulásához, s egyben mindjárt szigorú 
megrögzítéséhez vezetett. A nomadizálás most már a téli szállás - helyesen egyre 
inkább: a falu - határai között folyik. Szűk térben mozog tehát, s e térben a legelőnek 
és a szántóföldnek megszabott helyei vannak, határokkal. A téli szállás szilárd épít-
ményeitől a nyári legelő mozgó sátrai már nem szakadhatnak el messze. A XX. 
században a baskíroknál már alig 1-2 km-re, tehát a téli szállásról esetleg szemmel is 
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jól követhetően verik fel - még mindig boldog érzéssel, már hagyományossá lett 
szertartás és örömünnep keretében - a nyári sátrakat. 

5. Ekkor már a korábban üres téli szállás rendszerint a nyáron sem maradt 
teljesen lakatlanul. Ha előbb csak kevesen maradtak is a szálláson, elsősorban az 
öregek és a föld művelésével leginkább foglalkoztatott szolgák, gyorsan nő a számuk. 
A sátorozok nincsenek messze az otthon maradtaktól, valahol a falu határai között 
mozognak, könnyen elqrhctik egymást. Hovatovább a nyájakkal már csak azok pász-
torkodnak, akik valóban pásztorok: a pásztornépnek tehát már pásztorai vannak. A 
legeltetés körének szűkülésével, egy-egy család nyájállományának csökkenésével s a 
nomád' nép elszegényedésével párhuzamosan nő a fontossága - utóbb már létfontos-
sága - a föld művelésének, s ez is egyre inkább a szálláson tartja már a népet. Végül 
is mindazokat, akiknek nincs már tennivalójuk a nyájak körül, de azok is, akik 
tavasszal otthon maradnak a szálláson, a felszabadulás érzésével hagyják el a szűk, 
füstös, bűzös téli lakást, és a ház mellett az udvaron sátrat vernek. Sátrakat, sőt 
sátorcsoportokat lehet ugyan találni kinn a határban is, de inkább már benn a faluban. 
A mezőn is a pásztor inkább a szegényes fakalyibába húzódik. Az állandóan lakott 
téli szállás ezen a fejlődési fokon települési szemszögből már „falu", sőt többé-kevés-
bé paraszti agrárfalu. Csak a „falubeliekének kinn a mezőn, de mindinkább a téli 
ház mellett felállított sátrai árulják egyelőre még el, hogy egy pásztor, nomád nép az 
állandó megtelepülés állomására érkezett. 

Az így összegezett fejlődési vonalat, mely a viszonylagosan állandósult téli szál-
lástól, a földművelés megindulásának, a nyári és téli legelő közeljutásának, a téli 
szállás határai megvonásának állomásain keresztül vezet a téli szállás faluszerű ál-
landó lakottságáig, csupán képletes érvényűnek lehet tekinteni. Egy-egy nomád nép 
települési, gazdasági és társadalmi fejlődését belső-külső hatások együtt alakítják. 
Mindenképpen számot kell vetni a termelőerők fejlődésének, a gazdasági erő gyara-
podásának, a társadalom rétegezettségének s a hovatovább osztálytársadalom útjára 
lépő nép egyes rétegei-osztályai elszegényedésének és függő viszonyba jutásának 
jelenségeivel, a természeti tényezők között pedig főleg a tájnak, az éghajlatnak, a 
csapadéknak a viszonyaival. De beleszólhatnak a fejlődésbe esetenként a szomszéd-
ság, az idegen hatalom alá vetés, a kényszerű helyváltoztatások, a politikai és állam-
hatalmi tényezők is. A sajátos viszonyok és tényezők sajátos fejlődési állomásokat 
iktathatnak közbe, de máskor a felsorolt állomások közül egyesek ki is eshetnek. 
Egyes esetekben gyors ütemben vezethetnek a nomadizálásból az állandó megtele-
pülés felé, más esetekben a nomadizálás - a teljes nomadizálás vagy annak már 
valamilyen csökkent formája - ugyanazon a fokon vesztegelhet hosszú ideig, akár 
napjainkig is. 

Ha a fenti fejlődési vonal alapján következtetni óhajtunk arra, hogy a magyarok 
nomadizálása milyen állomásokon haladt keresztül az állandó agrárfalu rendszeré-
nek kialakulásáig, természetesen tekintetbe kell venni, hogy a fenti megfigyelések a 
XVII-XX. századból származnak, míg a nomád magyarok állandó falurendszerének 
kialakulása jóval régebben, a IX-XI. században folyt le, így eltérő történeti körülmé-
nyek között. Az alapvető mozzanatok mégis közösek, tehát lehetnek olyan tanulsá-
gok is, melyek a fenti sematikus fejlődéstörténeti folyamatból kivonhatók, s a magya-
rokra vonatkozó szórványos írásos és tárgyi forrásanyag értelme a magyarok állandó 
falurendszerének kialakulása világosabbá tehető. 

(Szabó 1971) 
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18. A vadászat, halászat és 
gyűjtögetés 

A vadászat 
A vadászfegyverek az őskorban még nem úgy követték egymást, hogy a fejlet-

tebb forma mindjárt kiszorította volna a kezdetlegesebbet. Az i. е. VI. évezredben 
például még javában használták a hajítódárdát és a különféle lándzsákat, de egyide-
jűleg már széleskörűen alkalmazták a hatékonyabb íjat és nyilat is. A vadászezkö-
zöknek e két csoportja - mondhatni, a legutóbbi időkig - egymás kiegészítőjeként 
létezett egymás mellett, s korábban nem ismert vadászati eljárások kialakulását ered-
ményezte. Az új fegyverek elterjedése lehetővé tette a vadászati módszereknek bizo-
nyos állatcsoportok szerinti specializálódását. A dárdák és a lándzsák továbbra is 
előnyös eszköznek bizonyulhattak a természetes csapdákba, szakadékokba, völgyek-
be terelt nagy testű állatok (jávorszarvas, rénszarvas, őstulok, vádló stb.) elejtéséhez, 
míg a nehezebben megközelíthető, mozgékony vadak, kisebb prémes állatok vadá-
szatában az íjak és a nyilak alkalmazása lehetett célszerűbb. 

Kezdetlegességük miatt a mezolitikumban és a neolitikumban használt vadászí-
jak kisebb ütőerejűek voltak a középkori lovas nomád népek ilyen nevű fegyverénél. 
Kodolányi János (1975) néprajzi példák alapján úgy vázolja az obiugorok által hasz-
nált íj mibenlétét^ hogy azt fából készítették, többnyire kétrétegűre ragasztották, a 
belső réteg fenyőből, a külső pedig nyírfából volt. Az összeragasztott ívet a nyírkéreg 
vékony hártyájával csavarták körül, a közepére és a két végére pedig igen gyakran 
hattyúlábbőrt ragasztottak. Az íj húrjaként inat feszítettek ki. Minthogy az íjkészítés-
nek ez a XIX. századi módja évezredes tapasztalatokon alapszik, a neolitikumban 
használt vadászíjat ennél egyszerűbbnek kell elképzelni. 

Az őskori ember számára a vadászat elsősorban a hústáplálék megszerzésének 
módja volt. Igaz, jelentősége nem merült ki ebben, mert a vadászat átszőtte az ember 
életének minden mozzanatát, érzelem- és hiedelemvilágát. A húsfogyasztáson kívül 
eső egyéb anyagi és tárgyi szükségleteinek nagyobbik részét szintén vadászat révén 
nyerte; így tudta megszerezni a hideg elleni védelemhez, öltözködéshez szükséges 
prémeket, bőröket, amelyeket nemcsak magára öltött, hanem fekhelyekre terített és 
takaróként is használt. Lakóhelyét gyakran szintén állati bőrrel fedte be. 

Az elejtett állatok bőrének lenyúzása eszközök hiányában nem lehetett könnyű 
feladat, különösen abban a korszakban nem, amikor még kézzel végezték. Később 
speciális szerszámokkal igyekeztek megkönnyíteni és minőségileg javítani ezt a mun-
kát oly módon, hogy a bőrt tépés helyett a kötőszövetek elválasztásával, elvágásával 
fejtették le. Valószínűleg ezt a célt szolgálta a simára csiszolt csonteszközök többsége, 
és nincs kizárva, hogy ez volt egyik legfőbb rendeltetése az általunk vizsgált terület 
neolitikus régészeti lelőhelyein viszonylag nagy számban talált kovakő pengéknek, 
éles kőkéseknek és kaparó kőeszközöknek. Bármennyire kezdetleges volt a bőr meg-
munkálása, a kötőszöveti, zsírszöveti maradványokat el kellett távolítaniuk, hogy a 
bőr rendeltetésszerű felhasználását biztosítani tudják. 

85 



A halászat 
Kezdetleges állapotában a halászat, jellegénél fogva, alig különbözött a vadászat-

tól, nem voltak speciális eszközei, szerszámai, célszerű berendezései, a halat legin-
kább kézzel fogták. Nem képviselt ehhez képest előrehaladottabb formát a téli hal-
fogás technikája sem, amely csak azért lehetett hatékonyabb, mert a jég alatt elkábult 
halakat léken keresztül viszonylag egyszerű volt kiemelni. 

A halászeszközök fejlődése: kraveovói szigonyleletei, ezeket a korai mezoliti-
kumban mammutcsontból faragták. A kb. 12 cm hosszúságú eszközt aszimmetrikus 
fogazattal készítették, és valószínűleg a halászatban és a vadászatban egyaránt hasz-
nálták. Megjelenik a csonthorog, a mészkőből csinált hálónehezékek 12 db-os cso-
portja. Minthogy egy-egy hálónehezék több ilyen korú lelőhelyen előkerült, azt a 
következtetést vonták le, hogy a mezolitikum végén és a neolitikum elején tért át a 
háló használatára. 

Használt halászhálók persze nem maradtak és nem is maradhattak fenn, de 
Gorodcov, V. A. III. évezredi edények felületén felfedezett lenyomatokra, amelyekből 
a 10x10 mm-es és a 20x20 mm-es hálószemek jól kivehetők voltak. Ugyanígy vannak 
néprajzi párhuzamokból kiinduló utalások arra, hogy a háló függőleges állását való-
színűleg nyírfakéreg úszókkal és a már említett hálónehezékekkel oldották meg. Még 
ezek ismeretéből sem rekonstruálhatók teljes biztonsággal az alkalmazott halászati 
módok, noha az uráli sziklarajzok ábrázolásai, valamint a fából felállított neolitikus 
halcsapdák a rekesztőhalászatra engednek következtetni, és talán ilyen formában 
alkalmazták az első hálókat is. 

A halászati módokat a neolitikumtól kezdve kétségkívül motiválta a csónak és 
a ladik megjelenése. Az Oka mellékének neolitikus lakója a plehanovói lelőhelyen 
hagyta hátra az egyetlen fatörzsből kivájt csónakot (bödönhajó), amelyet a finnugo-
rok által lakott területen a szovjet régész szakemberek ez idő szerint a legkorábbinak 
tartanak. Evezőt ugyanabból a korból a sigiri tőzegtelep és a Vicsegda melletti tőzeges 
medence őrzött meg az utókor számára. A halászeszközök körének kiszélesedése 
folytán a halászat az emberek kollektív tevékenységévé alakult át, és egész évi elfog-
laltsággá, foglalkozássá változott. 

A gyűjtögetés 
Ha az előforduló növényfajok és változatok vidékünkön a természetnek szeré-

nyebben „terített asztal"-át jelzik is, a már tárgyalt földrajzi jellegzetességek szem-
pontjából a terület korántsem volt egységes. A fogyasztható növények vagy növényi 
részek, termések választéka a Közép-Volga-vidékre behatoló erdős steppe és a lom-
bos erdő övezetében feltétlenül nagyobb volt a fenyves erdőkben kínálkozó lehető-
ségeknél. Az atlantikus klíma periódusban a fenyőféléken kívül igen elterjedt a tölgy, 
a szil, a kőris, a hárs, a gyertyán, a mogyoró, sőt mint előbb rámutattunk, a tölgy vált 
uralkodó fafajjá. Ezek a növényfajok és a hozzájuk tartozó növényi társulások a 
neolitikummal tulajdonképpen egybeeső atlantikus és az azt követő szubboreális 
klímaperiódusban jóval északabbra hatoltak, így a gyűjtögető ember a Közép-Volga-
vidék csaknem egész területén a korábbinál dúsabb, gazdagabb növénytársulások-
ban válogathatott. 

Érthető, hogy a magyar őstörténethez kapcsolódó nyelvészeti paleontológia túl-
nyomó részben szintén a jelzett növényfajokkal foglalkozik, keresve a finnugor nyel-
vekben azonos elnevezésű fafajok elterjedésének határait. Nem követhetjük itt nyo-
mon a nyelvészeti paleontológia gondolatmenetét és okfejtését, csupán éreintóíeg 
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utalunk arra, hogy e nyelvészeti tudományszakban a vizsgálat tárgyát képező s 
leggyakrabban előforduló fanevek: a cirbolya, a fagyai, a berkenye, a mogyoró, a szil 
és a tölgy. E felsorolásból látható, hogy a finnugor ember számára az ehető bogyók-
kal, gumókkal egyenlő fontosságúk lehettek a lisztes, nagy szénhidráttartalmú növé-
nyi részek, mint például a makk vagy a mogyoró. 

A gyűjtögetésnek nem voltak különleges munkaeszközei, szerszámai. Vidékünk 
régészeti leletei közül hiányoznak az olyan kősarlók, amilyeneket Dél-Európában és 
Délnyugat-Ázsiában használtak bizonyos vadon termő gabonafélék gyűjtögetéséhez, 
hiányuk nyilván azzal függ össze, hogy a területen egyáltalán nem nőttek vadon 
termő gabonafélék. A növények gyűjtögetése ugyan nem jelentett nehézségekkel járó 
feladatokat, mégis bizonyos növényi részek eltávolításánál, termések felnyitásánál 
felhasználhattak a már említett kőpengéket, késeket, kőbaltákat stb. 

A növényi táplálék előkészítésével és fogyasztásával kapcsolatosan utalnunk 
kell arra, hogy a Közép-Volga-vidék neolitikus lelőhelyein nem találtak őrlőköveket 
vagy azokhoz hasonló eszközöket. Felmerül tehát a kérdés, hogy vajon használt-e a 
Közép-Volga-vidék neolitikumi embere valamilyen órlőeszközt a makk és egyéb 
magvak felaprózására? Nyelvészeti utalásokat találunk arra, hogy finnugor őseink 
ismerték a sütést, főzést (Hajdú P., 1953.), bár a főzésre csak a neolitikum második 
felében térhettek rá, tulajdonképpen azután, hogy az agyagedények megjelentek a 
finnugorok lakta vidékeken. 

A gyűjtögető tevékenység a Közép-Volga-vidéken sem korlátozódott csupán 
növényi táplálékok megszerzésére. Kiterjedt egyes, fajilag ma már aligha tisztázható 
rovarfélék, csigák, kagylók, madártojások felkutatására, összeszedésére. Külön emlí-
tést érdemel a mézgyűjtés és a mézfogyasztás, amely a mézelő méh és a virágos 
növények itteni elterjedése folytán vált lehetővé. Azóta, hogy Köppen, F. T. (1890) 
orosz tudós a mézelő méh elterjedésének területét nyelvészeti alapon a finnugor 
őshazával azonosította, a téma a magyar őstörténeti irodalomban sokoldalú elemzés-
ben részesült (Gombocz Z., 1925; N. Sebestyén I., 1951; Hajdú O., 1953; László Gy., 
1961). Nézetét többen cáfolták. 

Az a körülmény, hogy a finnugor népek régóta ismerték a méhet, és arra, vala-
mint a mézre közös szavuk van, a körvonalazott területen való együttélésüket és a 
mézgyűjtést bizonyítja, egyben felveti a méhészkedés kezdetének idejét és módját. 
Sajnos nincs elég támpontunk annak elbírálására, hogy a mézgyűjtés mint a táplá-
lékszerzésnek egyik módja mikor fejlődött át méhészkedéssé. 

(Matolcsi 1982) 

19. Háziállatok Etelközben 
A Dnyepertől nyugatra eső füves és erdős steppe régészeti lelőhelyeinek először 

mégis az a közös vonása tűnik szembe, hogy a zömében VIII-X. századi lakosság 
leggyakoribb háziállata mindkét zónában a szarvasmarha volt. Itt már szó sincs a juh 
és a kecske fölényéről, mivel a mérleg - talán a magasra növő füvek elterjedtsége 
folytán - teljes egészében a szarvasmarha javára billent (36. táblázat). De nem egyfo-
ma mértékben. Ä füves steppén ugyanis 7,6%-kal magasabb a szarvasmarha része-
sedése a háziállományon belül, mint a ligetes steppe lelőhelyein. 
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Az alapvető különbséget mégsem ebben kell látnunk, és nem is abban, hogy a 
ló a steppén 3,4%-kal nagyobb számarányt képvisel az erdős steppeinél, hanem 
abban, hogy a steppei háziállat-állomány megoszlása a gazdálkodásnak vegyes vagy 
átmeneti jellegét sejteti. Van olyan lelőhely (Tabajevka), ahol egyetlen ló csontvázára 
és néhány kutyacsontra akadtak. Ezzel szemben Zmijovkán a lóegyedek aránya 
meghaladta a 28,8%-ot, de a meghatározott 673 csont közül mindössze egyetlen 
sertéscsontot tudtak azonosítani. Megint más helyzetre vall a lócsontok teljes hiánya 
a Kolgoszp nevű lelőhelyen (Pidoplicsko, I. G., 1956). 

Általánosabb törvényszerűség tükröződik a sertésállomány eltérő részarányá-
ban, amennyiben az erdős steppén a sertés a háziállat-állománynak 25,8%-át, a füves 
steppén 14,9%-át alkotja. A több mint 10%-os különbség a természeti adottságok 
eltérő voltának velejárója, mert az erdős-ligetes területek mindig előnyösebbek voltak 
a sertéstartás számára a steppénél. Másrészt a füves steppén a VIII-X. században 
uralkodó állapotok, a vándorló népek ide-oda áramlása, valamint a letelepült népek-
nek ebből fakadó létbizonytalansága semmiképpen sem kedvezett a nehezen moz-
gatható sertésállomány tartásának. Ezért van az, hogy a sertésállomány a Dnyeper 
és a Szeret folyó között elterülő steppén a VIII-X. században viszonylagosan kisebb 
volt, mint korábban bárhol, ahol vallási okok nem tették egyáltalán kizárttá a sertés 
tartását és húsának fogyasztását. 

A további általánosítható gazdasági törvényszerűségnek a baromfifélék hiányát 
kell tekintenünk az Etelközhöz számítható füves steppe övezetében. Ez olyan mérté-
kű, hogy az eddig ismert steppei lelőhelyeken tyúk-, kacsa- vagy lúdcsontok egyál-
talán nem kerültek elő. A ligetes steppén viszont a tyúk már akkoriban tenyésztett 
állat volt, miként a Kazár Kaganátus területéről is említik. 

A DNYEPER ÉS A SZERET KÖZÖTTI TERÜLET (ETELKÖZ) HÁZIÁLLATAI 
(VI-XIII. század"") 

Faj 

Füves steppe 
(8 lelőhely) 

Ligetes steppe 
(10 lelőhely) Faj 

csont 
db egyed % csont 

db egyed % 

Szarvasmarha 733 49 38,3 1 758 84 30,9 
Ló 404 24 18,8 415 42 15,4 
Juh és kecske 157 30 23,6 669 64 23,6 
Sertés 85 19 14,9 705 70 25,8 
Kutya 11 4 3,1 33 6 2,2 
Macska 1 1 0,7 2 1 0,3 
Tyúk - - - 38 4 1,4 
Kacsa - - - 4 ? 7 

Lúd — — — 4 ? 7 

Összesen 1 391 127 100,0 3 628 271 100,0 

* E szélső határokon belül az anyag nagy többsége a VIII.-X. századból való. 

(Matolcsi 1982) 
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20. A honfoglaló magyarok 
háziállatai 

Mindezek ellenére kétségtelen, hogy Etelközből bizonyos háziállatok a honfogla-
lókkal együtt eljutottak mai hazánkba. Tömegesen azonban csak lovak érkeztek, jóval 
kisebb számban lehettek a szekereket vontató marhák és a más fajú háziállatok. Az 
sincs kizárva, hogy tevék is voltak a honfoglaló magyarokkal jött állatok között, mint 
az a Bécsi Képes Krónika egyik ábráján látható. Ebben az esetben viszont a teve alkalmi 
felhasználásáról lehet szó, mert miként az előbbi fejezetekben láttuk, a teve sohasem 
tartozott az ősmagyarok által lakott vidékek gazdaságába. A honfoglalók által hozott 
háziállatok kiszűrése csak a nálunk különlegesnek számító fajok esetében volna lehet-
séges (például teve), de ilyen csontok nincsenek. Mivel a Kárpát-medencében élő 
népek maguk is tenyésztették a megszokott háziállatokat, és mert korábbi, keletről jött 
népek (hunok, avarok) szintén hoztak magukkal ilyeneket, a honfoglaló magyarokkal 
jött háziállatok a csontleletekben sem típus, sem fajta szerint nem különíthetők el, 
legfeljebb csak abban az esetben, ha arra egyéb régészeti körülmények utalnak. 

Egy-egy állategyed földrajzi eredetének kiderítésénél sokkal fontosabb annak 
megítélése, hogy kulturális fejlettség szempontjából képesek voltak-e őseink az új 
hazában a termelőgazdálkodás folyamatos vitelének megszervezésére, méltányolták-
e az őslakó nemzetiségiek földművelő és állattenyésztő tevékenységét, tudtak-e gon-
doskodni a szükségletek fedezéséről? Az élet és a történelem ezekre a kérdésekre 
igenlő választ adott, amely a mezőgazdaság újjászervezésében, a birtoklás új rendjé-
nek kialakításában, a termelést végző régi lakosok háboríthatatlanságában és a „nem-
zet kebelébe való felvételében" nyilvánult meg. Mezőgazdaságunk tökéletesítése 
végett az erdők irtásával és a mocsarak kiszárításával a földnek termővé tételére, 
valamint a szükséges igaerő és munkaerő biztosítására törekedtek. A földművelésben 
járatos szolgáikat, foglyaikat főként a szántásban-vetésben és a ház körül foglalkoz-
tatták. A kalandozó hadjáratok során szerzett, mezőgazdasághoz értő foglyok ta-
pasztalatát szintén így hasznosították. A fogolyszerzés elsősorban a mezőgazdaság 
munkaerő-utánpótlását szolgálta. 

(Matolcsi 1982) 

21. A temetőik és a településhelyek 
csontleletei 

A honfoglaló magyarok háziállatainak megismeréséhez korábban csak a temető-
feltárások során előkerült lócsontok álltak a vizsgálat rendelkezésére. A lócsontokat 
az őseink körében szokásossá vált részleges lovas temetkezés alkalmával helyezték a 
sírba; az ilyen temetkezés különféle változatait először László Gyula (1944) tárgyalta. 
A honfoglalás kori változatok között jól felismerhető a volgai bolgár-törökök szoká-
saival egyező temetkezési forma. A kárpát-medencei változatok mindegyikének az a 

89 



közös vonása, hogy a sírba csak a ló fejet és a négy lábának alsó végeit (autopodium) 
helyezték a lenyúzott bőrbe csavarva. (Teljes lócsontváz, amely az avar temetkezések-
re annyira jellemző, honfoglaló magyarok sírjaiban sohasem fordult elő.) 

Lovas temetkezés az eddig ismert honfoglalás kori síroknak csak 12-15%-ában 
volt kimutatható. A lócsontokat elsősorban a harcosok sírjaiban, szablya, nyíl és tegez 
mellékletekkel együtt találják, de minthogy női sírokban is előfordulnak, Bálint Csa-
nád (1969) e temetkezési módnak rangjelző szerepet tulajdonított. Állattenyésztés-
történeti szempontból azonban az a fontos, hogy a honfoglalás kori sírok 12-15%-
ából már eddig is annyi lókoponya, továbbá lábközép-, csüd-, párta- és patacsont 
került elő, amennyi lehetővé teszi a honfoglaló magyarok lóállományának populáci-
ós vizsgálatát. 

Más háziállatok tanulmányozásához a honfoglalás kori temetők megközelítőleg 
sem szolgáltatnak annyi hiteles csontleletet, mint a lovakéhoz. Sőt, azt lehet mondani, 
hogy magyar sírokban a más fajú állatokhoz tartozó csontok felettébb ritkán fordul-
nak elő. Az egyéb háziállatok előkerült csontjait mégsem lehet figyelmen kívül hagy-
ni, hiszen sírokban találva azok mutatják honfoglaló őseinknek az illető állatfajhoz 
fűződő közvetlen kapcsolatát. Tulajdonképpen az ilyen leletek az adott állatfajnak 
honfoglalóink általi tenyésztését bizonyítják. Igaz, hogy a csontleletekkel képviselt 
állatot más módon is megszerezhették, mégis kevés a valószínűsége annak, hogy 
alkalmilag szerzett háziállat testrészeit helyezzék halottjuk mellé. 

Egészen különlegesnek bizonyult a háziállat-csontlcletek összetétele szempont-
jából a Kürti Béla vezetésével feltárt algyői honfoglalás kori temető. Amikor a temető 
állatcsontleleteit vettük számba, fel kellett figyelnünk a lócsontok mellett a kis kérő-
dző állatok felkarcsontjának (humerus) szisztematikus ismétlődésére. A többnyire 
jobb oldali felkarcsontok nem egészen kifejlett állatokból valók, s a vizsgált sírok 
15%-ában voltak találhatók, gyakran lovassírokban is. Egyetlen sírban borjú-hume-
rusra akadtunk, amelynek a temetkezési rítus szempontjából ugyanaz volt a szerepe, 
mint az előbbiekben említett juh- vagy kecskefelkarcsontoknak. A borjú még további 
két sírban volt képviselve, egyikben lábközépcsonttal, másikban medencecsontokkal. 
Ám ezeknél is nagyobb figyelmet keltett a honfoglalás kori magyar sírban talált fél 
tyúkcsontváz, vagyis a tyúk jobb oldali feléhez tartozó csontok együttese. Lehetséges, 
hogy ez esetben egy főtt vagy sült tyúkot vágtak ketté. Egy másik sírban pedig 
egyedül álló tyúkkönyökcsontot (ulna) találtunk. Folytathatjuk a sort a lúddal, 
amelynek csontjai két sírból kerültek elő. Az algyői leletek tehát nagyon beszédes és 
közvetlen bizonyítékai honfoglalóink állattartásának. 

Bármennyire kiemelkedő jelentőségűek is az algyői leletek, nem állnak egyedül. 
Juh- vagy kecskecsont volt a gerendási, a koroncói, az orosházi (Nagy A.-tanya), a 
szakonyi, a tiszanánai honfoglalás kori sírokban. Sertéscsontot találtak Tiszanánán, 
szarvasmarhacsontot pedig a Hékúton feltárt magyar sírban. Magyarhomorogon 
viszont a honfoglalók egyik sírjában farkascsontra akadtak (Bökönyi S., 1974). Az 
algyői temető különlegessége az, hogy benne - a sertés kivételével - valamennyi 
gazdasági háziállatunk képviselve van. 

A honfoglaló magyarság gazdasági életének kutatása terén nagy előrelépés tör-
tént 1955-ben, amikor László Gyula megindította a felgyői honfoglalás kori és kora 
Árpád-kori településhely régészeti feltárását. Felgyő korai leletegyüttese semmivel 
sem későbbi a honfoglalás kori temetők anyagánál, hiszen az előkerült honfoglalás 
kori nyílhegy, a jurták kiásott alaprajzai és árkai tanúsítják, hogy a felgyői település-
helyen voltaképpen a honfoglalók első nemzedékei vertek tanyát. A megtelepültek 
nemzedékei később is folyamatosan követték egymást, s az általuk hátrahagyott 
bográcstöredékek tanúsága szerint lakóhelyük nagysága végül 800x400 m-es terület-
re nőtt. A telep életének tartamát László Gyula a X-X1I. században határozta meg. 

A gazdasági életet itt már nemcsak egy-egy állatcsont jelezte, hanem az előkerült 
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tárgyakon kívül a település egész rendszere. A falut - más Árpád-kori falvakhoz 
hasonlóan - árokrendszer szabdalta át, s az árkok úgy 40x25 m-nyi területet zártak 
körül. Az árkokkal körülzárt területen valamit védeniük kellett, egy részükön való-
színűleg ház állott, mégpedig több föld feletti ház, amelyeknek egy része vert falú 
volt, a másik része - a téglatöredékek nagy mennyiségéből ítélve - téglaház lehetett. 
Ezeken kívül boronaház létezésére utaló nyomokat is felfedeztek. Mindezek a jelek 
bizonyítják az ásatás vezetőjének azt a következtetését, hogy Felgyő nem lehetett 
nomád szállás, hanem földművelő-állattartó nép településhelye, vagyis Árpád-kori 
magyar falu. 

Eleget téve László professzor megtisztelő felkérésének, 1970-től magam is részt 
vettem az ásatás munkálataiban az előkerült állatcsontok faji hovatartozásának meg-
határozása végett. S itt adok először számot arról, hogy László Cyula előbbi megál-
lapítását a telep korai magyar lakossága által tenyésztett 374 állategyed 4345 csont-
lelete támasztja alá. A felgyőieknek volt lovuk, szarvasmarhájuk, juhuk, kecskéjük, 
sertésük, kutyájuk, macskájuk, tyúkjuk, libájuk. 

Az ásatás közben előkerült csontleletek túlnyomó többsége konyhai hulladék, 
vagyis olyan csonttöredék, amely étkezésből maradt vissza. Kétségtelenül megálla-
pítható ez a csontok nagymérvű fölaprózottságából, valamint a csontokon jól látható 
vágás- és rágásnyomokból. 

Az etelközi és a Kárpát-medencei háziállat-állomány fajok szerinti megoszlásának 
különbözősége. I. = Etelköz füves steppei övezetében (8 lelőhely); II. = Etelköz 

ligetes steppei övezetében (10 lelőhely); III. = Kora Árpád-kori lelőhelyek a 
Kárpát-medencében (5 lelőhely) 

(Matolcsi 1982) 
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22. Magyarország mezőgazdasága 
a korai feudalizmus idején 
(X-XIII. század) 

A történeti Magyarország egy évezreden át, 1918-ig kiterjedt az egész középső' 
Duna-medencére, mely a Stájer, ill. Dinári Alpokhoz hatalmas félkörívben csatlako-
zik, és Kárpát-medencének is nevezik. A medence belsejét szigethegységek tagolják 
három almedencére, a Kisalföldre, a Nagyalföldre és Erdélyre. Bár a Kárpát-medence 
geológiai eredete és felépítése szempontjából a dél-európai medencerendszerhez tar-
tozik, növénytakarója nem mediterrán jellegű; a Dél-Európára oly jellemző cserjést a 
Dunántúl néhány kisebb tájegységén kívül csak kevés növény, köztük a domesztikált 
szőlő és a füge képviseli, területén túlnyomóan a másik két nagy eurázsiai táj, a 
vegyes erdők és a füves puszták növényzete osztozik. Noha az atlanti ciklonok és az 
ázsiai nyári monszun időnként esőt hoznak ide, abból a tengerektől minden irányban 
több mint 500 km távolság, valamint a hegykoszorú miatt meglehetősen kevés csa-
padék hullik a medence belsejébe, amely évi 400 és 600 mm közötti átlagos csapadék-
mennyiségével Nyugat-Európához képest száraz, sőt a forró mediterrán nyári levegő 
behatolása esetén aszályos. Földrajzi szélessége (45 °-49 °) ugyan Közép-Franciaor-
szágénak felel meg, és az évi 1750-2000 órás napsütés megérleli a szőlőt, kontinentális 
helyzete miatt azonban klímája nagy szélsőségek, a téli 0 °C és a nyári +24 °C hőmér-
sékleti átlagok közt ingadozik. 

Mindezek, valamint a csapadék egyenlőtlen, júniusi és októberi maximumokban 
halmozódó megoszlása miatt a mezőgazdaságot gyakran fenyegeti aszály, s csak 
ritkán a túlságos nedvesség. Míg Nyugat-Európában rossz aratást ígér az esős ősz, a 
Kárpát-medencében ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az elvetett mag kitartson az 
áhított, de sokszor elmaradó májusi esőig, amelyet a paraszti bölcsesség az arannyal 
egyenértékűnek mond. Ezek a körülmények egyenesen arra kényszerítették a Kár-
pát-medence mezőgazdaságát, hogy a földművelés bizonytalansági tényezőit foko-
zott állattenyésztéssel egyensúlyozza ki. 

Ha a Kárpát-medence állattartásra alkalmas füves pusztái nem is olyan kiterjed-
tek, mint a Fekete-tenger mellékiek, az ottaninál valamivel bővebb csapadék viszont 
nagyobb fűhozamot ad, és ez feleslegessé tette a vándorló legeltetést. Meg lehetett 
elégedni viszonylag kis távolságokon belüli téli és nyári legelőváltással. A csapadék-
többlet azonban azzal jár, hogy az állatokat télen szárított takarmányon kell tartani, 
mert a vastag hótakaró alól az állatok nem mindenütt tudták a füvet kikaparni. 
Mindez a nomádok letelepedését és a földművelés térhódítását mozdította elő. 

Akár nyugati földművelő, akár keleti állattartó népek érkeztek a Kárpát-meden-
cébe, magukkal hozott mezőgazdasági kultúrájuk kiegészítésére, a másik féltől való 
tanulásra szorultak. Az erdővidék parasztjainak és a sztyeppek pásztorainak azon-
ban még egy harmadik, sajátosan helyi tényezővel is számolniok kellett itt, és ez a 
klíma szárazsága ellenére a tekintélyes vízbőség volt. A medencét körülvevő hegy-
koszorú és a belső síkság magasságkülönbsége 1500-2000 m, s a meredek lejtőkön az 
esővizek árvizekké dagadva zúdulnak le. Az erdős hegyekre bőven hulló csapadék 
(évi 1000-1500 mm) a Duna, a Tisza és mellékfolyóik révén jut a medence belsejébe, 
mely ezáltal válik csapadékszegénysége ellenére Európa vízben egyik leggazdagabb 
területévé. A délkelet felé igen csekély, nem több mint 20 cm/km lejtésű síkságon a 
folyók lassan, nagy kanyarokkal haladnak és a főfolyás mentén kavics és homokpa-
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dok formájában rakják le hordalékukat. A kanyarokat minden áradás növelte, de 
visszavonulva, bejáratukat a hordalék eltorlaszolta, és ha a következő árvíz ezt nem 
törte át, a kanyar holtággá változott. Ugyanakkor lejjebb új kanyar keletkezett s a 
holtágak képződési folyamata újrakezdődött. Idővel a holtágakkal körülvett homok-
padokon fűz, éger, nyárfa települt meg, később tölgyerdők és vadgyümölcsösök 
nőttek rajtuk. De ha a holtág a fő folyástól teljesen elzáródott, tóvá, majd mocsárrá 
sekélyesedett. Évezredek alatt így építették, rombolták és alakították újjá medrüket 
a folyók, mintegy 3,5 millió ha kiterjedésű, a Kárpát-medence síksági területének 
harmadrészét elfoglaló, az év nagy részében vízzel borított árteret létesítve. Ebből 2,5 
millió ha szántóföldet nyert az utóbbi két évszázadban a vízszabályozás, többet, mint 
Hollandiában, Angliában s a Po- és Loire-völgyben együttvéve. E nagyarányú sza-
bályozások előtt azonban az ártér sajátos feltételeket szabott a gazdálkodásnak, épp-
úgy, mint ahogyan más és más gazdálkodási formákat igényeltek a homokos vagy 
füves puszták, a ligeterdős domboldalak, a zárt bükk- és fenyőerdők, valamint a 
magashegyi rétek is. 

A Kárpát-medence gazdaságföldrajzi viszonyai ezek szerint nem kedveztek sem 
a túlnyomóan földművelésre, sem a túlnyomóan állattartásra alapozott gazdálkodási 
struktúráknak. 

Mivel pedig évezredeken át ilyen egyoldalúan specializált gazdálkodású népek 
költöztek ide be, egyikük sem tudott gyökeret verni mindaddig, amíg egy olyan nép 
nem érkezett, amely a medence belsejének mindhárom tájtípusát, az ártereket, a 
homokos pusztákat és a ligeterdős domboldalakat egyaránt hasznosítani tudta. A 
magyar nép mindhárom tájtípus gazdasági lehetőségeit ismerte és értékesítette már 
i. sz. 900 körül történt ideköltözése előtt. A Fekete-tenger északi partján tanyázó 
magyarokról olvassuk egy IX. századi muzulmán földrajzkönyvben, hogy „sátraik 
vannak s nyáron a fű és a növényzet után vándorolnak... télen pedig a folyók mellé 
húzódnak és halászattal foglalkoznak... Sok vetésük van". A ló-, marha-, juh- és 
sertéstenyésztés, valamint a szántógazdálkodás (pl. eke, búza, árpa, kender, sarló) 
számos műszava mellett a bortermelésre vonatkozó szavakat is (pl. szőlő, bor, seprő) 
a sztyepp valamelyik bolgár-török népétől vették át, a halászat alapvető szókincse 
pedig legkorábbi finnugor nyelvi örökségünkhöz tartozik. 

A pontusi sztyepp viszonylagos szárazsága miatt szükséges állandó vándorlás 
gátat szabott a földművelés terjedésének, mely főként a nagy folyók menti téli szál-
lásokra korlátozódott. A Kárpát-medence bővebb fűterfriése kisebb területre engedte 
szorítani a legeltetést, a hosszú vándorlások helyébe téli-nyári legelőváltás lépett, s 
bár az állattenyésztés sokáig nem vesztette el vezető szerepét, a földművelés egyre 
nagyobb súlyt kapott a gazdálkodásban. 

A korai helyneveink tanúsága szerint a honfoglaló magyarok a füves pusztákon 
kívül a legeltethető aljnövényzettel bíró ligeteket és tölgyerdőket szállták meg, a 
tűlevelű és bükkös ún. fekete erdőkbe nem hatoltak be. A hazai szlávságnak a 
síkságokon, a Nagy- és Kisalföldön, a Sárréten és az erdélyi mezőségen úgyszólván 
semmiféle helynévi emléke nem maradt, csak a nagy folyók (Duna, Tisza, Maros, 
Szamos) egyes lápos vidékein. Ebből arra következtethetünk, hogy a magyar hon-
foglalás előtti szláv lakosság a füves pusztákat gazdaságilag nem hasznosította, s 
földművelése is nagyrészt az erdei irtásokra szorítkozott. Az alföldi és mezőségi 
tájakat a magyarok kezdték megművelni. 

A honfoglaló magyarok ekéje, török eredetű neve után ítélve, a kazároktól átvett 
talpeke lehetett, amely különösen a gyeptörésre volt alkalmas, de nem forgatta meg 
a földet. A forgató nehézekét, amelynek műszavai (gerendely, kormánydeszka, tali-
ga) a magyarban szláv eredetűek, valamikor a XII. század vége felé vettük át, minden 
jel szerint szlovén közvetítéssel nyugatról, a nyomásos gazdálkodással együtt. A 
X-XII. században a magyar nép földművelése úgy alakult, hogy a legelőnek használt 
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mezőben egy részt elkerítettek, előbb jószágot tartottak rajta, majd a természetes 
trágyával termékenyített, „telek"-nek nevezett földet feltörték, első évben kölest, 
később búzát, árpát vetettek belé. Mihelyt a telek kimerült, más helyen törtek fel újat. 
Ehhez a külterjes földműveléshez sok föld kellett, ezért egy ekére viszonylag nagy, 
mintegy 50 ha területet számítottak, ezt nevezték „ekealjának", amelynek persze csak 
kis részét szántották-vetették egyszerre. A termékenység alacsony volt, aligha halad-
ta meg az elvetett mag kétszeresét. 

A népesség szaporodásával, nyugati (szlovén, cseh, német, francia) telepesek 
beköltözésével vált a XII. század végére egyrészt szükségessé, másrészt lehetségessé 
a földterületet jobban kihasználó nyomásos földművelés, amelyben váltogatva hasz-
nálták ugyanazt a földet szántónak és legelőnek. Magyarországon a kétnyomásos 
gazdálkodás lett általánossá, a hármas nyomás csak a földszűkében levő vidékeken 
terjedt el. Az új technikával a termelékenység is megnőtt, az elvetett mag három-
négyszeresére. A nyomásrendszerrel együtt jelent meg az új, kisebb területet jelző 
földmérték, a kb. 0,4 ha kiterjedésű „hold". A XIII. században egy parasztháztartás 
kb. 30 hold szántóföldön gazdálkodott két vagy három nyomásban. 

A földművelés legigényesebb ága a szőlőművelés a Dunántúlon a római korszak 
óta folyamatosan fennmaradt a honfoglalásig. A magyarok annál inkább folytathat-
ták, mivel a honfoglalás előtt is gyakorolták. A korai feudalizmus idején a borterme-
lés átlépte a régi római birodalmi határt, s a XIII. századig egyrészt Erdélyben, 
másrészt a Felső-Tiszavidéken is elterjedt. A maival nagyjából egybeeső északi hatá-
rát a XIII. század előtt keletkezett Szőlős falunevek jelzik. Eger, Tokaj, Nagyvárad 
vidékén francia telepeseknek is nagy szerepe volt a szőlő meghonosításában (Olaszi 
és a Tállya falunevek az ő emléküket őrzik, az előbbi a magyarok által használt 
népnevük, az utóbbi a szőlőmetszés francia műszava: taille). 

Bármennyit is fejlődött, tökéletesedett a magyarországi földművelés a korai fe-
udalizmus idején, a hagyományok és a földrajzi viszonyok egyaránt az állattenyész-
tésnek kedveztek. A sztyepp hagyományai folytatódtak a nagyméretű lótenyésztés-
ben. Ásatási csontleletekből tudjuk, hogy a magyar köznép állatállományának kb. 
25%-a ló volt (ugyanezen időben az angliai parasztoknál csak 1,5%!) és a ló húsát 
egyházi tilalom ellenére ették is. A földművelés terjedése azonban a szarvasmarha-
tartásnak kedvezett. A paraszti állatállomány egyharmada ökör és tehén volt, de nem 
a magyar specialitásnak ismert nagy termetű fehér-szürke fajta, mely csak a XIV. 
századtól kezdve jelenik meg a csontleletekben, hanem a közép-európai kis termetű 
brachyceros típus. A nyugat-európai parasztsághoz képest a magyarok kevesebb 
juhot és valamivel több sertést tartottak. A juhtenyésztésre Magyarországon a XII. 
század óta a Déli-Kárpátokba bevándorló balkáni eredetű román pásztorok „szako-
sodtak". Fontos szerepet töltött be a magyar nép életében a méhészet és a halászat 
is, mindkettőt egész települések hivatásszerűen gyakorolták (Födémes, Halászi hely-
nevek). 

Tudva, hogy ez időben a Kárpát-medence belsejének egyharmada ártér volt, arra 
kellene következtetnünk, hogy a lakosság tekintélyes része főfoglalkozásként űzte a 
halászatot. Már a legkorábbi idők óta szerepel a hal a földesúrnak járó szolgáltatások 
közt, valamint élő, fagyasztott, sózott, szárított formában a belső piacon, sőt kis 
mértékben mint kiviteli cikk is. Ennek ellenére a hivatásos halászok száma a forrá-
sokban meglepően csekély, tulajdonképpen csak a nagy befektetést és gyakorlatot 
kívánó, csónakos, kerítőhálós szabadvízi halászaital foglalkozók ilyenek. Ezek is 
többnyire a nagy vízparti uradalmak alkalmazottai voltak, s csak a fogásnak számuk-
ra átengedett kisebb részével rendelkezhettek szabadon. A halfogás túlnyomó rész-
ben a paraszti gazdálkodást kiegészítő, a mezőgazdaság holt idényeit kitöltő mellék-
foglalkozás és egyben a feudális járadékszolgáltatás egyik kötelező formája is volt. 

Ennek a gazdálkodási módnak a lényege a folyók holtágainak mesterséges meg-
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nyitása a főfolyás felé, az ún. „fokok", a hordalékpadokon át vágott keskeny csator-
nák által. Ezzel sikerült az áradások vizét elosztva és csendesítve a partokat a rom-
bolástól kímélni, s ami a legfőbb, az elposványosodással, elszikesedéssel fenyegetett 
holtágakat időnként élővízzel felfrissíteni. A halászat fő formája az ártéri gazdálko-
dásban a „fokok" időleges elrekesztése volt, ezáltal a nagy halak bennrekedtek, az 
ártéren létrejött új ivadék viszont az apadással visszakerült a főmederbe. Télen a 
jégtakarókba vágott lékhez gyűlő halakat fogták. Az árterek közmondásos halbősége 
tehát nem a természet ingyen ajándéka volt, hanem a „fokok" nyitásának, zárásának, 
állandó gondos rendben tartásának egész faluközösségeket, sőt azok együtteseit 
mozgósító kemény munkájából következett. De ebből következett az is, hogy nagy 
területeket tudtak állandó élővízzel ellátni, ezáltal a szigeteken nőtt kőris- és tölgyer-
dőket, valamint a XIII. század óta oklevelekben is emlegetett oltással nemesített 
gyümölcsös- (a Kárpát-medencében őshonos alma, körte, szilva, mogyoró s a róma-
iak által meghonosított dió és meggy) kerteket fenntartani, az állandó szárazulatokon 
gabonát termelni, az időnként elárasztott réteken és legelőkön, valamint az erdőkben 
pedig úgyszólván emberi őrizet nélkül, félvad méneseket, gulyákat és kondákat 
tartani. Vízinövények egész sora (súlyom, gyékény, káka, nád) adott részben emberi 
és állati táplálékot, részben háziipari nyersanyagokat. Noha a halászat, az állatte-
nyésztés és a háziipar piacra vihető felesleget is termelt, az ártéri gazdálkodás éppen 
sokoldalúságánál fogva, alapjában véve mégis az extenzív és önellátó paraszti me-
zőgazdaság fő formája maradt Magyarországon. Különösen ilyenné, tette a gabona-
termelés lehetőségeinek a változó vízjárás miatti korlátozottsága, a földművelésnek 
az állattartással szembeni háttérbe szorulása. 

Kis termetű, meleg vérű lovakat tenyésztettek, így azután a tavasszal vetett 
takarmánygabona sem volt nélkülözhetetlen. A hármasnyomás ezért nem vált álta-
lánossá. De a kevés zabon, főleg füvön és szénán tartott lovat eke elé sem foghatták, 
az igavonást Magyarországon kizárólag ökrökkel végeztették, lovat szántáshoz csak 
a bevándorolt németek használtak. 

(Makkai 1Э82.) 

23. Életmód a honfoglalás után 
A Kárpát-medence igen gazdag régészeti leletekben a vizsgált korszakra nézve. 

Bár telephelyet alig ismerünk, számos temető nyújt a gazdaság- és társadalomtörté-
net számára hasznosítható leletanyagot. Ezek kiértékelését azonban nemcsak az ne-
hezíti, hogy a késő avar leletanyag magyaroknak tulajdonítható, hanem a X. századi 
érmekkel eltemetett kalandozó vitézek sírjairól is kérdésessé vált, hogy magyarokat 
avagy kabarokat rejtenek, a X-XI. századi köznépi temetők etnikai meghatározásá-
ban pedig vitatható a magyarok vagy szlávok közé sorolás. Csak a legújabb régészeti 
értékelések kezdtek ezekben a kérdésekben világosságot teremteni, míg az etniku-
mokra való kihegyezés élét a kora középkori társadalmak „nemzetek feletti" jellegé-
nek hangsúlyozásával tudjuk elvenni. 

Mezőgazdaságunk kifejlődésének kérdésében segítséget nyújt a nyelvészet is a 
szókincs eredetének vizsgálatával. Ha sok agrár műszó eredetét több-kevesebb biz-
tonsággal sikerült is megállapítani, a művelődéstörténeti értékelés ritka esetben 
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mondható megnyugtatónak. Ennek egyik oka, hogy az átvett szavak többnyire nem 
rendelkeznek olyan nyelvi sajátossággal, amelyből az átadó nyelv és az átvétel kora 
megállapítható lenne. Másik oka, hogy átadó nyelvként többnyire a ma felszótározott 
nyelveket veszik számításba, és nem számolnak az eltűnt nyelvekkel mint átadóval, 
így pl. számos szláv szót a „honfoglalás kori" szlovák nyelvből eredeztetnek, holott 
a szlovák nép és nyelv csak évszázadokkal később alakult ki, ugyanakkor nem 
számolnak a történetileg igazolható fehér horvát, morva, karantán, ill. dunai szlovén 
nyelvvel mint átadóval. Még kérdésesebb annak a módszernek az eredménye, amely 
egy-egy fogalom finnugor, iráni vagy régi török elnevezésének hiányából következ-
teti, hogy az ősmagyarok a szóban forgó fogalmat (tárgyat vagy eljárást) nem ismer-
ték, holott a nyelv szókincse folytonosan cserélődik, és jövevényszavak szorítják ki 
az ősi megnevezéseket. De a jövevényszók fokozatos átvételének stációit sem vizs-
gálták eléggé, azt, hogy egy rétegnyelvbe vagy dialektusba átvett szó hány évszázad 
múlva és milyen mértékben terjedt szét, továbbá mennyire lehet egy nyelvjárásban 
élő jövevényszóból országos fejlődésre következtetni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
a szó egykori jelentése és jelentésváltozata alapos művelődéstörténeti, ill. történeti 
néprajzi ismeretek nélkül alig értelmezhető helyesen, előttünk állanak a szómagya-
rázatok történeti értékelésének korlátai. 

A történeti néprajz a művelődéstörténet egyik ága, és forrásai is azonosak. Mind-
amellett a történeti néprajzi vizsgálatok nem mindig vezetnek megnyugtató ered-
ményre, ha az élő és napjainkban elmúló néprajzi megfigyelések mellőzésével történ-
nek. Áll ez a mezőgazdaságtörténetre is, hiszen az írott történeti forrásanyag több-
nyire a nagybirtok gazdálkodását világítja meg, s a parasztok termelésébe is inkább 
csak annak a számbavételén keresztül kapunk bepillantást, amit az uralkodó osztály 
megkövetelt tőlük. Hogy a maguk fenntartására mit és hogyan termeltek, az csak 
elejtett szavakból következtethető ki, s éppen ez egészíthető ki a népi eljárások isme-
retében. 

A történelem, régészet, nyelvészet és néprajz nyújtotta ismeretanyag felhaszná-
lásának útvesztői korántsem jelentik azt, hogy a magyar mezőgazdaság kifejlődése 
tudományosan megfoghatatlan, csak fokozott óvatosság szükséges a biztosnak a 
bizonytalantól, a búzaszemnek az ocsútól való elválasztásában. 

Már Gombocz Zoltán a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavairól írt műve-
iben (1906,1912) kimutatta, hogy nyelvünknek az állattenyésztésre és földművelésre 
vonatkozó alapvető szókincse honfoglalás előtti „bolgár-török" eredetű (így pl. bika, 
ökör, tulok, tinó, ünő, borjú, kos, ürü, toklyó, gyapjú, disznó, ártány, serte, ól, tarló, 
árpa, búza, eke, sarló, aratni, kéve, boglya, szérű, szórni, ocsú, őrölni, dara, szőlő, 
szűrni-szüret, bor, komló, kender, csöpü, orsó, borsó, gyümölcs, körte stb.). Ezt a 
vitathatatlan tényt Györffy István építette be a „Magyarság néprajzába" (1934), rá-
mutatva állattenyésztésünk és földművelésünk honfoglalás előtti gyökereire. Szabó 
István nevéhez fűződik a IX. és XI. századi megbízható feljegyzések kritikus agrár-
történeti értelmezése (1966). Az etelközi magyarokat ismertető arab leírás azon sza-
vait, hogy a telet halászva a folyók mellett töltötték, sok szántóföldjük volt, és nyáron 
állataikkal a friss legelőt keresték fel, összhangba hozta a félnomád baskírok és más 
török népek gazdálkodásával, kik folyóparti állandó téli szállásaik mellett vetettek, 
nyáron távolabb legeltettek, aratásra pedig visszatértek téli szállásaikra, és eszerint 
következtette ki a magyar falu elődjeként a mozdulatlan téli szállást, mely mozgó 
nyári legeltetéssel és a téli szállás körüli szántás-vetéssel párosult. 

A magyarság levédia-etelközi lakterületén, Szaltovónál szép számmal, kerültek 
elő különféle méretű ekevasak és gabonatároló vermek. Ha a leleteknek a „hét ma-
gyarokhoz" kapcsolása még nem is bizonyított, és tulajdonosaikként a magyar 
törzsszövetséghez csatlakozott más népelemek is számításba vehetők, a legújabb 
kutatások vitathatatlanná tették, hogy a magyar köznép, amely nagy létszámú teme-
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tőkben található, télen földházban lakott, a sarlóleletek szerint földet művelt, az 
állatcsontleletek szerint pedig állattartására a szarvasmarha túlsúlya (34%) nyomta 
bélyegét, míg a nomád gazdaságra jellemző ló és juh számaránya viszonylag kisebb. 

A történelem, régészet, nyelvészet és néprajz eredményeinek ilyetén egybevágá-
sa elegendő arra, hogy megcáfolja a X. századi magyarság belső viszonyait nem 
ismerő elbeszélők alkotta képet a szittya-hun típusú „nomád" magyarokról, és két-
ségtelenné tegye, hogy életmódjukat a nomád és letelepült állapot közötti átmenet 
jellemzi, az, amit találó kifejezéssel „félnomád"-nak nevez az újabb kutatás. Mind-
amellett vitatható marad, hogy hol vonjuk meg a nomád és félnomád közötti határt. 

Hogy nagy vonásokban mi a különbség a nomád és a félnomád között, arra a 
történeti forrásanyag elég szemléletes példatárat nyújt egyik oldalról a nomád szkí-
ták, hunok, türkök, besenyők és mongolok leírásában, másik oldalról olyan népek, 
pl. volgai bolgárok, burtászok és kazárok ábrázolásában, akiknek életmódja valami-
lyen átmeneti állapotot mutat nomád és letelepült között. A források hézagos jellem-
zései azoknak a néprajzi leírásoknak a segítségével válnak érthetővé, amelyeket a 
keletkutatók a XVIII. század óta tárnak elénk. 

Miben rejlik a nomádság lényege, és mivel jellemezhető a köztes állapot, ami a 
letelepült életmódhoz vezet? 

Nomádon elsősorban olyan pusztai állattartót értünk, aki a legeltetett állatokkal 
együtt változtatja lakhelyét, és szilárd telephelyet nem épít. Helyváltoztatásra főként 
a természeti viszonyok kényszerítik, az, hogy az állatok egész évi eltartásához szük-
séges legelő egy szűkebb területen nem található meg. Mennél szárazabb puszta 
lakója, annál nagyobb utat kell megtegyen, részben azért, mert a kevés tavaszi csa-
padék növelte fű a lelegelés után nem pótlódik, részben azért, mert a friss legelő 
nyerése végett síkvidéki és hegyvidéki legelők között változtatja helyét. Ilyen viszo-
nyok jellemzik a Meótisztól (Azovi-tengertől) a közép-ázsiai hegyekig terjedő száraz 
steppét és a belső-ázsiai medencék sivatagjait. A csapadék növekedésével növekszik 
a legelő fűhozama; a tavasszal lelegelt fű nyáron és ősszel újra nő, ami feleslegessé 
teszi távolabbi legelők felkeresését. Ilyen természeti viszonyok jellemzik a Kárpát-
medencét, s ez az oka, hogy e térségben a nomád életforma mindenkor megszelídült, 
sőt előbb-utóbb megszűnt. A délorosz síkság átmeneti helyet foglal el a csapadék 
szempontjából az ázsiai száraz puszták és a Kárpát-medence füves legelői között, s 
e helyzet kedvezett egy átmeneti életforma, a félnomádság kialakulásának. 

E csapadékbeli eltérés fűhozamával eltérő mennyiségű állat eltartását teszi lehe-
tővé. 

Kiderül, hogy a csapadék 50%-kal való megnövekedése többszörösen megemeli 
a legeltethető juhok számát. A földrajzilag tagolatlan szavannák ugyan kevéssé vet-
hetők össze a csapadék, vízjárás, talaj és növényzet szempontjából változatos Kár-
pát-medencével, annyi azonban tanulságul leszűrhető, hogy Etelközhöz képest a 
Kárpát-medence az itteni 30-40%-os csapadéktöbbletével legalább kétszer-háromszor 
több állat eltartását tette lehetővé, s ez szükségszerűen kihatott a gazdálkodás mód-
jára. 

A nagyjában történt becslés helyett pontosabb vizsgálatokkal is megközelíthet-
jük a kérdést, mert ahol az átlagos csapadék számokban kifejezhető, ott pontosan 
megállapítható, hogy egy bizonyos terület átlagosan hány mázsa fű-, ill. szénatermést 
hoz, és ez hány számosállatot vagy kisállatot tart el, sőt számokban kifejezhető, hogy 
hány mázsa élőállat tartását biztosítja, ami az állatok számának megadásával 
szemben azért kedvezőbb, mert a középkorban kisebb termetű háziállatokkal kell 
számolni. 

Ilyen összehasonlító vizsgálat mindeddig nem történt. Noha a Volgántúl, a 
délorosz puszta és a Kárpát-medence jelenlegi csapadékviszonyait pontosan ismer-
jük, nem tudjuk, hogy a mai kép a X. századra, amely csapadék tekintetében változó 
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időszak volt, mennyiben tekinthető érvényesnek. Bonyolítja az átlagos fűhozam meg-
állapítását, hogy a földrajzilag tagolt területen változatos a vízhálózat, a talaj minő-
sége és az erdővel borítottság, ami szélsőségesen eltérő fűhozamot eredményez. 
Amíg a különféle osztályokba sorolható legelők X. századi elterjedésére vonatkozó 
részletes számításokkal nem rendelkezünk, csak a közepes legelőt átlagosnak véve 
és csak a Kárpát-medencére nézve tudunk előzetes becslést megkockáztatni. 

A múlt században közepes időjárású évben középszerű legelőn 2 magyar hold 
tartott el egy „öregszámú" szarvasmarhát, vagy 10 juhot vagy sertést. 2 magyar hold 
1,3 kat. holddal egyenlő, ami egy kat. holdon kb. 34 q fűhozammal 0,8 számosállatot 
tart el. 

A nomád és félnomád állattartás egyik jellemző különbsége - a természeti viszo-
nyoktól nem függetlenül - a tartott állatfajták eltérésében rejlik. Égövünk félsivatagi 
tájain a nomádság fő állata a ló és juh volt, ehhez járult kisebb mértékben a teve és 
kecske. A félnomád fő állatává a jobb legelőt kívánó szarvasmarha vált, emellett 
kisebb számarányban megmaradt a ló és juh, s az eltűnő teve és kecske helyén 
megjelenhetett a sertés. Mindez alapvetően befolyásolta a település, legeltetés, a 
takarmányozás és a földművelés módját. A nomád és a letelepült életmód között 
átmenetet jelentő félnomádság ezen ismérveit az alábbi táblázaton szemléltetem, 
hangsúlyozva, hogy ez elsősorban a köznép életmódjára vonatkoztatható. 

Élet-
mód 

Köznép Legeltetés 
Élet-
mód telepü-

lése lakás ideje 
távolsá-

ga és he-
lye 

Takarmányozás Földművelés 

Nomád télen 
szállás 
(esetleg 
helyvál-
toztatás-
sal), 
tavasz-
tól őszig 
váltott 
szállások 

télen-
nyáron 
sátor 

télen-
nyáron 
egész 
nap 

nagyobb 
távon 
gyér 
vagy 
idősza-
kos lege-
lőkön 

általában nincs 
(esetleg tevének és 
féltett jószágnak) 

általában nincs 
(esetleg nyáron 
köles) 

Fél-
nomád 

télen ál-
landó 
szállás 
v. falu 
tavasz-
tól őszig 
váltott 
szállások 

télen 
ház, ól, 
tavasz-
tól őszig 
sátor 

tavasz-
tól őszig 
egész 
nap, té-
len alkal-
milag 
nappal 

kisebb, 
néhány 
napi tá-
von v. a 
falu kör-
nyékén 

télen rendszeresen 
a falu mellett telelő 
igényesebb állatnak 

állattartásnak alá-
rendelten jószágál-
lás trágyás földjén 
vagy pihent, jó tala-
jon (gabona és ken-
der) 

Letele-
pült 

télen-
nyáron 
falu 

télen-
nyáron 
ház, ól 

tavasz-
tól őszig 
napsza-
konként 
v. idő-
szakosan 

a falu 
mellett 
néhány 
órai tá-
von 

nyáron részlege-
sen, télen állandóan 

állattartásnak mel-
lérendelten, föld-
váltó tend szerben 
(különféle haszon-
növények) 
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A köznép és a főember „nomadizálása" közt az első különbség abban mutatko-
zik, hogy amíg a köznépi családok, nagycsaládok állandóbb jellegű szállással csak 
télen rendelkeztek, nyáron nem, addig a főembereknek állandóbb jellegű nyári szál-
lása is volt, tehát rendszeres téli-nyári szállásváltásról inkább csak főemberek eseté-
ben beszélhetünk. 

A köznép és főember „nomadizálása" között gazdasági és földrajzi eltérés is 
mutatkozik. Amíg a köznép állatai legeltetése miatt változtatja szálláshelyeit, addig 
az uralkodó és főember vándorlásában a vámolóhelyek, adóztató központok és kor-
mányzati székhelyek felkeresése volt irányadó. Már önmagában ez is azt jelentette, 
hogy a nagyúr sokkal nagyobb út megtételére kényszerült, mint alattvalója. 

A köznép és főember vándorútja a füves steppén főként abban mutatott földrajzi 
eltérést, hogy amíg az állattartó alul a folyó menti téli szállások és a belső legelők 
között, tehát a folyóra merőlegesen nomadizált, addig a főember rendszerint egy 
folyóparton, ill. a folyóval párhuzamosan váltotta téli és nyári szálláshelyét. 

Bár a főember és kísérete vonulásában nagyszámú lovai, taligavonó ökrei és 
táplálkozásra felhajtott juhai az állandó itatás miatt megkövetelték a víz közelségét, 
mezőgazdasági szükségletek kevésbé kötötték, mert állatokkal és földműves termé-
kekkel való ellátásáról alattvalói vagy szolgái gondoskodtak. 

A magyarországi félnomád legeltetés hely és idő szerinti lezajlása ugyanúgy, 
mint az egész mezőgazdaság naptára, felderítetlen. Ha e helyütt erre mégis kísérletet 
teszek, az nem a véglegesség igényével készült, hanem csupán egy modellt ad, 
amelyben ismert tények elrendezhetők. 

A hó tél végi eltakarodása és a föld felszáradása után az állatot a téli állás 
helyéről, a „telekről" kihajtják a közeli zsendülő fűre: a telket - ha több van, egyiket 
közülük - felszántják és gabonával bevetik, majd a közösség apraja-nagyja (az öregek 
kivételével) kivonul a távolabbi legelőkre, ahol a jószág meghatározott „járásait" 
követve, a nagycsalád sátortábora többször helyet változtat. Gabonaérés idejére, 
július elejére térnek vissza a faluhoz, amikorra esedékes is a második fű legeltetése 
a falu környékén. Mivel a kölest nem csupán gyeptörésre használták, hanem népe-
ledel volt, melyet másodvetéssel is termeltek, feltehető, hogy aratás és a szérűre való 
behordás után a tarlóba vag}' egy másik telekbe vetik a kölest, ami egy nyári szántás 
kapcsán történhet, majd az állatokat a férfinép újból kihajtja a távolabbi füvekre, míg 
az asszonyok a nyár végére esedékes házi munkát végzik. A köles szeptember végi 
aratása után a szarvasmarha és ló az álláson éjszakázik és nappal dolgozik vagy a 
közeli legelőket járja, míg a juh Dömötör napig (okt. 26.) a határbeli maradék füveket 
nyírja. A szükségesnél több legelő állván rendelkezésre, nincs is lehetőség a határ 
háromnál többszöri átjáratására. Télen, főként a hideg szél és hóvihar elleni védeke-
zésül, a falu alapterületét megközelítő telken nádfalból épített szárnyékok vagy ka-
rámok fedezékében húzódnak meg, a féltettebb állatok pedig, állatfajták szerint szét-

(Györffy 1977.) 

24. Gazdasági naptár 
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választva, a földbe ásott fedett ólban vagy nádból épült, középen nyitott juhólban. 
Nappal azonban mindaddig legeltetnek a falu közelében, amíg a hótakaró megenge-
di. A szarvasmarha a rétek és fenyérek sásféléit eszi, de a ló is talál magának száraz 
füvet, levelet, nyomában meg a maradék füvet elfogyasztó juh jár. Magas hó esetén 
már takarmányra szorulnak. 

Régebben azt hitték, hogy a honfoglaló magyar, mint nomád, nem takarmányo-
zott, s a takarmányozást az új hazában tanulta. Takarmányt azonban a tiszta nomád 
is ad állatainak, a takarmánygazdálkodás pedig jellemző a félnomád állattartásra. A 
magyar nyelv honfoglalás előtti szókincse a takarmányozás ismeretéről tanúskodik. 
Fű és vág szavunk ugor eredetű; az előzőnek középkori szénafű (1349), az utóbbinak 
rozsvágó (1478) összetétele igazolja, hogy a középkorban a fű ,széna' és a vágás 
,kaszálás' jelentésben élt. Alighanem a fű szó ugor gyökéből (vö.: pom, pum) gyako-
rító -r képzővel lesz levezethető fenyér szavunk (vö.: a fenyő zűrjén pomel megfele-
lőjét), s az ezzel jelölt vizenyős ,füves hely' volt őseink kaszálója. A fűvágás régi 
eszköze a török eredetű szóval jelölt sarló volt; ennek régi, gyöngén hajlott alakja 
pedig egyezett a kasza középkori ősének formájával. Mivel minden keleti nép hasz-
nálja, nem lehetett ismeretlen a fűhányásra szolgáló ágas fa, a villa sem, ennek nevét 
azonban a szláv eredetű villa teljesen kiszorította. 

Ami a takarmányozás szláv eredetű jövevényszavait illeti, figyelemre méltó, 
hogy a széna a XI-XIV. században nem a mai, ,fenum, széna', ,hanem fenetum, 
kaszálóföld' jelentésben élt (1055-1393), némely vidéken meg szénafűnek nevezték a 
kaszálót, s csak a XV. századtól terjedt el a széna mai jelentésében. Az a körülmény, 
hogy a kaszáló jelentésű széna szó helynévben a Dél-Dunántúlon már 1055-ben 
előjön, korai átvételét valószínűsíti, akár az óoroszból, akár a pannóniai szlovénből, 
noha ,fenetum' jelentését a szlávból ismerjük. Mellette a régi fenyér szó jelentést 
változtatva élt tovább. Szláv eredetű a kasza szó is, amely a késő középkorban terjedt 
el és szorította ki a sarlót; elterjedése egy új kaszaforma bevezetésével lehetett kap-
csolatos. 

Mindent összevéve bizonyos, hogy a túlnyomóan félnomád honfoglaló magyar 
nagycsaládok takarmányoztak féltett jószáguk számára, minél kevesebb jószáguk 
volt, annál nagyobb mértékben. A honfoglalás után pedig megnőtt a takarmányozás 
jelentősége, amiben döntő szerepe volt annak, hogy a besenyő veszedelem miatt az 
állatállomány nagyon megcsappant, s a kevés megbecsült jószág tartása szükségsze-
rűen közelített ahhoz a takarmánygazdasághoz, amit az itt talált népesség folytatott. 
István kori takarmányozásról tanúskodik Gellért Deliberatiójának kitétele az árpáról, 
mint emberi és állati eledelről (hordeum servile et animarum ciborium). Amíg az árpa 
szemtermésének az emberi táplálkozásban volt nagy szerepe, addig a tavaszi árpa 
puha szalmája ma is számon tartott takarmány. A takarmányozás méreteiről tanús-
kodnak a magyar krónikák is. A XI. század végi gesztaíró Salamon és Géza harcainak 
történetében azt írja, hogy a tiszántúli Géza herceg sarló-kaszásokat és villásokat 
(falcatores et furcantes) gyűjtött, s idézi Erney ispán szavait: „Amit ezer sarló-kaszás 
levágott, tízezer villás sem tud begyűjteni." 

A magyar állattartásról adott kép nem volna teljes, ha nem szólnánk arról, hogy 
az állatvagyon nagysága mennyire kihat az állattartás módjára. Hogy a főemberek 
nagy csordái, ménesei, nyájai csak rideg módon voltak tarthatók, azt nyilvánvalóvá 
teszi, hogy sok állat takarmányozása lehetetlen volt, de szemléltetik Gellért nagyobb 
legendájának szavai is Ajtony megszámlálhatatlan szilaj (indomitus) lováról, ame-
lyek mellett kezes lovait pásztorai „házakban" (domibus), azaz földólakban tartották. 
A nagybirtokra jellemző az állatfajták szerint elkülönített istállózás, amit a lóól (1028: 
Luoul), borjúól (1211: Bureu ohul) és juhól (1208: yuhol) helynevek igazolnak, de a 
középkori adatok szerint a szilaj állattartás is leginkább nagybirtokon élt tovább. A 
pécsváradi összeírás a püspöklaki erdőt jelöli ki baromlegeltetésre (ad pasturam 
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bestiarum), bár a monostor lovai (120), tehenei (88), juhai (964), disznai (127) és 
kecskéi (42) felsorolásakor éppen az ökrök számának közlését mulasztja el. A XII-
XIV. századi oklevelek gyakorta tesznek említést főurak szilaj méneseiről és gulyái-
ról. 

A köznép jószágállományában döntő változást kellett eredményezzen István 
király törvénye az egyéni jószágtulajdon bevezetéséről, ami azt jelentette, hogy az 
eladdig osztatlan nagycsaládi állatvagyon „füstönként", azaz adózó háznépenként 
megosztásra került, s több olyan kis üzemegységre töredezett, amely már nem volt 
képes egyedül egy nehézeke igaerejét (8-10 ökör) kiállítani. Az önállóan termelő 
félszabadnak a szolgáltatások szerint általában volt fogatolható lova és robotba adan-
dó szarvasmarhája, s maga is szántott-vetett. De mennél kevesebb marhája volt, 
annál kevésbé engedhette meg magának azt a fényűzést, hogy meddő ökröt tartson, 
s ezért tehénnel dolgozott, ami tej és tejtermékek mellett állatszaporulattal is jutal-
mazta. Egy ilyen szegény „üzemegységet" mutat be a bakonybéli összeírás XII. 
század eleji része a dunántúli Borsodi faluból, ahol 1 ekével 4 tehenet, 2 lovat és 10 
disznót adtak. A szegény ember „tehén" igaereje annyira el lehetett terjedve, hogy a 
vele teljesítendő kollektív szántórobot elnevezése eneü-szántás (1226-1240) lett, ahol 
is eneu, régebbi enech a török inak ,tehén' szóval, ill. mai ünő szavunkkal azonos, 
mely a középkorban még tehenet jelentett (1462). A szegény közrendű állattartása a 
közös tartás felől az egyéni felé tendált, ami azt jelentette, hogy nagyállatait előbb-
utóbb ólban tartotta, télen takarmányozta és a falu csordájával a közlegelőn legeltette. 

A gazdag „bőség" és a szegény „ínség" osztálya közötti átmenetet a harcos 
jobbágy középréteg jelentette, mindmegannyi saját igaerővel rendelkező „ökrös gaz-
da". Ezeknek lovuk annyi volt, hogy gazdasági üzemük nem érezte meg, a lovon 
katonai szolgálatot teljesítettek. 

Már a fentiekből is kitűnik, hogy a kora Árpád-kori „telkes" földművelés az 
állattartás függvényeként fejlődött ki. 

Művelés alá elsősorban azt a földdarabot vették, amely hosszabb időn át jószág-
állásul szolgált, vagy amelyet a nagyállat és juh rendszeresen trágyázott, „telkesített". 
Ezért nevezik XIII-XIV. századi okleveleink a trágyásföldet vagy faluhelyet gyakran 
teleknek. E rendszer kezdeti általános voltát bizonyítja, hogy tatárjárás előtti adataink 
a telket a szántófölddel (1086: rus) vagy megművelt földdel (1228: cultra terra) azo-
nosítják. A legelő nem vált telekké azáltal, hogy a jószággal legeltették, s így nem 
tekinthető a telek a szántó-legelő váltó rendszer éppen megművelt felének: adataink 
szerint a telek a határnak rendszeresen vagy hosszú ideig trágyázott darabja, melyre 
ez a megjelölés helynévként is rászállt. 

A faluközösségek „telke" (s a délszláv eredetű tornuk) rendszerint a falu mellett 
terült el, de a dús növényzet elárult olyan „telkes" földeket is, ahol korábban, pl. az 
avarok idejében szálláshely volt, s ha a falu melletti telek kimerült, új telkes földet 
törtek fel, mely mellé át is költözhettek: ilyen esetben a régi faluhely is „telek" lett, 
melyet művelés alá vettek. 

A nemzetségfők, s utóbb a nagybirtokosok rideg állattartásának folyománya 
volt, hogy a határ külső részein is létesültek jószágállások, ahol a pásztorépítmények 
védelmében az állat áttelelt. Ezekből lettek az Alföldön és Erdélyben a személynévvel 
nevezett határbeli „telkek" (1208-), melyeket utóbb mezőgazdasági művelés alá is 
vehettek. A telkes művelés módjára közvetlen adatunk nincs; néhány nyelvi és nép-
rajzi archaizmus, valamint régészeti lelet alapján azonban megkísérelhető rekonst-
rukturálása. 

A földművelés kezdeti formája a kézi, fejlettebb módja a szántóművelés. A 
magyarság a nagyállattartással az utóbbira tért át. 

Közép- és Kelet-Európában a honfoglalás előtt három, ekevassal felszerelt eke-
fajta terjedt el, mely különféle neveken ismert. A földben végzett munkája után a 
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könnyűfajta megnevezése „karcolóeke", a közepesé „túróeke" és a nehézé „fordító-
eke". Alakja és szerkezete szerint igen sokfajta van, de a karcolótípus általában 
„kampós eke" formájú, a csoroszlyával is ellátott túróeke olyan talpon csúszik, mely-
nek hegye szimmetrikus, dárdahegy alakú ekevassal van ellátva, s így a „talpas" 
elnevezéssel jellemezhető, míg a kormánydeszkával a földet kiforgató „ágyeke" rész-
ben a kezdetlegesebb „váltóeke", részben a fejlettebb „kerülőeke" csoportra osztható; 
az utóbbinak csoroszlya mellett aszimmetrikus ekevasa, taligája és kettős szarva van. 

A magyar nyelv honfoglalás előtti szókincse biztosan tanúskodik a szántás is-
meretéről; az uráli arat mellett idesorolható az ismeretlen eredetű szánt ige és a régi 
török eke szavunk. De magyar szóval történt az eke egyszerű részeinek a megneve-
zése is. Az ekeszarv, eketalp, ekefej, szántóvas vagy laposvas, hosszúvas, csoroszlya, 
vezér, köldök és köpü szavakból arra lehet következtetni, hogy az őshazában bolgár-
török hatásra talpas, szimmetrikus vasú túróekét ismertük meg, míg az eke részeire 
használt régi szláv megnevezések (gerendely, kormány, pating, taliga, tézsla, cso-
roszlya) alapján feltették, hogy az orosz-szlávok szomszédságában az eketaliga és az 
ehhez szolgáló rövidebb gerendelyű eke, tehát a fejlettebb nehéz ágyeke használatát 
sajátítottuk el. 

A XI-XII. századi Magyarországon e kétféle eke használatára enged következ-
tetni az a körülmény, hogy az oklevelek az eke (aratrum) mellett hol 8-10 ökröt 
említenek, hol csak kettő-négy igavonó barmot. 

(Györffy 1977) 

A magyar paraszt gazdasági naptára a kora Árpád-korban 
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25. A ház a honfoglalást megelőző 
időszakban 

A magyar lakáskultúrának az előbbiekben jelzett - ezer-másfélezer év alatti 
változásánál valóban pontosabban megfoghatók azok az új jelenségek, melyek a 
török népekkel való szorosabb és így átvett szavakban is jobban bővelkedő együttélés 
időszakában tűnnek fel. 

Ahogy ezekben az időkben a magyarság a pásztorkodás mellett megismerkedik 
a belterjes állattenyésztéssel és a földműveléssel, s ahogy a fejlettebb életmód követ-
keztében egyre fokozódik a vagyoni tagozódás, a ház- és berendezésformáknál is 
mind erőteljesebb megoszlással kell számolnunk. A jelen munkát, célkitűzésének 
megfelelően, a továbbiakban természetesen a szabad és szolgaságra jutott, önálló 
otthonban lakó szegényebb rétegek kell, hogy elsősorban érdekeljék, hiszen lényegé-
ben az ő lakáskultúrájuk hagyományozódott tovább későbbi parasztságunkra. Ehhez 
kell tehát tartani magunkat még akkor is, ha a kétféle lakásmód elválasztása ezekben 
a korai időkben ma még inkább csak igény, mintsem végrehajtható feladat. 

A jurta. A magyar néprajzban nem volt vitatott kérdés: lakhattak-e a honfoglalás 
előtti idők magyarjai nomádjellegű, rácsos falú, kupolás tetejű, nemezzel borított 
sátorban, azaz jurtában avagy kibitkában. A honfoglalás előtti feljegyzések valóban 
nem engednek kételkedni Cs. Sebestyén Károly megállapításában, miszerint őseink 
körében is használatos volt ez a jellegzetes sátortípus. A Moór Elemér által megfo-
galmazott ez irányú kételyekkel szemben ezek kínálják a legfőbb bizonyságot. A 
Dzsajháni megfogalmazta leírás ugyanis - mint jóltudott - kitért arra is, hogy a 
magyarok sátrak alatt laktak. Az erre vonatkozó részlet Ibn Rusztánál így hangzik: 
„Sátraik vannak és együtt vonulnak a takarmánnyal, valamint a zöld vegetációval." 
Az eredeti szövegben a ,sátort' az arab qubba szó jelöli, s ez,kupolát', illetve,kupola 
alakú épületet' jelent. 

Jakubi 891 körül, a turkesztáni törökökről beszélve, pontosabban is leírja a szó-
ban forgó qubba szóval nevezett sátorféleséget: „A török qubbák, kupolák boltoza-
tosak (a mudalla'a, bordaszerűen hajlítottak), a szögeiket ló- és marhabőr szíjak 
alkotják, nemezzel borítottak." Az ilyen jurtának ábrázolását is ismerjük a VIII. szá-
zadból, egy a kínai határállomásról, Tunhuangból származó rajz hátteréből, mely az 
egyik Tang dinasztiabeli császárnak a türkök elleni harcát mutatja. 

A nemezzel fedett, kerek nomád sátor első említése egy i. e. 110-105 között a 
nomád o-sunok fejedelméhez nőül adott kínai hercegnő, Hszi-csün versében fordul 
elő. Kosztolányi Dezső szép fordításában sajnos a modern sátor falának illő „ponyva" 
szót használja: „Sátor a házam énnekem, és ponyva itt a fal." 

Nemez sátortakarókra és egyéb nemezből készült berendezési tárgyakra - az i. 
e. első évezred második feléből - az altáji fejedelmi sírok nyújtanak korai példát. Meg 
kell jegyezni azonban, hogy ugyanennek a népségnek a lakóépületeiről viszont azt 
feltételezik a szovjet kutatók, a fejedelmi sírkamrák gerendából összerótt falai alap-
ján, hogy fából készültek volna - hivatkozván arra, hogy egykor a halott házának 
tekintették a sírt. Ez az elgondolás azonban aligha fogadható el fenntartás nélkül, 
hiszen tudjuk, hogy a temetkezési, sírdomb- és kriptakészítési szokások a lakásépí-
téstől függetlenül is terjedhetnek - gondoljunk például a mi vertfalú házakban lakó, 
de téglafalas kriptát emeltető századfordulói, módos sárközi parasztgazdáinkra. Va-
lószínűbbnek látszik az, hogy átvéve a maradandó halotti ház, a kripta építésének 
szokását, az altáji fejedelmek éppen a lakósátorhoz való hasonlatosság minél tökéle-
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tesebb elérése érdekében boríttatták be a kriptafalakat, menyezetet és padlót nemez-
szőnyeggel, miként ezt Tamara Talbot Rice is feltételezi. Ezzel kapcsolatban minde-
nesetre fel kell figyelnünk arra a tényre is, hogy az altáji sírok nemezszőnyegeivel 
szemben a Fekete-tenger környéki, ugyanezen korból származó szkíta fejedelmi te-
metkezéseknél egészen más volt a falazat burkolóanyaga, s lehetett fűzfavesszőből 
font sövénylap, nyírfakéreg, gyékény- vagy szalmaszőnyeg, illetve gyapjúszőttes 
kárpit is. 

A tárgyalt nomád sátor régiségeinek megítéléséhez emlékeztetni kell arra, amire 
nemrég Róna-Tass András figyelmeztetett, nevezetesen, hogy nemcsak az ilyen sátor 
felépítése egyezik nagymértékben az egész elterjedési területen, hanem a sátorra 
vonatkozó mongol és török terminológiában is jelentős megfelelés van, jelezve, hogy 
ennek a sátorformának a kialakulása még a mongol-török együttélés idején történt. 
Számunkra is fontos ez, mivel megerősíti azt a véleményt, hogy a magyarok a kibon-
takozott, megállapodott, majd máig továbbélt sátorformát ismerték meg. 

Általában az említett szemléletes qubba szót alkalmazzák az arab szerzők a 
nomád török népek sátrára. így qubbáról szól Ibn Fadlán 921-922-ben tett követi 
útjáról írt jelentésében a magyarokkal feltehetően kapcsolatot tartó volgai bolgárok-
nál. Ilyen qubbát említ az oguzoknál is. 

Egyes tudósítások arról is értesítenek, hogy a sátor anyaga a magyarokkal érint-
kező törzseknél is nemez volt. így a bolgároknál nevezetesen a 934-ben meghalt 
Balkhí leírása szerint, Bolgár és Szuvar város lakói nyaranta tanyáztak nemezzel 
fedett sátrakban. Nemezsátrakról olvashatunk az őseinkkel szomszédos s rajtuk ural-
kodó kazároknál is. Idríszí erre vonatkozó szövege azonban, mely talán a 951 körül 
működött Isztakrí művéből való, a kazár főváros, Itil hajlékairól azt mondja, hogy 
többségük a törököknél szokásos formájú nemezsátor, másrészt viszont a kúp alakú-
aknak említi őket. Feilberg mindemellett egészen hihetőnek tartja, hogy az a szöveg 
a kibitkára vonatkozik. Váczy Péter is csupán a szerző megbízhatatlan értesüléseinek 
tulajdonítja a forma ilyen meghatározását. 

A mai hazájukból kalandozó magyaroknál is a sátor nemez anyagára céloz 
958-962 közt írt „ Antapodosis"-ában Liudprand cremonai püspök - aki munkájában, 
mint maga is mondja, elsősorban a szóbeli közlésekre támaszkodott - , amikor a cento 
szót használja: „Cumque iuxta fluvium Brentam defixis tentoriolis, immo centoni-
bus..." („...Miután a Brenta folyó mellett felütötték kis sátraikat és nemezponyvái-
kat...") A cento ugyanis közel egykorú értelmezés szerint,nemez' jelentésű. 

Az említett források tanúságtételét erősíti az is, hogy a legrégibb orosz évkönyv, 
az ún. Nesztor-krónika is ugyanazzal a kifejezéssel (vezsa),,mozgatható szállás' illeti 
a magyarok sátrát, mint a többi nomád (török, kazár, kun, besenyő, tatár) népét, 
amikor a 898. év eseményével kapcsolatban a magyarokról ír: „megállottak sátraik-
kal, mert úgy vándoroltak, mint a kunok". Hodinka arra is felhívta a figyelmet, hogy 
a kazárok erődítményének, Sarkelnek is Belaveáa a korabeli orosz neve. Ámiről pedig 
a nevét kapta, az Czeglédy Károly megállapítása szerint „nem maga a várépítmény 
volt, hanem a nomádok ottani szállása." 

Ezek után csak természetes, hogy Bölcs Leo bizánci császár is „türk sátor"-nak 
mondja „Taktiká"-jában őseinek hajlékát. 

A kúpos sátor avagy kunyhó. A törökös sátor tehát a magyarok körében is kétség-
telenül meghonosodott, de általánossá vált-e vajon? Ezt a kérdést már Bátky Zsig-
mond felvetette, mondván: „a köz-, sőt tudós hit is már most azt gondolja, hogy a 
honfoglalók mind ilyen nemezsátorban éltek. Az etnográfusok közül Cs. Sebestyén 
Károly ... foglal e mellett állást ... Ha azonban... a finnek és észtek között (a többi 
finnekről és ugorokról nem is szólva) jóformán napjainkig megmaradhatott ez az ősi 
hajlék, föltehető-e, hogy a törökséggel együtt élő ugor-magyarság közt már Levédiá-
ban feledésbe ment?... Nálunk is vannak ilyen kezdetleges típusú csúcsos nádhajlé-
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kok. Különösen a hagyományó'rző pásztorok és halászok között, s teljesen igaza volt 
Herman Ottónak..., mikor ezeket alakilag a kotával állította egy sorba... Magunk 
„azt hisszük, hogy ezek a nádkunyhók közvetlenül keletről ránk öröklődtek, s ha ma 
alacsony rétegekbe süllyedtek is le, korábban (századokkal ezelőtt) lakóházai lehettek 
a szegény néprétegeknek, s annak a pásztorságnak, amelyiknek nemezre vagy cser-
gére nem jutott. 

El kell fogadnunk Bátkynak ezt a feltételezését, mégpedig elsősorban a magyar 
kúpos kunyhó és a hozzá tartozó jellegzetes lakásrend fennmaradásának az előbbi 
fejezetben idézett adatai alapján. De a továbbélés mellett szolgáltat bizonyítékot 
Zichy István is, majd az ő nyomán László Gyula, idézve a Dzsajháni-féle mű egyik 
felhasználóját a XI. században élt al-Bakrit, aki szerint az egykori magyaroknak a 
sátrak mellett kunyhóik is voltak. 

Al-Bakri, úgy látszik pontosabban támaszkodhatott ennél a résznél az elveszett 
eredetire, mint Ibn Ruszta, s így az általa szerkesztett „Az utak és országok könyvé"-
ben a magyarság lakóépületeit két szó jelöli: a qubba és a haima. A haima a mai 
arabban ,minden épület, ami nincse> kőből, sátor, lugas, pavilon'. A minket érdeklő 
szöveg eredetijének keletkezésénéi némileg korábban, 741-832 között élt szakértő, 
al-Aszmai szerint a haima „egyedül fákból van", s ugyanúgy 895-981 között élt 
al-Azhari és al-Kalbi szerint is. Más, korabeli értelmezés szerint a haima ,sátor, 
pavilon, ágakból készült kunyhó, lugas'. A haima végül is ágakból rakott kunyhó 
avagy sátor - az épülettípus nem határozható meg, mert valójában sem válik el 
pontosabban egymástól. Más egykorú forrásokból kör alapú, három-négy pózna 
alkotta vázas, fűvel borított építménynek mutatkozik a haima. Al-Bakrinál tehát az 
előbb Ibn Rusztától idézett magyar vonatkozású mondat így kezdődik: „Kupola 
alakú sátraik és kerekded ágkunyhóik vannak..." 

A közelmúltból is tudunk kétféle sátor használatáról egyazon népnél. így egyes 
Altáj vidékeiknél, de a kirgizeknél is a tehetősek jurtában, a szegények kúpos sátor-
ban laktak. Jellemző módon tükrözik a tuvai mesék is a lakóépületeknek ezt a ket-
tősségét, így például az egyikben azt olvashatjuk, hogy Bagaj-ool, a szegény halász 
nyirfakéreg kalibában éldegélt, holott a láma meg a kán jurtában lakott. 

Mindezen adatok tanúságát megerősíti és egyben a jurták és jurta alakú házak, 
illetve kúpos sátrak és kunyhók egymásmellettiségét is igazolja a Kazár Kaganátus 
területén és fennállásának idején, a VIII-X. században kimutatható szaltovo-majacki 
régészeti kultúra épületanyaga, amely kultúrának a lelőhelyei részben azokra a vi-
dékekre is kiterjednek, ahol a magyarok által megszállt Levédia és Etelköz kereshető. 
A szaltovo-majacki kultúra településein ugyanis - négyszögletes alaprajzú épülete-
ken kívül - egymás közelében találták a kónikus és a kupolás, kerek vagy ovális 
alaprajzú, középtűzhelyes lakóépítmények maradványait, amelyeket részben hársfa-
kéreg, részben pedig nemez fedett. A jelek szerint ez a kör alapú lakástípus általános 
volt az egész kaganátus területén, időben pedig megelőzte a négyszögletes háztípu-
sok megjelenését. A feltáró által is régebbinek kommentált kúpos hajlékok vázát 
rudak alkották, átmérőjük 2,5-3 m volt, a falak dőléséből kiszámított magasság pedig 
4 m. Az épület földje 60-80 cm-nyire le volt mélyítve. A függőleges, rácsos falú jurták 
talaját vagy a föld színe képezte, vagy csak csekély mélységre, legfeljebb fél méterre 
mélyítették le őket. Ezek az épületek többnyire tágasabbak voltak a kúpos kunyhók-
nál, általában 3 méternél nagyobb átmérővel, a legnagyobb jurta nagyjából ovális 
alapja pedig 6,5x5 m nagyságú volt. 

Négyszögletes alapú ház. „Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a 
folyóhoz húzódik, amelyikhez éppen közelebb van, s ott marad télire, és halászik 
benne" - írja a magyarokról Ibn Ruszta. Ám a téli szállás huzamosabb egy helyben 
maradásra készült hajlékai bizonyára különböztek a nyári lakástól. Számbavehető 
eltérés már a finnugor korban feltehető volt, a honfoglalást megelőző századokban 
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emelt téli épületek egy része azonban talán már négyszögletes alapú ház lehetett. 
Típusát tekintve ez az ebben a korban szerte Európában ismeretes, többé-kevésbé 
földbe ásott putriházak sorába tartozhatott. A honfoglalás utáni időkre - mint erről 
szó lesz - az ásatásokkal egyre nagyobb számban felszínre kerülő házalapok bizo-
nyítják ezen házforma általános voltát a magyar köznépnél. A mieinknek megfelelő 
VIII-X. századi, négyszögletes veremházakból álló telepeket a Szovjetuniónak azo-
kon a területein is feltártak már, ahová az egykori magyarok szállásterülete, illetve 
átvonulási területe lokalizálható. Ilyenféle házakról ír Dzsajháni nyomán Ibn Ruszta 
is a szlávoknál: „Országukban olyan erős hideg uralkodik, hogy az emberek föld 
alatti üregeket ásnak, amelyeket olyan fafödéllel látnak el, mint a keresztény temp-
lomok kupolája, azután földdel beborítják. Ezekbe megy ki-ki családjával." 

Az eddigi kutatás a veremházakon kívül más, különféle anyagú és alakú, így 
sövényfalú és sárból, nádból, fagerendákból emelt, helyhez kötött épületeket is felté-
telezett a magyarok őseinél. A boronafalas építkezés ismeretét például azon okból 
feltételezték, mivel a nomád népek előkelőinél, így a szkítáknál előfordultak geren-
dából rakott falú sírkamrák. Ez azonban, mint erről már szó volt, nem lehet bizonyító 
erejű. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, ahogy amint a fejedelmi temetkezési szokások 
az uralkodói rangot kifejező, egyéb külsőségekkel egyetemben a közel-keleti osztály-
társadalmak felől jutottak a nomádokhoz, ugyanígy lehet a helyi építkezéstől függet-
lenül elterjedt szokás az előkelő személyek sírjának boronafalas kiképzése is. 

Épített házak, erődök és paloták kétségtelenül voltak a magyarok közelében élő, 
részben megtelepedett nomád népek kereskedő városaiban. Téglaerődítményt emel-
tettek a kazárok Sarkelben, amint az bíborban született Konstantin leírása alapján jól 
ismert, Theofilosz bizánci császártól (829-842) kért mesterekkel. Tégla- és kőerődít-
ményt, illetve palotát több helyütt is találtak az ásatok a kazárok és bolgárok lakta 
területen, ám az elbeszélő forrásokból az is kiderül, hogy a téglaépítkezés kizárólag 
a kagán joga volt, más senki sem építtethetett magának téglából házat. A városokra 
azonban mindenképpen az anyagok, formák sokfélesége lehetett a jellemző. Ezzel 
kapcsolatban idézhető például az oguzok kőből, fából, nádból épült városa. 

Bár az ősmagyaroknál honos házformák problémája ma még nem tisztázható 
véglegesen, úgy látszik, sokféle épületet nem szabad feltételeznünk őseinknél. Első-
sorban azért nem, mivel a leírások kifejezetten mint sátras, illetve sátras-kunyhós 
népről beszélnek róluk. Ez nyilván arra kell, hogy figyelmeztessen, hogy elsősorban 
főembereinknek nem lehettek más jellegű épületeik a sátoron kívül, hiszen a közel-
múltbeli utazók is többnyire az őket vendégül látó előkelők, illetve a módosabb 
kisebbség lakása alapján általánosítottak. A szegényebbek esetleg eltérő építményei-
ről még az újabb leírások is általában hallgatnak, kevés olyan kutató akad, mint 
Wilhelm Radloff, aki a véleményalkotáshoz figyelembe vette a szegények sátrát is -
sőt be is ment körülnézni - , s mérlegelte a látottak közti különbséget. 

A magyar építőkkel emeltetett falas ház általános voltának az a tény is ellent 
mond, hogy a magyar nyelvbe a honfoglalás előtti századokban csupán két,lakóé-
pület' értelmű szó került be: török közvetítéssel a perzsa eredetű sátor, illetve köz-
vetlen pezsa kapcsolatok révén a vár. 

Az ez idő tájt újonnan megismert sátor szó a magyaroknál nyilván kezdettől az 
időszakosan használt négyszögletes úti- és kereskedősátrat, az ún.,feketesátrat' jelöl-
te - miként mindmáig és a perzsáknál eredetileg is - , míg a lakóépület, legyen az 
akár kunyhó akár nemessátor, akár pedig helyhez kötött hajlék, megtartotta és to-
vábbörökítette a korábbi ház nevet. Ennek megfelelően említik - mint erről lesz még 
szó - középkori okleveleink is a kunok nemessátrát domus filtreus, azaz „nemez ház" 
néven. 

A vár szó a perzsában ,fal, kerítés', illetve,épület' (pl. pehlevi far-vár,,nyári lak, 
veranda') jelentésű, a magyarban viszont felvette az ,erődítmény; uralkodói, főúri 
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erődített lakhely' értelmet. Átvétele alapján a köznép egykori lakóépületére tehát 
nyilván nem vonható le következtetés. 

Juhászkunyhó alaprajza a XX. század 
elejéről. Dunaszekcső, Baranya m. (Ko-
vách 1912: 29. á. után. 
a: láda, b: fekvőhely, c: tüzelőhely, d: 
szolgafa, e: tűzfészek, f: famelence, g: 
sózóvályú, h: vizeskorsó, i: nyelesszer-
szám, j: szamárnyereg, k: tüzelőfa 

Gulyáskunyhó alaprajza a XX. század 
elejéről. Dunaszekcső, Baranya m. (Ko-
vách 1912: 30. á. után) 
a: láda, b: fekvőhely, c: tüzelőhely, d: 
szolgafa, e: tűzfészek, f: zaboszsák, g: 
felaprított tűzifa 

L~ 

Középtűzhelyes félverem ház alaprajza 
VIII-IX. sz. Don-medence. (Pletneva 
1967: 13/1. á. után) 

Csoportosan elhelyezkedő kemencés 
félverem házak alaprajza. VIII-X. sz. 
Novotroickoe, Ukrajna. (Lapuskin 
1957: 2. á. után) 
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A bútor nélküli lakásmód a félnomádoknál és a nomádoknál. N é z z ü k m e g ezek u t án 
tehát a közelmúltban is pásztorkodó, időról időre szálláshelyüket változtató eurázsiai 
nagyállattartó népek lakását. A feljegyzések szerint a bútorokat - a bölcsőn kívül -
itt sokszor csak ládák, szekrénykék képviselték; ezek is majd mind kereskedők köz-
vetítésével, orosz vagy kínai műhelyekből kerültek a nomád sátrakba. Noha a ládák 
helyi készítésének is a letelepedett népek hatására kellett kialakulnia, egyes század 
eleji kutatók arról számolnak be, hogy legújabban a nomádok ezen háziiparának 
készítményeit is kiszorítják a letelepülve élő szomszédok termékei. A múlt században 
is akadtak azonban olyan népcsoportok, amelyeknél még nem igen került láda a 
bőrzsákok helyébe. így volt olyan altáji jurta, ahol Radloff több mint negyven bőr-
zsákot tudott megszámolni. Azt mondja, hogy itt azért ragaszkodnak a holmi zsák-
ban való tartásához, mivel lovakkal végzik a szállítást a vándorlások során. Más a 
helyzet például a kirgizeknél, akik tevékkel szállítanak, s mivel azoknak a ládák 
cipelése nem jelent komoly megterhelést, a kirgiz hajlékokban a láda van többségban. 

Ládán, illetve szekrénykén kívül nem is igen említenek bútort a XIX. századi -
XX. század eleji leírások; ez idő tájt fából készült ágy, asztalka is alig volt még. Ma 
azonban már természetesen megszaporodott a számuk. Sőt vas és alumínium ágy is 
akadt közöttük. 

Mindez mégsem jelenti azt, hogy egyes helyeken már nem honosodhatott meg 
korábban is az ágy. Hue és Gäbet megjegyzi, hogy belső-mongóliai vándorlásuk 
során újabb darabot nem is láttak. Prinz Gyula úgyszintén csak régi példányokat 
talált a kirgizeknél, s ezek az ágyak a kutatás idején már nem voltak divatosak. 

Figyelemre méltó a „Mongolok Titkos Története" egyik részlete is, mely szerint 
a tatár Jeke-Cseren két csikósa, Bardaj és Kislik - akik pedig nem is jurtában, csupán 
kunyhóban éltek - a szökésük előtt titkon leölt bárányt ágyuk deszkájánál sütik meg. 

A sátrakban így a bútorok feladatát a különböző textíliák, állatbőrök töltötték 
be. A tűzhely és a bejárat környékét kivéve, a földet mindenütt ezek fedték. A 
leterített rész szolgált ülő- és fekvőhelyül, ahova csak lábbelit levéve lehetett lépni. 
Lizicius Gyula, utalva a szőnyeg bútorpótló szerepére, találóan jegyzi meg a lábbeli 
kötelező levetéséről: „Ez Keleten törvény, amely a nomádot, a letelepült bennszülöt-
tet és az idegent egyaránt kötelezi. És nincs is ebben semmi különös: mi sem lépünk 
cipőstől, csizmástól a megterített asztalra vagy a megvetett ágyba." 

A közelmúltbeli állapot valószínűvé teszi, hogy a minket érdeklő közrendű 
nomádok, félnomádok lakása eredetileg éppúgy bútortalan volt, akár a finnugorok 
vagy a hasonló körülmények közt élt más észak-eurázsiai népek ősi otthona. 

A rangjelző szerepű fejedelmi bútorok a félnomádoknál és nomádoknál. A bú-
torok nélkül lakó köznéppel ellentétben nomádok és félnomádok fejedelmeinek la-
kásaiból viszont már igen korán vannak bútorokra adatok. így egy i. е. II. évezredi 
pásztortörzs főnökének Trialétiben (Grúzia) kiásott sírjából származó ezüstkupán 
támlátlan ülőkén trónoló személy szerepel. Az i. e. első évezredbeli szkíta emlékeken 
is találhatók trónábrázolások. Az ugyanezen időszakbeli altaji és noin-ulai nomád 
fejedelmi sírokban asztalkák kerek lapját, esztergályozott és oroszlánalakra faragott 
lábait is megtalálták, az egyik sírból kikerült nemez sátorfalon pedig esztergályozott 
lábú, támlás széken trónoló istennő látható. Azonban jelentős a közép-ázsiai török 
tu-kiuk trónbeiktatási szertartásának kínai említése is az i. sz. V. századból. 

Különben a korai kínai székek teljességgel a nyugati konstrukcióknak felelnek 
meg. Mint Stone tanulmányából kiviláglik, a legrégibb ábrázolások a Han korból (i. e. 
206-i. sz. 221) valók. Összehasonlításul idézi a szerző a későbbi, i. sz. III—IV. század-
ból származó, Stein Aurél által a Kínába vezető kereskedelmi út mentén, a turkesztáni 
Niszában kiásott széket. Stone különösen kiemeli a Han-kori kínai ábrázolások közül 
egy bronzszobrocska jelentőségét, amelyen a karosszéken helyet foglaló személy még 
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a földön ülők módjára húzza maga alá a lábát, míg a többi ábrázoláson már mind a 
máig szokásos módon, lelógatott lábbal ülnek. 

A bizánci és arab követjelentések kiemelik a nomád fejedelmi sátrak és paloták 
gazdagon kiképzett trónusát, így a türköknél 569-ben járt Zímarchosz útjának ismer-
tetésében többször is szó esik a Szizavulosz kagán díszes fogadósátraiban álló tró-
nokról: a kétkerekű aranyszékről, a teljesen aranyból készült kerevetről, s ismét egy 
másik kerevetről, melyet négy aranypáva tartott. Priszkosz Rhetortól megtudjuk, 
hogy Attila trónja úgy volt elhelyezve, hogy mögötte feküdt, bár függönnyel eltakar-
va, az ágya is. Arról is beszél Priszkosz, hogy az Attilánál tartott vendégség alkalmá-
val asztalkákkal együtt hordták fel a meghívottaknak az ételt. Az ágytrónus mellett 
erről az utóbbi szokásról Ibn Fadlán is megemlékezik a volgai bolgárok fejedelménél. 
Külön ki kell emelni azonban ezzel kapcsolatban azt, amit al-Balhi alapján al-Isztahri 
és Ibn Haukal említ a kazárokról, hogy náluk a trón és az arany mennyezet csakis a 
kagánt illeti meg. 

A későbbi középkori utazók sem hagyják többnyire említés nélkül a fejedelmi 
sátraknak ezt a két lényeges bútorát, különösen nem az ünnepélyes trónust. így 
Julianus barát második útjáról 1237-38-ban írt beszámolójában azt is elmondja, mit 
hallott a tatár azaz mongol kán aranyból való, nagyméretű, oszlopos trónágyáról. A 
XIII. századi kánok pompás, aranyos kerevetét többek között Piano Carpini, Bene-
dictus Polonus és Rubruk is leírja. 

A magas széken, arany ágyon trónoló fejedelem szomszédságában esetleg a 
követek is kereveten kaptak helyet, lásd Menandrosz leírását az 569-ben a türköknél 
járt Zimarchosz vezette követség útjáról. A beszámolóból kitűnik, hogy még a kere-
vet kiképzése is a vendég iránti megbecsülés fokát volt hivatva kifejezni: „Amikor 
azok (a perzsa követség) megjelentek, Szizavulosz nagyobb tisztességben részesítette 
a rómaiakat úgy, hogy azokat fényesebb kerevetre ültette." 

A fegyveresek azonban a nomád fejedelmi sátrakban is a földön ültek - a szolgák 
pedig álltak - , amint azt a XIV. századi arab utazó, Ibn Battúta tapasztalta; sőt Piano 
Carpini megfigyelése szerint Batu kán a sátrában „kimagasló helyen ül, mint valami 
trónuson, vele egyik felesége; többi asszonya, valamint fivérei, fiai és más kisebb 
rangúak lejjebb, középen ülnek padon, a többiek meg mögöttük a földön helyezked-
nek el, de a férfiak jobbról, az asszonyok balról." 

(Csilléry 1982) 

26. A honfoglalás utáni 
magyar háztípusok 

Az előzetes beszámolókból máris tudjuk, hogy a Csongrád melletti Felgyőn a 
László Gyula vezette ásatásokon X. századi, árokkal körülvett, kerek alaprajzú épü-
letek - feltehetőleg jurták - nyomai kerültek napvilágra, míg tőlük távolabb, a tele-
pülés vízparti részén félig földbe ásott házak. László Gyula a kétféle lakóépület 
egymásmellettiségét a következőkkel magyarázza: „Nyilvánvaló, hogy e kunyhók-
ban a földművesek és a halászok laktak, az állattenyésztők pedig a honfoglalás után 
is hosszú ideig nemezsátrakban (jurtokban) éltek. Dienes István szerint „feltételez-
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hetjük, hogy a tehetősebbek állandó lakásul szolgáló, árokkal körített jurtáitól távo-
labb húzódott a település szegénysora, kisebb-nagyobb, olykor egészen nyomorúsá-
gos kunyhóival". 

Kovalovszki Júlia a Doboz (Békés m.) Hajdúirtás dűlőjében feküdt Árpád-kori 
falut kutatva azt tapasztalta, hogy a települést átszelő érnek az egyik oldalán verem-
házak - kemencével és a házbeli főzéshez való főzőfazekakkal - , míg a másikon 
viszont nyílt tűzhelyre valló cserépbográcsok töredékei találhatók, s emberi szálásra 
itt csak a tűzhelynyomok vallanak. Kovalovszki Júlia megállapításai szerint ezen 
jelenség magyarázata ma még nyitott kérdés: „A kettősség okát egyelőre nem dönt-
hetjük el. Lehetséges, hogy a település két része között időbeli eltérés van. Bár a 
leletek futólagos vizsgálata ennek látszólag ellentmond - ugyanis mindkét helyen 
X-XI. századi leletanyag került elő... Feltehető, hogy a falu két különböző része 
egyidejű, de lakossága etnikailag elkülönül egymástól... Leginkább elfogadhatónak 
tűnik az a feltevés, hogy a falu gazdasági életének megoszlása szerint válik ketté a 
település belső rendje is." 

Méri István az Árpád-kori faluásatásokon szerzett tapasztalatai alapján ír a há-
zaktól független, nyílt tűzhelyekről. Megállapítja, hogy „a nyílt tűzhelyek is lehettek 
körül kerített helyeken. Feltehető tehát, hogy az utóbbiak is szellősebb, de zárt épít-
mény közepén voltak. E feltevésből önként következik, hogy... a sátrakat vagy sá-
torszerű építményeket... nem kell feltétlenül kizárólagosan külön, pl. az ide-oda 
mozgó nyári szállásokon keresnünk. Megtalálhatjuk azokat a földbe ásott házak 
közvetlen környezetében is, mégpedig az egész Árpád-koron keresztül..." Másrészt 
„eddig még egyetlen olyan települést sem sikerült hitelesen feltárni, ahol az ilyen 
cserépüstök nyílt tűzhellyel együtt, de földbe ásott házak nélkül kerültek volna elő. 
Az eddigi tapasztalatok tehát nem támasztják alá azt a fejlődési menetet, amely 
szerint a korai cserépüstökkel jellemezhető nyílt tűzhelyes szállásokat későbbi időben 
felcserélik a kemencés földbe ásott házakkal". 

A további kutatásoktól ezen biztató nyomok után sokat várunk még, például az 
épülettípus-váltás hosszas folyamatának pontosabb megrajzolását. Idővel nyilván 
előkerülnek majd a kerek alaprajzú épületek között a közelmúltig jól ismert kúpos 
kunyhók nyomai is s így ezek továbbéléséről, alkalmazásáról is tájékozódhatunk. 

A sátorozás továbbélése az uralkodó osztálynál. Az előbbi kép kiegészítéséül m e g kell 
jegyezni, hogy a téli szilárd épületben lakás és a nyári sátorban élés kettőssége, 
másféle szereppel, de meglehetősen sokáig az uraknál is szokásban maradt, amint 
azt az erre vonatkozó utalások tanúsítják. Jellemző az I. László király által az 1092-i 
szabolcsi zsinaton hozott végzések 36. pontja, amely kiköti, hogy a királyi udvarba 
jövő apát vagy szerzetes ne a templomban üdvözölje a királyt, hanem onnan kijőve, 
annak házában vagy sátrában. Ekkor még tehát templomos helyen is megszállhatott 
a király sátorban. 

A lehetőleg szabadban tartózkodás azonban önmagában még nem tekinthető 
egyedül a magyar urakra jellemző sajátosságnak. A ház a korai középkorban Euró-
pa-szerte mindenütt egészségtelen volt: nedves, dohos, féreglepte, rosszul fűthető és 
világítható, és ez lényegében az úri rendnek szilárdabb és pompásabb kivitelezésű 
fa- vagy kőépületeiben sem volt különben. Nem csoda hát, hogy a hideg és sáros 
évszakok múltával mindenki örömmel sietett elhagyni a szükségből választott tar-
tózkodóhelyet. 

A veremházak. A fentiek nyomán valószínűnek tekinthető, hogy a dolgozó réte-
gek hajléka legalább az első századokban nemigen különbözhetett a honfoglalás előtt 
szokásostól. S mivel, mint láhattuk, hihető, hogy már a honfoglalást megelőzően sem 
csupán sátorban, illetve kunyhófélében, de a téli szállásokon veremházakban is lak-
hattak őseink, hagyományosnak vélhető ez is. Talán ennek lehetne tulajdonítani azt, 
hogy eddigi tudásunk szerint ez az épületforma látszik a legáltalánosabbnak. Méri 
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István megállapítása szerint: „Nemcsak falvakban, hanem megerősített központi 
helyeken is számolnunk kell a földházakkal." A feltárások az ilyen egyetlen helyi-
ségből álló, beépített kemencés, kis, földbe ásott házacskákat egyre nagyobb számban 
s egyre szélesebb területről hozzák napvilágra. A leletekből az is megállapítható, 
hogy nagyjából azonos formában az egész Árpád-kor folyamán megszokottak voltak. 

A nádház. Feltehető, hogy a putriházak csak idővel, a megtelepedés előrehala-
dottabb fokán kezdhettek kiemelkedni a földből, s ekkortól válhattak szokásossá a 
népnél a különböző technikával emelt falak. Ezek legegyszerűbbike a nádból épített, 
amely - amint az Szűcs Sándor kutatásaiból jól ismert - egészen a közelmúltig 
továbbélt a Tiszántúlon. 

Minden bizonnyal közrendűek lakhattak a Freisingi Ottótól 1147-ben látott nád-
házakban - mint szó volt róla - , bár a domus szó általánosabb, 'lakóépület' értelmű 
használatából kifolyólag még az sem elképzelhetetlen, hogy ezek, legalábbis részben, 
nádborítású kúpos kunyhók voltak. 

A sövényfalú ház. A vesszőből szövött sövényfal elkészítése már jelentős időrá-
fordítással jár, mégis a szótörténet tanúsága szerint meg kellett előznie nálunk a többi 
falféleséget. Erre vall ugyanis az a tény, hogy a vesszőfonású halfogó rekesztéknek, 
a cégének finnugor eredetű fal neve lett hazánkban az egyedül használatos megjelö-
lése a megfelelő épületrésznek s ment át azután a más anyagból valókra is. Erre az 
alakulásra már Gombocz Zoltán figyelmeztet a képzettársulás és jelentésváltozás 
kérdéséről eredetileg 1911-ben írt cikkében: „A primitív vesszőfonadékos őskori ház 
emlékét őrzi a német wand szó, amely egytövű a winden igével, s a magyar fal, 
amelynek eredeti jelentése szintén 'fonadék' volt. Tegyük hozzá ehhez, hogy mint 
tudott, az 'ács' jelentésű orosz plotnik is a 'fonni' jelentésű pleszti szótőből ered. 

Kezdetben nálunk is talán inkább csak az erősségek, templomok falát készíthet-
ték ilyen módon, amire az egy 1283-as oklevélben szereplő Swynwar neve szolgálhat 
például - illetve, ha Mészöly Gedeon feltételezése igazolódna, az Anonymus „Ges-
tá"-jában megörökített Hymesuduor. 

V. István királynak a győri hospesek számára 1271-ben adott kiváltságleveléből 
már inkább lehet sövényházak használatára következtetni. Az oklevél szerint ugyan-
is az uralkodó, ismerve a győri vendégnépek szegénységét, „hogy épületeik kijaví-
tására vesszőjük és karójuk legyen", ligetes szigetet adományozott neki. Talán nem 
felesleges ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy nem akármilyen település sövény-
házairól van itt szó, hiszen Győr akkoriban az egyik legjelentősebb magyar város 
volt, komoly kereskedelmi gócpont, aránylag fejlett iparral. 

Ásatás során csupán egyetlen magyarországi faluból került elő még idáig sö-
vényépítkezésre példa: négy ház a Fonyód-Bélatelep (Somogy m.) határában fekvő 
Nyíres dűlőben. Sajnos erről is csak egy előzetes jelentés, továbbá a részben pontatlan 
és hiányos ásatási feljegyzések, illetve a leletanyagnak a háborút túlélt töredékei 
kerülhettek közlésre. Már ebből is kitűnik azonban, hogy itt mocsaras területen, 
vastag rőzsefeltöltésre építve álltak az egysejtű, kisméretű, talpas sövényházak. A 
leletanyag alapján megállapítható, hogy e településrészlet a IX. század végétől-X. 
század elejétől a XIII. századig állt fenn. 

Annak a kérdésnek a megválaszolása tehát, hogy a sövényházak építése milyen 
mértékben terjedhetett el vajon már a tatárjárás előtti időkben, a további szerencsés 
feltárások nyomán várható csak. 

A földfalú ház. A sövénynél fejlettebb fokot képviselő falazásmód a földfal. Az 
építésnél alkalmazott különféle eljárások is hihetőleg nagyrészt a sáncok, erősségek, 
földvárak létesítésénél csiszolódhattak ki, amint erre a vertfallal kapcsolatban 
Györffy István már rámutatott. Földvárra 1095-től kezdődően számos adatunk van, 
meg kell jegyezni azonban, hogy nem az épület anyagára utal viszont a néha idevont 
Sárvár név, lévén a sár szónak, 'mocsár' az eredeti jelentése. Hogy mikor juthatott el 

111 



Árpád-kori verem-lakóházak alap-
rajza. Kardoskút, „Hatablaki ká-
polna" dűlő, Békés m. (Méri 1964: 
3. á. után) a: meneteles bejárat; b: a 
ház sarkához csatlakozó, az épület 
padlójánál magasabb szintű gö-
dör; c-e: a ház földfalába vájt kis 
fülkék; f: kis gödör, benne kakas 
csontváza; ...: karólyukak; kocká-
zott rész: földbe vájt kemence sü-
tőfelülete; : a kemencének a 
boltozat által takart körvonala; x: 
feltételezett padka-szegő sövény; 
z: feltételezett osztófal. 

A felső képen látható lakóház rekonstrukciós távlati metszetképe. 
(Méri 1971: 4/C. á. után) 

azután a föld falak építésének technikája a falusi építőgyakorlatba, arra ismét csak az 
ásatásoktól remélhető válasz. 

A faház. A XII. század derekán Freisingi Ottó még keveselte a hazánkban látott 
faházakat, az ő szeme nyilván ezekhez volt szokva, lévén a korabeli német városok-
ban a faház az uralkodó. Idővel azután nálunk is mindinkább elszaporodhattak az 
alkalmas fát kínáló erdős tájakon. 

A magyar művészettörténet-írás feltételezi, hogy a XII. századot megelőzően 
épült templomaink falát - sövényfonás mellett - nagyobbrészt fagerendákból rakhat-
ták. Mindenesetre a fennmaradt emlékek tanúsága szerint a falusi kő- és téglatemp-
lomok építése csak a XII. század második felétől kezdett mind jelentősebb méreteket 
ölteni hazánkban, csúcspontját a XIII. században érve el. 

(Csilléry 1982) 
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27. Temetők és családi kapcsolatok 
Nyolc honfoglalás kori magyar temetőt írtam le röviden. A tanulságok értékelé-

sekor néhány olyan temetőnél tapasztalt jelenségre is támaszkodom, amelyet itt nem 
közölhettem (pl. Kolozsvár Zápolya utca, Bodrogszerdahely, Tiszabura stb.). Össze-
gezem most, hogy milyen eredménnyel járt új szempontú seregszemlém. 

1. Minden temetőben középtájon van a leggazdagabb sír, a tőle balra- és jobbra 
eső szárny élesen szétválasztható. A balszárny kivétel nélkül mindig gazdagabb s 
rendszerint népesebb is, mint a jobbszárny. A lovassírok zöme is balszárnyról kerül 
ki, innen ismerjük a sírok agyaggal vagy deszkával való kipadozását stb. A durva 
agyagedények java része meg a szegényebb szárnyról kerül ki. Meg kell jegyezni, 
hogy közvetlenül a középtől jobbra néha egy-két gazdagabb férfisírt találunk. A 
szolganép a jobbszárnyra kerül, egy esetben megfigyelhettük, hogy elkülönítve te-
mették el a szolgákat. 

Elsőként tehát azt a törvényt ismertük meg, hogy a középső sír kivétel nélkül 
mindig a leggazdagabb, balszárnyán fekvő sírok pedig összehasonlíthatatlanul gaz-
dagabbak, mint a jobbszárny sírjai. 

2. Ez a törvényszerűség fogja egységbe a különböző szerkezetű magyar teme-
tőket. Háromfajta temetővel ismerkedtünk meg. Ezek a következők: 

a) A bezdédi temetőben a középső sírtól balra temették a férfiakat és a fiúgyer-
mekeket, jobbra a nőket. A férfiak többen voltak, mint a nők. A leletek egyezéséből 
megállapítottam, hogy férjek és feleségek sírjai a két szárnyon egymásnak tükörkép-
szerűen felelnek meg. 

b) A kenézlői temetőkben más rendszert találtunk. A férfiakat s a nőket nem 
külön szárnyra temették, hanem a férj és feleség egymás mellett kapott helyet, a 
feleség rendszerint itt is a jobboldalra került. Némileg emlékeztetett a bezdédi jellegű 
rendszerre az, hogy a jobbszárny vége felé itt is több volt a női, mint a férfisír. A 
gazdag és szegény szárny ugyanúgy megvan itt is, mint az a szokás, hogy a leggaz-
dagabb a középre kerül, a gyermekek pedig mellette kapnak helyet. 

c) Három olyan temetőt ismertünk meg, ahol középen gazdag asszony feküdt. 
Két temetőben csak férfiak sírjait találták körülöttük, a harmadikban családja s szol-
ganépe is köréje temetkezett. 

A Kolozsvár Zápolya utcai temető eddig feltárt sírjai mintha azt mutatnák, hogy 
a két rendszer keveredik egymással. Ugyanis ott az első sorban eddig csak lovas 
férfisírokat találtunk, a második és harmadik sorban azonban férfi-, nő- és gyermek-
sírok váltakoznak. Az első sorban nem találtam edényt, a második és harmadik sor 
női sírjaiban azonban már ott volt a durva bögre. 

d) Negyedikként fűzöm e három temetőformához azt, hogy a honfoglaló ma-
gyarok fejedelmeit nem temetőbe temették, hanem külön, egyedül tették sírba. Eddig 
csak Geszteréden találtak honfoglalás kori fejedelmi sírt. Megjegyzendő, hogy így 
temették el fejedelmeiket az avarok is, s ilyen módon találjuk a többi pusztai népek 
fejedelmeinek sírjait is. Attila temetéséről fennmaradt tudósításból is kitűnik, hogy 
elrejtve temették el a nagyfejedelmet. 

Nézzük most azt, hogy ezeken az alapformákon belül milyen megfigyeléseket 
tettem. Úgy látom, hogy a középső sírtól való távolság mind a bal-, mind pedig a 
jobbszárny felé, bizonyos rangfokozatot is jelentett. Két tényből következtettem erre: 
az egyik az volt, hogy a nyílcsúcsok száma a sor széle felé egyenletesen fogy. A másik 
tény az volt, hogy a középső sírban s a mellette levőkben a tegez baloldalra kerül, a 
távolabb esőkben jobboldalra teszik. 

113 



Nem számítva a csonka temetőket (pl. Gádoros), vagy azokat, amelyek közép-
pontjában asszony feküdt, az egyes sorokban átlagosan 14-26 sírt találunk. A későbbi 
sorokban már kevesebb a sírszám. Hogy ennek mi az oka, s miért nem temettek 
például Kenézlőn a későbbi sorok balszárnyára senkit sem, annak magyarázatára nem 
elegendő csupán a régészeti tények megfigyelése. Azt hiszem azonban, hogy a nép-
rajzi párhuzamok tárgyalása után elfogadható magyarázattal tudok majd szolgálni. 

Bizonyos munkamegosztásra következtetek abból, hogy például a bezdédi te-
metőben csak az összetartozó (férj-feleség) sírpárban volt sarló. Ezzel szemben ott, 
ahol a temető középpontjában asszonyt temettek, csak a férfisírokban volt sarló. 
További munkamegosztásra utal az is, hogy míg a férfiak java része vadászember 
volt (tegez, íj és nyilak), csak a középtájon és a szélen találunk egy-két szablyás sírt. 
Mivel meg fogjuk látni, hogy a halottnak mindent melléje kellett rakni, hogy evilági 
életét a másvilágon is folytathassa, aki mellé nem tettek szablyát, az nem volt hiva-
tásos harcos. Egy-egy sírsorban (mint látni fogjuk - nagycsaládban) tehát egy-két 
hivatásos harcos volt. Méghozzá a legelőkelőbb és a legkisebb rangú sírban találunk 
szablyát. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert később sok szó esik majd a legkisebb 
fiú jogairól. Érdekes egyébként, hogy ez a beosztás nyilván csak békés viszonyok 
között volt meg, ha szükség volt rá, akkor minden férfiember harcolt. Kolozsváron, 
tehát a keleti kapuban, úgyszólván minden férfisírban volt szablya. 

A munkamegosztás mellett, úgy látom, jogosan következtethetek arra is, hogy a 
bal- és jobbszárny közötti rangsorkülönbség viseletben is kifejeződött. Az a kifejezés 
ugyanis, amit minduntalan használok, hogy „szegény sír", annyit jelent csupán, hogy 
viseletén kevesebb fémdísz volt. Ez a viseletbeli különbözőség tehát nem az egyes népi 
egységek ma is meglévő viseletkülönbségéhez volt hasonló (pl. Kalotaszeg, Székelyföld, 
matyók, sárköziek stb.), hanem inkább a családokon belüli életkor-jelző öltözködésnek 
felel meg. Egyelőre nem merek vállalkozni arra, hogy egy-egy családon belül leírjam a 
rangot (tehát életkort s társadalmi helyzetet) jelző viseletkülönbségeket, csak emlékez-
tetek arra, hogy népünknél s másutt még ma is megvan ez a különbségtétel (gyermek, 
legény, leány, menyecske stb. viselet, hajviselet stb.-ben jelentkező szabályok!). 

A nők a soros temetőkben általában szegényesebbek, mint a férfiak. Ebből az 
asszony társadalmi helyzetére vonhatunk következtetést. Néha azonban megesik, 
hogy a férj s felség közül a felséget temetik el rangosabban (pl. a bezdédi temető K(e) 
sírjában, ahol az asszonyt temették lóval). Vajon nem a családba házasodott férfi 
másodrangúságát jelenti-e ez? Olyan gazdag volt az egykori családi élet, annyi min-
den eset alakulhatott ki, amire mi már nem tudunk felelni. Egyébkén sem kutatom 
az egyest, hanem a törvényszerűt. Azt ugyanis sohasem fogjuk elérni, hogy az egyes 
emberek életének ezer év előtti gazdagságába s az azt mozgató egyéni erőkbe bete-
kintést nyerjünk. Feltűnő mindenesetre, hogy az igazán gazdag női sírok olyan hely-
ről valók, ahol vagy kisszámú férfinéppel temetkeztek, vagy a szolgák sokasága 
övezte a nagyasszony sírját. 

Milyen lehetett e temetők tanúvallomása alapján a honfoglaló magyar nép csa-
ládi és társadalmi rendje? Erre a kérdésre szeretnék feleletet adni e fejezet középső 
szakaszában. Eddig tartózkodtam attól, hogy a temetőkben tapasztalt jelenségeket 
magyarázzam. Önmagukból igyekeztem megfejteni, s szigorúan ragaszkodtam ah-
hoz, hogy ne keverjek bele máshonnan vett magyarázatot. Azt akartam megmutatni, 
hogy mit mondanak a temetők. Ahhoz azonban, hogy ezeket a tanulságokat bele-
ágyazhassam az egykori életbe, s hogy kibontsam belőlük az egykori családi és 
társadalmi szervezetet, nem elegendő a régészeti leletek vallomása. Meg kell keres-
nünk, hogy e régészeti tényeknek mi felel meg az életben. Ebben a munkában a 
néprajzi társadalomtörténetet hívom segítségül. 

(László 1944) 
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28. A nagycsalád, nemzetség, törzs 
A kérdés tehát az, hogy ismer-e a néprajz vagy a társadalomtudomány olyan 

társadalmi egységet, amelynek 15-30 tagja van, egy rangos férfi emelkedik ki a tagok 
közül, s kisebb családi egységek (férj-feleség) tartoznak alája. A kisebb egységek 
között szigorú rangsor van, s munkafelosztás uralkodik közöttük. E törvények a bal-
és jobbszárny szigorú rangsorolásával érvényesülnek, amely szerint a balszárny az 
előkelőbb, a jobbszárny pedig az alsóbb réteget képviseli. Az asszonynép és a szolgák 
a jobbszárnyra kerülnek. 

Erre a kérdésre a néprajz és a társadalomtudomány egyhangú igennel felel: ez 
a rend tökéletesen azonos az úgynevezett nagycsalád rendjével s felépítésével. Alap-
vető különbség van azonban a temetők és a nagycsalád között. Az utóbbiban ugyanis 
mindig a jobboldal az előkelőbb, s a beloldalra kerülnek a rangban alacsonyabb fiúk 
és családok. Ez a megfordítottság a magyar őstörténelem egyik legizgalmasabb kér-
dése, mindeddig ismeretlen volt. Ne vágjunk azonban a tágyalás elébe, s ismerjük 
meg, hogy mi is a nagycsalád. 

A magyar ember szavajárása még ma is azt mondja arra a családra, amelyikben 
sok a gyerek, hogy „nagy családja van". Azonban a társadalomtörténet nagycsalád 
(egybeírom a két szót) kifejezése nem ilyesmit jelent. Más valami húzódik meg e szó 
mögött, a társadalom egyik kis egységének sajátos szerkezetét rejti e fogalom. Néz-
zük tehát, hogy mit tudunk erről a vérségi s társadalmi képződményről. Elöljáróban 
néhány általános dolgot mondok el a család kialakulásáról. 

A család ősformája, úgy látszik, azon alapult, hogy még nem ismerték fel a 
fogantatás és a születés közötti összefüggést. Úgy gondolták, hogy minden nőnek 
egy bizonyos életkorban gyermekei kell szülessenek. E hitüket különböző vallási 
hiedelmekkel magyarázták, ezek nagy része most minket nem érdekel. Csak azt 
szeretném itt megjegyezni, hogy ennek az őskori családfogalomnak maradványát 
sok régi eredetmonda őrzi, így többek között az Árpád-ház eredetmondája is ilyen 
jellegű. Álmos sem apjától fogantatik, hanem Emesének álmában a törzs őse, a 
Turul jelenik meg. A régi kínai eredetmondák is mindig csak a császár anyját 
tartják számon, s a világmindenségnek is éppen úgy, mint a császárnak, csak 
anyja van. Ilyen ősi teremtő istenanyában hittek a szkíták is, s e hitük eljutott a 
honfoglaló magyarságig. Nálunk később a Boldogasszony-tiszteletben finomo-
dott kereszténnyé ősvallásunk gyönyörű istenasszonya. Szent István Szűz Mári-
ának ajánlja fel népét s országát, s Magyarország védasszonya mind a mai napig 
Isten fiának anyja. 

A gyermekek az anyajogú családban kizárólag az anyáé voltak. A család feje 
nem a férj volt, hanem az anya testvérbátyja. Ha ez megházasodott, új családjában 
csak alárendelt szerephez jutott, húga vagy nénje családjának azonban továbbra is ő 
maradt a feje. A vérségi leszármazást csak anyai ágon tartották nyilván, s az öröklés 
rendjén sem apai, hanem a nagybátyai öröklés érvényesült. A családban a fiúkat és 
a lányokat már korán elválasztották, s a fiúk. tekintélye nénjeik felett már gyermek-
korban is érezhető volt. 

Nehéz egy ilyen ősi, ma már csak csökevényeiben meglévő, állapotot életformá-
hoz vagy termelési rendhez kötni. Az azonban kétségtelen, hogy a fejlettebb társa-
dalmakban legtovább a földművelő és marhatenyésztő népeknél maradt fenn. 

A lovas pásztornépeknél már igen korán, olyan korán, hogy jóformán már em-
léke is kiveszett, egy másik családforma jutott uralomra: az apai leszármazáson 
alapuló családrend. A magyar nagycsaládnak is ez a rend volt az alapja, s ezért 
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bővebben foglalkozom ezzel. Érdekes, hogy Thurwald, a kitűnő néprajzkutató, 
összefüggést lát az apai önkényuralom kifejlődése és a társadalomszervezés politikai 
előtérbelépése között. E szerint nem valami titokzatos ösztön magyarázza meg azt, 
hogy a lovasnomádoknak olyan nagy szerepe volt a környező földműves népek 
megszervezésében, hanem az, hogy családi mintára szervezett államéletük sokkal 
nagyobb összetartó erőt képviselt, mint az anyai leszármazás, de mégis férfiuralom 
(a báty uralma) alatt álló társadalmi képződmények. 

Az apai család öröklésrendje, aszerint, hogy kiscsaládban (ez a mai értelemben 
vett család), vagy nagycsaládban érvényesül-e, kettős. Az első esetben a fiúk örököl-
nek, a második esetben pedig a családfő legidősebb testvére, vagy az arra legalkal-
masabb családtag örökli a hatalmat. Minket elsősorban a második tétel érdekel. Ezt 
a tételt sem vizsgáljuk világviszonylatban, nem kalandozunk el az afrikai néger vagy 
amerikai indián párhuzamokért, hanem csupán emlékeink egyrészét vizsgáljuk meg. 
Ezt az emlékanyagot a magyarral életformában - s részben vérben is - rokon népek-
nél keressük meg. Azokon a tájakon keressünk tehát magyarázatot a magyar nagy-
családhoz, amelyekre a magyar család szókincse, történeti s régészeti adatok és a 
magyar temetőkben található temetkezési szokások vezetnek. A finnugor és török 
népek családi szerkezetét nézzük meg. A füves puszták lovasnépeinél, úgy látszik, a 
legrégibb ez a rendszer, talán náluk is alakult ki. 

A finnugor népek nagycsaládrendjét s később a török-tatár népekét is, törzs-
szervezetükkel együtt ismertetem, mert a kettő szétválaszthatatlanul egybeforrott. 
Egyúttal tehát a magyar nép törzsi szervezetének párhuzamait is bemutatom. 

Az anyag bemutatásakor egy ideig azt a tanulmányt követem, amelyben Zdenko 
Vinsky igen hasznosan állította egybe orosz, finn, német, magyar s más kutatók 
nyomán a nagycsaládra vonatkozó adatokat. Később bővítem ezt a kört, mindenütt 
jelzem azonban, hogy kinek eredményeit és adatait közlöm. 

Az osztyák faházakban mindig több család lakik együtt, s ezek felosztják egymás 
között a lakás belsejét. Rendesen 3-6 vérrokon család lakik egy házban, de van olyan 
feljegyzés is, amelyik szerint egy nagyobb házban mintegy 30 család lakott egy fedél 
alatt. Divatozik közöttük a feleség vásárolása, s nyoma van az egykori nőrablás 
szokásának is. A vételdíjat (kalym) még a házasság előtt ki kell fizetni. Az új asszony 
férje apjának (a nagycsalád fejének) teljes engedelmességgel tartozik, s előtte el kell 
fedje arcát. 

A votyák nagycsalád tagjainak száma 25-30. néha 40 fő. E nagycsalád tökéletes 
mása található meg a délszláv nagycsalád-rendszerben. Egy kitűnő orosz kutató -
Smirnov - nyomán így jellemzi Vinsky a votyák nagycsaládot: „A család fejét Kuz'o-
nak (a legnagyobb, a gazda) hívják. Ez a házas vagy nőtlen fiúk munkaképes apja 
vagy legidősebbje. Hatalma vérségi és gazdasági eredetű. Kötelessége a család érde-
keit képviselni, egyébként mást választanak helyette... A család tagja felett korlátla-
nul uralkodott, eladhatta lányát, fiai számára feleséget szemelt ki stb. Manapság a 
családi tanács támogatja. 

Az egyes házaspárok külön kunyhóban laknak, de közösen étkeznek... A ki-
szakadt családok is megőrzik kapcsolataikat a törzscsaláddal. Az asszony helyzete 
elég rossz, meddősége válóok, ez esetben egyszerűen elűzhetik. A nők mindig a 
férfiak után esznek, egymás között, távol az asztaltól. Apósa előtt s férje bátyjai és 
öccsei előtt az asszony el kell takarja tekintetét, s nem szabad előttük mezítláb vagy 
éppen öltözet nélkül mutatkozzék. Asszonyvásár dívik,^ s megvan a leányrablás 
szokása is, de a menyasszony előzetes beleegyezésével. Általában egynejűek, csak 
itt-ott figyelhető meg a többnejűség. Az özvegyet elhunyt férje bátyja vagy öccse 
veszi el (leviratus). Házközösség, a rokonok házassági tilalma (exogámia) és erős 
őstisztelet jellemzi a votyák nagycsaládot... néhol az anyajog nyomai is fellelhetők 
még." 
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Eddig szól Smirnov tudósítása. Meg kell magyarázzak itt egy, számunkra fontos 
kifejezést: a nagycsalád feje munkaképes apa, vagy legidősebb testvér lehet. A dél-
szláv nagycsaládban meg is mondják még a „munkaképesség" határát. A család feje 
60. életéve betöltésekor az utána következőnek adja át az irányítást. Márpedig na-
gyon jól tudjuk, hogy nemcsak 60, de 70, sőt 80 éves férfiak is néha erejük teljében 
vannak, s jól bírják a munkát. Megjegyzem itt, hogy a nagycsalád nemcsak vérségi 
közösség, hanem munka- és vagyonközösség is. E munkaközösségben minden csa-
ládtagnak megvan a feladata, csak éppen a nagycsalád fejének nem kell dolgoznia. 
Ő csak intézkedik s felügyel. A „munkaképesség" kifejezés tehát nyilván nem a 
családfő munkájára vonatkozik, hanem valami más dolog lappang e meghatározás 
mögött. A nemzetközi néprajzi anyagból ki is derül, hogy nem a munkaképesség az, 
ami határt szab a családfő uralmának, hanem férfiasságának meggyengülése és el-
vesztése vet véget hatalmának. Ezt a kérdést később még bővebben tárgyalom, mert 
a magyar nagycsaládban, sőt a pogány korban az Árpád-házban is, ez kormányozta 
az öröklés rendjét. Most csak a votyákok szokásait egészítem ki azzal, hogy él közöt-
tük az a hit, hogy a család nem lakhatik tovább egy helyen 40 évnél. Vagy el kell 
költözzék, vagy pedig fel kell áldozni egy embert. Mivel a falu nem más, mint a 
nagycsalád, következésképpen a feláldozandó ember sem más, mint a nagycsalád 
feje. Ezt egy másik votyák hagyomány meg is mondja. E szerint régebben ősszel 
összegyűlt a nagycsalád a legkiválóbb öreg embernél (a nagycsalád fejénél), s ott ülte 
meg a halottak napját. Ezután az öreg önként feláldozta magát. Róheim Géza úgy 
magyarázza ezt a szokást, hogy az őszi áldozat nyilván egyrészt hálaadás a múlt év 
terméséért, de egyúttal a következő év termékenységének varázslása is. A föld és az 
ember termékenysége szoros kapcsolatban jelentkezik ebben a szokásban. Valószínű, 
hogy ez az áldozat nem évente, hanem negyven évenként következett be, vagy akkor, 
ha valamilyen sorsdöntő esemény követelte meg (pl. nagy szárazság, új hazába való 
költözés stb.). Ne idézzünk most tovább e tétel tárgyalásánál, hanem folytassuk a 
finnugor nagycsalád ismertetését. 

A mordvin nép két részre tagozódik: a keleti mordvákra és a nyugati ardzsákra. 
Az apai nagycsalád teljes virágzásában él náluk is. Még ma is megesik, hogy egy-egy 
faluban csak egy nagycsalád lakik. A család legöregebbjét rendkívül tisztelik, s kor-
látlan hatalma van a családtagok felett. О irányítja a háztartást és a termelést. Divat-
ban van még az asszonyvásár is. 

A cseremiszek falvainak keletkezéséről hasonló értesítéseket kaptunk. Az erdő-
ben házat építő cseremisz fiai apjuk háza mellett vernek tanyát, ezek fiai ismét itt 
maradnak, s így keletkezik a falu, amelynek minden tagja egy családból való. 

Áttérek most a török népek nagycsaládrendszerének rövid ismertetésére. 
A Nyugat-Ázsiában lakó kazak-kirgizek 3 hordára oszlanak: a nagy-, közép- és 

kishordára. Ezek valamennyije ismét törzsekre bomlik, a törzsek pedig nemzetségek-
ből állanak, a nemzetségek nemeit és ágait pedig nagycsaládok alkotják. Elvileg tehát 
egy-egy nomád nép egyetlen hatalmas vér- és vagyonközösség. Gyakorlatilag azon-
ban ma már szinte lehetetlen kiigazodni e megszakadozott s így bonyolulttá vált 
fokozatokban. Még a legjobb emlékezőtehetségű kazak-kirgiz is eltéved néha a ke-
resztül-kasul futó rokonsági szálak szétválasztásában. 

A kirgiz élet kitűnő ismerője, Wilhelm Radloff, a következőket írja a kirgiz 
életről: a közeli rokonságban álló családtagokat az osztatlan családi tulajdon szoros 
érdekszövetségbe zárja. Hozzájuk csatlakozhatnak távolabbi rokonok, vagy más szá-
lakkal odafűzött családok, s így alakul ki a kirgiz élet legkisebb társadalmi egysége: 
az aul. Ez az aul télen-nyáron együttmarad, s a közösség magvát képező család 
legöregebbje igazgatja. Az időjárás viszontagságaitól védett téli szállásokon több 
rokon aul is egybegyűlik, s ezekből alakul ki a nemzetség. A több nemzetségre is 
szaporodó közösség élete nem lehetne súrlódásmentes, ha nem tartana rendet közöt-
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tűk a leghatalmasabb család feje. Feladata a bírói tisztség ellátása, s megszabja a téli 
legeltetés rendjét és a szállások sorrendjét. Ilyen nemzetségek szövetségéből keletkez-
nek a törzsek, ezek szövetsége alkotja a népet. Valamennyi magasabb szövetségnél 
ismét kialakul az egyeduralomnak fentebb ismertetett formája, s végül a legerősebb 
törzs kánja uralkodik az egész nép felett. Kialakult a kirgizeknél lassan egy nemes s 
egy nem nemes osztály („fehér csont" a nemes, „fekete csont" a köznép neve). 

Minden kirgiz nagycsaládnak megvan a téli szállása. Ez öröklődik, s pontosan 
el van választva a többi téli szállásoktól. A lehetőség szerint természetes határok 
(gyepűk!) választják el a szomszédos területtől, ha ilyen nincsen, akkor kövekkel 
vagy oszlopokkal jelölik meg a határt. A határokat valamennyi kirgiz ismeri és 
tiszteletben tartja. 

Ezek a szokások nemcsak a kirgizeknél találhatók meg, hanem általában jellem-
zők a belsőázsiai törökségre. 

A házasságot néha hetedíziglen tiltják a rokon családok között. A rokonságot 
emlékezetükben tartják számon, s az aki nem tudja hét őse nevét, semmirekellő, 
jöttmentnek számít. Emlékezetük hihetetlenül jó. Állítólag néha 30 nemzedéken ke-
resztül tudják követni a családfát. A közösség az őt ért sérelmekre egységesen vág 
vissza (vérbosszú). 

(László 1944) 

29. A jurta az Altáj-vidéken 
A jurtok felállítása és belső tagozása mindenütt ugyanaz. Közepén áll a tűzhely, 

felette vasháromlábon fazék áll. A tűz egész nap megszakítás nélkül ég. Ha a jurtot 
az ajtótól számítva négy, nagyjából egyenlő körcikkre osztjuk, akkor megkapjuk a 
benne folyó élet egész rendszerét. Az ajtóval szemben a tűzhely mögött van a csa-
ládfő helye. A körnek a családfőtől jobbra eső fele a férfiak oldala, a balra eső rész 
pedig a nőké. Közvetlenül a családfő jobb oldalán van a tisztelethely, ide ültetik a 
különösen megbecsült férfivendéget. A többi férfi vendégek s a család többi férfitagja 
a jobboldali alsó körcikkben foglalnak helyet. A felnőtt fiúknak megvan ugyan a 
joguk, hogy a család helyére üljenek, de többnyire az ajtó jobb oldalán tartózkodnak. 
A baloldali hátulsó körcikk a család helye, az első körcikk pedig a női látogatóké. Ha 
nagyon tisztelt női vendég érkezik, akkor számára a család helyének az ajtó felé eső 
részét jelölik ki. Ha több vendég gyűl össze, akkor ezek úgy rendeződnek el, hogy a 
kevésbé tiszteltek a megfelelő körcikkben mindig közelebb kerüljenek az ajtóhoz. Az 
asszonyok, a segítséget kérők és a szolgák közvetlenül az ajtó mellett ülnek. A család 
helyének hátterében találjuk az ágyat. Deszkaalapzaton nyugszik s rangos házakban 
vastag, szélükön díszesre varrott nemeztakarók borítják. Az ágyon részben tollal, 
részben juhgyapjúval kitömött párnák fekszenek s sok szőrmeféle, amelyek takaró-
ként szolgálnak. Az ágy rendszerint kb. két és fél méter hosszú, s mintegy kétméter-
nyi szélességű. Itt fekszik az apa feleségével s gyermekeivel. Éjjel függöny takarja el, 
nappal azonban a függönyt elhúzzák. Áz ágytól jobbra egészen az ajtóig, bőrzsákok-
ban és különféle ládákban áll a család vagyona. A jobboldali, hátsó körcikkben a 
zsákokat szőnyegek takarják. A szőnyegek felett a sátor rúdjaira bálványképek van-
nak felfüggesztve. Ezek kerek faabroncsok, közepükben széttárt lábakkal és karokkal 
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álló alakok vannak. Közelükben vannak az összecsavart nyúlbőr bálványok, melye-
ket zsineggel kötnek össze, s úgy függesztenek a mennyezet rúdjaira. Azután egy 
vízszintesen kifeszített zsinórról kilenc tarka szalag vagy rongy csüng le, közülük a 
középsőt ember vagy állat formájára szabtak ki. A rongyokat somo-nak hívják. A 
bálványok valamennyijét a nép általánosságban csak kudai-nak mondja (a szó jelen-
tése: isten). Radloff azt írja, hogy nem hiszi, hogy az altaiak sokat törődnének azzal, 
hogy miféle istenségek lógnak ott. Az istenségeket rendszerint sámánok, vagy más 
hozzáértő emberek készítik. A bálványok kell, hogy megvédjék a házat a sötétség 
rontó hatalmaitól s szerencsét hozzanak a bent lakókra. Annyi azonban kiderült, 
hogy a 9 rongy a 9 őst jelképezi, de csak igen ritka esetben történik az meg, hogy 
ezeknek áldozatot hozzanak. A ház védőisteneinek egyik legfontosabb feladata, hogy 
a zsákokban s ládákban őrzött vagyont megvédjék a károsodástól. Ezért is helyezték 
valószínűleg „oltárukat" a vagyon fölé. 

A jurt férfioldalán vannak felfüggesztve mindazok a tárgyak, amelyek a férfiem-
ber munkájához szükségesek: puskák, tölténytáskák, fékek, szíjak, nyergek, terhelő 
nyergek, korbácsok és így tovább. Az asszonyok oldalán pedig azok a holmik talál-
hatók, amelyek az asszonynépet szolgálják: az asszonyok lovaglófelszerelése, gazda-
sági és konyhaszerszámok, edények, kannák, facsészék, őrlőkövek, nagy tömlők a 
kumisz és airan számára. A kisgyermek bölcsője ma igen egyszerű és célszerű szer-
kezetű. Az ágy előtt a tűznél áll egy hosszúkás, nyírfakéregből készített teknő, amely-
nek egyik oldalán két kurta lába van. A két lábra kötelet erősítenek, s ezt a kötelet a 
jurt mennyezetéhez kötik, úgy hogy a bölcsőt kissé megemelje. A bölcső lábatlan 
része a földön nyugszik, ha ringatni kell a gyermeket, az anya meglöki a bölcső 
lebegő végét. 

A tűz körül a földön néhány állatbőr fekszik, szőrével felfelé fordítva. Rendsze-
rint juh- vagy marhabőrök, s ülésül szolgálnak. Piszkosak és zsírosak, mert mindenki 
ezeket használja evés közben arra, hogy zsíros ujjait beléjük törölje. Általában a 
legtöbb ételmaradékot a földre dobják, éjjel a kutyák hordják el ezeket, s így a jurtban 
néha tűrhetőbb állapot uralkodik. 

Ha nagyon tisztelt vendég jelenik meg, akkor a díszhelyre új nemezpokrócot, 
gazdagabb helyen szőnyeget terítenek. Radloff még a következőkkel egészíti ki a 
jurtról adott képét: „A mennyezet és a mennyezet rúdjai feketék a füsttől, az egész 
teret sűrű füst lepi el. Ehhez járul még, hogy a sajt és a tej feldolgozása is itt folyik s 
savanykás szag terjeng a sátorban. A jurt ajtajánál több bárányka, fiatal kecske vagy 
borjú van a rácshoz kötve, s ezek időnként panaszosan bőgnek." 

Radloff leírását kitűnően egészíti ki Almásy György, aki a kazak kirgizek között 
járt, és a jurtban való étkezésről számol be. Radloff az 1860-as években járta be a 
területeket, Almásy jó negyven évvel későbbről tudósít minket. 

A fővendég szemben ül az ajtóval, a többi vendég mellette kétoldalt kuporog. A 
háziúr, mint utolsó a félkörben, a jobbszárnyra telepedik le. A háziúr az illemszabá-
lyok szerint nem vehet részt az ebéden, miután neki kell kiszolgálnia a vendégeket 
(ugyanúgy tehát, mint amikor több törzs gyűl össze). Az asszonyokat, ha belépéskor 
véletlenül a sátorban vannak, semmibe sem veszik, csak a régi ismerős köszönti 
kézfogással az „uralkodó asszonyt", a többi legfennebb főbiccentést kap. Mialatt a 
férfiak beszélgetnek, az asszonyok a szomszédos jurtban puhára főzik a juhhúst. Egy 
óriási kazánban főzik, s mást nem tesznek vele, mint megsózzák. Másfajta készítés-
módot nem ismernek. 

Az ételt fatányéron adják át. A különösen megtisztelt vendég a juh fejét s gyenge 
bordadarabjait kapja. Más tiszteletbeli darabokkal is kedveskednek az idegen ven-
dégnek. Ilyenek: a koponyáról leszedik a tokadarabokat, a nyelvet, a füleket és a 
szemüregek zsírrétegét, s ezeket adják néhány borda, combhús és némi tiszta farok-
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zsír kíséretében fatálra téve a vendégnek. Az asszonyoknak néha-néha valami jobb 
falatot dobnak oda, amit ők azután, lehetőleg visszavonulva, elköltenek. 

Amint látható tehát, Almásy idejében még nagyon élénken megvolt az ételosztás 
és ültetés rendje. 

(László 1944) 
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V. A KORSZAK HITVILÁGA 
ÉS MONDÁI 
30. A magyar néprajzkutatás 
tükrében 

A mitológiák írásának korában még nem alakult ki az összehasonlító néprajzi 
kutatás módszertana. Kevesen ismerték fel az alapvető' tételt, kereszténység előtti 
hitvilágunk vizsgálásának a lényegét, hogy a magyarság akkori vallása természete-
sen nem származhat máshonnan, mint azoknak a népeknek a hitvilágából, amelyek-
kel együtt élt, amelyek közül kiszakadt. De még ez a felismerés sem oldott meg 
mindent, minthogy jóidéig nem volt egyértelmű válasz arra sem, hogy kik is valójá-
ban ezek a népek, a magyarok rokonai. A helyes módszertani elv, és a rokon népek 
megtalálása után a kiterjedt összehasonlító vizsgálatoknak útját állta a rokon népek 
néprajzi adatainak a teljes hiánya, vagy - jobbik esetben - hiányos ismerete. 

Kutatóink szeme előtt - Cornides Dániel 1785-ben elhangzott székfoglalójától 
Kandra Kabos jó száz évvel később megjelent könyvéig - a germán mitológia rend-
szere, s még inkább az antik mitológia gazdag világa lebegett, s szerették volna, ha 
a magyarság mitológiája is ezekhez hasonlóan teljes és kidolgozott rendszer lett 
volna. 

Ez a kívánság vezette a kötetünkben szereplő valamennyi tudóst, akiknek tudo-
mányos eredményei vitathatók vagy ma már vitára sem méltók, de szenvedélyes 
érdeklődésük, lázas kutatómunkájuk, bontakozó tudományos életünk korában, min-
denképpen elismerésre méltó, tiszteletet érdemlő. 

A sort Cornides Dániel (1732-1787) latin nyelven írt munkája, az első magyar 
mitológiai mű nyitja meg. Az Értekezés a régi magyarok vallásáról persze analógiák 
alapján állapítja meg egykori hitvilágunkat. Második Horváth János (1769-1835) A 
régi magyarok vallásbéli s erkölcsi állapotjokról szóló tanulmánya. Ez a munka már 
- helyesen - finnugor, sőt uráli rokonságunk ismeretében készült. Az utána munkál-
kodó kutató, Kállay Ferenc (1790-1861) ugyancsak nagyot lépett előre mitológiánk 
helyes megismerése felé A pogány magyarok vallása című művében, azt hirdetve, 
hogy kereszténység előtti hitvilágunk a sámánizmus, vagyis uráli rokonaink néphi-
tének a tanulmányozásával tárható csak fel. Ipolyi Arnold (1823-1886) monumentáis 
könyve, a Magyar mitológia nem nyelvrokonaink, hanem egyéb népek vallástörté-
neti adatainak az összehasonlításával rekonstruálta a magyar mitológiát. Vaskos 
könyve nem pogány világnézetünk kódexe, hanem szellemi kultúránk első elemző 
összefoglalása, amelynek modernebb változatával a magyar néprajz még napjaink-
ban is adós! Következő az Ipolyit bíráló Csengery Antal (1822-1880) Az urál-altáji 
népek ősvallásáról című munkája. Csengery is hangsúlyozza, hogy „ősvallásunk" 
nem lehetett más, mint rokon népeinké. A legszerencsésebb kezű néprajzi gyűjtő, 
Kálmány Lajos (1852-1919). О is finnugor rokonaink hiedelmével veti össze a magyar 
hitvilág jelenségeit. 
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Cornides Dániel: 
A régi magyarok vallásáról 

Ezek után semmi kétségem nincs afelől, hogy a magyarok csak egyistent imád-
tak, a világegyetem teremtőjét, vagy ahogy a Névtelen Jegyző mondja: „a mindenek 
urát", egyedül hozzá fohászkodtak, és csak neki mutattak be áldozatokat. Jól tudom 
azt is, vannak, akik rendre azt állítják, hogy a magyarok istenei között ott volt Mars, 
Hercules és Venus is. De kérdem, ugyan honnét veszik ezt? Hérodotosz ugyanis a 
IV. könyvében egyértelműen a szkítáknak tulajdonítja ezeket az istenségeket, de mi 
mást lehet ebből megállapítani, mint azt, hogy volt az ókorban egy nép, amelyik 
ezeket az isteneket vallásos tisztelettel vette körül, hogy melyik nép volt ez, azt már 
pontosan nem lehet tudni. A görög és a római írók ugyanis az ismeretlen tájakon lakó 
népeket, noha azok eredete, szokása, nyelve, lakóhelye más és más volt, igen szaba-
don és bizonytalanul, egyetlen szóval szkítáknak nevezték, így aztán ezzel a szóval 
egyetlen népet sem lehet határozottan megjelölni, mert egyszerűen nem mond sem-
mit. Végül pedig semmiféle hitelt nem érdemel, amit a magyarok Damasek nevű 
istenéről mond Székely István Világkrónika című munkájában. Heltai Gáspár újra-
élesztette ezt a mesét Damasekról, a magyarok egykori istenéről - forrása, miként ez 
köztudott, Székely István volt. De kérdem, ki hallott bármit is erről a nevetséges 
Damasek istenről, ilyet nem ismer a régiségtudomány! Ostobaság! Mindenesetre 
nincs adatunk arra, hogy a magyarok, amíg a keresztény igazság fénye nem jutott el 
hozzájuk, ismertek-e más istent a világmindenség teremtőjén kívül, és az egyistennek 
kijáró tiszteletet többeknek is megadták volna. Egyébként nem a házban égő tüzet 
tartották a magyarok, és hasonlóan a perzsák is, a legfőbb istenség jelképének, hanem 
az égi örök tüzet, vagyis a napot, amely mindeneket melegít és fényének sugarával 
a halandókat élteti. 

A magyar isten szó is ékes bizonyítéka ennek. Miként egykor a régi perzsák az 
istent saját nyelvükön jisdannak hívták, ahogyan ezt Thomas Hyde História religio-
nis veterum Persarum (A régi perzsák vallásának története) című könyve és mások 
is tanítják: így a magyarok is ősi nyelvükön még most is istent mondanak; ez az 
elnevezés kétségtelenül a tűz (ignis) szóból származik, ami kaldeus nyelven ignisz-
nek hangzik. De a görögök is, a kaldeus esta után az örök tüzet nemcsak hesztiának, 
hesztinnek vagy hesztiének, hanem hisztiének is nevezték. (A szónak ezt az alakját 
lásd Hérodotosznál, IV. könyv, 59. fejezet, de másutt is előfordul, és tökéletesen 
megfelel a magyar isten szónak.) 

Valóban, a magyarok ma is istent mondanak és ez, mint láttuk, a tüzet jelentő 
ignis szóból származik, és ők - akárcsak a régi perzsák, ahogy Hyde, Cudworth, 
Wesseling és mások tanítják, a tüzet sohasem tekintették istennek, hanem csupán a 
mindenható és az égben lakozó isten egyik jelképének. Éppígy a magyar néppel 
rokon avar nép vezére, a kagán, amikor maga és az egész avar nép nevében esküt 
tett, Menandrosz szerint ilyen átkot mondott arra az esetre, ha a rómaiaknak adott 
esküjét megszegné: „kard pusztítsa el őt és az egész avar népet, ömöljék rájuk az ég 
és csapjon beléjük a tűzisten, aki az égben van" stb. Meglehetősen könnyű felismerni, 
hogy a magyarok is az égben lakó isten jelképének tartották a tüzet, és miként ez a 
kagán, a legfelső istenséget metonimiával talán folyton tűznek nevezték, így később 
megmaradt az isten szó. Volt tehát a régi magyaroknak is isten-tanuk, éppúgy, 
miként a perzsáknak, és talán józanabb is volt, mint ahogy általában vélik. 
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Horváth János: 
A jó és a gonosz főbb alkotású lelkekről 

A természet erejinek törvényire, s tüneményeinek okaira nem akadván mívelet-
lenségében az emberi elme, és érezvén mívelkedésökre a maga tehetetlenségét, azo-
kat mind bizonyos láthatatlan, s az érzékenységek (érzékek) által meg nem fogható 
valóknak tulajdonította. Innét a hajdani népek a napot, a holdat, a csillagokat, a tüzet, 
a földet, a vizet, a levegőt stb. mind lelkekkel népesítették meg képzelődésökben. 
Mivel pedig a kultúrának azon fokán, amelyen álltanak, egyedül az vala minden 
törekedéseik célja, a jó, ami érzéki kívánataikat, reményeiket betöltötte, a lelkeket, 
kiknek eszközlésök által, vélekedésök szerént azt elérniök engedtetett, jó géniuszok-
nak, démonoknak nevezték. A párszizmus szerint is hét Amsaszpand, fölélek, és 
számtalan Izedek, szolgáló lelkek vágynák, kik városokra, folyó vizekre, hegyekre s 
házakra viselnek gondot. A szamojédok, osztjákok a napot és a holdat tartják vala 
alistenségeknek, főbb lelkeknek, s némely fákat, hegyeket meglelkesítve lenni gon-
doltak. Szóval majdnem minden régi népnél találni oly Valókat, kik isten és az ember 
között közép helyen álltanak. 

Hogy a magyarok is hittek légyen ily lelkeket, a régi urdung névben bizonysá-
gunk vagyon, kit a finnek wum-urdnak neveznek. Ezt ma mi ördögnek mondjuk. 
Az angyal néven kívül, más nem lévén nyelvünkben a jó lelkek nevezésére - mellyel 
bennünket kétségkívül a keresztény hit esmerkedtetett meg - azoknak régi nevök 
vagy elveszett, vagy az urdung annyit tett, mint démon a régieknél, s azt mind a jó, 
mind a rossz lelkekre alkalmaztatták, vagy pedig tán, mint mai napiglan is a köz-
beszédben, a jókon általában a jó lelkeket értjük - , jóknak hivatottak. De ha ez úgy 
nem volna is, abból, hogy a különös szerencsétlen eseteiket, bajaikat, s minden 
rosszat - amint meg fogjuk látni - az ördögök munkájoknak néztek; nem szenved 
kétséget, hogy a gazdag halászatokat, szerencsés vadászatokat, barmaik szaporasá-
gát, s jó tejelésöket, valamely veszedelemből lett megmenekedésöket, nyilaiknak 
derék repülésöket, közvetlen mindannyi láthatatlan jó őröknek tulajdonították. És 
valamint a különös jóvakat, a földből - mely csordáikat táplálá; az égből - ahonnét 
a termékenyítő harmatok estenek; a vízből - melyben számokra a halak ívtanak; s 
az erdőkből vették - hol nékik a vadaik szaporodtak; úgy igen hihető, hogy e jókat 
is azoknak körülötte lebegni, s reájok különösen ügyelleni vélték. Innét lett becsü-
lésök tárgya az ég, a levegő és a víz, és zengtek éneket a földnek. Igazában tisztele-
tök, a jótétemények emlékinél, kútfejénél, magokra a körülöttük gondos őrt tartó 
jókra, nem mint istenekre, hanem csak mint hatalmas lelkekre vala igazítva. Mi 
okból is tehetnénk tudatlanabbá a magyart Szibéria buta lakosinál, kik említett 
alisteneiket nem imádják, hanem egyedül őseik hagyományi eránt való tekintetből 
tisztelik? - Nem különben a sok rosszat is, melyekkel embernek e világon küszköd-
nie kell, minden régi népek bizonyos gonosz lelkektől származtatták: kiket valamint 
természetökre, úgy formájukra s lakóhelyökre nézve rettentőképpen festettek volt. 
Ilyen vala az indusoknál Bratr, a kígyóforma gonosz démon, kit Indra - a Ferestehát 
villám fegyverű királya - a hegyek között megvert, és az ő serege, a Djeniánok. Ilyen 
a perzsáknál Ahrimán - Ormuzdtól teremtve - ki irigységből gonosszá (dév) lett, 
esküdt ellensége minden jónak; igazságtalan, tisztátalan, hazug, álnok, maga a 
gonoszság, halállal terhes. Az alkotó erővel, melynek részese lett, oly valókat hozott 
a világra, kik az ő uralkodása alatt a setétség országát teszik. Az Ormuzdtól terem-
tett jó lelkeknek mindenekben szünet nélkül ellenök dolgoznak. Ótőlök származik 
minden gonosz, minden rossz. Vágynák halál, szegénység, s nyavalyák dévjei. 
Ahrimán képének a setétséget tartották. A Káspi-tenger mellékiek pedig az.t hitték: 
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a tűz mezőn Bakunál vagyon eltemetve, s a zsírjával táplálja a szünet nélkül vaJó 
lángot: mások szerént pedig az ő lakhelye a Ducak, a mély setétség, hol őtet olvasz-
tott érc sütögeti. És ez a tanítás a napkeleti filozófiával széltiben elterjedt: miképpen 
azt a finnek wum-urdjában (vízi-emberében) láthatni, aki az ő vélekedésök szerént 
a vízben, a tűz ellenségében lakozik; a régi tótok Csertájában, kit ők feketének 
képzeltek volt. Innét mind őket tartották a házasság háborítójinak: ők akadályoztat-
ják halászatjokat; ők ártanak vadászatjokban; ők rontják meg kisdedeiket, vagy 
azokat elcserélik; ők táplálják a tűzokádó hegyeket, a hévizeket; ők okozták a nya-
valyákat, s őtőlök származik a döghalál. 

Hogy a magyarok is ismertek ily gonosz lelket, a két régi magyar szó: urdung 
és ármányos, nem hágy kételkedni. Ha mind közös név lehetett is az urdung, vagy 
a magánhangzókat megváltoztatván az ördöng, bizonyos mindazáltal, hogy azon 
közönséges gonosz lelket értettek; és talán e kártékony seregnek fejedelmét nevezték 
e néven, minthogy a többit a közbeszédben rosszaknak, gonoszaknak szoktuk álta-
lában mondani. A sátán nevet csak a keresztény hittel vették fel nyelvökbe. Az 
ármányos név - mely ármánytól származik, vagy arimanius régi magyarosan írva -
még a községnél (itt: általánosan) is ismeretes. Első tekéntettel szembetűnik, hogy azt 
eleinknek a perzsáktól kellett kölcsönözniek. Abból pedig még hihetőbbé lészen, 
hogy az ördöngös s ármányos nevezetek mái napiglan is egyértelműek: egyik is, 
másik is arról mondattatván, akiben rossz, hamis, álnok, istentelen lélek lakozik: 
valamint az ördög egyenlő hatalma az Ahrimánnal vagy Ahermánnal: ennek a per-
zsáktól, annak a magyaroktól tulajdoníttatván a rosszaknak adása, teremtése. Vagy 
tehát már a perzsákkal lett közlésük (kapcsolatuk) előtt ilyképpen gondolkodtak a 
magyarok a magok ördöngjökről, vagy hozzájok közelebb estekkel átvévén e cikkelyt 
a mágusoknak tanításokból, az Ahrimánnak alkotó erejét annak is tulajdonává tették. 
Innét ügyesb a magyaroknak mind e korig kiírhatatlan ördög adt(a)-ter(emtette) 
káromkodásokat régi vallások maradványának tekinteni, mint reájok a IV. Béla tábo-
rában katonáskodott manicheusoktól ragadottnak tartani... 

Kállay Ferenc: 
A magyarok istene 

Menandrosz már korábban hasonlót jegyzett fel az Altaj hegyeken lakó törökök-
ről, kik szinte a természeti erőket tisztelték, úgymint tüzet, vizet, földet; jóslóik voltak 
„és róluk azt tartották, hogy a veszedelmeket elhárítják, a bajokat elűzik és más 
szerencsétlenségeket is jóra fordítanak; magát Zémarkhoszt is (ti. görög császár kö-
vetjét a VI. században) körbevezették a tűz körül, és ezzel a szertartással, amely náluk 
szokásos volt, megtisztították." 

Az ily jósok- vagy sámán papokról krónikáink is beszélnek, mint majd látni 
fogjuk. Vatáról, Jánosról, Rázdiról való hagyományok kétségen túlivá teszik, hogy a 
kijött magyarok vallása már Volga-földi laktokban samanizmussal volt megkeverve, 
amelynek fő része a bűbájosság, Rázdinak éppen azért varasole neve van Bonfiniban, 
azaz varázsló. Pogány magyarjaink egy főistent hittek, kinek mint világ teremtőjének, 
Theophülaktosz szerint áldoztak, de lassanként a tiszta hit babonák által beámyékol-
tatott, a teremtő helyét a természet foglalta el, nyelvünk benső alkata is ez átmenetre 
mutat, mert a természet a teremtés kifolyása, a teremtés pedig a teremtő erő munkája, 
mely csak szellemileg felfogható, a néptömegekben rendesen hittantanítás által fenn-
tartható. A sámán papoktól, kiknek minden tekintetek (tekintélyük) s világi hasznok 
a babonáskodás mesterkélt űzésétől függött, tiszta hittanúsítást nem lehetett várni, 
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ők maguk is, a nagy természet kebelén csüngve, egy hajóban eveztek a néppel, melyet 
vezettek, ami őket felülemelte a sokaságon, az a tündérkedés volt, melyben magokat 
máig is gyakorolják az észak-sarki földeken. A tündér, tündérkedés, tündérvilág stb. 
fontos jelentésű szók nyelvünkben, amelyek mély pillanatot (betekintést) hagynak 
vetni őseink egykori babonáira. 

A pogány lapp, finn, tatár sámánizmus közti nagy hasonlatosság innen kima-
gyarázható, s mivel annak teljes vázlatát adták az utazók, könnyű leend azokból 
kipótolni belföldi krónikáink hiányait, melyek keresztények által íratva bűnnek is 
tárták a részletességekre leereszkedni, de annyit mégis, bár nagy általánosságban 
feljegyeztek, mennyi az egybevetésekre biztos alapul szolgálhat. A csudásság, bűvé-
szet, tündéres képzetek, láthatatlan szellemek, holtak fel-feltűnő lelkei, mindenféle 
jóslatok, jó és rossz géniuszokhoz könyörgés, áldozattétel, azoknak kiengesztelése, 
azon főbb körvonatok (határok), amelyek közt mozgott, s máig is mozog a sámániz-
mus; s mióta mindezt a keresztény papok ördöngösködésnek vették; s vétették híve-
ikkel, s a bibliafordításban is a sátán s ördög neve használtatott csak általok, a pogány 
tündéres világra való reminiszcenciák lassanként elenyésztek a műveltebb osztály-
ban, de a pór közt azok végképp ki nem aludtak, mely régi hajlamát éppen tündéres 
történetek elbeszélésével táplálná még a XVII. században is, mint az akkor nyomta-
tott História triviális (Közönséges történet) mutatja. 

A papságról 

Ős vallásos műszó lehet a táltos vagy tátos melléknév is, magyarul az jóslót jelent 
tát törzsből... honnan tátong, tátogat, tátó stb.; ezen szájtátogatást a sámán papok 
konvulzióiból (görcsös rángatódzásaiból) könnyen kimagyarázhatni. A szibériai sá-
mánok - írja Gmelin - abban egyezők, hogy egyik is magát papnak nem teheti, 
hanem az isten választja ki őket, az isteni választást megismerik a görcsökön s 
rángatódzásokon, az ily epileptikai állapotok öröklési nyavalyák, gyakran a hatodik 
ízre is átszállnak a paphivatallal együtt, minél régibbek, annál inkább tiszteltetnek, 
ha magoknak nincs utódjok, más nyavalyás gyermekeket fióknak fogadnak fel, s 
azokat helyettesítik, némelyek légy (ölőgalóca)-gomba főzött nedvét isszák, vagy 
azoknak vizeletét, kik már a főzött nedvtől megtébolyodvák, hogy annál hamarébb 
rángatózásba jöjjenek, bűvös eszközeikkel, dobbal, köpönyegjeikkel rémítő csörgést 
okoznak, tetteik osztán magokat, mintha az istenekkel beszélnének... 

A tátosok foglalkozásai 

A sámán papok rángatódzásairól följebb már szó lévén, mint italaikról, melyek 
az ily állapotot előkészítik, még csak azt jegyezzük meg, hogy az ily magok megeről-
tetése őket gyakran a látástól megfosztja, s mint vakok, még inkább tiszteltetnek. 
Szolgálatjuk ideje alatt mind magok, mind a varázsnők varázsló köpönyeget visel-
nek, van bűvös dobjok, vagy ehelyett három láb hosszú, bálványkákkal megrakott 
varázsbotjuk s lófarkokat lobogtató kis zászlóik, a dob tojás alakú szita vagy skatulya, 
egyik oldala bőrrel van bevonva, azon különbféle figurák, kívülről s belülről is, hol 

1 Téves származtatás. A táltos eredetét sokféleképpen magyarázzák. A finnugor Pais Dezső török 
származtatást javasol, szerinte a szó őse valószínűleg a talt - „önkívületbe ejt" igének - yS képzős alakja. 
Legújabban finnugorból magyarázza Erdélyi István. 
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egy rúd megy keresztül, láthatók; a fasúlyok vagy dobverő nyúl- s más állatbőrrel 
van bevonva, horgonyokkal, vagy pedig szarvakkal ékítve. A dobolás sietteti a bó-
dultságot, a papok s varázsnők azt mondogatják, hogy az istenek szeretik az ily 
doblármát, arra hamarébb megjelennek; annál inkább dobolnak, minél később áll be 
a tébolyodtság; más célja s haszna a bűvészdoboknak: a múltak s jövőrőli kérdezős-
ködésekre felelni, e pontban a lapp és tatár bávészek munkálataikban összveegyez-
nek, mint Mone után elő fogjuk azt adni. A bűvészbőrköpenyegekre sokféle vasesz-
köz, ritkán sárgaréz is van felaggatva, különbféle állatfők, körmök, bőrök, leginkább 
saskörmök s kígyóbőr özönlenek el azokon, amelyek súlyaikat nevelik, s ha bennök 
ugrálnak, rémítő csörgést tesznek, mintha a leláncolt ördögök csörtetnék láncaikat. 
A köpenyeg mellett viselnek varázs-bőrcsizmákat, sapkákat, kesztyűket is, magas 
sapkáikon bagoly- vagy sastollak lógnak, vagy ezek helyett kígyóbőröket, szar-
vasszarvakat aggatnak azokra. 

Ipolyi Arnold: 
r-T' // 
1 U Z 

Miben állott már e tűztisztelet s mi volt a jelentése? Legelői a tűztisztelet lényegét 
abban keresem, hogy a tűz a mítoszokban az istenség egyik kiváló jelképéül szolgál, 
ez ismét benne s általa tiszteltetett. Az ószövetségben már a tüzes bokor, a villámos 
felhő, a tüzes ködoszlop az istenjelenségére magyaráztatik... Kitűnőleg azonban a 
perzsáknál, mint tudjuk, a zerdusti tan s a mai gyakorlat szerint a tűz kizárólag az 
istenség egyedüli jelképéül áll. Ilyenként állhatott az már talán bálványok s más isteni 
alakzatok híjában ősvallásunkban, miután fentebbi adataink is különösen kiemelik a 
magyarok tűztiszteletét... Különös nyomatékot tulajdonítok e tekintetben egy régi 
székely adatnak Kállaynál: „Mikor a szükség hirtelen felkelést parancsol, minden 
széknek kapitánya dobokkal s dobosokkal lármáztasson, meggyújtatván egyszers-
mind az ismeretes tűzhalmokon nagy rakás fákat, és ki erre meg nem jelent, fejét 
veszesse el." Miután egy másik ily hadra hívó, s halálbüntetés alatt kötelezett jel, az 
ismeretes véres kard, valószínűleg szinte az istenség óvallásunkbani, s pedig egye-
düli jelképe volt: itt is tehát a tűzhalmokon gyújtott régi szokásos tüzek eredete 
ilyenben volna kereshető... 

A tűznek azonban különös neme volt, mely a mítoszok által e tekintetben, mint 
isteni tisztelet tárgya felemlíttetik, valamint annak tisztelete is sajátos szertartásokban 
állott. 

Összeállítva már ezen tűztiszteleti szokásokat, jelentésük értelmezése nehézség 
nélküli. Bennök egyrészt az istenített tüzelem különös módon, fadörzsölés, tűzkőből 
kiütés stb. általi gerjesztésének mítoszi emléke, a hittel, hogy így egy új erőteljesebb 
tűz szerezhető, jelentkezik; másrészt benne az istenség s kitűnő jelképe a nap tiszte-
lete, honnét annak, különösen tavaszi (húsvéti) és nyári (Szent János-i), fordulati 
időszaka e tüzek által ünnepeltetett. Mi mellett még ismét a szertartások nyilván 
tűzáldozatokra mutatnak, s még inkább a tűz általi lustratio, igazulás, tisztulás, a 
bűnsúly és rossz következései a kórtóli menekvés hitére utalnak. Ez utóbbira vonat-
koznak már a tűznek elmaradhatatlan átugrása az emberek által, a marhának rajta 
való áthajtása a kórtóli megóvás értelmével, valamint e tűzben füstölt, beléje vetett 
virágok, vagy fölszedett üszkének védőszerül használata... 
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Víz 
Már egykori lakhelyeink nevei ezen figyelmet gerjesztik. Etelküzü, mint őseink 

egy ideigi székhelye, vízközzel magyaráztatik, atel, etel, etil tatár nyelveken a vizet 
jelentvén. Ezen névtől magyaráztattak már... Attila Etel neve. Valamint ezekhez már 
víz értelmű ital szavunk közel jár, úgy a Volga (Etel) melletti Vjatka tartomány, a 
magyar vízszótóli eloroszosított nevére figyelmeztet Kállay; egyébkint is víz sza-
vunkban szinte ősnyelvi rokonságok vehetők észre; a gót vató, ónémet wazar, szláv 
voda, víz', és gót vego ,folyam', finn vesi ,víz, vuo ,folyó' szavakkal. Hasonlóan 
képzett helyneveket legalább a máig dívó névalakítások erősítvén, így bírunk a köz 
és folyó nevével összetett: Rábaköz, Muraköz, Bodrogköz, Kőrösköz, Marosköz, 
Nyírköz, Szamosköz, Tömörköz, Küküllőköz, Csallóköz, Vízköz, Szigetköz... a tővel: 
Zsitvatő, Marcaltó stb. helyneveket. Valamint ezen egyszerűen fennmaradt helyne-
vekben, úgy találjuk krónikáinkban is a vízmelléket, vízhatárokat, vízeni átmeneteket 
különös élénkséggel kiemelve. És ha ezen adatok legtöbbje egyszerűen, mint mon-
dók, topográfiai értelmű, mégis néhánya, s már maga azon élénk tudat, mellyel az 
ezen folyók, források stb. helyén történtek emléke a történeti mondába áttért, figyel-
met érdemel; mert kétségtelen mítoszi alappal bírnak a nyilatkozatok, minő amaz az 
eteli átkelésről; félretekintve a tulbu ismeretlen eszközzeli átmenettől is, a ritu paga-
nismo szólás, mint mondók, közönségesen vallási tényre használt kifejezés... 

A források, tavak, folyók mentében vannak temetkezési helyeik is - s talán 
magában a folyó medrében, mint Attiláról egy hagyomány van tudtomra, mely 
szerint hasonlóan mint Alarich, ő is a folyónak leeresztése után, kincsei és fegyvere-
ivel annak medrébe temettetik, miután a hullámok ismét föléje eresztetnek... 

Vizek, források mellékén látjuk tehát letelepedni, lakni, temetkezni őseinket, 
közelükben bírva ekképp életszükségük és tiszteletük tárgyát. 

A hagyományok is itt-ott még élénken emlékeznek egyes forrásokról (bár több-
nyire az egyes - erdőségek - , hegyekben elrejtett, elhanyagolt - vízhelyekrőli mondák 
már nagyobbrészt elenyészhettek) beszélve azok csodás eredetét, tulajdonait stb. 
Majd varázsvessző, vagy a hős lándzsája hasítja a sziklából előomló vizet, majd ismét 
sisakjába, vagy lova patkója nyomdokából buggyan ki a forrás. így tudnak még a 
Szent Lászlóróli hagyományok, az általa Erdélyben Tordán hadának lándzsája- vagy 
sisakjával, hasonlóan Nyitrán, Jászon pedig lova nyomdokában fakasztott forrásról. 

A vízelem tiszteletére mutat másfelől a néphit, mely bizonyos víztünemények-
ben némi főbblényi nyilatkozatot, befolyást vél, néki előjelentési jós stb. tehetséget 
tulajdonítván... Különösen vevék pedig e tünemények: szomorú események, háború, 
éhség, halál stb. jelentéseül. A következő háborús idő jóslatául áll, hogy „a Tisza vize 
minden látható és tapasztalható ok nélkül elenyészett", említve mindjárt emellett a 
hadmentői jelenségeket is, „hogy öreg saskeselyűk a barmokat és az embereket 
kergették és ölték a faluk és házakban is béhatolva". Nevezetes régi hagyomány a 
Szörényi szent kútról, hogy valahányszor egy magyar király meghal vagy baj éri, 
vérré változik a vize... Másoknak ismét, eltekintve egyébként ezen források, vizek 
természetes gyógyerejétől, még természetfeletti üdítő, új életet eszközlő stb. csodás 
tulajdonságaikról is tud a néphagyomány. 

Föld 
A mély értelmű haza, hon, szülőföld, anyaföld elnevezésekben is egyfelől ezen 

érzet tükröződik, másfelől nyomai találhatók a földrőli összes mítoszokkal egyező 
azon képzetnek, hogy mint szülő, mint édesanya - közmondáskint: a föld anya, a víz 
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mostoha - személyesíttetik. Mindnyájuk szerint a föld azon jótevő anya, melynek 
méhéből minden ered, melyen minden tenyészik, női, gyümölcsöz, s melybe ismét 
minden visszatér, az elégetett, a beléje temetett holttetem por s hamuvá lesz, mint a 
Halotti Beszéd szól: Bizony por és hamu vagyunk... 

Nemzeti joghagyományainkban is ezen kitűnő divatozását találjuk a földátadás 
stb. földdeli szertartásoknak, különösen a földbirtok-adományozási iktatásoknál: az 
iktató királyember kezén fogva vezette bé az adományozottat néhány lépésnyire 
földbirtokába, földet adván kezébe, miről többször még az okiratok emlékeznek... 
így különösen földkultuszi pogány színezet nyomát tartá fel sajátlag, az ezen határ-
járás alkalmávali esküforma, s a véle összekötött földdeli szertartások, mint erről az 
esküszövegekről toldalékában törvénykönyvünk tudósít... De általában már más 
régi esküszövegeink is a föld igazsága-, hatalma-, haragja-, kedvezésére, vagy az 
igazságtalanságnak általai bosszús megtorlására hivatkoznak; a Corpus juris mondja: 
isten téged úgy segéljen stb., szörnyű halállal úgy ne vessz el, a föld tetemedet úgy 
fogadja halva, harmadnapon úgy ki ne vesse... 

Lég 

Nyelvünkön a levegő, lég, lehellet, szél, szellő, szellet a lélek, szellem szavak- és 
fogalmakkal azonosulnak. így még régi nyelvünkön a szellet a mai szellem értelem-
ben jő elő... E szerint a lég, szellő eredetileg hason élő, s azonos a lélekkel, vagyis az, 
amit ma a szellemmel fejezünk ki: ily életet, némi elevenséget, mozgást tulajdoníta-
nak néki a rólai kifejezések: forgó, fújó, süvöltő, zúgó, dühös, erős, hirtelen szél... 

A lég és szél képezi már sajátlag az összes mítoszokban az istenség s az ember 
feletti lények elemét, kik minden személyesítés és testesített alakítások mellett is 
valóságukban a végelemben szellemieknek tartattak; azért lakuk, hónuk a lég, régi 
nyelvünkön leegőég. A lég mozgása, a szellő által történik megjelenésük; minélfogva 
mint ily közeget képző, sőt magát az isteni természetet kifejező elemmel természete-
sen elvegyülve találjuk összes mítoszi képleteinket is. A zúgó vihar jelenségével 
azonosul a rossz lélek, ördög; szél a méne, melyen nyargal, valamint megjelente és 
eltűnte zúgó szélben történik; úgy tudja egy monda, hogy a kijátszott három ördög 
egyike forgószél-, a másik repülő mennykővé, a harmadik zúgó viharrá lesz. Légben 
jár a sajtálag légies tündér is, szelet, égiháborút gerjesztve, és a forgószél a boszorká-
nyok tánca. A dühöngő sárkány is repülve szélvészt gerjeszt, hasonlóan a légben 
repül a tüzes lidérc, s így a légben nyargaló tátos is. Vele azonosul az erőszakos 
óriásokróli fogalom is, meséink így ismerik a lég- vagy szélanya tündérnő fiait, a 
hazajövő szelet, szélsógort, mint ki hasonlóan az óriáshoz, emberfaló, messziről 
szagíalja az emberhúst stb... 

De különválólag más mítoszi képletektől, saját alakokban is személyesítik mon-
dáink a szelet. A Kékhegység ormán lakik a lég tündére, a szélanya, kék ruhában 
ülve, számtalan kapuval bíró kék háza előtt, amelyeken fiai a szelek ki és bejárnak; 
midőn a vándor mondahős hozzá betér tudakozódva, keresett tündérkedvese után, 
elvezeti őt a jószívű öreg nő fiaihoz, de egyikük sem akar tudni a kérdezett felől, két 
fia, a déli és éjszaki szél még nem jött volt haza, s tőlük várja még a kedvező választ; 
mire a déli szél érkezik, süvölt a rengeteg, a sziklák ingadozva hullanak le, haragosan 
utasítja el a tudakozót ez is, ellenben a legkésőbben hazajáró esti szél az anya kegyen-
ce, szívesen fogadja, ő tud a tündérről, s útbaigazítja. 
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Csengery Antal: 
Az altáji népek osvallása 

Mi volt tehát a magyarok osvallása? 
Ismétlem, amit kezdetben mondtam, hogy alapjában nem lehetett más, mint 

azon népek vallása, melyekkel azonegy éghajlat alatt, hasonló természeti benyomá-
sok közepette, egyforma életmód mellett, a műveltség ugyanazon a fokán találko-
zunk; nem lehetett más, mint azon népeké, melyek közt nemzetünk legősibb törté-
netei szükségképp lefolytak. 

Eszerint a vallások bölcselete s a hasonlító nyelvtan egyaránt az altaji (most és 
a továbbiakban az urál-altaji népek értendők) népek osvallása nyomozására utal 
bennünket. 

S éppen e nyomozást tűztem ez értekezés föladatául. 

A lég, ég, menny 
A mennyből hallatszik a dörgés, ott cikáznak az ijesztő villámok, onnan ragyog 

az éjszaki fény, ott származik a hó, az eső, a jég, a zivatar, annyi jótékony és annyi 
félelmetes természeti tünemény, megannyi megfoghatatlan dolog, rettegett vagy há-
lával fogadott csuda a természet fiára nézve. A menny, a látható ég s bizonyos abban 
rejlő hatalmak tisztelete, mond ez okból Castrén, egész Ázsiában otthonos; de sehol 
sem inkább, mint az altaji népeknél. A mennyet tisztelték a mongolok tengri, s a 
mongol eredetű kínaiak ten vagy tien név alatt. A tunguz maiglan az eget imádja, 
melyet bugának mond; s több török-tatár törzs napjainkban is a mennyei hatalom-
nak, kudainak mutatja be legfőbb hódolatát. Tu-kin, kínai történetíró, égimádóknak 
mondja a mostani törökök elődeit is. Ugyanezt állítják a kínaiak a hiungu népről. És 
pedig, hogy az ég alatt kezdetben magát a látható égboltozatot, az anyagi mennyet 
értették, tanúsítja a vallások fejlődési története, mely, amint más alkalommal kifejtém, 
a nyers temészetimádást mutatja a vallásos eszmélet első mozzanatának; tanúsítja az 
isten név legősibb anyagi jelentése mind az indogermán, mind az altaji népeknél. 

Habár a régi finnek Ukkót tisztelték sajátlag, mint az ég istenét, ki e minőségben 
a föllegek, szelek, villám, dörgés, eső, hó stb. fölött uralkodott; voltak az ég űrében 
tárgyak, melyek külön istenek hatalma alatt állottak. „Kinek nem tűnik föl a hold és 
hajnali csillag alkalmazása a régi Kumania (Kunország) címerében, nem is említvén 
a régiebb magyar családok, helységek címereit?" A mongolok közt, kik most több-
nyire Buddha követői, maiglan vannak törzsek, melyeknek sámánjai a napot imád-
ják, lótejet öntvén neki áldozatul a légbe. Georgi szerint a tunguzok is imádják a 
holdat, csillagokat és főleg a napot. Déli-Szibéria nomád tatár törzsei szintén tisztelik 
ez égi testeket; és kínai források szerint a hiungu népnél is szokásban volt azok 
imádása. Föltaláljuk a nevezett égi testek kultuszát a szamojédoknál, föl az osztjákok, 
vogulok és egyéb finn népiségek közt is. 

Nem csuda ez okból, ha általában az altaji népeknél is föltaláljuk a síron túlnani 
élet hitét. A lélek azonban, mely önállóságát kezdi érezni, eleinte nem bír teljesen 
megválni az anyagtól csakhamar ellankad röpte, s visszaesik a földre. Többnyire 
anyagi létet tulajdonít kezdetben a képzelem az elhunytnak. Ezért van, hogy a sírba 
ruhát, edényeket és más házi eszközöket, lovat, sőt szolgákat is temetnek a halottal 
- o ly dolgokat, melyekre az életben szüksége volt. A „túlnan" az „innen" képe. Utóbb 
azonban az a nézet is kezd fejlődni, hogy a halál által az istenséggel rokonabb 
természetet nyernek az elhunytak. Fejlődési mozzanat, bár nem igen nagy. Hiszen 
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még maga ez isteni természet sem vált teljesen szellemi tartalmúvá. Nem a nyers 
természeti tárgyakat imádja ugyan többé az ember, hanem az azokban lakozó szel-
lemeket: azonban e szellemek nem bírnak merőben különválni a természeti tárgyak-
tól, s lelki önállóságra, mondhatnám, személyiségre emelkedni. De ha a természeti 
tárgyakban szellem lakozik: az emberben is kell lakoznia, ki még nem különözte el 
magát a természeti tárgyaktól. E szellem ismeretére, mind mondám, a halál vezet. A 
vallásos fejlődés ezen fokán nem áll többé ellentétben az ember a természeti tárgyak-
kal, olyképpen alárendelve, mint a nyers természetimádásban. 

Kálmány Lajos: 
Teremtés 

A vogul teremtőmonda a teremtést a tenger fenekéről való föld felhozásával, 
illetőleg kibuktatásával kezdi. A legfelsőbb lény meghagyása következtében Elm-pi-
nek elsősorban földet kell szereznie, de Elm-pi nem képes első ízben földet felhozni. 
Ennyit mutathatunk be ezúttal a felfedezett, nagyon is keresztényies színezetű ma-
gyar mondában: „Mikor az Isten a világot megteremtötte, az ördög az Istentül a 
részög embör lelkit kérte, asz'on'ta, hogy amölik ember eccör mögrészökszik, annak 
a lelke lögyön az üvé. Az Isten látta, hogy a részög embör a halálos ágyán möktér, 
nem eggyezött bele, hanem asz'on'ta, hoty ha ety kötél homokot fölhoz a tengör 
fenekirül, akkor od'aggya neki a részög embör lelkit. Az ördög le is mönt a tengör 
fenekire, de nem bírt homokot fölhozni; így osz'tán nem is kapta mög a részög embör 
lelkit" (Magyarszentmihály). Hogy a mi ördögünk hagyományunkban a részeg em-
ber lelkén akar osztozkodni Istennel s hogy a feladatot, a homokfelhozást nem telje-
sítheti, mind a kereszténység hatásának tulajdonítható. 

Mikor a vogul Elm-pi többször tett lebukás után a földet kibuktatta a vízből, a 
föld egyre forgott a víz színén és hogy az emberek által lakhatóvá válhassék, meg 
kellett erősíteni. A megerősítés heggyel, az Urál hegységgel történt és így a hegy 
teremtése, illetőleg elhelyezése a vogul földteremtés kiegészítő része. Érdekes tudni, 
hogy ily célból való hegyelhelyezést az Eriik-féle teremtőmondákban hasztalanul 
kerestünk. Numi-Tarom, hogy ebben az ügyben fent járt nála Elm-pi, a monda szavai 
szerint azt a tanácsot adta neki: „Ha ezen magambírta ezüstgombos övemet veszed, 
menj le az alsó földre s rakd az egész földet körül - mit Elm-pi meg is tett. - Alámene, 
az ezüstgombú övet, megkerülvén a földet, körülhúzá; legott teremtett szent földje 
veszteggé lőn. Ember lába által elérhetetlen Päszing (fényes) hegy ülepödék"; vagyis 
Elm-pi a Numi-Tarom adta gombokkal, mik nem egyebek, mint az Urál kitűnő 
hegyei, tehát heggyel vevé körül a világot, azt a világot, melynek teremtése őreá vala 
bízva, melyet Numi-Tarom fent levő világával szemben az övének mondhatunk. 
Állítsuk a vogul mellé a palóc hagyományt: „Ahol az endrefalvi tógát van, ott az 
ördög el akarta rekesztenyi a világot. El is rekesztette valameggyig, hanem a gombot 
nem érkezett feltennyi; a kakas messzólat, (a tógát) esülyett". Kiegészítésül elmondta 
palócom, hogy az endrefalvi tógát „keresztő van a világon", hogy Isten azt mondta 
az ördögnek: „Ha el bírja rekesztenyi e'félig, nap felkő'tőnap nyugátig (a neki szánt 
birodalmat) akkó neki is lesz birodalma, oda nem süt a nap." Csakhogy erre nem bírt 
reá menni az Ördög, mivel nem bírta feltenni a gombot kakasszólásig „akkó be-
süllyett (a tógát) a földbe, mindenütt mellátnyi a (besüllyedt) tógátot" (Ságújfalu.) 

(Diószegi 1971) 
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31. A sámánizmus kérdései 
A pogány magyarság hitvilágának megismerése lényegében összehasonlító ku-

tatás eredménye. Össze kell hasonlítani a magyar népi kultúra jelenségeit a környező 
népek megfelelő kultúrjelenségeivel. Amikor ebből az összehasonlításból az derül ki, 
hogy a magyar jelenségek szomszédaink népi műveltségéből nem származtathatók, 
akkor rokonnépeink és a velük történeti kapcsolatban állt vagy álló népek sámánhi-
tének megfelelő képzeteivel kell egybevetnünk azokat. Természetesen a honfoglaló 
magyar nép hitvilágának a feltárása korántsem ilyen mechanikus, ennyire nem egy-
szerűsíthető le. 

Ilyen módszertani elv alapján dolgoztuk fel azt a hatalmas anyagot, amelyet a 
több mint 1200 tételt számláló sámánizmusról szóló irodalom tartalmaz, illetve azt a 
14 000 sámántárgyat és leírását, amelyet a világ múzeumai őriznek. Mindehhez fel-
használtuk azokat a samanizmusra vonatkozó kiegészítő adatainkat is, amelyeket 
három szibériai (1957, 1958, 1964) és egy mongóliai (1962) tanulmányutunk során 
gyűjtöttünk. 

A samanisztikus világkép alkothatta a pogány magyarság világfelfogásának a 
gerincét. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ez a világfelfogás aligha lehetett ho-
mogén, hiszen maga a pogány magyarság sem volt az. A finnugor nyelvű Nyék és 
Megyer törzsön kívül a többi mind török nyelvű volt. Aligha gondolhatjuk, hogy a 
kétféle eredetű törzsek hitvilágát pontos azonosságok jellemezték. Szinte bizonyos-
sággal tehetjük fel, hogy az azonos nyelvű törzsek hiedelmei kisebb-nagyobb mér-
tékben ugyancsak eltérnek egymástól. Rá kell mutatnunk arra is, hogy a pogány 
magyarság valószínűleg már a honfoglalás előtt kapcsolatba került a tételes vallások-
kal. Abban a korban, amikor a magyarság még a Kazár birodalomba tartozott, meg-
ismerkedhetett a zsidó vallással, mert ennek a birodalomnak a vezető rétege ehhez 
a valláshoz tartozott. Sőt az sincs kizárva, hogy a magyarok már a honfoglalás előtt 
kapcsolatba kerülhettek a kereszténységgel is. 

A pogány magyarság hitvilága a kereszténység felvétele után természetesen 
fokozatosan pusztulásnak indult. Az egykori világkép, mivel az azt összetartó erő, 
vagyis a benne való hit megszűnt, egyre inkább alkotórészeire hullott. Ezek az alko-
tóelemek más formában (pl. hiedelmek, hiedelemmondák, mesemotívumok, rituális 
énekek) éltek tovább s napjainkig megőrződtek a magyar népi kultúrában. Ez a 
néprajzi anyag, kiegészítve a nyelv, az írásos emlékek, továbbá a régészeti leletek 
néhány idevágó adatával, szolgáltatja azt a forráscsoportot, amelynek komplex vizs-
gálata révén rekonstruálható az egykori magyar hitvilág. 

A világmindenség és a világfa 

A holdas, napos fa 
A Sárrétudvariban lakó Víg Sámuel nyolcvankilenc esztendős juhász, mint boj-

tár, már gyerkőc korában a rétben bódorgott a nyájjal, Bihar és Békés nádasai közt. 
S e mocsári rengetegben többször összehozta a sors bizonyos Bütüm nevezetű öreg 
darvásszal. Tőle hallotta, hogy „van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek 
kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarog-
ni, ombolyogni, abból támad a szél. Olyan csudálatos nagy fa ez, hogy nemcsak a 
hold jár el az ága közt, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, 
merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába tejnél 
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egyebet. Az meg tudni való, hogy tátus az ilyen. Mer ez a csudálatos nagy fa olyan 
helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá. Az emilyen ember csak 
hírét hallja, hogy van, de látni nem láthatja." 

Hiedelemmondáinknak ehhez a „csudálatos fájához" hasonló hatalmas fáról 
népmeséink is tudnak. 

De nemcsak hiedelemmondáink, nemcsak népmeséink sajátos eleme a hatalmas 
fa, ágai között a holddal és a nappal, hanem népi díszítőművészetünknek is. Pászto-
raink szaruból (marha szarvból) készült sótartóin, tégelyein gyakori az ágas-bogas 
famotívum, ága közt vagy csúcsán valamilyen é g i t e s t ábrázolásával. Jellemző 
továbbá, hogy ágai között állatokat, szarvasmarhákat és lovakat is ábrázolnak. írásos 
történeti forrásaink szintén megemlékeznek olyan hatalmas fáról, amelynek csúcsa 
az égitestekig ér. 

A magyar mesekincs „égigéró fa" vagy „tetejetlen fa" motívuma, vagyis a világfa 
vagy életfa képzet az indoeurópai népek körében általánosan ismeretes, sőt az újabb 
kutatások szerint éppen náluk alakult ki ez a képzet. A magyar és az indoeurópai 
népek képzetében azonban találunk egy olyan lényeges különbséget, amely a két fát 
elválasztja egymástól. A fa csúcsán vagy ágai között elképzelt égitestek azok. Ezt a 
képzetet, illetve ábrázolást csak a magyar folklórban és díszítőművészetben találjuk 
meg, az indoeurópai népek körében ismeretlen. 

Ezzel szemben pontosan a magyar képzetet és ábrázolási módot találjuk meg 
uráli rokonaink, valamint a szibériai népek körében. 

A finneknél a „szikrát hányó tölgyfa", „Rutimo füze" koronájával eltakarja a 
napot, gallyaival elveszi a hold fényét. Ugyancsak a finnek nagy tölgyfájának ágai 
olyan terebélyesek, hogy megakadályozzák a holdat és a napot abban, hogy világít-
sanak. Az észteknél a nagy tölgyfa elhomályosította az égitesteket. 

Ugyanez a képzet él a szamojéd népeknél is. Például az egyik osztják-szamojéd 
(szelkup) sámándob bőrét hatalmas fa díszíti: gyökerei lenyúlnak a dob alsó széléig, 
itt két oldalán három-három fekete emberalak sorakozik, középső részén egy rénszar-
vas húzta szán látható, rajta ülő emberrel; koronája alatt pedig balról sugaras kerek 
nap, jobbról sugaras félholdalakú hold látható. Jellegében hasonló ábrázolást találunk 
a ketek körében is. A szánok fardeszkáit vagy a fedett bárkák ajtó feletti deszkáit 
díszítik világfa ábrázolásokkal. Vagy a fa két oldalán helyezik el az égitesteket vagy 
a napból indul ki a hatalmas fa. A rajzok jellemző sajátossága, hogy a fát állatok 
(szarvasok, őzek) veszik körül. 

A török népek hasonlóképpen ismerik a világfa képzetét. Az altaji törökök egyik 
mondája szerint „a föld köldökén, mindennek a középpontjában nő minden földi fa 
legmagasabbika, egy nagyon magas fenyő, amelynek csúcsa Baj Ülgön (a fóisten) 
lakásáig ér". Ezt a világfát megtaláljuk az altaji török sámándobok bőrén rajzként is. 
A fa egy magaslatfélén áll, két oldalán egy-egy kör látható. Az egyik a napot, a másik 
a holdat ábrázolja. 

Hiedelemmondáink „csudálatos fája", népmeséink „égigérő" - vagy „tetejetlen-
fája" tehát nem egyéb, mint a sámánhitű népek „világfája", amely összeköti az alsó, 
a középső és a felső világot. 

A világfa képzete kétségtelenül igen régi sajátossága a sámánhitű népeknek. Erre 
utal részint az a tény, hogy a finnektől kezdve a szamojédokon keresztül egészen az 
Amur folyónál lakó nanajokig mindenütt nyomára akadnak. De ezt igazolja a régé-
szeti leletanyag is. 
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A föld alatti világ 

A magyar táltosjelölt, tudományának megkapása előtt „bejárja" az alsó világot. 
A valéni táltos tudománykapásáról a diószényi csángók az alábbiakat mondották: 
„Három nap és három éjjel csak aludt. Őt elvitték álmába, ő azt mondta, hogy őt egy 
öregember vitte, vaj' egy szent ember vót, ki tudja. Hosszú fehér hajú, fehér szakállú 
ember vót. A betegségibe hordozták meg. Úgy elvitték, hogy előbb átalvitték őt a 
békák országikon, aztán azt látta, hogy átalvitték a gyékek (gyíkok) országikon, 
akkor azt is meglátta, hogy a kégyók országa által ment. Meghordozták aztán a 
pokolba es, elvitték a menyországba es. Elengedték, hogy nézze meg, hogy mi van 
ott bent. Akkor elvitték a polgátalan (purgatórium) tüzihez, ott is megmutatták neki, 
hogy szenvednek azok a lelkek, akik bűnösek". A csángó hiedelem kétségtelenül az 
alvilágról beszél, hiszen a leendő táltost elvitték a pokolba is, meg a purgatóriumba 
is. (Hogy a pokol után említik a mennyországot is, az nyilvánvalóan a keresztény 
pokol-mennyország ellentét asszociációjának a következménye.) A keresztény „alvi-
lág" (pokol, purgatórium) mellett igen sajátságos a békák, gyíkok és a kígyók orszá-
gának a képzete. Ez az alvilág-felfogás azonban nem áll magában. Egy dunántúli 
pásztorboton hasonló alvilág-képzetet látunk. Közismert, hogy a paradicsomi almafa 
a világfa keresztényesített formája. Természetes tehát, hogy a világfa gyökereinél az 
alvilág kap helyet. S hogy itt nem a keresztény pokol-purgatórium, hanem a sajátos 
békák-gyíkok-kígyók országa képzet őrződött meg, az nyilván annak köszönhető, 
hogy a paradicsomi fán amúgy is szereplő kígyó révén konzerválódott az ezeknek 
az állatoknak a sajátos országáról szóló hiedelem is. 

A világfa alatti alsó világnak hüllők birodalmaként való elképzelését megint 
megtaláljuk a sámánhitű népek körében. Egy osztják-szamojéd (szelkup) világfa rajz 
magyarázata: Kígyókat látunk a fa tövénél. A gyűjtő így írja le a rajzon láthatókat: 
„Miként az előbbi rajzon, most sem adja a világmindenség hét égi és föld alatti körrel 
való felosztását, itt azonban világosan elválik a föld fölötti, a földi, és a föld alatti 
világ. A központi vonal a föld, ezen áll a sámán és csumja (sátra). Itt ábrázolták a 
három szent fát: a nyírfát, vörösfenyőt és a cédrusfenyőt, amelyeket az előbbi rajzon 
is láttunk. - Ezen a rajzon is látjuk a sámán-„hágcsót" (a világfa jelképét), csúcsán 
sámánnal (helyesebben mondva a sámán egyik szellemével). Ennek a hágcsónak a 
jelentése teljes mértékben világos: gyökerei vannak, vagyis hágcsó-fa, amely az égbe 
vezet. Ez annak a fának a jelképe, amely a sámán-folyók felső folyásánál áll, amely 
a földből nő ki, s amelynek koronája az eget érinti. Ezen a fán a sámán felmegy az 
égbe, Numhoz (az istenhez). 

A világfa gyökereinél - vagyis az alsó világban - tartózkodó hüllők képzete 
azonban nem korlátozódik csupán a szamojédokra. Hasonló képzetet találunk a 
dél-szibériai népek körében is. 

Hogy az alsó világnak éppen ezek az állatok a jellemzői, azt az altaji törökség 
képzetei is igazolják. Köztudott, hogy a dobfelület rajzának alsó fele az alvilágot 
jelképezi. Itt - a dob alsó felének szélén - kígyót, felette jobbra békát, felettte pedig 
halat, ún. óriáshalat (ker bálik) láthatunk. 

A világfa alatt elterülő alsó világot a mongolok is a mi képzeteinkhez hasonlóan 
a kígyók, gyíkok és a békák birodalmának képzelték. 

Az obiugor és szamojéd, valamint a többi sámánhitű nép bemutatott „kígyók-
gyíkok-békák országának" képzete alapján feltehető, hogy a magyarság hasonló 
alsóvilág hite ugyancsak a honfoglalás előtti időkre nyúlik vissza, tehát alkotója volt 
a pogány magyarok világképének. 
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A megszületendő lélek 

De nemcsak a nanajok és az altaji törökök körében találjuk meg ezt a képzetet, 
hanem uráli rokonainknál is. Az osztják-szamojédek (szelkupok) világmindenség 
képzetéről az egyik általuk készített rajz szerint az eget és a földet a „rügyes égi", 
azaz a lombos fa kapcsolja össze, amely az „Elet anyó" (Ilynda kota) lakásánál nő. 
Ez a fa - nyírfa. Again balra a nap (vagy a „nap árnyéka"), jobbra a hold (vagy a 
„hold árnyéka") függ. Felső ágain a születés női pártfogói, kakukkok ülnek, amelyek 
szent madarak. „Elet anyó" igazgatja a szülést. Reggel, amikor a nap felkel és első 
sugarait a földre veti, akkor minden egyes napsugár hegyén emberi lelket küld a 
földre, akinek aznap meg kell születnie. A sugár hozza a lelket a mi „középső" 
földünkre. A lélek oda hull, ahol a sugár a földet megérinti. Ez az emberek igazi 
születése. Ezután következik az embernek asszonyanyától való materiális születése. 

Lélek szavunk a 'lélekzet' származéka, s nyelvünk ősi, finnugor alaprétegébe 
tartozik. A vogulban lel, az osztyákban lil a megfelelője, jelentése ugyancsak 'lélekzet, 
lélek'. Megtaláljuk szavunkat a többi finnugor nyelvben is. Ez a lélek természetesen 
szoros kapcsolatban áll a testtel: ha eltávozik, ha a test nem lélekzik, akkor az ember 
meghal. 

Van azonban egy másfajta magyar lélekképzet is. Közismert szólásaink közé 
tartozik pl. a „hálni jár belé a lélek", „csak alunni jár belé a lélek". A beteges, gyenge 
egészségű emberre járják ezek a szólások. Mögöttük az a képzet lappang, hogy a lélek 
időről időre eltávozik a testből, véglegesen azonban még nem hagyja el, hálni, aludni 
még visszajár belé. 

Néphitünk azonban nemcsak szólásként, hanem élő hiedelemként is ismeri a 
lélek testből való ideiglenes távozásának képzetét. 

A Baranya megyei Kisherenden jegyezték fel a következőt: „egy gyermekkel 
együtt dolgoztunk a bányában. Elaludt. Az elméje belefutott egy száraz lófejbe. De 
az csak olyan volt, mint a lehölet. Azt is láttam, mikor az elméje visszafutott belé. 
Akkor felébredt. Azt mondta, hogy egy szép kastélyban járt álmában. Rámondtam 
én: Ott ám! egy száraz lófejbe!". 

Egyházaskéren mesélték: „Vót két katona. Ennek előtte, hogy nagyon sokáig 
szolgálták a császárt, szerettek vóna haza mönni szabaccságra, de nem ojan könnyen 
möntek haza, mint mostan, mer még akko' vonat nem vót, de azé' nem bánták mán, 
ha gyalog mönnek is, csak haza möhessenek látójul. No de ez a két katona nem egy 
falubeli vót, csak szomszéd községbe valók vótak. Mikor möntek haza, egy erdőn 
köllött haza mönni. Mikor möntek az erdőbe, aszongyák egymásnak: »No, ha gyö-
vünk vissza, majd itt, ennél a fánál mögvárjuk egymást!« Evvel oszt' möntek ük. 
Mikor odaértek, hogy most mán az eggyiknek az eggyik, másiknak a másik faluba 
köll mönni a falujába, avval kezet fogtak egymással, oszt' elindultak. Hazaértek, 
mind a kettőt nagy örömmel fogatták a szülei, mer régön vótak otthun. Otthun osztán 
hama' teltek a szabaccságos napok, hamarabb, mint katonájéknál. Itt oszf köllöt 
vissza mönni, elbúcsúztak egyik is, másik is a szülejitül; mönnek vissza. Mikor oda 
értek az erdőbe, mögén össze tanákosztak egymással, el is fárattak, leeküttek, oszt' 
elaluttak. Mikor az egyik fölébrett, láttya, hogy a másiknak a szájába beszalatt egy 
kis fehér egér, itt mongya magába: »No, no mögájj! maj kileslek én!« Ahogy ott lesi, 
hát csakugyan kigyütt a szájábul a kis fehér egér, addig hölészte (erre, arra, kergette) 
még mög nem fokta. De hát nem bírta eleventen mögfogni, amint ráütütt, mindgyárt 
megdöglött. Itt osztán ráunt ottan, mer' nem bírt alunni, kötötte a komáját, hotyhát 
kejjön föl, mer' majd' ekésnek! de biz ottan nem kelt föl a komája, mer' az a kis egér 
a' lelke vót. Avval mönt a katona nagyijetten vissza az ezregyihön, mingyá' jelönti a 
kapitánynak, hogy járt a másik katonával, a kivel szabaccságra elmönt! A kapitány 
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nem is akarta eszt elhinni, hanem azért kocsira ültek egy orvossal megvizitálni, hogy 
nem-e a pénijé' ütötte agyon? mer megláccik rajta. Mikor az orvos mögvizsgálta a 
katonát, látta, hogy nem vót neki semmi ütése sehun se, a kis fehér egér pedig akkor 
is ott vót a katona mellett. így oszt' a katonát eltemették, semmi büntetést se kapott 
a másik katona. Akkor oszt' elhitték, hogy ez bizonyosan a katonának a lelke vót, ez 
a kis fehér egér." 

Történeti forrásaink ugyancsak ismerik a testből ideiglenesen eltávozó, majd 
visszatérő lélek képzetét. Egy 1584-es kolozsvári boszorkányper tanúvallomásában 
olvassuk: „Ezt is bizonnyal tudom, hogy ő nem hált a szobában, hanem a ház héjára 
ment, maga nehéz ember volt és ott hált. Sokfelé hítták orvoslani betegekhöz és néha 
felhágtanak a ház héjára éjjel is, de soha fel nem költhették, úgy nem taszigálhatták, 
hogy érzékenységet leljenek benne. Hanem alájöttek és azt mondták: hogy ám ott 
vagyon a teste, de csak olyan, mint ami test, semmi lelket nem érzünk benne. Sőt egy 
leánytól ezt némelyek bizonyosan hallották, hogy azt mondja volt; egy dongó bogár 
jőve be - úgy mond - egy lyukon és az menne az szájába és mindjárást kezde szóllani, 
hogy nem megyek én most; de a leány ide fel való volt, valamelyik szolgálója volt." 

Természetesen ez a testet elhagyó lélek nem lehet azonos a lélegzet-lélekkel, 
hiszen az alvók vagy eszméletlenül fekvők, akikről történeteink szólnak, közben 
lélegeznek. 

A sajátos testet elhagyó lélek képzete közismert az obiugorok körében. 
Tehát a több lélek képzete, amely a magyar népi műveltségben testiélek (lélek-

zetlélek) és szabadiélek (árnyékiélek) formájában jelentkezik, általános a rokon népek 
és a sámánhitű népek körében, és megelőzte a monisztikus (az egyetlen) lélek kép-
zetét. 

Mindez arra utal, hogy ez a lélekhit igen régi jelenség, joggal vethető tehát össze 
lélek (testiélek', életiélek') és iz (szabadlélek', árnyékiélek') szavunk a megfelelő 
rokon népi adatokkal, következésképpen joggal tehetjük fel, hogy a pogány magya-
rok körében is élt a kettőslélek hite. 

A leendő táltos kiválasztása 

A táltosjelölt hivatása felsőbb rendelés, már úgy születik, hogy majd táltossá kell 
lennie. Gyermekkorában a közönséges gyermekektől eltérő módon viselkedik: pato-
logikus tünetek mutatkoznak rajta (emberkerülő, nyugtalan stb.). Később ezek a 
tünetek tovább fokozódnak, látomásai lesznek: természetfeletti lények jelennek meg 
nála, elrabolják. A jelölt is, környezete is ellene szegül a kiválasztásnak, az ellensze-
gülés azonban hiábavaló, a természetfeletti lények ismételten eljönnek hozzá. Ha a 
jelölt és hozzátartozói végleg ellenszegülnek a táltos akaratának s nem engedik 
elvinni a gyermekeket, akkor a táltosok a jelöltek megnyomorítják. 

A jelölt hivatása felsőbb rendelés, már arra a hivatásra születik. A Veszprém 
megyei Lovászpatonán úgy tudják, hogy a „táltossal vele született a tudománya". 
Békési hit szerint „a táltosságra születni kell". Tiszaigaron mondották „Pézásó Pistá-
ról", aki táltos volt, hogy a „jó isten ütet úgy teremtette". A moldvai székely Lábnik-
ban „a tátos az istentói kapja a tudományát. Az isten úgy adja őt". (Ti. a táltos 
gyereket.) 

Némelyik gyermeknek már eleve emberfeletti erővel rendelkező lényként (tál-
tosként, garabonciásként, sőt tudósként) való születése a magyar néphitben a foggal, 
illetve tizenegy ujjal való születésben mutatkozik meg. Mindazok a hiedelmek tehát, 
amelyek arról tudnak, hogy a „foggal született gyermek táltos lesz", a „foggal szü-
letett gyermekből lesz a barboncás" más szavakkal ugyan, de azt mondják, amit 
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Balási Erzsébet debreceni táltos vallott 1725-ben, hogy a leendő táltost (garabonciást, 
tudóst) „az istan anyja mégében úgy formálja". 

A szomszédos népek táltoshoz, garabonciáshoz hasonló emberfeletti lényeinek 
(a német fahrende Schüler, a lengyel planetnik, a román solomonar, a horvát és a 
szerb grabanciás diák, a szerb stuha, a bulgár nestinar) tudományelnyerése merőben 
eltér a magyar emberfeletti lények tudománykapásától. A magyar néphit szerint a 
tudománykapás „passzív", a szomszédos népek hiedelme szerint pedig „aktív" mó-
don történik: amíg a táltos-, garabonciás- és tudósjelölt nemhogy semmit sem tesz 
annak érdekében, hogy táltos stb. legyen, hanem ellenszegül a hivatásnak és csak a 
természetfeletti erejű lénnyé, addig a német, lengyel, román, bolgár, horvát, szerb 
emberfeletti erővel rendelkező lény - hogy azzá lehessen - tanul, vagyis maga akar 
varázslóvá lenni. 

A magyar néphitnek a leendő táltos stb.-hez fűződő hiedelemcsoportja és a 
sámánhitű népek sámánjelöltjének képzetköre között mutatkozó azonosság kétség-
telenné teszi, hogy a magyar néphit szóban forgó hiedelmei egyetlen emberfeletti 
erővel rendelkező személy kiválasztásához kapcsolódtak, ez a személy a magyar 
sámán volt. A magyar sámán kiválasztása a vogul, osztják, lapp stb. ill. altaji török, 
jakut sámán kiválasztásához hasonlóan történt. A kiválasztott megbetegszik, ezt a 
betegséget magábazárkózás, az emberek kerülése, hisztérikus rohamok, ájulások, 
látomások jellemzik. 

Ez az ún. „sámánbetegség" heteken, hónapokon, esetleg éveken át kínozza. A 
jelölt kezdetben le akar mondani a neki rendelt hivatásról, a „sámánbetegség" azon-
ban végül is a hivatás elfogadására kényszeríti. 

A jelölt huzamos alvása 

Bősárkányon úgy vélik, hogy „a tátosok emberek vótak, de amikor megszülettek, 
vót nekik foguk. A felső faluba emlegették, hogy ott egy gyerek született, foga vót. 
Amikor hétéves lett, akkor gyütt érte egy ló, akkor a gyerek meghalt. Néhány nap 
múlva a gyerek felébredett és már tátos volt." A valéni táltos tudománykapásáról 
mondották: „Három nap és három éjjel csak aludt, azt hitték, hogy halva van, de vert 
a szíve, szuszogott. Elrejtezett. Szuszogni szuszogott, de el volt menve az elméje, 
elvitték az elméjét, el volt rejtőzve. - Mikor a három nap és három éjjel letelt, ő 
megébredett. De hát ő mindent tudott, tátos lett." 

Hasonló hiedelmeket ismerünk a tudósokról is. Nádújfalun például „azt mond-
ják, hogy az ilyen foggal születik. Aztán el is viszik őket, a lelküket viszik el, a lelkük 
elragadtatódik. A lelkük a holtak közt bolyong, a lelkek közt van. Akkor a szívük se 
ver, ők meghalnak, de őket ne keltse senki, de nem szabad őket eltemetni se. Ők akkor 
csak alszanak, mint a tetszhalott. Nagy tudományuk van aztán: beszélnek élőkről, 
holtakról. Őket mondják léleklátó asszonynak, mások tudalmas asszonynak". A bo-
donyiak szerint a bodonyi tudós ember, mikor a tudományát kapta „el volt ragad-
tatva, nem tudott magáról". Szuhán mondották: „Sok asszony volt olyan, elragatató-
dott, azt amikor fölérzett, akkor mondta, hogy a halottakról tud beszélni." 

A bemutatott néhány példa alapján kétségtelen, hogy a táltos-, garabonciás- és 
tudósjelölt elrablás révén való tudománykapásának hiedelemcsoportja igen széles 
el terjedésű a magyar etnikum területén. Ezzel szemben a szomszédos népek ember-
feletti erejű személyei - mint már láttuk - másként: tanulással vagy bizonyos kerék 
(kolo) segítségével jutnak tudományukhoz. Néphitünk táltos stb. jelöltjének huzamos 
alvásképzete tehát nincs kapcsolatban szomszédaink hasonló lényeinek tudomány-
szerzésével. 
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A táltos stb. tudománykapásához fűződő hiedelemcsoport (a rejtezés szóval 
jelölt huzamos alvás), ami a magyar néphit etnikus jelensége, a szomszédos népek 
körében ismeretlen, tehát magyar sajátosság. 

S valóban: a sámánhitű népek jól ismerik ezt a képzetet. Knoll-Greiling (1950), 
a sámánok társadalmi-lélektani funkcióját vizsgálva az alábbiakat írja a sámánjelölt 
sámánná válásáról: A jelöltek mielőtt sámánná lennének, elájulnak. Kívülről nézve 
ezt a kivételes állapotot, rendszerint egy elófázisból, majd extázisból és röviddel 
utána bekövetkező letargiából áll. Az extázisos állapotot követő letargia alatt a sá-
mánjelölt legtöbbször mély álomba merül, amely sok órán át is eltarthat. Ekkor -
lélektanilag tekintve - öntudatlan állapotban van, amelyből lassan ébred fel, belső 
élményekkel gazdagabban. - Az urál-altaji népek körében annyira általános, annyira 
jellemző az a hit, hogy a sámánjelölt tudománya elnyerésekor „meghal", hogy T. 
Lehtisalo a sámánná válás mozzanatát vizsgáló tanulmányául éppen „Der Tod und 
die Wiedergeburt des künftigen Schamanen" címet tartotta a legalkalmasabbnak. 

A manysik (vogulok) például úgy vélik - amint erre Kannisto röviden utal - , 
hogy a varázslat képességét „a világot szemlélő ember adományozza. A varázslóje-
lölt eszméletlenül a földre esik és minden szellemet megpillant; ugyanakkor megvi-
lágosodnak a varázsló feladatai is." 

Legközelebbi rokonaink, az osztjákok körében - a Vaszjugan mentén - jegyezte 
fel Pápai, hogy a leendő sámán három napig is aludt egyfolytában. Almában hosszú 
útra indult. 

A tudósjelölt, amikor tudóssá válik, elrejtőzik, vagyis lelkét a másvilágra viszik, 
ezalatt teste élettelenül fekszik. Itt is találunk utalást a táltos-hiedelemkör szétszag-
gatás-motívumára: Sós Péter Szigetköz „tudós" pásztora volt. Fia így hallotta apjától 
tudományának elnyerését: „még puhább (siheder) korában Doborgazon találkozott 
három boszorkánnyal. Hamar lefeküdt egy nagy hársfa tövébe és úgy tett, mintha 
aludna. A boszorkányok körülállták és az egyik a fejét, a másik a kezét, harmadik a 
lábát akarta kicsavarni. Már éppen neki akartak fogni, amikor a fáról rájuk szólt egy 
bagoly: 'hagyjátok, mert ez a gyerek az enyim'. Avval rászállt a mellire és a boszor-
kányokat elkergette. Három napig aludt, addig a bagoly ott ült a mellin, vigyázott 
rá. Ezalatt kapta tőle a tudományát." 

A magyar néphit szerint a leendő tudóst valóban szét is szaggatják. Például az 
egri tudósasszonyról beszélték Borsodszemerén, hogy „Egyszer, amint hazament, 
végtelen sok hót (halott) ment be utánna. Annyira, hogy szét akarták őt tépni. - A 
férjének azt mondta, hogy menjen el hazulról, mert őt majd széjjel tépik a holtak. Egy 
hét múlva ment haza a férje, akkor ó már megkapta a látást." 

Ezt a motívumot megtaláljuk a magyar néphiten kívül a magyar mesekincsben 
is. Példaként „Vízi Péter és Vízi Pál" meséjét mutatjuk be. A két iker fiú hatéves 
korában kidönti a vasház falát és útra kel. Elválnak egymástól. Vízi Péternek egy 
boszorkány levágja a fejét, „A testét pedig a boszorkány királyné besózva nagy 
kádakba rakta el." A másik testvér, Vízi Pál azonban elmegy a boszorkányhoz, azt 
legyőzi. A boszorkány Pétert halottaiból föltámasztja. Péter a feldarabolás következ-
tében hétszer olyan erős lett, mint volt annak előtte. 

Ezt a mesemotívumot a magyar mesekincs jól ismeri: a „Varázsló és tanítványa" 
mesetípusban. E típus némely változatában a mesehős nem az Európa-szerte általá-
nosan elterjedt könyvből való tanulással szerzi meg tudományát, hanem olyan kü-
lönös eljárással, ami a magyar mesekincsen kívül sehol sem található meg e mesetí-
pusban: vagyis a mesehős testének feldarabolásával. A mesék részletes ismeretetése 
helyett csak összefoglaljuk, hogy e sajátos magyar mesemotívum szerint a tudomány 
elnyerése a következőképpen történik: Egy természetfeletti lény (Durumo, az ördö-
gök fejedelme; a Vörös ember, a tudákosság iskolájának a vezetője; egy úriember, aki 
azonban a föld alatt lakott) kiválasztja a fiatal mesehőst, akivel például a székely 
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mese szerint semmire sem lehetett menni, mindég a hamuban hevert, azért is nevez-
ték Hamvas Gyurkának, és elviszi a másvilágra. (A pokolba; egy düledező kútba; „a 
főd alá, ahon egy más világ van"). Itt a természetfeletti lény vagy segítői (az ördögök) 
a mesehőst szétdarabolják (összevagdalják; „négy darabra elvágták"; „össze aprítot-
ták"), aki bizonyos ideig (egy mesei évig; három napig) így marad, aztán a termé-
szetfeletti lény a test szétdarabolt részeit összerakja (a fiú tagjait erős kötelekkel 
egymáshoz szorítja, majd leoldja) a gyermek felébred és már tudománnyal rendelke-
zik. Egy bagi mese szerint háromszor darabolják fel a mesehőst (először és harmad-
szor három napig marad így, a második idő tartamát a mese nem mondja meg). 

Amint az általunk számba vett nem magyar mesék megmutatták, a test feldara-
bolásának „tudományt" adó hiedelme szomszédos népeink körében ismeretlen; a 
„Varázsló és tanítványa" mese eme motívuma magyar sajátosság. A sámánizmus 
viszont jól ismeri a feldarabolás motívumát: a sámánjelölt sámánná levéséhez fűződő 
hiedelemben. 

A táltos vizsgájának az emléke pl. így maradt fenn a nagyszalontai néphitben: 
„Féltátos vót a vín Nímet János is a Füveskertbe. A vín Nímet Jankó bácsit azír 
nevezték féltátosnak, mer nem tudott levizsgázni az ördöngös mesterségbül, ... le-
esett a kattankóró létrárul. Aszongyák, hogy mikor a kattankóró látrárú leesett, akkor 
lett sánta, mert eltörte mind a két lábát." 

Sikeresebb próbálkozásról értesülünk a Szigetközből. - Messze földön híres tu-
dománya volt az öreg Szigeti Ferencnek. Maga mesélte egyik szomszédjának, hogy 
„még legénykorában fel kellett másznia neki egy magas nyárfa tetejére, ott az ördög 
vérrel beszöktetette, így kapta a tudományát". 

Az égig érő fa megmászása, vagyis a fatörzsre, illetve létrára való vizsga jellegű 
felkúszás - a szomszédos népek meséivel való összehasonlítás alapján - magyar 
sajátosságnak mutatkozott; szóban forgó képzetünk tehát nem származhatik a ben-
nünket környező népektől, mert azok ezt a motívumot nem ismerik. 

A táltos dobja 

Ez a hiedelem utal arra, hogy a táltosok körében használatos volt egy különös 
erővel rendelkező dob, amelynek segítségével a táltos emberfeletti cselekedeteket 
tudott véghez vinni, pl. magához idézhette a természetfeletti lényeket. 

A magyar népi kultúrában a táltoshiedelemkörtől elszakadva is megtaláljuk 
ennek a különös dobnak az emlékét. Arany János gyűjtéséből idézhetjük ezt a gyer-
mekvers változatot: 

Gólya, gólya gilice, 
Ki lányát vetted el? 
„A tengeri bokrosét." 
Mivel vitted haza? 
Síppal, dobbal, 
Nádi hegedűvel 

Ez a vers újabb oldaláról világítja meg a különleges erejű dobot: nem csak 
természetfeletti lények idézésére, hanem bizonyos személyek „szállítására" is alkal-
mas. 

Gyermekversünk más változatát is ismeri a magyar népi kultúra: 
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Gólya, gólya gilice. 
Mér7 véres a lábad? 
Török gyerek vágta, 
Magyar gyerek gyógyítgassa 
Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 

Becsiszegünk-csoszogunk, 
Cserfa kéreg bocskorunk, 
Hajdina a köntösünk, 
Vasfazék a mi dobunk stb. (Zalaszentgyörgyi változat) 

A mai magyar népi kultúra (pl. a hiedelmek, szokások, gyermekversek) dobbal 
kapcsolatos emlékei alapján kirajzolódik tehát egy természetfeletti eró'vel bíró dob 
körvonala. Ez a táltosok, továbbá a sámánok utódainak tekinthető alakoskodók (re-
gösök), valamint a javasok tulajdona; kétféleképpen is használhatók: vagy megidézik 
vele a természetfeletti lényeket, vagy pedig segítségével visznek el valakit; alkalma-
zásának a célja hármas: betegeket gyógyítanak, ismeretlen jövendő eseményeket 
tudnak meg, illetve „kötnek és oldanak" a segítségével. 

A magyar táltosdob emlékét azonban nemcsak a dobbal kapcsolatos hiedelmek 
stb. őrizték meg. Solymossy Sándor hívta fel a figyelmet erre a gyermekversre: 

Adjon isten lassú esőt, 
Mossa össze mind a kettőt, 
Szita, szita péntek, 
Szerelem csütörtök, 
Dob szerda. 

Nevezetes a versben az - írja Solymossy hogy benne a szita és a dob együtt 
fordul elő. Másik dolog, ami figyelemre méltó, hogy az utóbbi három sor nyilván 
bájoló ráolvasásból való, ahol szemben a kereszténységgel, a bűbájoskodó művelet 
szerint mindent fordított sorrendben emlegetnek. (Péntek, csütörtök, szerda). 

A szita és a rosta azonban nemcsak a dob jövendőmondó, hanem gyógyító 
szerepét is átvette. „A bajomi öregek Mátyus Katát emlegetik, mint jeles javasasz-
szonyt, a 70-es években gyógyítgatott. — Egy embert úgy gyógyított meg, hogy 
anyaszült meztelenül a ház földjére fektette, a mellére rostát tett és ebbe krajcárt 
dobott, azután pedig kést fogván a kezébe, balfelé megkerülte a beteget evvel a 
mondással: „Szombat, péntek, csütörtök, csont, köröm, hús, haj veleje, ördög többé 
ne kőcse" (kösse). - О forgatta a betyáros vén Somogyi Pistát is. 

A különös természetfeletti ló magával a táltossal kapcsolatban is általános a 
magyar néphitben. Már Róheim rámutatott arra, hogy „táltosaink közlekedési esz-
köze rendszerint a népmeséinkből olyannyira ismeretes táltos ló. Sőt a mai magyar 
köznyelvben a táltos eo ipso paripa". 

Már Ipolyi értesít róla, hogy „ha a tátos a bikát meggyőzte, elmegy vándorolni, 
és magának tátos-lovat keres. A tátos-ló mindig rossz és sovány, míg a tátos meg 
nem veszi. Midőn a tátos ily lóra talál, ára után tudakozódik. Ha jutányosán kínálják 
vele, ott hagyja, és mindaddig meg nem veszi, míg ennek a gazda illő árát nem kéri. 
Ha a tátos ily lóra szert tesz, megy rajta, mint a gondolat." 

A táltos ló igen gyakori szereplője a magyar mesekincsnek, s a mesék számos 
jellemző vonását vetítik elénk. Az egyik mesében pl. a hős találkozik egy öregasz-
szonnyal, aki mindenben segítségére siet. Ez az öregasszony mondja meg Jancsinak, 
a mese hősének, hogy miként tehet szert táltos lóra: „Mész itt az erdő szélin, amíg 
rád nem esteledik. Mikor rád esteledik, egy gunyhóhoz érsz, a gunyhó mellett egy 
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patak folyik. A patak partjánál fekszik egy görhes ló, olyan sovány, hogy még a lábára 
sem tud állni; a gunyhó fából van, azt gyűcs meg s mikor már jó sok parázs van a 
gunyhóból, akkor a lovat fordicsd bele a vízbe, állícsd a vízbe talpra, és addig 
mossad, amíg csak meg nem szólal". - Megköszönte a legény a jó tanácsot az örega-
nyókának s útnak indult. Megy-mendegél a legény, amerre az öregasszony mutatta, 
csakugyan mire beesteledett, elérte a gunyhót, körülnézett, meglátta a lovat is. Mikor 
a lovat megtalálta, se szó se beszéd, meggyújtotta a gunyhót és várta, mikor lesz jó 
sok parázs. Mikor már jó sok parázs volt a gunyhóból, odament a lóhoz, belökte a 
vízbe, talpra állította, elkezdte mosni, csutakolni, s ahogy mosta, csutakolja úgy 
változik át a girhes paripa aranyszőrű paripává, még egyszer aztán megszólalt a ló 
- na édes gazdám, vezess a parázshoz, mert ehetnékem van! Jancsi oda vezette a 
táltos paripát a parázshoz, egy szempillantás alatt fölfalta. - Na gazdám, jótét helyibe 
jót várj - mondja a táltos paripa, tudom, hogy a sárkányt akarod elpusztítani, ülj föl 
a hátamra, elviszlek... 

Idézetünk szinte minden sajátosságot megmutatott, a táltos lovat ugyanis az 
alábbi vonások jellemzik: 1. a táltos ló jövendő tulajdonosa rendkívül módon tudja 
meg, hogy miként juthat a táltos lóhoz, 2. a leendő táltos hitvány, rossz gebe, 3. 
nemhogy ő vinné hátán a gazdáját, hanem ellenkezőleg, a hős cipeli; közben meg is 
döglik, de újraéled, 4. a hitvány állatot a hősnek meg kell mosnia, ekkor változik át 
táltos lóvá, 5. amikor a hős valamilyen vállalkozásra indul, eleven szénnel kell hogy 
megetesse táltos lovát (némely kopottabb változat szerint így válik a hitvány gebéből 
táltos ló), 6. a táltos ló - gazdájával a hátán - elhagyja a földet, felemelkedik a 
levegőbe s oda megy vele, ahová gazdája akarja. 

A táltos ló dobjához fűződő fenti képzetekről szinkronikus vizsgálatunk alapján 
megállapíthattuk, hogy az egész magyarság körében általános, vagyis etnikus jelen-
ség. 

Szomszédjaink körében - eddigi ismereteink szerint - a varázsdobhoz fűződő 
fenti jelenségek ismeretlenek, így a szóban forgó hiedelemcsoport magyar sajátosság. 
És ez az etnikus sajátosság az átnézett történeti anyag alapján régi képzetcsoportunk-
nak bizonyult. Jogosan tehetjük fel tehát, hogy varázsdobunk már a pogány magyar 
nép emberfeletti képességű személyeinek is egyik nélkülözhetetlen varázseszköze 
lehetett. Véleményünket a sámánhitű népek megfelelő tárgyaival és az azokhoz kap-
csolódó képzetekkel való összehasonlítás kétségbevonhatatlanul igazolja is. Mert 
minden sámánnak - akármelyik nép körében is működött - volt sámándobja. Ez a 
magyar dobhoz hasonlóan egyfenekű és fémfüggőkkel, csörgőkkel ellátott. Haszná-
latának a módja - akárcsak a magyar dobé - kettős: a sámán vagy megidézi vele a 
szellemeket, vagy rajta megy el a szellemek birodalmába. A sámánhitű népek is 
hátasállatnak, a sámán hátasállatának tekintik a dobot. 

A magyar népi kultúra idevágó emlékei szerint a táltos a varázsdobra ülve 
hagyja el a földet, a dob tehát a táltos hátasállatát, „táltos lovát" jelképezi. Hasonló 
képzetek élnek a sámánhitű népek körében is. 

Az elkészült sámándobbal kapcsolatban - írja az altaji sámánizmus kitűnő isme-
rője, Potapov - a sámánnak, mielőtt még használni kezdené, fontos szertartást kell 
elvégeznie: a dob „felélesztésének" a szertartását. A sámándob-felélesztó szertartás 
kultikus meghintéssel jár együtt. A soroknál a dob elkészítése után sajátos szertartás 
következik: a dob megelevenítése. „A dob abroncsát - emeli ki Potapov - a sámán 
meghintette áldozati sörrel. Az abroncs feléledt és a sámán szájával elmesélte a 
jelenlevőknek, hogy miként élt az erdőben, hogyan lett fává, szenvedett a hidegtől 
stb. Az abroncs elbeszélése azzal fejeződött be, hogy jól fogja szolgálni a sámánt. 
Ezután a sámán a dob bőrére hintett az áldozati sörből. Akkor feléledt a jávorszarvas 
vagy rénszarvas, attól függően, hogy milyen bőrrel vonták be a dobot." 

A táltos tehát az emberi erőt felülmúló, a közönséges halandó képességét meg-
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haladó feladatok elvégzése céljából kúszik fel a táltosfára. A vén Vicsak pl. időt 
varázsolt (esőt imádkozott), Köteles táltos ismeretlen ember (Bucsi Lajkó) múltját 
tudta ki, Gali Bálint pedig az elveszett jószág (a nádban elbitangolt marha) tartózko-
dási helyét fedte fel, továbbá az elhalt pásztorokkal beszélt. 

A táltos tevékenysége 

A táltosok a sárrétiek szerint olyan emberek voltak, akik „mikor rájok jött a 
révületjeik, olyankor elindultak bolyongani". 

Más vidékeken rejtezésnek mondják a táltosok révületét. A moldvai csángóknál 
például a táltos, ha közönséges emberek számára titkos dolgot akartak megtudni tőle, 
„mint ki meg volt halva, úgy elaludt, akkor úgy elrejtezett. Mikor felébredt, akkor 
mondott" ti. választ a feltett kérdésre. A Szatmár megyei magyarság azt hiszi: „úgy 
elrejtőzik, hogy nem tud önmagáról semmit. Az elméje nincs meg, olyan, mint egy 
hótt. Egy óra hosszát vagy másfél órát rejtőzik el. Attól függ, hogy sok hóttal van-e 
ügye vagy kevesebbel. (Rejtezése alatt ugyanis halottakkal beszél.) Ha sokkal van, 
akkort egy kicsit tovább van elrejtőzve." 

Kérdéses szavunk és fogalmunk felbukkan szépirodalmunkban is. Arany János 
Toldijából (IV, 21-22) idézzük az alábbiakat: 

Mondd meg ezt, jó Bence, az édes anyámnak, 
Gyászba borult mostan csillaga fiának: 
Egykorig nem látja, még nem is hall róla, 
Eltemetik hírét mintha meghalt volna. 

De azért nem hal meg, csak olyaténképen, 
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen, 
És midőn fölébred bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani felőle. 

A néprajzi szakirodalomban ugyancsak felleljük a rejtez szót és fogalmat. Alha-
lott, tetszhalott jelentésben szerepel pl. bizonyos meséinkben, mondáinkban és hie-
delmeinkben is. így a Komárom megyei Kocson mesélték „világszíp Ilonkáról", hogy 
„a szíve megröjtődzött" s már a koporsóba is tették, később azonban életre kelt. 

A szellemektől való megszállottság azonban csupán az egyik formája a révülés-
nek. Éppen ilyen gyakori és hasonlóképpen általános az egész magyar etnikum 
körében a természetfeletti lényekkel való érintkezés másik módja is, amikor a révülő 
személy lelke megy a szellemek birodalmába. 

A moldvai (diószényi) csángók szerint „a valéni tátos úgy mondott, hogy járt 
nálik a másvilágon és ő látta a lelkeket. Csak a lelke volt ott, el volt rejtőzve". 

Szihalmon mesélték a tudósról: „az többször el volt ragadtatva... hiába szóltak 
akkor hozzá. Ki tudja, hol járt akkor az ő elméje, eszi. Azután, mikor felkelt, kiheverte 
magát, azután mondott a halottakról". 

A bukovinai (istensegítsi) székelyek úgy tudják, hogy „a fél táltosoknak olyan 
napjai, óráik vannak, mikor rájuk jön, lefeküsznek, ellesznek, mennek a másvilágra. 
A lelki megy el. A lelkek értekeznek. Ott van az ágyba a teste, de a lelke jár, kóborol. 
Nincs az esze ezen a világon, a túlvilágon van akkor az esze. - A fétátos egy-másfél 
óra hosszáig szokott elenni". 

Emberfeletti erővel rendelkező személyeink extázisának a megismerése után 
önkéntelenül is felvetődik a kérdés: mi volt a célja a révülésnek? A fenti példákból 
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is kitűnik már, bogy a közönséges halandók által meg nem ismerhető dogok megtu-
dakolása végett révül, rejtezik a táltos, tudós, halottlátó. Közelebbről vizsgálva meg 
a kérdést: az extázis révén a mai néphit szerint részint a természetfeletti lényektől 
(szellemeketől) tud meg bizonyos dolgokat. 

Révülő személyeink az extázis révén nemcsak halottakról (szellemekről) hanem 
a szellemektől is megtudnak bizonyos dolgokat. Voltaképpen ez a jellegzetes sámán-
extázis, éppen ez az alapvonása a természetfeletti lényekkel való tetszés szerinti és 
közvetlen érintkezésnek. 

Emberfeletti erővel rendelkező személyeink a természetfeletti lényektől részint 
időben, részint térben távoli eseményekről szereznek tudomást. 

Az időben távoliak feltárása, vagyis a jövendőmondás képzete általános a ma-
gyar nép körében: a jászberényi tudós pl. megmondta egy emberről, „hogy mosta-
nában vesztette el feleségét, ki után sok apró árva maradt, de egy nemsokára követni 
fogja az édesanyját. Mindenben szó szerint igazat mondott". 

Az extázis szóbanforgó magyar műszavának szerteágazó, korántsem egyszerű 
kérdéscsoportját a maga teljességében Pais Dezső vette bonckés alá. Elfogadja az 
eddig számba vett finnugor nyelvelemeket a magyar szócsalád alapszavának, sőt 
újabb manysi, chanti stb. adatokkal egészíti ki. Pais Dezső vizsgálódásai óta Balázs 
János foglalkozott szavunkkal. Az ő kutatásai is finnugor, pontosabban ugor erede-
tűnek állapították meg révül-rejt szavunkat. - Mindez azt bizonyítja, hogy az extázis 
- tekintettel ugor eredetére - már a honfoglalás idejében beletartozott a magyar nép 
műveltségébe, tehát a pogány magyarság hitvilágának szerves alkotórésze volt. 

A magyar emberfeletti erővel rendelkező személyek - táltosok, tudósok, halott-
látók - rejtezése, révülése, elragadtatása bizonyos ideig tartó eszméletlenségből áll. 
Ugyanezt tapasztaljuk a sámánoknál is. 

Legközelebbi rokonaink, a chantik (osztjákok) sámnextázisát pl. így írja le az 
egyik szemtanú: a sámán a sátorban égő hatalmas tűz mellett érthetetlen szavakat 
mormol és várja az „ördög" érkezését. Ügy tartják ugyanis, hogy a tőle feltett kérdé-
sek alapján az „ördög" megmondja a jövendőt és megmutatja neki azt a helyet, ahol 
a legjobb vadászterületek vannak. Ha baj éri őket, megmutatja, milyen módon me-
nekülhetnek meg. A feleletre türelmetlenül várók folyton-folyvást kiáltoznak, üstöket 
és deszkadarabokat vernek és egyéb módon éktelen zajt csapnak körülötte egészen 
addig, amíg kék köd vagy füst jelenik meg fölötte. - Ekkor a sámán hol ide, hol oda 
ugrik, mint a megszállott. A sámánok ennek folytán több, mint egy óra hosszáig 
eszméletlenek és érzéketlenek szoktak lenni. Amikor felocsúdnak, a feltett kérdésekre 
ravasz feleleteket adnak, vagy azt mondják, ami éppen eszükbe jut, vagy éppen 
félrebeszélnek. Töviről-hegyire elmondják, hogy hogyan látták meg az ördögöt és 
hogy mi történt velük. 

A sámán eszméletlensége természetesen az összes sámánhitű népek révülésére 
jellemző: általános vonása ez a sámánextázisnak. 

(Diószegi 1983) 
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32. Faképnél hagy 
A mondás eredetére nem könnyű rátalálnunk. Bizonyos mértékig eligazít, ha 

sorba vesszük a vele rokon szólásokat: búcsút vesz a faképtől, a kapufától, a félfától, 
a kapubálványtól. Ezek szerint valami összefüggés van a kapu, a kapufélfa és a íakép 
között! 

A kapu a találkozás és az elválás helye. A vendégeket a kapuig szokták kísérni, 
s ott - hosszabban, rövidebben - búcsúzkodnak. Néprajzi feljegyzések szerint egyes 
vidékeken még nem is olyan régen, ha valaki hosszabb időre távozott hazulról, 
megsimogatta, sőt meg is csókolta a kapufélfát. 

A jelképes búcsúzás mélyebb értelmét akkor foghatjuk fel, ha meggondoljuk, 
hogy a kapufélfát régen a kapubálvány helyettesíthette. A bálvány olyan tárgy vagy 
szobor, amelynek ősi időkben földöntúli hatalmat tulajdonítottak, és éppen ezért 
különös tiszteletben részesítették. Egyes vidékeken, főként Erdélyben, még ma is 
találunk sajátosan megfaragott kapufélfákat. Néha olyat is, amely ember alakú vagy 
annak stilizált változata: a felső rész legömbölyítése jelzi a fejet, a beszűkülés a nyakat 
a kiszélesedés a vállat. A törzs és a lábak összeolvadnak. A népszokás szerint egyes 
helyeken, amikor kiviszik a házból a koporsót, a kapuban rövid időre leteszik, hogy 
a halott „elbúcsúzhasson" a kapubálványtól. A kapunak ember alakú megformálása 
valószínűleg az ősi magyar hitvilággal lehet összefüggésben. A múlt század végén 
fellendült néprajztudomány régészeti, néprajzi és nyelvészeti anyag alapján rekonst-
ruálta az egyes népek ősi hitvilágát. Sok az azonos vonás, de az egyes népcsoportoknál 
különbségek is mutatkoznak. Például a lélek halál utáni életével kapcsolatban külön-
bözőek az elképzelések. Vannak, akik a halottól félnek és mindent elkövetnek, hogy 
a halott szellemének visszajárását megakadályozzák. Mások ezt igyekeznek elősegíte-
ni. A finnugor, de a török-mongol népek is megegyeznek abban, hogy a lelket igen 
piciny élőlénynek képzelték. Népmeséink Hüvelyk Matyi és Borsszem Jankó figurája 
ennek az emlékét őrzi! Ez a piciny lélek a halállal eltávozik a testből, de oda időnként 
visszajár. Ezzel magyarázható az az általános szokás, hogy ezek a népek, s valószínű-
leg a mi őseink is, házibálványt, szellembábut készítettek az elhalt lelke számára. A 
legközelebbi rokon kötelessége volt a bálvány elkészítése; ez afféle durván faragott 
fabábu volt, amelyre az elhalt ruháit aggatták. A bábut a ház vagy sátor legfontosabb, 
központi helyére tették, és áldozatkor neki nyújtották először az ételből az úgynevezett 
tiszteletdarabot. Hogy az arcrész emiatt tönkre ne menjen, ezt a részt fémmel vonták 
be. A szemet, szájat jelezték, az orrot egy hegyesedő vascsővel pótolták. A „vasorrú 
bába" kifejezés eredete is valószínűleg erre az ősi bálványra vezethető vissza. 

Szellembábukat még a XX. században is készítettek az észak-ázsiai tunguz, 
kirgiz, osztják és mongol népek. Érdekes ezeknek a faképeknek a sorsa. Például az 
elhalt szellem látogatását a család azért igyekezett lehetővé tenni, hogy biztosítsa a 
szellem támogatását, pártfogását. A gyászév leteltével a tekintélyes szellembábukat 
kitették egy távolabb levő csendes ligetbe. A helyet azonban, ahol addig volt, meg-
különbözetetett tisztelet illeti. A belépő idegen a sátornyílásnál megállt, és az üres 
hely felé fordulva, mély meghajlással köszönt. A ligetbe kitett szellembáburól Kai 
Donner finn nyelvész a következőket mondja el távoli rokonainknál, a szamojédeknél 
tett látogatásakor szerzett tapasztalatai alapján: 

„Amikor a bálványtemplomot meg akartam nézni, előbb sokat kellett ígérget-
nem, hogy titoktartó leszek s hogy eszem ágában sincs az istenekhez nyúlni, sem 
onnan valamit elvinni; míg végül a jurtalakók alkalmat adtak arra, hogy ezt a különös 
építményüket megnézhessem. Egy reggelen vezetőim és én felcsatoltuk hótalpainkat 
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és útra keltünk. Az út hosszú volt, erdőkön és befagyott mocsarakon vezetett át. Nagy 
kerülőket tettünk. Amikor az okát kérdeztem, tudtomra adta szamojéd vezetőm, 
hogy helyenként csapdák vannak felállítva az idegenek elijesztésére. Mikor odaér-
tünk, kitűnt, a szamojédoknak alapos okuk van szent helyeiket félteni: onnan gazda-
gon térhetne meg, aki el akarná orozni az ott felhalmozott kincseket, mert idővel 
annyi gyűlt össze a felajánlott áldozatokból. A bálványház egy kis méretű kunyhó. 
Itt is négy, magas cölöpön nyugvó faalkotmány volt, amely az e tájon gyakori élel-
miszerszekrényekhez hasonlított. Elöl kis nyílás volt rajta. A helyiség hátterében állt 
a szellembálvány: egy fából faragott, emberhasonlóságú alak, mellette a felesége. Az 
arc nagyjából volt csak kidolgozva, a kék üveggyöngyökből berakott szemek mulat-
ságos benyomást keltettek. A bábuk finom szőrmékbe öltözve, védelmükre egész 
halom horganypléhből kivágott fegyverrel környezve, azonkívül hattyúk, rénszarva-
sok, kígyók és egyéb állatok miniatűr alakjai ugyanazon anyagból, amelyek segítsé-
gével - hiedelmük szerint - hatalmasabb ellenségeik elől elmenekülhettek. Velük 
szemben tükördarabka volt a falra erősítve, hogy a hátul közeledő ellenséges szelle-
met is észrevehessék. A bejáratnál még egy bábualak állt őrt, amely nagy fakardot 
forgatott fenyegetően, másik kezében pedig szablyát. A helyiség ki volt rakva állat-
bőrökkel és szövetekkel, és az úgynevezett törzsi ősatya előtt sok különféle holmi 
hevert a padlón, egyebek között egy csomó ércpénz, többje száz évnél régibb. Az 
építmény körül a szent fák ágain szövetrongyok, agancsok és egyéb holmik lógtak. 
Ez az erdei tisztás, évszázados sűrű fáival, messze bent a vadonban, különös ünne-
pélye benyomást ébresztett bennem, s megértettem: ezek, a természet gyermekei, 
szívesebben jönnek ide, hogy ebben a természetben alkotott szentélyben áldozzanak 
és imádkozzanak, mint a templomok cicomás pompája között." 

Hogy a fakép egy idő után miért került el eredeti helyéről, arra valószínűleg a 
kettős temetés szokása ad magyarázatot. Körülbelül egy évvel a halál után, az eredeti 
temetésnél sokkal ünnepélyesebb, második, „igazi" temetést tartottak, amikor a ha-
lott végleg elbúcsúzott. A tudósok ezt sokáig nem értették, s csak újabban tisztázták 
a szokás értelmét. A halott lelkéről ugyanis azt képzelték, hogy visszajár az eltemetett 
testébe és régi otthonába, a faképbe. Azt tapasztalták azonban, hogy a test egy év 
alatt elporlad, tehát azután már nem tér vissza belé a lélek, s így a faképbe sem. Ezért 
tartott a gyász egy évig, és ezért helyezték ki a faképet - persze csak az előkelőbbekét 
- a bálványtemplomba. 

Az óstisztelet tehát szoros kapcsolatban volt a faképpel, a bálvánnyal. A kapu-
bál vány is összefügghetett a családdal, a háztartással. 

Szólásunk különböző formái erre a kapcsolatra utalnak. Mindebből az is kitűnik, 
hogy nyelvünk milyen ősi, régmúlt emlékeket őriz meg számunkra. 

(Gyapay-Megyer-Ritoók 1989) 

о О T 1 ^ * • I * ' " ' 33. Tuzgyujtas es orzes 
Az emberi fejlődés egyik legelső és legalapvetőbb lépése a tűz megismerése volt 

több százezer évvel ezelőtt. Valószínű, hogy először a villámcsapásból keletkezett 
tüzet használták fel és csak jóval később jutottak el a mesterséges tűz ismeretéhez. 

A tűz jelentőségét mutatja, hogy csaknem minden mitológia beleszövi történe-
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teibe a tűz meghódítását. A görögök hite szerint például Prometheusz lopta el a tüzet 
az istenektől az ember számára. 

Az ősi tűzgyújtási módszereket a néprajzkutatók pontosan felderítették. A Bod-
rogköz pákászai például három száraz fadarabbal tudtak tüzet gyújtani. Két gallyat 
gyökerekkel összekötöttek, egy harmadik ágat pedig laposra faragtak, majd a két 
összekötött ág közé szorítva sebesen ide-oda húzogatták. A súrlódás következtében 
a három ág 5-6 perc múlva felizzott. Ezt száraz nádtörmelékbe dugva addig lóbálták, 
amíg a csóva lángra nem lobbant. Az eszkimók megőrizték a másik ősi tűzgyújtó 
módszert. Egy keményfa ágat kihegyeztek és egy puhafa deszkába szúrták. A ke-
ményfa ágat egy húrral körülhurkolták, majd a húrt egy íjjal kifeszítették. Az íjat 
mozgatva a keményfa ág váltakozó irányban forgott, és a hegye a puhafát felizzította, 
az izzó fa pedig az odahelyezett száraz füvet meggyújtotta. 

Mivel a tűzgyújtás meglehetősen fáradságos eljárás volt, igyekeztek a tüzet 
életben tartani. Ugyanez magyarázza a tűzhöz kapcsolódó vallásos szertartásokat is. 
Rómában például a Vesta szüzek papi testületének volt a feladata a tűz őrzése. Ezt 
annyira fontosnak tartották, hogy ha a papnő elmulasztotta kötelességét, megkorbá-
csolták. 

A mi őstörténetünkben is rendkívül nagy szerepe volt a tűznek. Ezzel kapcsola-
tos egy igen értékes honfoglaláskori művészi emlékünk is: a tarsolylemez. Az ezüst 
verettel borított tarsolyban ugyanis a tűzcsiholó szerszámokat őrizték: az acélt és a 
kovakövet. Ezzel már sokkal gyorsabban lehetett tüzet gyújtani. A kő és acél össze-
ütése szikrát vetett, amit taplóban felfogtak. A taplót egy gombafajtából vagy a 
gyékény buzogányából hosszú eljárással készítették el. Az izzó taplót száraz levelek-
be téve addig lóbálták, míg a levelek lángra nem lobbantak. A tűz még a honfoglalás 
korában is nagy érték lehetett. A régészeti leletek azt mutatják, hogy csak a nemzet-
ségfők rendelkeztek tűzgyújtó szerszámokkal. 

Legelső törvényeink is megemlékeznek a tűzről. I. István első törvénykönyvének 
9. pontjában ez áll: „A papok és az ispánok hagyják meg az összes falusi bírónak, 
hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a templomba, öregek és fiatalok, 
férfiak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik." 

A tűz pusztító hatalma, előállításának nehézsége magyarázza a tűz iránti tiszte-
letet. Sok helyen volt szokásban, hogy évente csak egyszer szítottak új tüzet, addig 
a régit kellett a tűzhelyen, a hamu alatt vagy külön gödörben, parázs formájában 
életben tartani. Leggyakoribb szokás az volt, hogy húsvétkor szítottak új tüzet, de 
Göcsejben erre Flórián napkor került sor, sajátos szertartás formájában. Még napfel-
kelte előtt egy élő fának az egyik száraz ágán átdobtak egy kötelet, és azt két férfi 
addig rángatta felváltva, amíg lángra nem lobbant. Ebből a tűzből látták el az egész 
falut. Nagy szégyennek számított a tüzet kialudni hagyni és a szomszédtól parazsat 
kérni. Egyes helyeken ez tilos is volt. Ennek emlékét őrzi egy gyermekjáték szövege: 
„Tüzet viszek, ne lássátok, ég a ruhám, ne hagyjátok!" 

A tűz tisztelete szorosan összefügg a tűzvésztől való félelemmel is. Nem szabad 
a tüzet megsérteni: szidni, beleköpni, szemetet beledobni, mert megharagszik, kipat-
tan és a házra száll a szikra! Inkább a tűz kedvében járnak, a tűzbe dobják az első 
farsangi fánkot, a kenyértészta egy részét, az edényből kieső ételdarabot, sőt a nagy 
lakomák minden fogásából is egy-egy falatkát. 

A tűz a lakóhely tiszteletével összekapcsolódott, mivel abban volt a tűztér. így 
következett be idővel a tűz és a háztartás fogalmának közeledése, majd azonosulása. 

A nagy állattartó nomád népek kerek sátrakban laktak (és laknak ma is). Ennek 
a közepén felül nyílás volt, hogy a sátorban rakott tűz füstje kiszállhasson. Megvál-
tozott azonban a helyzet, amikor a földműveléssel is foglalkozni kezdtek, mert akkor 
állandó téli szállások, falvak is létrejöttek. Ez történt például a baskíroknál (a tatár-
járáskor szétszóródott volgai magyarok utódai) a XVIII. században. Egy Pjotr Paliasz 
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nevű orosz természetkutató (1741-1811) 1770-ben így jellemzi a téli települést: „A 
faluba érve... azt teljesen elhagyottan találtam, mivel a birtokosok nyájaikkal a hűvös 
hegységbe vonultak, viszont a falu egész környéke, mely a télen, a lakások mellett 
tartott állatok miatt nagyon kövér talajú volt, be volt vetve kenderrel és rozzsal, és 
ez a baskíroknak ősszel, a visszatéréskor kész aratást kínált." Ha ezt a képet össze-
vetjük azzal, amit Ibn Ruszta a IX. századi magyarokról ír, akkor világos, hogy 
honfoglaló őseink is az állandó téli szállásokon földműveléssel is foglalkoztak az 
állattartás mellett: „Amikor eljön a tél, mindenki ahhoz a folyóhoz húzódik, amely-
hez éppen közelebb van, és ott marad télre, és halászik benne. A téli tartózkodás itt 
alkalmasabb nekik. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Földjük 
nedves. Sok szántóföldjük van." 

Az írott forrásokat az utóbbi évtizedek régészeti feltárásai igazolták. A Tiszalök 
melletti egykori Rázom község helyén Méri István régésznek sikerült Árpád-kori 
falusi házat kiásnia. A kerek sátorral szemben ez a ház négyszögletes alaprajzú volt. 
Egyetlen, félig földbe mélyített helyiségből állott, de a tüzelőhely az eddigi közép-
pontból a bejárat melletti sarokba került, és ezzel átellenben a másik sarokban egy 
ülőgödör volt. A gödör pereme szolgált ülőhelyül, a belsejében, földbe vert karókon 
állott az asztal, ennél étkeztek. Minden bizonnyal a másik két sarokban voltak elhe-
lyezve a fekvőhelyek. Ezek szintén földbe vert lábakon állottak. Az újabb ásatások 
más helyeken is ilyen állapotokat mutattak. 

(Ki mondta? Miért mondta? 1989) 

34. Hunor és Magor mondája 
A mi eredetmondánk is ősrégi. Már a legkorábbi krónikákban megtaláljuk; íróik 

az akkori köztudatból merítették, amely, mint sejthetjük, épségben tartotta meg ré-
gibb idők hagyományait. Kézai Simon mester, IV. vagy Kun László udvari papja 
(1280), aki nyilván egy szent László korabeli (XI. század végi) magyar krónika nyo-
mán indult, így közli a mondát történelmi műve (gestája) elején: 

„Menrót óriás a (babiloni) nyelvzavarodás megtörténte után Eviláth földjére 
költözött... és itt feleségétől Énétől két fia született, tudniillik Hunor és Magor, 
ezektől származnak a húnok vagy magyarok. Az óriás Menrótnak azonban még több 
felesége volt s ezektől származott több fia és leánya. Minthogy pedig Hunor és Magor 
Menrótnak elsőszülött fiai voltak, atyjukétól külön sátrakban laktak. Történt pedig 
egy alkalommal, hogy vadászni mentek. A pusztában egy gímszarvas (ünó) bukkant 
fel előttük s amint menekült előlük, a maeotisi ingoványokba űzték. Ott azután 
végképpen eltűnt előlük, úgyhogy hosszasabb keresés után sem bírtak ráakadni. 
Végre is, mikor az ingoványt keresztül-kasul barangolták, úgy találták, hogy alkal-
mas nyájak táplálására. Visszatértek tehát atyjukhoz és amint beleegyezését meg-
nyerték, minden jószágukkal egyetemben a maeotisi ingoványok közé vándoroltak, 
hogy ott telepedjenek meg. Maeotis vidéke Perzsia tartományával határos; egy igen 
szűk gázló leszámításával minden oldalról tenger zárja körül; folyóvizei nincsenek, 
de bővelkedik fűben, fában, szárnyasban, halban és vadban. A ki- és bejárás nehezen 
megy. Mikor azután a maeotisi ingoványok közé letelepedtek, öt esztendeig ki sem 
mozdultak onnan. Amint azonban egyszer a hatodik esztendőben kikalandoztak, 



egész véletlenül Belár fiainak gyermekeire és feleségeire akadtak, amint éppen férjeik 
nélkül sátoroztak a pusztában és sebes vágtatva mindenestől a Maeotis ingoványai 
közé ragadták őket. Történetesen Dulának, az alánok fejedelmének két leányát is ezen 
gyermekek között kapták, ezek egyikét Hunor, a másikát Magor vette feleségül. Ezen 
asszonyoktól származnak a Hünok vagy Magyarok valamennyien." 

Későbbi krónikáink és történetíróink lényegében ugyanígy mondják el a hagyo-
mányt. Csak apróságokban van eltérés: Mogor helyett egyesek Magort írnak, az 
ősapa többeknél nem Menrót, hanem Magog stb. A múlt század második felében 
túlzóan kritikus elmékben fölmerült az a gyanú, hogy az elbeszélést első krónikása-
ink nem a hagyományból, hanem külföldi görög és latin historikusokból merítették, 
akik ti. szintén szólnak a mondáról. Az egész tehát szerintük írott életű „könyvmon-
da", amelyről a magyarságnak kétséges, hogy volt-e egyáltalán tudomása; nemzeti 
gyökerű mondának tehát szigorú történeti mértékkel mérve nem tekinthető. Az így 
vélekedők érve közé tartozott, hogy a rendes történetírói folytonosságtól elszigetelt, 
különálló Anonymus nem emlékezik meg róla. Ez igaz; de érvnek arra, hogy ez is 
mutatja nálunk a szélesebb elterjedtség hiányát, nem használható; ismeretes ugyanis 
a Névtelen jegyző felfogása a szájhagyomány mondáiról. így ír róla gestája (1180 
körül) elején: „Illetlen és elég éktelen lenne, ha az oly igen nemes magyar nemzet (a 
maga) eredetének elejit a parasztság csalfa meséiből, vagy a hegedősök fecsegő éne-
kéből hallaná"; ebből inkább az olvasható ki, hogy egyebek között ezt a mende-mon-
dát is, bár tudott róla, tudatosan kerülte. De meg az is tudvalévő, hogy Jegyzőnk a 
hunokról külön nem ír, ó egyenes leszármazást hirdet Attilától Árpádig; maga csak 
a magyarok viselt dolgaira szorítkozik s alapjában csupán a honfoglalás történetét 
akarja megírni. A legújabb kutatások lényegében tisztázták a kérdést. A kételkedők 
fő érve, amely számos külföldi följegyzés szövegeire hivatkozott, csak azt bizonyítja, 
hogy a hunok eredete, vagy ahhoz hasonló más történet más népekről, egyebütt is 
ismeretes volt. S hogy épp a magyar népnek ne lett volna tudomása róla, holott a 
rokonságtudata a hunokkal bizonyíthatóan élt az itthoni köztudatban, az egyáltalán 
nem képzelhető. De kézzelfogható tények is állnak e tekintetben rendelkezésünkre. 
Ismeretes, hogy a bizánci udvar követei útján sűrű érintkezést tartott fenn Attilával; 
az egyik követjárás nevezetes historikusa, Priskos Rhetor, részletes jelentést írt útjá-
ról. Munkája nem maradt fenn csekély töredéken kívül, de még felhasználhatták 
egyes görög és római szerzők (Sozomenos, Prokopios, Jordanes), akik részben ráhi-
vatkozva beszélik el a mondát. Priskos mint egykorú hiteles tanú igazolja, hogy Attila 
udvarában az V. század közepén már közkeletű volt a szarvasüldözés mondája (ő is 
szóbeli közlésből hallotta a hunoknál), éppúgy, mint a „győzhetetlen kard" (Isten 
kardja) Attilához kerülésének története. A szarvashistória azonban Attila idejében 
még nem lehetett egy „Magyar" (Magor) nevű testvérrel kapcsolatban. Nincs azon-
ban kizárva, hogy itt más néven mégis a mi előmagyarjainkról lehetett szó. Prokopios 
említi, hogy egy hun király két fiától származtak a szarvasüldözés folytán apjuktól 
elvált fiúk utódai: az „uturgur" és „kuturgur" népek (a.m. „30 ogur" és „9 ogur", 
törzsszövetség). Ezek a volgai bolgár eredetű törzsek (ogur a.m. törzs, kisebb népegy-
ség), akik az V. század végén és a VI. század elején ugyanott éltek, ahol bizonyítha-
tóan az előmagyarok, tudniillik a Dontól keletre a Kubán-folyó két oldalán, ezekkel 
népünknek törzsközösségben kellett lenniök. Mindazok a népek, amelyek a hun 
népáradat áldozatai lettek és a nagy birodalomba felszívódtak, a hunokkal közös, 
egységes voltukat joggal említhették, vagy legalábbis velük rokonnak tekinthették 
magukat, közöttük tehát az előmagyarok is. 

517-ben bukkan fel a történelemben először a „Mogyeri" (Magyeri, Magyar) név, 
mint összetett.szóalak: „mansi" és „eri" alapszavakból képezve. „Mensi" eredetileg 
a vogulok és osztjákok közös neve, s valamikor e népekkel való összeolvadtságunk 
idejében a magyaroké is volt; „eri" a hun-török nyelvekben „embere", „férfia" jelen-
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tésű. Az összetétel világosan megőrizte népünk előtörténetének két fő mozzanatát: 
az ugorokból való kiszármazást és utána a hun-török népegységbe történt beolva-
dást. Ugyanilyen módon nevezték el a „hun-eri"-ket, amiben a monda Hunor szava 
lappang. Kissé más ez a hiteles név, mint ahogyan a mi időnk előtt félszázaddal 
beszéltek hiperkritikus kételkedők a kérdésről, mikor a nevetségesnek talált Hunor 
szó alapján ráfogták Kézaira, hogy az egész monda nála - néhány külföldi mozzanat 
felhasználásával - az ő egyéni kigondolása. Ujabb tanulságaink mindinkább megerő-
sítik, mint ez esetben is, azt a valónak mutatkoaó tényt, hogy régi híradásokat lehe-
tőleg szó szerint vegyünk; holmi önkéntes belemagyarázások akkor nem voltak ügy 
gyakorlatban, mint manapság. Hozzávehetjük, hogy a még régebbi kínai források 
már többek között „Hunor"-nak írták a húntörzsek egyikét. 

Ha mármost szerkezetileg vizsgáljuk mondánkat, három eggyéolvadt külön 
részt kell benne megkülönböztetnünk. Egyik a két fi testvér kiszármazása és új otthon 
alapítása, a másik a csodaszarvas szereplése, a harmadik a feleségszerzés mozzanata. 
Az első nem egyéb két nép rokonságának igazolásánál közös leszármazása és közös 
megtelepülése révén. Ez a hagyomány az eredetmondák birodalmában keleten igen 
sűrű előfordulású, állandónak és közismertnek tekinthető motívum, mégpedig min-
dig két testvér (néhol ikrek) szerepeltetésével, akiknek nevét azután a két rokon nép 
sajátjául tekinti és használja. Két testvér például a szkíthák első őse: Skythés fejedelem 
két fia: Pálos és Napes (görögös átírással), akiktől a Pal és Náp népek származtak. 
Az egykori ujgur király két fia: Tartar és Mungl volt, akiktől a Tatár és Mongol nép 
származott. Elő burját hagyomány a Bajkál-tó környékén, hogy két testvér élt az 
őskorban: Búrját és Ölöt, akiktől ők és az ölöt-kalmükök származtak (Csubinov.) 
Radloff és Castrén még más ázsiai törökös törzsekről is ugyanezt a felosztást említi. 
Az adatok tanúsága szerint nyilván közös altáji szokásról van e kettős felosztásban 
szó, amit etnológiailag úgy magyarázhatunk, hogy az ural-altájiak exogam (idegen-
ből nősülő) házassági rendszere mellett ez - nomád életberendezésüket tekintve -
sok esetben másképp nem volt megoldható, mint úgy, hogy népegységüket kettéosz-
tották a törzsfő két legidősebb fiának vezérsége alatt s a nősülés mindig a másik 
törzsfél lányaiból történt. Ez idővel a két félnek önállósul ttá, független néppé való 
válását vonta maga után. Mindenesetre olyan eljárásmódot fejlesztett, amely törvé-
nyessé, hagyományossá vált. Ennek emléke még krónikáinkban is megmaradt -
bizonyos, hogy szerzőik nem maguktól találták ki. Sőt Árpád-házi királyainknak az 
az állandó gyakorlata, hogy öccsüknek külön országharmadot adtak, szintén ez ősi 
hagyomány folytatásának tekintendő. 

A másik mozzanat: - a szarvasüldözés - kezdetleges időkben, mint vadászeset 
annyira mindennapos jelenség, hogy nem csoda, ha a földkerekség legszélsőbb pont-
jain is rátalálunk, mint mondai elemre. Esetünket a legtöbbtől mégis megkülönbözteti 
az állat csalogató szerepe, amelynek burkolt célja a vadászokat láthatatlan, ismeretlen 
gázlón át védett helyre, új hazába vezetni. De ebben a formájában sem elszigetelt 
jelenség. Az eltűnő, majd újra felbukkanó vezető állat, amelyet e miatt rejtelem, 
misztikum vesz körül, ugyancsak gyakori elem a mondahagyományok közt, mégpe-
dig nemcsak keleten. A merowing Chlodvig kéri Istent: mutasson neki a megáradt 
folyón gázlót, hogy Alarich ellen vonulhasson; ezt csodálatos nagyságú szarvasünő 
mutatja meg neki. A Nagy Károlyhoz fűződő mondákban a sereget a Szentlélek 
küldte szarvasünő vezeti; ugyanilyen tündéri állat csalogatja a vadászó császárt 
mindaddig, míg a karlsbadi meleg gyógyforrásokra bukkan. Az üldözött frankok a 
Moin-folyón úgy kelnek át, hogy isteni irgalom folytán egy szarvasünő mutat nekik 
gázlót s így érik el az óhajtott túlsó partot. Bors vezér a honfoglalás idején egy szarvas 
üldözése közben jut fel az egyik hegyre, ahol megtetszvén a hely, székhelyét, Bars 
várát ide építteti (Anonymus 34.). Ez európai rokonmondáknak végső kivirágzása az 
a keresztény legendás változat, ahol a misztikus csodaállat voltaképp vagy egy an-
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gyalnak vagy magának Krisztusnak felvett alakja (itt már hím szarvas), amely a 
keresztényüldöző pogány Eustachiusnak (Gesta Romanorum 110. elb.) megjelent és 
csoda formában agancsai hegyén égő lángokkal, homloka fölött fénylő kereszttel - a 
vadászt megtéríti. Ez a forma van meg regős énekeinkben is! A gázló vagy víz partja 
mind e változatokban fontos szerepet játszik. Az itt felsorolt európai típusból nyil-
vánvaló, hogy e mondák magja és a mi keleti csodaszarvas-történetünk közt szoros 
genetikus rokonság mutatkozik, nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy a keleti szar-
vasmonda típusa már a keresztény korszak legelején átkerült Európába s itt is elter-
jedt; de változott annyiban, hogy mindig csak egy üldöző vadászt szerepeltet és nem 
gím (ünő) szarvas a csalogató, hanem hímszarvas agancs-ágbogokkal; nem pogány 
isteni hatalmak mozgatják tehát, hanem a keresztény legenda alakjai. Ugyancsak elüt 
a miénktől az a vonása is, hogy utána nőszerzésről, feleségrablásról sehol említés 
nincsen. 

Mondánk harmadik alapeleme a nőszerző kaland elbeszélése. Ebben lappang a 
legtöbb hiteles történeti emlék. Belár fejedelem nevében hangtörténeti megfeleléssel 
a Bolgár szó rejtezik (itt is fejedelemnév, amelyet a bolgár nép sajátjául átvett;) Dula 
alán vezér pedig történeti alak. Ez a harmadik rész sokat elárul mondánk legkorábbi 
formájából, ahol e befejező motívum az előzményekhez szorosan hozzátartozik. A 
keleti óstípusnak nyomát ugyanis megtalálhatjuk egy régi, azóta sokat kopott mese-
szerkezetben, amely ugyancsak keleten volt és részben van elterjedve, de halvány 
mását nyugaton is ismerik. A csodatörténet itt elmondja, hogy egy tündér beleszeret 
egy földi emberbe, s meg akarja magának szerezni. Nőstényszarvas alakjában jelenik 
meg a vadászó férfi előtt s egyre tovább csalogatja a maga túlvilági otthona felé; vízen 
gázol át s mikor a vadász itt is követi a túlsó parton (tündérországban, a túlvilágon) 
visszaváltozik tündérré, s a vadászt meghódítja. A mesék és mondák világában a föld 
és a másvilág közt kivétel nélkül határvizet képzeltek; a férfi ezen áthatolva más 
világba (új hazába) jut, Kézai leírásához Kálti Márk barát Képes Krónikája e helyen 
(1350-ből 2. fej.) hozzáteszi, hogy már a vízen túl élő két testvér kint a pusztában 
magányos nőkre talál, „kik sátrak alatt tanyáztak, zene hangjai mellett lejtettek, a kürt 
ünnepét ülvén", amiből Jordanes a tündér-boszorkány alirumnákat torzította el s 
amit Arany olyformán nemesít meg, hogy „tündérséget ott tanulnak"; mindez tehát 
az ősmese tündérnőjének homályos emléke. Az ósmese e mondai hagyományra 
alkalmazott formájában már nem egy tündérről szól, hanem nőcsoportról és ezek 
egyesülése a két testvér férficsoportjával az egykori mesének már történeti színezetet 
ad. 

(Solymossy Sándor 1936) 
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