
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 
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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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