
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-

64 



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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