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MAKKAY, Remarks to the Discussion Concerning the Role o f  the Anthropology in the Investigation 
o f  the Hypothesis about the Dual Hungarian Conquest. In 1982/83, there was a short discussion between 
Gyula László and Gyula Kristó about the hypothesis o f  the so-called dual conquest of Hungary. László briefly 
described his theory, Kristó attempted to disprove three of László''s statements (1982, 1983). The discussion 
has also had anthropological aspects that have not attracted the attention o f the researchers dealing with the 
dual Hungarian conquest. Looking back after ten years, it can be stated that Kristó’s arguments were 
superficial both theoretically and practically, they did not stand the contemporary and present scientific 
demands o f up-to-date anthropology. To prove this statement, the author refers to a review o f Andor Thoma, 
published in 1956, which sums up llte basic principles utilised by anthropology in proving the existence, 
continuity and identification o f ethnic groups (quite at variance with Krista's ideas, who thinks that 
"anthropology is mute and incapable o f giving answers in ethnical-linguistic issues", "the race types are void 
o f ethnic determination arul conformity o f race types itself does not neessarily prove ethnical identity", (1983a, 
177— 190 resp. 178). It is quite clear from Thoma’s paper that anthropology does not use such principles. In 
addition, Kristó quotes Kinga Ery's statements (1970,1971) in an abbreviated form, thus suggesting that Éry's 
anthropological analyses speak against László's hypothesis. In reality, the correct reading o f Ery's text and her 
data and argumentation published in 1983 proved the correctness o f László's theory already that time, namely, 
that several anthropological characteristics o f the late Avar period exhibit continuous transition to the 
anthropological data o f the Árpád era while the anthropological composition o f the so-called conqueror 
cemeteries o f the conquest era greatly differs from  anthropological findings o f the people masses o f  both the 
Avar and Árpád era to such a degree that —  quoting Kinga Ery's words —  "only a small proportion o f  the 
population o f the Árpád era were descendents o f the conquerors, a much larger part originated from  the 
population found in the Carpathian Basin by the conquerors" (Ery 1972, 1983). This clearly shows that 
Kristó’s statements were not valid at the time o f publication ami have not been so ever since in the light o f 
scientific results.

In addition, the author also criticises another false statement o f Kristó (the so-called reliable Hungarian 
etymology o f the name Levedi); the author point out that Krista's hypothesis is only one o f four possible 
solutions, it cannot thus regarded as a valid explanation.

Key words: Hungarian conquest.

Egy évtizeddel ezelőtt a História című folyóirat hasábjain László Gyula és Kristó 
Gyula rövid cikkeket közöltek: a "kettős honfoglalás" elgondolását mutatva be, illetve 
azt bírálva (László 1982 és 1983, Kristó 1983). A vitának voltak embertani vonatkozásai 
is, amelyek fontos részleteire főleg a "kettős honfoglalás" elgondolását elutasító kutatás 
azóta sem figyelt fel. Ezeket szeretnénk röviden ismertetni.

Mint László Gyula írta volt, saját maga is megriadt tételének attól a lehetőségétől, 
hogy " . . .  a magyar nép két rokon ága, két alkalommal hajtotta végre a honfoglalást, 
egyik (onogur) az avarkorban történt 670—680 táján, egyidőben a dunai bolgár állam 
megalakulásával, a másik pedig (a turk, magyar) Árpád vezetésével a 9. század legvégén 
(László 1982: 4. oldal). A feltevés ellenőrzése céljából László az objektív tudományhoz 
fordult, " . . .  amelynek méréseihez nem férhet érzelmi mozzanat. Ilyennek látszott az 
embertan, azaz . . .  meg kell kérdeznünk azokat, akikről szó van, bár ők nem szólalnak 
meg, de csontvázuk mégis felelni tud a kérdésekre. Derengett bennem . . .  Bartucz 
Lajosnak, atyai jóakarómnak tanítása, hogy a magyarságban levő mongolos elemek avar 
örökség népünknél. Márpedig . . .  még feltevésnek is nevetnivaló, hogy valamilyen 
titokzatos erő kiválogatta volna a kései avarkor népeiből a mongoloid jellegű embereket, 
azok megérték volna Árpád honfoglalását, a többiek kihaltak volna. Bizonnyal. . .  az 
egész késő-avarkori népesség érte meg Árpád magyarjait-----"
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Baitucz Lajos tanításához csatlakozott Lipták Pál felismerése, hogy a középkori 
magyar népben az avarkor népessége újul meg. Bár feltevését nem mindenki fogadta el, 
kétségtelen, hogy az embertan nem mond ellent a késő-avarkori népesség 
(onogurok—magyarok) fennmaradásának, hanem éppenhogy javallja ennek elismerését 
a középkori és a mai magyarságban."

László Gyula higgadt sorai érthetetlen módon ingerült elutasítást váltottak ki Kristó 
Gyulából, aki közben az embertan lehetőségeit is kétségbe vonta ethnikumok 
meghatározásában: " . . .  László Gyula érveinek jó része olyan, amely ethnikum 
meghatározására nem alkalmas. Elsősorban a régészeti, embertani vonatkozású argu
mentumok ilyenek.. . .  etnikai-nyelvi kérdésekben az embertan legalább olyan 'néma', 
vallomásra képtelen, mint a régészet. Arra . . .  maga László Gyula is utal, hogy Lipták 
'feltevését nem mindenki fogadta el'. Éry Kinga határozottan úgy foglalt állást, hogy az 
általa megvizsgált avar kori és Árpád-kori sorozatok között — a nőknél még inkább, 
mint a férfiaknál — a 'közeli hasonlóság hiánya' a jellemző. Embertani adatok aligha 
szólhatnak tehát egyértelműen a 'kettős honfoglalás' elmélete mellett.” Ezen a kate
gorikus ítéleten túl Kristó igen erős jelzőket használva "peremjelenségek, az 
önkényesség határát súroló megállapítások és torzítások halmazának" tartotta László 
Gyula feltevéseit (Kristó 1983, 27. oldal, ill. László 1983, 28. oldal), amely jelzők még 
akkor is megbélyegzően súlyosak, ha például az embertan megítélésében Kristónak lett 
volna igaza. (Most nem térünk ki arra, hogy nem értünk egyet Kristónak a régészet 
"némaságára", "vallomásképtelenségére" vonatkozó furcsa felfogásával sem.)

Kristó megismételte fő érveit egy szintén 1983-ban megjelent cikkében, az előbbiek
től némileg enyhébb elítélő jelzők kíséretében, fenntartva szigorú és kérlelhetetlen ál
láspontját az embertan vonatkozásában: "Igen nagy valószínűséggel mondható, hogy a 
rassztípusok nélkülözik az ethnikai meghatározottságot, vagyis a rassztípusok egyezései 
nem jelentenek önmagukban ethnikai azonosságot." (Kristó 1983a, 177— 190. oldal, ill. 
178. oldal). Mint alább látni fogjuk, az idézetből az derül ki, hogy Kristónak 1983-ban 
nem voltak megbízható ismeretei a mai embertan elveiről és módszereiről, mégis szigo
rú álláspontot foglalt el az embertan szerepéről.

Áttérve néhány részletre, Kristó nem idézi Éry Kinga ama munkáját, amelyben ő 
határozottan úgy foglalt volna állást, hogy az avar kori és Árpád-kori sorozatok között a 
közeli hasonlóság hiánya a jellemző. Bizonyos, hogy idézés nélkül is arra a két tanul
mányára gondolt (Éry 1970 és 1971), amelyeket gondosan elolvasva, László Gyula a 
kristóitól eltérő következtetésekre jutott, és idézi is Éry Kingát, írván: "A kutatók az avar 
kori népességnek a magyar honfoglalást követő továbbélését ma már egységesen vallják, 
erre vonatkozóan megnyugtató régészeti bizonyítékaink azonban még nincsenek. . . "  
(László 1978, 120. oldal), továbbá: "Az avar kori és Árpád-kori sorozatok közti közeli 
kapcsolatok hiánya ugyanakkor szükségképpen nem tagadja a honfoglaláskor itt talált 
jelentős számú népelem kontinuitásának valószínűségét." (László 1978, 120. oldal, 
mindkét esetben hivatkozással Éry 1970-re és 1971-re). Kristó tehát, alátámasztandó a 
"kettős honfoglalás" kategorikus elutasítását, Éry Kinga mondatának csak az első felét 
idézi, ami a megbélyegzően erős említett jelzők társaságában nem korrekt eljárás. Min
denesetre Éry Kinga higgadtsága helyesebbnek bizonyult, mint Kristó szigorúsága, 
amiről éppen Éry Kingának szintén 1983-ban megjelent nagy tanulmánya tanúskodik 
(1983, 35—85. oldal). E folyóirat olvasóinak talán fölösleges hosszabban idézni e tanul
mányból, de a nem az embertannal foglalkozó kutatók számára talán nem. Hangsúlyozni 
szükséges, hogy Éry megállapításai nem Kristó, hanem László Gyula érvelését
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támasztják alá. íme: "Az avarság katonai és politikai hatalmának szétzúzása a legtöbb 
területen nem járt együtt a lakosság pusztulásával vagy elvándorlásával. Bizonyos, hogy 
a népesség jelentős része továbbélt a Dunántúlon és az északnyugati régióban, sőt 
sejthetően a Tiszántúlon is, bizonyos azonban az is, hogy továbbélésük a Duna-Tisza 
közén [amely terület mind az avar korban, mind a 9. században, mind a honfoglalás 
korban sajátos embertani helyzetet mutat, feltehetően, mint a kagáni székhely, illetve a 
magyar fejedelemség — egyik — központi térsége] megszakadt." "Az Árpád-kori 
népesség kisebb hányadát a honfoglalók leszármazottai, nagyobb hányadát a
honfoglaláskor helyben talált lakosság utódai alkották___A honfoglaláskor helyben
talált, későbbi Árpád-kori lakosság megőrizte saját földrajzi környezetének korábbi em
bertanijellegét . . . "  (Éry 1983, 72. oldal).

A kérdés korábbi történetét illetően Bartucz Lajos mellett általában Lipták Pál 
munkásságára szoktak hivatkozni (pl. László 1978, 119. oldal), aki például az 1969-ben 
megvédett doktori értekezésében mint akkor még megoldatlan dilemmára mutatott rá 
arra, hogy ” . . .  a régészeti mellékletek alapján honfoglaló magyarnak nevezett csoport 
paleoanthropológiai vizsgálata határozottan a különböző török eredetű törzsi csoportokra 
jellemző (röviden: törökös) vonásokat mutatott, holott a magyarok minden kétséget 
kizáróan az ugor nyelvű népek körébe tartoznak." Ennek értelmében állapítja meg, il
letőleg fogadja el Lipták, hogy "A 'honfoglaló magyarok' azonban nem a magyarság 
egészét, hanem annak vezetőrétegét, illetőleg török eredetű (onogur) etnikai komponen
sét jelentik." (1970, 85—94. oldal). Itt természetesen arról van szó, hogy a honfoglalás 
kor vizsgálatba vett, ethnikailag meghatározandó embertani anyagának legjobb 
párhuzamait olyan keleti embertani együttesekben lehet elsősorban megtalálni, amely 
együtteseket megbízhatóan lehet török ethnikumok embertani maradványainak tartani.

Furcsa módon minden, a "kettős honfoglalás" tézisének a vitájában részt vevő szak
ember figyelmét elkerülte — legalábbis mi nem találkoztunk említésével — egy kiváló 
magyar anthropológus, Thoma Andor eredetileg 1956-ban megjelent állásfoglalása. 
Ebből a rövid, de velős összefoglalásból (amely egyébként egy, a "kettős honfoglalás" 
tételére nagyon emlékeztető, de laikus tanulmányhoz írott rövid betét, feltehetően amiatt, 
hogy Thoma Andor rövid ideig együtt dolgozott Marjalaki Kiss Lajossal a miskolci 
múzeumban) Kristó Gyula megismerhette volna, hogy az embertan milyen elvek alapján 
foglalkozik ethnikai kérdések megoldásával. Az ugyanis akár elvárható is lenne, hogy a 
"kettős honfoglalás" elméletét szigorúan bíráló kutatók legalább átlapozzák Marjalaki — 
ismételjük: hibákkal terhes — cikkeit. A következő részek idézetek Thoma rövid 
írásából:

"Egy nép keletkezése — az ethnogenezis — rendkívül bonyolult folyamat. Tokáijev 
alapvető munkája szerint több, egymástól bizonyos mértékig független, de bizonyos 
mértékig összefüggéseket eláruló tényező összeszövődését kell figyelemmel kísérnünk. 
Ezek: 1. nyelv; 2. anyagi és szellemi kultúra; 3. emberanyag. E három tényező egyes ele
mei egymástól függetlenül cserélődhetnek az ethnikum fejlődésének folyamán, de je
lentős átalakulások az egyik komponens területén csak kivételes esetekben következhet
nek be úgy, hogy azokat a másik kettőben korrelativ változások ne kísérnék. így például 
ha egy nép nyelvébe egy idegen nyelvből vett jövevényszavak tömege rakódik le, teljes 
joggal kereshetjük az illető nyelvet hordozó ethnikum kultúr-elemeinek és jellemző 
anthropológiai típusainak párhuzamos felbukkanását. — Magától értetődik, hogy az 
ethnogenezis kérdését csak az egyes tényezőket külön-külön vizsgáló tudományszakok 
(összehasonlító nyelvtudomány, régészet, néprajz, embertan, írásos források nyomán
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dolgozó történettudomány) összefoglalásával és az eredmények szintézisével lehet 
megoldani.

A magyarság eredetének kérdésével a legújabb időkig csak a nyelvészet és a história 
foglalkozott. A régészet, a néprajz és az embertan eredményeivel csak újabban 
igyekezett a tudomány az eddigi képet kiegészíteni. A mindmáig uralkodó nézetet som
másan a következőkben foglalhatjuk össze: a magyar nyelv, szerkezetét és szókincsének 
alaprétegét tekintve, kétségtelenül finn-ugor. — A honfoglalók anyagi kultúrájuk és az 
írásos emlékek tükrében úgy tűnnek fel, mint egy teljesen törökös jellegű, lovas-nomád, 
pusztai nép. Ezt a paradox tényt úgy magyarázzák, hogy egy, a halász-vadász kultúra 
magas fokán álló ugor nép az erdőövezetből lehúzódott a délorosz sztyep területére, és 
ott átvette a pásztomépek életmódját. Katonai szervezetét a Kazár birodalom 
kötelékében vette fel, s e hosszas metamorfózis után jelent meg a Kárpát-Medencében.

Mit tud hozzátenni ehhez a képhez az antropológia? — Először néhány fogalmat kell 
tisztáznunk. Az antropológia a vizsgált populációkon belül típusokat különít el. Az 
antropológiai típust a következőképpen definiálhatjuk: öröklődő testi tulajdonságoknak a 
kiválogatódás hatására létrejött kombinációja, egy adott időperióduson belül egy geográ
fiáikig elhatárolható területen. Az antropológiai típus nincs népekhez kötve. Egy típus 
sok népnél előfordulhat, egy népen belül pedig több típus mutatható ki. Ami egy népre 
jellemző lehet, az a típusok előfordulási aránya, illetve egyes típusok megléte, mások 
hiánya a népre jellemző típus spektrumban. — . . .  [A meghatározás sokban rokon a 
régészeti típusok előfordulási arányaira, rokonságaira stb. vonatkozólag, egyetlen 
lényeges különbséggel: a régészeti típusok nem szükségszerűen örökletesek, mint a 
szükségszerűen öröklődő testi tulajdonságok.]

A magyarság ethnogenezisére vonatkozó embertani kutatások ma már valamivel 
túljutottak a kezdeteknél, és sok értékes adatot hoztak a felszínre. A lényeget tekintve, 
azonban kiéleztek két alapvető ellentmondást.. . .  Az egész ország területéről eddig 62, 
tipológiai meghatározásra alkalmas csontvázat, illetőleg koponyát írtak le. Az anyag 
alapján a honfoglalók típusmegoszlására hozzávetőleges becslést végezhetünk. Uralkodó 
elem a turanid típus, majdnem eléri a 40 százalékot. Egyforma arányban szerepelnek az 
uráli és pámiri típusok, mindegyik kb. 15 százalékban. Ugyancsak eléri a 15 százalékot a 
mediterrán rassz, azaz annak keleti: pontusi, iráni változatai. Taurid típus 5 százalék, 
mongolid 5 százalék, a Cromagnon A és B típusok is együttesen 5 százalékot adnak. Két 
jelenségre még rámutathatunk: a vezéri törzs szálláshelyein feltűnő a turanid típus nagy 
gyakorisága; a szegényes mellékletű sírokban az átlagosnál nagyobb százalékban talál
ható a pámiri típus.

Ez a típusmegoszlás egyezik az első évezred vége felé Dél-Oroszországban élő nyu
gati török népek típus-spektrumával. Egyedül az uráli típus fordul elő a finn-ugor népek 
között i s. . . .  A legnagyobb jóakarattal is csak annyit mondhatunk, hogy a kutatás mai 
állásán, embertanilag a honfoglalóknak legfeljebb 20 százaléka hozható kapcsolatba 
ugor ethnikummal, 80 százaléka törökös típus!

Tudjuk, hogy az egykorú források a levédiai és etelközi magyarokat szokásaiban és 
szervezetében teljesen törökös népnek írják le (1. Ligeti könyve). A régészeti emlékekből 
elénk táruló anyagi kultúra és a temetkezési szokások a honfoglalókat iráni-szkíta hatá
sokat is őrző, törökös kultúrájú népnek jellemzik (László Gyula). Kultúra és ember
anyag, az ethnogenezis két tényezője teljes határozottsággal a törökséghez kapcsolják a 
honfoglalókat. Hogy lehet a harmadik tényező — a nyelv — finn-ugor? Bíborban 
született Konstantin is arról tudósít, hogy a magyarok török nyelven beszéltek. Ez a
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magyar ethnogenezis első nagy ellentmondása. Az a felfogás, hogy egy vékony török 
uralkodóréteg megszervezte a honfoglalás előtti magyarságot, átadta azoknak pásztor- és 
részben földművelő kultúráját, valamint harci szervezetét, maga pedig nyelvét vesztve, 
lassacskán beleolvadt az ugor tömegbe, — az antropológiai anyag megszólaltatása után
már nem tartható fenn___[Thomának ebből a mondatából nyilvánvaló, hogy az a Gom-
bocz Zoltánhoz vagy módosítva Szűcs Jenőhöz köthető megszervezési modell nem fo
gadható el, amely szerint a finn-ugor nyelvű ősmagyarság török vezető réteg általi 
megszervezésére a honfoglalás előtt, tehát a Kárpátoktól keletre, a sztyeppen került 
volna sor, és vele párhuzamosan a török szervezők beolvadására is. (Részletesen 
Makkay 1993.)]

Az itt talált népek létszáma feltétlenül sokszorosa volt a honfoglalókénak. Az 
avarkorból Csallány Dezső 466 temetőt és telepet tart nyilván. Ezt felülmúlja a 
szórványleletek száma. Ezekben a temetőkben a valódi avarok csak kis százalékot ad
nak, az abszolút többség a meghódított helyi lakosság soraiból került ki. Tipológiai 
megoszlás tekintetében a helyi lakosság élesen elüt az avarság belső ázsiai és turkesztáni 
típus-spektrumától. Északi, Cromagnon A és B, dinári és mediterrán típusok találhatók 
bennük többségben. Nem ritkák a többszáz síros temetők sem (Alattyán-Tulát, 
Jánoshida-Tótkérpuszta, Szentes-Kaján, Győr stb.). — Ez a lakosság folytatólagosan itt 
élt a honfoglalás korában és az Árpádok alatt is. A típusok kontinuitása kimutatható (pl. 
Kérpuszta, Orosháza-Rákóczitelep, Kiskunfélegyháza). A temetők száma nagy és 
gyakran többszázas sírszámuk felülmúlja a honfoglalók átlagosan 30—40 síros családi 
temetkezőhelyeit. A korai Árpád-korban megfigyelhető a foglalók összekeveredése a 
helyi lakossággal. A régészeti mellékletek igen szegényesek, ethnikai jellegzetességeket 
jobbára nem mutatnak, megfelelnek egy általános kelet-európai divatnak.

A mai magyarság embertani feldolgozása mindmáig adóssága a magyar tudomány
nak. . . .  Annyit előzetesen is megállapíthatunk, hogy hazánk mai lakosságának uralkodó 
eleme a Cromagnon B (keletbalti) rassz (esetleg a Cromagnon A is) és egy dinaroid tí
pus. Turanid típus viszonylag nagyobb százalékban csak a Kunságban fordul elő. ősi 
településű, színmagyar területeken (Szatmár megye) is csak szórványosan láttam. Mind
két uralkodó típus összeköthető az első ezredforduló körül itt élt helyi lakosság 
temetőivel.

Ezt a helyi lakosságot ma szokás a szlávokkal azonosítani. A régészek nagy részének 
véleménye szerint a hajkarikás sírokban mindenki szláv volt. Ha ez így áll és a hon
foglalók összekeveredtek az itt talált szláv tömeggel, hogyan maradhatott fenn a Kárpát- 
Medencében egy finn-ugor nyelv? Hiszen a gyermek az anyjától tanul beszélni! A 
magyar államiság és kultúra? Egy kiragadott példával: gondoljunk csak ősi, Kodály sze
rint: A-stílusú népdalaink fennmaradására a XX. századig. — Az előzmények alapján, 
bolgár és normán analógiára feltétlenül el kellett volna szlávosodnunk. Ez a magyar 
ethnogenezis második nagy ellentmondása. [Thoma legújabb felfogására a magyarság 
embertani rokonságára, illetve eredetére nézve v.ö. Thoma 1988!]

Mindkét ellentmondást-az antropológia élezte ki. Lezártnak természetesen egyik 
kérdés sem tekinthető. A kutatás az egymással érintkező szakterületeken ma teljes 
lendülettel folyik.. . .  Az itt vázolt két ellentmondás két hasznos tanáccsal is szolgálhat 
nyelvészek, régészek, történészek, néprajzosok és antropológusok számára: 1. a rokon
szakmáknak az eddiginél szorosabb, szintetikus együttműködésére van szükség; 2. 
legyen bátorságunk új utakon elindulni a magyar ethnogenezis kérdéseinek megoldása 
felé." (Thoma 1956).
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Kétségtelen számunkra, hogy László Gyula új, illetve újra felfedezett úton indult el a 
magyar ethnogenezis kérdéseinek a megoldása felé, és bátran sorolhatta volna tézisének 
támogatói közé Thoma Andort is. Kristó Gyula pedig megismerhette volna az idézett 
sorokból, hogy az embertan nem rassztípusok egyezései, azok összehasonlítása alapján 
mutat ki ethnikumokat, hanem az egy népre jellemző (jellemzőnek tartható), már kimu
tatott típusok előfordulási arányai, illetve e típusoknak a népre jellemző típus-spektrum
ban való megléte vagy éppen hiánya alapján.

Kristó Gyula idézett vitacikkeiben egyébként más szempontból is található olyan ál
talánosítás, amely alaposabb mérlegelést érdemelt volna. Szádeczky-Kardoss Samu ok
fejtésére (a római kor és a 9. század közötti Kárpát-medencei szűkös névanyag alapján 
nem lehet bizonyossággal kimutatni, meddig nem és mikortól lehet vagy éppen kell finn
ugor (előmagyar) nyelvű etnikum jelenlétével számolni; Szádeczky-Kardoss újabban 
részletesen és számunkra tökéletesen elfogadható megoldást adva foglalkozott e 
kérdéssel (1: 1990: 224—225. oldal) például Kristó a következőket írta: "Azt elvitatni, 
hogy 895-ben (illetve 896-ban) alapvetően magyar etnikumú népesség jött be a Kárpát- 
Medencébe, nem lehet. Elég ennek bizonyságaképpen arra hivatkozni, hogy a IX. 
századi, utóbb a Kárpát-Medencében hont foglaló magyarok fejedelme az a Levedi volt, 
akinek a neve megnyugtatóan csak a finn-ugorból magyarázható." (1983a: 180— 181. 
oldal; v.ö. Jakubovich Emil cikkét!) Kristó tehát megnyugatónak ítéli ezt az etimológiát 
(a "lenni" ige lev- tövének származékaként, a "levő" igenévből), annak ismeretében vagy 
nem-ismeretében, hogy a névnek ezen kívül még legalább három eltérő etimológiája is
meretes, a megoldás tehát megnyugtatónak semmiképpen sem mondható (legalábbis a 
másik három javaslat szakszerű cáfolata nélkül). Nem emlíü meg Kristó például azt, 
hogy Balázs János szerint Jakubovich eléggé óvatosan hozta fel, hogy Levedi vagy 
Levédi a lenni ige származéka. Balázs először 1980-ban foglalkozott e kérdéssel (1980: 
245—252. oldal), egészen új megoldást javasolva, hiszen a tulajdonnév (és más nevek) 
tövét nem a lenni, hanem a lőni igében kereste. Másodszor pedig 1986-ban (Balázs 
1986/1989: 65—67. oldal), amikor érvelését számos új adattal egészítette ki, és egyúttal 
lemondóan vette tudomásul, hogy magyarázata bizonyára elkerülte az 1983 áprilisában 
rendezett Levédia vitaülés minden előadójának és hozzászólóinak a figyelmét, hiszen 
egyikük sem hivatkozik rá. Kristó azonban nem említi meg azt sem, hogy O. Pritsak sze
rint Lewedi szükségszerűen egy kabar, azaz török személy volt, és ennek megfelelően 
neve (pontosabban címe/rangja) is a törökből vezethető le: alp edi > "bátor, vitéz úr' 
*elbedi > *elwedi > lewedi (1965: 384. oldal). Mindehhez bátran hozzátehetjük még egy, 
a nyelvtudományokban képzett kutató kicsit amatőr jellegű, de nyomtatásban publikált, 
szintén ótörök eredetre utaló etimológiáját: egy feltételezett ótörök *Elbedüa 
'országgyarapító' alakból, a szókezdő szótagban hangátvetéssel (Képes 1976: 77—78. 
oldal). Azt kell tehát mondanunk, hogy Kristó ebbeli álláspontja és indoklása felületes és 
vitatható, éppen úgy, ahogy véleménye az embertani ügyek egyetlen vonatkozásában 
sem állta és állja meg a helyét. Ráadásul egyik idézett vitacikke (1983a: 177. oldal) egy 
harmadik tudomány, a régészet vonatkozásában értelmetlenséget tartalmaz ("Nem szólva 
itt most e megállapítások valóságtartalmáról, arról, hogy a sírok egymást kiegészítő jel-' 
lege . . .  elégséges alap-e egy ilyen következtetés levonására"), hiszen nem a sírok (vagy 
lelőhelyek) fő tömbjei egészítik ki esetleg egymást, hanem (az akkori ismeretek ál
lásánál) a temetők (nagyon ritkán esetleg még csak egy-egy megtalált sírral jelzett) el
terjedési területei, tömbjei (mellőzve itt most azt a kérdést, hogy előkelők sírjai valóban 
magánosán lehetnek).
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Uyeténformán megállapítható, hogy Kristó vitacikkeiben a "kettős honfoglalás" 
teóriái ellen igazságuk túl biztos tudatában felhozott kifogások közül legalább három 
nem sikeredett, nem állja meg helyét az adott tudományterület korszerű felfogásában, 
nem tartalmaz kizáró okot, sőt egyszerűen nem felel meg a valóságnak.

*

Közlésre beérkezett: 1993. május 26-án.
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