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A Kaukázus vidéke

Félévszázaddal ezelőtt még a magyar történettudomány evidenciái közé tartozott, hogy a ma
gyarság egy bizonyos időszakban a Kaukázus vidékén élt. 1943-ban Halasi Kun Tibor természete
sen még úgy fogalmazott, hogy „a magyarok őshazája a nyugat-szibériai Isim és Tobol vidéke 
volt,”1 ahonnan a szabírok űzték el őseinket. A kaukázusi korszakot ugyan „történeti feljegyzések
kel igazolni nem tudjuk,” azonban „abban kételkednünk nem lehet”.

Ám ötven esztendő elég volt ahhoz, hogy a „rejtélyes magyar őstörténet”2 újabb fordulatot ve
gyen és például itt, az MBE katedráján Erdélyi István elmondhassa 1992-ben az alábbiakat: „A 
szakirodalomban találkozhatnak olyasmivel is, hogy „Kaukázusi őshaza”, ami különösen kedvelt 
dolog volt a harmincas, negyvenes években. Ez azonban nagy tévedés, a magyarságnak nem volt 
kaukázusi őshazája. Miből táplálkozik ez a nézet mégis? Nemcsak történészek, sőt elsősorban nem 
történészek, hanem például egy földrajztudósunk, aki inkább népszerűsítő történeti műveket (?!) 
írt, Bendefy László foglalkozott a kaukázusi őshazával. Az egyik kiindulópontja az volt, hogy a 
Kaukázustól, a kaukázusi lejtőtől északra, a sík területi részen, a Kubányi alföldön volt egy Ma- 
zsar-(Madzsar) nevű város. Nos ebbe a Mazsarba próbálták belemagyarázni a Magyar népnevet és 
azt bizonyítani, hogy ha ez volt a magyaroknak az ősi városa, akkor nyilvánvalóan az őshazája is 
valahol ott kellett legyen. Ez időrendi, régészeti (?!) szempontból nem megy, az ott végzett régé
szeti ásatások azt mutatják, hogy ott nincsenek a XIII. századnál régebbi rétegek, ott korábbi 
IX-VIII., vagy VII. századi ősmagyar emlékeket nem találtak.”3 Sajnálatos, hogy a Károli Gáspár 
Református Egyetem jelenlegi professzora annak idején ilyen kijelentéseket megengedett magának 
anélkül, hogy kategorikus állításait valamivel is igazolta volna. Mások, ha nem is ennyire egyértel
műen, szintén határozottan elutasítják a kaukázusi kérdések tárgyalását,4 illetve a Kaukázusra vo
natkozó adatok értelmezését igyekeznek kétessé vagy kétségessé tenni,5 kivált azokat, amelyek a 
szavárd-szabírokra és az onogurokra vonatkoznak.6

1 Halasi Kun Tibor, A magyarság kaukázusi története. In: A magyarság őstörténete. Szerkesztette: Ligeti Lajos. Budapest, 
Franklin 1943,71.

2 Kosa László, Az őstörténet és a honfoglalás képének változása a néprajzi kutatásban. Magyar Nyelv 43 (1997) 135.
3 Erdélyi István, Magyar őstörténet Előadások. Miskolci Parthenon-tanulmányok 9. Felelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. 

MBE. Miskolc 1993, 36-37.
4 Róna-Tas András, A honfoglalás előzményei. Magyar Tudomány 103 (1996) 920-921. - Vékony Gábor, A magyar etno- 

genézis szakaszai. Életünk 35 (1997) 389 skk.
5 Róna-Tas András, A magyarság korai története. (Tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 9. Szerkeszti: Zimonyi 

István. Szeged, 1995, 236-237.
6 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 99., 223., 325.
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Nyilvánvaló, hogy a magyarság és a Kaukázus kérdéskörét alaposan, tárgyszerűen és nemzeti 
hagyományaink szellemében kell megvizsgálnunk. Különösen élesen szeretnék rávilágítani arra a 
tudományos életben egyre jobban terjedő, súlyosan etikátlan, sőt erkölcstelen magatartásra, amely 
megbélyegzéssel kíván egyes tudósokat lehetetlenné tenni, amint például a fent idézett szerző is 
teszi Bendefy Lászlóval.7 Dr. Bendefy László (1904-1977) Vasvár szülötte, óriási tudományos 
életmű megalkotója, s a több, mint hétszáz műve közül a legfontosabbaknak éppen a magyar ős
történeti munkáit tartotta, amelyet manapság annyira szeretnek lekicsinyelni. Nagyon igaztalanul.

A Kaukázus nevének megfejtése volna az első feladatunk, ám egyelőre csak annyi bizonyos, 
hogy nevezték Kaf-dag-nak, Jal-buz-nak és Kavkáznak. Plinius gyakran emlegeti,8 9 sőt egy helyen’ 
meg is magyarázza a szót: Kaukázus-hegy, azaz Kroukasis, amely azt jelenti „hófehér”. Ammia
nus Marcellinus mindenesetre ugyancsak ismeri a Cauca-land szót,10 11 12 igaz Erdélyre vonatkoztatva." 
Pomponius Mela csak egyszer említi Caucasus alakban." Az ókorban a Kaukázus vidéke több 
részre oszlott. Az egykori Colchis (Khalkisz) a nyugati területet foglalta magában Lázika néven (a 
mai Grúzia egy része), Kelet-Grúziát Ibériának vagy Kartlia-nak hívták a Kúra folyó vidékén (a 
grúzok magukat kartveleknek nevezik). A mai Azerbajdzsánt Albania-nak mondták, Dél-Azerbaj- 
dzsánt pedig Atropaténének (Plinius). Grúziától északra van Mangrelia és Szvanéti. A legjelentő
sebb ország természetesen Armenia (Örményország) volt. A legfontosabb városok a következők: 
Valarsapat, Dvin (Örményországban), Tbiliszi és Mchéta (Grúziában) és Partav (Albániában). Ta
nulságos megszemlélni Ptolemaiósz térképét13. Az északnyugat-délkeleti irányú 1280 km 
hosszúságú hatalmas hegylánc legmagasabb csúcsa az Elbrusz (5646 m), de a Kazbek is meghalad
ja az 5000 m-t. Nagyobb része járhatatlan, ám nagyon igaza van Déchy Mórnak, hogy ti. „Való
sággal hihetetlen, mennyi téves felfogás uralkodik még mindig a Kaukázus havasi világát illetően, 
amelynek nagy területein nem fordult még meg halandó.”14 15 Különösen téves az az elképzelés, 
hogy a magas hegyekben csak hó és jég uralkodik. A hegység éghajlata északon valóban hideg, 
ám délen virul a buja örökzöld növényzet, a füge, a gesztenye, a mandulafa a sáfrány, megterem a 
gyapot, a rizs, a tea és ami igen fontos: a szőlő. Az egyik fontos átjáró a grúz hadiút a Kereszt-há
gón át (2332 m magasságban!), a Darjal-szorosban. A másik a keleti oldalon fut, a Kászpi-tenger 
mellett, a Mamiszon-hágón (2862 m) át, ez a porta Caspiae vagy a Derbenti-kapu. A grúz hadiút 
igen ősi13 és sok régészeti lelőhely ismert a környékén, ám olyan jelentős kutatások nem folytak itt, 
mint a Derbentnél. A. A. Kudrjávcev ásatásai ugyan -  eddig -  nagyobbrészt szászánida-kori lele-

7 Vö. Bakay Kornél, A hunokról - magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, 
Szabad Tér, 1994, XXX., 34. jegyzet.

8 C. Plinii Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Liber V. -  Naturkunde. Geographie: Afrika und Asien. Hrsg. 
Gerhard Winkler. WBG Darmstadt, 1993, 74., V.98: Caucasus. -  VI. Asien. Hrsg. Kai Brodersen. WBG Darmstadt, 
1996, 20., 22., 28., 34., 36., 44., 50., 52., 56., 62., 70., 98., 146.

9 C. Plinius VI. XIX. 50: ...Caucasum montem Croucasim, hoc est nive candidum...
10 Ammianus Marcellinus, Römische Geschichte. Lateinisch und Deutsch. Komm. Wolfgang Seyfahrt. Schriften und 

Quellen der Alten Welt. Band 21/4. Berlin 1971. 256: (Athanaricus) adhuc durantem ad Caucalandensem locum altitu
dine silvarum inaccessum et montium cum suis omnibus declinavit Sarmatis inde extructis. -  Ammianus Marcellinus, 
Róma története. Fordította: Szepesy Gyula. Budapest, Európa. 1993, 595: „...egész népével Caucalanda felé, a sudár tör
zsű erdők és magas hegyek miatt hozzáférhetelen vidék irányába vonult el, és elűzte onnan a szarmatákat.”

11 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, Tradorg-Tikett, 1994, 15.
12 Pomponius Mela, Kreuzfahrt durch die Alte Welt. Zweisprachige Ausgabe von Kai Brodersen. WBG Darmstadt 1994,

70.1. 81.
13 K.P. Patkanov 1877, térképmelléklet -  vö. Helmut Humbach, Historisch-geographische Noten zum sechsten Buch der 

Geographie des Ptolemaios. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 19 (1972) 89-98
14 Déchy Mór, Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban. Budapest, Atheneum. 1907, VI.
15 Erdélyi István, A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet. Egyetemi segédlet. Budapest 1997, 88.
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3. kép: Pseudó Chorenei Mózes térképe. (Patkanov 1877.)
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teket hoztak felszínre,16 az azonban nem kétséges, hogy a sokféle elnevezésű erődítmény is régi. 
Leggyakrabban használt elnevezései: Kászpi-kapu, Alán-kapu, Tengeri-kapu, Csóri-kapu, a Kapuk 
kapuja (Bab al-abvab), Kazalka, Temir-kapu. Világossá vált, hogy a szkíta-szarmata korban is 
döntő szerepe volt a Kr.sz. előtti VIII-VII. században, amikor is itt egy jelentős erődítmény épült. 
Azt a szkíták történetének tárgyalásakor is láttuk, milyen rendkívüli szerepe volt a Kaukázusnak 
abban a korban. Az örmény történetírók először (Agathangelósz, Khorennei Mózes17) I. Koszróv 
örmény király (204—239) uralkodása idején említik, amikor az utolsó párthus királyt, Artabant 
meggyilkoló Ardasírral (226-242) hadakozott.181.Sápur később meg is kísérelte elfoglalni, de nem 
sikerült neki, bár egy felirat szerint felégette és elpusztította. Szerepel 260-ban a Valerianus római 
császárt legyőző edesszai csata kapcsán is. A 380-as évek végén megjelennek a hunok s ők tulaj
donképpen itt is maradnak a kazár időszakig, vagyis a VII. század derekáig.

r ; ' о '  '' '►eV N-K '  ''Р-И '  x "
x x s 4 vNvN-//SN44 4 44xN

'VN'
4  4 4  P-t \ N  \  V

■'4 4 > '  '  N N N N '  ,' N  N N N  N  N NNN NN N N

4. kép: A derbenti erődítmény és a település területe.
(Kudrjávcev 1982, 166., 1. kép)

5. kép: A derbenti citadella а VII. században. (Kudijáv-
cev 1982, 167., 2. kép)

Az újabb ásatások (1971-74) alapján világossá 
vált, hogy a 3-4 m vastag, 10-15 m magas kőfalakon 
kívül hatalmas vályogtéglából (!) rakott védművek is 
készültek. Ámbár az itteni nagyméretű vályogtéglák 
nem olyan szilárdak, mint a közép-ázsiaiak, mégis 
nagyon fontos körülmény ez. Úgy tűnik, az agyag 
alapokra épített vályogtégla-védmű a perzsák mun-

16 A. A Kudrjávcev 1978, 243-257. -  u6 1982, 165-185. -  uő 1986, 214-230.
17 Chorenei Mózes, Nagy-örményország története. Eredeti örményből fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta Szon- 

gott Kristóf. Szamosújvárt, Tódorán Könyvnyomdája. 1892. - Igen sok örmény forrásadatot dolgozott fel Lukácsy Kris
tóf, A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei, eredeti örmény kútfők után. Kolozsvár 1870.

18 Agathangelósz, in: Victor Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de Г Armenie. I. Paris 1867, 115.
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6. kép: A Nagy Selyemút kínai szakasza. (Akopján 1984, 83., 6. kép)
7. kép: Az ókori Kelet és Elő-Ázsia fontosabb helyei és útvonalai az írott források alapján. (Akopján 1984,

75., 2. kép)

kája, akik a IV. század végén és az V. század elején építhették meg. A IX. század után az egész 
erődítményt kőből rakták újra. Az V. században élt örmény történetíró, Égise, saját szemével látta 
a derbenti erődöt, amelyet a perzsa és az örmény csapatok megoltalmaztak a hunoktól. Azt írja, 
hogy II. Jezdigerd király a „hunok földjének a határán” felépített egy erődöt, ahová tízezer perzsa
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lovast helyezett. Itt beszél a hajlandurok népéről, akik -  amint később majd látni fogjuk -  azono
sak az onogurokkal, akiktől a hungarus nevünk származik! Derbentet Kagankatvaci Mózes ör
mény történetíró a „hunok kapujának” nevezi s ezt joggal teszi, hiszen itt, a mai Dagesztánban volt 
a kaukázusi hónok királysága, amelynek fővárosát, Varacsánt régészetileg is feltárták.

Amint a Kínát a bizánci birodalommal összekötő kereskedelmi utak is mutatják, Transkauká- 
zia jelentős szerepet játszott az ókori világban, különösen Arménia, amelynek birtoklásáért ádáz 
küzdelem folyt az akkori világ két nagyhatalma: Perzsia és Bizánc között. Kr. sz. utáni 387-ben 
felosztották maguk között a területet: a nyugati Lázia Bizánc fennhatósága alá került, míg Kardia 
és Albania az irániaké lett. Mivel azonban a kereszténység már Krisztus halála után másfélszáz 
esztendővel hatalmas területen elterjedt,19 a szászánida királyok barbár kegyetlenséggel támadtak a 
keresztény örményekre és grúzokra, akik között már 305-től a keresztény hit államvallássá vált. 
Különösen II. Jezdigerd perzsa nagykirály tervezte a keresztények kiirtását és a zoroasztrizmus be
vezetését. 450-ben azonban hatalmas felkelés robbant ki Vardan Mamikonian vezetésével, amely 
azonban a kezdeti sikerek után elbukott (éppen Atilla mariacumi/catalaunumi/ csatájával egyidejű
leg!) S ekkor ismét színre lépnek a kaukázusi hónok.

Az elmúlt ötven évben a magyar történészek különösen élesen fordultak szembe a magyarság 
esetleges kaukázusi kapcsolataival. Czeglédy Károly „sajátságos zavarnak” nevezi a kaukázusi 
hun név használatát,20 mondván: „kétes, hogy valódi hunokról van-e szó”? Mielőtt áttekintenénk a 
magyarság kaukázusi hagyományait, szólnunk kell az írott forrásokról. Az szinte már természetes, 
hogy a Korai magyar történeti lexikonban sem Kaukázus címszó, sem Arménia, sem Kártlia, etc. 
nem található.21 Úgyszintén teljesen hiányzik az örmény, a grúz és a szír források mindegyike (!) 
„A magyarok elődeiről” c. összeállításból.22 Sokkal korrektebbül jártak el a szegedi egyetem

19 Adolf von Harnack, Die Mission and Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Wiesbaden, 
VMA-Verlag.

20 Czeglédy Károly, Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok. Antik Tanulmányok 2 (1955) 121.
21 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. Bu

dapest, Akadémiai Kiadó. 1994.
22 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte: Györffy György. Nem

zeti Könyvtár. Budapest, Gondolat. 1958.
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tankönyvkészítői,23 a legújabb forrásgyűjteményekben azonban újfent egyetlen sornyi szöveget 
sem szerepeltettek.24 Nyilvánvalóan nemcsak a kaukázusi történetírók fontosak, hanem a bizánciak 
is, kezdve Xenophonnal, aki a Kr. sz. előtti IV. század elején keresztül utazott Arménián s élmé
nyeiről az Anabasisban25 számolt be. Számunkra talán a legfontosabb Prokópiósz (490-562?) és 
Agathiasz (536-582), akiknek művei azonban magyarul mindmáig hozzáférhetetlenek!26 Szeren
csére magyarul is olvasható Menandrósz Protektor (VI. század) Historia c. műve.27 Prokópiósz kü
lönösen sokat ír a húnokról, akiknek kaukázusi királyságát ma már nem lehet kétségbe vonni! Ezt 
nemcsak a korabeli szír, örmény és grúz források erősítik meg, hanem a régészeti kutatások is. A 
szír keresztény irodalom a II. században indul és tart a XIV. századig. A szír történeti iskola az V. 
században jött létre, de felhasználta a korábbi szerzőket, így mindenek előtt Bardeszánt (Bar Daj- 
szán-t, 154-222), akit „párthus”-nak neveztek s aki Mani keresztény tanait vallotta a magáénak.28 
Történeti művét elsősorban a későbbiek, Korenei Mózes és Barhaebreus őrizte meg. A derbenti 
kapu erődítményéről és a nagy 395. évi hún támadásról sokat írt Kyrillónasz,29 az V. századi ese
ményekről Karcha de-bet-Szeloh (Karká de Bet Siók30). A IV. században élt Szent Ephraem 
(306-373) már írt a húnokról,31 mivel azonban ezt az adatot több forrás „nem erősíti meg” -  egy
szerűen elvetik.32 Josua Sztilite krónikája a VI. századi perzsa-bizánci háborúk jó forrása,33 34 az 
Edesszai krónika viszont a húnok és Máni kapcsolatairól is beszél.31 Zakariás rhétor (VI. század) a 
krónikáját 436-tól írta 491-ig35 s 6 az, aki eléggé egyértelműen szól a húnok kereszténységéről, a 
szabírokról, az alánokról, az avarokról, a heftalitákról. Czeglédy Károly és követői ugyan ezeket

23 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szerkesztették: Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas András. 
Irta és összeállította: a Szegedi Őstörténeti Munkaközösség. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 
Budapest, Tankönyvkiadó. 1976, 241-278.

24 A honfoglalás korának írott forrásai. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7. Szeged 1995. - 
A honfoglaláskor írott forrásai. Szerkesztette: Kovács László és Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel II. 
Főszerkesztő: Györffy György. Budapest, Balassi. 1996.

25 Xenophon, Anabasis. Der Zug der Zehntausend. Griechisch-Deutsch. Hrsg. Walter Müri. München-Zürich, Artemis 
Verlag, 1990. -  vö. Lukácsy Kristóf id. mű 18-20.

26 Procopi Caesariensis Opera omnia. De bello persico -  Perserkriege. Griechisch-Deutsch. Hrsg. Otto Veh. München 
1970. -  Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. Rec. R. Kydell. Berolini -  Berlin, 1967.

27 Menander Protektor történeti művének fennmaradt töredékei. Fordította, bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta: 
dr. Lukininch Imre. Középkori Krónikások. Szerkeszti: Dr. Gombos Ferencz Albin. Brassó 1905. Jó német fordítása: 
Byzantinische Diplomaten und östliche Barbaren... Hrsg. E. Doblhofer. Byzantinische Geschichtsschreiber 4. Graz, 
1955, 84-212.

28 R.A. Guszejnov 1976, 41 - 45. - N.V. Pigulevszkája 1979, 117 - 125.
29 Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter. Cyrillonas, Baläus, Isaak von Antiochien und Jakob von Sarug. Übersetz. 

P. S. Landersdorfer. Bibliothek de Kirchenväter 6. München 1912, 4 - 21.
30 Ausgewählte Akten persischer Märtyrer mit einem Anhang: ostsyrisches Mönchsleben. Übersetz. Oskar Braun. 

Bibliothek der Kirchenväter 22. Muenchen, 1915, 179 - 187. - Bő irodalmat ad a Bevezetés a magyar őstörténet kutatá
sának forrásaiba. 1/2. 241 - 259.

31 Otto Bardenhewer, Des Heiligen Ephräm des Syrers. Ausgewählte Schriften aus dem syrischen und griechischen über
setzt O.B. Bibliothek der Kirchenväter 37. Muenchen, 1929. -  Adolf Rücker, Des Heiligen Ephräm des Syrers. Ausge
wählte Schriften II. Bibliothek der Kirchenväter 61. München 1928. -  N. V. Pigulevszkája 1979, 130-140. -  Jos. Mark
wart, Südarmenien und die Tigrisquellen nach griechischen und arabischen Geographen. Studien zur armenischen Ge
schichte IV. Wien 1930, 96 skk.

32 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szeged, 1976, 257.
33 Kmoskó Mihály hatalmas munkája a szír forrásokról még mindig kéziratban van, bár a közeljövőben, állítólag, megje

lentetik Szegeden. Sokan évtizedeken át ebből dolgoztak! A mohamedán forrásgyűjteménye 1997-ben megjelent Kmos
kó Mihály, Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom. 1/1. Szerkesztette: Zimonyi István. Magyar Őstörté
neti Könyvtár 10. Budapest, Balassi. 1997.

34 R. A. Guszejnov 1976, 46.
35 K. Ahrens-G. Krüger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zakharias rhetor. Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 

Romanorum Teubneriana 85. Scriptores sacri et profani. Lipsiae 1899.
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az adatokat is kétségbe vonják. Az egyik legjelesebb szír történetíró Joannes Ephesinus (VI. szá
zad), aki az I. századtól leírta az eseményeket a saját koráig! Részletesen szól a nagy 450. évi fel
kelésről és külön részletezi az avar és a türk kaganátus históriáját. A szír Nagy Sándor legendáról 
Czeglédy Károly is írt,36 de a VI. századi kaukázusi hunok történetében nem hisz. Az ún. Névtelen 
szíriai krónika számunkra több vonatkozásban is fontos forrásmű, egyrészt mivel először foglalko
zik Közép-Ázsia és a Kaukázus közötti kapcsolatokkal, különös tekintettel a türkökre, másrészt 
sok hasznosat ír Mániról és Mérv város nesztoriánus püspökéről, Éliásról.37 A türk esócsinálással 
kapcsolatos adatait itthon is felhasználták,38 a szöveget azonban nem fordították le. A középkori 
szír krónikások adataira a megfelelő helyen hivatkozunk majd (Szíriai Mihály és Barhebraeus), 
egyelőre csak fel akartam hívni a figyelmet arra, milyen hihetetlenül sok alapvető forrás nem ke
rült bele a magyar őstörténeti kutatás reflektorfényébe!

A IV. század végéig nem volt önálló (saját) örmény írás,39 40 addig görögül, arameusul és pehlevi 
nyelven készültek a feljegyzések. Az V. századtól azonban egyre jelentősebb szerzők művei szü
lettek meg: Agathangelósz (4007-45б),'10 Faustus Byzantinus (vagy Phausztósz Buzand, V. szá
zad)41 és Elise Vardapet (Egise).42 E három szerzőnél őstörténetünk igen fontos kérdéseire kapha
tunk választ, mivel ezekben a művekben olvashatunk a maszkutokról (masszagéták), Csór király
ságról és a húnokról, akiket Egise kusánoknak nevez s ugyanígy hívja a heftalitákat is! Derbentet 
„hon kapu”-nak írja (azaz hűn kapu!), majd beszél a hajlandurokról, azaz az onogurokról. Ugyan
ezt megerősíti Lázár Parpeci (?—491 )43 és Korenei Mózes.44 Ok is megnevezik a hűn királyság fő
városát, Varacsánt. Néhány más örmény szerzőről (Sebeos, Levond, Mózes Daszxuranci) később 
még szó lesz, amint a grúzok történetét (Kartlisz Chovreba) is fel fogjuk használni, elvetve azt az 
állítást, hogy „a magyar őstörténetnek közvetlen grúz forrása nincs”.45 Ám arra a kérdésre még vá
laszt kell adnunk: miért olyan fontos és jelentős számunkra a kaukázusi történeti helyzet? Legfő
képpen azért, mert a magyarok régi neve a szavárd-szabír „egyértelműen Transzkaukáziába vezet 
el bennünket”.46 Másrészt azért, mert a kaukázusi Magyar város nevének mégiscsak értelmes ma
gyarázatát illene adnunk végre, harmadrészt pedig azért, mert a hún -  onogúr -  szabír -  bolgár -  
kazár etnikumok eredetét csakis itt lehet kikutatni. Ok ugyanis nem Szibériából vonultak a Kauká
zus vidékére, hanem Közép-Ázsiából és nagyobb részt délről észak felé haladva. S végül, de nem 
utolsó sorban illendő volna helyesen értelmezni krónikáink ún. bibliai mesés adatait is, mindenek 
előtt Kézai Simon Eviláth-ját (terra Euilath,47 terra Eiulath48), amely nem lehet másutt, csak a Kau
kázusban.

36 Czeglédy Károly, A szír Nagy Sándor-legenda. MTA írod. tud. Osztály Közleményei 13 (1958) 1 - 20.
37 Chronica minora. Ed. I. Guidi - J. B. Chabot. CSCO Scriptores Syri. Paris 1903.
38 Molnár Ádám, Időjárás-varázslás Belső-Ázsiában. Körösi Csorna Kiskönyvtár 21. Szerkeszti: Ecsedy Ildikó. Budapest, 

Akadémiai Kiadó 1993.
39 A. P. Novoszelcev 1976, 57.
40 Langlois id. mű I.
41 Geschichte Armeniens des Faustus von Byzanz. Übersetzt Dr. M. Lauer. Köln, 1879.
42 I. A. Orbeli 1971.
43 Lazar de Pharbe, Histoire d’Armenie. In: Langlois, Collection... I. Paris, 1867, 293-294.
44 H. O. Jemin 1893. - Szongott Kristóf id. mű.
45 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. M l. Szeged, 1976, 276.
46 Götz László, Keleten kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből. Kettős mértékkel. A magyar őstörténetkutatás mód

szereiről és eredményeiről. Budapest, Népszava. 1990, 49. A Kaukázus nagy jelentőségére legújabban rámutatott Fal- 
vay Károly, Oszétek vagy csecsen-ingusok -  avagy miért mentem háromszor a Kaukázusba. Túrán. Szerk. Lovass Fe
renc. Úf. 1 (1998) 2. szám 27.

47 M. Florianus, Chronica Hungarorum. Fontes historiae Hungaricae IL Lipsiae, 1883, 55.
48 Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. I. Ed. Emericus Szentpétery. 

Budapestini 1937, 144. (SRH a továbbiakban.)
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Először vizsgáljuk meg a Kaukázusban fekvő Madzsar-Magyar város kérdését, elvégre a ma
gyar utazók nem az ujjúkból szopták-e város létezését. 1725-ben Turkoly Sámuel, aki az orosz cár 
seregében főtiszt volt s eljutott a Kaukázusba, levelet írt a hozzátartozóinak s ebben beszámolt a 
Kuma folyó menti élményeiről is: „A Magyarok Királlyá pedig lakott a Kuma nevű folyóvíz mel
lett, mellynek Palotái jól lehet rongyosak, de még ma is fenn állanak, és azon helyet ma is pogány 
nyelven Magyarnak hívják. Magyar nyelven viszont sehol sem beszélnek, sem magyar faluk nint- 
senek.”49 1829-30-ban Ógyallai Besse János Károly (1765-1840?) a hírneves német Humboldt-tal 
beutazta az egész Kaukázust és onnan öt jelentést küldött.50 Ógyallai Besse János51 elmeséli, hogy 
Abdullah kán nemzetsége és még négy másik, a magyarok rokonainak tartják magukat. „De azt 
már ők nem tudják, mi nyelven beszéltek volt hajdan az Őseleik, hanem, hogy a fent említett öt 
Nemzetiségek, most egy nyelven beszéllenek, a melly mindazonáltal különbözik a Kawkaz He
gyekben mostan élő több nyelvektől.” Besse leírja, hogy a szavaik között hasonlóságot nem fede
zett fel, de régi hagyományaikban szerepel egy Tummamarien nevű kán, aki 40 vitézével vadat 
űzött és a tengerparton egy hajóról szép leányokat szerzett magának és társainak. Majd végezetül 
megállapítja: „eltűnt tehát a Magyar nyelv a Kawkaz tájjékáról, de felmaradtak a sok Helyeknek, 
Folyó Vizeknek és Nemzetségeknek Nevei, úgymint Moszlowkút, talán Mosókút?, Mara, Borz- 
Szukle, Kasza-út, Kicsi Madjari, Kis Malka, Kubány, Terek, Csemez, Csík, Dombai...” Besse 
megemlíti még a Szombati, az Apponyi, a Zicsi, a Mikosi, a Thurzó, etc. neveket is, amelyek szin
tén megtalálhatók a Kuma vidékén.

Besse János nyomán jeles tudósok is hitelt adtak a Kuma-menti Madzsar város históriájának, 
például Fejér György,52 Kállay Ferencz,53 ám századunk elejére erősen megtámadták híradásait, kü
lönösen Déchy Mór, aki könyvében ezt írta: „...nem is lehet itt szó régi időkbe visszanyúló tradí
cióról...Emmanuel tábornoknak 1823-ban a Malka-völgyébe vezetett politikai és tudományos célú 
expedíciójában részt vett bizonyos Besze (sic!) János nevű magyar utazó, aki éppen akkoriban járt 
Kaukáziában. Besze a magyarság ősi rokonait kereste s szilárdul meg volt győződve arról, hogy jó 
nyomon jár ott. Alkalma nyílt azután néki találkozni a környék hegyilakóinak főnökeivel, akiket 
Emmanuel tábornok meghívott a táborába, a Malka folyó mellé. Ezek között voltak az Uruszbiev 
és Atazsukin előkelő nemzetségeknek akkori képviselői s kétségtelen, hogy mindaz, amit nekik 
Besze a magyaroknak, mint az 6 törzsrokonaiknak a dunamenti országról elmondott, még sokáig 
beszéd tárgyául szolgált családi körben. Innen magyarázható, hogy csak ez a két főúr, akiknek ősei 
ott voltak akkor Beszével, tud efféle rokonságról, s más senki a Kaukázusban.” Déchy tehát -  elég
gé fura módon -  azt állítja, hogy Besse János „magyarázta be” a Kuma-mentieknek az ősi rokonsá
gukat. Déchy mindenesetre ezzel zárja le a témát: „ellenkeznék azonban a kutatás komolyságával, 
ha a Kaukázus hegyi népei között egy ilyen hagyománynak a létezését akarnók feltételezni, vagy 
ha e hagyománynak a legcsekélyebb kritikai jelentőséget tulajdonítanánk.”54 De vajon valóban így 
van-e?

49 Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái. XIV. Budapest 1914, 576 - 577. - Somody Pál, Turkai Sámuel levele a 
Káspi-tó partjáról 1725-ben. Magyar Történelmi Szemle 1 (1970) 77 - 79.

50Ó-gyallai Besse János Első... Ötödik Jelentése... Tudományos Gyűjtemény 10 (1829) X., 11 (1830) 11.85 - 100. - 11 
(1830) VIII. 98 - 108. - uő Voyage en Crimée au Caucase, en Géorgie, en Armenie, en Asie Mineure et á Constantino- 
pole, en 1829 et 1830. Paris 1838.

51 Erdélyi István teljesen hibás képet vázol fel róla! Magyar őstörténet. MBE. Miskolc 1993, 73.
52 Fejér György, L. Schuhayda könyvének ismertetése. Tudományos Gyűjtemény 21 (1837) I. 113.
53 Kállay Ferencz, A Keleti Nyelvek magyar történeti fontossága. Tudománytár 3 (1839) 8., 145. (1839) 12., 355. Itt már 

Klaprothra hivatkozva a kubecsekkel hozza kapcsolatba.
54 Déchy Mór, Kaukázus. Kutatásaim és élményeim a kaukázusi havasokban. Budapest, Atheneum. 1907, 62. A kutatókra 

lásd: Gr. Széchenyi Béla, Emlékezzünk régiekről. Túrán. Szerk. Vikár Béla. 2 (1917) 14.
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10. kép: A római érmék elterjedése a Kaukázusban a Kr. sz. utáni /-//. században. (Akopján 1984, 73., 1. 
kép)
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10/a. kép: A kereszténység elterjedése Örményországban és Grúziában, a IV-VII. század között. (A Tübin- 
geni Atlasz 1981 nyomán.)
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Madzsar város szerepe őstörténetünkben

A kaukázusi Madzsar-Magyar város természetesen nemcsak a magyar utazókat és kutatókat 
foglalkoztatta. Klaproth és J. Potocki' több, mint másfélszáz esztendővel ezelőtt felfigyelt erre a 
különleges városnévre, ám ők úgy vélték a „madzsar” török szó és kőházat jelent. V. N. Tatyisev 
és a magyar származású Hammer István1 2 sokkal józanabbul gondolkodott s a Madzsar névről -  
érthetően -  a magyar név jutott az eszükbe. De miért volt lehetséges a találgatás, a bizonytalan
ság? Azért, mert kétségtelenül van egy súlyos gond a Madzsar névvel, éspedig az, hogy az írott 
forrásokban legelőször csak 1319-ben jelenik meg, amikor is az üzbég kán főhadiszállásának Mi
hály tveri fejedelem általi elpusztításáról számolnak be az orosz források. Azt írják, hogy a fejede
lem Rusz-ba Madzsar és Bezdezs városokon keresztül tért vissza.3 S hiába szól Abul-Ghasi Baha- 
dúr (1603-1663) arról, hogy az Arany Horda területén a kipcsákok és a baskírok mellett él egy 
madzsar-magyar törzs is, ezt az adatot azzal szokták „érvényteleníteni”, hogy egyrészt ekkor már a 
magyarok régesrégen a Kárpát-medencében éltek, másrészt a török népek között nagyon is gyako
ri a madzsar név (pl. Szajf ad-Din Madzsari, Madzs ad-Din Madzsari, etc.4). К. E. Baer felfigyelt 
arra, hogy a baskír földi mozsár népnév nagyon is közeli rokona a madzsar-nak,5 s alighanem ők 
lehettek Madzsar város egykori lakói. Többen arra is szeretnek hivatkozni, hogy az Eszak-Kauká- 
zusban az elhagyott kő erődítményeket is madzar-nak nevezik. Ez ugyan lehetséges, de mindez 
egyáltalán nem zár ki másfajta értelmezést.

Ibn Battuta, azaz Mohamed ibn Abdullah ibn Mohamed Ibrahim ibn Mohamed ibn Ibrahim ibn 
Júszuf Abú-Abdullah (1304-1377), aki hetvenötezer mérföldnyi utat tett meg életében, 1333-ban 
átutazott Madzsar városon s erről így számolt be: „Toloktimur emír távozása után még három na
pot töltöttem (Azak) városában, ameddig Mohamed Khodzsa emír elkészítette úti felszerelésemet. 
Innen Madzsar városába utaztam, egy igen tetszetős, nagy török városba, amely egy jókora folyó 
partján települt, és sok a kert, a gyümölcsös benne. Megszálltunk egy monostorban...” Másutt, 
Üzbeg kán hatalmáról írván ezt mondja: „Nagy királysága van, nagyon hatalmas, híres... városai 
jelentékenyek. Ezek közé számítják Kaffát, Kiramot, Magyart, Azakot, Szudákot, Khorezmet és a

1 Klaproth 1825, 112.-J. Potocki, Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase. I. Paris 1829, 188.
2 V. N. Tatyisev 1768, 191.—I. Hammer, Geschichte der Goldenen Horde in Kipschak. Pest 1840, 290.
3 N. G. Volkova 1972, 43-44.
4 Erre már Thury József felhívta a figyelmet: A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Századok 30 (1896) 912-913.
5 K. E. Baer, Eine alte Abbildung der Ruinen Madschar. Beiträge zur Kenntnisse des Russischen Reiches und der angrän- 

zenden Ländern Asiens. IV. kötet. Szentpétervár 1841, 59.
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11. kép: Madzsar város romjai a XVIII. században. (Volkova 1972, 2. és 3. szövegközti kép)

fővárost Amarát.”6 Más arab szerzők is ismerik Madzsart, mindenek előtt Abulfeda (Ismail Ara
bus, 1273-1331),7 bővebb leírását azonban nem adják. Az első korszerű leírást a francia A. de la 
Motraye tollából ismerjük (1711), majd a már idézett Tatyisev vezetett ide egy expedíciót 1742- 
ben. Hatvani Turkoly Sámuel 1725. évi látogatásáról már szót ejtettem.8 Magyar város históriájá
val és maradványaival a legalaposabban a XVIII. század végén és a XIX. század elején foglalkoz
tak, mindenek előtt S. G. Gmelin, és P. S. Pallas,9 aki Kicsi Madzsar (Malüje) és Alsó-Madzsar 
(Nyizsnyij) várost különböztetett meg. Már itt megemlítem, hogy teljesen téves az az állítás, hogy 
a magyar nyelvterületen ismeretlen a madzsar forma. A Vas megyei Őrvidéken és a Székelyföl
dön, valamint a csángók között ma is él a madzsar névalak.10 11 1807-1808-ban J. Klaproth alaposan 
bejárta a Kaukázust" s arra a következtetésre jutott, hogy itt a hunok és az avarok ősi népek. Fel
térképezte a Kaukázus népeit a XIX. század elején, hat csoportot különítve el: 1. a lezgek, azaz a

6 Ibn Battuta zarándokúba és vándorlásai. Fordította: Boga István és Prileszky Csilla. Világjárók. Klasszikus útleírások V. 
Budapest, Gondolat. 1964, 189.

7 A forrásokra vonatkozóan lásd: Bakay Kornél összeállítását: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, 
Szabad Tér. 1994, 561-584.

8 Eléggé részletesen megemlíti Turkolyt Munkácsi Bernât, Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. Buda
pest, MTA. 1901, 11.

9 S. G. Gmelin, Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche. IV. Sankpetersburg, 1774.-P. S. Pallas, 
Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reiches in den Jahren 1793 und 1794. 
I. Mit colorierten Kupfern. Leipzig 1799, 276-284, 290. A II. kötet 1801-ben jelent meg. Az 516 oldalas első kötet 25 
táblát tartalmaz, a második kötet 525 oldalas és 27 táblát, valamint 3 térképet tartalmaz: a sztyeppe térképe, a Fekete
tenger és a Kászpi tó közötti Kaukázus-vidék és a Krim-félsziget tája.

10 Baboss Ernő, A magyar népnév ősmagyar kori hangalakjához. Magyar Nyelv 53 (1957) 440.
11 Heinrich Julius von Klaproth, Reise in den Kaukasus und nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 und 1808. I. 

Halle und Berlin 1812. -  uö. Asia polyglotta. Paris 1823. -  uö. Tableaux du Caucase. Paris 1827.
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hunok és avarok 2. a micsdjeghek, 3. az osszétek, 4. a cserkeszek, 5. a grúzok és 6. a török né
pek.12 A későbbi utazók (K. Koch, Dubois de Montpéreux, A. Szemiluckij, A. A. Archipov) közül 
Archipov fel is térképezte Madzsart, a felmérés azonban elveszett. Hasonló sorsra jutottak a ro
mok között előkerült feliratos kövek, réz és ezüst pénzek, és „más régiségek”.13 1820-1828 között 
Medicis Mihály örmény térítő járt Madzsar város romjai között és a következőket jegyezte fel 
róla: „Madzsar derék falu 60 mérföld távolságra esik Derbenttől északra, amelyben mintegy 60 
családból álló örmény község létezik. A lakosok általában földművelők, sok és jó gabona terem. 
Madzsart temérdek, régi épület romjai környékezik, amelyeket a lakosok lassan lerombolván, a 
nyert anyagokat házak építésére használják. Találtak itt óriási méretű földalatti sírboltokat s azok
ban ...kőkoporsókat, amelyek fedelein...ismeretlen alakú betűk olvashatók. Ez volt egykor a neve
zetes Madzsar város az ősi szkíták építménye. Ezen várostól vették nevüket a mostani madzsarok 
ivadékai.”14 Az első régészeti ásatást 1907-ben V. A. Gorodcov végezte, amelyet 1927-ben folyta
tott F. Mamethanov, majd 1940-ben T. M. Minájeva. A háború után 1959-1962 között végzett itt 
kutatásokat A. L. Nyecsitáljo, L. I. Lavrov és N. G. Volkova. Mielőtt a régészeti kutatások ered
ményeit áttekintenénk, újólag térjünk vissza Madzsar város és környéke etnikai kérdéseire. A 
XVIII. és XIX. században mind a magyar, mind a külföldi tudósok nagyobb része15 teljesen nyil
vánvalónak tartotta, hogy Kicsi -  Madzsar és Alsó vagy Nagy -  Madzsar városok csakis a ma
gyarsággal hozhatók kapcsolatba. Tagadhatatlan, hogy ellenvélemények is voltak, kivált a már 
idézett Klaproth személyében és még erősebben a porosz Güldenstädt munkáiban,16 ez azonban 
nem volt lekezelő és megbélyegző. 1945 előtt a magyar történelemtudomány állandóan foglalko
zott a magyarság kaukázus-vidéki tartózkodásával, kiváltképpen az onogúrok és a szabírok kap
csán, mivel egyértelműnek találták Al-Bakri (7-1094) spanyolföldi muszlim történetíró híradását, 
aki a magyarokról a következőket jegyezte fel: „Ok a besenyők országa és a bolgárok közé tartozó 
askilek országa között vannak. A magarijják bálványimádók (téves olvasat). Királyuk neve kende... 
Országuk szélessége és hosszúsága száz farszakh (6—10 km egy farszakh). Országuk egyik határa 
a rómaiak (bizánciak) országához csatlakozik, a másik, a sivataggal szomszédos határukon hely
ség van, amelyen az abszin (alán?) nevű nép száll meg... Ennek a hegységnek az alsó részén, a ten
ger partján az ugunah (abház?) nevű nép lakik, ők keresztények és az iszlámnak Tiflisz vidékéhez 
csatlakozó országaival határosak, ez Armenia első határa. Ez a hegység (ti. a Kaukázus!) addig 
terjed, amíg al-Bab wa-1 Abwab (ti. Derbent) földjéhez nem ér, s a kazárok országához csatlako
zik.”17 Bár a szöveg egyértelmű, Czeglédy Károly már 1945-ben agyoncsapta: „Ami Bakrinak a 
magyarok kaukázusi szomszédságára vonatkozott sorait illeti, azoknak túlságos fontosságot tulaj
donítani alig lehet.”18 így azután nem csodálkozhatunk azon, hogy a legnevesebb magyar Kauká

12 H. J. Klaproth 1827, 55-56. Vő. Szádeczky-Kardoss Lajos, Magyarrokon népek a Kaukázusban. Túrán. Szerk. Vikár 
Béla. 2 ( 1917) 177-181., 301 -311., 367-372.

13 N. G. Volkova 1972, 46.
14 Idézi: Lukácsy Kristóf, A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után. Kolozsvár 1870, 

149.
15 I. Hammer id. mű. -  A. F. Büsching, Magazin für die neue Historie und Geographie. V. Halle, 1775, 534. -  A. de Ge- 

rando, Essai sur les origines de Hongrie.. Paris, 1845, 15 skk.
16 J. A. Güldenstädt, Reise durch Russland und im Caucasischen Gebürge. II. Sanktpeterburg, 1787, 27 skk.
17 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 160. -  vö. Joseph Marquart, Osteuropäische und 

ostasiatische Streifzüge. Ethnologisch und historisch-topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts 
(cca. 840-940). Hildesheim 1961, 31. -  A honfoglalás korának írott forrásai. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi 
Középkortörténeti Könyvtár 7. Szeged 1995, 39-40. -  Gottried Schramm határozottan úgy értékelte al-Bakri leírását, 
hogy a magyarok egyik törzse Tiflisz közelében élt. vö. G. Schramm, Nordpontische Ströme. Göttigen 1973, 175.- 
Thury József is említi, de töredékesen: A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Századok 30 (1896) 800.

18 Czeglédy Károly, A IX. századi magyar történelem főbb kérdései. Magyar Nyelv 41 (1945) 44.
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zus-kutató tudóst, Bendefy Lászlót 1945 után a „hivatalos tudomány képviselői” szinte száműzték 
maguk közül. Györffy György már 1948-ban így fogalmazott: „Bendefy László közismert, de tu
dományos szempontból kifogásolható munkájában...”19 Perényi József a budapesti ELTE történész 
professzora pedig 1959-ben egyszerűen „műkedvelő történésznek” titulálta.20 Holott Bendefy Lász
ló igen elmélyült és alapos kutatásokat végzett s ezekről -  igaz: közérthető és olvasmányos nyelve
zettel -  több könyvben is beszámolt.21. Bendefy László soha nem járt a Kaukázus országaiban és 
nem állt rendelkezésére a korszerű régészeti ásatások anyaga sem, mégis maradandót alkotott. S 
amint ő tette a kicsúfolt Turkoly Sámuellel, azaz elégtételt kívánt néki adni a „sok meg nem érde
melt támadásért”22, ugyanúgy tegyünk most mi is Bendefyvel. Adjunk elégtételt neki és vizsgáljuk 
meg érveit és megállapításait tárgyilagosan. Minket ugyanis nem befolyásol negatív irányban az, 
hogy néki amint maga írta, „a magyar nemzeti öntudat növelése is célja volt.”.

Bendefy László először 1935-ben, majd később 1941-ben hosszabb tanulmányutat tehetett Ró
mában, ahol a Vatikáni Levéltárban számos fontos forrást fedezett fel. többek között a Julianus-fé- 
le utazás (1235/36) hiteles jegyzőkönyvét (Richardus-jelentés) is.23 Az újra megtalált dokumentu
mok között volt az a Lateráni regeszta is, amelyben az alábbiak olvashatók: „Beszámoltak a pápá
nak az ázsiai magyarok (Ungari asiatici), a malkaiták24 25 és az alánok szilárd vallásosságának nagy 
dicsőségéről. Ezek, bár istentelen, babonás tévelygések hálójába kerített népek veszik körül őket, 
mégis megőrizték hitük szeplőtlen tisztaságát. Tekintély dolgában kitűnik közülük Jeretan, a ma
gyar királyi vér ivadéka.” XII. János pápa ezen bullája kelt 1329-ben.23 A Bendefy László által 
Gyeretyánnak „magyarított” fejedelem népe a kaukázusi Terek és Malka folyótól északra, a Kuma 
folyó mentén lakott. Az ellenkezők mindmáig azt hangoztatják, hogy ebben a XVI. századi okle
vélben nem a Kaukázusról van szó, hanem a baskíriai Magna Hungaria-ról. Erre az állításra Ben
defy Lászlót idézem: „Ha csak nem akarjuk a minden áron való kételkedést tudományos rendszer
ré tenni, a felsorolt érvek alapján el kell fogadnunk azt az egyetlen lehetőséget, hogy Jeretány ku- 
ma-menti magyar fejedelem volt.”26 Történt is bizonyos „elmozdulás”, mert például Erdélyi István 
a már idézett miskolci kiadású könyvében27 sokkal árnyaltabban fogalmaz: „...van egy titokzatos

19 Györffy György, Krónikánk és a magyar őstörténet. Budapest, 1948, 82.
20 Perényi József, A Magna Hungária kérdéséhez. Magyar Nyelv 55 (1959) 386.
21 Bendefy László, Kummagyaria. A kaukázusi magyarság története. Budapest, Cserépfalvi. 1941. -  uő Szallam tolmács 

küldetése Nagy Sándor falához (Góg és Magóg fala). A magyar őstörténet kútfői. Szerkeszti és kiadja: Dr. Bendefy 
László. I. Szemelvények Ibn Kordádbeh és Erdeszi műveiből: Góg és Magóg fala. Budapest, 1941. -  uő A magyarság 
kaukázusi őshazája. Gyeretyán országa. Budapest, Cserépfalvi 1942. -  uő. A magyarság és Középkelet. Budapest, 
Aquincum. 1945. -  uő. Sources concernant les Hongrois orientaux aux archives du Vatican. In: Les anciens Hongrois et 
les ethnies voisines à l'Est. Redigit: László Gerevich. Studia Archaelogica VI. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 213- 
270.

22 Az igazságtalan gúnyoldás ellen Tardy Lajos is felszólalt, mondván ezek a magyar utazók életüket kockáztatták, „emlé
küket övezze végre a megérdemelt dicsőség vagy legalábbis a megbecsülés.” Tardy Lajos, Kaukázusi magyar tükör. Kö
rösi csórna Kiskönyvtár 20. Budapest, Akadémiai. 1988, 28.

23 Bendefy László, Az ismeretlen Julianus. Budapest, 1936. -  uő. Fontes authentici itinera (1235-1238) fr. Juliani illus
trates. Archivum Europae Centro-Orientalis 3 (1937) 1-51.

24 A malkaiták vagy maikárok valójában a cserkeszek (adUge) balkár törzsével azonosak.
25 Erre a fontos adatra először a sokat gúnyolt Horvát István hívta fel a figyelmet: Tudományos Gyűjtemény 17 (1833) IX. 

füzet. -  vö. Botka Tivadar, Millenarium vagyis a magyar államiság ezeréves fordulójára 884-től 1884-ig. Századok 10 
(1878) 254: Botka úgy fogalmazott, hogy XXII. János pápa „ráfogta” Jeretannyra, hogy 6 a magyar királyok véréből 
származik! Az adat fontosságára Ligeti Lajost utalt 1934-ben: Sárga istenek, sárga emberek. Budapest 1934, 9: „Mi 
minden rejtőzhetik a pápai bulla e rövid híradása mögött, alig sejthetjük.” -  Bendefy László, A magyarság kaukázusi ős
hazája. Gyeretyán országa. Budapest, Cserépfalvi, 1942, 16.

26 Uott 20.
27 Erdélyi István, Magyar őstörténet. Miskolci Parthenon-tanulmányok. 9. MBE. Felelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. 

Miskolc, 1993, 77.
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(?) XIV. századi pápai bullából származó adat, hogy a Kaukázusban létezett „Jeretány országa”. 
Egy térítő úttal kapcsolatos ez az oklevél. Ez talán Jeretamimak olvasandó. Bendefy László szerint 
Jeretamir országa...a Kaukázus előterében volt, a Kuma folyó völgyében, ahol Madzsar városnak a 
romjai vannak... Sokkal valószínűbb (??), hogy valahol benn, a kaukázusi hegyek között volt egy 
ilyen kis fejedelemség (?), ezt még kutatni kellene.” A magyarság kaukázusi tartózkodását azon
ban igen alapos adatokkal már 1919-ben hitelesítette egy olasz tudós, Girolamo Golubovich,28 29 aki 
Tommaso Mancasole szamarkandi püspök beszámolóját idézi: „Tamás testvér visszatért Jereta- 
mírtól, a kaukázusi alánok között lakozó és a magyar királyok véréből származó uralkodótól, kinél 
abból a célból jelent meg, hogy átnyújtsa neki a szentatya hozzá intézett levelét, és hogy bemutas
sa azokat a dominikánus és franciskánus misszionáriusokat, akiket az általa már ismert Tamás 
testvér által kért a pápától. A Kaukázustól együttesen járták be Perzsiát, egészen Szultáneihig. A 
pápának a magyar és az alán keresztényekről szóló levelei kontextusa alapján Jeretamir a szom
szédos magyarok által sűrűn látogatott Kipcsak-birodalomba kell helyeznünk, és valószínűleg 
Alániába, mely ma a Grúziával határos Sirvának felel meg.” Figyelembe kell azt is venni, hogy a 
XIV. században Szuhumiban, Tifliszben, Diagorgánban és Tebrizben voltak csak püspökségek. 
Lehet-e kérdés ezek után, hogy az „ázsiai magyarok” kifejezés mögött a kaukázusi szavárd 
(szabír) magyarok húzódnak meg?2’

12. kép: Pallas térképe Madzsar város romjairól.
(Bendefy 1942, XXVII. tábla.)

13. kép: Térképvázlat XXII. János pápa bullájához.
(Bendefy 1942, 19.)

Most lássuk, mi maradt meg Madzsar városból? Általában azt hangsúlyozzák, hogy a XIII. 
század második felénél korábbi anyag nem került elő, mind Klaproth, mind Güldenstädt utalt arra, 
hogy a síremlékek és az érmék is a XIII-XIV. századból származnak. Később kiderült, hogy az 
arab feliratos síremlékek egy része biztosan XI-XII. századi. A megmaradt romok vitán felül álló
an három város maradványai: a Kuma folyó partján települt Kicsi-Madzsar, az ettől 18 versztnyire

28 Ezt az adatot Tardy Lajos, Kaukázusi magyar tükör. Magyarok, grúzok, cserkeszek a kezdetektől 1848-ig. Körösi Cso
rna Kiskönyvtár 20. Szerkeszti: Ecsedy Ildikó. Budapest, Akadémiai. 1988, 35-36. alapján idézem.

29 Ezt fél évszázaddal ezelőtt például Győrffy György sem tagadta: Krónikánk és a magyar őstörténet. Budapest 1948, 87.
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14. kép: A kaukázusi magyarok hazája Gardizi és Al Bakri nyomán. (Bendefy 1941, 43. és 1942, 93.)

fekvő Nagy-Madzsar s ettől további 3 
versztnyire Felső (Verhnyij) Madzsar. 
A régészeti kutatások azonban kizárólag 
Nagy (Bolsije Madzsarü) Madzsar terü
letén folytak! A Kumába ömlő Bujvola 
patak melletti település neve ma Pri- 
kumszk, illetve Szvjátüj Kreszt. Nagy- 
Madzsar város tulajdonképpen három 
részre tagolódott, keskeny utcákkal. Az 
iparos negyedben üveggyártók, gölön
csérek és más iparosok műhelyeit talál
ták meg. A városban agyag csövekből 
készült vízvezeték volt, a házak kő vagy 
tégla alapokra épültek elsősorban vá
lyogtéglából. Fa építmények maradvá
nyait nem találták meg! Álltak itt egy
kor mecsetek, mauzóleumok, és: keresz
tény templomok! Két keresztény temp
lom romjait Tatyisev még megszemlél
te. (1742) A keresztény templomok fal
festményeiből még jelentős felületek 
megvoltak a XIX. században is. Ám V.
A. Gorodcov 1907. évi ásatásán sok-

15. kép: Északkelet-Dagesztán a VII-VIII. században. (Fedő- minden más is előkerült! Római érmék-
rov 1972, 20., 1. kép.) kel keltezett, Kr. sz. utáni II-III. század-
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ból származó rétegek felett 
részleges lótemetkezéses 
sírok voltak. Nagyon saját
ságosán értelm ezik  az 
orosz kollégák ezt a jelen
séget, mert kézzel-lábbal 
hadakoznak az ellen, hogy 
ez magyart vagy besenyőt 
jelentene, elvégre lótemet
kezések jellem zőek más 
népekre is, így az oszétek- 
re, az adügékre (cserke
szek), a hevszurokra, a tu- 
sinokra, viszont a nagy ló
tenyésztő kabardokra, 
nem!30 Archipov felmérte 
az egész területet és a város 
mellett 426 kurgánt talált, 
ezeket a sírokat azonban 
azóta sem tárta fel senki! 16- kéP: Madzsar város térképe. (Rtveladze 1972, 153.)
Az a körülmény tehát, hogy eddig nem került elő még jellegzetesebb korai magyar jellegű emlék
anyag, egyáltalán nem súlyos érv Madzsar város egykori lakosságának etnikai hovatartozására vo
natkozóan. Amint az sem, hogy a későbbi és a mai utazók (például az említett Déchy Mór) nem ta
lálkozott olyan emberekkel, akik magyarul beszéltek volna. Ez az érvelés csaknem nevetséges, hi
szen például a mi Kis vagy Nagy-Kúnságunkon sem találhatni egy lelket sem, aki kunul beszélne, 
avagy a Julianus barát által feltalált baskírjai magyarok 1236 után teljesen beleolvadtak a tatárság- 
ba, így а XVI. század után már nem akadt senki, aki magyarul tudott volna. Tárgyilagos és elfo
gulatlan vizsgálódás mellett tehát eleve nem zárható ki, hogy a magyarság egy része igenis élt a 
Kaukázusban, amint erre újabban többen határozottan rámutattak. Számunkra különösen érdeke
sek és fontosak Veres Péter kutatásai és megállapításai, aki az egykori Szovjetunióban kapott 
egyetemi kiképzést s így kiválóan ismeri a szakirodalmat. Veres Péter már 1981-ben31 utalt a kau
kázusi kapcsolatokra, majd négy év múlva határozottan állást is foglalt, elutasítván a finnugoristák 
Urál-Volga-Káma vidéki őshaza-elméletét, „amelynek (tételei) az estek többségében nem felelnek 
meg, hanem egyre inkább szöges ellentétbe kerülnek a mind nagyobb számban előkerülő palyno- 
lógiai, ökológai, nyelvészeti és régészeti adatokkal, mégis gyakori a rájuk való hivatkozás.”32 Ve
res Péter azt állítja, hogy a magyarság a Kaukázus vidékén szoros kapcsolatba került az alánokkal, 
a bolgárokkal, illetve az adige (cserkesz-kabard), a csecsen-ingus és a dagesztáni nyelvű népekkel. 
Hangsúlyozattan kiemeli a P. A. Díter által feltárt koloszovkai temető sírják, amelyekben a hon
foglaló magyarok emlékanyagának a legközelebbi párhuzamai kerültek elő.33 A cserkeszeknek a

30 N. G. Volkova 1972, 50-51.
31 Veres Péter, A magyar nép etnogenézise és etnikai története 896-ig. A magyar őstörténet a néprajztudomány szemszö

géből. Ethnographia 92 (1981) 120-141.
32 Veres Péter, Magyarok a Kaukázus előterében. Újabb régészeti, nyelvészeti és növényföldrajzi eredmények az előma- 

gyarok vándorlásának rekonstruálásához. Ethnographia 96 (1985) 114. - uő Les antécédents de la conquête du pays les 
Hongrois. In: Les anciens Hongrois et les ethnies voisines a l'Est. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 299 skk.

33 Veres id. mű (1981) 119. -  Legújabb munkája: Veres Péter, The Ethnogenesis and Ethnic History of the Hungarian 
People. Occasional Papers in Anthropology. Budapest 1996., irodalommal.
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magyarokkal való rokonsága sokkal korábban is felmerült, ám éppen a nagy utazók, például P. S. 
Pallas leírásai alapján, nem tartották lehetségesnek a genetikai kapcsolatokat, holott nemcsak a 
nyelvük, de az embertani alkatuk is erősen hasonló a magyarságéhoz! Pallas leírja, hogy az abhá- 
zok és a cserkeszek rokonok, mindkét nép régen keresztény volt. Földet is művelnek, de gyönyörű 
lovaikról a leghíresebbek. Régen, amikor a Kaukázus előtérbe (in den Vorgebirgen) költöztek, el
űzték az őslakókat. Igen erős tekintélyuralom jellemző rájuk és rendkívül harciasak. A cserkeszek 
és a kabardok falvakban laknak, ám idővel, ha a településük elszennyeződött vagy kényelmetlenné 
vált, értékeiket magukhoz véve tovább állnak és a régi települést felgyújtják.34 Házaik általában fo
nott falúak (Korbwerke) amelyet agyaggal kennek be. A házban egy nagy szoba az asszonyoké, 
akiket tisztelnek. A cserkeszek nagyon tiszták (sehr reinlich) és igen szépek (ein schönes Volk). A 
férfiak szakadatlan harcolnak és vadásznak.

A kabard és a magyar nyelv kapcsolatára, illetve vélhető rokonságára felfigyelt Szentkatolnai 
Bálint Gábor (1844-1913)35 és az egyik adigei (cserkesz) nyelvjárásra pedig Mészáros Gyula.36 
Mindkettejüket a szakma „tekintélyesei” kicsűfolták és kizárták köreikből. Régebben nem voltak 
olyan élesen elutasítóak a kaukázusi tartózkodás és kapcsolatok kérdésében, sőt Munkácsi Bernât 
például azt is kimutatta, hogy a kert szó (vö. pl. Sztyepanakert) a magyarból került a nyelvükbe, te
hát a kaukázusi népek alapvető és meghatározó szerepet játszottak az alán, a bolgár, a kazár és a 
magyar őstörténeben.36'”

E tárgykörben vizsgálnunk kell a szabír-szavárd, az onogur-bolgár, az alán-hún-kazár és a ka
zár-magyar kérdéskört.

Kezdjük a szavárd-szabír kérdéssel. A szabír népnevet először Priszkosz rhétor jegyezte fel: 
(Kr. sz. utáni 465 táján)... „a szaragurok, ugorok és onogurok követeket küldtek a kelet-rómaiak
hoz. Ezek a népek csatát vívtak a szabírokkal, akik elűzték őket ősi lakóhelyükről, a szabírokat 
pedig az avarok szorították ki, ezeket pedig azok a népek kényszerítették vándorlásra, amelyek az 
Óceán partján laknak.”37 Nincs tehát alapja annak az állításnak, hogy a szabírok Nyugat-Szibériá- 
ban, a Tobol és Tavda folyók mellett38 vagy Tobolszk környékén39 telepedtek meg, az azonban na
gyon valószínű, hogy Közép-Ázsiából vonultak nyugat felé.40 Marquait már 1903-ban utalt arra, 
hogy a szabírok a VI. század legelejétől a Kaukázus területén laktak. S ezt az írott források kiváló-

34 P. S. Pallas, Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 
und 1794.1. kötet. Leipzig 1799, 326-374.: die sie von Zeit zu Zeit, entweder wegen zunehmender Unreinlichkeit, oder 
wegen Unsircherheit und anderen Unbequemlichkeiten verlassen, nur das beste Sparren- und Schirholz, nebst ihrem 
Hausgeräthe mitnehmen und übrigen Rest verbrennen. Sie suchen sich dann eine andere bequeme neue Dorfstelle aus. 
(379. o.)

35 Bálint Gábor, Kabard nyelvtan. Kolozsvár 1900.
36 Mészáros Gyula, Die Pakhy Sprache. Budapest 1934.
36/a A cserkesz-székely rokonságra rámutatott Szádeczky-Kardoss Lajos, Magyarrokon népek a Kaukázusban. Túrán 2 

(1917) 369-372. Az irodalom jelesei is hittek ebben: Szeróczei Gyula, A Kumamenti Magyarország Vörösmarty költé
szetében. Túrán 25 (1942) 164-171.

37 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 98. -  A forrás görög (és latinra fordított) szövege 
semmit sem szól arról, honnan jöttek a szabírok: Circa id tempus legatos ad Orientales Romanos miserunt Saraguri, 
Urogi (feltehetően ugor a helyes, vö. Byzantinische Diplomaten und östliche Barbaren. Übersetzt: Ernst Dolbhofer. By
zantinische Geschichtsschreiber. IV. Hrsg. Endre Ivánka. Graz-Wien-Köln 1955, 70.) et Onoguri. Hae gentes propriis 
sedibus ejectae, comissa pugna cum Sabiris, quos expulerant Abares (Awaren), et ipsi quoque extorres facti a gentibus, 
quae Oceani (Meeresküste) littus accolebant.” Patrologia Graeca CXIII. Parisina, 1864, 695. h.

38 Nagy Géza, Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja. Archaeológiai Értesítő 26 (1906) 404.
39 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 183 skk.
40 Németh Gyula, Törökök és magyarok I. Régi törökök. Budapest Oriental Reprint, Series A 4. Budapest-Schütz-Apor. 

1990, 72 skk. -  uő. A honfoglaló magyarság kialakulása. Második bővített és átdolgozott kiadás. Közzéteszi Berta Ár
pád. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1991, 149 skk.
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an bizonyítják. Mielőtt a szabírok históriáját tovább vizsgálnánk, arra kell feleletet adnunk: miért 
olyan fontos számunkra a szabír kérdés? Két okból. Az első az, hogy Bíborbanszületett Konsztantin 
bizánci császár nevezetes munkájában41 a következőket jegyezte fel:„Amikor a türkök (magyarok) 
és az akkor kangamak nevezett besenyők között háború ütött ki, a türkök hadserege vereséget szen
vedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén (in Persidis partibus) telepe
dett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig (!) szavartü ászfalünak (sabartoi asphaloi) hívják... a 
törköknek az előbb említett népéhez, amely kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, a nyugati vidé
ken lakó türkök mostanáig (a X. század derekáig!) küldenek ügynököket, meglátogatják őket és 
gyakran hoznak választ tőlük ezeknek.” E forráshely rendkívüli jelentőségét már a XVIII. század
ban felismerte Pray György42, s azóta is mind a mai napig alapvető kérdésként kezeljük. Van olyan 
szerző, aki az egész őstörténetünket erre építi fel43, azt azonban Fiók Károly44 és Thury József5 óta 
kétségbe vonni nem lehet, hogy a magyar őstörténet egyik sarokpontjáról van szó. Sőt, amint Nagy 
Géza (1855-1915) fogalmazott: a szabírokat egynek veszik a magyarsággal.46 A korai magyar törté
neti lexikon külön címszóként kezeli a sabartoi asphaloi-t és a szabir-t,47 és kertelés nélkül török 
népnek minősíti szabírokat, forrás-megjelölés nélkül. Ugyanakkor a Szuvár nevű szabír-hún ki
rályságot a mai Dagesztánban, a Derbenti kaputól északra, igyekeznek egybemosni a Volga melletti 
bolgár Szuwar városnévvel. E kérdésben azzal érvelnek, hogy a vogulok és osztyákok között is 
megmaradt a Saber, Saper, etc. név, és az osztyák hagyomány nagy tisztelettel szól a szabírokról, 
„mint magasabb rendű fajról”. A vogulok az oroszokat, későbbi uraikat is saper-nek nevezik.48

A másik oka a szabír-szavárd -  kérdés fontosságának az, hogy az ún. Régi Kazária lakóit Ma- 
szudi,49 művének a XV. fejezetében határozottan szabírnak nevezi, mondván a kazároknak perzsá
ul kazár a nevük, a törökök azonban szabíroknak mondják őket. S ez már valóban rendkívül fontos 
adat számunkra!50 A magyar népnév ugyanis -  a mai hivatalos vélemény szerint -  csak a Kr.sz. 
utáni IX. század elején jelent meg s ez azt jelenti, „hogy nemzeti történelmünk kezdete nem koráb
ban, mint a 9. század első negyede, első harmada táján tételezhető fel." Kristó Gyula nézete szerint 
„a század első harmadánál korábban magyar nép nem létezett, mert létezése nem bizonyítha
tó.”51 Könnyű belátni, ha a szabír nevünket meg tudjuk védeni, akkor történelmünk fonala az V. 
századtól követhető!52

41 Bíborbanszületett Konstantin, A birodalom kormányzása. A görög szöveget kiadta és magyarra fordította: Moravcsik 
Gyula. Budapest Közoktatásügyi Kiadóv. 1950, 171. -  Moravcsik Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrá
sai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 44.

42 Georgius Pray, Annales veteres Hunorum, Avarorum et Hungarorum. Vindobonae, 1761.
43 Bíró József, A szabirok őstörténete. I. Buenos Aires, a szerző kiadása. 1986. -  II. Denver, a szerző kiadása 1990. -  uő 

Körösi Csorna Sándor és a szabirok. Los Angeles, a szerző kiadása. 1988.
44 Fiók Károly, Sabartoiasfaloi. A magyarok régi neve Konstatinos Porphyrogennetosnál. Századok 30 (1986) 607-616. -  

uő Megint a „Sabartoiasfaloi” névről. Századok 31 (1897) 611-617., 699-706.
45 Thury József, A magyarok eredete, őshazája és vándorlása. Századok 30 (1896) 790. -  uő A magyaroknak „szavarti asz

tali” neve. Századok 31 (1897) 317-327., 391-403.
46 Nagy Géza, A honfoglalók. Ethnographia 18 (1907) 265.
47 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztette: Engel Pál és Makk Ferenc. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 590, 613.
48 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. 2. kiadás. Közzéteszi: Berta Árpád. Budapest, Akadémiai Kiadó. 

1991, 150.
49 A magyar honfoglalás kútfői. A honfoglalás ezredéves emlékére. Szerkesztette: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor Buda

pest, MTA. 1900, 249. (A továbbiakban: MHK.)
50 Régebben ezt elismerték: Czeglédy Károly, A szavárd-kérdés Thury József előtt és után. Magyar Nyelv 55 (1959) 380.
51 Bartha Antal, A magyar honalapítás. Budapest, Tankönyvkiadó 1987, 12.
52 A kutatók szeretnek úgy érvelni, hogy a „szavarti aszfülü” névnek az eredete és jelentése véglegesen nem tisztázott. Vö. 

Bartha id. mű 10. Legújabban Vékony Gábor, A magyar etnogenezis szakaszai. Életünk 35 (1997) 398: „tarkalovú lova
soknak” értelmezi.
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A szabír nép igen nagy lélekszámú és jelentős erejű etnikum volt, az írott források szerint. A 
szabírokról tudósít bennünket Menander Protektor (VI. század), Prokópiósz (490-562?), Malalasz 
Johannész (491-578), Theophanész Confessor (760-817), és Kedrénosz Georgiósz (XI. század). 
Prokopiósz a szabírokat hunoknak mondja, akik a Kaukázus hegyeiben élnek,” majd a perzsa há
borúról szóló munkájában” megismétli állítását (die Hunnen, die man auch Sabiren heißt). Johan
nes Malalasz is azt írja, hogy a szabírok húnok és a Kászpi-kapu fölött laktak 515 táján.” Ő meséli 
el a szabír Boa királynő haditetteit is, akinek százezer fős hadserege szállt szembe a bizánciakkal. 
Németh Gyula óta éppen Boa (Boarik) neve alapján skatulyázták be a szabírokat a törökök közé! 
Theophanész ugyancsak elmeséli a hún-szabírok legendás királynőjének históriáját (nála a név: 
Boarex), aki férjével, Balach-hal együtt harcolt.56 A XI. századi Kedrénosz elismétli jól-rosszul a 
fenti adatokat,57 ami azonban számunkra most a legfontosabb, a bizánci források közé ezeket a for
ráshelyeket nem vették fel ! Pedig a Kr. sz. utáni VI. század elejétől már vitathatatlan adatunk van a 
magyar népnévre, mégpedig két esemény kapcsán is. Az egyik Muager-Magyar neve, a másik 
Matzaron erőd neve.58 Ezeket az adatokat nem lehet lesöpörni a história palettájáról.59

53 Prokopios, De bello gothico. IV.-vö. Comes Géza Kuun, Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientalis 
originis. Historia antiquissima I. Claudiopoli 1892, 88.

54 Prokop, Perserkriege. Griechisch-Deutsch. Ed. Otto Veh. München 1970, 416-419.
55 Hunni Sabiri gens bellicosissima, portis Caspiis trajectis, Patrologia Graeca XCVII. Parisina, 1865, 599 к.
56 Hoc insuper anno mulier quaedam barbara ex Unnis, Saber vulgo nuncupatis, nomine Boarex, vidua, adductis secum 

Unnorum millibus centum, in Romanas partes transiit: haec amisso viro suo Balach Unnicis regionibus imperitabat.” 
Patrologia Graeca CVIII. Parisina. 1861, 375., 406 h.-vö. Németh Gyula id. mű 153-154.

57 Patrologia Graeca CXXI. Paris, 1864, 190 h.
58 Szádeczky-Kardoss Samu, Adalék a szavárd magyarság problematikájához. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. 

Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 277-282.
59 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. A kincses Kelet örököseinek honalapítása, vagy barbár nomád hordák 

inváziója? Kapu 1977/6-7. 41.
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A korai keleti kereszténység kaukázusi emlékei

Diocletianus római császár (284-305) birodalmát két nagy részre osztotta fel: a nyugati részt 
Imperium Occidentale-nak, a keletit Imperium Orientale-nak nevezte el. Az Oriens, a Kelet jelen
tette Kis-Azsiát, a Fekete-tenger partvidékét, a Kaukázus egész területét Mezopotámiáig, sőt 
Egyiptomot, Líbiát és Palesztinát is. Nagy Konstantin császár (325-337) nemcsak meghagyta ezt a 
területi felosztást, hanem még finomította a dioikészisz-ekre (diocesis = megye) is felosztotta a bi
rodalmat. A keresztények üldözése Kr. sz. utáni 313-ban véget ért, a felosztási elnevezéseket 
azonban a keresztények is átvették.1 A keresztény egyházon belül kezdettől megvolt a keleti és 
nyugati területek közötti különbség, az az éles szembenállás azonban, amely később több feleke- 
zetre osztotta az egyetemes (katolikus) egyházat, csak a VI. század után alakult ki. Sajátságos és 
sajnálatos, hogy a mai emberek zömének egyáltalán nincs tiszta képe a különböző keresztény val
lásokról. Meg kell különböztetnünk a katolikus egyházat és a görög-keleti egyházat. Ez utóbbihoz 
azok az egyházak tartoznak, amelyek Bizánctól kapták a rítust, a görög nyelvet és a főpapokat. 
Más szóval őket ortodox (igaz hitű) vagy pravoszláv egyháznak is nevezik. A protestantizmus 
előtti római katolikus egyház mellett létezik a görög-katolikus egyház, amely bizánci szertartású, 
de elismeri a pápát. Igen fontos tudnunk, hogy a kereszténység ősi, legfontosabb fészke: Kelet. Itt 
van Jeruzsálem, innen származtak az apostolok. Természetes volt tehát az a törekvés, hogy Jakab 
apostolnak, Jeruzsálem első püspökének szertartási rendjét vitték keletre Szíriába, Örményország
ba, Perzsiába és Közép-Azsiába, sőt Bizáncba is.2 Kezdetben a köz-görög volt az egyház nyelve s 
nem tagadható a jelentős műveltségbéli különbség Kelet és Nyugat között, hiszen az írásbeliség 
keleten sok évszázaddal megelőzte a nyugatit. Ez persze nem jelentette azt, hogy a latin nyelv 
használata tiltott lett volna, sőt ismert, hogy Hieronymus (Szent Jeromos, 347—430) Keleten is lati
nul misézett. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy „az apostolok közül Tádé Szíriában és Kis- 
Ázsiában, András Szkíthiában (!), Fülöp Phrigiában, Bertalan Örményországban és Arábiában, Ta
más Armeniában és Parthiában, Simon és Mátyás Etiópiában és Indiában prédikált és térített, azaz 
igen erős volt a Kelet szerepe.”3 Bár nem feladatunk most a keresztény hagyományok hitelességé-

1 Az ókori kereszténységre lásd: Dr.Medvigy Mihály, Ókeresztény és bizánci művészettörténet. MBE Második kiadás. Fe
lelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. Miskolc 1994. -  Dedek Crescens Lajos, A kath. egyház történelme különös tekintettel 
Magyarországra. A középiskolások számára. Budapest, Wodianer és Fiai. 1896, 1-27.- Gyárfás István, Őskeresztény 
műemléki tanulmányok. Budapest, Franklin 1887.

2 Félegyházi József, A kereszténység a korai középkorban. Budapest, 1967. szinte egyáltalán nem foglalkozik a keleti egy
házakkal. -  Dr. Timkó Imre, Keleti kereszténység, keleti egyházak. Szent István Társulat. Budapest 1971, 22-26.

3 Az első hét egyetemes zsinatot is keleten tartották, vö. Timkó id. mű 69.
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nek vizsgálata, az örmény Abgár királyról mégis szót kell ejtenünk, aki kortársa volt Jézusnak. Az 
apokrif hagyomány szerint4 Abgár súlyosan megbetegedett, „nem voltak képesek őt meggyógyí
tani, az Üdvözítő Jézusnak egy levelet küldött, hogy jöjjön el hozzá és gyógyítsa meg.” Tamás 
apostol Jézus megbízásából válaszolt a levélre és egyúttal elküldte Tádé apostol révén egy kendőn 
Jézus arcképét, amelyet Edessza városban őriztek.5 Tádé apostol hirdetni kezdte az igét Abgárnak, 
aki e szavakat intézte Tádéhoz: „Én hittem Jézusban és az 6 Atyjában, ezért akartam seregeimet 
összegyűjteni és elmenni, hogy a zsidókat, akik Őt felfeszítették, megsemmisítsem. A rómaiak 
azonban megakadályoztak ebben.” Abgár király és egész országa megkeresztelkedett. A római és 
a perzsa birodalom azonban nem nézte jó szemmel az örmények kereszténységét, a keresztényül
dözés6 az egész birodalomra kiterjedt. A párthus és a római császár 63-ban Rhandeia-ban 
egyezséget kötöttek, mely szerint Arméniában ezután csak egy király uralkodik, akit a párthusok 
neveztek ki, de a római császárnak a személyét jóvá kell hagynia. Innen veszi kezdetét a 
Kaukázusban a párthus Arszakidák uralma.7 Szent Pál leveleinek tekintélyes része is e területről 
szól, Szent János jelenései hét virágzó egyházról számolnak be... Antióchia Péter apostol első 
székhelye volt, ahol a keresztények első gyülekezeti épülete is állt. „A zsinat előtti liturgia 
kötelező ünnepként vette fel a római misszáléba Szent Péter antióchiai katedrájának liturgiáját. 
Szent Ignác -  Péter harmadik utóda az antióchiai katedrán -  könyve az őskereszténység idején oly 
fontosságú volt, mint maga az Újszövetségi Szentírás.”8 Nagyon fontos kérdés az is: miért külö
nültek el, miért váltak el szervezetileg is az egyetemes keresztény egyháztól éppen a legősibb ke
resztény államok egyházai? Kevéssé ismert ugyanis az a nagyfontosságú történeti tény, hogy a vi
lág első keresztény állama a kaukázusi Arménia, azaz Örményország volt,9 amelynek egyik kirá
lya, Abgár, majd később Szanatruk (166-200) -  a legendás adatok szerint -  már keresztény volt,
III. Tiridates (287-330) pedig 301-ben nemcsak megkeresztelkedett, hanem Megvilágosító Szent 
Gergely tanácsára és késztetésére, aki meggyógyította a hitetlen királyt, a kereszténységet állam
vallássá nyilvánította!10 11 Tiridates titkára, Agathangelósz, majd az ő nyomán Faustus Byzantinus 
megírta Világosító Szent Gergely életét és mártíromságát." Azt azonban csak az egyházatyák vita 
irataiból tudjuk, hogy valójában az örmény és a perzsiai-szír keresztény egyházakat Róma miért 
rekesztette ki, miért nem tartott fenn ezen egyházakkal a szentszék semmiféle kapcsolatot. A kez
deti időszakban a zsidókból lett keresztények görcsösen ragaszkodtak a mózesi törvények betartá
sához, a körülmetéléshez12 és a kovásztalan kenyér-áldozathoz. A húsvéti lakomával kapcsolatban 
írja az ószövetség: a bárányt kovásztalan kenyérrel vagy olajban dagasztott kovásztalan kaláccsal 
fogyasszák el.13 Az első apostoli gyülekezet 52-ben Jeruzsálemben ugyan kimondta, hogy a mózesi

4 Korennei Mózes, Nagy Örményország története. Örményből fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Szongott 
Kristóf. Szamosújvárt, 1892, 114 skk. -  Lukácsy Kristóf, A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. Eredeti 
örmény kútfők után. Kolozsvár, 1870, 59 skk.

5 Timkó Imre id. mű 210.
6 A borzalmas kínzásokra lásd: Ausgewählte Akten persischer Märtyrer mit einem Anhang ostsyrisches Mönchsleben. 

Aus dem syrischen übersetzt von Dr. Oskar Braun. Bibliothek der Kirchenväter 22. München 1915, 181 skk.
7 A. A. Novello, Die Armenier. Stuttgart-Zürich, é.n. 51.
8 Szigeti István, A Szent Korona titka. Lakitelek, Antológia. 1995, 16.
9 Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg. M. Buchberger I. kötet Freiburg, 1930, 663-670. -  Adriano Alpago Novello, 

Die Armemier Brücke zwischen Abendland und Orient. Stuttgart -  Zürich, Belser Verlag, én. 47 skk.
10 Elisabeth Bauer, Armenien. Luzern, Reich Verlag 1985.
11 E kérdésre a kaukázusi hunok kapcsán visszatérünk.
12 A Talmud könyvei. A hagyomány gyöngyei. Az eredeti Talmud szöveg alapján: dr. Molnár Ernő. Budapest, Korvin 

Testvérek 1921-23, 467.
13 Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Budapest, Szent István Társulat. 1976, 76 (Kivonulás k. 12.8.), 112. (Le

viták k. 7. 12.) -  Pál apostol 1 „El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok.” 5.7 
( 1311 o.) -  Másként: Máté evangélium 16.12. ( 1113. o.)
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törvényeket a nem zsidóknak nem kell betartaniuk,14 a kovászos kenyér akalmazását azonban soha 
nem fogadták el. Pedig nyomós oka volt a keletieknek arra, hogy így döntsenek, ugyanis külön
bözni kívántak az ószövetségi zsidó Széder-kultusztól és súlyos ellentéteket okozott a húsvét meg
ünneplésének időpontja is. Az igen jelentős műveltségbeli különbség, valamint a zsidóktól való 
megkülönböztetés erős igénye eredményezte a keleti ún. eretnekségek kialakulását is. Ne feledjük, 
hogy Atilla király korában Edeszában, Amidaban és Niszibinben (Niszibisz) teológiai akadémiák 
működtek, ahol szír nyelven oktattak, de görögül is beszéltek.15 Wardapet Meszróp püspök is a szír 
(arameus) írás mintájára alkotta meg az örmény abc-t az V. század elején (405). Az arameus írás 
első emlékei a Kr. sz. előtti 1500 tájáról ismertek, az V. századra pedig teljesen kiszorította ez a 
nyelv az addigi akkádot. A Kr. sz. utáni 243 körül pedig már létrejött a szír kurzív írás is. A szír 
egyház igen jelentős térítő tevékenységet folytatott a közép-ázsiai Szogdiana-ban és a türkök 
között. Jakab edesszai szír püspök részt vett a 325. évi nikaiai (niceai) zsinaton, de Edesszában 
működött Ephraem és mar Afrem is, 363 után perzsa fennhatóság alatt. Szinte törvényszerű, hogy 
az első nagy szír vallásfilozófus és tudós, Bardeszán (154—222) párthus származású volt és előfutá
ra lett a párthus főúri családból származó, ktésziphóni születésű Mani-nak (216-276),16 aki a régi 
perzsa zoroaszter vallásból és a kereszténységből egy új vallást hozott létre. (Manichaeizmus!) 
Mani magát Zarathustra (Zoroaszter), Mózes, Buddha és Jézus utáni utolsó prófétának tartotta és 
úgy vélte neki kell írásban rögzítenie az igazi új vallás eszmerendszerét. E küldéstudat szerint 
vörös és zöld sávos kék köpenyben, magas szárú csizmában, kezében bottal, hóna alatt könyvvel 
járt és így is szokták ábrázolni őt. Zoroasztertől átvette a Fény, a Világosság és a Sötétség ősellen
tétét, mert e két ország öröktől fogva létezik. A fény teremtménye az ember, a Sötétségé a Sátán. A 
keresztény tanításokból teljesen elvetette a zsidó Ószövetséget, az Újszövetségből az apostolok 
cselekedeteit, de az evangéliumokról is azt állította: valamennyit meghamisították. Megőrizte a ke
resztelést és az úrvacsora szertartását, de elutasította, hogy Jézus isteni teremtmény lett volna.17 
Hierarchiájában 12 magiszter és 72 püspök szerepelt, valamint papok és diakónusok.18 Mani gyor
san kihívta maga ellen a sorsot, üldözték a zsidó keresztények és a perzsa mágusok. I. Sápur még 
az udvarában tartotta, utódja, Bahram azonban elfogatta, elevenen megnyúzatta, bőrét pelyvával 
kitömette, majd a testét kettévágatta. Tanítása a gnoszticizmust (gnószisz: ismeret) alapozta meg,19 
amelyet a római judeo-kereszténység a legsúlyosabb eretnekségek táptalajának tekintett. Krisztus 
isteni és emberi természetének vitatása is Antióchiából indul ki, ahol Ariósz püspök a 310-es évek
ben kezdte hirdetni, hogy Jézus nem lehet isteni teremtmény, az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas 
egysége nem valós. Ugyancsak antióchiai volt Nestor is (perzsiai születésű, 381-451), aki ki
mondta Mária nem Istenszülő (Theotokosz), hiszen Jézus ember volt. Ezért bizánci főpapi széké
ből leváltják és híveivel együtt száműzik.20 így jött létre a szír-káld egyház, amely a nagy perzsa 
keresztény-üldözés után az V. században megerősödik, majd az örménnyel és a grúzzal együtt vég
legesen leszakad a római katolikus tömbről és függetlenségét mindmáig megőrizte, noha a VII. 
századi arab invázió súlyosan megroppantotta a keleti egyházakat.21 Az első arab támadás a Kauká
zusban 642-ben volt.

14 Dedek Crescens Lajos id. mű 13.
15 N.V. Pigulevszkája 1979, 22 skk.
16 Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg M. Buchberger. VI. Freiburg, 1934, 850-851 h.
17 Karl Rahner-Herbert Vorgrimmer, Teológiai Kisszótár. Budapest, Szent István Társulat. 1980, 459-460
18 Vallástörténeti kislexikon. Budapest, Kossuth. 1973, 130.
19 Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg. M. Buchberger. IV. Freiburg, 1932, 554-558. h.
20 Timkó id. mű 135-141.
21 N. V. Pigulevszkaja 1979, 186-222.
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22. kép: A bizánci birodalom Justinianus korában (VI. század). (Hyghe 
1963,46.)

23. kép: A belgiumi Bruges X. századi
Szent Donát temploma. (Piquet- 
Panayotova 1989, 197.)

24. kép: A konstantinápolyi Szent Sergius
és Bachus templom, a ravennai 
San Vitale és a bizánci Szent Szó
fia templom. (Huyghe 1963, 33., 
54-56. kép)

25. kép: A feldebrői templom alaprajza.
(Kovalovszki 1995, 237., 10. kép)
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26. kép: Kaukázusi templom-alaprajzok. (Novello é. n.)
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27. kép: A rkoni templom 634 körül. (Csubinasvili 
1976, 16. kép)

28. kép: A gudarehi templom a XIII. században.
(Csubinasvili 1976, 37. tábla)

29. kép: A cerovani X-Xl. századi templom. (Csubinasvili 1976, 11. tábla)
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A Kaukázus vidékének régészeti emlékei között nagyszámú az egyházi műemlék, templomok 
és kolostorok maradványai. Azt azonban roppant nehéz régészeti módszerekkel meghatározni, 
hogy a templom-romok erdetileg manichaeus, nestorianus vagy más felekezet hívőihez tartoztak- 
e? De talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy eleink (a hunok, az avarok, a magyarok) 
akár a Kubán vidékén, akár Transzkaukáziában nemcsak találkoztak a kereszténységgel, hanem 
benne éltek, naponta látták Isten házait és a gazdag jelképrendszereket. Ezek közül számunkra 
kettő különösen fontos. Az egyik a Szűzanya, a Boldogasszony-kultusz, a másik pedig a szarvas
kultusz. Örményországban törés nélkül tovább élt az ősi Anahíta Istenasszony tisztelete, aki a 
„Tisztaság anyja”, az „Örmények királynője” (Tikinn Hayots), a termékenység istennője. S a 
Mária-tiszteletben mindmáig észrevehető az ősi örökség, amikor az örményeknél a Szent Szűz 
nevében, Mária mennybemenetele napján (augusztus 15.) ünnepélyesen megáldják az első 
szőlőfürtöt.22 A kereszténység dél és nyugat felől nyomult észak és kelet felé (Edesszából és 
Caesare-ból), először meghódítva Örményországot (az örmény püspökök már részt vettek a 4. 
chalkedoni zsinaton), majd Georgiát (Grúziát) és Albániát, illetve még tovább nyomulva elérte a 
keresztény térítés a kaukázusi húnokat (Szuvar, ill. Csór vagy Csól -  hűn királyság a mai Dagesz- 
tánban), majd Atilla birodalmának többi részét is. Az ókori Iberia kereszténységéről beszámolnak 
az V. századi szír források,23 illetve a VI. századi Prokopiósz, aki szerint „a kaukázusi népek közül 
az ibérek azok, akiknél a kereszténység eszméi a legjobban megfigyelhetők.”24 Jellemző, hogy a 
perzsák ellen fellázadt Wardan Mamikonjan, akit a húnok is segítettek, 451. június 2-án így szólt 
katonáihoz: „Aki hisz az értünk élő Krisztusban, azt a hite, mint valami ruha védelmezi, amelyet 
épp oly kevéssé lehet tőlük elvenni, mint a bőrük színét!”

22 Novello id. mű 84.
23 Etiam circa populum Iberum, qui vicini sunt Euxino Ponto, remoti autem ab Iberis Hispanie, exponemus quomodo et 

ipsi hoc tempore fidem Christianam receperunt, et ad scientiam accesserunt. -  Cronicon Anonymum ad annum Christi 
1234 pertinens. I. Interpretatus est: 1 B. Chabot, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium. Scriptores Syri. Series 
tertia. Tomus XIV. Lugduni Batavorum, 1937, 127.

24 Prokopios, De Bello Persico. I. 12.
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31. kép: A picundai, a drandai, a bzübi, a mokvi és az anakópiai VII-VIII. századi templomok alaprajzai.
(Rcseuglisvili 1978, 25.)
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Zowuni

32. kép: Korai templomtípusok a Kaukázus vidékén. 33. kép: A dvani VI. századi templom. (Csubinasvili 
(Novello é. n.) 1978,10.)
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35. kép: A grúzok négy féle abc-je. 
(Deeters 1955, 57., 1. kép)

36. kép: A bólnyiszi Sión templom V. 
századi felirata. (Deeters 1955, 
63., 4. kép)
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A kaukázusi templomok zömmel kőből, színes tufából épültek (sárga, szürke, kék, rőtvörös), 
ritkábban bazaltból. Igen jellemző az építési technika, amelynek lényege, hogy a kőfal külső és 
belső oldalát felfalazzák, majd a közbülső teret kőtörmelékkel, zúzalékkal és cementszilárdságú 
oltatlan mésszel kevert masszával töltik ki. Ilyen építési technikát alkalmaztak a X. században a 
Kolozsvár melletti Doboka várfalánál vagy a XI. századi somogyvári bazilika falainál is. Az ör
mény templomok hajóját dongaboltozat fedte, a középrészt azonban kupola. A VII. századtól meg
jelent a bizánci nartex. Az örmény templomok három időrendi csoportba oszthatók: a) IV—VII. 
századiak, b) VIII-XI. századiak és c) XII-XIV. századiak. A háromhajós bazilikák már megje
lentek a IV. században (Ecsmiadszin), a kupolás templomok azonban inkább csak a VI. század 
után terjedtek el. Különösen szép kupolás templomot építtetett III. Narszesz, aki a Katolikus mel
léknevet kapta, 643-ban Vagharsapatban. Bár az iszlám hatalmába kerítette a Kaukázus déli terüle
teit, az örmény és grúz reneszánsz ki tudott virágozni a IX. század után. (Különösen szép példája 
ennek a ma Törökország területén álló Ani főváros építészete.) Meg kell még említeni a kaukázusi 
kerektemplomokat, hiszen a Kárpát-medencében is szép számmal találhatók kerektemplomok (ro- 
tundák). Általános vélemény szerint ez a templom-típus is nyugati eredetű, holott Keleten már a
IV. század óta építettek ilyeneket, nyugaton pedig csak évszázadok múlva! A Kelet és a Nyugat 
szerepének meghatározását a kutatás természetesen régóta alapvető fontosságúnak tekinti egyházi 
és világi tekintetben egyaránt. Kiadnak egy szakfolyóiratot is „Oriens Christianus” címmel, ame
lyet -  sajnos -  igen kevéssé használnak.25

Az örmények, önálló államuk megszűnése után (1375) is a katholikosz pátriárka fennhatósága 
alatt maradtak, a grúz egyház azonban már a IV. század óta az ortodox egyházak közé tartozik -  
írja Hunyadi László.26 Bár a megfogalmazás nem egészen helyes, kétségtelen, hogy az ókori 
Kholhisz -  Lázika és a kelet-grúziai Ibéria -  Kártli döntően római-bizánci és perzsa fennhatóság 
alatt volt, igazi bizánci befolyás azonban csak a VI. századtól érvényesült, a perzsa-bizánci hábo
rúskodások korától, amikor is a szászánidák lemondtak Lázikáról.27 A hagyomány szerint Georgiá
ban Mirian király uralkodása alatt (320-330) egy Nina nevezetű keresztény fogoly nő kezdte el a 
hittérítést. Eleinte bizonyosan az örmények térítettek, hiszen a grúzok egyik írásfajtája is Meszrop- 
tól származik. A VI. század közepén visszatértek Kártliba a szír és grúz szerzetesek Szíriából és 
igyekeztek kiszorítani az iráni befolyást, különösen a tűz kultuszát.28 Tévedés volna tehát a grúz 
kereszténységet már a IV. századtól elválasztani az örménytől és a szírtől. A monofizita tanítások 
elutasítása után megszakadt a kapcsolat Örményországgal, a grúzok megmaradtak a bizánci szer
tartásban, de saját nemzeti nyelvüket használták és saját írásukkal írtak. Sőt 634 után független 
egyházzá váltak, saját főpappal.29

Az örmény-grúz egyházi kapcsolatok azonban még a középkorban sem szakadtak meg. Tu
dunk arról,hogy IV. Bagrat grúz király (1027-1072) 1046-ban a délnyugat-georgiai Klardzsetiben 
szinódust tartott az örmény és a grúz egyházak újraegyesítéséről, a kísérlet azonban eredménytelen 
maradt.30 A grúz történet legfontosabb forrása, a Kartlis Chovreba „természetesen” magyarul nem 
olvasható, grúz nyelven először 1850-ben tette közzé M. Bossert, majd francia fordítása is megje-

25 Georg Schreiber, Christlicher Orient und mittelalterliches Abendland. Verbindungen und Forschungsaufgaben. Oriens 
Christianus. Hefte für die Kunde des christlichen Orients. 38 (1954) 96-112., 39 (1955) 66-78.

26 Hunyadi László, A világ vallásföldrajza. Budapest, Végeken Kiadó. 1995, 219-220.
27 Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg. M. Buchberger. IV. Freiburg, 1932, 403-404. h.
28 N. Csubinasvili 1972, 22.
29 Timkó id. mű 359.
30 Michael Tarchinisvili, Das Verhältnis von Kirche und Staat im Königreich Georgien. Oriens Christianus 39 (1955) 90.
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37/a-b. kép: A khandiszi kő sztélé a VII. szá
zad elejéről és a kacsagáni an
gyalos sztélé a VII. század elejé
ről. (Csubinasvili 1972, 8. és 3. 
tábla)

lent.31 Új grúz kiadása is van, de ezzel 
sem törődtünk eddig, mondván „a magyar 
őstörténetnek nincsenek grúz kapcsola
tai.”

A grúz korai templomok, hasonlóan 
az örményekéhez, nagyon tanulságosak 
számunkra alaprajzi szempontból, időren
di szempontból és a templomi díszítmé
nyek vonatkozásában. A Kr. sz. utáni 
350-370 körül épült korábbi templomok 
egyike a mchétai egyház32 helyén épült 
Szvéti-Chovéli templom,33 amely még 
kisméretű, a nagy bazilikák ugyanis csak 
az V. század második fele után épültek 
fel. Ám nemcsak templomok épültek, ha
nem egy egészen sajátságos ókeresztény 
emlékfajta is: kő sztélék, amelyek több
nyire szabadon álltak s igen tetemes mé
retűek, a legmagasabb kőoszlop eléri a 6 
m magasságot! A kő sztélék különlegesen 
díszítettek, ám az még ma sem tisztázott, 
milyen célból állították fel ezeket. Bár 
eddig még sajnos, e sztéléknél régészeti

31 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/2. Szerkesztették: Hajdú Péter-Kristó Gyula-Róna-Tas András. 
József Attila Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar. Budapest, Tankönyvkiadó. 1976, 275-278.

32 Wahtang J. Djobadze, The Sculptures on the Eastern Facade of the Holy Cross of Mtzkhet'a. Oriens Christianus 45 
(1961) 70 skk.

33 Sz. Sz. Kakabadze 1980, 41.
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ásatások nem folytak, mégis valószínűtlen, hogy sírok feletti kőemlékek lettek volna. Már a IV. 
század második feléből ismertek kő bázisra állított nagyméretű fakeresztek (a nevük dzsvári, 
amely grúzul keresztet jelent), az elsők egyike Mchéta közelében állt s a hagyomány szerint 
Mirian király, illetve Eutahiósz állította. Különös, hogy ezek a kőkeresztek és kőoszlopok rendsze
rint patakok, források közelében állanak, olykor egyidősek a közelben lévő templommal, olykor 
nem. Gyakran feliratok is olvashatók rajtuk.34 Itt jegyzem meg, hogy a grúz írás35 sokkal régebben 
alakult ki, mint a megmaradt emlékek keletkezési ideje (ti. az V. századtól ismerjük az írott emlé
keket, de a grúz írás az arameusból már a Kr. sz. előtti VI-V. század körül létrejöhetett!).

Góri város közelében, a Tana folyó mellett fekszik Khandiszi,36 ahonnan egy különlegesen 
szép VI. századi kő sztélét ismerünk. Mind a négy oldala díszített. Tetején a Nap és a Hold látható, 
a fő nézeti oldalon a Teremtő Isten ül trónusán, jobbján a nap-rozetta, balján a holdsarló.Alatta az 
Istenanya Krisztussal. A következő oldalon szárnyas angyal látszik, kezében füstölővel, alatta egy 
világi ruhába öltözött férfi keresztes bottal (standard) a kezében. A következő oldalon egy férfi és 
egy nő áll, a nő apácaruhában, mint diakonissza, a férfi kezében itt is keresztes standard. A negye
dik oldalon 10 egymásba kapcsolódó kört ábrázolt az egykori mester. E kőemlékek számos ősi jel
képet őriztek meg számunkra, többek között az életfát vagy Istenfát.

38. kép: A nikorcmindai X. századi templom homlokzata. (Csubinasvili 1978, 39., 1. kép)

34 N. Csubinasvili 1972, 5-13.
35 Gerhard Deeters, Das Alter der georgischen Schrift. Oriens Christianus 39 (1955) 56 skk.
36 N. Csubinasvili id. mű 14-31.
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A ma is álló grúz templomok általában a X-XI. században épültek (Cerováni, Rkoni, Hahuli 
vagy Kakuli, Gudarehi),37 legtöbbjüket azonban értékes faragványok és reliefek díszítik. A legko
rábbi templomok csoportjába tartozik Cebelda38 (Kr. sz. utáni VI. század vége -  VII. század), 
amelynek oltár-díszítő kőfaragványa egy egészen különleges jelenetet ábrázol. Egy szászándia 
perzsa ruházatú lovas főember (király?) szalagos fejékkel íjával egy agancsos szarvasra céloz. A 
nyílcsúcs villás, a kétélű hosszú kardja nem az övén függ, hanem vállszíjon, a díszes lószerszám
hoz oldaldeszkás nyereg, sabrak (nyeregtakaró) és kengyel tartozik. A ló farka csomóra van kötve. 
A balra lépő lovas előtt megy az agancsos szarvas, aki (!) visszanéz s az agancsa között tart egy 
szakállas39 férfifejet (Krisztus?). A lovas előtt vadászkutya, a szarvas fara felett egy kettős sodrott 
zsinóron tartott sólyom (turul). A nagy kérdés az, helyes-e a művészettörténésznek azon magyará
zata, hogy itt valójában a VI. századi Szent Eusztátiósz vadászatát látjuk? A legenda szerint a szar
vast üldöző szentnek a szarvas visszaszólt: „Miért üldözöl engem?” Azt hiszem, ez a magyarázat 
nem a legszerencsésebb. A miért-re keressük a választ.

39. kép: Ezüst tábla Tbilisziből. Zichy Jenő ex
pedíció. (Bendefy 1942, XXV. tábla)

37 N. Csubinasvili 1976.
38 N. Csubinasvili 1972, 61-62 tábla és 86-90.
39 A képre hivatkozik Pap Gábor, Mondjunk új örömet! A regölés asztrálmitoszi kereteiről. In: „Találnál csodafiú szar

vast”. Válogatott írások a regölésről. Debrecen, Magányos Kiadó. 1997, 184. oldalon ezt írja: „a cebeldai VII-VIII. szá
zadi oltár-előlap faragványa példázza, ahol a visszaforduló szarvas agancspárja között... kettős hajfonatú leányfej tűnik 
fel.” Nem utal sem a jelenet értelmére, sem arra, hogy a kutatás Eusztáthiósz vadász-jelenetének véli. Itt említem meg, 
hogy e kérdéskörrel foglalkozott Baktay Ervin, A csodaszarvas regéje -  ősi napmitosz. Túrán 23 (1940) 15-14. -  Kállay 
Ubul, A szarvas osztják és amerikai ábrázolásmótyajs-eopek vallási alapja. Túrán 22 (1939) 109-112.
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40. kép: A VI-VII. századi cebeldai templom oltár-előlapja Eusztatiósz vadászatával. (Csubinasvili 1972, 
62. tábla)
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41. kép: Szent Hubertus csodája a szarvassal, 1470 körüli munka. (Döbler 1971, 87.)
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Gorda és Mnager (Magyar). 
A szabír-szavárd kérdés

1997. október 7-én a Magyar Nyelvtudományi Társaság Finnugor szakosztálya az ELTE Böl
csészettudományi Kar tanácstermében tudományos ülésszakot rendezett, amelynek felkért előadói 
voltak: Rédei Károly, az Universität Wien tanára, Vásáry István, az ELTE tanszékvezető tanára, 
Kiss Antal, a debreceni KLTE adjunktusa és jómagam. A meghirdetett cím a következő volt: A tu
domány szabadsága, avagy a magyar nyelv rokonságáról vallott különféle nézetek. Az előadások 
címei: Rédei Károly, A magyar-török rokonítás, Vásáry István, A török-magyar nyelvi kapcsola
tok jellege, Bakay Kornél, Ostörténetkutatásunk útvesztői, Kiss Antal, Nyelvrokonság és népro
konság. Az előadók -  elvben -  egyformán 20-20 percet kaptak, míg a hozzászólók 5-10 percet. 
Előírták, hogy az előadások összefoglaló szövegét előre (szeptember 15-ig) le kell adni a szerve
zőnek (Szíj Enikő docensnek). A megvalósulás azonban több vonatkozásban súlyos kérdésekben 
eltért a meghirdetett elvektől. Először is: rajtam kívül senki sem adta le előre az előadás szövegét. 
Másodszor: az elnöknő (Szíj E.) hozzájárulásával, Rédei Károly bevezető előadása 60 percig tar
tott, s jogot kapott arra is, hogy gyakorlatilag bármikor felszólaljon. Rédei Károly hosszan fejte
gette a genetikai rokonság és a nyelvrokonság közti különbséget, valamint váltig hangoztatta: ne 
használjunk értékítéleteket!, és ne vigyünk politikumot a tudományba. Majd nyomban rátért a je
lenlévő Sára Péter könyveinek „értékítéletekkel” történő ledorongolására, de úgy hogy a kritikájá
nak szövegét a bírált szerzőnek előre nem küldte el. Amikor ezt szóvá tettem, így válaszolt: „Sára 
Péter nem olyan személy, akit ez megilletne.” (!?) Sára Pétert amatőr nyelvésznek, műkedvelő tur- 
kológusnak nevezte, aki a nyelvi dilettantizmus egyik fő képviselője. Bár, úgymond, a törökösök 
egy fokkal magasabb fokozatba tartoznak, mint a sumerológusok, teljesen képzetlenek, még a 
„szabályos hangmegfelelések törvényét sem ismerik”. Igen naív megállapítás a kazár-magyar köl
csönös megértés feltételezése, ilyet egyszerűen butaság állítani. Tudománytalan prekoncepció ez, 
játék a szavakkal és ez nagyon veszélyes. Majd anélkül, hogy érvekkel alátámasztotta volna ítélke
ző vagdalkozásait, például kifejtve: mi bizonyítja, hogy a kazár török nyelv volt', Sára Péterről ki
jelentette: nem érdemes vele és munkáival foglalkozni. A legújabb könyvének utolsó fejezete pe
dig egyenes mulatságos. Ezek a kijelentések voltak hivatva igazolni a tudomány szabadságát és 
egymás megbecsülését. A vitában Sára Péter felszólalását többször félbeszakították, majd meg- 1

1 Ezzel a kérdéssel később részletesen foglalkozunk. Vö. Daniss Győző, Dilettáns délibábok vibrálnak újra. Rédei Károly 
nyelvünk régmúltjáról, őstörténetünk valóságáról. Népszabadság, 1998. március 17.
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vonták tőle a szót! Rédei professzor még közölte, hogy az egyre jobban terjedő dilettantizmusról 
könyvet ír, amely hamarosan megjelenik. Megemlítette még az újkígyósi Harangozó Imrét, mint 
egy tudatlan kis vidékit, aki nem átall a hún-magyar rokonságról beszélni, máipedig szkíta-hún- 
avar-magyar rokonságról szó sem lehet. Forrai Sándort annak példájául hozta fel, hogy őt a Ma
gyar Tudományos Akadémia elleni ádáz gyűlölet vezeti, nemzettudata velejéig hamis és nagyon 
veszélyes! Végezetül a Hollandiában tanító Prof. Dr. Marácz László új könyvét2 „faji gyűlölettől 
hemzsegő munkának” nevezte, indoklás és részletezés nélkül, szép példájaként annak, hogy a poli
tikumot, úgymond ki kell rekeszteni a tudományból. Vásáry István előadásának a legnagyobb ér
deme, hogy betartotta a 20 perces időtartamot, bár Sára Pétert 6 is etikátlanul és gorombán támad
ta, mondván: Sára nagy visszalépés Vámbéry Árminhoz képest, akit nem is érdemes cáfolni. Kije
lentette: „én igenis finnugor nyelvi alapon állok”, majd így folytatta: elképzelhetetlen genetikai 
kapcsolat a török és a magyar nyelv között. Feltehető ellenben kétnyelvűség, asszimiláció és 
nyelvcsere, hiszen -  úgymond - , magyar és török népek éltek egymás mellett, így egész török szó
családok kerülhettek át a magyar nyelvbe. Példaként megemlítette a búcsú, a kapu, a koporsó, a ki
csi, a gyümölcs, a kék, a kökény, a Küküllő, a boka, a gyomor, a köldök, a béklyó, a gyapjú szava
kat. Kiss Antal élesen bírálta Henkey Gyulát, holott a munkáit rendesen el sem olvasta, s félama
tőrnek titulálta Götz Lászlót, majd miután különböző napilapokból olvasott fel összefüggéstelen és 
zagyva részleteket, megemlítette: „Bakay Kornél jó szakember, de a déli őshaza elméletével nem 
lehet egyetérteni”, holott soha nem írtam vagy beszéltem déli őshazáról! A hozzászólók közül 
Bartha Antal arra mutatott rá, milyen sanyarú sorsuk volt a szovjetunió-béli finnugor népeknek, 
amely népeket a KGB folyton zaklatta, a vezetőiket pedig internálták. Ezért ne mondja senki a ma
gyar finnugoristákra, hogy nemzetárulók, hiszen ők éppen a „szent finnugor történelem” harcosai. 
Mielőtt Kiss Dénes költő és nyelvbúvár szólásre emelkedhetett volna, Rédei Károly ismét jogot 
adott magának ahhoz, hogy előre lejárassa a felszólalót, mondván, Kiss Dénes megtévesztően ját
szadozik a nyelvvel, mivel tudja, hogy az olvasókat félre lehet vezetni. Ilyet persze a finnugoristák 
sohasem tesznek. Ezért mind a szerző, mind a könyve3 végtelenül veszélyes és a tudományhoz 
semmi köze nincs. Kiss Dénes lendületes és érdekes felszólalásában két példát hozott fel a 
védelmére: az egyik a fennhéjázó (a magasan szálló héja madár képe!) és a földönfutó, akinek 
nincs lova. Rédei Károly nyomban felpattant és kijelentette: íme itt a dilettantizmus iskolapéldája, 
hiszen a „fennhéjáz szavunknak az égvilágon semmi köze sincs a héja madárhoz”. Mivel sem Kiss 
Dénes, sem jómagam nem kapott szót, a megközelítően 200-250 fős hallgatóság nem tudhatta 
meg, hogy Rédei bécsi professzor úr újfent keményen „csúsztatott”. Ballagi Mór szótára ugyanis4 a 
következőket mondja: „Fennhéjáz, héja madár módjára magasan száll, átvitt értelemben: magasra 
lát, kevélykedik, magasan hordja a fejét.” S mit ír az erdélyi szótörténeti tár5? „Dölyfösen, kevé- 
lyen viselkedik az, aki fennhéjáz. A Rédei Károly által ismertetett változatot, hogy ti. a fennhéjáz a 
padlás, a hiú, a héj szavunkkal kapcsolatos, kizárólag a magyar nyelv etimológiai szótára6 utal, 
ahol az első változat a héj, hiú, padlás, a második változat a héja madárnév: héja madár módjára 
magasan repül, szárnyal. Végezetül hozzászólásra jelentkezett Kazár Lajos, aki négy évet töltött a

2 Marácz László, Hongaarse kentering. Een politikieke beschouwing over Midden Europa. Ciceroreeks numraer 3. Uitge- 
verij Aspekt. 1995. -  Angolul is megjelent: Hungarian Revival. Political Reflections on Central Europe. Nieuwegein, As
pect. 1996.

3 Kiss Dénes, Az ősegy titka és hatalma, avagy a magyar nyelv tana. Budapest, Püski. 1995.
4 Ballagi Mór, A magyar nyelv teljes szótára, melyben az egyes szók különböző értelmeinek körülírás általi szabatos meg

határozásán kívül... kiterjed a műszókra is. Budapest, Franklin Kiadó. E. n. I. kötet 396. o.
5 Erdélyi magyar szótörténeti tár. IV. kötet. Bukarest, Kritérion. 1984, 24.
6 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1. Főszerkesztő: Benkő Loránd. Szerkesztette: Kiss Lajos és Papp László. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1967, 885-886.
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Canberrái Australian National University-n, majd négy évet a bloomingtoni Indiana University 
Urálié and Altaic Studies részlegében. Előbb az Universität Hamburg japán tanszékén, majd a Can
berrái The Australian National University-n egyetemi tanár (1983-1993). Tehát hivatalos nyel
vész-kiképzésben részesült, az angol, a német és a japán nyelvet bírja. Ennek ellenére öt perc letel
tével a helyére küldték és lenézően sajnálkoztak „félresiklásán”, ő ugyanis hitet tett a magyar és a 
japán nyelv rokonsága mellett.6'* Ugyancsak hallgatásra ítéltettem magam is, mert az összegzést 
ismét csak Rédei Károly mondhatta el, megismételve: mindenki dilettáns, aki a finnugor nyelvro
konságot kétségbe vonja.7 Rédei Károly szereplése eszembe juttatta Fiók Károly intelmeit: „Sokat 
kell annak tanulnia, aki keveset jól akar tanítani.” Rédei ellenkezőleg járt el: kevesebbet tanult, de 
sokat és nagy önérzettel tanít oly dolgokat, amikkel soha nem számolt le önmagában.8 Nyilvánva
lóan az ilyenfajta rendezvények nem szolgálják a tudomány fejlődését és a tudomány szabadságá
ba vetett hitet sem erősítik, mert az erőfölényt kihasználva megbélyegeznek és vagdalkoznak. Be
csüljük meg tehát a mi oktatási lehetőségeinket, s az innen kikerültek majd a valóban szabad tu
dományos kutatás hívei és művelői legyenek.

A hivatalos álláspont szerint a magyar nép nem létezett a Kr. születési utáni IX. század előtt, 
hiszen -  úgymond -  a magyar népnév 830 előtt sehol sem fordult elő az írott forrásokban. Éppen 
ezért van rendkívül nagy jelentősége annak, hogy megtaláljuk egyrészt a magyar népnevet, más
részt a magyarság egyéb elnevezéseit, így mindenek előtt a szavárd-szabírt és az onogurt. Vizsgá
lódásunkat a szabír-szavárd kérdéssel kezdtük, először tehát ezt fejezzük be.

A szabírokat (Saviri) Jordanes hunoknak mondja,9 akik rokonai az onoguroknak, a akikek a 
magyarokkal kell azonosítanunk.10 11 Nyilvánvaló, hogy igaza van Kuun Gézának abban, hogy a 
konsztantínoszi sabartoi aszphaloi két részre bontandó, s az első rész a szabar vagy szabír," míg a 
második szó jelentése máig vitatott.12 Prokópiósz világosan elmondja, hogy a szabírok már a VI. 
század elején a Kaukázusban éltek.13 Ugyanezt erősíti meg Malalasz az 515. évben.14 A magyar ku

6/a Prof. Dr. Kazár Lajos 1998 júniusában elhunyt. -  Bárdi László, Búcsú Kazár Lajostól. Túrán (28) Új I. évfolyam 
(1998) 3, 120-123.

7 Száz esztendővel ezelőtt is egészen világos volt, hogy a finnugor elnevezés is teljesen önkényes. Kuun Géza gr. írta: „a 
züijén, a permi, votják, mordvin nyelvek épp oly kevéssé nevezhetők ugornak, mint maga a vogul és az osztyák. A finn
ugor elnevezés tehát önkényes, s a való tényeknek meg nem felelő.” Századok 29 (1895) 750.

8 Fiók Károly, Őstörténet és kritika. Századok 29 (1895) 828.
9 Hinc iám Hunni quasi fortissimorum gentium fecundissimus cespes bifariam populorum rebiem pullularunt. Nam alii 

Altziagiri, alii Saviri nuncupatur, qui tamen sedes habent divisas. Iordanis, Romana et Getica. Rec. Th. Mommsen. 
MGH V. Berolini. 1882, 63. -  Magyarul: Már innen jöttek elő a hunok... némelyek ugyanis alciagiroknak, mások pedig 
szavíroknak neveztetnek, akiknek a települései egymástól el vannak különítve, Jordanes, A gótok eredete és tettei. For
dította: Dr. Bokor János. Középkori Krónikások. Szerkeszti: Gombos F. Albin. Brassó, 1904, 38.

10 Thrury József, A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai. Századok 30 (1896) 790.
11 Gr. Kuun Géza, Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientalis originis. Historia antiquissima. I. Claudi- 

poli 1892, 87-88.: prima pars Sabar, secunda vero Asfal...
12 Fiók Károly, Sabartoiasfaloi. A magyarok régi neve Konstantinos Porphyrogennetosnál. Századok 30 (1896) 616.: je

lentése Szabírok és Fálok, más szóval szabírok és palócok vagy már kevésbé szabatosan Szabírok és Kúnok. -  Thury 
József, A magyaroknak „Szavarti-aszfali” neve. Századok 31 (1897) 396.: fekete fiúk értelmezését adja. -  Legújabban 
Vékony Gábor kísérletezett új magyarázattal. Lásd e kötet 29. oldalán, 52. jegyzet.

13 Prokop, Perserkrige. Griechisch-Deutsch. Ed. Otto Veh. München, Heimeran Verlag. 1970, 406-418.: „...wo rechter 
Hand das Gebiet der Iberer angrenzt, während auf der anderen Seite das Kaukasusgebirge ausläuft. Dort wohnen neben 
vielen anderen Völkerschaften auch die Alanen und Absagen, seit alters Christen und mit den Römern befreundet, fer
ner die Zechen und nach ihnen die Hunnen, die man auch Sabieren heißt”.

14...Hunni Sabiri, gens bellicosissima, portis Caspis trajectis, Cappadociam ad usque penetrarunt. Johannész Malalasz, 
Chronographia... Patrologia Graeca 97 (1865) 599 h. -  Zur nämlich Zeit drangen die Sabirischen Hunnen durch die 
Kaspische Tore und erschienen, bis nach Armenien hin plündernd, auf römischem Gebiet.
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tatásban Czeglédy Károly nyomán az a nézet terjedt el, hogy a szabírok eredetét nem ismerjük,15 
holott az minden forrásból kitűnik, hogy hunok voltak, pontosabban fogalmazva a hűn népcsalád 
tagjai! Márpedig a szabírok nemcsak azért fontosak számunkra, mert a régi nevünk szavárd volt, 
hanem azért is, mert volt egy királyuk, akit Magyar-nak hívtak! Van egy ilyen adatunk a Kr. sz. 
utáni VI. század elejéről és egy évszázada egyszerűen eldobjuk, értéktelennek nyilvánítjuk!

Lássuk először a forrásokat. 6-7 évtizeddel ezelőtt még nem bántunk el így a ránk vonatkozó 
forrásadatokkal. Moravcsik Gyula16 részletesen ismertette a legfontosabb forráshelyeket.17 A görög 
nyelvű források Malalasznál,18 Theophanésznál,19 Kedrénosznál20 maradtak fenn, de ismeri a latinul 
író Landulfus is,21 s ezek alapján adta közre Moravcsik Gyula a magyar fordítást: „Ebben az időben 
(527-ben) a hunok Boszporusz közelében lakó királya, Gorda is az említett császárhoz folyamo
dott. Eljött Konstantinápolyba, keresztény lett és megtért. Maga a császár lett a keresztapja és sok 
ajándékot adván neki, elbocsátotta őt a hazájába, a bizánci érdekek és a Boszporusz védelme céljá
ból. Ezt a várost a hiszpániai Héraklész alapította és úgy intézkedett, hogy a rómaiaknak pénz he
lyett évente marhában adózzon... A húnok eme kereszténnyé lett királya elmenvén a hazai földre, a 
Boszporusz közelében rátalált testvérbátyjára és elbeszélte neki a császár barátságát, bőkezűségét 
és azt, hogy kereszténnyé lett. Ezután hűn csapatokat maga mellé véve eltávozott. Azokat az ezüst
ből és elektronból készült bálványokat, amelyeket a húnok tiszteltek (Gorda) beolvasztatta és be
cserélték ezeket Boszporuszban. A húnok megharagudván, testvérével összejátszva, megölték a ki
rályt, s helyébe tették testvérét, Muageriszt, s félvén a bizánciaktól Boszporuszba mentek és meg
ölték az ottani védőket, Dalmatiósz tribunust és a katonákat.” Tehát Justinianus bizánci császár 
(527-565) korában, éppen akkor, amikor kitört a bizánci-perzsa háború,22 egy Gorda (Ogurda?) ne
vű hún király megkeresztelkedett, akinek egy Muager-Magyar-Mogyer nevű testvére volt! A Mua- 
ger névben régebben mindenki a magyar népnevet látta,23 s sokan belátták Moravcsik Gyula bölcs 
tanácsát, hogy ti. „tekintetbe kell venni a különböző nevek mögött rejlő realitások lehetőségét is,”24

15 Czeglédy Károly, Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok. Antik Tanulmányok 2 (1955) 122.
16 Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. A magyar történettudomány kézikönyve. Szerkeszti: Hóman Bá

lint. I/6/b. Budapest, 1934, 69.
17 Moravcsik Gyula, A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység. In.: Emlékkönyv Szent István király halálának ki

lencszázadik évfordulóján. Szerkesztette: Serédi Jusztinján. Budapest, MTA. 1938, 190-195. -  reprint kiadás 1988, 64- 
69.

18 Joannis Malalae, Chronographia. Liber secundus. Patrologia Graeca 97 (1865) 635-638. h.: Eodem tempore societatem 
etiam cum Romanis iniit Hunnorum rex quidam, qui prope Bosporum regnavit, nomine Grod (helyesen Gordas)... Prae
dictus autem Hunnorum rex Christianus factus, in patriam suam Bosporo vicinam remeavit... Mugel (helyesen: Muage- 
ris) eius fratrem...

19 S. P. N. Theophanis, Chronographia. Patrologia Graeca 108 (1861) 406-407. h.: Hoc etiam anno rex Unnorum Bosporo 
proximus, nomine Gordas, cum imperatore foedus habiturus accesit... fratrum ejus Muagerem creaverunt regem.

20 Georgii Cedreni, Compendium Historiarum. Patrologia Graeca 121 (1864) 702-703. h.: Eodem anno Gordas, etiam re
gulus Hunnorum Bosporo vicinorum Romanis sese adjunxit et factus est Christianus... Eam ob rem Hunni irati, cumque 
his Moageras ejus frater, Gordam necaverunt et regnum Moagerae tradiderunt.

21 Landolt! Sagacis Additamenta ad Pauli Historiam Romanam. MGH AA II. 1878, 369.: ...rex Hunnorum, qui sunt iuxta 
Bosphorum, nomine Gorda accesit ad imperatorem et factus Christianus...

22 Louis Bréhier, Bizánc tündöklése és hanyatlása. I. Bizánc világa. Sorozatszerkesztő: Baán István. Budapest, Bizantino- 
lógiai Intézeti Alapítvány. 1997, 26.

23 Moravcsik Gyula, Muageris király. Magyar Nyelv 23 (1927) 258-272. -  Hóman Bálint, Századok 57 (1923) 345. -  Né
meth Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 165-171.: „A kimmériai Bosporus vidékén, tehát a 
Kubán alsó folyása közvetlen szomszédságában tűnik fel először a magyar népnév, egy másik magyarnak látszó névvel 
kapcsolatban.” A Muageris-Mogyer azonos a magyarral. Jelentéstani szempontból Gordas-Ogurda a Mogyeri párja.” 
Németh Gyula könyvének reprint új kiadásából a szabírok és magyarok kétségtelen történeti kapcsolatáról szóló bekez
dés kimaradt. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1991, 155.

24 Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. Budapest, 1934, 244.
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valamint: „Az a régebbi feltevés, hogy (a különböző) neveket a bizánciak archaizáló értelmében 
vittek át a magyarságra, megdőlt!”25 Ám húsz év múlva már maga Moravcsik is módosított és úgy 
vélte, Gorda húnjai „valószínűleg” onogurok lehettek.26 A legújabb „hivatalos” vélemények azon
ban minden korábbi nézetet határozottan elutasítanak, bár komoly tudományos érvet egyáltalán 
nem hoznak fel. Kristó Gyula például27 ezt írja: „Újabban egyre inkább az a vélemény erősödött 
meg (?), hogy a magyarok elődeit a népvándorlás nem sodorta (?!) a Kaukázus előterébe. Ennél
fogva (?) aligha vonható a magyar őstörténet tárgykörébe az a tudósítás sem, amelyet a 6. századi 
Malalász és a 9. századi Theophanisz hagyományozott ránk... a „hún” király testvérét Muagerisz- 
nek hívták. Nem valószínű (?) tehát, hogy e névben a magyarok nevének egy alakváltozata nyert 
volna megörökítést.” Később28 tovább cifrázta „ellenérveit” ily módon: „Az elmúl évtizedek kuta
tása legalábbis tartózkodó, sőt kifejezetten elutasító a Muagerisz személynév és a magyar népnév 
azonosíthatóságát illetően... a magyar népnévtől függetlenül is jöhettek létre olyan személy- és 
helynevek, amelyek véletlenszerűen (?!) mutatnak hangalaki rokonságot a magyar népnévvel.” 
Róna-Tas András még kurtábban intézi el a kérdést: „...egy Maujerisz (!) nevű személy a VI. szá
zadból nem köthető össze a magyar népnévvel.”29 Miért ez a vad ellenkezés?30 Miért oly’ nagy baj 
az, ha a magyar nevet már 527 táján is ismerték és használták? Sőt, a szabíroknak volt még egy 
Matzaron nevű váruk (oppidulum Mazarorum) is (587-ben említik), s ez a név is a magyar nép
névvel rokon.31 Kristó ebben az esetben még elmésebb kifogást emel: „Tovább gyengíti az azono
sítás valószínűségét az a körülmény, hogy 587-ben a Kis-Ázsiában előfordult Matzaron erődjének 
nevét szintén a magyar népnévből magyarázták számosán. Könnyű belátni (?!), semmi esélye (?!) 
nincs annak, hogy a magyarság a 6. században két földrészre (?!)32 kiterjedő szállásterülettel ren
delkezett volna, amelyek tetemes távolságra feküdtek egymástól.” Talán inkább az látható be 
könnyen, hogy az idézett szerzők minden áron egy kis lélekszámú kóborló, nomád néppel „szá
molnak” fejtegetéseikben, és feltételezni sem engedik, hogy másként is lehetett.33 Márpedig lehe
tett, hiszen Párthiának e tartományaiban éltek korezmiek, szogdok, szabírok,34 etc.

Számunkra most már az a legfontosabb kérdés, hogy írott és régészeti forrásokkal alátámaszt- 
ható-e a kaukázusi hún-szabír-onogur királyság?

Az nem mai felismerés, hogy az írott források ismerik Szabíriát a Kaukázus vidékén,35 sőt volt 
olyan magyar kutató, aki -  örmény forrásokra hivatkozva -  vallotta, hogy a magyarok szálláshelye

25 Moravcsik id. mű 21.
26 Moravcsik Gyula, Bizánc és a magyarság. Budapest, 1953, 34.
27 Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Sorozat- 

szerkesztő: Kristó Gyula. 2. kiadás. Szeged, 1964, 61 -f>2.
28 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás. Honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth, 1996, 24.
29 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi Kiadó. 1996, 230.
30 Bakay Kornél, A hunokról -  magyar szemmel. In.: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabad 

Tér. 1994, XVIII. (Sajtóhiba, hogy a főszövegben Maugerisz szerepel!)
31 Munkácsi Bernât, Árja és kaukázusi elemek a finn-ugor nyelvekben. I. Budapest, MTA. 1901, 21. Jemey János nyomán 

Munkácsi is hangoztatja, ismert az, hogy a mezar, mazar a törökben gödör, verem, sír jelentésű, de ez nem zárja ki az 
egybevethetőséget! -  Szádeczky-Kardoss Samu, Adalék a szavárd magyarság problématikájához. In.: Magyar őstörté
neti tanulmányok. Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 
277-282.

32 Elképesztő érvelés. Két földrésznek nevezni a Kaukázus vidékét és Perzsiát! Vö. Weltkarten der Antike. 1.1. Karten des 
Klaudios Ptolemaios. TAVO B. S. 1. Tübingen 1977.

33 A XIX. század első felében különösen Dankovszky Gergely állt ki a magyarság perzsiai tartózkodása mellett. Vö. Ba
kay Kornél, Hogyan lettünk finnugorok? Hunnia 45 (1993) 9-17.

34 Ravennas Anonymus, Cosmographia. Eine Erdbeschreibung um das Jahr 700. Übersetzt Joseph Schnetz. Uppsala, 
1951,25.

35 Munkácsi Bemát, Az „ugor” népnevezet eredete. Ethnographia 7 ( 1896) 379.



58 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

a VI-VII. században a Kászpi-tó nyugati partján volt, fővárosukat Tárkhonnak hívták, sőt Derbent 
várában is magyar őrség vigyázott a VIII. század elején.36 Őstörténetünk egyik legkritikusabb ré
széhez jutottunk el immár, ugyanis választ kell adnunk arra a kérdésre: van-e közünk a forrásokból 
ismert Alániához, Onogoriához,37 a kaukázusi hűn királysághoz, Szuvárhoz38 és ami ennél is fon
tosabb, a kazárokhoz és Kazáriához? E kérdések természetesen szorosan összefüggnek egymással, 
sőt ide tartoznak még az ún. fehér húnok (heftaliták) története is. Ma már eléggé pontosan tudjuk, 
hogy a későbbi kazár állam és birodalom magja és alapnépessége a kaukázusi szabír nép volt, 
amelynek eredete, valóban, egyenlőre nem ismert, az azonban -  amint láttuk is -  igen, hogy igen 
nagy lélekszámú népként beszélnek róluk a források. Lehetséges, hogy a 370 táján előre tört húnok 
és a húnok által legyőzött alánok csoportjaiból alakult ki, ám az is lehetséges, hogy az európainak 
nevezett húnok valóban már a Kr. sz. utáni II. századtól léteztek, ahogyan Dionysius Periegetész 
Kr. sz. utáni 300 táján írta:39 40 „Megmondom mind a népeket, amelyek a caspiumi tenger körül lak
nak, elkezdvén a nyugati részről észak felé. Elsők a szkithák, króniumi tenger mellékét lakják a 
káspiumi tenger torkolatánál. Azután a húnok.” Ugyanezt mondják az örmény források is: a grúzok 
összecsaptak a honni-xal Csór ország földjén, ám ezek a húnok nem észak, hanem dél (!) felől ér
keztek.'*0 Az V. századtól a kútfők már kazárokról és ósz-okról (óvsz vagy ász) beszélnek. A kazá
rok ősi földjét a bibliai eredetmondájuk is elismerte, hiszen Jáfet fia, Targamasznak két fiúgyerme
ke volt: Lekósz és Kavkáz. Az apa az elsőszülött fiúnak adta a földet a Derbenti-tengertől a Terek- 
folyóig, a másik fiúnak pedig a Terek-folyótól a kaukázusi Kazár-hegységig. Magna (Nagy, azaz 
Régi) Kazáriának azonban Lekósz országát tekintették. A dagesztáni hegyek déli oldalán, az urceki 
gorogyiscse területén sikerült azonosítani a kaukázusi hún királyság fővárosát, Varacsánt, valamint 
az elmúlt évtizedekben feltártak számos régészeti emléket.

36 Karácson Imre, A magyarok harczai az őshazában. Századok 45 (1911) 402.
37 Ravennas Anonymus, Cosmographia. Hrsg. J. Schnetz. Uppsala, 1951, 51.
38 Ja. A. Fedorov 1972, 18.
39 Télfy János, A magyarok őstörténete. Görög források a scythák történetéhez. Pest, Lauffer Vilmos. 1863, 128-129.
40 A. V. Gadló 1979, 20. idézi a Kartliszi Mokceváj nevű forrást, Gadló azonban súlyos tájékozatlanságnak minősíti a déli 

irányt.
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Kazária születése

A régészeti jelenségek és leletek természetesen csak akkor bírhatnak történeti forrásértékekkel, 
ha képesek vagyunk észrevenni a jelenségeket, majd kellő tudás birtokában helyesen értékeljük 
azokat.

1969/70-ben ásatásokat végeztem a Balaton északi oldalán, Káptalantóti-Bodókon, ahol 40 
avar-kori temetkezést tártam fel.1 10 sírban leltünk 10-12 mm széles, 42-50 mm hosszú ezüst vagy 
bronz lemezkéket, amelyeknek mindkét végén lyuk volt s általában beütött pontsorral voltak dí
szítve. Több esetben is, a sírrablások ellenére, megfigyelhető volt, hogy az ezüst lemezkéket egy
másra kereszt-alakban elhelyezve szegecselték fel a koporsót borító valamilyen textiliára. Ebben a 
temetőben, amelynek feltárása sajnos abbamaradt, a feltárt 40 sír 1-2 %-a lehet az egykori teljes 
temetőnek, így az előkerült teljes leletanyag komolyabb történeti következtetések levonására egy
általán nem alkalmas, annak kivételével, hogy a sírrablások jelensége kiválóan tanulmányozható 
itt is. A felszínre került leletanyag között kereszténységre utaló tárgy nem volt.2 1987-ben azonban 
Kiss Attila e lemezekben vélte feltalálni a keresztény tárgyakat és jelképeket, majd mindezekből 
igen messzemenő következtetéseket vont le.3 Először is önkényesen „módosította” a lemezek for
máját, mondván, hogy a kereszt szárai trapézalakúak4, holott ez a jelenség mindössze két esetben 
figyelhető meg. Másodszor: jelentéktelen különbségnek tekintette azt, hogy a nyugati langobard 
temetőkben található arany és ezüst lemezkereszteket textilre vagy bőrre varrták fel, míg Kápta
lantótiban rászögecselték a koporsófedélre.5 Kiss Attilának az ötletet az adta, hogy 40 esztendővel 
ezelőtt Günther Haseloff közzétett nagyszámú itáliai langobard arany lemezkeresztet (Cividale,

1 Bakay Kornél, Az avarkor időrendjéről. Újabb avar temetők a Balaton környékén. Somogyi Múzeumok közleményei 1 
(1973)24-35.

2 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 88.: egy kissé leegyszerűsítve ítéltem meg a kér
dést 10 évvel ezelőtt, pogánynak határozván meg a káptalantóti avarokat. Ez ugyan lehetséges, de önmagában a ló-sírok 
ehhez nem szolgáltatnak kellő alapot.

3 Kiss Attila, Beiträge zur Verbreitung frühmittelalterlicher Folienkreuze im Karpatenbecken. Archäologisches Kor
respondenzblatt 17 (1987) 235-243.

4 Kiss id. mű 236.: Wo die Arme besser erhalten geblieben sind, kann beobachtet werden, daß sie sich an den Enden leicht 
trapezförmig erweitern.

5 Kiss id. mű 237.: ...die Kreuze wahrscheinlich auf Holz waren, was -  im Gegensatz zu den auf Textilen oder auf Leder 
genähten cis- und transalpinen Kreuzen -  für eine völlig abweichende Funktion des pannonischen Folienkreuzes spricht. 
Es wäre weitere Beobachtungen wünschenwert, um entscheiden zu können, ob die Kreuze innerhalb des Sarges auf ir
gendeinen Holzgegenstand oder auf den Sargdeckel selbst genagelt waren. -  Die Alamennen. Herausgegeben von Ar
chäologischen Landesmuseum Baden-Würtemberg. Redakteur: Karlheinz Fuchs. Stuttgart, Theiss. 1977, 299., 319. kép; 
448-449., 510-512. kép.
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Fornovo San Giovanni, Milano, Calvisano, Civezzano, Beinasco, Loreto, Nocera, Umbra, etc.,6 
majd folyamatosan közöltek más kutatók is hasonló leleteket meroving temetőkből (Bargen és 
Berghausen)7, és bajuvár temetőkből (Feldkirchen8, Altenerding9, ismeretlen lelőhelyű sírok10 11 12). Az 
arany lemezkeresztek restaurálása közben szerzett tapasztalatok" csak megerősítették azt a megál
lapítást, hogy e lemezkeresztek a Kr. sz. utáni VI-VII. századból származnak, másrészt, hogy a 
formájuk és a rajtuk látható ábrázolások (galamb, kígyó, alfa és omega, etc.) valóban keresztény 
jelképek." Nos, most jön Kiss Attila megállapítása: a káptalantóti avar temetőben vagy megkezdő-

44. kép: A milánói, a cividale-i, a fornovói, a calvisanoi és a beinascoi arany lemezkeresztek. (Haseloff 
1956, 151., 5. kép -  149., 4. kép -  147., 3. kép -  152., 6. kép -  157., 10. kép)

6 Günther Haseloff, Die langobardischen Goldblattkreuze. Ein Beitrag zur Frage nach Ursprung von Stil II. Jahrbuch des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums 3 (1956) 143-163.

7 Helmuth Roth, Bemerkungen zur Totenberaubung während der Merowingerzeit. Archäologisches Korrespondenzblatt 7
(1977) 287-290.

8 Otto von Hessen, Die Goldblechscheiben aus Feldkirchen und verwandte Funde. Bayerische Vorgeschichtsblätter 33 
(1968) 110-116.

9 Volker Bierbauer, Zu den Vorkommen ostgotischer Bügelfibeln in Raetia II. Bayerische Vorgeschichtsblätter 36 (1971) 
131-139.

10 Wilfried Menghin, Ein langobardisches Kriegergrab im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Archäologisches 
Korrespondenzblatt 4 (1974) 251-256.

11 Ernst Foltz, Beobachtungen bei der Restaurierung des langobardischen Goldblattkreuzes von Civezzano, Grab II. 
Archäologisches Korrespondenzblatt 4 (1974) 175-175.

12 W. Hübener (Hrsg.), Die Goldblattkreuze des frühen Mittelalters. München 1975. -  U. Koch, Frühmittelalterliche Brak- 
teaten Fibeln -  christliche oder heidnische Amulette? Jahrbuch des Historischen Vereines 28 (1976) 19 skk. -  T. Capet- 
te-H. Vierck, Weitere Modeln der Merowinger -  und Wikingerzeit. Frühmittelalterliche Studien 9 (1975) 110-142. -  
Vladimir Milojőií, Zur Frage des Christentums in Bayern zur Merowingerzeit. JRGL 13 (1966) 231-264. -  A lemezke
resztek jelentése egyértelmű, de Joachim Werner szerint a langobard sírokban import holmik.
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dött a keresztény hitre térítés, vagy egy régóta keresztény, Itáliából ide telepített langobard népes
ség élt itt egykor.13 Ám a nagy kérdés az: miért lett volna szükség -  néhány kis lemezkével -  nagy 
titokban kifejezni azt, amit egész nyíltan megtehettek az avarok, és -  amint látuk -  meg is tettek. 
Másrészt vajon meddig tartható még az a vélekedés, hogy a mellékletes sírok mind pogány rítusn
ak? A kazároknál is példák egész sorát fogjuk látni arra, hogy a kurgános és katakombás-padma- 
lyos sírok, mellékletekkel teli temetkezései között a Kr. sz. utáni VI. században keresztény kő
templomok álltak.14 Az egyik templom kettős kereszt alaprajzú, az oltárasztalnál hatalmas máltai 
típusú kőkereszt hevert, ugyanakkor mellette állatcsontok voltak, az egykori áldozati szertartás 
maradványai -  egy keresztény templomban!

45. kép: VI. századi keresztény templomok a dagesztáni Csir Jurtban. (Magomedov 1979, 188., 2. kép és 
192., 7. kép és 1983, 159., 63. kép 2, 163., 2.)

45/a. kép: Keresztény emlékek Dagesztánból. (Magomedov 1983, 160., 64. kép)

13 Kiss id. mű 241.: ...Dementsprechend läßt sicht nicht sagen, ob sich das Christentum und damit das Erscheinen der Fo
lienkreuze bei der Bevölkerung von Káptalantóti im Zuge eines langsamen Bekehrungprozesses ausgebreitet hat oder ob 
hier eine bereits seit längerem christianisierte Gemeinschaft aus Italien angesiedelt und bestattet wurde.

14 M. G. Magomedov 1979, 186-202.-N . G. Pletnyova 1991, 104-105.
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A szabírok kapcsán utaltunk már arra, hogy a kazárnak nevezett nép egyik összetevője ők vol
tak, ám a nagy történelmi talány ettől valójában még nem oldódott meg, azaz egyenlőre még nem 
tudunk választ adni arra a kérdésre: kik voltak a kazárok? Régi kiadású lexikonokban (Pallas, Ré
vai) jelzik a bizonytalanságot, a Korai magyar történeti lexikon szerzője15 azonban így ír: „Bizto
san (?) török nyelvet beszélő nép, bár nyelvükről összefüggő nyelvemlék nem került elő.” Majd 
később: „A kazárok nyelvi hovatartozásának vitája nincs lezárva, de az biztos, hogy a kazár biro
dalomban beszéltek legalább egy köztörök és egy csuvasos típusú nyelvet. Ezeken kívül iráni 
nyelvű alánok, finnugor (?16) és szláv nyelveken beszélő népek is éltek a kazár birodalomban.” Ré
gebben meglehetősen könnyedén adtak választ a fenti súlyos kérdésre. Németh Gyula például 
1930-ban így: „A türkök 587 körül foglalták el a Kubán vidékét és szervezték meg a kazár biro
dalmat. Világos, hogy ...türk vezetés alatt állt a kazár birodalom...”17 Műve új kiadásban18 lényegé
ben megerősíti azt az álláspontját, hogy a kazárok szabírok, akik ezen a néven a VI. század első 
harmadában tűnnek fel az írott forrásokban. Elsősorban Tabari adatára utal, akinek a szövegéből 
azonban világosan kiderül, hogy a kazárok nem azonosak a türkökkel és egyetlen szó sincs arról, 
hogy a türkök szervezték volna meg őket! A perzsa nagykirály Khoszróv Anusírván (531-578) a 
bizánciak után a kazárok ellen fordult19, majd az udvarában nagyszámú követet fogadott, mégpedig 
a türkök, a kínaiak és a kazárok követeit, tehát világosan meg van különböztetve a türk és a kazár 
birodalom!20 Marquartra támaszkodva21 Németh Gyula kiáll amellett, hogy „történetük első korsza
kában a Türk Birodalomhoz tartoznak még 627-ben is.” Ezen állítások miatt válik különösen fon
tossá, hol, mikor és hogyan jött létre a kazárok országa? Az az ország, amely nyilvánvalóan szá
mos népet magába olvasztott, szabírt, alánt, bolgárt, onogurt, magyart és besenyőt, ám már a Kr. 
sz. utáni VI. század elején sem volt nomád horda, hanem nagyobbrészt megtelepült, földet műve
lő, állattenyésztő nép volt, a településeken víz és csatornahálózattal, gyümölcsös- és szőlőkertek
kel.22 A magyar történetírás történetét áttekintve, megállapítható, hogy a kazár-kérdés fontossága 
teljesen egyértelmű volt már a XIX. század elejétől. Sőt, amint majd látni fogjuk, a közelmúlt „neve
zetes felfedezései” lényegében csak megismétlik a 150 esztendővel ezelőtti (!) megállapításokat.

1821-ben így foglaltak állást: „Török, Tatár, Turkoman, Kun, Hun, Avar, Chazar, Magyar, 
Kabar, mind rokon és eredeti Nemzetből származó népek.”23 Korennei Mózes művében szerepel

15Zimonyi István, Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és 
Makk Ferenc. Budapest, MTA. 1994, 336.

16 Beszélt finnugor nyelv n em  létezik!
17 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 215. — Másutt másként írt: „A kazárok tulajdon

képpen szabírok." Id. mű 204. -  „A kazár birodalom lényegében a Kaukázus feletti bolgárokból és az ezekre rátelepe
dett szabírokból alakult. Később a türk hódítás idején jött még egy kis türk csoport is.”

18 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Második bővített és átdolgozott kiadás. Közzéteszi: Berta Árpád. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 162-166.

19 Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik des Tabari. Leyden, 
E. J. Brill. 1879, 166-167.: Nach der Heimkehr vom Römerland zog er gegen die Chazaren...

20 Uott: So war Chosrau immerfort siegekrönt und allen Völkern gefürchtet, so dass an seinem Hofe (immer) zahlreiche 
Gesandte von den Türken, Chinesen, Chazaren und...

21 Joseph Marquait, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und historisch-topographische Studien zur 
Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (cca. 840-940). Hildesheim, G. Olms. 1961, 47.: Dass die Chazaren, welche in 
gleichtzeitigen Urkunden zuerst in des Johannes von Ephesos a 585/86 genannt werden, auch in der Folge in  
Abhängigke it von de r Türk blieben,...

22 M. G. Magomedov 1983, 3-5.
23 Tudományos Gyűjtemény 5 (1821) V. 73.
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négy név: a kazár, a hűn, a gudamakar és a masszagéta, mint rokon nép.24 Fejér Györgyöt kivált 
erősen foglalkoztatta a kazárok problémája,25 de nem volt ez másként Kállay Ferencz esetében 
sem. Kállay egyrészt kiállt amellett, hogy Bíborbanszületett Konsztantinósz császárnál Mazarósz 
szerepel, nem pedig Khazarósz,26 másrészt kifejti, hogy az orosz ún. Nesztor-krónika a kazárokat 
fehér ugoroknak mondja (Ugri bjelii).27 Kállay úgy véli, hogy „a kozárokban felolvadtak a széttö
redezett hun-utur/gur/ok és kutrugurok Agathiasz nyilvános tanúsága szerint, e kozárok egyszer
smind azok, akikkel a magyarok jól éltek, akiknek a kabar nevet viselő ágazatjok a magyarokhoz 
csatlotta magát, s itt Kozárvárban (Belső-Szolnokban), a Kozárvári nemzetségben, Cesare-ban 
(ager vei terra Cézár), kozár völgyben (chazár welge, 1235), Kazarom-ban (a Pilisben) megtartot
ták nevőket.” Kállay idézi Malcolmot, aki a kazár névnevet kapcsolatba hozza a caesar szóval (!), 
majd így folytatta: „magából a kozár névből kevés felvilágosítást nyerünk a régibb időkre tekintve, 
mert az oly sok jelentésből jő elő, hogy csupán a névre magára históriát nem építhetünk.”28 Nem 
célom a kollégáim érdemeinek csökkentése, de helytelennek és etikátlannak tartom, hogy többen, 
saját, önálló ötlet és gondolat híján, a régiekből élnek -  ám hivatkozás nélkül!29 Róna-Tas András, 
a szegedi egyetem professzora először 16 esztendővel ezelőtt,30 majd 1983-ban31 írta le: „nem me
rült fe l eddig az a lehetőség, hogy a kazár népnév végső fokon a Caesar névre... vezethető vissza.” 
Az nem vitás, hogy jelentős előrelépés volt annak megállapítása, hogy a kazár szó nem függ össze 
a török qazar=kóborolni szóval, sőt qaz=vándorolni ige nem is létezik! Az 1957-ben előkerült 
mongóliai ún. tariyati (vagy terhini) kő sztélé rovásírásos szövegében a qasar névalak fordul elő, 
tehát s-sel és nem z-vel (Bedi, Bersil, Gadir, Gasar). Ezzel „elhárultak a hangtani nehézségek a ka
zár népnévnek a latin Caesar névből, illetve az ebből lett méltóságnévből való magyarázata előtt.”32 
A terhini szöveg valóban jelentős, ám az előzményeket ettől még kellett volna említeni! A régiek 
ugyanis rendkívül felkészült tudósok voltak, igen méltatlan tehát semmibe venni őket. Wenczel 
Gusztáv például ugyancsak önálló kismonográfiát írt a kazárokról33 és 140 évvel ezelőtt is többen

24 Hae autem gentes plurimae Sarmatiam incolunt: Chaziri, Hunni, Gudimakari, Massagetae, qui ad Caspium mare perti
nent, a quo Caucasi brachia prope absunt, ubi murus Darbantius (D erbent) ducitur. -  Idézi: Y., A Magyarok régi lakhe
lyeiről. Próbatétel. Tudományos Gyűjtemény 9 (1825) IX. 37. Ugyanitt (43. o.) olvasható, hogy Derbend erődítményé
ben „a Magyarok és Chazarok állhatatosan ellentállottak.” Ezt az adatot megemlíti Fejér György Ludwig Schuhayda 
könyvének bírálatában: Tudományos Gyűjtemény 21 (1837) I. 118-119.

25 Fejér György, A kazárokról. Pesten 1851.
26 Kállay Ferencz, A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. Tudománytár 3 (1839) VIII. 152.
27 Hodiknka Antal, Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye.” Budapest, 

MTA. 1916, 33.: „.„azután eljöttek a fehér ugorok és ők következtek a szlovének földjén. Ezek az ugorok pedig Herak- 
léosz császár idejében tűntek fel, aki Choszrój perzsa császár ellen hadakozott.”

28 Kállay Ferencz, A keleti nyelvek magyar történeti fontossága. Tudománytár 3 (1839) IX. 290-300. -  Kállay felsorolja a 
zsidó, a perzsa, az arab, a latin megnevezéseket. Kállay szerint ugyan nem helyénvaló közvetlen kapcsolatot feltételezni 
a caesar és a kazár szó között, mégsem tagadható, hogy ezt a megközelítést 6 már 1839-ben taglalta!

29 Egy példát már bemutattam Berta Árpád kapcsán, lásd: Bakay Koméi, A magyar őstörténet kérdései -  régész szemmel. 
In.: Honfoglalási emléknapok. Belvedere. A JGYTF Történészhallgatók Lapja. Kiskönyvtár 9. Szeged, 1996, 51-52. -  
Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. A kincses kelet örököseinek honalapítása vagy barbár nomád hordák in
váziója? Kapu 1997/6-7, 42.

30 Róna-Tas András, A kazár népnévről. Nyelvtudományi Közlemények 83 (1981). -  uó. A magyarság korai története. 
(Tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 9. Sorozatszerkesztő: Zimonyi István. Szeged, 1995, 47-78.

31 Róna-Tas András, Újabb adatok a kazár népnév történetéhez. Nyelvtudományi Közlemények 85 (1983) 126-133. -  uez. 
A magyarság kori története c. kötetben. Id. mű 96-101.

32 Id. mű 73. -  uő.A honfoglalás kori magyarság. Értekezések, emlékezések. Szerkeszti: Tolnai Márton. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1993, 23.: „ma már tudjuk, hogy a kazárok önelnevezése kaszar volt, s ez pedig végső fokon, iráni 
közvetítéssel a Caesar névre, illetve a belőle lett címre megy vissza." -  Vö. Czeglédy Károly, A terhini újgur rovásírásos 
felirat és magyar történeti és nyelvészeti vonatkozásai. Magyar Nyelv 77 (1981) 461-462.

33 Wenczel Gusztáv, Eszmetöredékek a magyarok eredetéről. Szontagh Gusztáv értekezésére vonatkoztatva. Új Magyar 
Múzeum 1 (1851) VI. 445.
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46. kép: A török népek korai lakóhelyei. (Fessier 1815,1. térképmelléklet)
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voltak, akik a magyar és a kazár nyelv rokonságát felvetették.34 35 Ezt a nézetet később olyan szemé
lyek is vallották, mint a kemény finnugorista Hunfalvy Pál, aki lehetségesnek vélte, hogy a „kazá
rok nem egy, hanem több törzsbül, sőt lehet, hogy több népbül is állottak.”33 1943-ban már világos 
volt, hogy „a kazárok eredete körül sok a probléma”36. Ugyanakkor egyre inkább elterjedt az a né
zet, hogy a kazárok a Volga deltájában és annak környékén laktak, tehát a Kaukázustól északra. A 
hódító türkök 568 táján „a hódoló ogur, szavír és onogur törzsekből megszervezték a kazár 
törzsszövetséget” (?!) és ogur főnök volt az első kazáriai fejedelem is.37 Az 1945 utáni időszakban 
a kazár-magyar kérdés tárgyalása, egy-két kivételtől eltekintve, határozottan háttérbe szorult. Fo
dor István például szinte egyáltalán nem tárgyalja,38 illetve csak érintőlegesen.39 Erdélyi István tár
gyalja ugyan, de ilyen indítással: „viszonylag rövid életű politikai képződmény volt Kelet-Európa 
peremén” (?). Vékony nyugati származású vezető réteggel.”40 Később finomított az álláspontján:

WmlML У
^ C U fírs

«у ^  Х а Г ^ * ^ ^ йЛлтн

Az arab birodalom , -, , ,
kialakulása 1 N D 1A 1

___Tőrzsbirodalom 632-ig J  у ’ -ír
Szerzem ények 632 -6 5 6  [  Q С Е > 4  ^

" " 750-ig  '  4
4z a r a i  birodalom 750-ben  
Kelet-Rámái császárság (Bizánc)

47. kép: Az arab birodalom kialakulása. (Váczy 1936, 660., XIII. térkép)

34 Lugossy József, Nyelvészeti iránynézetek. Szküth-európai szómaradványok. Új Magyar Múzeum 9 (1859) 16-17.
35 Hunfalvy Pál, Magyarország ethnográtíája. Budapest, MTA. 1876, 395.
36 Halasi-Kun Tibor, A magyarság kaukázusi története.In.: A magyarság őstörténete. Szerkesztette: Ligeti Lajos. Budapest, 

Franklin. 1943, 87.
37 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Körösi Csorna Kiskönyvtár 8. Szerkeszti: Ligeti 

Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1969, 99.
38 Fodor István, A honfoglaló magyarság kultúrájának keleti gyökerei. Kandidátusi értkezés tézisei. Budapest, 1980.
39 Fodor István, A magyarság születése. Budapest, Adams Kiadó. 1992, 99-101.: A kazárok eredete ugyanúgy a régi idők 

homályába vész, mint a legtöbb ázsiai eredetű nomád népé. Annyi bizonyos csupán, hogy valahonnan Belsó-Azsiából 
származnak... a türkök megszervezték uralmi területüket, amely később (?) kazár kaganatus néven vált ismertté. Nem v i
lágos, hogyan kerü ltek a kazárok e b iroda lom  élére... E kérdés eldöntése jelenleg aligha lehetséges.

40 Erdélyi István, A magyar honfoglalás és előzményei. Népszerű történelem. Budapest, Kossuth. 1986, 33.
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„azért fontos számunkra, mert a 
magyarság története igen szorosan 
összefügg vele.”41 Igen furcsa, 
hogy Erdélyi professzor azt, hogy 
nincs magyar nyelvű kazár törté
neti mű, érthetőnek tartja, hiszen 
„csak az jelent meg magyarul, ami 
a magyarokra vonatkozik.” 1993- 
ban már azt állítja, hogy Kazária 
„nagyon fontos szerepet töltött be 
Kelet-Európa életében”, és „na
gyon erős, virágzó állam volt” . 
Még árnyaltabb képet fest a közel
múltban megjelent egyetemi se
gédkönyvében,42 ahol megállapít
ja, hogy „eredetüket tekintve Kö- 
zép-Ázsiából települtek át a Vol
gához”, Khorasszán vidékén a hef- 
talita törzsszövetségbe tartoztak... 
onnan talán az 5. század végén 
vagy a századfordulón kerültek át 
a Kaukázus előterébe.” Kazária 
földrajzi kiterjedését is sokkal 
pontosabban és hitelesebben adja
meg, határozottan utalva Dagesz- 

48. kép: A Kazár-tenger vidéke. Al-Isztakhri térképe 950 tájáról. [án jelentőségére. Az egyáltalán
(Pletnyova 1978, 113.) . . . . . .  . . .  Bynem különös, hogy a magyar ős

történetben fontosnak tartják Kazária szerepét, e tekintetben a legtöbbet Bartha Antalnak köszön
hetünk,43 aki igen fontos következtetésekre jutott, például annak hangsúlyozásával, hogy a kazárok 
egy része a Kárpát-medencébe vándorolt, illetve nem veti el azt a nézetet sem, hogy a kazárok 
nyelve magyar volt,44 az azonban teljességgel előzmény és példa nélküli, sőt eléggé megdöbbentő, 
ahogyan a szegedi Kristó Gyula kezeli a kazár-kérdést. A 80-as években még eléggé mértéktartó 
volt,45 bár a kazároknak alávetett magyarság képzete természetesen kezdettől jelen van műveiben, 
s az is, hogy a kabarok török nyelvű kazárok. 1994-től azonban egyre vadabb megszállottsággal 
kürtöli világgá, hogy a „kazárok és a magyarok nem egyenlő felekként álltak szemben egymás
sal,” Levedi „kazár báb” volt,46 aki „kétségtelenül a halálfélelem állapotában volt, amikor a bese
nyőktől elszenvedett veresége után nyugatra kényszerült menekülni népével.” „Levedi jobbnak

1 für« bahr al-hazar
= Bild des Chasartschen 
Meeres

2 al-masriq = Osten
3 Gardán = Dschordschan
4 b ilid  al-guzziya = Land 

der Gusen
5 siyä kûh = Schwarzer 

Berg
6 al-îim àl = Norden
7 gazira siyâ kûh — Insel 

des Schwarzen Berges
8 biläd al-hazar = Land 

der Chasaren
9 und io  Ä til = h il (zu 

beiden Seiten des Flusses)
11 Allan = Alanien
12 an) as-sarir= Land der 

Seríren
13 Samandar = Semender
14 bäb al-abwäb = Derbem 

(«Pforte der Pforten»)
15 Arrän = Ar an
16 Sirwän = Schirwan
17 gibäl al-qabq = Kauka-

18 Muqän = Mukan
19 Säbarän = Sabaran
20 al-G il = Gilan
21 Baka = Baku
22 gibäl ad-dailam

= Gebirge von Dailam
23 Sälü» = Salus

24 al-maghrib — Westen
25 al-gunüb = Süden
26 Amul = Amul
27 Säriya = Sarijah
28 'A in  al-Humm = A in  al- 

Humm
29 Mihrawän = Mihrawan

30 biläd T[»baris]tän 
= Land Tabaristan

31 Äbaskün = Abesgun
32 Astaräbäd = Asterabad
33 Gazira al-bäb = Insel 

von al-Bab

41 Erdélyi István, Magyar őstörténet. Miskolci Parthenon-tanulmányok 9. MBE Felelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. Mis
kolc, 1993, 61.

42 Erdélyi István, A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. Károli Gáspár Református 
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet. Budapest 1997, 83-93.

43 Bartha Antal, A magyar honalapítás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1987, 14-19, 35-46. -  uó. A magyar nép őstörténete. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 257-324.

44 Id. mű (1988) 260.
45 Kristó Gyula, Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Elvek és utak. Budapest, Magvető. 1980, 81 skk.
46 Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Sorozat- 

szerkesztő: Kristó Gyula. Szeged, 1994, 71-72.
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látta, ha örül az életének,” „aki kazár alattvalóként jelent meg a kagán előtt”, tehát 850 körül a 
„magyar fejedelemség, mint kazár bábállam jött létre.” „A kazárok által a magyarok számára aján
lott fejedelemségi modell tehát valójában saját uralmi berendezkedésük, az évszázadok során szer
vesen kialakult hatalmi rendszerük exportját jelentette, amelyet a magyarok előzmény nélkül (?!) 
átvettek. Kazár bábfejedelemség volt ez, amely azonban mégis a maximumát nyújtotta annak, amit 
a sztyeppén egy alávetésben élő... képződmény elérhetett.” Tehát „Álmos is vállalta a kazár bábfe
jedelem szerepét.” Kristó csak arról beszél, hogy „ismerjük annak konkrét módját, hogy a magya
rok miként vágták el az őket a kazárokhoz kötő szálakat”, arról azonban mélyen hallgat, hogy 
megállapításai teljes egészében rosszindulatú feltételezések, minden történeti alap nélkül.47 De 
Kristó Gyula professzor gerjedelmes indulatai egyáltalán nem maradtak a história területén belül! 
A magyar honfoglalás 1100 esztendős évfordulójára készülve egy író nagymértékben merített eb
ből a „forrásból” és elkészített egy filmforgatókönyvet.48 A film szerencsére nem készült el, s eb
ben -  talán -  szerepet játszott, hogy azonnal felléptünk ellene.49

47 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás. Honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 59-75.
48 Bereményi Géza, Levédia. Irodalmi forgatókönyv. Eurofilm Stúdió. Budapest, 1995.
49 Bakay Kornél, Tudatlanság, történelemhamisítás vagy nemzetgyalázás? Bereményi Géza: Levédia. Irodalmi forgató- 

könyv. Eurofilm. Hunnia 69 (1995) 27-33. -  uez. Havi Magyar Fórum 3 (1995) 74-81. -  uő. Levédia -  alulnézetben. Új 
Demokrata 2 (1995) 31. szám, 18-23.
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A magyar őstörténet írott és régészeti forrásait illetően az egyik legfontosabb kérdéskomp
lexum: Kazária. Ezért Kazária és a kazár-magyar viszony minden részletkérdésével behatóan fog
lalkozunk a továbbiakban.

A történeti kérdések előtt meg kell vizsgálnunk a történeti földrajzi viszonyokat, mivel mind
máig tisztázatlan Kazária földrajzi kiterjedése és egykori határainak nyomvonala. De erre sarkall 
bennünket egy orosz tudós nagyhatású elmélete is, akinek az első jelentősebb nyugati nyelvű ta
nulmánya éppen Budapesten látott napvilágot.50 L. N. Gumiljov51 többek között arra kereste a vá
laszt, miért járt fiaskóval a VII-VIII. századi kazár főváros, Itil helyének azonosítása a Volga fo
lyam deltájában.52 Arra már többször utaltam, többek között Stein Aurél nagyszerű megfigyelései
nek ismertetésekor,53 hogy Elő-, Közép- és Belső-Ázsiában számos helyen ment végbe igen nagy
mérvű kiszáradás, elsivatagosodás. Ezt hangsúlyozza Gumiljov is, mivel a régészeti leletek azt 
mutatják, hogy azokon a területeken, ahol ma terméketlen pusztaságok vannak, ezer évvel ezelőtt 
virágzó települések voltak!54 A közép-ázsiai sztyeppék kiszáradása éles vitát váltott ki, az azonban 
bebizonyosodott az 1959-1961 között elvégzett vizsgálatok során, hogy a Kászpi-tó, az ókori Hyr- 
kan-tenger vagy Kazár-tenger vízszintje a Kr. sz. előtti IV. századtól igen alacsony volt, annak el
lenére, hogy az ókorban az Amu-Darja az Uzbój folyón keresztül nem az Arai-tóba, hanem a 
Kászpi-tóba ömlött.55 A II. században nedves periódus váltja fel a korábbi szárazságot, hatalmasan 
megnőtt az állatállomány és a népsűrűség. A Kászpi-tó szintje tehát a Kr. sz. utáni V-VI. század
ban legalább 4 m-rel alacsonyabb volt, mint az újkorban.Ez pontosan megfigyelhető volt Derbent- 
nél, ahol a Maszudi (943-947) által is leírt kapu szárnyai és a hatalmas vaslánc-torlasz később a víz 
alá került, mivel a védmű 300 m hosszan húzódott kelet (a víz) felé.56 Nagyon igaza lehet Gumil- 
jovnak abban, hogy a Kászpi-tó vízszintjének ilyen nagymérvű változásai, ingadozásai szoros 
összefüggésben voltak a kazár nép sorsával.57 Valószínűleg a Kászpi-tenger XIV. századi igen ma
gas vízállása semmisítette meg a régészeti emlékek (Itil és környéke) nagy részét a Volga deltájá
ban, amely -  a vizsgálatok szerint a II-III. században alakult ki. Azért húzódtak észak felé a kazá
rok, mert a delta-vidék rendkívül termékeny volt. Manapság ez a terület nem nagy, ám amikor a 
vízszint 4 m-rel alacsonyabb volt, a kazárok számára nagy terület állt rendelkezésre, a Volga állan
dó öntözése mellett virultak a rétek, a gyümölcsösök és a szőlőskertek.58 Kazária keleti határai te
hát Nyugat-Kazahsztánban voltak, magában foglalva a nagy kelet-nyugati karaván-utat is. Nyugat 
felé kevésbé terjeszkedett. Dél felé azonban a IX. századig elnyúló« a derbenti szorosig, nem adva 
fel tehát a legrégebbi földet, az egykori „hún királyság” területét, ahol éppen a régészeti kutatások 
folytán egyre nagyobb számban kerültek elő kazár települések és temetők.

50 L. N. Gumilev, New Data on the History of the Khazars. Acta Archaeologica ASH 19 (1967) 61-103.
51 L. N. Gumiljov 1966.
52 The investigation of the Khazar relics began with a fiasco. A survey of the banks of the Volga between Enotevsk and 

Selitryanoe in 1959 showed that there were here no relics of Itil, the Khazar capital. Id. mű 61.
53 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. MBE. Felelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. Miskolc, 1997.
54 However, the archeological finds show that in those areas, where now there are barren deserts, 1000 years ago there 

were thriving settlements,... Id. mu 64. A kiszáradás-elmélet ellen fellépett Cholnoky Jenő, Miért van az ázsiai pusztá
kon olyan sok rom? Túrán 10 (1927) 1-9. -  uő Az oázis-élet jelentősége a művelődés történetében. Túrán 12 (1929) 1- 
11. -  uő A belső-ázsiai pásztornépek szerepe az emberi művelődés történetében. Túrán 16 (1933) 1-7.

55 According to the records of the ancient authors the level of the Caspian Sea was very low, in spite of the fact that the 
water of the Amu Darya flowed into the Caspian Sea through the Uzboi. Id. mű 65.

56 L. N. Gumiljov 1966, 64.
57 The fluctuations of the level of the Caspian Sea stated by us were closely connected with the fate of the Khazar people. 

Id. mű 70.
58 At present this territory is not large, but when the sea stood by 4 meters lower, the Khazars had at their disposal a large 

area, watered by the estuaries of the Volga, and having plenty of meadows, vineyards, and fish. Id. mű 79.
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52. kép: Kazária a VII- 
VIII. században.
(Artamonov 1962,
200.)
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53. kép: Kazária és szomszédai a 
Hudud-al Álam szerint.
(Rübakov 1953, 142., 3. 
kép)

54. kép: Kazária Idriszi térképén 
(1154). (Rübakov 1953,
145., 4/a.)

55. kép: Részlet Idriszi térképéről.
(Rübakov 1953, 144., 4. 
kép)
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A kazár kaganátns, mint nagyhatalom

Kazária kialakulásának folyamata egészen pontosan ma sem ismert, ezért rendkívül nagy jelen
tősége van azoknak a régészeti kutatásoknak, amelyeket az elmúlt évtizedekben végeztek elsősor
ban orosz régészek: I. A. Baranov,' M.G. Magomédov,1 2 V.K. Mihejev,3 K. I. Kraszilnyikov4 és 
nem utolsó sorban Sz. A. Pletnyova,5 aki egyik legutóbbi tanulmányában megkísérelte felvázolni 
az ún. nomád népek fejlődési fokozatait a Bizánccal való kapcsolatok tükrében.6 Az első szakasz
ban (Kr. sz. utáni V-VI. században) a nomád települések táborjellege miatt7 elsősorban a temetők 
tanúvallomásait összegzi, amelynek anyagában Bizáncnak semmiféle hatását nem lehet megfigyel
ni. Az lehetséges, sőt valószínű, hogy „az olcsó pompa” kellékei között ott voltak a bizánci sely
mek és szövetek, ezeknek azonban nem maradtak nyomai. Ugyanakkor mind a perzsa, mind a bi
zánci birodalom átvette a nomádoktól a nehéz kovácsolt vas nyílcsúcsokat, a vaskengyelt és a 
szablyát. Második szakasznak nevezi az avar birodalom, a kazár kaganátus, a dunai és a volgai 
Bolgária korát (VI. század második fele -  VIII. század) amikor a temetőkben és kivált a vezéri sí
rokban hihetetlen gazdagság jelei látszanak (Perescsepino), amelyekben a megmaradt nemesfém
tárgyak zömmel bizánci és szászánida készítmények. A fejlődés harmadik szakaszába sorolja a ki
fejlett kazár államot (VIII-X. század) és a kaukázusi alán királyságot (X. század). Mind diplomá
ciai, mind katonai tekintetben ekkor már egyenrangú félként jelenik meg Kazária, ahol fejlett épí
tészet, kézművesipar, kereskedelem, pénzforgalom8 és nem utolsó sorban a monoteista világvallá
sok is tért hódítottak, előbb a kereszténység, majd az iszlám9 és végül a zsidó vallás.

Nagy kérdés azonban, hogy fenntartható-e az az állítás, mely szerint a kazár kaganátust (is) a 
keleti türkök királyi nemzetsége, az Asina-nemzetség tagjai szervezték meg, hasonlóan a bolgár 
Dulo-nemzetséghez és mindketten -  végső soron -  a hiung-nuktól származnak, avagy inkább arról

1 I. A. Baranov 1981.
2 M. G. Magomédov 1983.
3 V. K. Mihejev 1985.
4 K. I. Kraszilnyikov 1976, 1979, 1981. és 1986.
5 Sz. A. Pletnyova 1989.
6 Sz. A. Pletnyova 1991, 98-107.
7 Sz. A Pletnyova 1964, 133-140.
8 A. A. Bükov 1971,26-36.
9 Bartha Antal hívja fel a figyelmet arra, hogy helytelen a mohamedánizmus emlegetése, ezt egyenesen tudománytalannak 

mondja, az iszlám=alázat helyett. Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 279.
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lehetne szó, hogy a türkökkel is szövetséget kötöttek 
a kazár népet „létrehozó” nációk.10 11 Golden éppenség
gel úgy fogalmazott, hogy az örmény, a grúz és a bi
zánci források egyértelművé teszik, hogy Kazária a
VII. században a kök-türk birodalom része volt!"

Valójában az is kérdéses, egyáltalán jogosult-e a 
nyugati és a keleti türk megkülönböztetés, mert ugyan 
a türk birodalom 581-ben két részre szakadt és a kínai 
feljegyzések használják a keleti és a nyugati jelzőt, 
ám maguknak a türköknek, a saját írásos feljegyzései
ben nincs nyoma ennek a megkülönböztetésnek.12 Va
lószínűleg csak időrendi meghatározásról volt szó.13 
Általános a szakirodalomban14 annak hangoztatása, 
hogy a kazárok csak a VII. században jelentek meg a 
történelem színpadán, noha a nevük korábban, már a
VI. században is szerepel.15 Mivel az írott forrásokban 
az V-VI. században, mindaddig, amíg a kazár népnév 
meg nem jelenik, a következő népek szerepelnek: 
hún, (honni), evrei, hajlandúr,16 maszkút, (maszsza- 
géta), uhundur-bolgár, barszil,17 akacír,18 szabír, ono- 
gúr, alán,19 óvsz (ász),20 sandan és zsidán,21 alapos 
okunk van arra, hogy a kazárokat e népek között ke
ressük!

56. kép: A portovójei kazár lovas sír. (Ajbabin
1985, 200., 9. kép)

10 Peter B. Golden, Khazar Studies. An Historico-Philogical Inquiry into the Origins of the Khazars. Bibliotheca Orientalis 
Hungarica XXV/1. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1980, 39: royal dynasties from the Kök Türks the Asina gave the Kha
zars their dynasty, the Tu-lu/Dulo, which also may have been a Hiung-nu royal clan...

11 Peter B. Golden id. mű 50: The Armenian, Georgian and Byzantine sources for Khazar history during the first first third 
of the seventh century clearly show them as part of the Kök. Turk empire which was an ally of Heraclius in his wars 
againts the Persians. -  vö. D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars. Princeton Oriental Studies 16. Princeton 
1954,5.

12 Theophanész szerint a kazárok keleti tiirkök, a grúz források szerint nyugati türkök: Kartlis Chovreba I. 223.
13 Ecsedy Ildikó, Nyugati türkök Észak-Kínában a VII. század közepén. Antik Tanulmányok 24 (1977) 250., 253.
14 Például: Joseph Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Hildesheim 1961, 47. -  René Grousset 

L'Empire des Steppes Attila, Genkis-khan, Tamerlan. Avec trente et vinght dessins. Paris, Payot. 4. kiadás. 1952, 235. -  
M. I. Artamonov 1962, 114 skk. - S. A. Pletnjowa, Die Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga. Lepizig, 
Koehler & Amelang. 1978, 26.

15 Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása. Második, átdolgozott kiadás. Közzéteszi: Berta Árpád, Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1991, 162. -  D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars. Princeton Oriental Studies XVI. 
1954,4-5.

16 Czeglédy Károly, Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok. Antik Tanulmányok 2 (1955) 134, 70. jegyzet: a hajlandúr felte
hetően a húnok vezértörzsét jelöli.Meglepő, hogy a mohamedán források nem ismerik a hún népnevet!

17 A. Sirakaci szerint a kazárok barszilok. A magyar Bércéi szavunk őrzi a barszil hatást!
18 A ravennai Névtelen szerint az akacírok kazárok. -  vö. Gadló 1979, 60.
19 A. V. Gadlo 1979, 9 skk. -  L. M. Melikszet 1960, 112-118.
20 Bíró Margit, Vahtang Gorgaszal életrajzához. Egy 11. századi grúz krónika tudósításai. Történelmi Szemle 29 (1989) 

243-260.
21 Peter B. Golden, Khazar Studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest, Akadé

miai Kiadó. 1980, 93. A szerző paleo-kaukázusi népeknek mondja őket.
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57. kép: Tűr к temetkezési típusok (V-X. század). (Pletnyova 1981, 121., 18. kép)



76 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

58. kép: Türk emlékek Közép- és Belső-Azsiában. 1: Szamarkand, 2: Tamdü, 3: Gulcsa, 4: Daljverzin, 5: 
Alamiislik, 6: Szón kul, 7: Csonnó, 8: Kara-Bulun, 9: Tas-Tjube, 10: Kocskorszkája dolina, 11: 
Kojszu, 12: Bekbo-Szaj, 13: Esme-Szaj, 14: Borizsarü, 15: Ak-Besim, 16: Ken-buluny, 17: Küzül- 
Szaj, 20: Kegetii, 21-22: Novopokrovka, 23: Petrovka, 24: Karabaltü-Aszpara, 25: Kapcsagoj, 26: 
Zsakszü-Argantü, 27: Egiz-Kojtasz, 28: Boscsekúl, 29: Bobrovszkij mogilnyik, 30: Oszin ki, 31: 
Síbe, 32: Tujekta, 33: Kurota, 34: Jakonúr, 35: Kudirge, 36: Katanda, 37: Csibii, 38: Kuráj, 39: 
Pazirik, 40: Miisejliik, 41: Kara-Koba, 42: Kojszu, 43: Taldura, 44: Tabazsek, 45: Uzuntal, 46: 
Buguzun, 47: Jusztüd, 48. Mongun-Tajga, 49: Kokéi, 50: Szaglü, 51: Ajmürlag, 52: Argalüktü, 
53: Ak Turug, 54: Uszty Tesz, 55: Kapcsalü, 56: Ujbat II., 57: Dzsanüs Bulák, 58: Teke Tas, 59: 
Szokuluk /., 60: Tortkul (Pletnyova 1981, 16. kép)

Minden ismert adat arra mutat, hogy a kazárok a kaukázusi szabírok,22 a kaukázusi onogúrok és 
a barszilok (alánok) törzseiből Jöttek létre”, akik viszont a hűn népek közé tartoztak.23 A perzsa 
pehlevi és az arab források a kaukázusi húnokat mindig kazárnak nevezik. Gumiljov még ponto

22 Czeglédy Károly, Megjegyzések a honfoglalás előtti magyar királyság intézményeihez. In: A magyar nyelv története és 
rendszere. Nyelvtudományi Értekezések 58 (1967) 86.: a kazárok a szavírokkal voltak azonosak! Mindez azonban azt is 
jelenti, hogy a csuvasos nyelvet beszélő tulajdonképpeni kazárokat a szavírokban kell keresnünk. A nyugati türkök 
ugyanis mind Belső-Ázsiában, mind pedig Kazáriában köztörök jellegű nyelven beszéltek, amely a keleti türkökhöz állt 
igen közel.

23 Agathiae Scholastici, Historiarum Liber primus. Patrologia Graeca 88. Parisina, 1864, 1439 h.: natio Hunni, qui Sabiri 
vocantur. -  Theophanis, Cronographia. Patrologia Graeca 108. Parisina, 1861, 375 h.: az 508 + 7. évnél: Hoc anno Unni, 
quibus Saber appellatio, Caspiarum portarum limitibus emensis, Armeniam suis incursionibus infestarunt. -  Csicsurov 
1980, 49, 76. Csicsurov is -  Moravcsik Gyula nyomán -  azt feltételezi (!) hogy a szavírok (szabírok) Dél-Szibériából, az 
Altáj és az Ural közötti területről érkeztek a Kaukázus vidékére, Ravennai Geográfus azonban megmondja, hol volt ré
gebbi hazájuk: Közép-Ázsiában! Ravennas Anonymus, Cosmographia. Eine Erdbeschreibung um das Jahr 700. Über
setzt: Joseph Schnetz. Uppsala 1951, 25.: Ferner ist neben dem oben verzeichneten Serischen Indien das sogenannte 
Land Parthien, das Provinzen in sich schliesst, nämlich die der Chorasmier, Sogdianen, Sabeer... -  vö. Peter B. Golden, 
Khazar Studies. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1980, 34: Later, we shall find a group of Huns in the North Caucaus who 
are part of the Khazar state.



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 77

sabban fogalmazott: „a kazá
rok, a hunok leszármazottai, 
mint hódítók, szarmata asszo
nyokkal éltek Barsziliában, 
majd egybeolvadtak a barszil- 
bulgárok törzsével egy nép
pé.24

Az örmény források sze
rint a hajlandurok a kusánok 
fehér királyának a nemzetség
ből valók,25 a bizánci görög 
források viszont a maszkút- 
masszagéták királyát a párt- 
hus dinasztia négy királya kö
zül az egyiknek nevezik.26 
Egise a Kr. sz. utáni 450-es 
években azt írja, hogy az Elő- 
Kaukázus vidékén a hajlan
durok laktak, akik ekkor még 
nem vesztették el a kapcsola
taikat a közép ázsiai kusánok-

59. kép: A felső csirjurti goro-
gyiscse és temetők.
(Magomedov 1983, 63.,
12. kép)

60. kép: Az urceki erődítmény.
(Magomedov 1983, 37.,
6. kép)

61. kép: Az urceki erődítmény
fellegvára. (Magome
dov 1983, 136., 46. 
kép)

24 L. N. Gumilev, New Data on the 
History of the Khazars. Acta Ar- 
chaeologica ASH 19 (1967) 82: 
The Khazars-descendants of Hun 
conquerors and Sarmatian women 
-  lived in the country of Barsilia, 
side by side with the Bulgarian 
tribe of Barsilia, side by side with 
the Bulgarian tribe of the Barsils, 
who later on melted with the 
Khazars into one people.

25 A. V. Gadlo 1979, 31.
26 Korennei Mózes és Kagankatvaci 

Mózes adatai szerint az egyik ör
mény király neve: Szanatruk, mint 
a párthusok királyának a neve!
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kai vagy fehér hunokkal, azaz a heftalitákkal (hioniták vagy kidarita hunok) és Csór17 országán 
keresztül vonultak dél felé II. Jezdigerd (Jazdagird, 438^149) uralkodása idején. Általában nem 
szokták észrevenni vagy legalábbis nem szokták hangsúlyozni, hogy a közép-ázsiai fehér hunok és 
a kaukázusi szabír húnok között nemcsak rokonság áll fenn, de szoros kapcsolataik is voltak. Ez 
pedig fontos körülmény, amint majd látni fogjuk. A hajlandurokat a szír források onoguroknak 
mondják.27 28 Régészetileg mindez nehezen kimutatható, mindenesetre 1955 óta, amikor is megin
dultak a dagesztáni Felső-Csirjurtban a nagyobb méretű feltárások29 mind az erőd (gorogyiscse), 
mind a három feltárt temető anyaga sok támpontot adott. A csirjuti temetők népességét, amelyben 
előkerültek katakombás (fülkés) sírok, padmalyos temetkezések, kő sírboltok, más szóval: sírkam
rák és egyszerű földsírok, többen kapcsolatba hozták a szavírokkal (szabírokkal). Mások részben a 
bolgárokkal, részben -  a katakombák okán -  az alánokkal. Az egykori Dzsidán királyság (azaz 
Szuvár vagy Szerír) területén mindenesetre előkerült a 60-as évek elején egy hatalmas méretű erő
dítmény Urcekiben, amelyet az egykori fővárossal, Varacsánnal azonosítottak. Itt számunkra az a 
fontos, hogy a város és a vár szkíta-szarmata előzményekre épült s aligha oszthatjuk Ja. A. és G. 
Sz. Fedorov nézetét, akik szerint30 a kazárok nyomai itt is eltűntek, mert a nomádok új hullámai 
magukba olvasztották őket. Abban azonban nagyon is igaza lehet a szerzőpárosnak, hogy a VI. 
század második felében megjelenő türkök (Artamonovnál türkütök31) szövetséget kötöttek a szaví
rokkal a közös ellenség a szászánida Perzsia ellen. Tehát nem a türkök szolgái lettek, erre nincs 
adat. Szuvár, azaz a dagesztáni hún királyság történetére nézve a legjobb adatok az örmény forrá
sokban lelhetők fel, bár Prokopiósz is ismeri őket.32 Agathiasz a nehézfegyverzetű lovas szabírok 
vezéreit is felsorolja: Balmacs, Kutilzisz és Iliger. Mózes Kagankatvaci-tól (más néven: Moses 
Dasxuranc33) azonban sok részletet is megtudhatunk. így például azt, milyen volt a szavírok hitvi
lága, temetkezési szokásrendje. Noha -  amint tárgyaltuk -  a kereszténység elterjedt már az V. szá
zadban, sőt Zakariás rhétor elmeséli, hogy 523 táján a húnok földjén működő hittérítők hún nyel
ven írt iratokat adtak ki,34 sőt a húnok közül sokan megkeresztelkedtek,35 ez nem jelenti azt, hogy 
ősi hitüket feladták volna. Kagankatvaci Mózes leírja, hogy a szavír-húnok főistene Tengrikán 
volt, de tisztelték a Napot, a Holdat, a Tüzet, (Kuar) és a vizet, valamint a szent fákat, kivált a töl
gyet, amelynél áldozatokat mutattak be. Lovat öltek, a vérével megöntözték a szent fát, Isten lak
helyét, az élet fáját,36 a lókoponyát és a lenyúzott lóbőrt (!) pedig a fára akasztották. Különösen hí-

27 Csór vagy Csól=Csúl alakban olvasható a karkai szír forrásban. Ausgewählte Akten persischer Märtyrer mit einem An
hang: Ostsyrisches Mönchsleben. Übersetzt: Oskar Braun. Bibliotek der Kirchenväter 22. München 1915, 179. -  Czeg- 
lédy Károly szerint a Csól nem azonos a Csórral, de nyilvánvalóan téved: Kaukázusi hunok, kaukázusi avarok. Antik 
Tanulmányok 2 (1955) 139-140 -  J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin, 1960, 278.: Cul in 
Dahistan.

28 A. V. Gadlo 1979, 55.
29 M. G. Magomedov 1983, 12 skk.
30 Ja. A. Fedorov -  G. Sz. Fedorov 1978, 215.
31 M. I. Artamonov 1962, 137-138.
32 Prokopios, De bello gotico. Prokópiosz azonban alapforrás a heftalitákra nézve.
33 Bíró Margit, A hunok kaukázusi szerepléséhez. A Juanser krónikájában említett „ovs” támadás kronológiájához. Antik 

Tanulmányok 29 (1982) 32., 15. jegyzet.
34 Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor. Übersetzung und hrsg. K. Ahrens und G. Krüger. Scriptores 

sacri et profani. Leipzig 1899, 254.: Die Hunnen nun haben vor zwanzig und mehr Jahren Schriften in ihrer Sprache her
ausgegeben.

35 Ugyanakkor, amikor Hunország (Hunnenland) népeit felsorolja: burgar, alán, dadu, ungur, ugor, szabír, kurtargar (kutur- 
gur), avar, eftalita, kazár szirur gur (szaragur) , etc., róluk azt állítja, hogy sátorlakók és marha-, meg vadhússal, vala
mint hallal táplálkoznak. Uott 253. o.

36 Kovács Vilmos, Uráli népek és a honfoglaló konglomerátum. Forrás 10 (1978) 65.: kiválóan ismerte fel a magyar nép
mesék tetejetlen fáját, a csodafiúszarvast.
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62. kép: Csont tégely Verhnye Szaltovóból és fésű Szar
kelből. (Artamonov 1962, 312. -  Bálint 1989, 55., 
25. kép 6)

63. kép: Szkíta-szarmata övdíszek a Kaukázusból. (Tye- 
hov 1971,242., 90. kép)

64. kép: Csont tégelyek a szarkeli temetőből. A szarvas 
hátán vagy a farán ülő madár megjelenik a 
Lehel kürtjén is. (Artamonov 1958, 41., 27. kép -  
Artamonov 1962, 312. -  Pletnyova 1978, 104.) 

64/a kép: Bolgár csont tégely. (Nahapetján-Samvaj 1990,
42., 1. kép)
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rés volt a varacsáni szent tölgyfa, amelyből később 
az albániai Izrájel püspök hatalmas fakeresztet ké
szíttetett. S ezen adatnál kinek nem jut eszébe 
Szent László királyunk egyik törvénye: „aki po
gány szokás szerint kutak mellett áldoznak vagy 
fákhoz, forrásokhoz és kövekhez ajándékokat 
visznek, bűnökért egy ökörrel fizessenek.”37 De 
ugyanígy „érint” bennünket a kivont kard tisztele
te is, amely megvolt a szkítáknál és a hunoknál.38 
Itt azonban egy különös szokással is találkozunk. 
Amikor a halottat három napi felravatalozás után 
kiviszik a temetőbe a szavírok teljes nehézfegy
verzetben (páncéling, vért, sisak) fegyverrel: 
lándzsával, íjjal és kivont, csupasz karddal a ke
zükben úgy tesznek, mintha rátámadnának az el
hunytra, ámde nem bántják. A temetkezési szer
tartás fontos része természetesen a temetés módja, 
az: hogyan temetik el a halottakat? A karabu- 
dahkenti temető kapcsán Szmimov már 1961-ben 
felhívta a figyelmet39 40 arra, hogy számos egyezés 
mutatható ki szarmatákkal és az alánokkal. Ez lé
nyeges észrevétel, mivel az én kutatói feltevésem 
(hipotézisem) szerint a szavírok (szabírok=szavár- 
dok) ősi soron szarmata eredetűek (de nem iráni 
nyelvűséget feltételezve!90) s ezért olyan feltűnő a

65. kép: Ezüst tál a Perm-vidéki Onasatból. (Marsak
1986, 124. kép)

66. kép: Ezüst tál a Káma vidékéről (Tomszk). (Marsak
1986, 124. kép)

66/a kép: A prágai vár Szent György székesegyházá
nak a falára karcolt XII-XIII. századi szarvas
figurák. (Chotébor 1985, 637., 7. kép)

37 Quicunque ritu gentium, juxta puteos sacrificaverint, vel ad 
arbores et fontes, et lapides, obtulerint, reatum suum bove 
luant. Caput 22. -  Arpádkori törvények. Fordította: Szilágyi 
Loránd. ELTE Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 1957, 
32.

38 Fedorov 1972,23-24.
39 K. F. Szmimov 1961, 201.
40 Bálint Csanád megfogalmazása jelzi, nehéz terhet vállal az, 

aki ilyen feltevést megkockáztat. 6  ugyanis így ír: „...de ar
ra azért mégsem gondolt senki sem, hogy a honfoglaló ma
gyarok éppenséggel a szarmatáktól erednének és iráni szár
mazásúak lennének.” Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok 
és Bizánz kapcsolatai. Szeged 1995, 108-109.
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honfoglaló  m agyarság 
embertani alkatában is a 
szarmata -  jelleg,4' vala
m int a katakom bás és 
padmalyos temetkezési 
formák szarmata erede
te.41 42 Nagyon fontos felis
m eréseket te tt közzé 
1978-ban Kovács V il
mos,43 akinek a tanulmá
nyát „term észetesen” a 
szakma figyelemre sem 
méltatta. Kovács úgy véli, 
hogy a médeket nevezték 
el később szauromaták- 
nak (szarmatáknak), majd 
így folytatja: „az ősma
gyar m űveltséget nem 
tudjuk elkülöníteni a szar
mata kultúrától.” Magam 
ugyanakkor a kazárokat 
nagyobb részt azonosítom

69. kép: 1-2 -  a padmalyos,
3-5 = a katakom
bás, 6 = a fóldsíros 
és 8 = sírkamrás 
temetkezések Kö- 
z é p - Á z s i á b a n .  
(Abramova 1988,
1974., 89. kép)

70. kép: Padmalyos sírok a
dmitrijevszkojei te
metőben (47. és 
132. sír). (Pletnyo- 
va 1989, 260., 117. 
kép)

41 Vő. Bakay Kornél, Őstörté
netünk régészeti forrásai. I. 
MBE. Felelős kiadó: Dr. 
Gyárfás Ágnes. Miskolc, 
1997.

42 M. P. Abramova 1988, 54- 
59. -  uó. 1990, 44-51. -  uő. 
1991, 18-24.

43 Kovács Vilmos, Uráli népek 
és a honfoglaló konglomerá
tum. Forrás 10(1978)48-68.
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71. kép: Katakomba sírtípusok a dmitrijevszkojei te
metőben. (Pletnyova 1989, 174., 89. kép)
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72. kép: Jellegzetes kazár lószerszám a dmitri
jevszkojei temető 106. sírjából. Hasonló 
csótár került elő Karoson. (Pletnyova 1989, 
87., 42. kép)

72/a kép: A dmitrijevszkojei temető 45. sírkamrája, 
két lócsontvázzal. (Pletnyova 1989, 207., 
103. kép)



84 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

a szabírokkal,44 aki az 560-as években szövetséget kötöttek az altáji eredetű törkökkel. Ezért fi
gyelhető meg az ún. török méltóság- és személynevek garmadája mind a szabíroknál, mind a kazá
roknál, mind az avaroknál, s mind a magyaroknál! Az örmény források megemlítik, hogy Szuvár 
neves királya volt Alp45 elteber (682 körül). Az elteber méltóság mellett szerepel a jabgu, a tár- 
kány, a kagán, a bek (bég) az isa és a katun. Szuvár hűn királyság területén jelentős városok voltak 
(Varacsán, Belendzser, Szemender, Hamlidzs46), valamint számos nagy és jelentős erődítmény. Az 
urceki gorogyiscse például 35-40 ha-on terült el! Ezt Varacsánnal azonosítják, amely helyről tud
juk, hogy a kazár kagánok nyári rezidenciája volt,47 olyanformán, mint Atillának a Tisza-vidéki hí
res fapalotája. A Kászpi-tenger partján még öt ilyen hatalmas erősség állt egykor. Szemendert a 
Tarki melletti romokkal azonosítják, maga a Szemeder név szélső vagy külső kaput jelent.

A településeken azonban nagyon kevés az olyan lelet, amely lehetőséget adna az etnikai meg
határozásra. Ezért a régészet kezdettől nagy figyelmet fordít a temetőkre, a temetkezésekre. Ter
mészetesen a kazár-kori temetőkre is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a dagesztáni 
Felső Csirjurtban,48 illetőleg a Don-vidéki Dmitrijevszkóje falu mellett49 igen jelentős számú sírt 
tártak fel, így eléggé biztos képünk alakulhat ki a temetkezési szokásokról. Felső Csirjurtban több 
sírban találtak bizánci arany pénzeket (Maurikiósz Tiberiósz 582-602, Herakléosz 613-616, 
Konsztantinósz 613-641), így a keltezés megalapozott. Négy fő temetkezési forma figyelhető 
meg: az egyszerű aknasíros (sírgödrös), a kő sírkamrás, a katakombás (fülkés) és a padmalyos te
metkezés. Ezen felül voltak sírok sírhalmok (kurgánok) alatt és anélkül. Érdekes a sírtipusok meg
oszlása 205 temetkezés esetében: 56 kurgánban volt 54 katakomba és 2 sírkamra. A 149 halom 
nélküli temetkezés közül katakombás volt 100, aknás 33, padmalyos 16 és sírkamrás egy sem. A 
temetkezések 75 %-a tehát katakombás volt és csak 8 %-a padmalyos. A temetkezések döntő több
sége csontvázas volt, de akadt hamvasztásos sír is. A dmitrijevszkójei temető 170 sírja közül 152 
volt katakombás (89%) és csak 3 padmalyos! A csirjurti temető mellékletei közül mindössze két 
tárgytípus, illetve melléklet volt etnikai meghatározásra felhasználható. Az egyik a szablya, a má
sik a lócsontok. A 17. kurgán temetkezésben talált kétélű szablya valóságos kuriózum, hiszen na
gyon korai (VI. század vége -  VII. század eleje) s ugyanebben a sírban találtak egy nyeregre való 
csontlemezt is, amelyen lovas harcos látható. Éppen olyan hatású, mint a nevezetes klárafalvai 
avar szíjvég lovasa! Általános itt a Kaukázusban ebben a korban az ún. szarmata típusú kétélű 
kard, a szablya majd csak a VIII-IX. században terjed el, bár Agacskalában és Tarki-ban is leltek 
szablyára. Úgy vélem, a szablyát itt nem az alánok „hozták”, hanem a szabírok. Kér sírban (1/37. 
és 11/69.) volt lótemetkezés, mégpedig részleges lótemetkezés (pata és koponya). Nagyon érdekes, 
hogy számos sírban volt sodronyos láncing, pikkelyes (vaslemezes) páncél (a 29. kurgánban 550 
db!). Ez nemcsak azt jelzi, amiről már korábban sok szó esett, hogy le kell számolnunk a könnyű

44 Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai. (Régészeti tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 8. 
Sorozatszerkesztő: Zimonyi István. Szeged, 1995. 99: a szabír-kazár azonosságot „roppant bonyolult problémakör”-nek 
nevezi. De mi nem az a múlt fő kérdései közül? Sajátságos, amit a szabír-szavárd-magyar -  ugyancsak „roppant bonyo
lult” -  kérdéskörével kapcsolatban mond: „Ebbe nekünk a tárgyakkal és temetkezési szokásokkal foglalkozó régé
szeknek nem is kell belebonyolódnunk.” (uott 101. o.) De akkor miért kutatnánk ezeket az emlékeket és jelenségeket? 
Egyáltalán: akkor miért vagyunk történészek? A sírgödörformák és a kardmarkolatok összehasonlítgatásáért?

45 Nyilvánvalóan a szabír Alp ugyanaz a név, mint a magyar Alap, amelynek jelentése „hős”. -  vö. Pais Dezső, Die altun
garischen Personennamen. Ungarische Jahrbücher 3 (1923) 241. -  Czeglédy Károly, Kaukázusi hunok, kaukázusi ava
rok. Antik Tanulmányok 2 (1955) 126.

46 Hudud al-Alam. The Regions of the Wordl. Ed. Minorsky V. London, 1937, 162. -  M. G. Magomedov 1983, 46.
47 Uott 57.
48 M. G. Magomedov 1983, 61-94.
49 Sz. A. Pletnyova 1989, 173-283.
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lovasokról szóló mesés 
közhelyekkel, hanem azt 
is, hogy valóban itt, a 
Kaukázusban jelentős sod- 
ronyingkészítő műhelyek 
dolgoztak (Zerekerán). Az 
embertani anyagon mon
goloid jegyeket is megfi
gyeltek, sőt néhány eset
ben koponyatorzítást is. A 
temetők etnikai hovatarto
zását biztosan eddig sem 
lehetett meghatározni és 
ezután sem lehet. Az esz
közeink erre nem elégsé
gesek. Megalapozott felte
vésként kimondható azon
ban, hogy a felső csirjurti 
temetőkben szabír-bolgár- 
barszil, azaz kazár népes
ség temetkezett, amely né
pesség megőrizte szokása
it a XI. század végéig, Ka- 
zária bukásáig.

A zerbajdzsánban, a 
Kúra és az Arax folyók 
közötti síkságon három 
nagy halom emelkedik, a 
nevük Ücs tepe.50 A feltárt 
kurgán átm érője 130 m 
volt. 13 m m élységben 
egy 30 m átmérőjű kőpa
kolásra bukkantak. A kő
pakolás alatt -  amelynek 
mennyiségét 700 köbmé
terre becsü lték  -  24 m 
hosszú, borókafenyő ge
rendákból ácsolt cölöp
szerkezet volt. Ez alatt hú
zódott a 14,3 X 2,5 m-es, 
lefelé szűkülő sírgödör, 
amelynek mélysége 260 
cm volt. A sírban minde- 
nütt égésnyomok voltak.

74. kép: Nyereg csontlemez díszei a belendzseri 17. kurgánból. (Magome- 
dov 1983, 77., 23. kép)

75/a-c kép: Perzsa kardtípusok. (Bálint 1978, 185.) 50 A. A. Jesszen 1965, 153-192.



8 6 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

76/a kép: Az ücs tepei 3. kurgán. (Bálint 1995, 13. kép)
76/b kép: Az ücs tepei kurgán középső része a sírral. (Bálint 1995, 14. kép) 
76/c kép: Az ücs tepei harcos sírja. (Bálint 1995, 15. kép)

51 Harmatta János, Egy szászánida arany pecsétgyűrű felirata. In: Bálint Csanád, Kelet, a 
korai avarok és Bizánc kapcsolatai. (Régészeti tanulmányok). Magyar Őrtörténeti 
könyvtár 8. Szeged, 1995, 343-348.: SYLYKV Y PLCYNBD az a Silig az abarzeni- 
ganbed. Az első szó személynév, a második méltóságnév, a királyi sátor őre. A Silig 
alapján Harmatta János szerint török férfiról van szó, pontosabban egy onogurról.

52 Ja. A. Fedorov 1972, 27, 32.

A halott 120 cm vas
tag kőpakoláson (kőá
gyon) nyugodott. A 
sírgödör tájolása 
ÉNy-DK. A csontváz 
a hátán feküdt, az ása- 
tó régész koporsóról 
nem beszél (pedig kel
lett lennie!). A sírgö
dörhöz egy 36 m 
hosszú akna vezetett, 
amelyet rablóaknának 
vélnek, ám a halott 
sértetlen volt. Mellék
letei: I. Justinus bizán
ci császár átlyukasz
to tt arany solidusa 
(522-527 közötti ve
ret), karneol, arany 
fog lalatban , arany 
nyakperec, arany kar- 
perecek, arany lábpe- 
recek, arany övveretek 
(24 db), vas csatok, a 
penge végénél kétélű 
vas szablya-kard, 
amelynek függesztő
fülei és a tartópántjai 
aranyból készültek, 
vas kés, öntött arany
gyűrű, bevésett felirat
tal: YTKGWB HWL- 
STNR,5' lábbeli vere
tek, két ezüst szíjvég, 
ezüst csat, lemeztöre
dékek és egy füles fe
kete korsó. Mind a 
feltáró Jesszen, mind 
a későbbi orosz régé
szek52 szerint egy sza- 
bír-kazár előkelőség 
sírjáról van szó, Bálint 
Csanád azonban 100 
nyom tatott oldalt 
szentel annak bizonyí
tására, hogy ez nem
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lehet helyes. Korábban ugyan maga is azt val
lotta, hogy egy kazár sírját találták meg,53 ám 
érvei gyengék, kivéve azt a triviális tényt, 
hogy a temetkezés keltezése valóban javításra 
szorult, hiszen a VI. század eleji érmével kel
tezett sír minden bizonnyal VI. századi (is 
lehet!). Fejtegetését zömmel a szablya-kardra 
alapozza, ám -  amint láthattuk -  korántsem 
olyan nagy kuriózum ez s éppen a csirjurti 
szablyák jelzik, hogy ugyanarról a népességről 
lehet szó. Fejtegetéseiben legfőképpen arról 
feledkezik meg, hogy mind a nyakperec, mind 
a lábperec, mind a lábbeli veretek megvannak 
a közép-ázsiai kusán fejedelmi sírokban (Tillia 
Tepe), valamint ismerjük a párthusok anyagá
ból is.54 így tehát igazat kell adnunk a szerző
nek abban, hogy helyénvaló, ha a „szabír- 
kazár viszony megvitatásától továbbra is távol 
tartja magát”55, mert a régészeti leletek alapján 
ilyen etnikai kérdésekben nem szabadna kate
gorikus kijelentéseket tenni, („légből kapottak 
a sír kazár, szabír vagy steppei eredeztetésével 
kapcsolatos elképzelések”). Az helyes meg
jegyzése -  Szemjonov alapján56, hogy feltűnő a 
hatalmas sírgödör, a lócsontok hiánya, az íj és 
a tegez + nyílvasak hiánya. Ha a feliratos 
arany gyűrű sem etnikai jelző, akkor ugyan mi 
lehetne az? Ha valaki egyáltalán nem érti a pe
csétgyűrűje feliratát, akkor nyilván nem is vi
seli. Nem lehetetlen természetesen az sem, 
hogy az ücs tepei sírban valóban egy albániai57 
előkelőség nyugszik, aki perzsa tisztséget vi
selt, ugyanakkor alán vagy szabír eredetű volt. 
Az alánok (ászok-jászok) igen fontos szerepet 
töltöttek be s amint látni fogjuk régészeti em
lékeik is elsőrendű fontosságúak!

77. kép: Vas szablyák a dmitrijevszkojei temető 5.,
126., 52. és 109. sírjából. (Pletnyova 1989,
73., 34. kép)

53 Bálint Csanád, Vestiges archéologiques de l'époque tardive des Sassanides et leurs relations avec les peuples des step
pes. Acta Archaelogocia ASH 30 (1978) 185., 42. j.

54 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. I. MBE. Egyetemi tankönyv gyanánt. Miskolc, 1997.
55 Bálint 1995, 103.
56 А. I. Szemjonov 1987, 59.
57 A topográfiai viszonyokra lásd: Heinrich Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, 1878, 76-85.
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77/a. kép: Feliratos kerámia-töredékek Szarkelből. (Arta- 
monov 1958, 75., 54. kép)

77/b. kép: Csont bogozó bekarcolt díszítményei. (Artamonov 
1958, 42., 28. kép)
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A zsidó vallasd kazár arisztokrácia

Őstörténetkutatásunk egyik nagy hiányossága az, hogy a kutatók -  általában -  nem képesek, 
vagy nem hajlandók egyetemes történeti képben gondolkodni, ehelyett kicsinyes módon és jelen
téktelen szempontok szerint mérlegelnek és ítélkeznek. így van ez Kazária esetében is. Az termé
szetesen külön vizsgálódást kívánna, vajon miért nem foglalkoznak az ún. egyetemes szakkönyvek 
-  súlyához és egykori történeti szerepéhez megfelelő módon és mértékben -  Kazáriával? Vegyük 
példának az akkori világ három nagyhatalmának: Bizáncnak, a szászánida Perzsiának és az arab 
birodalomnak a történetét. Az elérhető könyvekben általában csak utalásokat találhatunk. Bizánc 
történetéről, a legutóbbi időkig, magyar nyelvű szakmunkát nemigen lehetett találni. 36 évvel ez
előtt a Stúdium könyvek sorozatban kiadták Kazsdan és Litavrin munkáját,1 amelynek az eredetije 
1958-ban látott napvilágot Moszkvában. A könyvben Kazária még alcímként sem fordul elő, 
mindössze a bulgárok kapcsán említődik.2 A Larousse enciklopédia bizánci és középkori művé
szetről szóló kötetében3 Kazáriát még a névmutatóba sem vették fel! S a legújabb feldolgozások? 
Pontosan ugyanez a helyzet. Peter Wirt Ír1 5 lényegében tudomást sem vesz Kazáriáról!3 Louis Bré- 
hier két kötetes műve6 legfeljebb abban tér el az előzőktől, hogy a „húnok és az avarok hordáiról” 
beszél, Atillát pedig a fosztogató bandák „könyörtelen és telhetetlen vezérének” mondja,7 a kazá
rokat azonban alig véli említésre méltónak.8 Georgina Hermann magyarul is megjelent munkájá
ban9 még a VII-VIII. század históriája kapcsán sem taglalja Kazáriát, de még csak meg sem emlí
ti. Klaus Schippmann10 11 legalább egyszer megemlíti őket. Az arabok történetét alaposan feldolgozó 
Benke József" sem tárgyalja önállóan, még alfejezetben sem, holott az arabok élet-halál harcot

1 A. P. Kazsdan-G. G. Litavrin, Bizánc rövid története. Fordította: Meggyesi János. Stúdium Könyvek 25. Budapest, 
Gondolat. 1961.

2 Id. mű 61.
3 Art and Mankind Larusse Encyklopedia of Byzantine and Medieval Art. General editor: René Huyghe. New York, 

Prometheus. 1968.
4 Peter Wirth, Grundzüge der byzantinischen Geschichte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1997.
5 Egy-két utalás található a könyvben, például az 59. oldalon
6 Louis Bréhier, Bizánc tündöklése és hanyatlása. I-II. Fordította: Baán István. Varia Byzantina -  Bizánc világa. I. Bizan- 

tinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, 1997.
7 Id. mű 19.
8 Id. mű 45., 62., 67., 88.
9 Georgina Hermann, Perzsa reneszánsz. A múlt születése sorozat. Fordította: Fridii Judit. Budapest, Helikon. 1988.

10 Klaus Schippmann, Grundzüge der Geschihte des sasanidischen Reiches. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darm
stadt. 1990, 70.

11 Benke József, Az arabok története. Budapest, Kossuth. 1987. Új kiadása két kötetben 1997-ben.
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vívtak a VII-VIII. században a kazárokkal. És mégsem!12 Ugyanígy tettek a szovjet-orosz szerzők 
1957-ben13 s ez még érthető, hiszen Pletnyovától tudjuk,14 15 hogy Kazáriával és más török népekkel a 
hatvanas évekig tilos volt foglalkozni, nem utolsó sorban azért, mert a kazárok uralkodó rétege fel
vette a zsidó vallást és Sztálin nagyon nem kedvelte a zsidókat!13 De amíg az egyetemes történeti 
érdeklődés ilyen elképesztően gyenge, addig a hazai és a nemzetközi zsidóság jó száz esztendeje 
rendkívül nagy érdeklődést tanúsít a kazárok iránt. Kohn Sámuel először 1881-ben jelentette meg 
első nagyobb munkáját16 s ebben tág teret szentel a kazáriai eseményeknek. Néhány évvel később 
újabb munkával jelentkezett17 s ebben felvázolta a hatalmas kazár-zsidó birodalmat, sőt azt is kije
lentette, hogy a magyarok is zsidó vallásúak lettek s mint zsidók foglalták el a Kárpát-medencét.18 
S ahelyett, hogy a magyar tudósok nekiláttak volna a kazár-kérdés alapos vizsgálatához, egy oszt
rák kutató, báró Hugo von Kutschera (1847-1910) írta meg a kazárok történetét,1’ ám hogyan? 
Márki Sándor így fogalmazott: „Kutschera, ki mulasztásunknak úgyszólván megérdemelt bünteté
séül azt sütötte ki, hogy a kazárok utódai azok a galíciaiak, kik a nagy világháború idején olyan 
nagy számban özönlöttek be hozzánk, hogy ez már népvándorlásnak is beillenék.”20 Kutschera így 
fogalmazott: „A lengyel zsidók nagyobb része nem a héberektől származik, hanem utóda egy Finn
török népnek, a kazárnak, mely nép a kereszténység kezdetétől fogva a keresztes háborúk idejéig a 
Fekete-tenger és a Káspi-tenger között lakott, és ...nagy tömegben tért a zsidó vallásra.” Kutschera 
elmélete szerint, a 12 ezerről 800 ezerre nőtt, XIX. századi magyarországi zsidóság tehát kazár 
eredetű volt.21 De Venetianer Lajos még ennyivel sem elégedett meg, ő határozottan kijelenti,22 
hogy a magyarokhoz csatlakozott kabarok (kavarok) zsidók voltak, sőt a székelyek, akik valójában 
kabarok, ugyancsak zsidók.23 (Gondoljunk a szombatosokra.)24 25 Aligha van még egy olyan kérdés
kör az őstörténetben, mint a kazár, amelyből mindmáig politikai tőkét kívánnak kovácsolni.23 E té
mában elsőrangú nagymesternek bizonyult a magyar származású Arthur Koestler, aki nagy vissz
hangot kiváltó könyvét 1976-ban tette közzé.26 Ebben a könyvben, amelyet a későbbiekben részle
tesebben tárgyalunk, lényegében Kutschera ötletét dolgozta ki, hangsúlyozva a zsidó történetírás

12 Még Marwan hadjáratainál sem említi meg Kazáriát. Id. mű 171.
13 Világtörténet tíz kötetben. III. Szerkesztette: N. A. Szidorova, N. I. Konrád, I. P. Petrusevszkij és L.V. Cserepnyin. Bu

dapest, Kossuth. 1963, 133. 15 sorban tárgyalja Kazáriát úgy, hogy önálló alcímet sem adtak e résznek.
14 Sz. A. Pletnyova 1990, 77-91.
15 Vö. Arthur Koestler, A tizenharmadik törzs. A kazár birodalom és öröksége. Budapest, Kabala. 1990, 72.
16 Dr. Kohn Sámuel, Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Budapest, Zilahy. 1881.- Reprintben meg

jelent Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990.
17 Dr. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon. Részben kiadatlan kútforrások nyomán. I. A. legrégibb időktől a 

mohácsi vészig. Budapest, 1884.
18 A korabeli kritikára vö. Nagy Gyula, Századok 18 (1884) 884-894.
19 Hugo Freihem von Kutschera, Die Chasaren. Historische Studie. Ein Nachlass. Wien, Adolf Holzhausen. 1909.
20 Márki Sándor, A turáni népek története. Magyar Történelmi Szemle 5 (1976) 28. (Reprint közlés!) -  Márki Sándor ere

deti cikke: Túrán 5 (1922) 25-37. -  vö. uő Kapcsolatok a turáni népek történetével. Túrán 5 (1922) 69-84.
21 A korabeli bírálatra lásd: Dr. Scherer Ferenc, Századok 46 (1912) 62-65.
22 Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel gazdasági 

és művelődési fejlődésére. Budapest, Fővárosi Könyvkiadó Rt. 1922 -  Venetianer Lajos könyvét a 18. laptól a 485-ig 
lapig, Raj Tamás előszavával Gazda István, a Tudománytár sorozatban reprintben megjelentette. Budapest, Könyvérté
kesítő Vállalat, 1986.

23 Különös és sajátságos, hogy a reprint kiadásból éppen a kazár-részt hagyták el! -  Vö. Dobó Andor, Voltak-e zsidók a 
honfoglaló magyarok között? Ez a Hét 3 (1996) augusztus 16. 20-21. o.

24 A korabeli kritikákra lásd: Dr. Török Pál, Századok 57 (1923) 179-182.
25 Utalhatunk itt Bartha Miklós, Kazárföldön. Magyar Fórum könyvek. 1996. c. könyvére, amelyben a betelepült zsidókat 

nevezi kazároknak.
26 Arthur Koestler, The Thirteenth Tribe. The Khazar Empire and its Heritage Randomm House, New York, 1976. - Ma

gyarra Rózsahegyi István fordította: A tizenharmadik törzs. A kazár birodalom és öröksége. Budapest, Kabala Kft. 1990.
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speciális sajátosságait és követelményeit. Fö állítása az, hogy rendkívüli jelentősége van annak, 
hogy a bibliai királyság óta először volt a zsidóknak „önálló államuk és független királyuk”,27 
ugyanakkor a kazáriai zsidók később nyugatra vándoroltak és Galíciában és Lengyelországban te
lepedtek le. Nehezen érthető ennek fényében, miért ágálnak és tiltakoznak napjainkban annyira a 
nemzeti tudományok ellen?28 Mivel magunk úgy véljük, hogy Kazária egykori népességének 
szerves része volt a magyar, szükségszerű az írott forrásokat sorra vennünk, mivel a régészeti 
emlékek (feliratos gyűrűk, menórás téglák, sírkövek etc.) csak arra vonatkozóan bizonyítékok, 
hogy Kazáriában és környékén éltek zsidók, sőt e népesség egyes tagjai elkerültek a Kárpát-me
dencébe is.29

78. kép: Zsidó sírkövek Phanagóriából. (Pletnyova 1989, 127.)

79. kép: Az ellendi II. temető 70. és 128. sírjában talált zsidó feliratos gyűrűk. (Kiss 1970, 342., 3-4. kép)

27 Koestler id. mű 40., 62.
28 Az ELTE rektora, Szabó Miklós nyilatkozata a Magyar Hírlap 1997. november 3-i számában. Szerinte nincs és nem is 

szükséges „nemzeti tudomány”.
29 Kiss Attila, 11th Century Khazar Rings from Hungary with Hebrew Letters and Signs. Acta Archaologica ASH 22 

(1970) 341-348. -  Erdélyi István, Különös leletek a jugoszláviai Vajdaságból. Antik Tanulmányok 24 (1977) 87-96. -  
Bálint Csanád, A kazár kaganátus régészeti kutatása a Szovjetunióban. Magyar Tudomány 87 (1980) 381-386.
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A kaukázusi forrásokat nagyobbrészt már számba vettük, következzenek most az arabok. Elég
gé elterjedt az a tudományos vélemény, hogy az arabok új kultúrát teremtettek, Goldziher Ignác 
azonban úgy íogalmazott: „a Kelet csak visszaajándékozta a Nyugatnak, amit tőle nyert. E művelt
ségnek csak a nyelve volt arab.”30 31 Az azonban nem vitás, hogy az arab és perzsa utazók igen sok és 
fontos feljegyzést készítettek. Ibn Rusztah és Gardizi szerint a kazárok a besenyőktől délnyugatra 
laktak, a kazárok tartományában szántóföldek és sok kert van s ez a föld az életnek sok kényelmét 
nyújtja. Méhek is nagy számban vannak és jó viaszt visznek ki innen. A kazárok és a bulgárok kö
zött van a burtászok tartománya, akik a kazárok fennhatósága alatt állnak s közülük tízezer lovas 
áll ki. Ibn Fadlan a kazárokról a következőket írja: a kazárok fővárosát Itilnek hívják s Itil egy
szersmind a folyó neve is, amely a ruszok és a bolgárok tartományából Kazárországba folyik. Ka
zár az ország neve s nem város vagy hegy neve. (Itil) város két részből áll, az egyik a folyó (az 
Itil=Volga) nyugati partján, s ez a nagyobbik, a másik a keleti parton fekszik. A király a nyugati 
várost lakja s kazár nyelven ilik-nek nevezik3' s ugyanőt bégnek (bak) is címezik. A nyugati várost 
kőfalak veszik körül, e rész nagyon terjedelmesen épült s épületjei nemezzel fedett faházak s csak 
igen kevés ház készült agyagból. A város lakóinak vásárterei és fürdői is vannak. Ebben a város
ban igen sok moszlim lakik, akiknek száma tízezernél több s nekik harminc mecsetjük is van. A ki
rályi kastély a folyóparttól távol fekszik s az épület téglából épült, a királyon kívül másnak nincsen 
téglából készült háza s a király nem is engedi meg, hogy más is téglából építkezzen. A városfalnak 
négy kapuja van, (ezek közül) az egyik a folyó partján, a másik a városon kívül a puszta felől van. 
A király zsidó vallású s azt mondják, hogy a főurak közt négyezren veszik körül. A kazárok mosz- 
limokból, keresztényekből, pogányokból állanak, ám legkevesebb közöttük a zsidó, noha a királyuk 
azok közül való. A legtöbb a moszlim és a keresztény, noha a király és a főurak a zsidó valláson 
vannak. Szokásaik túlnyomó részben a pogányok szokásaival egyeznek, a köszöntés náluk abból 
áll, hogy tiszteletből egymás iránt, egymás előtt földre borulnak. Országuk törvényei ellenkeznek 
a moszlimok, a zsidók és keresztények intézményeivel. A király derékhada 12 000 emberből áll... 
A királynak kilenc bírája van a zsidók, a keresztények, a moszlimok és a bálványimádók közül... 
A kazár fővárosnak nincsenek falvai, hanem csakis szélesen elterjedt mezői vannak, amelyekre 
nyaranta kimennek... Táplálékuk javarésze rizsből és halakból áll... a legtöbb árucikk Kazár város 
keleti részében található, s itt lakik a moszlimok és a kereskedők legnagyobb része.” „A kazár ki
rály címe kákán, minden négy hónapban egyszer megy ki sétálni, tulajdonképpen címe „nagy ka- 
gán”, a helytartójának címe „kagán bég" s ő vezényli a hadsereget és kormányozza az országot, ő 
intézi a háborút, a szomszéd királyok neki engedelmeskednek. Ez az (al)király naponként a nagy 
kákán elé járul alázatosan és szerényen. A főkirály elé csakis mezítláb járulhat, s ilyenkor kezében 
egy nyaláb fát tart s midőn üdvözli őt, a nyalábot előtte meggyújtja, ami után a királyi székbe tőle 
jobbra leül. Ennek helytartója a kende kákán, akit a hivatalban egy dzsauszírnak címzett férfi kö
vet. A kazár király a szokásos törvényeknek megfelelően tizenöt nővel bírhat, akiknek mindegyike 
királyi hercegnő, leányai a szomszédos királyoknak. Ágyasai hatvan fiatal lány...Amikor a főkirály 
kilovagol, serege is kíséretében van, de közte és a hadsereg között egy mérföldnyi távolság van és 
senki az alattvalói közül nem láthatja őt, hanem (aki előtte ellovagol) arcra borul és csak akkor 
emeli fel a fejét, amikor már elhaladt mellette. Előtte a Nap-korongot viszik! A főkirály csak 
negyven évig uralkodhatik, amikor ezt az évet csak egy nappal is túlélte, a nép és a főurak által 
megöletik, mert azt mondják, esze meggyengült, belátása megingott.” A szlávok és szomszédaik

30 Goldziher Ignác, A történetírás az arab irodalomban. Budapest, 1895, 24.
31 Ilik vagy jelek=Illak vagy Ellák!
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mindnyájan a kazár királynak engedelmeskednek.”32 Ibn Haukál és Isztakhri lényegében hasonlóan 
írt Kazáriáról, néhány részletkérdésben azonban van eltérés. így ők írták le a kazár istenítéletet, itt 
említődik Szemender városa, amelynek sok kertje van, (negyvenezer szőlőskerttel). Az egész ka
zár birodalomban nincs olyan népsokaság, mint Szemenderben. „A burtászok szomszédai a kazá
roknak s e kettő között nem lakik más nép.” Ibn Haukál is ismeri a kazár főkirály megválasztásá
nak furcsa szokását, hogy selyemzsinórral fojtogatják s így kell megmondania hány évig kíván 
uralkodni. О azt is mondja, hogy kagán csak az lehet, aki zsidó valláson van. A kagán sátrai, ami
kor a szabadban vannak, magasabbra helyeztetnek, mint a királyé s a városban (Itilben) a palotája 
szintén magasabban fekszik, mint a királyi lak.”

Ibn Kordádbeh megemlíti Belendzser városát, Szuvár vagy Szerír tartományt. О úgy tudja, 
hogy „a kazároknak két osztálya van, az egyik a katonai réteg, ez moszlimokból áll, a másik a zsi
dók s ők a polgári elem. Régebben nem ismertek vallást, olyanok voltak, mint a turkok... 
Konstantinápoly császára, Harun al-Rasid idejében a birodalmában található zsidókat onnan szá
műzte, akik azután Kazárországba mentek s ott egy gondtalan, egyszerű népet találtak, akiknek 
hittételeiket előadván, a nép azokat üdvösebbnek találta annál, amit addig gyakoroltak s a vallásu
kat elfogadta. A kazárok 868. évben tértek át az iszlámra.33 Maszudi is leírta a kazár fővárost, 
amely egy szigeten épült s egyik végén emelkedik a királyi palota, amelyet hajóhíd köt össze a 
partokkal. E város lakossága moszlimokból, keresztényekből, zsidókból és pogányokból áll. A ki
rály és udvara a zsidó valláson van. A kazár király Harun al-Rasid uralkodása alatt (809-ben) tért 
át a zsidó vallásra, amikor a moszlim tartományokból (értsd: Korezm!) és később Rum (értsd: Bi
zánc) birodalomból fölösszámú zsidók özönlöttek a kazárokhoz. A bizánci császár (I. Romanosz 
Lakapénosz 921-944) ugyanis erőnek erejével keresztényekké akarta tenni őket, amely erőszak 
miatt számosán közülük a kazárokhoz menekültek.34 Az uralkodó elemet a kazár birodalomban a 
moszlimok alkotják, mert a király testőrei közülük valók. Ők Korezmből származtak ide! A vezír 
is mindig közülük való. Jelenleg mintegy hétezer íjász van, vértet, sisakot és vasinget hordanak. E 
földrészen a kazár király az egyedüli, aki zsoldos katonákat tart. A moszlim korezmieknek me
csetjeik, iskoláik vannak, ahol a gyermekek a Koránt tanulják. Maszudi szerint a kazár főkirálynak 
nincs igazi hatalma, állandóan palotájában él...nem parancsol, nem kormányoz. Ha súlyos baj éri 
az országot a főkirályt megölik. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy Maszudi erről azt írta: 
„Nem tudom, hogy ez a szokás régi-e vagy csak az újabb időkben kezdődött? Isten tudja, hogy 
mint voltak ezek a dolgok.”35 Az arab és perzsa, tehát az ún. keleti kútfőkre vonatkozó kritikai 
megjegyzések36 pontosították a forráshelyek kritikus kitételeit, ám számos ellentmondás és vitatott 
kérdés mindmáig fennmaradt. Mielőtt ezekre rátérnénk, ismerkedjünk meg Kazária történetére vo
natkozó másik híres írott forrással: József kazár király és Chászdái ben Jiczchák ibn Saprút cordo- 
vai zsidó főminiszter közötti levelezéssel. A cordovai államférfi 955 táján írta meg nevezetes le
velét József kazár királynak,37 s ebben arra kéri őt, írja meg neki, miként történt az izraelitáknak e 
helyen való letelepedése, minő törzsből való a király, milyen a kormányforma, országának mekko
ra a terjedelme, hány tartománya van, mekkora a serege, etc. József kazár király 960 táján vála

32 A magyar honfoglalás kútfői. A honfoglalás ezredéves emlékére. Szerkesztette: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. Buda
pest, MTA. 1900, 159-220. -  Reprint kiadása a Nap Kiadó által 1995.

33 Uott 221-245.
34 Uott 255. Korezm szerepét erőteljesen hangsúlyozza Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest, Hungária. 1950, 227- 

229.
35 Uott 260.
36Thnry József, Századok 37 (1903) 240-246. -  Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó.

1988, 257 skk. -  Vékony Gábor, A kazár kérdés 1. A kazárok és a zsidóság. Életünk 30 (1992) 919-938.
37 Khon Sámuel, Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Budapest, MTA. Reprint 1990, 10-23.
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szolt a spanyol hitsorsosának.38 A kazárok eredetéről a következőket írta: „Tudd meg, hogy Jafet- 
nek és Togarmáhnak vagyunk az ivadékai. ..Togarmáhnak 10 fia volt s ezek neve: Újgur, Tirosz 
(tauriszi?) Avar, Ugin, (hűn), Bizal (barszil?), Tárna, Kazár, Bulgár és Szavír (szabír).-.Több nem
zedék múlt el, míg köztük király támadt, akinek a neve Bulán...(de mondta Bulán) a nép, mely fö
lött uralkodom, pogány...a király összehívta nemeseit és szolgáit és egész népét...a zsidó hitet elfo
gadták. О (seregével) ment Rudlán (Darjal, azaz az alánok) országába és Árdil (Árdebil?)39 orszá
gába (ezelőtt 340 évvel, azaz 620 körül). Bulánnak híre az egész földön elterjedt. Hallották Edom 
(Bizánc) királya, az izmaeliták (arabok) királya...Bulán unokáinak egyike király lett, a neve Óbád- 
jah volt...ő zsinagógákat, iskolákat épített, sok izraelita bölcset gyűjtött össze...utána Chizkijah kö
vetkezett...Menáseh. (Manasszeh?)...Ckánukah (Hanukah)...Jiczhák (Izsák), Zebulun, Benjamin, 
Áron és én, Áron fia, József.” „Én az (Itil) folyó torkolatai mellett lakom, és nem engedem, hogy a 
ruszok, akik hajókon jönnek, ezeken átmenjenek...Királyságomban három székváros van. Az 
egyikben a királyné lakik szolgálóival, (érdekes, hogy e levélben nem történik említés a királyi há
remről, csak egy királyné szerepel!)...a másik város kisebb, a harmadik városban én lakom előke
lőimmel, szolgáimmal s minden tisztviselőimmel...ez is kicsiny város és köralakú...Egész télen át a 
városban lakunk, de Niszán havában (áprilisban), a városból kimegyünk s kiki az 6 mezejére vagy 
kertjébe megy a munkája után. Minden családnak van birtoka, melynek határai között vándorol és 
tanyáz örömben és dalokkal. Én, előkelőim s szolgáim 20 paraszanga nagy utat csinálunk, míg 
Varsán nevű nagy folyóhoz nem érünk...Kiszlev havának (október-november) vége felé, a Hanuka 
ünnepre ismét székvárosunkba érünk. Az országban nincs gyakran eső, de sok folyó van benne,

amelyben temérdek a hal,...a föld 
jó  és televény, szántóföldekkel, 
dús szőlőhegyekkel, kertekkel és 
faültetvényekkel van tele...azon
kívül mindenféle gyümölcsfánk 
van nagy sokaságban.”

Mindezek után a legfontosabb 
kérdés az, amelyre a régészeti le
letek is részben feleletet adnak 
majd, milyen nyelven beszélt a 
kazár nép? Mindenek előtt meg 
kell említeni, hogy egyre nő a ro
vásírásos emlékek száma. A ne
vezetes novocserkaszki agyag ku
lacsok40 41 mellett csonttégelyeken, 
köveken (Majackoje és Huma- 
raJ1), téglákon (Szarkel42 43), marha-

80. kép: Téglákra karcolt ábrák a szarkeli várból. (Artamonov 1958, koponyákon találtak meglehető-
24., 13. kép és 1962,304.) sen hosszú rovásfeliratokat. Fél

38 Uott 28-43.
39 P. Cassel, Der khazarische Königsbrieí aus dem 10. Jahrhundert. Berlin, 1877, 208.: Ardil-t Erdéllyel azonosította.
40 S. A. Pletnjowa, Die Chasaren. Leipzig 1978, 72. kép.
41 Erdélyi István, A humarai vár és feliratai. Antik Tanulmányok 30 (1983) 264—266.
42 M. I. Artamonov 1958, 24.
43 Vásáry István -  J. S. Klastomij, A Runic Inscription on a Bull Skrull from the Volga Region. In: Between Danube and 

Caucaus. Szerkesztette: Kara György. Budapest 1987, 171-180.
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81. kép: A novocserkaszki kulacs rovásírásos felirata és a kockij gorodoki ezüst tál rovás betűi (Pletnyova 
1981, 49. kép)
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82. kép: Felirat az Arai tó keleti vidékéről. -  Rovás 82/a kép: Rovásfelirat íjcsonton a Manies folyó 
felirat egy Volga-vidéki bikakoponyán. mentéről és Tuva vidékéről. (Harmatta
(Harmatta 1980, 6-7. kép) 1980, 1-2. kép)

évszázaddal ezelőtt felfigyelt már Ligeti Lajos44 a kazár rovásírásos fontos szerepére, úgy vélvén, 
hogy a türk és a magyar rovásírás között a „köztes” szerepét a kazárok tölthették be. Ligeti azt is 
hangsúlyozta: a kazároknak egy másik abc-jük is van, amelyet a ruszoktól vettek át, ezt balról 
jobbra kell olvasni és 21 jelet tartalmaz, ezt -  Farud din Mubarak Sah könyve szerint -  leginkább a

44 Ligeti Lajos, A kazár írás a magyar rovásírás. Magyar Nyelv 23 (1927) 473-476. -  Jó összefoglalást ad: Vékony Gábor, 
Szkíthiától Hungáriáig. Válogatott tanulmányok. Életünk Könyvek. Szombathely 1997. -  Új szempontokat vet fel: Var
ga Géza, A székely rovásírás eredete. Irástörténeti Kutató Intézet. Budapest 1998.
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zsidók használták. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a székely -  magyar rovásírás közvetlenül nem 
származhatik a türkből! Az is igazolt, hogy a kazárok használták a héber írást is. Nos, mit monda
nak a keleti kútfők a kazárok nyelvéről és embertani alkatáról? Isztakhri és Ibn Haukál szerint a 
burtászok nyelve különbözik a kazár és a bolgár nyelvtől, tehát a kazár és a bolgár hasonlít egy
máshoz.45 Ibn Fadlan pedig a következő -  igazán meglepő, talán azt is mondhatnók: megdöbbentő 
-  jellemzést adta: „A kazárok nyelve nem hasonlít sem a turk, sem a perzsa nyelvhez, sőt a világ 
egy nyelvéhez sem.”4'’ De Isztakhri is tulajdonképpen ugyanezt mondja: „A kazár nyelv különbö
zik a török és a perzsa nyelvtől s a világnak egy olyan nyelve sincs, mely az övékhez hasonlíta
na.”47 Ezek az arab és perzsa utazók találkoztak eleven kazárokkal, beszéltek velük vagy kortár
saikkal, tehát szem- és fültanúk, akkor hogyan lehetséges mégis, hogy az ezredévvel későbbi szoba
tudósok minden további nélkül kétségbe vonják a szavaikat?48 Peter Golden legalább igyekszik tár
gyilagosnak látszani, modván: a kazár etnikum meghatározásában erősen hátrányban vagyunk, 
mert kazár nyelvű szövegek nincsenek.49 Ibn Haukál ugyan egy kicsit mást mond, mert azt közli, 
hogy a bolgár nyelv is olyan, mint a kazár.50 Maszudi, akit korábban idéztem, kijelenti, hogy a ka
zárokat törökül szabíroknak hívják, perzsául kazaránoknak mondják.51 52 Arra már Joseph Marquart 
rájött,57 hogy az orosz évkönyvek fehér ugorjai a kazárokat, a fekete ugorok pedig a magyarokat 
jelentik. „Azután eljöttek a fehér ugorok (ugri bjelii) és ők következtek a szlovének földjén (zem- 
lju szlovenszku). Ezek az ugorok pedig Herakléosz császár idejében (VII. század!) tűntek fel, aki 
Khoszróv (Khozdroj) perzsa császár ellen hadakozott.” „Ezután jöttek a pecsenyegek, majd a feke
te ugorok (ugri csornii) mentek Kijev mellett, később Oleg idejében (IX. század!)”53 Mielőtt fel
vetnénk határozottabban mi is azt, amit elődeink, a régi történetírók oly egyértelműen vallottak,54 
hogy ti. a kazároknak igen sok közük kellett legyen a magyarokhoz, olvassuk el előbb az ember
tani jellemzésüket is. „A kazárok külsejükre nézve sem hasonlítanak a turkokhoz, mert fekete ha
júak. Kétféle kazár van, az egyik kazár fajt kara kazárnak hívják, ezek annyira sötét barnák, hogy 
majdnem feketék, mint az indiaiak, a másik kazár faj fehér és szépséges arányai által feltűnő.” Isz
takhri nyomatékosítja ugyanezt: „A kazárok nem hasonlítanak a törökökhöz s fekete hajúak.”55 Jo- 
szipon zsidó történetíró a magyarok származásáról írva a következőket közli: Togarmah 10 család
ból áll, amelyektől származtak: Kazár és Pacinák (besenyő), Álikánosz (alán) és Bulgár, Rágbina

45 MHK Budapest, 1900, 159.
46 MHK Budapest, 1900, 216. -Zeki Validi Tógán, Ibn Fadlan's Reisebericht. Abhandlungen für die Kunde des Morgen

landes XXIV/3. Leipzig 1939. Reprint: Lichtenstein 1966, 103 skk. -  vő. Kmoskó Mihály, Mohamedán írók a steppe 
népeiről. Földrajzi irodalom 1/1. Magyar Őstörténeti Könyvtár 10. Szerkeszti: Zimonyi István. Budapest, Balassi. 1997, 
48-49.

47 MHK Budapest, 1900, 230.
48 Wilhelm Tomaschek, Die Goten in Taurien. Etnologische Forschungen über Ost-Europa und Nord-Asien. Wien, 

Holder. 1881, 18: a kazárokat török hordának titulálja! -  Németh Gyula, A magyar népnév, a magyar törzsnevek és a 
kazár népnév. Magyar Nyelv 35 (1939) 68: az is bizonyos (?!) hogy a kazárok törökök!

49 Peter B. Golden, Khazar Studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Bibliotheca Orien
talis Hungarica XXV/1. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1980, 262: In any discussion of Khazar ethnic affinités, we are 
handicapped by the lack of any texts in the Khazar language.

50 MHK Budapest, 1900, 239.
51 Czeglédy Károly, A szavárd-kérdés Thury József előtt és után. Magyar Nyelv 55 (1959) 380.
52 Joseph Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Ethnologische und histroisch-topographischen Studien 

zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (cca. 840-940). Hildesheim, G. Olms. 1961, 39.
53 Hodinka Antal, Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. „Az orosz évkönyvek teljes gyűjteménye.” Budapest, MTA. 

1916, 32-35.
54 Például Lukácsy Kristóf, A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei. Eredeti örmény kútfők után -  Kolozsvár 

1870, 130: A magyar fajhoz számíttatnak a régiség nyomozók egyhangú ítélete szerint a Kazárok.
55 MHK Budapest, 1900, 216., 230.



98 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

(varég) és Turk, Bűz (űz) és Zabűk (szabír?), Ungri és Tilmecz (besenyő tolmács). Ezek a népek 
az Atil (Volga) folyó mellett laknak, csak az Ungár, a Bulgár és a Besenyő lakik a Duna mellett.56

Ezek után joggal azt várná az ember, hogy a magyar nemzeti krónikákban fölös számban talá
lunk adatokat vagy legalább is utalásokat a kazárokra. Ám ez egyáltalán nincs így! Anonymus 
egyszer említi őket, Kézai Simonnál többen (pl. Szabó Károly57) a fehér kunokat (Comanos Albos, 
terra Comanorum, regnum Comanorum58) azonosították a kazárokkal. A Képes Krónikában viszont 
van egy olyan adat, amelyet annak igazolására szoktak felhozni, hogy a magyarok között igenis 
voltak zsidó hitű kazárok. Amikor ugyanis Hunor és Magor vadászni indultak...a meótiszi mocsa
rak közé mentek és öt évig el nem mozdultak onnan. Mikor a hatodik esztendőben kijöttek, a pusz
taságban véletlenül a Bereka-fiak feleségeire és leányaira bukkantak, akik férfiak nélkül sátoroztak 
s éppen a kürt ünnepét ülték, és zeneszóra táncot jártak.59 A zsidó szerzőknek igazuk lehet abban,60 
hogy a Tórában szereplő Ros (Rajs?) hasono, a kürtharsogás napjáról lehet itt szó. A kürt neve só- 
fár61 ennek hibátlan kosszarvból kell készülnie. A zsidó újév köszöntése ez. Ugyancsak ide sorol
ható a sátor is, a Tóra előírja, hogy a sátrak ünnepén minden zsidó a pusztai vándorlás emlékére 
sátorban lakjon.62 Igen, csakhogy itt éppen arról van szó, hogy a Bereka-lányok (talán bolgárok?) 
ülték a kürt ünnepét és nem a magyarok. Az azonban nem kétséges, hogy a továbbiakban alaposan 
utána kell néznünk Kazária kiterjedésének, lakóinak és szomszédainak, a nyelvi maradványoknak, 
a régészeti emlékeknek, temetkezési szokásainak, díszítő művészetének. De legalább ilyen fontos 
kérdés az, hogy a kazárok mikor tértek át a zsidó hitre és milyen célból tették ezt? S mindenek 
előtt persze ki kell vizsgálnunk azt, hogy milyen források alapján terjedt el az a máig élő álláspont, 
hogy a magyarok évszázadokon át a kazárok szolganépe volt.

56 Khon Sámuel, Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. Budapest, MTA. Reprint 1990, 4.
57 Anonymus Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Fordította: Pais Dezső. Bu

dapest, Helikon. 1977, 89, 153. „...a magyarok Mén-Marótnak mondták, mégpedig azért, mert több asszonya volt, ezt a 
földet az a népesség lakta, amelyet kazárnak (gentes qui dicitur cozar) mondanak.” SRH I. 49. -  Szabó Károly, Kézai 
Simon mester Magyar krónikája. Pest, Ráth Mór 1862, 11., 17., 44.

58 SRH I. Bp. 1937, 146., 148., 165.
59 A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. Fordította: Bellus Ibolya. Budapest, Helikon. 1986, 6. -Anno verő 

VI-o exeuntes, in deserto loco sine maribus in tabernaculis permanentes uxores ac pueros filiorum Bereka, cum festum 
tube colorent et coreas ducerent ad sonitum simphonie, casu repererunt. SRH I. Bp. 1937, 251.

60 Venetianer id. mu 15.
61 Sajnálatos, hogy Bartha Antal tévesen jelöli meg e fogalmat és a sófárt gránátalmának nevezi. A magyar nép őstörténete. 

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 272.
62 Deutsch Róbert, Landeszman György etc.. Halljad Izrael. A zsidó vallás alapjai. Budapest, MIOK 1987, 103-105. -  Dr. 

Hahn István, Zsidó ünnepek és népszokások. Budapest, Makkabi. 1995, 31, 33., 37-40.
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Az alánok szerepe és hatása

Az írott és a tárgyi források egyértelműen arról vallanak, hogy Kazária népei sem eredetüket, 
sem nyelvüket, sem vallásukat, sem kultúrájukat illetően nem voltak egységesek, nem voltak ho
mogének. Vegyük sorra most azokat a népeket, etnikumokat, amelyeknek biztosan igen nagy ré
szük volt a kazár birodalom arculatának megformálásában. A kaukázusi hunokról és a szabírokról 
már beszéltünk. Következzenek most az alánok.

Nemzeti krónikáink közül mind Kézai Simon,1 mind a Képes Krónika2 elbeszéli, hogy Hunor 
és Magor (Mogor) a meótiszi ingoványokban rábukkant Belár (Bulgár?) fiainak a nejeire és gyer
mekeikre, akiket „vagyonostól sebesen nyargalva a Meótisz ingoványaiba vittek. Történt pedig, 
hogy azon gyermekek közt az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, akiknek egyi
két Hunor, a másikat Magor vette nőül. S ezen nőktől vették eredetüket a hunok valamennyien (és 
a magyarok.)”3 A Képes Krónika majdnem ugyanígy mondja el a történetet: „Történt pedig, hogy 
abban a küzdelemben ama gyermekek között az alán fejedelemnek, Dulának két leányát is elfog
ták, az egyiküket Hunor, a másikukat Magor vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származtak 
azután az összes hunok, illetve magyarok.”4 Gondoljunk csak bele, hogy mit adnak tudtunkra a 
krónikások? Azt, amit Munkácsi Bernât nagyon tisztán így fogalmazott meg: „ily módon az alán 
asszonyok lettek az ősanyái az egész magyar népnek!5 Elegendő-e ebben az esetben is arra hivat
kozni, hogy csupán egy mondai elemről van szó? Valójában mi teszi bonyolulttá az alán-kérdést? 
Nyilvánvalóan az, hogy a magyar nyelvben eléggé jelentős számú alán jövevényszó található: 
agyar, Aladár, ara, ár, asszony, éd(es), ezüst, ezer, fizet, gaz, gazdag, gond, híd, kard, kert, legény, 
mén, méreg, nád, nemez, ostor, öszvér, részeg, szekér, tej, tíz, tölgy, üst, üstök, üsző, üveg, vám,

1 Kézai Simon mester Magyar krónikája. Fordította: Szabó Károly. Pest, Ráth Mór. 1862, 9. -  A magyarok elődeiről és a 
honfoglalásról kortársak és krónikások híradásai. Szerkesztette: Györffy György Budapest, Gondolat. 1958, 140.

2 A Képes Krónika latin eredetijének fordítása. Fordította: Bellus Ibolya. Budapest, Helikon. 1987, 6.
3 M. Florianus, Chronica Hungarorum. Fontes historiae Hungaricae II. Lipsiae 1883, 55: ...in deserto loco sine maribus in 

tabernaculis permanentes uxores ac pueros filiorum Belar casu repereunt, quos cum rebus eorum in paludes Meotidas 
cursu celeri deduxerunt. Accidit autem princips Dule Alanonim duas filias inter ilos pueros comprehendi, quarum unam 
Hunor et aliam Mogor sibi sumpsit in uxorem. Ex quibus mulieribus omnes Huni sive Hungari originem assumpsere. 
-  SRH I. Budapest 1937, 145: a sive Hungari kitétel nem szerepel! -  Ugyanígy: A. F. Gombos, Catalogus fontium histo
riae Hungaricae. I. Budapestini 1937, 2134.

4 SRH I. 251.
5 Munkácsi Bemát, Alán nyelvemlékek szókincsünkben. Ethnographia 15 (1904) 1.
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83. kép: Alán fejdíszek. (Raudonikas 1972, 202., 2. kép)

6 Munkácsi id. mű 7-14 - vő. Makkay János, Attila kardja, Ár
pád kardja. Irániak, szarmaták, alánok, jászok. Szeged, 1995, 
106.

7 Harmatta János, Irániak és finnugorok, irániak és magyarok. 
In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Bartha 
Antal, Czeglédy Károly és Róna-Tas András. Budapest, Aka
démiai Kiadó. 1977, 178-182.

8 Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 
Hrsg. Georg Wissowa. I. kötet Stuttgart, Metzlerscher Ver
lag. 1894, 1282. h.

9 Flavius Josephus, De bello judaico. -  Der jüdische Krieg. 
Grieschisch und Deutsch. Band II, 2. Buch VI-VII. Hrsg. Ot
to Michel und Otto Bauerfeind. Wissenschaftliche Buchge
sellschaft. Darmstadt, 1969, 118-121. Magyarul: A zsidó há
ború. Fordította: Révay József. Budapest, 1948. Ötödik ki
adás: Bibliaiskolák közössége, Budapest. 1990, 466. -  Jo
sephus Flavius, Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról. 
Fordította: Hahn István. Prometheus könyvek 5. Budapest, 
Helikon 1984. -  Flavius József óhéber történetírónak A zsi
dók ősrégi voltáról szóló vitairata. Magyar-latin kiadás! For
dította: Dr. Istóczy Győző. Budapest, Buschmann. 1903.

10 A Hyrcaniai tenger azonos a Kaszpi-tóval, amely mellett a 
Kr. sz. utáni évszázadokban a párthusok birodalma volt. Vö. 
De bello judaico. Id. mű 263., 127. jegyzet

vásár, verem, vért, zöld zsineg6 -  és bizony 
nagy és nyitott kérdés: mikor és hol kerültek 
ezek a fontos szavak a nyelvünkbe?7

Az alánokról először a Kr. születése utáni 
időkben Lukiánósz tesz említést, aki szerint 
az alánok a szkítákkal megegyeznek mind 
nyelvükben, mind fegyverzetükben mind a 
viseletűkben, éppen csak a hajuk rövid, nem 
úgy, mint a szkítáké, akik hosszú hajat visel
nek.8 Josephus Flavius (37-100) két munká
jában is megemlékezik róluk.9 A zsidó hábo
rú c. művében ez olvasható: „az alán nép a 
Tanais folyó és a Maionitisz tó között lakó 
szkíta néptörzs (Volksstamm). Ez a nép eb
ben az időben elhatározta, hogy rablóhadjára
tot indít Médiába és még azon túl is. Ebben 
az ügyben tárgyaltak a hyrcaniaiak királyá
val,10 mert ez az ura annak a szorosnak, ame
lyen Nagy Sándor király (König Alexander)

83/a kép: Alán viselet XI-XV századi freskókról.
(Raudonikas 1972, 200., 1. kép)
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vaskaput csináltatott, hogy el lehessen zárni. Miután a hyrcaniaiak királya megengedte nekik az át
vonulást, nagyszámú csapattal megrohanták a gyanútlan médeket és teljesen kifosztották a népes 
országot, amelyben rengeteg a hasznos háziállat. És senki sem mert szembeszállni velük. Pakorosz 
az ország királya, rémülten menekült a pusztaságba, mindent otthagyott nekik, és csak nagy 
üggyel-bajjal sikerült 100 talentum lefizetése árán kiváltani a feleségét és ágyasait, akiket az 
alánok elfogtak... eközben eljutottak egészen Armeniáig, amelynek Tiridates volt a királya. Ez 
szembeszállt velük, ütközetbe is bocsátkozott, azonban majdnem élve elfogták. Ugyanis egy alán 
messziről hurkot (Schlinge, azaz lasszót!, perzsául: kamand) vetett rá, és el is hurcolta volna ma
gával, ha a királynak nem sikerül a hurkot (Seil) még idejében elvágnia a kardjával és így megme
nekülnie. A harc még jobban megvadította őket, az egész országot elpusztították...”

Már Lukiánósznál olvashatunk egy Kona nevű országról, amelyet az Aveszta Kanga, a kínaiak 
pedig Kang-kü néven említenek." Kanga-nak két szempontból is jelentősége van. Az egyik, hogy 
a Kr. sz. előtti évszázadokból ismerjük a földrajzi fekvését," azaz tudjuk, hogy Kang-kü az Arai- 
tótól délre terült el, az egykori Korezm, majd a kusán birodalom szomszédságában.'3 A másik az, 
hogy a Kanga egybecseng -  a majd később tárgyalandó -  kanga-r népnévvel, amelyet a besenyők 
kapcsán emlegetnek a források. A Kang-kü szomszédságában volt a kínaiak által Jen-tca-i-nak ne
vezett Alania. De kik voltak az alánok? Már Sztrábón szól egy ászi-an nevű népről: „A szkíták na
gyobb részét a Kászpi-tengertől kezdve daháknak nevezik, a tőlük keletre lakókat masszagéták- 
nak és szakáknak...a nomádok közül a legismertebbek azok, akik a hellénektől elvették Baktriát, 
az ászi-ószok, a Paszianószok, a tokhárok és a szakaraulok.”11 12 13 14 Ammianus Marcellinus (IV. század) 
viszont azt írja, hogy az alánok masszagéták (Massagetas, quos Alános nunc appellamus,...ad 
usque Halanos pervenit, veteres Massagetas,15), akik „nomádokként mérhetetlen területeken kóbo
rolnak... mindnyájukat alanusnak nevezik erkölcseik, vad életmódjuk és egyforma fegyverzetük 
miatt.” Ezután Ammianus a hónoknál már megismert pocskondiázásba fog s így folytatja: „nincs 
semmilyen viskójuk, nem forgatják az ekevassal a földet, hanem hússal és bőségben lévő tejjel 
táplálkoznak szekereken ülve, melyeken fakéregből domború fedeleket raknak, és így vonulnak 
azokkal a végtelen kiterjedésű pusztaságokon...úgy étkeznek, akárcsak a vadállatok...”16 „Az Iszter 
érinti a szauromaták országát, amely az Ázsiát Európától elválasztó Tanais folyóig terjed. Az alá- 
nusok átkeltek a Tanaison...Az alánok csaknem valamennyien nyúlánk termetű, szép külsejű, kö
zepesen szőke hajú (tehát europid típusú!) és kissé mogorva tekintetük miatt félelmetes embe
rek.”17 Mi itt a lényeg számunkra? Először is az, hogy az alánok Közép-Ázsiából, az Aral-tó vidé
kéről érkeztek a Volga-Kaukázus-Don közti területekre, ahol a szarmata aorsz-szövetségbe tartoz
tak (aorsz-arsz-ász) és két nevük volt: az ász és az alán! Ennek a változata a kínai Jen-tca-i név is. 
A szarmaták népei közé tartoztak tehát, de valójában nem tudjuk, milyen volt a nyelvük! A Ta- 
mány félszigeten előkerült egy kő sírsztélé, amelyen görögül az áll, hogy a 208-ban elhunyt Hérák 
alán főtolmácsé volt,18 ebből azonban az még nem derül ki, hogy milyen nyelvről fordított görög

11 L. A. Maculevics 1947, 127 skk.
12 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Körösi Csorna Kiskönyvtár 8. Szerkeszti: Ligeti 

Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1969, 30-31.
13 Sz. P. Tolsztov, Az ősi Chorezm. Budapest, Hungária. 1950, 148-150.: Kangha-Kang-kü azonos lehetett Korezmmel!
14 Strabón, Geógraphika. Fordította: Földy József. Budapest, Gondolat. 1977, 543.
15 Ammianus Marcellinus, Römsiche Geschihte. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. Wolfgang Seyfahrt. Vierter Teil. Schriften 

und Quellen der alten Welt. Band 21,4. Berlin, Akademie-Verlag. 1971, 82.
16 Ammianus Marcellinus, Róma története. Fordította: Szepesy Gyula. Európa. 1993, 589.
17 Ammianus Marcellinus: Proceri autem Halani paene sunt omnes et pulchri, crinibus mediocriter flavis, oculorum tem

perata toruitate terribiles. Id. mu 590.
18 L. A. Maculevics 1947, 137.
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re? Magát az alán szót megkísérelték a szanszkrit arana (távoli, elkülönült, sztyeppén élő) szóból 
magyarázni, nem meggyőzően.

Majd, jó másfél évszázaddal ezelőtt J. Klaproth (1738-1835) felvetette, hogy az ász népnév ro
konítható az iráni oszéttel s ez új irányt adott a vizsgálatoknak. De azért azt ne feledjük, hogy az 
oszétok iráni származásának elmélete is csak a XIX. század elején született!19 S azt pedig, hogy az 
alánok azonosak az oszétekkel csak később Potockij terjesztette el s V. F. Miller dolgozta ki az 
1880-as években. Ezt követően „beállt a tudományos gépezet” a mai vágányra, elsősorban V.I. 
Abájev és E.I. Krupnov jóvoltából, holott az őszét ethnogenezis ma sem tisztázott és egyáltalán 
nem lezárt!20

Az alánok az ősi közép-ázsiai földet tehát különböző időkben, több hullámban hagyták el. Az 
első csoportjuk még a kusán birodalom korában indult nyugatra, s vitte magával a kusán-párthus 
hadviselésből már megismert nehézlovassági harcmodort és fegyverzetet.21

Miből állt ez? A hosz- 
szú kétélű nehéz kard
ból, tőrből, sisakból, le
mezpáncélból, sodrony
ingből nehéz nyilasak
kal felszerelt nyilakból 
és lándzsából. Egyálta
lán nem igaz tehát az 
Ammianus adta jellem
zés, hogy az alánok szá
guldó könnyű lovasok. 
Az igaz persze, hogy 
használták a könnyű bi- 

84. kép: Szogdiai nehézlovasok. (Pletnyova 1981, 126., 21. kép 5.) zánci selyem ruhákat22
és főként a hűn korban jelentős szerepe volt az alán könnyűlovasságnak is. A hunokkal egy részük 
nyugatra vándorolt, sőt 429-ben -  együtt a vandálokkal -  egy alán csoport eljutott Afrikába is. 
Hogy ezen népcsoportnak a sírjai voltak-e a Kárpát-medence V. századi temetkezéseinek javaré
sze, amint Kiss Attila véli,23 vitatható, de lehetséges. A hún-kori régészeti emlékanyag eléggé 
„nemzetközi” ahhoz,24 hogy a kor divatján túl etnikumjelző lehessen. Sokkal fontosabb, hogy már 
az első nagy hullám (az ászok, ovszok) magukkal hozták Közép-Ázsiából a katakombás és a pad- 
malyos temetkezési formát,25 amely azután fennmaradt a VII-XII. század közötti időszakban. Le- 
hetséges-e, hogy az ászok más nyelvű és alkatú emberek voltak, mint az alánok? Azt gondolom, 
lehetséges, éppen úgy, amiként hasonlót tapasztalunk majd a bessenyőknél is, akik között voltak 
korezmi besenyők (kanga-rok) és türk besenyők. A későbbi történetírók, kivált Al-Biruni26 egynek

19 B. A. Kalojev 1971, 11.
20 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai 1. MBE. Felelős kiadó: dr. Gyárfás Ágnes. Miskolc, 1997.
21 V. B. Kovalevszkája 1984, 80-85.
22 A. A. Ieruszalimszkája 1978, 151-162.
23 Kiss Attila, Stand der Bestimmung archäologischer Denkmäler der 'gens Alanorum' in Pannonien, Gallien, Hispanien 

und Afrika. Acta Antiqua ASH 35 (1994) 167-204.
24 N. P. Szorokina 1973, 183-189.
25 M. A. Romanovszkája 1986, 77-80. -  Sz. N. Szavenkó 1979, 58-62. -  V. A. Kuznyecov 1973, 60-73. -  V. N. 

Kaminszkij 1987, 187-205.
26 C. Eduard Sachau, Chronologie orientalischer Völker von Alberuni. Leipzig 1923. E műben mind a XXI fejezet csakis 

arabul olvasható! Az angol fordítás jóval előbb jelent meg: Chronology of Ancient Nations or „Vestiges of the Past”. 
London 1879.
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veszi az ászokat és az alánokat, s a temetkezési formák valóban nagyobbrészt azonosak (Galiat, 
Csmi, Kamunta, Kumbulta, Duba-Jurt, Gouszta, Szaniba, Balta27)- A daha-szarmata iráni nyelvű 
alánok és a -  feltehetően -  „nem iráni” nyelvű masszagéta-ászok szimbiózisa mehetett végbe a 
Kubán vidékén, illetve a Kaukázusban, s minden bizonnyal a VII. század közepétől a X. század 
végéig, a kazár állam keretei között, ezt követően a XIII. századig a polovecek fennhatósága alatt. 
Az alánok országa a Kaukázusban, ahol közel fél esztendeig Julianus barát is tartózkodott a XIII. 
században, a VI. századtól már biztosan igazi állandó területű állam volt, városokkal, várakkal 
erődökkel,28 templomokkal és temetőkkel.29 A kaukázusi Alania keresztény királyság volt, keleti 
szomszédai a csecsen-ingusok, nyugati szomszédai az abházok, északnyugati szomszédai a kabard 
-  adügék. Alánia lakói között kereshetjük a szabír-magyarokat is. Talán ezért hangsúlyozta Apor 
Éva az őszét Nárt-eposz kapcsán30 a magyar ősi verseléssel való nagyfokú hasonlatosságot. Az 
alán jövevényszavak a magyar nyelvben többeket régen is, ma is arra sarkalltak, sarkallnak, hogy 
újra és újra megvizsgálják: helyes-e az őszét nyelvet, amely a korezmi és a szogd iráni nyelvek 
legközelebbi rokona,31 minden további nélkül azonosítani az alánnal.32 Mint általában, most is ol
vassuk el a Korai magyar történeti lexikon vonatkozó címszavát: „alánok az óiráni aryana, „árja” 
szóból. A nyugati szaka (szkíta-szarmata) népekhez tartozó harcias nomád (?) törzsszövetség. A 
Dontól a Fekete-tenger északi partján keresztül a Kaszpi-tengerig s az Ural hegység déli lejtőjéig, 
majd a Kaukázus északi előteréig terjedő síkságon, a korábban a szarmaták által lakott területen 
tűntek fel a Kr. sz. utáni 1-4. század között. 370-ben a húnoktól elszenvedett vereség következté
ben három részre szakadt. A nyugatiak, akik a vandálokkal és a vízigótokkal elérték Pannóniát, 
majd innen 406-ban tovább vonulva a Rajnán át Galliát, Hispániát, sőt 429-ben Afrikát, idővel be
olvadtak a környező lakosságba. A keletiek letelepedtek a Kaukázus lábainál, földművelést és 
szarvasmarha tenyésztést folytattak. Fővárosuk Magasz volt. A 10. század elején a bizánci té
rítőktől felvették a kereszténységet ...A 11. század elején államuk Derbentig és a Volga torkolatáig 
terjedt. Az alánok harmadik helyben maradt csoportjának csak a nyoma őrződött meg: a Krímben 
Kaffa 500 körüli időszakból való alán neve: Abdarda, illetve valószínűleg (?) a magyar eredet
mondának az az utalása, amely a Meótisz mocsarai vidékén Dula alán fejedelem két lányának el
rablásáról beszél...máig élő leszármazottaik az oszétek.”33

Az ász-alán-oszét kérdés vizsgálata azért fontos a magyar őstörténetkutatásban, mert -  szinte 
közismert -  hogy a magyarországi jászok az ászoktól kapták a nevüket. E tekintetben eléggé meg
győzőek a XIII. századi híres utazók megállapításai. Plano Carpini határozottan állítja: az alánok

27. E. I. Krupnov 1947, 38-49. -  Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau 
vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau. 1989, 24-39. A szerző lényegében összemossa 
az egész V-X. századi anyagot. Bálint Csanád egyébként kategórikusan tagadja a magyarság kaukázusi kapcsolatait. 
Vö. A régészet és a kaukázusi őshaza kérdése. (Hozzászólás Czeglédy Károly előadásához.) Budapest 1982. március.

28 B. A. Kalojev 1971., 27-31. Maszudi a X. században leírta, hogy az alán királynak, aki 30 ezer lovast tudott kiállítani, a 
fővárosa Magasz volt. A legismertebb alán város Dedjákov vagy Tetjákov Kelet-Alániában, de ma még a pontos helyét 
nem ismerjük. Neves város még: Me-Cisszü.

29 V. B. Kovalevszkaja 1984, 143-150.
30 Apor Éva, Az őszét eposz, mint őstörténeti fonás. Magyar Tudomány 87 (1980) 390: a Nart-eposz versformája fe ltű n ő 

en közel áll az ősmagyar felező tizenketteshez.
31 Sz. P. Tolsztov id. mű 166.
32 Tóth János-Tóth Mariann, A jászok őstörténete. In: Magyaná lett keleti népek. 166. o.: „Valószínűnek látszik (!) az a 

feltevés, hogy az Aral-tó vidékéről érkezhettek Kelet-Európába azok az etnikai elemek, amelyek ene a területre is eljut
tatták az alán nyelvet, amelynek igen nagy területen való elterjedtségére a nyelvészeti adatok, a ma is élő őszét nyelvben 
kim utatható egyes hangfejlődési tendenciák nyújthatnak némi támpontot”

33 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztette: Engel Pál és Makk Ferenc. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 33-34.
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vagyis a jászok (Alani sive Assi), de ugyanezt jegyezte le Rubruk is: a keresztény alánok, azaz a 
jászok (Alani sive Aas).34 Régen általános vélemény volt,35 hogy a jász név a szarmata jazygból 
(Jazones, Jazyges) ered, ugyanakkor ismert volt a Jászok sive sagittarii”, azaz íjászok kitétel is. 
De az aztán különös, hogy a jászokat rendre és általánosan filiszteusoknak nevezték! Az első okle
veles említésük nagyon késői (1318),36 ez azonban egyáltalán nem támpont arra vonatkozóan, hogy 
mikor érkeztek a Kárpát-medencébe. A nagy kérdés az, magyarul beszéltek-e a jászok? Fekete 
Nagy Antal 1957-ben talált az Országos Levéltárban egy szójegyzéket 1422-ből, 38 (mintegy 40) 
iráni eredetűnek látszó szóval (ámbár Fekete N. Antal besenyőnek vélte akkoriban!), s így „per
döntő érvhez” jutottak az iranisták, mondván, íme: a jászok valóban az alán-oszétok leszármazot
tai, akik csak lassan tanultak meg magyarul. A szójegyzéket Németh Gyula dolgozta fel37 és 6 úgy 
képzelte el az oklevél hátlapjára írt szójegyzék születését, hogy a székesfehérvári káptalan emberei 
számára egy magyarul és jászul egyformán jól tudó ember felírta a legszükségesebb szavakat, 
mivelhogy Jászfaluban (Esztergomtól délre, a pilisi apátság mellett), ahová menniük kellett, nyil
vánvalóan csakis jászul beszéltek: „célszerűnek látszott egy kis szójegyzék összeállítása, hogy 
gondoskodni tudjanak élelelmről és italról a maguk és lovaik számára.” Igen ám, de Zsigmond ki
rály korában készült az oklevél és a szójegyzék vagy ekkor vagy még később, amikor egyszerűen 
elképzelhetetlen, hogy Buda és Esztergom közelében egy falu lakosai ne tudtak volna magyarul! A 
jászokról szóló oklevelekben sincs nyoma idegen nyelvnek, sőt az is lehetséges, hogy a Halotti be
széd is jász környezetben született! Én az ún. jász tulajdonneveket is úgy ítélem meg, mint a zsidó 
és latin neveket, azaz nem népiség-jelzők. Mert hívhattak valakit Ambultánnak vagy Gubul-nak, 
attól még magyar is, török is, szláv is lehetett. Mivel a szójegyzék semmiféle támponton nem ad 
hangtani és szótani tekintetben, és inkább egy ősi hagyomány szavainak érdekességet jelentő fel
jegyzését látom ebben a feljegyzésben. Az ászok Korezm vidékéről indultak el, iráni (szogd?), tö
rök és ómagyar (?) nyelvkinccsel. Jelenleg a tudományban „közmegegyezés van” arra nézve, hogy 
„a jászok Magyarországra telepedésének időpontja megoldatlan,” sőt titokzatosan rejtélyes.38 Mit 
mondanak a helynevek? Helyneveink között az asz-lár -  oszlár, -  eszlár, a lad, ladány típusú nevek 
tartoznak ide. Azt szorgalmazzák általában, hogy legvalószínűbbnek vélhető a kúnokkal együtt ér
kezés. De: Somogyországban egy Eszlár (Azalar) falut már a kúnok első bejövetele előtt egy évti
zeddel, mint régi falut említenek.39 40 Lehetséges, bizony nagyon is lehetséges, hogy a jászok ősei a 
Kárpát-medencében élnek 17-18 évszázada, s hozzájuk érkeztek új jövevények előbb a IX. szá
zadban, majd folyamatosan a mongol invázió idejéig. Bizonyítható-e ez a feltevés? Azt hiszem, 
igen. Gondoljunk az avar-kori fülke vagy kamrasíros temetkezésekre, a lelettípusokra és az ember
tani jellemzőkre! Mert az sem a jász-kérdés megoldását, sem magyarság népi összetételének kibo
gozását nem segítheti elő, ha a régészek XIII-XIV. századi templom körüli temetők sírjai között 
keresik a jászokat, övkapcsok, övdíszek, tűtartók és fülbevalók formái alapján,90 nem pedig a kez-

34 Napkelet felfedezése. Julianus, Plano Carpini és Rubruk útijelentései. Közreadja: Györffy György. Nemzeti Könyvtár. 
Művelődéstörténet. Budapest, Gondolat. 1965, 76, 85, 134, 139, 235, 242.

35 Például: Horvát István, Jászok. Értekezés. A Jászokról, mint Magyar Nyelvű Népről és Nyilazókról. Tudományos Gyűj
temény 13 (1829) VI. 15-32.,, 13 (1829) IX. 21-72. Horvát Bél Mátyást követte. De ugyanígy vélekedett Horváth Péter, 
Jemey János és Gyárfás István is! Vö. Szabó László, A jászok hazánkban. In: Magyarrá lett keleti népek. Szerkesztette: 
Szombathy Viktor és László Gyula. Utazások a múltban és a jelenben. Budapest, Panoráma. 1988, 177.

36 Györffy György, A jászság betelepülése. In: A magyarság keleti elemei. Budapest, Gondolat. 1990, 312.
37 Németh Gyula, Egy jász szójegyzék az Országos Levéltárban. In: Törökök és Magyarok I. Budapest, Akadémiai Kiadó. 

1990, 183-213.
38 Id. mű 314. -  vö. Korai magyar történeti lexikon. 301.
39 Korai magyar történeti lexikon. 1994, 301.
40 Selmeczi László, A négyszállási jász temető. Communicationes archaeologicae Hungáriáé. Budapest, 1981, 165-177.
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detektál indulunk el. Amióta ismertté vált a Homokmégy- 
Halom-i temető 6. sírjában talált tegez csontlemezének török 
nyelvű rovásfelirata,41 világosabban láthatjuk, hogy a több- 
nyelvűség abban az időben természetes jelenség volt, hiszen 
a homoki honfoglaló törökül is értett.

Eszak-Oszétiában, Tatártupától 3-4 km-nyire, Zmejszkája 
sztanyicán V. A. Kuznyecov 1957-ben egy XI. századi kata- 
kombás temetőt tárt fel,42 amelynek leggazdagabb sírjában az 
elhunytat értékes selyemruhákban temették el, melléje adva 
90 cm hosszú, gyönyörűen szerelékeit szablyáját, amelynek 
fa hüvelyét aranyozott ezüst veretek díszítették, amiképpen a 
szablyamarkolatot is. A bécsi Atilla-szablyának, a zempléni 
és a geszterédi szablyának igazi párhuzamai, ha szerényeb
bek is ez utóbbiak amannál. A zmejszkája-i temetőben 
egyébként további tucatnyi szablyás sír volt. Hasonlóan dí
szes szablyák kerültek elő a Kubán-vidéki Koloszovkán is,43 
rokon típusú kengyelekkel, lószerszám-díszekkel, nyílvasak
kal, edényekkel és természetesen lócsontokkal. Ennek a te
metőnek a kora is a X-XI. század. A legszenzációsabb azon- 

85. kép: A Homokmégy-halom 6. sír ban a csecsen-ingusföldi Martan-csú-i temető emlékanyaga.44 
és a benne talált rovásírásos E temetők anyagával részletesen később foglalkozunk, ám 
íjcsont. (Dienes 1992,1. kép) ezek az irányjelzők számunkra s ezt szem előtt kell tartanunk.

86. kép: Zmejszkaja sztanyica 14. katakomba
sírban talált díszes szablya, amely köz
vetlen rokona az Atilla-szablyának.
(Vinográdov 1966, 63. kép)

87. kép: Szaltovó-majackojei típusú kerámiák Voronyezs 
vidékéről. (Vinnyikov 1990. 131., 3. kép)

41 Dienes István, Rovásjelek egy honfoglaláskori tegezszájon. (Előzetes közlemény). Életünk 30 (1992) 537-541. -  Vé
kony Gábor, A halomi honfoglaláskori tegezfelirat. Uott 542-546. -  Dienes István, Landnahmezeitliche Kerbinschrift 
aus dem Gräberfeld von Homokmégy-Halom in der Umgebung von Kalocsa. Folia Archaeologica 43 (1994) 167-180. 
-  D. D. Vasilev, Versuch zur Lösung der Kerbinschrift aus der Umgebung von Kalocsa im Spiegel der eurasischen Pa- 
ralellen. Uott 181-191.

42 V. V. Vinogradov 1966,62-70.
43 P. A. Diter 1961, 127-187.
44 V. A. Vinogradov, Altungarische Paralellen zu einigen Gräbern des alanischen Gräberfeldes bei Martan-Cu. Acta 

Archaeologica ASH 35 (1983) 211-220. -  V. N. Vinogradov-H. M. Mamajev 1979, 63-67.
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91. kép: A karosi II. temető 41. sírjában lelt veretes tarsoly és az újfehértó-micskepusztai veretes 
tarsoly. (Révész 1989, 48., 24. kép -  Dienes 1972, 59., 21. kép)

92. kép: A szemjonovi tarsoly. (Kazakov 1991, 141., 45. kép)
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Onogória és a bolgár-törökök hagyatéka

A históriában jártasabbak számára sem magától értetődő, hogy mai Bulgária lakói 13 évszá
zaddal ezelőtt nem szlávul beszéltek, nem ún. cirill betűs abc-vel írtak és nem őshonosak az orszá
gukban. Az azonban még kevésbé ismert, hogy valójában három Bulgária volt a történelem során. 
A legősibb a Kubán folyótól északra, a Fekete-tenger északi térségében terült el s ennek a neve a 
Kr sz. utáni VII. században Magna Bulgaria volt. Létezett azonban a Volga folyó középső folyása 
vidékén egy Volgái Bulgária is, amelynek nemcsak jelentős városai, várai, erődítményei voltak, 
hanem népessége között ott éltek a magyarok is! Ezt két jelentős történeti tény igazolja. Az egyik 
Julianus barát 1235/36. évi utazása,1 amikor is rátalált a Volga balpartján magyar testvéreinkre, a 
másik pedig az elmúlt évtizedekben feltárt nagy temetők leletanyaga és temetkezési formája (rítu
sa). A bolgároknak azonban ennél sokkal több és nagyobb szerepe volt őstörténetünkben. Nem
csak azáltal, hogy a világon mindmáig használt nevünk: a hungarus, a venger, a hongrois, az Un- 
garn, etc. a bolgárok közé sorolt onoguroktól ered,2 -  jóllehet „mindmáig tisztázatlan, hogy a ma
gyarság mikor és hol jutott ehhez a népnévhez”?3 -  hanem még inkább azáltal, hogy a magyar 
nyelv számos szava ún. bolgár-török eredetű.4 5 Ha mindehhez még hozzávesszük a László Gyula 
régészprofesszor által kidolgozott ún. kettős honfoglalás elméletét,3 akkor mindenki számára vilá
gossá válik, hogy Kazárián belül és a kazárok mellett alapvető jelentősége van a bolgároknak.6

1 Bakay Kornél, Magna Hungária. „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat a heti Magyar Fórumban. 1996. szeptember 19. 
-  vö. Fodor István, Hol talált rá Julianus a keleti magyarokra? A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 15-17 
(1972-74) 1982, 55-67.

2 Gombocz Zoltán, Honfoglaláselőtti török jövevényszavaink. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 7. Buda
pest, 1908. -  uő. A bolgár kérdés és a magyar húnmonda. Magyar Nyelv 17 (1921) 15-21. uő A magyar őshaza és a nem
zeti hagyomány. Nyelvtudományi Közlemények 45 (1917-1920) 129-194., 46 (1923-1927) 1-33., 168-193. -  Morav- 
csik Gyula, Zur Geschichte der Onoguren. Ungarische Jahrbücher 10 (1930) 53-90. -  uő Az onogurok történetéhez. Ma
gyar Nyelv 26 (1930). -  Fehér Géza, Attilas Sohn: Imik. Zur Frage der ungarischen und bulgarischen Hunnenüberliefe
rung. Ungarische Jahrbücher 15 (1935) 408-432. -  Németh Gyula, On ogur, hét magyar, Dentümogyer. Magyar Nyelv 
17 (1921) 205-207. -  uő. A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930, 178 skk. -  Olajos Teréz, Adalék a 
(H)ung(a)ri(i) népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez. Antik Tanulmányok 16 (1969) 87-90.

3 Korai magyar történeti lexikon. (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztette: Engel Pál és Makk Ferenc. 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 119.

4 Szándékosan nem használom a jövevényszavak kifejezést és a szavak számát sem jelzem, mivel egyáltalán nem eldöntött 
még, hogy 250 szóról vagy 2000 szóról beszélhetünk-e? A vezető nyelvészek kategórikus megállapításairól és sajnálatos 
vagdalkozásairól korábban már szót ejtettünk.

5 László Gyula, A honfoglalókról. Történelemtudomány-történelemtanítás 5. Budapest, Tankönyvkiadó. 1973, 66-76. uő. 
Régészeti tanulmányok. Budapest, Magvető. 1977, 213-275. uő. A „kettős honfoglalás”. Gyorsuló idő. Budapest, Mag
vető. 1978. -  uő Őseinkről. Tanulmányok. Budapest, Gondolat. 1990, 151-157.
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Valójában már a népnévnél elakadunk, mert ma sem teljesen megoldott: mit jelent igazán a 
bolgár szó? Gombocz Zoltán nyomán6 7 elterjedt az a vélemény, hogy „keverék”-et jelent, ám na
gyon is jellemző, hogy a történeti lexikon ezt a lehetőséget meg sem említi. Hasonlóképpen mellő
zi e szó vizsgálatát több más szerző is.8 Nehezíti a kérdés megoldását, hogy gyakran szerepel vulgar 
(volga-r) alakban, többek szerint először már 354-ben.9 Biztosan azonban csak az V. század végétől 
(480/482) említik őket a források.10 11 499-ben Tráciát pusztítják," s Theophanész is beszámol erről,12 
de megtaláljuk a bolgárok említését Malalasznál,13 Zonarasnál14 és Kedrenosznál.15 A VI. század 
elején is rendre szerepelnek (502, 530, 535'6), majd 560-ban ismét Tráciára törnek, amint erről 
Marcellinus comes beszámol.17 Jordanes azt írja, hogy a Pontusi tenger felett a bulgárok lakhelyei 
terülnek el, akiket a mi bűneinkből eredő bajok tettek oly ismertté.18 Számunkra az a legfontosabb, 
hogy a bulgárok az V. és a VI. században már a Fekete-tenger északi övezetében laktak, nyilván 
együtt a hunokkal19 s onnan vezettek hadjáratokat a Balkánra.Anianus Sirakaci a VII. század elején 
nagy tömegű kaukázusi bulgárról beszél,20 Korennei Mózes viszont ugyancsak már az V. század 
végén (480) beszél a bulgárokról. Zakharias rhétor az 555. évnél felsorolja a burgharokat is.21 Tu
dunk arról is, hogy a bulgár-kuturgurok egy része Kárpát-medencében, az avar birodalom kötelé

6 Ezekre a kérdésekre visszatérünk a szaltovó-majackojei kultúra tárgyalása során, itt is jelezzük azonban, hogy korábban 
evidencia volt a bolgár-magyar rokonság. Vö. Rohonyi Gyula, A bolgárokról. Túrán 2 (1917) 40-50., 86-94., 132-135. -  
Fehér Géza, A bolgár nép őstörténete. Túrán 4 (1921) 19-36. -  Bödey József, A bolgár kultúra kialakulása. Túrán 22 
(1939) 29-35. -  Szilády Zoltán, Bolgár-magyar néprokonság. Túrán 24 (1941) 64-67.

7 Gombocz Zoltán, Magyar Nyelv 26 (1930) 91.
8 Erdélyi István, A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a török nyelvű népek történetéhez. Károli Gáspár Református 

Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Intézet. Budapest, 1997, 61 skk. -  Decsev szerint a bolgár 
népnév keleti germán eredetű. Vö. Moravcsik Gyula, Zur Geschichte der Onoguren. Ungarische Jahrbücher 10 (1930) 
68-69.

9 A. H. Halikov 1989, 17.
10 Vékony Gábor, Onogurok és onogundurok a Kárpát-medencében. A Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 1981,74.
11 Chronica Minora Saec. IV. V. VI. VII. Edidit Theodorus Mommsen. MGH AA XI. Berolini 1894, 95. -  Moravcsik 

Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. A magyar történettudomány kézikönyve. Szerkeszti: Hóman Bálint. I/6/b. 
Budapest MTT. 1934, 52-53.

12 Theophanis, Chronographia. Patrologia Graeca 108. Parisina 1861, 346.h.: Hoc etiam anno qui vocantur Bulgari excur
sionem in Illyricum et Thraciam fecerunt, cum nondum eorum natio audiretur de nomine.

13 Joannis Malalas. Chronographia. Patrologia Graeca 97. Parisina 1865, 595. h: collecto sibi Hunnorum et Bulgarorum 
numeroso exercitu, Thraciam, Scythiam, Mysiamque, Odyssum usque et Anchialum occupavit.

14 Joannis Zonarae Opera Omnia. Patrologia Graeca 134. Parisina 1864, 1218. h.: Circa haec tempora fertur gens Bulgaro
rum, ignota prius, in Illyricum et Thraciam impressionem fecisse.

15 Georgii Cedreni, Compendium Historiarum. Patrologia Graeca 121. Parisina 1864, 683.h.: Annis 10 et 11 rursum Sara
ceni in Phoeniciam et Syriam, et Bulgari in Illyricum et Thraciam incursiones fecerunt.

16 Chronica Minora. 96.: gens Bulgarorum, és 103-104.
17 Chronica Minora. MGH AA XI. Berolini 1894, 205: Bulgares Thraciam pervadunt et usque ad Sycas Constantinopolim 

veniunt...
18 Jordanes, A gótok eredete és tettei. Fordította: Dr. Bokor János. Középkori Krónikások. Szerkeszti: Gombos F. Albin. 

Brassó, 1904, 38. -  Ultra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostorum 
mala fecerunt. Iordanis, Romana et Getica. Rec. Th. Mommsen. MGM V. Berolini 1882, 63. -  vö. Gombocz Zoltán, Die 
bulgarische Frage und die ungarische Hunnensage. Ungarische Jahrbücher 1 (1921) 196.

19 Omeljan Pritsak, Kultur und Sprache der Hunnen. In: Festschrift für D. Cyzevskyj zum 60. Geburstag am 23. März 
1954. Hrsg. Max Vasmer. Berlin 1954, 244. A bizánci források 482 óta említik a bulgárokat, s a szír források azonban 
ezt a szövetséget mindig húnnak mondják! -  vö. MGH AA VII. 205, 211.

20 A. V. Gadló 1979, 56.
21 Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor. Übersetzung: K. Ahrens, G. Krüger. Scriptores Sacri et Profani 

III. Lipsiae 1899, 253: (im Hunnenlande) ...Innerhalb der Pforten die Burgäre mit eigener Sprache, ein heidnisches und 
barbarisches Volk, welches Städte hat. -  Ultra easdem portas Burgare et lingua eorum populus paganus ac barbarus, et 
urbes habent. -  vö. Kropf Alajos, Századok 34 (1900) 232-235.
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keiben élt, általános azonban az a nézet, hogy ezek a bulgárok nem azonosíthatók azokkal, akikről 
Nikephórosz pátriárka (meghalt 829-ben) számolt be. Tőle tudjuk ugyanis azt a legendás történe
tet, amely így szól: a hunnogundurok ura, Cubratus felkelt az avar kagán ellen. „Beszélni kell az 
úgynevezett hunok és bolgárok országáról és az 6 viszonyaikról. A Meótisz-tó a Kubán folyónál 
van az egykori Nagy Bulgáriának mondott ország s a kotrágok népe, akik (a bolgárokkal) egyazon 
törzshöz tartoznak. Konsztantinósz idejében, aki nyugaton halt meg, egy bizonyos Kubrat (Kuvrat) 
nevű férfi, ezeknek a törzseknek a fejedelme lévén, megvált az élettől. Öt fiút hagyott maga után s 
nekik úgy végrendelkezett, hogy semmiképpen se távolodjanak el egymás lakóhelyétől... Ők azon
ban keveset törődve az apai intelemmel kis idő múltán elváltak egymástól, mindegyikük kiszakí
totta a saját részét. A Baianus nevű első fiú az apai utasításnak megfelelően az ősi földön maradt 
mindmáig. A Kotragósz nevű másodszülött átkelt a Tanaiszon és ott telepedett meg. A negyedik 
fiú22 átkelt az Isztroszon s ott tanyázik Pannóniában, amely most avar uralom alatt áll, ennek a 
helybéli népnek az alattvalója. Az ötödik a Ravenna környéki Pentapolisban állapodott meg és a 
rómaiak adófizetője lett. Hátra van még a harmadik fiú, Aszparuh. Ő átkelvén a Danaprisz és a 
Danasztrisz folyón a Danubius környékén lakik... amelyet a nyelvükön Onglos-nak (Oglum-nak) 
hívnak s amely nehezen megközelíthető és bevehetetlen az ellenség részéről. Biztonságos, mert 
előtte kedvezőtlen a terep és mocsaras vidéken fekszik, hátulról pedig járhatatlan meredélyek vé
dik. Miután a nép így megoszlott és szétvált, a kazárok népe, a szarmaták szomszédja, Bersziliából 
előtört, lerohanta a Fekete-tenger feletti földet, ahol Baianust is hatalma alá kényszerítette és az 
adót fizet neki.23 Hitvalló Theophanész lényegében megismétli ezt a történetet, némi eltérésekkel,24 
abban azonban megegyeznek, hogy a bolgárok öt részre szakadását a kazárok hatalmának megnö
vekedésével hozták kapcsolatba.25 Ez azért különös, mert más források (pl. Ephesusi János 585 kö
rül) ismer egy olyan mondát, amely szerint Bulghariósz és Khazarig testvérek voltak!26 Ezért (is) 
tűnik közhelyes ismételgetésnek, hogy a bolgárok a kazár támadások hatására szakadtak három 
részre.27

Nagy kérdés az is, egyáltalán hol keressük Magna Bulgaria-t? Általános vélekedés szerint a

22 Szent Demeter csodáinak leírásából tudjuk, hogy a negyedik fiúnak Kuber volt a neve.
23 Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai. I. Magyar Őstörténeti Könyvtár. Szeged 1992, 218. -  Nicephori 

archiepiscopi Constantinapolitani, Opera quae reperiri potuerunt omnia. Patrologia Graeca. Parisina 1865, 929 -  934. h.: 
Nunc Hunnorum, ut vocant, ac Bulgarorum primordiis decendum est, quoque modo in iis sedibus constituti sunt. Ad 
Maeotidem paludem juxta Cophinem fluvium sita est Magna Bulgaria (megalé Bulgaria), et quae C otm gorum  gens di
citur ejusdem cum illis generis. Porro Constantini tempore, qui in Occidente obiit, Cubratus quidam gentium illarum 
princeps ex hac vita descedens quinque f i l io s  reliquit, quibus hoc testamento praecepit, ne seorsim a se invicem habita
rent, quo imperium communi concordia stabilirent. At illi paternis mandatis neglectis paulo post sejuncti sunt, adeo ut 
suam quisque populi partem abduceret. Horum primus Baianus ex parentis praecepto patrio in solo in hanc usque diem 
constitit. Secundus Cotragus transmissio Tanai horum ex adverso sedes posuit. Quartus trans Istrum penetrans, in  
Pannonia, que nunc sub Avarorum potestate est, foedere cum habitatoribus inito domicilium collocat. Quintus in 
Ravennatem Pentapolim delatus ac Romanorum vectigalis factus est. Denique tertius Asparuch nomine Danaprin et 
Danastrin flumina traiiciens ad Danubium consedet, ubi locum ad habitandum idoneum occupavit, quem sua lingua 
Oglum  appellant, accessu difficilem et hostibus inexpugnabilem...Hoc modo divisa gente ac dissipata, Chazarorum  
natio ex interiori Bersylia  profecta, quae Sarmatis vicina est, excursiones impune faciebat. Atque ita grassantes trans- 
ductis copiis ultra Euxinum mare perveniunt, ubi Bajanum in suam potestatem redigunt ac stipendiarium faciunt.

24 Szádeczky-Kardoss id. mű 219. -  Theophanis, Chronographia. 726. h. -  vö. László Gyula, Kovrat kagán fiainak törté
netéhez. (Megjegyzések a kettős honfoglalás forrásainak értelmezéséhez). In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szer
kesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 225-230. A neveknél: 
Krobatus, Batbaian, etc. -  vö. Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci forrásai. Budapest, 1934, 105.

25 Gombocz Zoltán, Honfoglalás előtti bolgár-török jövevényszavaink. Nyelvtudományi Értekezések 24. Szerk. Ligeti 
Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1960, 24-25.

26 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 259.
27 Fehér Géza id. mű 422.
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93. kép: A Dnyeper és Szula-vidék lelőhelyei. (Wemer 1984, 2. kép)
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94. kép: A perescsepínói sírlelet fontosabb darabjai. (Bálint 1989, 97., 42. kép)
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94/a kép: A perescsepínói lelet. (Merpert 1961, 
kép)

Kubán folyótól nyugatra eső vidék volt a szálláste
rületük 600 körül, amikor „lerázták magukról a ka
zár uralmat”,28 majd 650 táján ismét elvesztik a 
függetlenségüket, amikor a kazárok újra (?) leigáz
zák őket.29 Van-e valamiféle régészeti bizonyítéka 
ennek a fentebbi feltevésnek? Elsősorban a szalto- 
vó-majackojei30 kultúrára szoktak hivatkozni, ám 
van ennél nyomosabb és látványosabb leletegyüt
tes is. 1912-ben a Poltava környéki Maloje Peres- 
csepínó faluban3' került elő az eddig ismert leggaz
dagabb sztyeppéi sírlelet.32 Hosszú időn át vitatták, 
ugyanúgy, mint a már korábban tárgyalt ziwiyei 
szkíta királysír esetében, hogy sírról vagy kincsle
letről van-e szó? A kérdés azért merülhetett fel, 
mert közel 20-25 kg (!) arany tárgyról és számos 
ezüst leletről (cca 50 kg!33) van szó, holott a leletek 
nem kis része elveszett!34 35 Még a kengyelek is 
ezüstből öntöttek!33 A szentpétervári Ermitázsban 
492 db arany és ezüst tárgyat őriznek. Érdemes fel
sorolni a tárgyakat. Ezüst edények:ezüst tál, Pater
nus püspök nevével (491-518), nyeles tál Heraklé- 
ósz pecséttel, gyümölcstartó tálka, tányér, 10 ke
hely, 2 füles korsó, arany csésze II. Sapur ábrázo
lással. Arany edények: 11 kehely, egy nagy füles 
korsó, egy szászánida kanna, egy kagylóformájú

28 Fodor István, Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet. 
In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Bartha 
Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1977, 81.

29 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől 
Napnyugatig. Körösi Csorna Könyvtár 8. Szerkeszti: Ligeti 
Lajos, Budapest, Akadémiai Kiadó 1969, 108-109.

30 Sajátságos és eléggé komikus, hogy a Majackoje helységne
vet az egykori Szovjetunióban tanult kollégák össze-vissza 
magyarázzák. Erdélyi István szerint a Majak helytelen s a 
Majackoje a helyes. Vö. Erdélyi István, A Bajkáltól a Balato
nig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományi Intézet. Budapest, 1997, 61. -  Fodor 
István szerint a Majak a helyes és a Majaki a helytelen: Fo
dor István, Bolgár-török jövevényszavaink... 87., 19. jegyzet.

31 Itt is zavarok vannak: egyes szerzők Malaja Perescsepínát írnak, mások Mala Perescsepíno-t. Vö. Bálint Csanád, Régé
szeti jegyzetek a VI-VII. századi avarok keleti kapcsolatairól. A Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 7 (1990) 
115., 188. jegyzet.

32 A. A. Bobrinszkij 1914.
33 Gold der Streppe. Archäologie der Ukraine Hrsg. Renate Rolle, Michael Müller-Wille und Kurt Schietzel. 

Archäologisches Landesmuseum. Schleswig é.n. 235. A szerzők kincsleletnek tartják!
34 Erdélyi István, Die Beziehungen des Fundes von Peresőepina zu den Denkmälern der Awarenzeit. Acta Antiqua ASH 31 

(1985/88) 414. kincsről (Schatz) beszél.
35 В. I. Marsak -  K. M. Szkalon 1972, 3.

95. kép: A perescsepínói sír rekonstruált övei és 
nyerge. (László 1955, 279., 83. kép)
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csésze, egy ivócsanak, egy kanál, egy kis edény, 
arany övkészlet: övcsatok szíjvégek, veretek, kard és 
tartozékai,36 lószerszámdíszek, ezüst kengyelek és 
hevedercsat, nyereg-kápadíszek, nyíltegez ezüst ve
retéi, arany ivókürt, korbácsnyél-díszítések, sapkadí
szek, baldachin díszek, 44 bizánci arany érméből 
(Mauricius Tiberius, Phokas, Heraclius, II. Constans: 
VI-VII. század) készített nyaklánc, gyűrűk, karpere- 
cek, nyakperecek, vas, balta. Joachim Werner37 a le
letegyüttest, elsősorban a két monogrammos bizánci 
pecsétgyűrű alapján, Kuvrát fejedelem sírjával azo
nosította.38 Tulajdonképpen a szkíta nagykirályok 
sírjai után ez az egyetlen igazi királyi temetkezés, 
amelyet ismerünk. A történeti kérdés azonban nem 
ilyen egyszerű, mivel egyrészt a sírhely messze esik 
a Kubán vidéktől, másrészt vitathatatlanul kazár te
rületről van szó,39 40 amelyen igen erősen érvényesül a 
bizánci befolyás, (tanulságos összetevést tehetünk a 
jacinovói és a portovojei kazár sírokkal'10) ugyanak
kor ezekben a sírokban csaknem azonos tárgyak sze
repelnek, mint az avar anyagban! S mindezen felül 
érvényesül a szogd műhelyek jellegzetessége. Töb
ben kétségbe is vonják az azonosítás hitelét.41 Sőt, 
Zichy István még azt sem tartotta lehetetlennek, 
hogy Magna Bulgaria területe azonos lehet Levédiá- 
éval.42 Később ugyanezt fejtegette G. Vernadsky is43. 
A kérdést tovább bonyolítja az onogur-probléma, 
akik -  amint korábban láttuk -  az V. századi szír for-

96/a-b kép: A perescsepírtói nyereg rekonstrukciója.
(László 1955, 280-281., 84-85. kép)

97. kép: A perescsepínói nyíltartó tegez szája. (László 
1955, 282., 86. kép)

36 Z. A. Lvova -  A. I. Szemjonov 1985, 79-87.
37 Joachim Werner, Der Grabfund von Malaja Pereäiepina und 

Kuvrat, Kagan der Bulgaren. Bayerische Akademie der Wis
senschaften 91 (1984) 1-47 + 32 tábla.

38 Bálint Csanád, Zur Indentifizierung des Grabes von Kuvrat. 
Acta Archaeologica ASH 36 ( 1984) 263-269.

39 Boris Marschak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 
3-13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig-Seemann. 
1986, 325 skk.

40 A. I. Ajbabin 1985, 191-205.
41 Erdélyi id. mű 433-434.
42 Zichy István, Levédia és Etelköz. MTA Értesítője 1926, 

172-184.
43 G. Vernadsky, Lebedia. Studien zur ungarischen Frühge

schichte. München 1957. -  u6. The Euroasian Nomads and 
their impact on Medieval Europe. Studii Medievali 4 (1963).
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rásokban hajlandur-aguandur néven jelen
nek meg, az örmény munkákban pedig 
oghondor néven. Jordanes hunugorokként 
említi őket. Egy részük a bolgárokkal 
együtt a Balkánra nyomult, a többiek az 
Azovi-tenger környékén maradtak.44 Pro- 
kopiósz nem ismeri az onogurok nevét. O, 
amint Agathiasz45 és Menander Protektor46 
is, (akik az onogurok mellett! beszélnek e 
népekről) kuturgurokról (kutrigur), utur- 
gurokról (utrigur) és bulgárokról tud. 
Ezért szokták az V-VI. századi bolgáro
kat a kuturgurokkal azonosítani.47 Agathi
asz világosan megmondja, hogy onoguro- 
kat régen hunoknak hívták és a Fekete
tenger keleti partján laktak. De „egykor 
régen” nem itt laktak, hanem az Arai-tóba 
ömlő Jaxartész (Szír-Darja) mellett, ahol a 
földrengés által romba döntött városuk, 
Bakath is á llt.48 A V I-V II. században 
azonban Onogoria kétségtelenül a Feke
te-tenger keleti oldalán terült el.49 Jelen is
mereteink szerint úgy tűnik, jogosult kü
lön vizsgálat alá vonni az onogur és az

98. kép: A perescsepínói két monogramos pe
csétgyűrű. (Wemer 1984, 32. t. 1-2.)

99. kép: Különböző tárgytípusok a leletből.
(Wemer 1984, 15. t.)

44 A. V. Gadlo 1979, 58.
45 Agathie Scholastici, Historiarum Liber Primus. 

Patrologia Graeca 88. Parisina 1864, 1410. h.: 
Statim vero Romani, incitante Martino, omnibus 
viribus adoriri parabant Persas Onogurim insi
dentes. Accept vero jam inde ab antiquo hic locus 
eam appellationem, quod cum Hunni fortasse, 
Onoguri vocati... Romanorum itaque exercitus 
expeditionem Onogurim versus apparabat. -  His
toriarum Liber Quintus 1559-1594 h. a kutingu- 
rok és utrigurok históriája.

46 Szádeczky-Kardoss Samu, Menander Protéktor és 
az onogurok. Antik Tanulmányok 39 (1995) 
123-126.

47 Vékony id. mű 74.
48 Harmatta János, Bakath, az unnugurok városa. 

Antik Tanulmányok 34 (1989/90) 163-165.
49 Ravennas Anonymus: Cosmographia. Eine Erd

beschreibung um das Jahr 700. Übersetzt: Joseph 
Schnetz. Uppsala 1951, 51. -  Item iuxta mare 
Ponticum ponitur patria, quae dicitur Onogoria.
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onogundur népneveket,50 51 52 mert mind a két népcsoport szerves szerves része a magyar őstörté
netnek.

A volgai bolgárok északra vonulását, amint láttuk, általában a kazárok feltételezett támadásá
val szokták magyarázni, holott a legnagyobb „mozgató erő” a VII. század végén és a VIII. század 
elején az arabok inváziója volt.5' Közel négy évtized óta olyan történeti források kerülhettek a ke
zünkbe, amelyek egészen új megvilágításba helyezik a magyarság keleti hagyatékát. S ezek a kút
fők a régészeti kutatások anyagaiból álltak össze. A Volga középső folyásvidékén és a Káma men
tén ugyanis igen jelentős temetőket tártak fel, amelyek sírjai és a sírokban talált mellékletek mind- 
ezideig a legnagyobb mértékű hasonlóságot, nem egyszer azonosságot mutatják a Kárpát-meden
cei honfoglaló magyar emlékanyaggal!32 A legfontosabb temetők a következők: Boise Tarháni,53 
Bolsije Tigani,34 55 Tyetyusi35 és a régről ismert Tankejevka.56 E temetőkben megtalálhatók a részle
ges lótemetkezések, szarvasmarha koponyák, kutya-temetkezések, lószerszám díszek, a halotti 
maszkok, a fűrészcsüngők, az ongonok, a jellegzetes övveretek és tarsolyzárók, cserépedények, 
jellemző formájú fakoporsók (Tankejevkán például 205 sírban), tehát alapvető tárgyi és szellemi 
jellemzők. A nem teljes feltárások ellenére temetők sírszámai magasak: Boise Tarhani 358 sír, 
Tankejevka 3633 m2-nyi területen 878 sír, Bolsije Tigani 200 sír. Nyilvánvalóan huzamos időszak 
igen nagy temetőiről van szó. A tárgyformák önmagukban általában nem népiség-jelzók, ám ha a 
temetkezési szokásokban fellelhető szellemi tartalmak is rokoníthatók, igenis megállapítható etni
kai összetartozás, vagy annak az erősen valószínűsíthető vélelme. Ilyen jelző a részleges lótemet
kezés57 és a halotti szemfedő vagy a halotti álarc. A kettő tulajdonképpen nem ugyanaz, noha a 
gyökerek ugyanoda vezetnek. Maszkos ábrázolások már a szkíta-kori anyagban fellelhetők,58 (nem 
tévesztendők össze a vértezethez tartozó késői vas álarcokkal59), a lényeg azonban abban van, 
hogy a halotti maszk betakarja az egész arcot, a szemfedő pedig csak a szemeken és a szájnyíláson 
található. A honfoglaláskori halotti szemfedőkre 1960-ban bukkant rá a közelmúltban elhunyt 
Dienes István60 s az ő nyomán terjedt el az a nézet, hogy a halotti szemfedők nyomjelzői lehetnek 
„a magyarság évezredes vándorújának”, hiszen „a magyar nép kialakulása óta (!) a népek vándor
úján (?) élt,61 ahol tehát felleljük a szemfedőt, arrafelé járhattak eleink. Benkő Mihály kritikájával 
már alaposan foglalkoztunk,62 most azonban röviden vissza kell térnünk e kérdéskörre, mert 1996-

50 Vékony id. mű.
51 Cseri Clauser Mihály, A magyar eredet körül. Magyar Történelmi Szemle 3 (1972) 117-121.: az arab betörések nyo

masztó hatását nemigen domborítják ki történetíróink a térség népmozgalmaival kapcsolatban, jóllehet a kialakuló ma
gyarság nyugatra húzódásának egyik jelentős oka lehetett.

52 Többen nyomban tiltakoztak az „igen túlzó módon” felvetett azonosságok ellen. Fodor István, A magyar-bolgár-török 
kapcsolatok történeti hátteréről. In: Bolgár Tanulmányok III. A Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 37. 
Szerkeszti: Dankólmre. Debrecen 1980, 12.

53 V. F. Gening -  A. H. Halikov 1964, 5-66.
54 E.A. Halikova, Ősmagyar temető a Káma mentén. Magna Hungária kérdéséhez. Archaeológiai Értesítő 103 (1976) 

53-78.
55 E. P. Kazakov-E. A. Halikova 1981, 21-35.
56 Fettich Nándor, A honfoglaló magyarság fémművessége. Archaeologia Hungarica 21. Budapest, MNM. 1937. -  E. A. 

Halikova 1971, 64-93. -  uő. 1972, 145-160. -  E. P. Kazakov 1971, 94-155. -  uő 1972, 161-175. -  E. A. Khalikova-E. 
P. Kazakov, Le cimetière de Tankeevka. In: Les anciens Hongrois et les ethnies voisines à l'Est. Ed. István Erdélyi. 
Studia Archaeologica VI. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977,21-221.

57 Fodor István, Honfoglaláskori régészetünk néhány őstörténeti vortatkozásról. Folia Archaeologica 24 (1973) 161-162.
58 N. N. Pogrebova 1957. -  A. P. Mancevics 1958, 315-33. -  uő 1973, 12-46.
59 N.V. Pjátüseva 1964. -  uő 1968, 227-232.
60 Dienes István, Honfoglalóink halottas szokásainak egyik ugorkori eleméről. Archaeológiai Értesítő 90 (1963) 108-112. 

-  L. N. Csurilova 1986, 261-266. A szerző a manvelovkai harcost egyenesen IX-X. századi magyarnak határozta meg.
61 Györffy György, A magyar őstörténet néhány kérdéséről. Történelmi Szemle 4 (1961) 419.
62 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai I. MBE. Felelős kiadó: Dr. Gyárfás Ágnes. Miskolc, 1997.
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100. kép: Talasz-völgyi halotti maszk. (Pletnyova 1981, 114., 10. kép 16)
101. kép: Tastyk-kori halotti maszkok. (Vagyeckája 1986, 36., 1. kép)

ban erősnek vélt érvekkel kísérelte megcáfolni Benkőt Veres Péter.“ Veres Péter helyesen mutat rá 
arra, hogy a halotti maszk nagyon ősi szokás, már ismert volt a paleolitikumban is s az is valószí
nű, hogy a halottak maszkírozása nem egy központból terjedt el a világon. Az elhunyt testnyílásai
nak eltömését azonban összemossa a halotti álarccal és a szemfedővel. Pedig alapvető különböző
ségről van szó! Az egyik esetben elfedik, betömik az arc nyílásait, a másik esetben pedig ép
penséggel ezeket a testrészeket „nyitva” hagyják! vagy életszerűen képezik ki, mint a Tagar- és 
Tasyk-kori Minuszinszk-medencében feltárt temetkezéseknél látható. A. M. Tallgren63 64 hat évtized
del ezelőtt kihangsúlyozta, hogy a selyemmel beborított arc egészét, a nyakat, de még a füleket is 
elfedte a maszk, amely általában piros színű volt és néhányon díszítés is látható. De a szemek és a 
száj vonalát még a selyem arclepelből is kivágták! Ugyanezt láthatjuk az agyag maszkoknál.65 Erő
sen téves és hibás az arany (lásd a sumér Ur-i és a Mykéné-i maszkokat!) és ezüst halotti álarcok 
értelmét úgy magyarázni, mint a testnyílásokat eltömő, befedő csontlapokat, kavicsokat, érméket. 
Az persze más kérdés, hogy a mezopotámiai halottas szokás eredete valószínűleg valóban Anatólia 
volt. Az arany, ezüst, réz halotti arclemez (maszk vagy részleges maszk66) tehát nem vezethető le 
„a finnugor illetve uráli kori”67 szölkup és eszkimó előzményekből, hanem sokkal inkább déli ere
detűnek helyénvaló gondolnunk, amely az észak felé vonuló bolgárokkal és magyarokkal terjedt el

63 Veres Péter, A honfoglaló magyarok temetkezési szokásainak problematikája. In memoriam Dienes István (1929-1995). 
In: Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Szerkesztette: Pócs Éva és Voigt 
Vilmos. Budapest MTA Néprajzi Kutatóintézete. 1996, 53-66.

64 A. M. Tallgren, The South Siberian cemetery of Oglakty from the Han period. ESA 11 (1937)
65 E. B. Vagyeckája 1986, 33-41. -  Adolf Rieth, Bestattungsmasken der Tagar -  und Taschtykultur in der Gräbersteppe 

von Minussinsk. Praehistorische Zeitschrift 49 (1974) 62-81. -  N. I. Sislina 1989, 231-236. A szerző megkülönbözteti a 
testnyílások eltömését a szemfedőktől.

66 Helytelen a szemfedő megnevezés, mivel éppen a szemeket szabadon hagyják!
67 Veres id. mű 64.
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a Volga-Káma- vidékén és Dél-Szibériában. Minden bizonnyal annak a jelzése kívánt lenni, hogy 
a halál csak a földi élet vége (mors ultima linea rerum est), ám a lélek nem hal meg (morte carent 
animae)!

A halotti maszkok kérdésköre visszavezet bennünket őstörténetünk fő kérdéséhez: a volgai 
Bulgáriában talált temetők vajon valóban annak bizonyságai, hogy itt, az Urál-Volga-Káma vidé
kén lett volna a magyar „őshaza”? S innen vándoroltak volna el őseink délnyugat felé a IX. szá
zadban? Ezért találkozott itt magyarokkal Julianus barát 1236-ban? A vizsgált temetők nem ezt ta
núsítják. Hanem azt, hogy itt, a Volga középső folyás vidékén is éltek magyarok a Kr. sz. utáni 700 
tájától a XIII. század derekáig, de ők felvándoroltak ide délkelet és dél felől és részt vettek annak a 
kultúrának a kialakításában, amelynek emlékei a régészetileg is feltárt nagy bolgár városok: Veli- 
kije Bolgarü6® és Biljár,68 69 70 valamint számos falu.™ A Volga-vidéki városok és kőépítmények kora 
viszonylag késői (IX-X. század), ám a dunai bolgárok hatalmas várai és palotái a VII-VIII. szá
zadban épültek fel! Mi pedig még az Anjou-korban is sátrakban laktunk volna, holott a X. századi 
Maszudi a magyarokat következetesen bolgároknak nevezte,71 tehát a bolgárok rokonaink, ha nem 
éppen édestestvéreink.

102. kép: Halotti maszkok és szemlemezek. (Gorbunjata, Pleszó, Demenki, Rozsgyesztvenszkóje, Sztrelita- 
mak. Fodor 1973, 167., 4. kép és 169., 5. kép)

68 A. P. Szmimov 1951, 167-229.
69 Biljár 1976. -  E. P. Kazakov-A. H. Halikov 1986.
70 E. P. Kazakov 1991.
71 Moravcsik Gyula, Az onogurok történetéhez. Magyar Nyelv 26 (1930) 104., 5. jegyzet.



120 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

10
3. 

ké
p:

 A
 ta

nk
ej

ev
ka

i t
em

et
ő 6

., 
40

., 
83

., 
30

01
a, 

35
1.

, 7
09

. é
s 

77
0. 

sír
ja

. (
H

al
ik

ov
a-

K
az

ak
ov

 1
97

7,
1.,

 II
I.,

 V
., 

XL
, X

II.
, X

XI
I. 

és
 X

XI
II.

 tá
bl

a)



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 121

10
4.

 k
ép

: A
 ta

nk
ej

ev
ka

i t
em

et
ő 2

92
., 

30
0/

b,
 4

72
., 

52
2.

, 6
67

., 
72

5. 
és

 7
78

. s
írj

a 
és

 je
lle

gz
et

es
 m

el
lé

kl
et

ei
. (

H
al

ik
ov

a-
K

az
ak

ov
 1

97
7, 

X.
, X

I.,
 X

VI
., 

és
 X

XI
V.

 tá
bl

a)



122 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

10
5. 

ké
p:

 A
 b

ol
sij

e 
tig

an
i t

em
et

ő 
28

. s
írj

a 
és

 m
el

lé
kl

et
e. 

- 
A 

6. 
sír

 m
el

lé
kl

et
ei

. -
 A

 1
2.,

 1
4.

, 1
6. 

és
 a

 2
4.

 s
írb

ól
 sz

ár
m

az
ó 

öv
ve

re
te

k. 
(H

al
ik

ov
a 

19
76

, 5
7.,

 
2. 

ké
p.

 5
8.

, 3
. k

ép
. 6

6.
, 1

1. 
ké

p)



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 123



124 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

106/d kép: A volgai bolgár sírkerámia főbb típusai (Pletnyova 1981, 169., 54. kép)
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A kazár-magyar kapcsolatok

A magyarság kazár függősége csaknem történeti tényként ment át a művelt köztudatba, azzal 
az állítással egyetemben, hogy eleink az V-IX. század első harmada közötti időben (ez három 
évszázadnyi idő !) a Julianusék által Magna Hungaria-nak nevezett baskir-földről vándoroltak 
délre, illetve délnyugatra.1 Mire alapozták ezt a feltételezést? Természetesen Bíborbanszületett 
Konstantin császár közléseire, aki nevezetes munkájában, „A birodalom kormányzása” c. 
művében,2 annak 38., 39. és 40. fejezetében a következőket írta a magyarokról (törkökről): „A 
törkök népe régen Kazáriához közel (de hol?) szerzett magának lakóhelyet, azon a helyen, melyet 
első vajdájuk nevéről Levediának neveznek, amely vajdát (vojevódosz3) tulajdonnevén 
Levedinek,4 méltóságánál fogva pedig, miként az utána való többit is, vajdának hívták. Ezen a 
helyen (de hol?) az imént említett Levédiában folyik a Chidmász folyó, amelyet Chingulusznak is 
neveznek.5 6 ...Együtt laktak a kazárokkal három esztendeig s minden háborújukban együtt har
coltak a kazárokkal. Kazária fejedelme, a kagán vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt 
adott feleségül a türkök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének nagy híre és 
nemzetsége fénye miatt, hogy tőle gyermeket szüljön, de a sors úgy akarta, hogy ez a Levédi nem 
nemzett azzal a kazár nővel gyermeket... kevés idő múltával az a kagán üzenetet küldött a 
törköknek, hogy küldjék el hozzá hadihajóval (a kritikai kiadások sem említik a chelandia szót7)

1 Kiszely István, Honnan jöttünk? Budapest, Új mandátum Könyvkiadó. 1992, 58: „Egyben azonban a legtöbb őstörténész 
egyetért, hogy a Kárpát-medencébe vezető út... Magna Hungáriából Levédián és Etelközön át vezetett.”... „ez őstörténe
tünknek egy viszonylag tisztázott területe”. Uott 60.: „Őstörténetünk ‘biztos’ pontjának tekinthetjük tehát, hogy az ősma
gyarság a Dél-Urál keleti oldaláról (?) a Baskíria területén lévő Magna Hungáriából költözött...”

2 Bíborbanszületett Konstantin, A birodalom kormányzása. A görög szöveget kiadta és magyarra fordította: Moravcsik 
Gyula. Budapest, Közoktatásügyi Kiadóvállalat. 1950, 171-179.

3 Más forrás a magyar fejedelmeket soha nem nevezte vajdának!
4 Jakubovich Emil, Lél és Lebedias. Magyar Nyelv 14 (1918) 225-230. -  Korábban általában Előddel azonosnak vették. 

Vö. Györffy György, Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest, 1948, 45.
5 Régebben az Ingül vagy az Ingulec folyóval próbálták azonosítani, nem nagy sikerrel. De felmerült a Kodüma is. Lásd: 

Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szeged, 1996, 66-67.
6 Harmatta János, Konstantinos Porphyrogennetos magyar vonatkozású művei. In.: A honfoglaláskor írott forrásai. Szer

kesztette: Kovács László, Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel. II. Főszerk. Györffy György. Budapest, Ba
lassi. 1996, 108. -  Ugyanezt vallotta korábban Czeglédy Károly, A IX. századi magyar történelem főbb kérdései. Magyar 
Nyelv 41 (1945) 52. -  vö. Bakay Koméi, Levédia. „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat. Heti Magyar Fórum 1996. 
november 7.

7 Moravcsik Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 44. -  A történeti 
írott források vonatkozásában eléggé jellemző, hogy Joseph Marquart a chelandia szót nem hajónak (nála: Transport
schiff, hanem városnévnek: Kalanőa, olvasta. J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Hildesheim, 
Olms Verlag. 1961, 35., 2. jegyzet.
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első vajdájukat, Levedit. Levedi tehát megérkezvén Kazária kagánjához, tudakolta, mi okból hivat
ta őt magához. A kagán azt mondta neki, hogy ‘Azért hívattunk, hogy mivel nemes származású, 
értelmes és vitéz vagy és a türkök közt az első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, és engedelmes
kedj a mi szavunknak és parancsunknak.’ Ő pedig válaszolva a kagánnak azt mondta, hogy „Nagy
ra veszem irántam való hajlandóságodat és jóindulatodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, 
minthogy azonban van rajtam kívül egy másik vajda, akit Álmosnak (Almutszész) neveznek, aki
nek fia is van, név szerint Árpád (Árpádész), ezek közül akár az az Álmos, akár a fia Árpád legyen 
inkább a fejedelem, aki rendelkezésetekre áll. Megtetszett annak a kagánnak ez a beszéd, és embe
reit vele adván, a türkökhöz küldte őket, és ezek megbeszélték ezt a türkökkel, a türkök pedig jobb
nak tartották, hogy Árpád legyen a fejedelem, mintsem atyja, Álmos, minthogy tekintélyesebb 
volt, s egyaránt nagyra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért és rátermett 
volt erre a tisztségre. És így a kazárok szokása és törvénye szerint pajzsra emelvén, fejedelemmé 
tették... A törköknek ez a nyolc törzse nem hunyászkodik meg a maga fejedelmei előtt, de meg
egyezésük van arra nézve, hogy a folyóknál, bármely részen üt ki a háború, teljes odaadással és 
buzgalommal együtt harcolnak. Első fejük az Árpád nemzetségből sorban következő fejedelem, és 
van két másik, a jila (jilasz) és a karcha (kárhász), akik bírói tisztséget viselnek, de van fejedelme 
minden törzsnek is. Tudnivaló, hogy a jila és a karcha nem tulajdonnév, hanem méltóság... a jila 
nagyobb a kardiánál.” Ebből a leírásból alávetettségre mindössze az a követjárásoknál használt ál
talános közhely utalhatna, hogy ti. „engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak”,8 minden 
más részlet a leghatározottabban ez ellen szól.9 Igaz ugyan, hogy több történész szerint „Levedi vi
selkedése nem fér össze a sztyeppéi népek uralkodó eszményével”,10 11 ez azonban csak vélekedés. 
Mert mit olvashatunk a bizánci császár egyébként sem túlságosan megbízható leírásában? Leg
először is azt, hogy a magyar fejedelemnek egy előkelő kazár hölgy (nyilván hercegnő) volt a fele
sége. S mit tudunk a kazár hercegnők kiházasításáról? Herakléósz bizánci császár, miután 626-ban 
40 ezer fős kazár sereg segítsége révén győzött a perzsák ellen," Eudoxia nevű leányát ajánlotta fel 
a kazár vezérnek. Herakléósz Tiflisz közelében fogadta őket és a kazár herceg, nemeseivel, leszállt 
lováról és leborult, hogy hódoljon a császár előtt. A császár levette a koronáját és a kazár herceg 
fejére helyezte és a fiának szólította. Később egyetlen leányának, Eudoxiának megmutatta a képét 
és megígérte, hogy nőül adja a kazár herceghez, ha katonai segítséget kap. Később II. Justinianus 
bizánci császár (685-695, 705-711), akinek orrát az ellenfelei levágták és száműzték Bizáncból 
(ezért lett Justinianus Rhinotmetus12 a neve), Kherszón városából átszökött a kazárokhoz, Dórosz- 
ba s ott szövetséget kötött a kazár kagánnal és feleségül vette a kagán nővérét Theodórát!13 Tehát a 
kazár kagán nagyon is megnézte kihez ad hozzá előkelő nemes kazár nőt! III. Leó bizánci császár 
is honnan kért feleséget fiának a későbbi V. Konsztantínósznak? Kazáriából. 732-ben Konsztantin

8 Vö. Kiszely István, A magyarság Őstörténete (Mit adott a magyarság a világnak?). I. Budapest, Püski. 1996, 239.
9 Kristó Gyula, Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, Magvető. Elvek és utak. 1980, 81: 

„Konsztantinósz a dolog lényegét illetően semmi kétséget nem hagy: a magyar törzsszövetség kazár fennhatóság alá ke
rült.” -  uő. A magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 59 skk.

10 Bartha Antal megfogalmazása. In.: Magyarország története tíz kötetben. Magyarország története. Előzmények és ma
gyar történet 1242-ig. Főszerkesztő: Székely György. Szerkesztő: Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 523.

11 Theophanész, Chronographia, anno 626.: Heraclius Imperator (Chazariae Chagani) filium eundem appellans, detractam 
sibi coronam imposuit...

12 Levágott orrú.
13 Nicephorus patriarcha, Breviarium: Justinianus Rhinotmetus, qui Chersonae exulabat, fuga elapsus, ad Chaganum Cha- 

zarorum venit, a quo honorificentissime exceptus, eius sororem Theodoram uxorem duxit.
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feleségül vette a kazár Csicsak-ot (Virág),14 aki a keresztségben az Iréné nevet kapta.15 Az ő gyer
mekük lett IV. Leó (775-780), aki a kazár melléknevet kapta. Minden okunk megvan tehát arra, 
hogy feltegyük: ha Levedi kazár nemes hölgyet kapott feleségül, akkor 6 rangban nem maradhatott 
el sokban a bizánci császároktól ! Mekkora rosszindulat és tudatos torzítás kell ahhoz, hogy Leve- 
dit „halálfélelemben reszkető kazár bábnak” nevezze valaki.16 Nézzük most a következő részletet. 
Árpádot -  kazár szokás szerint -  pajzsra (scutum) emelték. Kit emeltek pajzsra az ókorban? A 
perzsa nagykirályt, a bizánci császárt és a kazár nagykirályt (kagánt).17 Márpedig a kazár kagánt 
Bizáncban is rendkívül megtisztelték. Ha levelet írt a bizánci császár a kazár kagánnak, így címez
te meg: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az egy igaz Isten nevében... a rómaiak császárától a leg
előkelőbb és legnemesebb kazár kagánnak”. S a levélre 3 arany solidus súlyú pecsétet tettek.18 Ha 
tehát a magyarok fejedelmét pajzsra emelték, ezzel is elismerték független (szuverén) voltát és va
lódi hatalmát. A magyarok kazár vazallusi mivoltát régtől szokás azzal is „alátámasztani”, hogy a 
magyaroknál is megvolt a kazár mintájú kettős fejedelemség. Az arab utazók elmondják, hogy a 
kazár főkirály a kagán, ám a valódi hatalom az isa kezében van. „A kazár király címe Kákán, min
den négy hónapban egyszer megy ki sétálni... helytartójának címe kagán bég, ez vezényli a hadse
reget és kormányozza az országot... Ez az alkirály naponként a nagy kagán elé járul alázatosan és 
szerényen. A főkirály elé csakis mezítláb járulhat... Amikor a főkirály kilovagol, serege is a kísé
retében van, de közte és a hadsereg között egy mérföldnyi a távolság és senki az alattvalói közül 
nem láthatja, hanem aki előtte (mellette) ellovagol arcra borul s csak akkor emeli fel a fejét, ami
kor már elhaladt mellette. A kagán előtt egy Napkorongot visznek.”19 S ugyanígy van a magyarok
nál is. Ibn Ruszta írja: „Főnökük neve kende.20 Ez azonban csak a névleges királyuk címe, mint
hogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük gyulának hívják.21 Minden magyar a gyula 
nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben.” Gardizinél: 
„A főnök neve kende. Ez a nagyobb királyuk neve. Azt a főnököt, aki az ügyeket intézi gyulának 
nevezik.” A1 Bakri: „a királyuk neve kende.”22 Az, hogy a magyaroknál „teljes fényben pompá
zott-e a kettős fejedelemség”,23 nem egykönnyen állapítható meg. Általánosan elterjedt nézet a ma
gyar kettős fejedelemség, ez kétségtelen.24 Róheim Géza elsősorban etnográfiai alapon kívánta bi-

14 Peter B. Golden, Khazars Studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1980, 65: Cicák néven szerepel.

15 Bartha Antal, A magyar nép Őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 267. -  Róna-Tas András, A honfoglaló ma
gyar nép. Budapest, Balassi Kiadó. 1996, 191.

16 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 59-61.
17 Moravcsik Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984,45., 27. jegyzet.
18 Constantinus Porphyrogennitus, De cerimoniis. Caput 48.: Ad Chaganum Chazariae bulla mittitur aurea trisoldia cum 

hoc titulo: In Nomine Patris et Filii et Spirit. S. unius et solius veri Deo nostri... Imperatores Romanortam ad illum nobi
lissimum, illustrissimum Chaganum Chazariae.

19 A magyar honfoglalás kútfői. Szerkesztette: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. Budapest, 1900, 217, 219.
20 A kazár hierarchiában azonban a kende csak a harmadik méltóság a kagán (isa), a bek (bég) után !
21 Kovács Vilmos, Uráli népek és a honfoglaló konglomerátum. Fonás 10 (1978) 66.: a gyula tisztségnek semmi köze 

sincs a török jula = fáklya szóból feltett méltósághoz! Ellenben iráni eredetű a szó és vádbírót jelent.
22 A honfoglalás korának írott forrásai.Szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7. Szeged, 1995, 

32-40.
23 Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Szeged, 

1994,73.
24Györffy György, Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára. Budapest, 

Akadémiai Kiadó. 1959, 79. -  Bartha Antal, Kijev és Ml. Történelmi Szemle 10 (1964) 242 skk. -  Fodor István, Verec- 
ke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Budapest, Gondolat. 1975, 192. -  Magyarország története. 
Előzmények és a magyar történet 1242-ig. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 529.
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zonyítani e tételt,25 és számos kérdésben helyes megállapításai vannak, így például Álmos szent 
önfeláldozásában. Az írott források azonban azt mutatják, hogy a magyaroknál egyszemélyi főha
talom volt. Akkor hát minek köszönhető az arabok jellemzése? Feltételezésem szerint annak, hogy 
a magyarok részét alkották a kazár államnak! S nem a kazár fővárostól messze nyugatra laktak, ha
nem -  amint a bizánci forrás is mondja: „Tudni való, hogy a besenyők szállása eredetileg az Etil 
(Volga) folyónál, valamint a Jejk (Urál) folyónál volt s határosak voltak a magyarokkal (Maza- 
rósz-Mazari-Magyari26) és az úzokkal”. Ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy csakis ak
kor mehetett Levedi hadihajóval a kazár kagánhoz Itilbe, ha a Kászpi-tenger mellett lakott. A kazá
rok nyelve ismeretlen, ám egyáltalán nem zárható ki, hogy beszélték a magyart is.27 Ezt annál in
kább feltételezhetjük, mivel a kazárok is szabírok voltak, aminthogy a magyarokat is régen „vala
milyen okból” szavárdoknak nevezték.28 Külön szeretnék megemlékezni Gosztonyi Kálmánról, aki 
hitet tett amellett, hogy a kazár állam fontos és jelentős erejét alkották a magyarok.29 Tanulmányá
ban igen erősen támaszkodik H. H. Howorth munkájára,30 amelyben lényegében ugyanezt olvas
hatjuk.31 Gyakran szokták érvként felhozni azt, hogy Ibn Ruszta szerint „a kazárok régebben körül- 
sáncolták magukat a magyarok és az országukkal szomszédos más népek ellen,” tehát ellenséges 
viszonyban kellett lenniük.32 Zimonyi István kimutatta,33 hogy ez a körülsáncolás szó valójában 
árokásás és egy Koránból vett toposz, tehát semmi jelentősége sincs. Marad a magyarok és a kazá
rok közötti ellenséges állapot utolsó két „bizonyítéka”: a szarkeli vár megépítése a magyarok ellen 
és a lázadó kabarok csatlakozása a magyar törzsekhez.

Köztörténeti „tényként” olvasható a szakkönyvekben,34 hogy a kazárok felépítették a Don part
ján a magyarok ellen (!) Sarkéi várát. A kazár kagán Theophil bizánci császártól (829-842) kért bi
zánci építőmestereket, hogy a Don folyó jobb partján, a 810 táján lerombolt erődítmények helyett 
egy újat építhessenek fel. Bíborbanszületett Konsztantinosz császár minderről így számol be: 
„Drisztrával átellenben terül el Besenyőország, s szállásuk kiterjed egészen Sarkéiig, a kazárok 
erődjéig, amelyben háromszáz főnyi őrség állomásozik, kiket évenként váltanak. Sarkéi annyit je
lent náluk, mint ‘fehér ház’, s ezt a Kamatirosznak nevezett Petrónász kardhordozó díszőr építtette, 
amidőn a kazárok kérték Theophilosz császárt, hogy építtesse meg számukra ezt az erődöt. Ugyan

25 Róheim Géza, A kazár nagyfejedelemség és a turul-monda. Ethnographia 28 (1917) 58-99. -  uő. A kazár és a magyar 
nagyfejedelem. Ethnographia 29 (1918) 142-145.

26 Moravcsik 1984, 40. A forrás szövegét önkényesen átírták Kazarósz-ra ! Többen foglalkoztak ezzel a kérdéssel, így 
Darkó Jenő, A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánczi íróknál. Budapest, MTA. 1910, 50 skk. Darkó besenyő for
rásból eredő anakronizmusról beszél, Miskolczi Gyula viszont .jogosnak” tartja a Mazarósz átírását Khaszarósz-ra, 
mert „ott annak kellett állnia”, „kétségtelen, hogy a Khazarósz szövegemendatio helyes lenne”. Történeti Szemle 3 
(1914) 393-394. Korábban már foglalkoztunk az ilyesfajta „átírásokkal”, hasonlókat Marquait is elkövetett a besenyők 
kapcsán s ezeket a .javításokat” például Hóman Bálint is helyeselte. Hóman Bálint, Őstörténetünk keleti forrásai. Szá
zadok 42 (1908) 872., 1. jegyzet.

27 Fejér György, A kazárokról. Pest 1851,49.
28 Váczy Péter, A magyarok vándorútja keletről nyugatra. Antik Tanulmányok 283-285.
29 Gosztonyi Kálmán, A kazár anyanemzet birodalma és nyelve. In.: Prof. Dr. Blaskovics József, Mahmúd Terdzsüman: A 

magyarok története. Tárih-i Üngürüsz, Madzsar Tárihi. Léva, Érdem. 1996, 315-374.
30 H. H. Howorth, The Khazars were they Ugrians or Turks. Sanktpetersburg 1876.
31 Az más kérdés, hogy a Gosztonyi tanulmányban igen sok súlyos elírás és hiba van, többek közön Howorth neve is végig 

helytelenül szerepel.
32 Es heisst, dass die Chazaren einstmals sich selbst m it einem Graben umgeben hatten aus Besorgnis vor dem Magyaren 

und andern ihrem Lande benachbarten Völkern. Marquart id. mű 28.
33 Zimonyi István, A 9. századi magyarokra vonatkozó arab források. A Dzsajhani-hagyomány. In.: A honfoglaláskor írott 

forrásai. Szerkesztette: Kovács László, Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel II. Főszerkesztő: Györffy 
György. Budapest, Balassi. 1995, 57.

34 Már a Hóman-Szekfű-féle sorozatban is: Hóman Bálint, Magyar történet. I. Második kiadás. Budapest, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. 1935, 60-65.
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is az a kagán és Kazária bégje ehhez a Theophilósz császárhoz követeket küldvén, kérték, hogy 
építtesse meg számukra Sarkéi erődjét, s a császár engedvén a kérésüknek, elküldte a császári ha
jóhad csapatszállító hajóival az előbb említett Petrónász kardhordozó díszőrt, továbbá Paphlagonia 
főkapitányának csapatszállító hajóit. Petrónász tehát megérkezvén Kherszonba, otthagyta a csapat- 
szállító hajókat Kherszónban, és embereit teherhajókba tévén, elment a Tanaisz folyónak arra a 
helyére, ahol erődöt szándékozott építeni. S mivel azon a helyen nem voltak erőd építésére alkal
mas kövek, néhány kemencét csináltatott, s bennük téglát égetett s azokkal vitte végbe az erőd fel
építését, miután a folyóból való kis kavicsokból meszet készített. Ez az előbb említett Petrónász 
kardhordozó díszőr Sarkéi erődjének felépítése után elment Theophilosz császárhoz s azt mondta 
neki: Ha azt akarod, hogy Kherszon erődje és az ott lévő helyek teljesen a te uralmad alatt legye
nek, nevezz ki külön katonai kormányzót... A Duna folyótól az előbb említett Sarkéi erődig 60 na
pi út. E földön belül sok folyó van, közülük, a legnagyobb a Dnyeszter és a Dnyeper. A Dnyeper 
folyó felső folyásánál laknak a ruszók (rósz), akik ezen a folyón lehajózva eljutnak a rómaiakhoz. 
Besenyőország tartja birtokában az egész földet...”35

Sarkéi azon kevés helyek egyike, amelyet a régészet megtalált, csaknem teljesen feltárt, 
majd örökre elvesztett. Mégpedig azért, mert egy nagy duzzasztót építettek ide (Cimljánszkaja

sztanyica), s a hatalmas víztükör beborította 
a vidéket.36 M. I. Artamonov lényegében 
1949 és 1951 közötti három év alatt tárta fel 
a 10 500 négyzetméternyi felületet a Don fo
lyó bal partján.Volt egy erődítmény a Don 
jobb partján is (Cimljanszkoje gorogyiscse37), 
ezt azonban 810-815 táján váratlan támadás 
érte és az erődítményt elpusztították. Bartha 
Antal ezt az eseményt kapcsolatba hozta a 
kabarokkal,38 s ezzel tovább erősítette azt hi
potetikus konstrukciót, amely kimondja: a 
magyar őstörténetnek szilárd támpontja Sar
kéi, hiszen ezt a téglavárat a magyarok ellen 
építették a kazárok. A 193,5 x 133,5 m-es 
erődöt 375 cm széles téglafalak védték, 
amely falat szabályos távolságokra négyzetes 
bástyák tagoltak. A jobbparti háromszög 
alakú kővár fehér m észkőből épült 
(135x130x110 m)39 s ezt így jogosan hívhat-

107. kép: A szemikarakorszkojei gorogyiscse, a 
szarketi vár és a majackojei, valamint 
a cimljánszki gorogyiscse. (Pletnyova 
1967, 37., 9. kép)

35 Bíborbanszületett Konstantin, A birodalom kormányzása. Budapest, 1950, 182-185.
36 Sz. A. Pletnyova 1976, 50.
37 M. I. Artamonov 1962, 317.
38 Bartha Antal, A magyar honalapítás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1987, 45.
39 V. S. Fljorov 1996, 100-113.
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ség, hogy az épületmaradványok között találtak bizán
ci korinthoszi és jón stílusú oszlopfődarabokat is, ame
lyek -  nyilván -  egy templom tartozékai lehettek. 
Ugyanakkor magában a téglavár építési technikájában 
nincs semmi bizánci vonás, a bizánci építészetre jel
lemző jegyek hiányoznak. A téglákba karcolt tamgák 
és rovásjelek, valamint a sok figurális ábrázolás ( első
sorban lovak45), valamint a feltárt temetők sírjai és a

40 Hóman Bálint, Magyar történet I. 2. kiadás. Budapest, KMENy. 
1935, 60-65. Több téves adattal: Fehérvár orosz neve nem Bela- 
waza, hanem Bjélaja Vézsa, másrészt Sarkéi másik neve nem Al- 
Baida volt, mert így Itil-t hívták.

41 M. I. Artamonov 1958, 29.
42 Gondoljunk az erdélyi Szárhegyre vagy (Balaton) Szár-(a)szó-ra! 

-  Gosztonyi id. mű 318.
43 M. I. Artamonov 1958, 26. -  Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A 

múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 271.
44 Bakay Kornél, Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a millé- 

neumi kilátó. Kőszeg, 1996.
45 M. I. Artamonov 1958, 24, 46. -  Sz. A. Pletnyova 1976. -  uő. 

Die Chazaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga. Leip
zig, Koehler. 1978, 103.

108. kép: Bekarcolt állatok és jelek a szalto- 
vói kultúra területéről. (Pletnyova 
1981, 164., 50. kép)

ták Fehérvárnak,40 ám ebből még nem kö
vetkezik, hogy a bizánci császár jól értel
mezte a Sarkéi szót. Sőt, nagyon is lehet
séges, hogy ennek a jobbparti Fehérvár
nak a nevét vitték át a később megépült 
Sarkel-re.41 Sarkéi nevét ugyanis kiválóan 
m agyarázhatjuk m agyarul, mégpedig 
azért, mert a sári törökül éppen sárgát je
lent, nem fehéret, a kel pedig falu, város, 
hely jelentésű, így javasolható névalak a 
Szárhely.42 A téglavárban számos raktár, 
istálló, kaszárnya volt, minden bizonnyal 
a legtöbb épület emeletesre készült, mivel 
tűzhelyeket, kemencéket, kályhákat nem 
találtak. Nagyon fontos számunkra, hogy 
a 375 cm széles várfalakat alapozás nél
kül építették meg, pontosan úgy, ahogyan 
például a somogyvári és a dobokai ispáni 
vár falai is készültek.43 Torony vár is volt a 
várban, amint például a kőszegi felsővár 
legkorábbi részében is.44 Külön érdekes-

Kaukázusban. (Zakaraja 1982, 95.)
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megtalált mellékletek46 alapján, erősen valószínűsíthető, 
hogy az építők valamiféle lovas népből kerültek ki. A 
rovásfeliratokat a türk nyelvből igyekeztek megfejteni, a 
megfejtések nem véglegesek, de az biztos, hogy nem 
alánokról van szó. „Valószínűleg ez esetben nem ma
gukkal a kazárokkal van dolgunk, hanem a kazárok 
szolgálatába szegődött türk-nomádok zsoldos csapatai
val.”47 így hát most feltehető a kérdés: milyen alapja van 
annak az állításnak, hogy Sarkéi a magyarok ellen 
épült? A múlt században, elsősorban a külföldi kutatók 
nem is gondoltak a magyarokra, hanem a besenyőkre,48 
ám a nagytekintélyű Artamonov felvetése, hogy ti. a 
magyarok is számításba vehetők,49 elégséges volt ahhoz, 
hogy a magyar történettudomány nyomban a „magáévá 
tegye” ezt az ötletszerű gondolatot.50 Holott valójában 
még a besenyők elleni megépítés sem helyénvaló felve
tés, mivel egyrészt az erődben besenyő garnizon állomá
sozott, másrészt a besenyők a IX. század első harmadá
ban nem nyugat felől jelentettek veszélyt, márpedig a 
sarkeli vár, amely Artamonov szerint stratégiailag na
gyon előnytelen helyen épült, nem a doni vízi utat vé
delmezte,51 hanem a szárazföldi kereskedelmi utakat, de 
nyugat felől!52 Ide vonatkozik a Hudud al-alam azon

, , 7ГТ. 7, ; ; “  adata is, hogy a besenyők és a kazárok egymással hatá-110. kép: Uplíszcihe grúz varos а Кита , , ... ... , f
partján. (Zakaraja 1982, 9.) rosak’ am a szallasteruletuk egeszen az Araiig terjedt s

vannak türk besenyők és kazár besenyők!53 A történeti 
forrásadatok és a régészeti anyagok alapján úgy vélem, a sarkeli erődítmény nem a magyarok, és 
nem a besenyők ellen készült, hanem a kazár állam az egyre erősebb és támadóbb rusz-varégok fé- 
kentartására emeltette, együtt Bizánccal, a vár védelmét pedig besenyők látták el, akik -  amint 
majd látni fogjuk -  a magyar etnikum részét alkothatták évszázadokkal a honfoglalás előtt. A ma
gyarokat szüntelenül támadó, gyilkoló, rettenetes erejű besenyőkről belénk sulykolt történeti köz
helyek egész sora fog szertefoszlani, ha újrarendezzük adatainkat.

46 Sz. A. Pletnyova 1958, 151-226.
47 M.I. Artamonov 1958, 48.
48 Wilhelm Tomaschek, Die Goten in Taurien. Ethnologische Forschungen über Ost-Europa und Nord-Asien. Wien, Hol

der. 1881, 30.
49 M. I. Artamonov 1958, 48-49. -  u6. 1962, 296.
50 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1988, 301. -  uő. A magyar honalapítás. Budapest, 

Tankönyvkiadó. 1987, 45. -  Erdélyi István, Les relations hungaro-khazares. Studia et Acta Orientalia 4 (1962) 44. -  uő. 
A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. A Károli Gáspár Református Egyetem Böl
csészettudományi Kar Történettudományi Intézet. Budapest 1997, 87.

51 M. I. Artamonov 1962, 299.
52 D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars. Princeton Oriental Studies 16. Princeton-New Jersey. 1954, 186.
53 Hudud al-alam. The Regions of the Wordl. V. Minorsky. London, 1937, 444.
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Az avarok eredete és régészeti emlékei

Általálnos jelenség a történettudomány gyakorlatában egy-egy nép, egy-egy etnikai vagy hatal
mi egység elszigetelt bemutatása, azaz önmagában valónak tekintése, mégpedig oly módon, mint
ha az adott korban a vizsgált népesség vagy hatalom valamiféle középpontot jelentett volna. Emlí
tődnek persze különféle „külső kapcsolatok”, amelyek kisebb-nagyobb szerepet játszottak, de hiá
nyoznak az eurázsiai áttekintés fontosabb körvonalai, és főként hiányzik annak hangoztatása és el
ismerése, hogy a vizsgált korban, legyen az hatezer évvel ezelőtt vagy másfélezer évvel korábban, 
ugyanolyan szerves kapcsolat volt az egyetemes világban, mint az újkorban. Csak a kapcsolattar
tás eszközei és módjai voltak mások. Teljesen mereven kezelt a nyelvi érintkezések kérdése is, mi
vel a mai rendkívül szétaprózódott nyelvi helyzetből indulnak ki és megengedhetetlennek tartják, 
hogy egy jelenkori, viszonylag kis lélekszámú népesség nyelve, egykor régen hatalmas térség né
pei között lehetett társalgási, érintkező nyelv (lingua franca). Figyelmen kívül hagyják a soknyel
vűséget egy adott birodalmon belül. Mindez különösen jól tanulmányozható az eurázsiai egyete
mes történet egyik fontos szereplőjének, az avarnak nevezett népnek az esetében, amely nép az 
egyik legfontosabb szereplője őstörténetünknek.

Legelőször vázoljuk fel az eurázsiai földrajzi és történeti képet a Kr. sz. utáni VI. században -  
Koreától Hispániáig. Az akkori világ nagyhatalmai voltak: Kína, Irán, Bizánc, a frank királyság, a 
fehér húnok (vagy heftaliták) közép-ázsiai és indiai birodalma és a VI. század derekától a türkök 
hatalmas országa, valamint az avarok, de nem szerepelt még ekkor Kazária! A római birodalom 
bukása után egy ideig Nyugat-Európában az ún. germán kliens-királyságok léteztek: a spanyol föl
dön a vandál és a gót királyság, Itáliában Ravenna székhellyel Teoderich gót királysága, délfrancia 
földön Gundobad és Sigismundus burgund állama, az ókori Galliában pedig a frankok királysága. 
Childerik (457-481) és fia, Chlodvig (481-511), illetve utódai azonban csakhamar legyőzték az 
alemannokat, a gotokat, majd a burgundokat (534), s így létrehoztak egy erős frank királyságot, 
amely 496 óta már keresztény volt. De Itália felé a frankok nem tudtak terjeszkedni, mert гита Bi
zánc tette rá a kezét, a rendkívül erélyes I. Justinianus (527-565) uralkodása idején. 536-ban elfog
lalják Rómát, majd а VI. század utolsó harmadában, a későbbi Lombardia kivételével, Itália bizán
ci provinciává válik. Bizáncnak óriási hajóhada volt, de szárazföldön is védte magát, kiépítve egy 
védővonalat a Duna mentén (limes) Belgrádtól (Singidunum) a torkolat-vidékig, 6-10 km-nyi tá
volságra elhelyezve egy-egy kisebb erődítményt (Prokópiósz 110-et említ!),' a fővárost nagy fal 
oltalmazta, ugyanakkor a császári udvar igyekezett a perzsákkal békében maradni. A szászánida u-

1 Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Beck Verlag. 1988, 19.
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112. kép: A zsuan-zsuan és a heftalita birodalom Kr. sz. utáni 500 táján. (Grousset 1952, 9. térkép)
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ralkodóház (226-651) tehetséges nagykirályai, -  kivált I. Huszrau Anosirván (531-579) és utódai, 
-  azonban hamarosan háborúba keveredtek Bizánccal (528-532), elsősorban a Kaukázus birtoklá
sáért. Itália földje azonban jóidéig Bizáncé maradt, a pápák is engedelmesen szolgálták a császárt.

A VI. század elejéig azért volt béke Irán és Bizánc között, mert közösen védekeztek a közép
ázsiai fehér hunok vagy heftaliták ellen, akikről már szóltunk a kusánok kapcsán. A heftaliták az
V. század végén és a VI. század első harmadában megismételték őseik nagy haditettét: elfoglalták 
a Gangesz és az Indus völgyét és Toramana, majd a fia Mihirakula hatalmas birodalmat hozott lét
re, amely 540-ig fennállt. A heftaliták tehát fehér hunok,2 akiket a kínaiak je-tá-nak neveztek, a 
szanszkrit szövegek huná-nak,3 az örmények haitalnak, a bizánci Theophylaktósz Simokattész ab- 
dél-eknek mondja őket.4 Az általuk vert pénzérméken pedig a görög írásból kifejlesztett baktriai 
változattal az áll: „Heftal, a hionok királya”.5 Ammianus Marcellinus is említi a chionita 
népnevet.6 Czeglédy Károly így foglalta össze röviden a történetüket: „A heftaliták mint hódító 
hatalom Irán északi és keleti peremén, a mai türkmén területen (a Káspi-tenger délkeleti 
kiszögelése és Afganisztán között), valamint Afganisztán területén 460 táján léptek fel a 
történelemben. A következő évtizedekben kiterjesztették a hatalmukat délen Északnyugat-Indiára, 
keleten a Tarim-medence északi és déli peremén lévő városállamokra, északon pedig az Amu- 
Darja és Szir-Darja közötti szogd területekre, valamint a Tien-san vidékére. Keleten a zsuan- 
zsuanokkal voltak határosak, északon pedig, Dzsungáriában, a későbbi újgurokat is magában 
foglaló ti-elö törzsszövetséggel. A türkök a zsuan-zsuanokat 555-ben verték meg, a heftalitákat, 
együtt a perzsákkal, 560 táján.”7 A fehér hunok tehát a kusánok egyik ága, az örmény Szebeósz a 
kusán föld heftalita királyáról beszél,8 9 valójában szkíta-szaka eredetű hunok, akiknek egy részét 
fehérnek, egy másik csoportját vörösnek nevezték. Később a perzsák és a szogdok a heftalita 
húnok nevét átvitték a türkökre is.’ Mások szerint a kínai forrásokban szereplő jü-ecsi név 
archaizálás, „a ’nagy’ és ’kis’ jelzők használata pedig teljesen önkényes”.10 Van olyan kínai forrás, 
amelyben a hua név szerepel, amely kínai átírásban egy korabeli uar alakot ad vissza. Ez már 
nagyon fontos számunkra, mert azt jelenti, hogy a heftál vezértörzs uralma alatt egyesült a vár és a 
hűn, azaz a várhun (várkony!), amely Theophylaktósz Szimokattész szerint az avarok neve volt!11 
A fehér hunokról nagyon érdekes leírást adott a VI. századi Prokopiósz, hangoztatva, hogy a hef-

2 Moravcsik Gyula, A magyar történet bizánci fomásai. A magyar történettudomány kézikönyve. I/6/b. Szerkeszti: 
Hóman Bálint. Budapest, MTT. 1934, 43.: Kallinikos-nál szerepel már az V. század elején.

3 Kiessling, Hunni. In.: Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Begonnen 
von Georg Wissowa. Hrsg. Wilhelm Kroll. VIII/16. Stuttgart, 1913, 2585. h.

4 Stein Aurél, A fehér hunok és rokon törzseik indiai szereplése. Budapesti Szemle 1897. Reprint kiadása: Magyar 
Történelmi Szemle 1 (1970) 2. szám, 7-29.

5 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Körösi Csorna Kiskönyvtár 8. Szerkeszti: Ligeti 
Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1969, 64., 75.

6 Ammianus Marcellinus, Róma története. Fordította: Szepessy Gyula. Budapest, Európa. 1993, 97.
7 Czeglédy Károly, Heftaliták, hunok, avarok, onogurok. Magyar Nyelv 50 (1954) 142-143.
8 Hans Wilhelm Haussig, Die Quellen über die zentralasiatische Herkunft der europäischen Awaren. Central Asiatic 

Journal 2 (1956) 34.
9 Czeglédy Károly id. mű (1969) 77.

10 Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Magyar Őstörténeti Könyvtár 7. Szerkeszti: Zimonyi István. Szeged, 1993, 
49.

11 Theophylacti Simocattae Historiae. Edidit Carolus de Boor. Lipsiae Teubneri. 1888. VII. 7-9.
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taliták hunok, de nem nomádok, mint a többi hun törzsek, hanem letelepültek Perzsia szomszéd
ságában. Fehér bőrűek, szép kinézetűek és szervezett államuk van.12

113. kép: Az eurázsiai sztyeppe legfontosabb lelőhelyei az V-VIII. században. Jelmagyarázat: a.) hitelesen 
feltárt sírok, b.) szórványlelet, v.) hiányos síregyüttesek, g.) éremkincsek, d.) nem nomád típusú 
leletek, e.) ősi városok a sztyeppén, zs.) a sztyeppe határa, z.) a sivatag határvonala. A lelőhelyek:
1. Kirilenü, 2. Sesztacsi, 3. Jászenovó, 4. Antonovka, 5. Glodoszü, 6. Tyiligulszkij limán, 7. Bjelo- 
zerka, 8. Kelegei, 9. Cjurupinszk, 10. Radenszkoje, 11. Scserbataja kotlovína, 12. Riszovoje, 13. 
Portovoje, 14. Kalinyin, 15. Beljausz, 16. Csikarenko hútor, 17. Teodószija, 18. Marfovka, 19. 
Kapulovka, 20. Melitopol, 21. Akkermeny, 22. Balsoj Tokmak, 23. Makartet, 24. Novogrigorjev- 
ka, 25. Voznyeszenka, 26. Sztaraja Igreny, 27. Novüje Szen-zsárü, 28. Maloje Perescsepínó, 29. 
Rubljovka. 30. Volobujevka, 31. Dmitrijevka, 32. Bjeloszarajszkaja kósza, 33. Zsdánov, 34 Szin- 
javka, 35. Morszkoj Csulek, 36. Tanaisz, 37. Pavlovka, 38. Karjazsszkoje gorogyiscse. 39. Zdvi- 
zsenszkoje, 40. Romanovszkaja, 41. Verhnye Jablócsnüj, 42. Arcübasevó, 43. Leninszk, 44. 
Verhnye Pogrómnoje (Volgográd), 45. Nyizsnaja Dobrinka, 46. Berezsnovka, 47. llovatka, 48. 
Rovnoje, 49. Berezovka, 50. Pokrovszk, 51. Zinovjevka, 52. Sipovó, 53. Fedorovka, 54. Verhnye 
Pogromnoje, 55. Mertvüje Szóli, 56. Sztaraja Ivancovka, 57. Borodájevka, 58. Aktobe, 59. Kzül- 
Kajnar-tobe, 60. Kenkol, 61. Ketmeny Tűbe, 62. Samszi, 63. Kanattasz, 64. Scsucse, 65. Kara 
Agacs, 66. Kok-taL (Pletnyova, 1981, 103., 1. térkép)

A kínai birodalom a VI. században Csi (479-502), Liang (502-557) és Csen (557-589) uralko
dása idején válságokon esett át, majd csak 589 után erősödik meg a Szuj birodalom korában, 
amely a Tang-dinasztia hatalomra kerüléséig (618) tartott. Állandó harcok színhelye volt a VI. szá

12 Prokop, Perserkriege. Griechisch-Deutsch. Ed. Otto Veh. München, Heimeran. 1970, 14-15.: Die Ephtaliten sind ein 
hunnisches Volk und heißen auch so, doch vermischen sie sich weder noch verkehren sie mit irgendwelchen uns be
kannten Hunnen. Bewohnen sie doch kein Land, das diesen benachbart wäre, oder leben sonstwie dicht bei ihnen, sie
grenzen vielmehr nördlich an die Perser....Die Ephtaliten sind ja auch keine Nomaden wie die übrigen Hunnenstämme,
sondern siedeln schon seit alters auf fruchtbarem Boden. Als einzige von den Hunnen zeigen diese weiße Hautfarbe und 
kein entstelltes Gesicht, unterschieden sich auch von jenen in ihrer Lebensweise und führen kein tierisches Dasein wie 
die anderen Hunnen. Sie unterstehen vielmehr einem König, besitzen ein geordnetes Staatswesen und verkehren mitein
ander und mit ihren Nachbarn stets nach Recht und Gesetz.



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 137

zadban Korea földje is, ahol három kis állam: Kagurjo, Pekcse és Szilla hadakozott egymással, vé
gül Szilla győzedelmeskedett és a népe Buddha híve lett.13

A kínai források a VI. században egy tu-küe (csüe) nevű néppel foglalkoztak a legtöbbet, 
amely a türkökkel azonos, amint ezt már korábban megtárgyaltuk. A türk kaganátus születése 
(558) egybeesik az avarok első európai szereplésének időpontjával, amikor is egy avar követség, 
Kandik14 vezetésével, megjelent Bizáncban.15 Az írott forrásak adatai alapján történeti ténnyé szi
lárdult az a feltevés, hogy az avarok (amiként majd később a magyarok is!) menekültek, mégpedig 
a türkök elől. Menander még azt is tudja, hogy a menekültek húszezren lehettek.16 Theophylaktósz 
Szimokattész azt regéli, hogy ez a szökött néptöredék valójában nem is avar, csak ál-avar. Nyil
vánvalóan szerepet játszott ez a forrásértelmezés abban, hagy az avarok közép- illetve nyugat-eu
rópai megjelenését a magyar szaktudomány elképesztő tálalásban mutathassa be az elmúlt évtized
ben. Touri Gergely és Paulus Diaconus meséli, hogy 561/62-ben az avarok megtámadták Chlotár 
frank király fiát, Sigibertet, aki Baján avar kagán seregét visszaverte, ám 566-ban ismét hadjáratot 
vezettek az avarok Gallia ellen és „hatalmasan fölibük kerekedtek s a franok seregét teljesen szét
szórták.”17 Bóna István mindezt így adja elő: „Baján, nem kis meglepetésre megismételte a korábbi 
ajánlatot. Megnemtámadási egyezményt, sőt béke és barátsági szerződést ajánlott, világosan érté
sére adva Sigebertenek, hogy nem a frankokkal van dolguk, csupán utat, bejáratot keresnek (?!) a 
Duna völgyébe. Csakhogy nem találnak. A Déli-Kárpátoktól a Szudétákig összefüggő magas 
hegység (?) és erdőrengeteg húzódik, a szűk szorosakat keleten ellenségeik, a gepidák őrzik, észa
kon pedig a számukra ismeretlen, de nem kevésbé kemény germánok, a langobardok. Az Al-Duna 
fölötti síkságról elindulva már másodszor (?) terelik (?!) őket a hegyek és erdőségek, a járható sík
ságokon át a frankok oszágának peremére.”18 Ezt a primitív mesét, amelyre a forrásokban egy szó 
sem utal, később tovább színesíti, mondván: „Az avarak áttörési kísérlete kudarcba fulladt (565/66 
tele). Mintha valami kelepcéből (?) igyekeznének menekülni, ismét körülrajzzák a Kárpátokat, és 
566 őszén megint Türingiában tűnnek fel... A veszedelem, amely elkeseredett al-dunai áttörési 
kísérletre és a Kárpátok kétszeri megkerülésére (?) kényszeríti őket (?), nagyon is reális volt, 
566/67 telétől pedig egyenesen fenyegető (?). A ‘szolgáikat’ üldöző nyugati türkök átkeltek a 
Volgán s immáron belátható közelségből fenyegették az avarokat... Az elmúlt öt esztendő viszon
tagságos történetéből kiviláglik, hogy az avarok biztos, védhető, természetes határok mögé akartak

13 Újabban több tanulmány is olvasható a magyar szakirodalomban Kóreáról: Ki-Moon Lee, A kóreai és az altáji nyelvek 
összehasonlító tanulmányozása. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 32 (1994) 95-103. -  Kdong Lee, A kóreai nép és 
nemzet kialakulása. Uott 179-181. -  A régebbi irodalomból: Felvinczi Takács Zoltán, Huns et Chinois. Túrán 4 (1918) 
273-285.

14 Kandik-Kendik névre lásd: Bakay Koméi, Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a milléniumi kilátó. Kőszeg, 1996, 
73.

15 Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai I. Magyar Őstörténeti Könyvtár 5. Szerkeszti: Zimonyi István. 
Szeged, JATE. 1992, 17.

16 Uott 14. Feltűnő, hogy az egyébként gondos és pontosságra törekvő Thierry Amadé, Attila liai és utódai történelme. 
Harmadik kiadás. Fordította: Szabó Károly. Pest, Ráth Mór. 1865, 203.: kétszázezer főről beszél!

17 Uott 25., 31. Pauli Historia Langobardorum. Scriptores rerum Germanicarum. In usum scholarum. Hannoverae 1878, 
92-93. és MGH SS Rerum Langobardicarum. Hannoverae, 1878, 78-79.: Eo quoque tempore comperta Hunni, qui et 
Avares, morte Chlotarii regis, super Sigisbertum, eius filium, inniunt. Quibus ille in Turingia occurrens, eos iuxta Al
bem fluvium potentissime superavit, eiusdemque pacem dedit... Rursumque Avares cum Sigisberto in locis ubi et prius 
pugnantes, Francorum proterentes exercitum, victoriam sunt adepti (kérésükre /ti. Baján/ békét kötött velük! Felmor
zsolták a frankok seregét és győzelmet arattak. -  Szádeczky-Kardoss Samu szövegátültetésében.)

18 Bóna István, Az avarok. In.: Magyarország története tíz kötetben. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerkesz
tő: Székely György. Szerkesztő: Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 311-312. -  uő. Egy napkeleti nép Eu
rópában: az avarok. Az avarok kincsei. VI-IX. századi leletek a magyar múzeumok gyűjteményeiből. Budapest, MNM. 
1986, 7.
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menekülni (?). Ha az Al-Dunán nem sikerült áttörniük (?), akkor a Kárpátoktól övezett síkságra 
igyekeztek bejutni. S öt esztendő sorozatos kudarcai (?!) megmutatták, hogy az utóibbi éppoly 
kevéssé lehetséges, mint az előbbi. A történeti és régészeti adatakat figyelembe véve az archaeo- 
geografiai adatak arra mutatnak, hogy az avarok nem találtak bejáratot az Északi és Keleti 
Kárpátokon.”''1 Annak a Bajánnak, aki 567-ben megsemmisítő vereséget mért a gepidákra, akinek 
puszta jelenléte elég volt ahhoz, hogy a longabardok 568. húsvétján azonnal elhagyják Pannóniát, 
aki rövid úton térdre kényszerítette a hatalmas Bizáncot, Bóna szerint „élet és halál kérdése volt”, 
hogy megtalálja (?) a Kárpát-medencébe vezető utat 7!19 20 Más alkalommal arról ír, hogy az avarok 
„többezer km-es állandó menekülése miatt az állatállomány több ízben megritkult, elpusztult, 
aminek következtében az avarok Thüringiában éheztek (!?), amely nyilván állatállományuk pusz
tulásának egyik következménye.”21 „Ma már bátran elmondható, az 567 év sorsdöntő eseményei 
egytől-egyig hibás politikai helyzetfelmérésen, tévedésen alapultak.”22 S ezt a kelepce-mesét 
nyomban átvették mások. Kürti Béla szerint: „Az ifjú kagán (Baján) próbaképp (?) a Kárpátok 
északkeleti íve mentén előretör nyugat felé -  itt azonban 563-ban, majd 566-ban frank seregekbe 
ütközik. Utat ugyan nem tud (?) nyugat felé törni, szorult helyzetében (?) azonban olyan váratlan 
ajánlatot kap, amelynek elfogadásával megalapozza (?) népének 250 éves uralmát a Kárpát-me
dencében.”23 De Kristó Gyula még ennél is tud merészebbet állítani: „szinte az utolsó pillanatban 
jött a hontalan avaroknak Alboin nagylelkű (?) ajánlata Gepídia elfoglalására.”24 Régebben nem 
így értelmezték a forrásokat. Lukinich Imre 1914-ben ugyanezt az eseményt így értékelte: „(az 
avarok) 562 körül a Délkeleti-Kárpátok körül elterülő síkságokat megszállották... Az avarok a by- 
zanci udvarral folyt diplomátiai tárgyalásokkal egyidejűleg nagy súlyt helyeztek joghatóságuk ha
tárainak észak és nyugat felé való kiterjesztésére is. A Bug mellett lakó dulebi szlávok leigázása 
után 562-ben Galliába is beütöttek. Justinianus halála (565) idején az avarok hatalma már a Kárpá
toktól északra és keletre fekvő síkságokra is kiterjedt.”25 Hunfalvy Pál pedig azt emelte ki, hogy 
Baján avar kagán szövetséget kötött Sigiberttel, aki a Pannóniát birtokló Alboin langobard király

19 Erdély története három kötetben. Főszerkesztő: Köpeczi Béla. Erdély történelme I. A kezdetektől 1606-ig. Szerkesztette: 
Makkai László és Mócsy András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1987, 160.

20 Nehéz megérteni, mi váltotta ki Bóna Istvánból, hogy 1971 után 15 évvel ennyire megváltozzon a véleménye. Bóna Ist
ván, Fejér megye története I, 5. Székesfehérvár 1971, 21-22: Baján félelmetes ereje és a langobardok gyengesége szere
pel a szövegében !

21 Bóna István, A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz. Archaeológiai Értesítő 106 
(1979) 17., 72. j. -  Menander Protector szövegében egy szó sincs az állatállomány pusztulása okozta éhezésről, Baján 
nagykirály egyszerűen a győztes, az erősebb szövetséges jogán seregének ellátást követelt: „Miután az avarok és fran
kok megerősítették szövetségüket (foedera) s a béke (pax) megszilárdult közöttük. Baján, az avarok fejedelme (dux), 
tudtára adta (significavit, bedeutete ! -  a görög eredeti szöveget közölte: Carolus de Boor, Excerpta de legationibus Ro
manorum ad gentes. Berlin, 1903, 454. — a latin fordítást: Menandri Protectoris, Excerpta de legationibus barbarorum ad 
Romanos. Patrologia Graeca 113, 812. -  a német fordítást: Emst Doblhofer, Byzantinische Diplomaten und östlichen 
Barbaren. Byzantinische Geschichtsschreiber 4. Graz-Köln-Wien, 1955, 141-142.) Sigisbertnek, hogy a serege élelmi
szerben hiányt szenved, tehát úgy illenék, hogy neki, aki királya övéinek is, nem szabad elhanyagolnia a vele szövetség
ben lévő sereget... Mikor ezeket Sigisbertus tudomására hozták, azonnal (statim !, sogleich) lisztet, zöldségféléket, juho
kat és ökröket küldött az avarokhoz. -  Lukinich Imre, Menander Protector történeti művének fennmaradt töredékei. Kö
zépkori Krónikások IV. Szerkeszti: Gombos Ferencz Albin. Brassó, 1905, 111. -  vö. Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar 
törtérielem forrásai I. Magyar Őstörténeti Könyvtár 5. Szeged, 1992, 102: Miután Sigibertnek ezt hírül adták, azon 
nyomban küldött az avaroknak lisztet, hüvelyeseket, juhokat és szarvasmarhákat.

22 Bóna István id. mű (1986) 8.
23 Kürti Béla, „...avarnak mondták magukat.” Vezető a Móra Ferenc Múzeum régészeti kiállításában. Szeged, 1991,9.
24 Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Sorozat- 

szerkesztő: Kristó Gyula. 2. kiadás. Szeged, 1994, 30. -  Ugyanez a megfogalmazás Szőke Béla Miklósnál! Lásd 4L 
jegyzet.

25 Lukinich Imre, Az avar-görög háborúk történetéhez. Történeti Szemle 3 (1914) 51-53.
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sógora volt.26 A Bóna István féle jellemzésekhez hasonlókat27 írunk le manapság történelem és tu
domány címén s akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy ma sem tudunk lényegében semmit arról, 
kik voltak valójában az avarok, mekkora volt a birodalmuk, noha az írott források zöme magyarul 
is közzé van téve és hatvan ezer sír28 régészeti anyaga áll a rendelkezésünkre.

Legelőször is soroljuk fel a 
megvizsgálandó fő kérdéseket.

Az avar nép eredete, nyelve és 
embertani jellege. -  Az avarok ré
gészeti emlékanyagának korhatá
rozása és legfőbb jellemzői. -  Az 
567-től a magyar honfoglalásig 
tartó 330 esztendő korszakai.29 -  
Az avar birodalom egykori terüle
te és népessége. -  Az avar és a 
magyar emlékanyag kapcsolatai.30

Az avarok eredete ma is telje
sen homályban van. Ilyen kijelen
téseket olvashatunk: „Az avarok 
eredetét feltétlenül keleten kell ke
resnünk, bár biztos adataink nin-

114. kép: A pusztaberényi avar teme
tő 5. sírja. (Bárdos 1978/a,
85., 5. kép)

26 Hunfalvy Pál, Magyarország ethno- 
gráphiája. Budapest, MTA. 1876, 133.

27 Bóna István, A középkor hajnala.A ge
pidák és a langobardok a Kárpát-me
dencében. Hereditas. Budapest, Corvi
na. 1974, 86: az avarok 567-ben elvisel
hetetlen túlerőt jelentettek!, 87.: az avar 
páncélos-páncéltörő lovasságának... 
egyetlen ellenfél sem tudott ellenállni. 
Ekkor tehát még Bóna professzor is reá
lisan jellemezte a helyzetet.

28 A külföldi szerzők általában 50 000 sírt 
említenek. Például: Walter Pohl, Die 
Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuro
pa 567-822 n. Chr. München, Beck Ver
lag. 1988, 3. -  Reitervölker aus dem Os
ten. Hunnen + Awaren. Begleitbuch und 
Katalog. Burgenländische Landesaus
stellung. Schloß Halbtum. 1996, 199.

29 Ezt a korszak-megjelölést csak Török 
Gyula használta: Kétrétegű temetkezé
sek a halimbai avar temetőben. Folia 
Archaeologica 20 (1980) 95.

30 A IX-X. századi magyar sírleletek szá
ma kb. 26 ezer.
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115/a, b, c, d, e. kép: Avar lovas sírok: Alsógellér 150., 92., 170. sír (ToCik 1968, 86., 26. kép, 47., 11. kép),
Komárom-Hajógyár 8. sír (Trugly 1987, 225.), Brodski Drenovac 13. és 14. sír (Vins- 
ki-Gasparini-Ercegovié 1958, XXIII. t.).

csenek.”31 „Az avar nép eredete homályba vész.”32 A külföldi szerzők azt hangsúlyozzák, hogy az 
avar nép mindvégig idegen maradt az európai történelem számára, mivel saját magukról, a kilétük-

(1 Erdélyi István, Avar művészet. Budapest, Corvina. 1966, 14.
12 Erdélyi István, Pannóniái húsvét. Sorsdöntő történelmi napok. 9. Szerkeszti: Szakály Ferenc. Budapest, Akadémiai Ki

adó. 1987, 12.
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ről nem beszéltek.” „Mind a mai napig szakmai berkekben sem tisztázott megnyugtatóan az avar 
nép eredete, néppé válásának egykori területe.”33 34 Erdélyi István helyesen utal arra, hogy „ egy-egy 
nép mindig több etnikai összetevő eredményeként jön létre.”35 Végül is, bármily hihetetlen, vissza
tértek a XVIII. századi Deguignes-féle elmélethez,36 amely szerint az avarok egy része azonos a kí
nai forrásokban zsuan-zsuan-nak nevezett néppel.37 Többen38 ellenzik ugyan ezt, végeredményben 
azonban a magyar történettudomány egyik megteremtőjének, Pray Györgynek (1723-1803) lett 
igaza, aki 240 évvel ezelőtt világosabban látott, mint ma a kortársaink.39 Erre éppen az avar törté
net tárgyalása kapcsán A. Kollautz is rámutatott.40 Mind a magyar, mind a külföldi kutatók által az 
az elmélet a legelfogadottabb, hogy az avarok részben zsuan-zsuanok, részben fehér hunok, azaz 
heftaliták.41 A Kr. sz. utáni V. században egy birodalmat alkottak, tehát a hua = var népek együtt 
éltek a zsuan-zsuanokkal.42 Bóna szerint: „Az avarok eredetéről két felfogás áll szemben: az egyik 
szerint Belső-Ázsiából származnak és a türköktől megdöntött zsuan-zsuan birodalom vezető népé
nek Európába menekült maradványai (?), a másik szerint Közép-Ázsiából szakadtak hozzánk, mint 
az összeomlott heftalita birodalom menekültjei. ”43 A heftalitákról is sokat tudtak a régiek. Három 
évszázaddal ezelőtt leírták,44 hogy a fehér hunok az Oxus és a Jaxartes vidékén éltek Baktirában és 
Szogdiában, szomszédai voltak a perzsáknak, akik őket abtelataknak, azaz Göldne Wasser 
(aranyvíz?)-nek nevezték. Megjegyzem, az avarok neve, a mongolban, -  állítólag -  abarga, azaz 
féreg, a kínaiban pedig a zsuan-zsuan jelent nyüzsgő vagy tekergő férget. Ezzel összevágna 
Theophanész közlése, aki szerint a perzsák a VI. században kermichion-nak nevezték a türköket és 
Korezm vezérét, a „férgek vezérének” hívták. Walter Pohl helyesen jegyzi meg: meglepő volna, 
hogy egy győzedelmes nép magát féregnek nevezte volna!45 Egy japán professzor azonban kimu
tatta, hogy ismét melléfogtak az etimológusok, mert a vizsgált szó farkast is jelent.46 Alapkérdés 
volna ismét a nyelv ügye, azaz milyen nyelvűek voltak a hunok, a fehér hunok (heftaliták) és az 
avarok? Vannak, akik könnyedén nyilatkoznak, mondván az avarok vagy a török, vagy a mongol

33 Walter Pohl, Die Awraren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Beck Verlag. 1988, 1.: Dennoch 
sind die Awaren in der europäischen Geschichte Fremde geblieben. -  Zudem bleiben die Awaren selbst stumm für uns.

34 Trugly Sándor, Griffek és oroszlánok népe. A Komárom-hajógyári avar temető. Pozsony, Kalligram. 1994, 8.
35 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 15.
36 H. Deguignes, Histoire générale des huns, des turcs et des autres tartares occidentaux avant et depuis J. C. jusqu’à pré

sent. I-IV. Paris, 1756-1758. -  Német fordítása: Allgemeine Geschichte der Hunnen und Türken. Greifswalde, 1770.
37 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. 

Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau Verlag. 1989, 147. -  Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Magyar Őstör
téneti Könyvtár 7. Szerkeszti: Zimonyi István. Szeged, 1993, 71-72.

38 H. W. Haussig id. mű (1956) 21-43. -  William Samolin, Some Notes on the Avar Problem. Central Asiatic Journal 3 
(1957) 62-65.

39 Georgii Pray, Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum ab anno ante notum Christum CCX ad annum Christi 
CMXCVII deducti ac maximam partem ex Orientis, Occidentisque rerum scriptoribus congesti. Vindobonae, 1761, 8- 
58.

40 A. Kollautz, Die Awaren. Saeculum 5 (1954) 131.
41 Szőke Béla Miklós, Avar kor. In.: Évezredek üzenete a láp világából. (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979- 

1992). Kaposvár-Zalaegerszeg, 1996, 104: Az avar kaganátust létrehozó sztyeppéi nomád, félnomád törzsek, törzstöre
dékek részben Belső-Ázsiából, a mai Mongólia területéről, a Góbi sivatag vidékéről (Cu-an-Cuan birodalom), részben 
pedig Közép-Ázsiából, a mai É-Afganisztánból, Szogdiából és Tokharisztánból (heftalita birodalom) vándoroltak el.”

42 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi Kiadó. 1994, 177-178.
43 Bóna István id. mű (1971) 23.
44 Johann Weichard Valvasor, Die Ehre dess Erzogthums Crain. II. Laibach, 1689, 219.
45 Walter Pohl, Die Awaren. München, 1988, 33: Daß die Selbstbezeichnung eines siegesdurstigen Steppenvolkes als 

‘Gewürm’ so verbreitet gewesen sein soll, würde ohnehin überraschen. -  vö. Vásáry István id. mű (1993) 45.
46 H. W. Haussig id. mű (1956) 37.
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117. kép: A turáni népek kapcsolatai Zsuffa Sándor áttekintése szerint. (Fehér M. J. 1979, 76. után)

nyelvet beszélő népekhez tartoztak,47 ám a kérdés sokkal bonyolultabb, mivel lényegében sem hun, 
sem avar nyelvemlékünk nincs! Csak személy és méltóságneveink vannak, ezek alapján pedig „az 
illető nép nyelvéről, nemzetiségéről biztosan ítélni lehetetlen. Ily szók csak annyit bizonyítanak, 
hogy az illető nép valamely más néppel szoros érintkezésbe jutott, de korántsem bizonyítják a 
nemzetiség és a nyelv azonosságát vagy rokonságát.”4® „Számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, 
hogy a hiungnuk nyelve Belső-Ázsia régi nem-török és nem-mongol nyelveinek valamelyik ma 
már kihalt csoportjába tartozott... A hunok nyelvének a török-mongol, vagy más ismert nyelvekkel 
való azonosítása az eddig előkerült adatok alapján aligha lehetséges.”47 48 49 Régészeti érvekkel is 
igyekeznek alátámasztani a fent jelzett kettősséget, mondván: a Kárpát-medencében 568 és a ma
gyar honfoglalás közötti időszakból előkerült leletanyag éppen két gyökerű: részben belső-ázsiai, 
részben közép-ázsiai eredetű. Nem kétséges, a legfontosabb pillér: az időrend, hiszen e nélkül a ré
gészeti anyag „lebeg” és alig értékelhető. Közel hatvanezer sír anyaga alapján joggal vélhető, 
hogy az avarkornak szilárd és hitelesen igazolható időrendje van. Sajnos, nincs így!

A Kárpát-medence területén felszínre került temetkezések, leletek és egyéb más emlékek 
(megközelítően egy milliónyi tárgyról van szó!) a nem szakemberek számára is azonnal nyilván
valóan mutatják, hogy az avarnak nevezett emlékek egy egészen sajátságos kultúra, ritus és művé
szet tanúbizonyságai, amely kultúrának nem későantik (bizánci) vagy germán gyökerei vannak. 
Az avarok ízig-vérig a keleti -  korábban már megismert -  szkíta-hún művelődés nagyszerű örökö-

47 Kürti Béla, Az avarok kora. In.: Szeged története 1. A kezdetektől 1686-ig. Szerkeszti: Kristó Gyula. Szeged, 1983, 
164. -  A magyarok krónikája. Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc. Budapest, Magyar Könyvklub. 1996, 30.

48 Vikár Béla, A pannonjai avarok nyelvéről. Magyar Nyelv 12 (1916) 207. -  vö. Gombocz Zoltán, A pannóniai avarok 
nyelvéről. Magyar Nyelv 12(1916) 97-102.

49 Czeglédy Károly, Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Budapest, 1969, 81-82.
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118. kép: Lósírok a tiszafüredi avar temetőben:
186., 365., 525., 528., 868., 1229., 
1259. és 1263. sír. (Garam 1995, 29., 
11. kép, 51., 21. kép, 70., 29. kép,
104., 41. kép, 147., 60. kép, 151., 62. 
kép f, j, k.)
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sei, csak talán még zártabb, még körülhatároltabb szellemi és tárgyi emlékanyaggal rendelkeznek, 
mint elődeik. Vagy talán úgy is szabad fogalmaznunk, hogy a hunok könnyebben feladták ősi 
örökségüket, az avarok azonban a legvégsőkig ragaszkodtak hozzá!50 Hogyan tehették volna ezt 
meg, ha igaz volna az a történeti közhely, amely szerint az avarok eszeveszetten menekültek és 
„bámulatos gyorsasággal, alig egy évtized alatt jutottak el az Al-Dunáig”?51 Az írott források telis
tele vannak közhelyekkel és ilyen-olyan állításokkal, amelyeket a késői utókor kutatói általában 
nem mernek kétségbe vonni. így például hiába mutatta ki Alföldi András már 1934-ben, hogy 
Theóphylaktósz Szimokattész bizony hamisan és gyűlöletétől vezérelve nevezte az avarokat 
pszeudó (ál) avarnak,52 még ma is vitatják ezt a kijelentést. Hasonlóképpen áll a dolog az avarok 
országának kiterjedésével is. Megcáfolhatatlan ténynek hiszik és vallják, hogy az avarok „törzs
országa” a Közép-Duna-medence volt. Pedig László Gyula idejekorán felhívta a figyelmet arra, 
hogy a VI. században a Kárpát-medencénél sokkal-sokkal nagyobb birodalom urai voltak az 
avarok,53 s éppen a Maloje Perescsepino-i sír kapcsán nevezte a keleti birodalmat „poltavai kaganá- 
tusnak”. Újabban ismét pedzegetik ezt a kérdést, mondván „a dunai kaganátushaz tartoztak laza 
formában (?) Magna Bulgaria népei és a dél-oroszországi szlávok,”54 vagy: „számításba kell venni 
azt is, hogy az avarok érdekövezete (?) Keleten 627-ig, a sikertelen konstantinápolyi ostromig 
egészen a Donig terjedt ki,”55 ám addig senki sem jutott el, hogy kimondja: fel kell tételeznünk, 
hogy a Kr. sz. utáni VI-VII-VIII-IX. században egy több központú hatalmas birodalom jött létre 
Mongóliától a Bécsi-medencéig!56 E birodalom részei és részesei voltak a hunok, (zsuan-zsuanok, 
heftaliták, a kaukázusi húnok), a türkök, a bolgárok, a mongolok, az újgurok, az avarok, a kazárok 
és valamilyen név alatt a magyarok is. E hipotézis ellen felvonultathatok az írott források egymás
nak is ellentmondó híradásai, hiszen mind a kínai, mind a perzsa, mind az arab, mind a bizánci 
nagyhatalom hol ezzel, hol azzal a néppel vagy uralkodóval került kapcsolatba vagy keveredett 
harcba, sőt a gyakori belháborúk és lázongások is különállóságot sugalmaztak, mégis valószínűsít
hető ez -  az első pillanatra kétségtelenül meghökkentő -  feltevés, és nemcsak az által, hogy van 
előzménye és van folytatása, mégpedig a szkíták nagy országa a Kr. sz. előtti VII-III. században, a 
nagy hűn birodalom a IV-V. században és a hatalmas mongol birodalom a XIII-XIV. században. A 
továbbiakban arra keressük a választ, e feltevés alapján lehetséges-e helyénvalóbb, valósabb, iga- 
zolhatóbb történeti képet megrajzolni, mint amit eddig készítettek és tanítottak nekünk? E tudomá
nyosan kezelendő elmélet kötelezően előírja a legtöbb történeti és régészeti kérdés újragondolását 
és újraértékelését hiszen így a Kárpát-medence nem egy elszigetelt terület, ahol „meghúzódtak a 
menekültek”, hanem szerves része egy világbirodalomnak.

50 Franz Altheim, Geschichte der Hunnen. Niedergang und Nachfolge. V. Berlin,1962, 265.
51 Kürti Béla id. mű (1983) 164. A 175. oldalon 15 évet ír.
52 Alföldi András, Zur historischen Bestimmung der Awarenfunde. Eurasia Septentrionalis Antiqua. 9 (1934) 290.
53 László  G yu la, Études archéologiques sur l ’h is to ire  de la société des Avars. Archaeologia H ungarica. Series nova 34 

(1955) 281-284, 288: kaghan de Poltava.
54 Kürti Béla id. mű (1983) 165.
55 Bálint Csanád, A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok. Magyar Tudomány 103 

(1996)941.
56 Erre utalhat Turxanthosz türk kagán fenhéjázó beszéde is Menander tolmácsolásában: „Jól ismerem erőiteket, hiszen en

gedelmesen hajlik meg előttem az egész fö ld  kezdve onnan, ahol a kelő nap első sugarai sütnek, odáig ahol nyugat hatá
rainál véget ér a föld." -  Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai. I. Szeged 1992, 45. -  Vö. Márki Sán
dor, Dizabul népe. (A törökök első birodalma.) Túrán 7 (1925) 1-11. -  Ecsedy Ildikó, Törzs és birodalom, törzs és társa
dalom a türk korban. Ethnographia 86 (1975) 91-101.
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Az avarkori időrend revíziója

Magától értetődő, hogy az időrendnek, a régészeti kronológiának a legbiztosabb alapja a jól 
keltezhető érem, a pénzérme, amely lehet aranyból, ezüstből vagy rézből, készíthette a hivatalos 
pénzverde, vagy hamisíthatták illetéktelenek. Az érmék előkerülhetnek elrejtett kincsleletben, 
vagy sírokban akár mint halotti obulusok, akár mint ékszerek (átalakítva: átfúrva és/vagy fülekkel 
felszerelve), vagy szórványként. Európában a Kr. sz. utáni V. századtól kezdve az egyik uralkodó 
pénznem a bizánci arany solidus volt, amely 4,55 gramm súlyú és egy fontnyi aranyból 72 darabot 
vertek ki.1 Vásárló értékére nézve megemlíthető, hogy Justinianus császár közkatonájának éves 
zsoldja mindössze 5-8 solidus volt,2 ehhez járult még naponta 3 fontnyi kenyér, 1 font hús, fél liter 
bor és 5 centiliter olaj. Egy magasabb rangú katonatisztnek azonban már 400 solidus járt, egy prae
fectus praetorio-nak, tehát egy főtisztnek évi 7200 solidus, egy seregvezérnek pedig akár évi 45 
ezer solidus is üthette a markát.3 A kisebb súlyú ún. könnyű solidus 3,8 gr-nyi volt és ezt -  állító
lag -  a „barbárok” számára készítették.4 Hivatalos pénznem volt a félsolidus (semissis), a harmad- 
solidus (tremissis), a réz follis (=40 nummia-val), a fél follis és a nyolcad follis. 1 solidus 600 fol- 
list ért. 1 follis egy koldus egy napi létminimumot jelentő táplálékának az értéke volt.5 Általános 
fizetőeszköz volt még a VI. századtól a perzsa ezüst drachma és a bizánci ezüst hexagramma (615 
után), ennek eredeti súlya 6,8 gr volt.6 A bizánci rézpénzek csak a belső pénzforgalomban játszot
tak szerepet.7 Normális viszonyok között a pénzérmék kereskedelmi úton terjednek és az áruforga
lom jelzői. Igen jelentős volt azonban régen a bizánci császárság által adó vagy „ajándék” címén 
kifizetett arany solidus mennyisége. Az avarok 558-tól 626-ig átlagban évi 4-5 mázsa aranyat kap
tak. Eleinte az évi járandóságuk 80 000 solidus volt, 624-ben azonban már 200 000 solidus! Egyes

1 A bizánci pénzverésre: Wolfgang Hahn, Moneta Imperii Byzantini. 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I. (491-565). -  2. 
Von Justinus II. bis Phocas (565 610). -  3. Von Heraclius bis Leo III. Alleinregierung (610-720). Veröffentlichungen der 
Numismatischen Komission I., IV., X. Wien, 1973, 1975, 1981.

2 Valószínűleg ezen adat alapján számolta ki Bóna István, hogy egy avar harcos évente 18 gramm aranyat kaphatott. 
Magyarország története. I/I. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerkesztő: Székely György. Szerkesztő: Bartha 
Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 324.

3 Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Beck Verlag. 1988, 180.
4 Bóna István, Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica ASH 32 ( 1980) 32. -  uő. A XIX. 

század nagy avar leletei. A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 1982/83, 97.
5 Wolfgang Hahn, Die Awaren und das byzantinische Münzwesen. Eisenstadt, 1996, 250.
6 Wolfgang Hahn, Die Awaren und das byzantinische Münzwesen. In.: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. 

Eisenstadt, 1996, 250.
7 V. V. Kropótkin 1962, 17.
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számítások szerint összesen 6,5 millió arany solidus, azaz 270 mázsa,8 mások szerint 200 mázsa 
aranypénz került az avarokhoz, amelyet még kiegészített a foglyokért követelt váltságdíj (fejen
ként 1 solidus), és a zsákmányolt arany tömege.9 Ennek az adatnak az ismeretében azt gondolhat
nánk, hogy a hatvan ezer avar sírban töménytelen pénzérme található, ám ez egyáltalán nincs így. 
Sőt ! Elképesztően kevés bizánci érmés sírt ismerünk. Az eredeti hiteles bizánci érmék száma nem 
éri el a húszat! Igazolhatóan csak 19 eset sorolható fel. Tagadhatatlan, hogy a bizánci solidusok 
más területeken sem kerültek elő igen nagy számban. A Donyec melletti Bjelojarovkán 1913-ban 
találtak kincsleletben 50 bizánci aranyat (546/47-es veretek), ezen kívül azonban csak egyes lelet
ként ismerünk példányokat a Kaukázusból, a Krím-félszigetről, a Don és a Donyec vidékéről és 
Közép-Azsiából (Isszik-kul). Ezüst érmék csak a Kaukázusban kerültek elő, rézpénzek viszont 
nagy mennyiségben csak Kherszonészoszban. (Újabban, 1972-ben az erdélyi Felsőcsernátonban 
találtak X. századi bronzokat.) Kelet-Európábán összesen 106 db arany, 2 db ezüst és 344 db bi
zánci rézpénz ismert.10

A Kárpát-medencében eddig előkerült bizánci érmével ellátott avarkori lelőhelyek a követ
kezők:

1. Aradka (Aradaé) II. sír: Tiberiósz Konsztantinosz (578-582) kopott, kilyukasztott bronz 
érme.11

2. Békéscsaba-Repülőtér, II. Tibériósz (578-582) vagy (?) Herakléosz és Herakleosz Konsztanti- 
nosz (616-625) solidusa.12

3. Budakalász-Duna part 759. sír, Herakléosz és Hérakléosz Konsztantinosz (616-625) verdefé
nyes solidusa.13

4. Hajdúdorog, Herakléosz (616-625, vagy 610-613 között vert érem).14
5. Jutas 116. sír, Maurikiósz és Phokasz (582-602, 602-610) solidusa. Más helyütt: 608-609-ben 

felülveretett I. Jusztinusz kori follis.15
6. Kiszombor O. 2. sír, Phokász (603-607) solidusa.16
7. Kunágota, I. Justinianus (527-565) solidusa.17
8. Németszentpéter (ma: Románia), Herakléosz (616-625) átfúrt érme.18
9. Nemesvarbók (a régi Hont vm., ma: Szlovákia), 18 ezüst pénz: az utolsó veret kora: II. 

Konsztansz és IV. Konsztantinosz Pogonatosz (a szakállas) (668-674-685).19

8 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 59. uó. Zur Frage 
des awarenzeitlichen byzantinischen Münzumlaufs im Karpatenbecken. Acta Antiqua ASH 30 ( 1988) 429.

9 Bóna István id. mű (1984) 324. -  W. Hahn id. mű (1996) 251.
10 V. V. Kropótkin id. mű (19Ó2) 13. -  Erdélyi István id. mű (1982) 61.
11 Bóna István, Avar lovassír Iváncsáról. Archaeológiai Értesítő 97 (1970) 257.
12 Huszár Lajos, Das Münzmaterial in den Funden der Völkerwanderungszeit im mittleren Donaubecken. Acta Archaeolo- 

gica ASH 5 (1954) 67. -  vö. Pásztor Adrien, A kora és közép avar kori gyöngyök és a bizánci éremmellékletes sírok 
kronológiai kapcsolata. Somogyi Múzeumok Közleményei 11 (1995) 72.

13 Pásztor Adrien id. mű ( 1995) 71.
14 Csallány Dezső, A hajdúdorogi avar mellpáncél. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1958/59, 17.
15 Huszár Lajos id. mű 81. -  Fettich Nándor, A jutási avarkori temető revíziója. Veszprém megyei Múzeumok Közle

ményei. 1969, 81. -  Pásztor Adrien id. mű (1995) 71.
16 Bóna István id. mű (1979) 27.
17 Bóna István, A XIX. század nagy avar leletei. Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 1982/83, 97.
18 Bóna István id. mű ( 1979) 21.
19 Falko Daim-Andreas Lippert, Das awarische Gräberfeld von Sommerein am Leithagebirge, NÖ.Wien, 1984, 85. -  Tatja

na Stefanoviiova, Der Silberschatz von Zemiansky Vrobok. In.: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. 
Eisenstadt, 1996, 279.
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10. Nyíregyháza-Kertgazdaság 3, sír, Maurikiosz Tibériosz solidusa.20
11. Oszőny, II. Anasztáziósz (713-716) solidusa.2'
12. Szeged-Makkoserdő 24. sír, II. Konstans és IV. Konsztantinosz (654-659) érme.22
13. Szeghegy, Herakléósz és Herakléósz Konsztantinosz (613-641) solidusa.23
14. Szegvár-Sápoldal, Maurikiosz (582-602) 3,93 gr súlyú solidusának utánverete s nem utánzata. 

Az 5. gyermeksírban Hérakléósz és Hérakléósz Konsztantinosz verdefényes solidusa 
(616/17).24

15. Szegvár-Orom-dűlő, 761. sír, füllel ellátott Herkléósz és H. Konsztantinosz (616-625) soli
dusa.25

16. Szerbkeresztúr (a régi Torontál vm.-ben), Herakléósz (610-625) solidusa és tremissise.26
17. Szentendre-Pannónia dűlő, 1. sír, II. Justinus (565-578) vagy Phokasz (607-610 körüli tremis

sise).27
18. Tótipuszta, (Pusztatóti, Ozora), IV. Konsztantinosz Pogonatosz (670-680 körüli) verete.28
19. Zamárdi-Réti földek, Hérakléósz és Hérakléósz Konsztantinosz arany solidusa.29

Bizánci pénzutánzatok, illetve kerek arany lapok, amelyeket pénzérmének tartanak:

1. Boly, 3/a-b. sír, kerek bronz lap, állítólag bronz félpfennig.30
2. Budapest-Rákos, 23. sír, 25. sír.
3. Budapest-Tihanytér, 4. és 6. sír.31
4. Deszk D., I. Justinianus (527-565) solidusának utánzata, 2 db.32
5. Deszk G. (Klárafalva) 30. sír, Herakléósz (610-641) vagy Phokasz (603-610) solidusának 

utánzata.33
6. Dunaújváros (Dunapentele-Öreghegy) 1/7. és II/10. sír: pénzutánzatok (650-680?).34
7. Dunaújváros-Simonyi-dűlő, 133. sír: kerek aranylemez, pénzutánzatként.35
8. Iváncsa, arany lemezből kivágott pénzutánzat.36
9. Jászapáti 204., 206. és 273. sír: kerek ezüst lemezkék.37

20 Bóna István id. mű (1979) 26.
21 Bakay Koméi, Az avarkor időrendjéről. Újabb avar temetők a Balaton környékéről. Somogyi Múzeumok Közleményei 

1 (1973) 85.
22 Huszár Lajos id. mű (1954) 95. -  Salamon Ágnes, The Szeged-Makkoserdő cemetery. In.: Das awarische Corpus. 

Beihefte IV. Szerkesztette: Madaras László. Debrecen-Budapest, 1995, 114.
23 Huszár Lajos id. mű 96.
24 Bóna István id. mű ( 1979) 26. -  uő. Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica ASH 32 

(1980) 32-33. -  Pásztor Adrien id. mű (1995) 71.
25 Pásztor Adrien id. mű ( 1995) 71.
26 Pásztor Adrien id. mű (1995) 71.
27 Bóna István id. mű (1983) 103. -  Huszár Lajos id. mű (1954) 96. -  Pásztor Adrien, A kora és közép avar kori 

gyöngyök és a bizánci éremleletes sírok kronológiai kapcsolata. Somogyi Múzeumok Közleményei 11 (1995) 69.
28 Bóna István, A XIX. század nagy avar leletei. A Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 1982/83, 104-105., 107., 114.
29 Bárdos Edith, A Kárpát-medence legnagyobb avarkori temetője. Válogatás a zamárdi avar temető restaurált leleteiből. 

Kaposvár, 1998, 2.
30 Papp László, A bólyi avar temető. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs, 1962, 170-171. -  Garam Éva, A közép 

avarkor sírobulussal keltezhető leletköre. Archaeológiai Értesítő 105 (1978) 211.
31 Garam Éva id. mű 211.
32 Huszár Lajos id. mű 73.
33 Erdélyi István id. mű (1982) 60. -  Pásztor Adrien id. mű (1995) 70.
34 Bóna István id. mű (1983) 121-123.
35 Bóna István id. mű (1980) 76.
36 Bóna István id. mű ( 1970) 258.
37 Madaras László, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. Das awarische Corpus. Beihefte II. Debrecen-Budapest. 

1994, 150.
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10. Kisköre-Halastó 27., 41. és 121. sír: kerek lemezkék. (ún. késő-avarkori sírok).38
11. Kiskőrös-Pohibuj-Mackó, 53. sír : ezüst lemezke, Herakléosz solidusának utánzata.39
12. Kiskörös-Szűcsi dűlő, 2. sír: kerek lapka.40
13. Kiskőrös Vágóhíd XII/10.41
14. Krajna, II. Jusztinosz (565-578) érmének utánzata.42
15. Linz-Zizlau, Herakléosz és Herakléosz Konsztantinosz (614-625.) ezüst érmének utánzata 

vagy féltöredéke?43
16. Mártély, 1. sír: kerek lemez. (ún. későavarkori sír).44
17. Medgyes, III. Tiberiosz (698-705) érmének utánzata.45
18. Mezőberény, Herakléosz és H. Konsztantinosz (616-625) solidusának utánverete.46
19. Mezőfalva, 183. sír: kis bronzlemez, mint pénzutánzat.47
20. Nagybajom, Tiberiósz (578-582) érmének utánzata vagy 674 utáni veretutánzat?48
21. Pázmánd, III. Leó (717-741) érmének utánzata.49
22. Pécs-Gyárváros, Phokasz (602-610) érmének utánzata.50
23. Pilismarót-Öregek dűlője, 39. sír: kerek lemezke.51
24. Szegvár-Sápoldal, Maurikiósz (582-602) átfúrt solidusának réz utánzata. Vö. 149. oldal 14. 

tétel.
25. Szeged-Fehértó B. 82. sír, IV. Konsztantinosz Pogonatosz (668-685) érméjének utánzata (ún. 

későavarkori sír).52
26. Tác, 1981/7. sír, Tibériosz Konsztantinosz (578-582) hamis solidusa.53
27. Tát, Herakléosz (610-625) érmének az utánzata.54
28. Üllő I. 128. sír: kerekded bronzlemez, mint pénzutánzat.55
29. Zsély 170. és 818. sír: kerek lapkák.56

38 Garam Éva id. mű (1978) 211. -  uő. Das awarenzeitliche Gräberfeld von Kisköre. Fontes Archaeologici Hungáriáé. Re
digit: Holl Imre. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1979, 64-65.

39 Somogyi Péter, Bemerkungen zu den silbernen Münzimitationen vom Typ Kiskőrös. Altum Castrum IV. A visegrádi 
Mátyás Király Múzeum Füzetei 4. A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele. Visegrád, 1995, 79-88. -  Tö
rök Gyula, The Kiskőrös-Pohibuj-mackó-dűlő cemetery. In.: Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary. Avar 
Finds in the Hungarian National Museum. Vol. 1. Edited by Kovrig Ilona. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1975, 299-300. 
Herakléosz solidusának utánzata szerepel (610-640).

40 Garam Éva id. mű (1978) 212.
41 Garam Éva id. mű (1978) 211.
42 Huszár Lajos id. mű 94. hibás hivatkozás. Vö. Erdélyi id. mű (1982) 60
43 E. Kolniková id. mű (1967) 247.
44 Garam Éva id. mű (1978) 211.
45 Erdélyi István id. mű 60.
46 Pásztor Adrien id. mű ( 1995) 72.
47 Bóna István id. mű (1980) 76.
48 Erdélyi István id. mű (1982) 60. -  Somogyi Péter id. mű (1995) 81.
49 Erdélyi István id. mű (1982) 60.
50 Huszár Lajos id. mű 92.
51 Huszár Lajos id. mű 92.
52 Huszár Lajos id. mű 94. -  vö. Garam Éva, A közép avarkor sírobulussal keltezhető leletköre. Archaeológiai Értesítő 105 

(1978)215.
53 Fülöp Gyula, Fejér megye az avarkorban. A dunaújvárosi avar telep és temető. Régészeti kutatások a Dunántúlon 3. 

IKMK 158. Székesfehérvár, 1984, 6.
54 Erdélyi István id. mű 60.
55 Horváth Tibor, Az üllői és a kiskőrösi avar temető. Archaeologia Hungarica XIX. Szerkeszti: gr. Zichy István és Fettich 

Nándor. Budapest, Magyar Történeti Múzeum. 1935, 19., VI. tábla 17. A szerző azonban csak kis bronzlemezről beszél!
56 Garam Éva id. mű (1978) 211. -  Bóna István id. mű (1983) 125.: „...hajói számolom, a lemezpénzek száma már 25-re 

emelkedett.”
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A fenti felsorolás érem utánzatai közül több erősen kérdéses. E. Kolniková57 ugyanis helyesen 
mutatott rá arra, hogy az átfúrt vagy füllel ellátott érme már eleve nem lehet halotti obulus, vala
mint „paradox lenne feltételezni, hogy egyrészt megvan az obulusba, mint a túlvilágon szükséges 
eszközök megszerzési lehetőségébe vetett hit, másrészt erre a célra érvénytelen pénzérméket (ma
gyarán semmitérő hamisítványokat!) adnának a halottnak.” Ugyanígy vitatható a pénzutánzatnak 
vélt kerek lapkák sírobulus rendeltetése is! Halotti obulust nyilvánvalóan csak annak a halottnak a 
hozzátartozói tettek a koporsóba, akik hittek a Kháron-pénz fontosságában és erejében. B. Kolni
ková, azt hiszem nagyon helyesen, úgy véli, hogy a halotti obulus szokása az avaroknál külső (ide
gen) hatás, s „igen valószínűnek látszik, hogy az avar sírokban az érme már a keresztény temetke
zési rítussal függ össze.”58 Ez akár már magyarázata is lehetne a rendkívül alacsony előfordulási 
számnak. Bóna István hevesen tiltakozva vonja kétségbe E. Kolniková megállapítását, mondván a 
Kháron-pénz eredete semmiképpen sem köthető össze a kereszténységgel, hiszen ez a temetési 
szokás megvan Belső- és Közép-Ázsiában is, csakhogy ott kínai érméket használtak fel.59 Ez azon
ban nem súlyos ellenérv, mivel Mani hívei és a nesztorianusok éppen ott vezették be ezt a szokást! 
De az sem lehet súlyos érv, hogy lehetetlen feltenni, hogy a bizánci solidusok százezrei közül ne 
került volna legalább egy a griffes-indásokhoz.60 Ugyanis nem a véletlen kérdése volt az érem ko
porsóba helyezése, hanem tudatos tett, amennyiben hittek a szellemi háttér erejében. Egyelőre nem 
teljesen megoldott az avar és a magyar sírokban talált nagyszámú római pénzérme kérdése sem. 
Igen soványka magyarázatnak tűnik, hogy a szegény avar emberek így pótolták az aranypénzt.61 
Az avarkori népesség igen nagy többsége, a régészeti adatok tízezrei szerint (az eddigi összsírszám 
ca. hatvanezer62), nem hitt a Kháron-pénz legendájának.

Van tehát 19 érmés síregyüttesünk és 29 lelőhelyről származó, pénzutánzatnak vélt vagy valós 
utánzattal ellátott temetkezési leletegyüttesünk.63 Közel száz esztendeje ez képezi az avarkori idő
rend alapját! Vannak persze még másutt is bizánci érmés temetkezések vagy leletegyüttesek, ahol 
azonban a bizánci aranyak részben biztosan ékszerek voltak: Maloje Perescsepinó: 69 db arany so
lidus, átfúrva és füllel felszerelve, az utolsó, legkésőbbi veretek II. Konsztansz (641-668) korából, 
Kelegejszkije hutora: 5 db arany solidus nyakékben, valamint 8 db arany solidus (610-668) külön, 
Zacsepilovkán, lovas sírban 7 db arany solidus (602-668),64 etc., ezek száma azonban nem magas. 
Hogyan képezik ezek a leletegyüttesek az időrend alapját? Úgy, hogy az érmével ellátott tárgyak 
eltemetése nem lehet annál korábbi, mint az érem verési ideje. Ez nyilvánvaló dolog. Ha van egy 
613-ban vert bizánci arany solidus a sírban, a halottat 613 előtt semmiképpen sem temethették el. 
Később azonban bármikor! Nos, 19 biztosan keltezhető érem alapján, miképpen lehet időrendet és 
pontos korszakokat felállítani 60 000 sír anyagára vonatkozóan? A „józan kutatás” vezérképvise
lője, Bóna István professzor szerint: „az érmek -  köztudomásúlag -  nem egy, öt vagy tizenöt sírt

57 E. Kolniková, Totenobulus in frühmittelalterlichen Gräbern der Slowakei. Slovenská Archeológia 15 (1967) 246., 251.
58 E. Kolniková id. mű 247.
59 Bóna István, Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica ASH 32 (1980) 78-89. A 89. ol

dalon így összegez: Die Beigabensitte der Totenoboli hat sich also in den früheren Heimat der Awaren, in Inner- und 
Mittelasien spätestens bis zum 6. Jh. allgemein verbreitet und es kann ihre parallele Kontinuierlichkeit während des Be
stehens des europäischen Awarenreiches auch in Asien nachgewiesen werden.

60 László Gyula, A népvándorlás kori övékről. Ethnographie 89 (1978) 185.
61 Bóna István id. mű (1980) 83: In Pannonien war es nicht schwer, römische Münzen zu erlangen, bei den ärmeren Leu

ten hat sich ihre Rolle als Geld neubelebt (genauer: sie hörte als solches nie auf).
62 Vida Tivadar, A kora és közép avar kori sírkerámia. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, MTA. 1995, 2.
63 Egyes szerzők szerint az avar birodalom területéről II. Jusztinosztól IV. Konsztantinoszig több, mint 100 sértetlen bi

zánci solidus és tremissis került különböző magángyűjteményekbe, ámbár csak 15-nek tudjuk a lelőhelyét! Bóna István 
id. mű (1980) 81.

64 V. V. Kropótkin 1962, 10.
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kelteznek, hanem mindenek előtt és fölött a szóban forgó sírokban talált leleteket és lelettípusokat. 
Szerencsés esetben akár 30-50 tárgytípust (ornamentikát, motívumot, formát)... Az éremmel kelte
zés tehát nem mennyiségi, hanem minőségi kérdés.”“ Hogyan kell ezt értelmeznünk? Úgy, hogy 
ha egy sírban találtak egy VII. század végi érmét, akkor a sír összes leletét és valamennyi hasonló 
lelettípust (!) ugyanerre az időre keltezik. Nem korábbra és nem későbbre. Azokat sem, amelyek
ben nem volt érem. Holott nyilvánvaló, hogy attól egy tárgyforma, egy díszítés, egy ötvös-eljárás 
létezhetett korábban és későbben is, ha nincs is érem mellette. Mivel pedig eddig, a felsorolt 19 
pénzérme és 29 lelőhelyen előforduló állítólagos pénzérme-utánzat olyan sírokban fordult csak elő, 
amelyekben bronzból öntött tárgyak nem voltak,65 66 megalkották azt az elméletet, hogy a bronzönté- 
ses avar kultúra a Kr. sz. utáni VII. század végén, a VIII. század elején , jött létre”, amikor már 
nem áramlott be a bizánci pénz a Kárpát-medencébe. És pedig miért nem áramlott be? Azért, mert 
az avarok 626-ban súlyos vereséget szenvedtek Konstantinápoly (Bizánc) alatt, s ettől kezdve a bi
zánciak megszüntették az évi 80-100-200 000 arany solidus fizetését, így azután az avarok egy- 
szercsak arany nélkül maradtak. Ugyanakkor Bizánc gazdasági válsága is súlyossá vált, amit jól 
mutat a pénzforgalom általános visszaesése egész Közép-, Dél- és Kelet-Európábán, valamint Kis- 
és Közép-Ázsiában.67 A fenti okak következtében, úgymond, az avar-bizánci kapcsolatok a null- 
pontra zuhantak. IV. Konsztantínosz uralkodása után (668-669) keleten és nyugaton egyaránt meg
szűnik az érmék használata. Egyik kutatónk ezt így fogalmazta meg: „Az avar kaganátus déli és 
keleti befolyásának a dunai bolgár és a steppei kazár hatalom megszilárdulása és terjeszkedése 
végérvényesen (?) útját állta. Ezzel Bizánc érdeklődése is megszűnt (?), a császári politika szem- 
pontjábál immár nem jelentős (?) avarság iránt.”68 Nagyon nehéz megérteni, hogy a középkori Eu
rópa legnagyobb arany és ezüstbányáival rendelkező Kárpát-medencei avarok miért csak bizánci 
aranypénzeket tudtak volna beolvasztani és miért szegényedtek volna el annyira, hogy „még egy 
obulushoz szükséges 0,2-0,3 gr-ot alig elérő aranymennyiségük sem volt”69 s ezért „csak kivételes 
esetben helyezték a sírjaikba az aranytárgyakat.”70 Az avarkori tárgyak vizsgálatai bebizonyították, 
hogy az avarok római eredetű alapanyagot semmiképpen sem használtak fel egyszerű újraolvasz- 
tással.71 Az ősrégészek általánosan elfogadott tényként tárgyalják a Kárpát-medencei fémbányászat 
emlékeit és bizonyítékait a réz-, bronz- és vaskorban,72 de meg sem említik az erdélyi Érchegység 
és a felső-magyarországi arany-, ezüst-, antimon- és rézbányászatot a hún kortól a középkorig,73 
holott bizonyosan voltak jelentős bányáink a magyar államalapítást megelőző évszázadokban is!74 
Péch Antal a IX. és a XVIII. század közötti időszakból az alsómagyarországi területről 1147 aknát

65 Bóna István id. mű (1983) 81-82.
66 Ámbár ez a megállapítás sem igaz, hiszen maga Bóna István hoz fel egy példát a sztolbicai halomsírból, ahol öntött, 

grifíes-indás típusú anyag mellett volt III. Theodosziosz (716-717) és III. Leó (717-741) arany solidusa. -  vö. Kropotkin 
1962, 24. -  Bóna István, Avar lovassír Iváncsáról. Archaeológiai Értesítő 97 (1970) 260., 151. jegyzet.

67 Á. P. Kazsdan-G. G. Litavrin, Bizánc rövid története. Studium Könyvek 25. Fordította: Meggyesi János. Budapest, 
1961, 43. -  Arnulf Kollautz, Studijne zvesti AUSAV 16 (1968) 143. -  Bóna István id. mű (1970) 258.

68 Kürti Béla id. mű (1983) 170.
69 Garam Éva, A közép avarkor sírobulussal keltezhető leletköre. Archaeologiai Értesítő 105 (1978) 213.
70 Bóna István, id. mű (1979) 26. -  Kürti Béla id. mű (1983) 182.
71 Költő László, Avarkori bronztárgyak röntgenemisszíós analízise. Somogyi Múzeumok Közleményei 5 ( 1982) 30.
72 Téglás Gábor, Nemesfémbányászatunk. Századok 23 (1889) 385-391.
73 Wenczel Gusztáv, Magyarország bányászatának kritikai története. Budapest, 1880. -  Rákóczy Sámuel, A bányászat 

múltja a Magyar Birodalom földjén. Első füzet: A honfoglalást megelőző időköz. Budapest, 1910.
74 Hegyi Imre, A magyar bányászat középkori kezdetei. (A fémbányászat kora). In.: Iparrégészet II. Veszprém 1984, 61. -  

Molnár László, A Kárpát-medence 1100 éves bányászatának történeti áttekintése. Bányászat. Bányászati és Kohászati 
Lapok 129 (1996) 414 skk.
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121. kép: Magyarország nemesfémbányászata az Anjouk korában.

és bányát sorol fel!73 Aranyat azonban aranymosással is nyertek, mégpedig nem is kis mennyiség
ben.75 76 Mindezek ellenére ma is azt hangoztatják: a nyersanyagok eredetének kérdése tisztázatlan. 
Az arany talán származhat a Kárpátokból, de a réz, az ón és az ólom lelőhelyei is ismeretlenek!77

Mielőtt további következtetéseket levonnánk, meg kell ismerkednünk az avarkor időrendjének 
„sziklaszilárd” vázát alkotó kétféle készítési technikával: az öntéssel és a préseléssel. Bóna István 
így fogalmazott: „a felosztás alapja az övdíszek technikai ismérve volt.”78 A szaktudósok nagyobb 
része ugyanis azt állítja, hogy a préseléssel előállított tárgyak soha nem fordulnak elő az öntött 
(ún. griffes-indás) leletekkel együtt, mert a préselt-lemezes sírok koraiak (VI-VII. század), míg az 
öntött griffes-indás leletekkel ellátott sírok és telepek későiek (VII-VIII. század), sőt „az avarkor 
valamennyi forráscsoportja arra utal, hogy a korai és a késői csoport... nem egymásból fejlődött.” 
,A régészeti leletek tipológiai elemzése alapján az új (?) művészeti stílus, az úgynevezett griffes- 
indás fémveretek feltűnésének kezdete a VII. század hetvenes-nyolcvanas éveire tehető.”79 Ezeket 
a korszakokat „régészeti horizontoknak” nevezik és, úgymond, „élesen elválik a korai préselt és a 
kései ‘öntött övű’ népesség.”80 Nagyon meglepő és különös dolog az, hogy a kutatás szeret megfe-

75 Hegyi Imre id. mű (1984) 61.
76 Uzsoki András, Aranymosási módszerek és arany kinyerő eljárások. In.: Iparrégészet II. Veszprém, 1984, 73-80.
77 Heinz Winter, Die Buntmetallbearbeitung bei den Awaren. In.: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. 

Burgenländische Landesausstellung 1996. Eisenstadt, 1996, 355: Ungeklärt ist die Frage der Herkunft der Rohstoffe. 
Gold stammt m öglicherweise  aus den Karpaten... Auch der Ursprung von Kupfer, Zinn und Blei ist ungeklärt.

78 Béna István, A népvándorlás kora Fejér megyében. Fejér megye története 1/5. Székesfehérvár, 1971, 28.
79 Erdélyi István, Pannóniái húsvét. Sorsdöntő történelmi napok 9. Szerkeszti: Szakály Ferenc. Budapest, Akadémiai 

Kiadó. 1987, 36.
80 Garant Éva id. mű (1978) 215.
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ledkezni a magasfokú szkíta és hún-kori bronzöntésről és úgy tünteti fel, mintha azt a „késő-ava
roknak” ismét fel kellett volna fedezniük! Minden valamire való ötvös számára természetes, hogy 
a domborítás és az öntés a mesterség egymás mellett élő két alapeljárása. Ha könnyű fémdíszeket 
akarunk létrehozni, mégpedig gyorsan és sorozatban, akkor arany, ezüst, bronz, réz vagy vas leme
zekbe kell belekalapálni a kívánt mintákat. A mintául szolgáló verőtövek lehetnek pozitívak és ne
gatívak. Az első esetben fa, ólom, bőr alapra vagy szurok-ragaszra81 kell ráhelyezni a fémlemezt, 
majd a pozitív mintát belekalapálják a lemezbe. Valójában ekkor a homorú oldalt alakítják ki, mert 
a külső (domború) oldal kevésbé éles, utána kell dolgozni erre való szerszámokkal (poncolás). A 
trébelés persze történhet úgy is, hogy a pozitív verőtövet satuba szorítjuk és a ráhelyezett fémle
mezt egy bőrdarabon keresztül verjük kalapáccsal. A domborításnál elemi feltétel, hogy a fémle
mezeket előbb hevíteni kell, hogy elveszítsék merevségüket. A könnyű fémlemezdíszt szurokkal 
vagy gipszes keverékkel vagy ólommal kellett kitölteni, enélkül sem szíjra rögzíteni, sem viselni, 
használni nem lehetett volna. Az avarkori sírok között vannak olyanok, amelyekben bronzból ön
tött, pozitív verőtövek voltak sírmellékletként, mégpedig eléggé nagy számban. Ezeket a temetke
zéseket ötvös síroknak nevezték el, mivel néhol nemcsak verőtövek, hanem ötvös szerszámok is

81 A mai szurokragasz összetétele: két rész szurok, egy rész téglapor, egy kevés viasz, terpentin és faggyú, melegen össze
gyúrva. Lásd: Az iparművészet könyve. Szerkesztette: Ráth György. III. Budapest, Atheneum. 1912, 19.
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123. kép: Préselt lemezes avar övdíszek. 1, 3, 9-11: Győr 310., 812., 796., 94. és 75. sír -  2: Adony -  4: 
Kecskemét -  5, 7: Regöly 18. sír -  6,8: Gátér 186. és 77. sír (Huszka 1930, 131., 241. kép) -  12: 
Balatonkiliti 10. sír (Költő 1994, 59., II. t. 16.) -  13: Kunágota -  14: Győr 58. sír (Huszka 1930, 
58., 85. kép 2,7.) -  15: Zamárdi (Bakay 1973, 23., XIII. t. 3.) -  16: Győr 120. sír -  17-18: Cikó 
373. sír (Huszka 1930, 131., 241. k ép )- 19-20: Keszthely (Lipp 1884, VI. t. 47, 66.).
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124. kép: Öntött griffes avar szíjvégek: 1-2: Gátér 50. sír (Kada 1905, 377.) -  3: Szeged-Sövényháza -  4: 
(Hampel 1894, LXXIV. t. 12, LXIV. t. 2.) -  5: Komárom-Hajógyár 72. sír (Trugly 1987, 315 XVI. 
t. 14.) -  6: Tard-6/a: Nyékládháza (Végh 1968, 87., XVI. t. 1, 78., VII. t. 1.) -  7-10: Keszthely 
(Lipp 1884, VII. t. 181-182, IX. t. 184-185, 188-189.) -  11: Tiszafüred 496. sír (Garant 1994, 97. 
t.) -  13-15: (Hampel 1894, LXV. t. 1,3/a) -  14, 16: Zwölfaxing 191, és 196. sír (Lippert 1969, 66. 
t. 7, 69. t. 1 2 )- 12: Kishegyes 74. sír (Gubitza 1907, 361.)
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125. kép: A fönlaki avar préselőminták (verőtövek). (Milleker 1909, 278-287., 1-IV. t.)
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126. kép: A mezőbándi germán temető 10. sírjában talált ötvös szerszámok. (Kovács 1913, 288., 16. kép)
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előkerültek.82 A legnevezetesebb a fönlaki lelet, amely 1899-ben és 1900-ban két részletben került 
Dömötör László kezéhez.83 Dömötör László megírta, hogy a 42 db verőtő a Maros árterében egy 
vár sáncárka közelében jött napvilágra „ember és lócsontok között”. „Azt hiszem, hogy nem téve
dek a föltevésben, ha azt állítom, hogy a minták egy vándor ötvös eszközei közül származnak.”84 
Ez a vándor-ötvös-elmélet nagyon megerősödött később, amikor bolygatatlan sírban is találtak ve
rőtöveket és szerszámokat (például Gátér 11. sírban a jobb oldali medencecsont körül egy csomó
ban hevertek a trébelő magok, vaskalapács és csákány-féle tárgy.85) A legnevezetesebb ún. ötvös
sír, a kunszentmártoni 1. sír,86 amely 1928-ban került elő egy nagyobb temető részeként. Lovas sír 
volt; az eltemetett férfi lemezes vaspáncélt viselt s vele adták kardját és lándzsáját is! A sírban 
több, mint negyven darab verőtő volt, megközelítően nyolc övre való veret és három lószerszám- 
zat számára való verőtő,87 valamint egy kétkarú bronz mérleg, bizánci bronz mérleg súlyok (9 db), 
poncoló vasak, kalapácsok, fogók, forrasztáshoz használt fúvócsövek, csiszolókövek, lemeznyíró 
olló, forrasztóvas, 10 db préselt lemez. 37 db verőtő bronzból volt öntve, pozitív mintával, 2 db 
kovácsolt vasból készített, egy pedig cinből, s ez negatív mintájú! Bár első pillanatra kétségbevon
hatatlannak látszik, hogy a verőtövek zöme valóban ötvös sírok melléklete volt, mivel „az ötvös
mesterek becsült tagjai voltak az avar társadalomnak... a mesterségük folytatásához szükséges 
szerszámokat is eltemették velük,”88 mélyebben elgondolkodva, ezt a megállapítást nehéz elfogad
ni, mert értelmes magyarázat nem adódik. Talán azért tették a sírba a verőtöveket, hogy azokkal 
többé soha ne verhessen ki senki ugyanilyen öv és lószerszám díszeket, mivel az a nemzetség, csa
lád, etc. végleg kihalt.

Többen úgy vélik, hogy „a VII. század végével vagy utolsó harmadával lezárult a préselt és 
trébelt veretek kora, majd a VIII. század elején megkezdődött az öntött griffes-indás veretek elő
fordulásával jelzett késői avar korszak.”89 Ez a feltevés önmagában abszurd, mind történetileg, 
mind régészetileg, mind ötvöstechnikailag elfogadhatatlan. Lássuk először a bronzöntés, az 
arany- és ezüstöntés főbb kérdéseit és jellemzőit.

127. kép: Ólom és cink olvasztása a XVI. század
ban. (Denecke 1978, 81., 3. kép)

82 Az eddig ismert ötvös-leletek a következő lelőhelyek
ről ismertek: Adalia, Adony, Erzsébetváros, Fonlak, 
Gátér, Kijev, Kunszentmárton és Pancsova. Vö. Kürti 
Béla, Avar sírleletek Csanytelekről és Gerláról. A 
Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 7 (1990) 85.

83 Hampel József, Újabb hazai leletek az avar uralom 
korából. Archaeológiai Értesítő 20 (1900) 117-123.

84 Dömötör László, Újabb lemezsajtoló bronzminták 
Fönlakról. Archaeológiai Értesítő 21 (1901) 62-66.

85 Kada Elek, Gátéri (kun-kisszállási) temető a régibb 
középkorból. I. Archaeológiai Értesítő 25 (1905) 368- 
370.

86 Csallány Dezső, A kunszentmártoni avarkori ötvössír. 
Szentes, 1933.

87 László Gyula, A népvándorláskor művészete Magyar- 
országon. Budapest, Corvina. 1970, 72.

88 Magyarország népeinek története a honfoglalás korá
ig. Vezető a MNM kiállításához. Budapest, 1962, 104.

89 Erdélyi István, Avar művészet. Budapest, Corvina. 
1966, 32.
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128. kép: Olvasztókemencék a szaltovói kultúra területé
ről a VII-VIII. századból. (Voznyeszenszka- 
Nyedopako-Panykov 1996, 29., 36., 3-4. kép) 

128/a. kép: Fémolvasztási eljárás sematikus ábrája. Az 
olvasztó aknát feltöltik faszénnel és érccel. 
(Hermann 1981,43., 9. kép)

A fémöntésnek két fő formája van: a te- 
leöntés és az üreges öntés. Az öntőforma 
elkészítéséhez előmintára van szükség.90 A 
pozitív előminta anyagát illetően legelő
ször Huszka József91 foglalt állást, aki sze
rint az avarok a pozitív mintát fából farag
ták ki. Ezt a nézetet vette át kezdetben Fet- 
tich Nándor,92 s az öntvényeken látható 
szövetlenyomatokat az üreges öntéssel 
kapcsolta össze. László Gyula elvetette a 
fából faragott előmintát s azt vallotta, hogy 
a pozitív előminta puha ónból vagy ólom
ból készült. Ezt nyomták bele a homokfor
mába, majd kiégették s ekkor az ón vagy 
ólom kifolyt. Az öntés után azonban az ön
tőmintát szét kellett verni, egyébként a 
kész öntvény nem vehető ki.93 94 Fettich Nán
dor elismerve korábbi téves álláspontját, 
később kidolgozta új elméletét, amely sze
rint nem lehet ónba vagy ólomba faragni a 
pozitív előmintát, mert nehezen megmun
kálható anyagokról van szó, valamint az 
öntőminták nem lehettek egyszekrényesek, 
hanem csakis kétszekrényesek, mert -  az 
állításokkal ellentétben -  igenis vannak 
azonos öntvények! Erdélyi István gyakor
lati öntéspróbákat is végzett, s 6 is a két- 
szekrényes megoldást tartotta valószínű
nek.99 Fettich Nándor először 1962-ben,95 * *

90 Avarkori öntőmintát eddig mindössze két lelőhely
ről ismerünk: Atokháza-Bilisics, 3. sír és Vác-Ka- 
vicsbánya 140. sír. vö. Tettamanti Sarolta, Avarko
ri öntőminta Vácról. Archaeológiai Értesítő 104 
(1977) 79-85.

91 Huszka József, A magyar szemdísz. Építő Ipar -  
Építő Művészet 12 (1916) 67.

92 Fettich Nándor, Bronzeguss und Nomadenkunst 
auf Grund der ungarländischen Denkmäler. Semi
narium Kondakovianum, Prague, 1929, 49-53.

93 László Gyula, A mártélyi avar szíjvégről. Folia Ar- 
chaeologica 8 (1956) 110-112.

94 Erdélyi István, A jánoshidai avar temető. Buda
pest, 1958, 69-73.

95 Fettich Nándor, A bánhalmi avar leletekről. A
Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 7 (1990)
131.
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majd 1965-ben96 részletesen leírta az egykori öntési folyamatot: „Viaszból kifaragták a tárgy poz
itív mását. Ezt puha agyaggal vették körül, fönt beöntő tölcsért, oldalt szelelő tölcséreket, alul 
kifolyó nyílást hagyva az agyagban. Ezt lassan melegíteni kezdték, a viasz megolvadván, alul 
elfolyt. A melegítést egészen az agyag megkeményedéséig fokozták. Az alsó nyílást betömték és 
ólmot öntöttek bele. Kihűlés után az agyagburkot összetörték. Az ólomöntvényről a csapokat 
eltávolították. Az esetleges öntési hibákat az ólomöntvényen kijavítgatták. Ezután következett 
ezen ólomöntvény segítségével a kétszekrényes öntés, finom, nedves homok segítségével. A 
homokot jól beledöngölték a tömör vagy áttört ólomöntvény minden mélyedésébe. Ezen 
ólomöntvény ismételt felhasználásával annyi példányt önthettek, amennyit akartak.”97 Ez az öntési 
mód nem azonos az ún. viaszveszejtéses eljárással (fonte á cire perdue, Guss aus verlorener 
Form), amely ugyancsak lehetővé tette a sorozatban öntést. Itt az a lényeg, hogy megmintázták az 
öntés alapjául szolgáló formát, az agyagmagot bevonták 1-2 mm vastag viaszréteggel, amelyet a 
kívánt alakzatban kifaragtak. Erre ismét finom agyagot kentek, majd kiégették s ekkor a viasz 
megolvadt és kifolyt. Megvolt így az anyaminta. Ezt ismét teleöntötték forró viasszal, majd a ki
hűlést követően utána dolgoztak a figurális felületen, magyarán kijavítgatták az esetleges hibákat. 
Minden egyes darabnál, külön-külön. Kiégetés után az elfolyt viasz helyére került a bronz vagy az 
arany. Az avar öntvényeken látható textillenyomatokat Fettich Nándor úgy magyarázta, hogy a 
magra borítottak rá textilt,98 László Gyula viszont úgy magyarázta, hogy az eredeti mintát puha 
fémből vagy gipszes viaszkeverékből készítették el s ezt finoman iszapolt nedves agyagba nyom
ták s ezzel megkapták a negatívot, amelyet kiégettek. Ezt a kiégetett negatívot megtöltötték viasz- 
szal, de hogy ez a viaszréteg ne legyen túl vastag, egy szövetdarabbal kinyomták a felesleget a 
mintából. A kihűlt viaszt hátulról is agyaggal borították be, majd kiégették. Ekkor kifolyt a viasz 
és készen állt az öntőforma.99 Nyugati kutatók is látják ezen ötvös-eljárás ősi keleti gyökereit, 
nemcsak a szibériai aranylemezek körében, hanem a Tillia Tepe-i sírok anyagában is.100 Minderre 
mi is rámutattunk már korábban.

129. kép: Az érsekújvári avar teme
tő edénymellékleteinek és 
állatcsont-leleteinek elhe
lyezési módjai. (Őilinska 
1996, 125., 5-6. kép)

96 Fettich Nándor, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc. Studia Archaeologica III. Redigit: Gerevich 
László. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1965, 105-106.

97 Fettich Nándor id. mű ( 1990) 131.
98 Fettich Nándor id. mű (1965) 105.
99 László Gyula id. mű ( 1970) 82.

100 Heinz Winter id. mű (1996) 356.
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A legnagyobb kérdés most az: lehetséges-e igazolni azt a korszakbeosztást, amelyet mind a ha
zai,101 mind a külföldi kutatók ma már úgy használnak,102 mint valami vitathatatlan történelmi 
tényt? íme egy a legújabbak közül:103

A korszak megnevezése Évszámai Jellegzetes temetkezési formák és tárgytípusok

Avarkor előtti időszak 536-568 az ún. germán állatstflus tárgytípusai, bepecsételt díszű 
edények.

Kora-avar I. 568-620 háromlapú nyílhegyek, szalukapák, páncélok, máglyás 
temetkezések, préselt lemezes övék és lószerszámdí
szek! Hosszúfülű kengyelek, teljes és részleges lósírok. 
Gazdag „fejedelmi” sírok.

Kora-avar II. 620-665 fülkesírok, préselt lemezes övék, üvegbetétes lemezes 
veretek. Egyenes, karikás markolatú kardok, lándzsák, 
gömbös fülbevalók. Szürke kerámia.

Közép-avar I. 665-690 szablya és kard, egyenes talpú kengyelek, falerák.
Közép-avar II. 690-710 gazdag, ún. fejedelmi temetkezések, préselt mellékletek!
Késő-avar I. 710-725 öntött griffes veretek, sárga és fekete kerámia.
Késő-avar II. 725-760 öntött indás veretek, tölcséres szájú, csücskös peremű 

edények. Szürke és fekete kerámia. Agyag kulacsok.
Késő-avar III. 760-830 öntött griffes-indás és áttört veretek, kétélű

1000 kardok, sarkanyúk.

Amint látni fogjuk, az avarkor mind történeti, mind régészeti szempontból teljes felülvizsgá
latra szorul.

130. kép: A szegvár-oromdü- 
lői avar temető 100. 
fülkesírja. (Lőrin- 
czy 1992, 91., 8. 
kép)

101 Török Gyula, Kétrétegű temetkezések a halimbai avar temetőben. Folia Archaeologica 20 (1969) 95. -  Tomka Péter, 
Magánbeszéd az avarokról. Életünk 35 (1997) 70.: Úgy tűnik tehát, hogy átlag 25 éves (!!) közelítéssel tudunk keltezni 
(néha akár még szorosabban /?!/ is.)

102 Kiss Gábor, A lukácsházi avar temető 8. számú lovasírja.A késő avar tausírozott vas íalerák. Savaria 22/23 (1992/95) 
112. Még a német rövidítéseket is szolgaian átvette a magyar szövegben!

103 Peter Stadler, Archäologie am Computer: awarische Chronologie mit Hilfe der Sériation von Grabkomplexen. In.: Rei
tervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Eisenstadt, 1996, 461.
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132. kép: Az Orosháza-Béke tsz-i avar temető 64. fülkesírja. (Juhász 1995, 80., 19. kép)
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133. kép: A fülkesíros temetők elterjedése a Kárpát-medencében: 1. Szokolác, 2. Bélmegyer, 3. Bölcske, 4.
Csóka, 5-10. Deszk, 11. Dombiratos, 12. Hódmezővásárhely, 13-14. Kiszombor, 15. Kunszent- 
márton, 16. Mokrin, 17. Nagykamarás, 18. Németszentpéter, 19-20. Orosháza, 21. Öcsöd, 22. Ör
ménykút, 23. Pitvaros, 24. Rákóczifalva, 25. Szarvas, 26. Szeged, 27-28. Szegvár, 29. Szentes, 30- 
31. Székkutas, 32. Szőreg, 33. Tiszasziget. (Kürti 1996, 129., 2. kép)
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Avarkori sírrablások

A régészeti korszakolás mesterséges horizontokkal való tagolása' ellen László Gyula már 
1974-ben tiltakozott, rámutatván, hogy a bevezetett egyszerűsítések akarva-akaratlan sémákhoz 
vezetnek, „mert nincsenek általános érvényű 'horizontok'”.1 2 Az érmék keltező erejével kapcsola
tosan azonban az első komoly kételyek már 1966-ban felmerültek, amikor is Zlata Cilinská össze
gezte az avarkori időrend kérdéseit, rámutatva az ingatag alapokra.3 1973-ban korábbi ásatásaim 
anyaga alapján magam is csatlakoztam Zlata Cilinskához4, már ami a kételyeket illeti, és elvetet
tem az általánosan elfogadott avar időrendet!5 Lehetetlen ugyanis tudományos érvként elfogadni 
azt a sematikus szemléletet és gyakorlatot, amelynek egyik jellemző összegzése így szól: „Ha ér
mék vagy más feliratos adatok közvetlenül nem adhatnak támpontot az avarkori leletegyüttesek 
keltezésénél, kiindulási alapul ma is az övdíszek technikai és stíluskritikai vizsgálata szolgálhat. 
Ugyanis a különböző avarkori övgarnitúrák készítési ideje már nagy vonalakban tisztázott (?),... A 
hozzáértők körében köztudott (?), hogy a préselt technikai eljárás a kelet-római birodalom terüle
tén a VI. század utolsó évtizedeiben vált általános gyakorlattá (?) és innen jutott el az avarsághoz 
is (?).”6 Azt természetesen magam is jól láttam, hogy az érmés sírok igen-igen alacsony száma és 
számos esetben nem kellően hiteles volta miatt, más bizonyítási eljárás kidolgozására kell kísérle

1 Különösen erőteljesen hivatkozik a horizontokra Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai. (Régészeti 
tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 8. Szerkesztő: Zimonyi István. Szeged, 1995, 1995, 242-245.

2 László Gyula, Terra Avarorum. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971/72,63.
3 Zlata Cilinská, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nővé Zámky. (Érsekújvár) Archaeologica Slovaca Fontes VII. Redigit 

Anton Toéik. Bratislava (Pozsony), VSAV. 1966, 179: Ein Verzeichnis der Gräber mit byzantinischen Münzfunden hat 
gezeigt, dass diese Gräber im Vergleich zur gesamten Gräberzahl im Karpatenbecken äusserts geringfügig vertreten sind, 
weswegen sie für die Datierung des übrigen Fundgutes nicht ausschlaggebend sind. -  203. oldal: Von der Mehrheit der 
Forscher wurde die Theorie N. Fettichs und D. Csallánys anerkannt, welche auch von H. Mitscha-Märheim begründet 
wurde, nach welcher die gegossene Industrie im Vergleich zu der Pressblech und Blechindustrie re la tiv  jü n g e r  ist. Die 
Forscher gehen dabei insbesondere von der Tatsache aus, dass die gegossenen Beschläge nicht durch byzantinische 
Münzfunde datiert sind.

4 Zlata Cilinská, Frühmittelalterliches Gräberfeld in Zelovce. (Zsély) Archaeologica Slovaca -  Catalogi. V. Redigit: В. 
Chropovsky. Bratislava (Pozsony), VSAV. 1973, 21-23.

5 Bakay Koméi, Az avarkor időrendjéről. Újabb avar temetők a Balaton környékén. Somogyi Múzeumok Közleményei 1
(1973) 79-86.

6 Szabó János Győző, Az egri múzeum avarkori emlékanyaga I. Kora-avarkori sírleletek Tamaméráról. A Heves megyei 
Múzeumok Közleményei -  Az Egri Múzeum Évkönyve 3 (1965) 44. -  uő Az egri múzeum avar kori emlékanyaga. II. Az 
Egri Múzeum Évkönyve 6 ( 1968) 42.
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tét tenni, ám ez semmiképpen sem lehet a kiagyalt horizontok bevezetése.7 Az érmékkel ellátott 
sírok sem probléma-mentesek, amint láttuk.8 Van olyan Dalmáciában feltárt sír (Biskupija 7. sír), 
ahol Konsztantínosz Kopronimosz és IV. Leó (741-755) érméje mellett IX. századi Ulfberth-feli- 
ratos kard volt, tehát legalább 100 éven át megőrizték a solidust. Az oszétiai Galiat-ban is ugyan
erre látunk példát, mert Herakléosz bizánci császár érmét (610-641) legalább két emberöltőn át 
megőrizték, hiszen együtt volt Abd el-Malik verdefényes 701. évből való dirhemjével. De 
ismeretes Erdélyből olyan -  már említett -  pénzlelet (Csernátonból), ahol együtt volt II. Jusztinosz 
(576-577) fél follis-a II. Baszileosz (976-1025) érméjével s ez már félezer esztendő!9 Ilyen jelen
ségek egyáltalán nem ritkák. Somogyváron a XIII. szelvényben egymás mellett hevert Könyves 
Kálmán király (1095-1116) két dénárja és egy XIX. századi réz krajcár.10 11 A préseléses technika 
VI-VII. századra keltezését kezdik többen kétségbe vonni, mondván például, hogy a gepidák sem 
„tanulták el” a bizánciaktól s „talán mégis (!) számolni kell azzal a lehetőséggel (?), hogy a fonat
ornamentika közvetítésében az avar művészet is szerepet játszott.” (?)" Itt teszek említést arról, 
hogy a szakm abeliek legtöbbje nem nagyon szokott eltérni a kialakult állásponttól és 
legszívesebben (és persze a legkönnyebben is) ismételgeti a „meghatározó személyiségek” megál
lapításait s óvakodik a „sok képtelennek tűnő ötlettől”.12 Az még külön tetézi a bajt, hogy a leg
fontosabb és leghitelesebben feltárt hatalmas sírszámú temetők feltárói, általában, a leginkább 
ilyenek. így hiába van a birtokukban valóban igen fontos forrásanyag, „súgóik” és segítőik 
nézeteinek igazolását keresik elsősorban, különböző tipológiai és rendszerező áttekintéseket 
készítenek, elhanyagolva az önálló megfigyelésekből levonható következtetéseket. Erre a maga
tartásra igen jó példa az alább vizsgálandó két kérdéskör.

Legelőször azt az állítást kell megvizsgálnunk, igaz-e, hogy a préselt lemezes övveretek vagy 
lószerszámdíszek öntött (griffes-indás) készítményekkel nem fordulnak elő?

Ez az állítás egyáltalán nem igaz! A teljesség igénye nélkül felsorolok példákat, ahol a préselt 
lemezes övdíszek ugyanazon az övön együtt vannak az öntött véretekkel: Abony, 11., 138. és 144. 
sír13 Alattyán, 170., 267., 311., 394., 395. és 659. sír,14 Alsógellér, 248. sír,15 Boly, 20/a. sír,16 Déva-

7 Bálint Csanád, Über die Datierung der osteuropäischen Steppenfunde des frühen Mittelalters. (Schwierigkeiten und 
Möglichkeiten). Mitteilungen des Archäologischen Instituts der UAW (MAI). 14 (1985) 137: Die Datierung der früh
mittelalterlichen Steppenfunde in Eurasien bezieht sich entweder direkt auf die Münzen, oder sie wird indirekt mit Hilfe 
der anhand der Münze konstruierbaren Horizonte und der Analogien bestimmt -  uő Zur Frage der byzantinischen 
Beziehungen um Fundmaterial Ungarns. Archäologische Forschungen zwischen 1970 und 1984. MAI 14 (1985) 209- 
211. -  vö. Josef Zábojnik, Zur horizontalen Stratigraphie des Gräberfeldes in Radvan nad Dunajom (Dunaradvány) - 
Zitovska Ton (Zsitvatő). Slovenská Archaeologia 33 (1985) 329-346.

8 Somogyi Péter, Bizánci érmék avarkori fülkesírokban. Studia Archaeologica I. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 
1995,460-461.

9 Bálint Csanád id. mű (1985) 137-138.
10 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 155.
11 Nagy Margit, Kora avar kori sírleletek Budapestről. Megjegyzések az avarkori állatomamentikához. Archaeológiai 

Értesítő 119 (1992) 23-25.
12 Garam Éva, Adatok a középavarkor és az avar fejedelmi sírok régészeti és történeti kérdéseihez. Folia Archaeologica 27 

(1976) 130.
13 Márton Lajos, Sírleletek a régibb középkorból. Archaeológiai Értesítő 21 (1901) 295. -  uő Új leletek az abonyi régibb 

középkori sírmezőből. Archaeológiai Értesítő 24 (1904) 305, 307. -  uő 1904. évi kutatások az abonyi régibb középkori 
temetőben. Archaeológiai Értesítő 26 (1906) 31-37.

14 Kovrig Ilona, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Archaeologica Hungarica. Series nova XL. Budapest, Aka
démiai Kiadó. 1963, XIV. tábla, XX. t„ XXIII. t„ XXVI. t„ XLI. tábla.

15 Anton Toéik, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Holiare. (Alsógellér) Archaeologica Slovaca -  Catalogi. Redigit: An
ton Toőik. I. Bratislava (Pozsony), VSAV. 1968. 1968, 47-48. és LUI. tábla.

16 Papp László, A bólyi avar temető. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1962, 184., VIII. t.
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134. kép: A nagyharsányi avar temető 10. sírjának
öve. (Pásztor 1991, 89., 1.1. 1.)

135. kép: Az érsekújvári avar temető övtípusai. (Ci-
linska 1966, 177., 19. kép)

136. kép: A káptalantóti avar temető 5. és 7. sírjá
nak öve. (Bakay 1973, 34., XX. t.)

ványa, 25. és 66. sír,17 Ersekújár, 44., 74., 92., 98., 218., 224., 252., 369. és 503. sír,18 Gyód, 74. 
sír,19 Győr, 194., 507., 545., 696. és 778. sír,20 Homokmégy, 10., 60. és 110. sír,21 Jutas, 28. sír,22 * *

17 Kovrig Ilona, The Dévaványa cemetery. In: Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary Avar Finds in the 
Hungarian National Museum. 1. Edited by I.Kovrig. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1975, 134-135, 5. tábla, 7. t.

18 Zlata Cilinská, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nővé Zámky. (Érsekújvár). Bratislava (Pozsony), 1966, 16, 20, 23- 
24, 25, 45-46, 52-53, 72-73, 97-98., XXII. tábla, XXV.t., XXVII. t„ XXVIII. t„ XLII. t„ XLI. t„ XLVII. t„ LVII. t„ 
LXXIV.t.

19 Kiss Attila, Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary. 2. Edited by I. 
Kovrig. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 42., X. tábla.

20 Fettich Nándor-Nemeskéri János, Győr története a népvándorláskorban. Győr szab. kir. város monográfiái harmadik kö
tet. Győr, 1943, 21., 31., 32., 36., 40. és táblák.

21 Garam Éva, The Homokmégy-halom cemetery. In: Avar Finds in the Hungarian National Museum I. Budapest, Akadé
miai Kiadó. 1975, 14., 29., 31-32. és 3. tábla, 7. t„ 10. t.

22 Rhe Gyula, Veszprémvármegyei avar emlékek. Közlemények Veszprémvármegye múltjából 2. Szerkeszti és kiadja:
Lukcsics Pál. Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda. 1924, 44. és III. tábla. - vö. Fettich Nándor, A jutási avarkori
temető revíziója. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 2 (1964) 79 skk.
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137. kép: A Kaposvár 3. lelőhelynél feltárt avar temető 
58. sírjának öve. (Bárdos 1978, 37., 10. kép)

138. kép: A lukácsházi avar temető 8. sírjának öve. (Kiss 
1996, 127., 4. kép)

Jászapáti, 174. sír,23 Kaba, 16. és 87. sír,24 
Kékesd, 125, 137., 162., 174., 176., 184. és 
199. sír,25 Kisköre, 4L, 57., 134., 136. és 
165. sír,26 Kiskőrös -  Városalatti temető, 9. 
sír,27 Kiskőrös -  Szűcsi-dűlő 11.sír,28 Ko
márom -  Hajógyár, 9., 63., 71., 76., 85.,
89., 103. és 128. sír,29 Lukácsháza, 8. sír,30 
Nagypall, 28., 32., 80. és 134. sír,31 Oroshá- 
za-Bónum, 56., 59., 61., 62. és 231 sír32 
Óverbász, 27., 80. és 126 sír,33 Párkány,

23 Madaras László, Das awarenzeitliche Gräberfeld 
von Jászapáti. In: Das awarische Corpus. Avar 
Corpus Füzetek. Beihefte II. Debrecen-Budapest, 
1994, 52. és XXIV. tábla.

24 M. Nepper Ibolya, A Kaba-bitózugi avar temető. 
In: Communicationes Archaeologica Hungáriáé. 
Szerkesztő: Fodor István. Budapest, MNM. 1982, 
96., 110. és 7. kép és 12. kép.

25 Kiss Attila, Avar Cemeteries in County Baranya. 
Id. mű. Budapest, 1977, 54-56. és XVII. tábla, 
XIX. t., XX. t., XXI. t.

26 Garant Éva, Das awarenzeitliche Gräberfeld von 
Kisköre. Fontes Archaeologici Hungáriáé. Redigit: 
Holl Imre. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1979, ló- 
ló., 19., 27., 33. és 11. tábla, 13. t., 25 t. -  Szentpé- 
tery József, Kisköre avarkori népességének belső 
rétegződése. A Szolnok megyei Múzeumok Év
könyve 7 (1990) 139- 164.

27 Horváth Tibor, Az üllői és a kiskőrösi avar temető. 
Archaeológia Hungarica XIX. Szerkeszti: Zichy 
István gr. és Fettich Nándor. Budapest, MTM 
1935, 36.

28 Török Gyula, The Kiskőrös-Szűcsi-dűlő cemetery. 
In: Avar Finds in the Hungarian National Museum. 
1. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1975, 316-319.

29 Trugly Sándor, Gräberfeld aus der Zeit des awari- 
sches Reiches bei der Schiffswerft in Komárno. 
(Komárom) Slovenská Archeológia 35 (1987) 253- 
254, 262-263., 265., 266., 271., 272. -  uő Sloven
ská Archeológia 41 (1993) 194-195., 205-206. és 
IX. és XXXIII. t. -  vö. Trugly Sándor, Griffek és 
oroszlánok népe. Pozsony, Kalligram Kiadó. 1994.

30 Kiss Gábor, A lukácsházi avar temető 8. számú 
lovassírja. A késő avar tausírozott vas falerák. 
Savaria 22/3 (1996) 107-143.

31 Kiss Attila id. mű (1977) 74-75, 76-78. és XXIX 
tábla, XXXI. L, XXXIII. t.

32 Juhász Irén, Awarenzeitliche Gräberfelder in der 
Gemarkung Orosháza. Monumenta Avarorum Ar
chaeologica 1. Redigunt: É. Garant et T. Vida. Bu
dapest, 1995, 24-26, 34. és IV. tábla, t. XI. t.

33 Nagy Sándor 1971, 197., 204., 210. és Vm. tábla, 
XVII. t., XXIV. t.
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222. sír,34 Romonya I., 4. sír,35 Romonya II. 67. sír,36 Szeged-Kundomb, 18., 64. és 111. sír,37 
Szeged-Makkoserdő, 208., 241. és 293. sír,38 Tiszaderzs, 4. sír,39 Üllő, 36. sír,40 Visznek, 6. és 81. 
sír,41 Zamárdi-Réti-földek, 2129. sír,42 Zsély, 125., 167., 644., 682., 683. és 771. sír.43

Az egymás mellett élés azt is jelzi, hogy a griff-ábrázolások megtalálhatók a préselt lemeze
ken, illetve tárgyakon is! (pl. Abony, 12. sír, Andocs,44 Zamárdi 641. sír45 etc.46). A lemezes veretek 
között a Maros vidéken szinte kizárólag öntött indadíszes tárgyak kerültek elő!47 Egyelőre azt még 
nem vizsgáljuk, miért következett be az az állapot, hogy szépen öntött övdíszek közé egyszerű le
mezből kivágott vagy préselt díszeket is fel kellett szerelni az övekre, mert az aligha vitatható, 
hogy ennek igen nyomás okának kellett lennie, amint majd látni fogjuk.

139. kép: Az ösküi avar temető 19., 44. és 28 sírjá
nak öve. (Rhé 1924, 43-45., 6-8. kép)

34 Anton Toőik, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Sturovc 
(Párkány). Archaeologica Slovaca -  Catalogi. II. Redigit:
A. Toőik. Bratislava, VASV. 1968, 58-59. és XLV. tábla.

35 Kiss Attila id. mű (1977) 110. és XLIV. és LXX. tábla.
36 Kiss Attila id. mű (1977) 131. és LVI. tábla.
37 Salamon Ágnes-Cs. Sebestyén Károly, The Szeged- 

Kundomb cemetery. In: Das awarische Corpus. Avar 
Corpus Füzetek. Beihefte IV. Sorozatszerkesztő: Madaras 
László, Szerkesztő: Kovrig Ilona. Debrecen-Budapest, 
1995, 12., 21-22. és 3. tábla, 17. t.

38 Salamon Ágnes, The Szeged-Makkoserdő cemetery. In: 
Das Awarische Corpus. 1995, 127., 130., 134. és 15. táb
la, 17. t. és 21. t.

39 Kovrig Ilona, The Tiszaderzs cemetery. In: Avar Finds in 
the Hungarian National Museum 1. Budapest, Akadémiai 
Kiadó. 1975. 212 és 3. tábla.

40 Horváth Tibor id. mű (1935) 13-14.
41 Török Gyula, The Visznek cemetery. In: Avar Finds in 

the Huungarian National Museum 1. Budapest, 1975, 
324, 335. és 2. tábla, 7. t

42 Bárdos Edith, Az avarkori öntött bronzkorongok viseleti 
szokásához a zamárdi avar temető alapján. Somogyi Mú
zeumok Közleményei 12 (1996) 73., XV. tábla

43 Zlata Cilinská, Frühmittelalterliches Gräberfeld in 2elov- 
ce. (Zsély) Archaeologica Slovaca -  Catalogi V. Redigit:
B. Chopovsky. Bratislava, VSAV. 1973, 57., 64-65., 
148., 155-156., 172. és ХХП. tábla, XXIX. t., C. t., CVI. 
T., CVII. t., CVI. t., CVII. t., CXXIII. t.

44 Éber László, Sírleletek a régibb középkorból. Archaeoló- 
giai Értesítő 21 (1901) 297. - Garant Éva, Avar temetők 
Andocson. Folia Archaeologica 23 (1972) 175.

45 Bárdos Edith id. mű (1996) 76., 5. kép.
46 Szalontai Csaba, Egyedi típusú késő avar nagyszíjvég a 

csongrádi múzeumból. A kőkortól a középkorig. Tanul
mányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szerkesz
tette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1994, 1994, 341., 11. jegy
zetben 14 esetet sorol fel!

47 Kürti Béla, Az avarok kora. In: Szeged története 1. A 
kezdetektől 1686-ig. Szerkesztő: Kristó Gyula. Szeged, 
1983, 195.
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140. kép: A zwölfaxingi avar temető 761b., 175., 160., 61., 69. és 186. sírjának öve. (Lippert 1969, 71, 74- 
75, 77, 81., 6-7., 10-11., 13. és 20. kép)
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141. kép: A zwölfaxingi avar temető 157., 43., 191. és 98. sírjának öve. (Lippert 1969, 74, 75, 77, 81., 9, 12, 
14. és 19. kép)

Van azonban egy másik, igen súlyos érv és bizonyíték arra, hogy a jelenleg használt időrend 
nem lehet jó, vagyis hogy a préselt előállítási technika és az öntési technika igenis egyidejű és 
egymás mellett élt évszázadokon át. Az avar temetők legtöbbje nem érintetlen sírokból áll, hanem 
igen nagy számban található a temetőkben feldúlt és kirabolt sír. A sírrablás természetesen nem 
avarkori sajátosság, láthattuk nagyfokú elterjedtségét a szkítáknál és a szarmatáknál48 is, arra azon
ban kevés példa van, hogy egy népesség temetőit, egy viszonylag zárt és nagy területen, olyan 
módszeresen és alaposan kirabolják, mint a Kárpát-medencei avar földön. A rablások történhettek 
korabeli fosztogatók által és történhettek a már régen felhagyott és elfeledett temetőkre sok idővel 
később rábukkanó újkori sírrablók által. A kétfajta sírrablás között éles és jól felismerhető különb
ség van. A korabeli sírrablásoknál a sírgödrökre pontosan ástak rá, ami azt jelenti, hogy a temetők 
gondozottak voltak és a sírokat sírjelek (kopjafák, fejfák, jelfák) mutatták. A zseniális Rhé Gyula

48 Kőhegyi Mihály, Sírrablás a magyarországi szarmatáknál. A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. 
születésnapjára. Szerkesztette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1994, 277-281. A madarasi szarmata temető 615 sírjának 80-90 
%-a kirabolt volt. Az viszont nagyon jellemző, hogy a sírrablások tárgyalásakor említést sem tesz egy 21 évvel korábbi 
tanulmányról, holott hasonló megállapítások olvashatók benne: Bakay Kornél, Az avarkor időrendjéről. Somogyi Múze
umok Közleményei 1 (1973) 53 skk.
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142/a-c. kép: A tiszafüredi avar temető 1046. és 1197. sírjának öve. (Garam 1995. 110., 44. kép)

(1871-1940), aki eredetileg vasúti hivatalnok (állomásfőnök) volt, tehát nem az oklevél vagy az 
ún. minősítés tesz valakit igazi történettudóssá, mindenről már 1924-ben így írt: „A sír melléjelet 
állítottak, amely hasonló lehetett magához a néphez is, kendővel, lobogó szalaggal, talán ággal, vi
rággal is felcicomázott. Az ilyen jelfa hengerded alakú, talán magas póznaszerű, hogy már 
messziről hirdesse azt a bánatot és gyászt, melyet az új életre költözött maga után hagyott.”49 50 Az 
avar sírokat is jelfák díszítették, amint ezt bizonyítja az üllői temető 133. sírja, ahol a lábnál farúd 
maradványai kerültek elő,30 a Jászapáti-Nagyszállási temető 69. és 402. síija, ahol egy 22x15 cm-

49 Rhé Gyula, Veszprémvármegyei avar emlékek. Közlemények Veszprémvármegye múltjából 2. Veszprém, 1924, 24.
50 Horváth Tibor, Az üllői és kiskőrösi avar temető. Archaeologia Hungarica XIX. Budapest, 1935, 20.
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es gödör nyoma maradt meg a lábfej felőli oldalon,51 amelyben egykor biztosan jelfa állott, vala
mint a Nagykőrös-Szárazér-dűlői 57. sír és a vörsi 315. sír.52

A 25 évvel ezelőtt megírt tanulmányomban rámutattam arra, mennyire nem foglalkoztak a ré
gészek a sírrablásokkal, holott az 567 és 896 közötti időszak egyik legfontosabb jelenségéről van 
szó, elvégre van számos lelőhely, ahol az avar temetők sírjait 100%-ban kifosztották (például: Za- 
márdi-Rétiföldek: 2365 sír, Budakalász: 1600 sír, Komárom-Hajógyár 153 sír), van ahol egyetlen 
sírt sem dúltak fel (például: Kömye 152 sír, Pilismarót-Basaharc 405 sír, Dormánd 41 sír, Várpa
lota 15 sír, Zsély 870 sír, Udvard 99 sír, Tárnáméra 8 sír, etc.), és végül ismertek azok a sírmezők, 
ahol a síroknak csak egy részét rabolták ki, illetve dúlták fel (Alattyán 711 sírból 50, Alsógellér 
788 sírból 26, Andocs 153 sírból 70, Boly A. 76 sírból 2, Csengele 108 sírból 31, Érsekújvár 524 
sírból 9, Gyönk 228 sírból 140, Jászapáti 412 sírból 125, Kaba 160 sírból 42, Kisköre 214 sírból 
14, Kiskőrös-Vágóhíd 213 sírból 79, Orosháza-Bónum 242 sírból 31, Orosháza-Béke Tsz. 152 sír
ból 9, Párkány 280 sírból 25, Solymár 130 sírból 10, Szeged-Kundomb 319 sírból 49, Szeged- 
Makkoserdő 339 sírból 16, Szegvár-Oromdűlő 370 sírból 10, Üllő 258 sírból 34.) Miért „álltak 
meg” ezekben az esetekben a sírrablók? Miért hagyták volna abba a fosztogatást?

A történeti kutatás által megválaszolandó fő kérdések a következők: 1.) mikor történhettek 
ezek a sírrablások? Egy időszakban vagy több, különböző időszakban követték el őket? 2.) Mi az 
oka annak, hogy egyik helyen minden sír ki van fosztva, míg másutt csak néhány vagy egy sem? 
3.) Kik követték el ezeket a sírgyalázásokat és az értékek elrablásán kívül szerepet játszhatott-e 
másfajta szempont is (például a koponya eltávolítása a visszajáró lélek képzete miatt? 4.) Hogyan,

51 Madaras László, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. In: Das awarische Corpus. Beihefte II. Debrecen-Buda
pest, 1994, 111, 114.

52 Simon László, Adatok az avarkori sírjelölésről. In: Hiedelmek, szokások az Alföldön. Szerkesztette: Novák László. 
Nagykőrös, 1992, 55-73.



174 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

milyen módszerrel követték el a sírrablásokat, hiszen számos esetben csak a temetkezés bizonyos 
részei bolygatottak? 5.) A meggyalázott temetőket később tovább használták-e? 6.) Jelenthet-e 
időrendi fogódzót az, hogy melyik sír érintetlen és melyik kifosztott?

A magyar régészetben hosszú időn keresztül élt és hatott az a felfogás, amelyet talán a legmar
kánsabban először Bóna István fogalmazott meg.”  Megállapításait az alábbiakban foglalhatjuk 
öszze: a) állítása szerint csak a kora avar sírok vannak feldúlva (VI-VII. század), b) az ún. késő 
avar sírokban (VIII-IX század) legfeljebb koponyarablásról lehet szó, c) a kora avarok sírjait a ké
ső avarok (!!) dúlták fel és fosztották ki, d) amikor „a föld sebe behegedt” ugyanazok, akik koráb
ban meggyalázták a temetőket, most nyugodtan a kifosztott sírok közé (?!) ássák sírgödreiket és te
metik el ide szeretteiket. E feltevés abból indult ki, hogy az öntött tárgyakkal bíró griffes-indások 
csak a VII. század végén érkeztek a Kárpát-medencébe, mint egy másik, idegen nép s ezért úgy is 
viselkedtek, mint az ellenségek. „Az uralmat átvevő új nomádok hihetetlen alapossággal, mondhat
nék 90%-ban feldúlták és kirabolták a kora-avar sírokat.” -  állította Bóna István.” Ezen -  első pil
lanatra igen elmésnek tűnő -  feltevést egy szempillantás alatt romba dönti az a triviális tény, hogy 
egyrészt számos préselt lemezes mellékletű sír egyazon temetőn belül nincs kifosztva, míg ugyan
csak számos griffes-indás mellékletű temetkezés viszont ki van rabolva!” Ezt azonban, igazán kü
lönös módon, a régészek zöme egyszerűen nem vette tudomásul,53 54 55 56 sőt manapság sem nagyon tö
rődnek ezzel a kérdéssel. Pedig ha azt a feltevést gondolkodásunkból kiiktatjuk, hogy ti. a griffes- 
indások úgy rabolták ki testvéreik sírjait, hogy közben saját temetkezéseiket is sorra meggyalázták, 
akkor nyomban kitisztul a kép. De akkor kik lehettek az elkövetők? László Gyula már fél évszá
zaddal ezelőtt kiválóan észrevette a lényeget: „az avaroknál szó sem lehetett arról, hogy egy feje
delem vagy egy törzsfő nemzetségének a temetőjét síronként kifosszák. Egy mohón áhított, kin
csekkel teli temetőt csak az uralmon lévő dinasztia hatalmának megszűnése után lehetett kirabolni! 
Ebben az esetben a rablást azok követték el, akiknek sikerült a fejedelem hatalmát megtörni, azzal 
az egyetlen céllal, hogy ők kerüljenek hatalomra.”57 Ezt az egyébként magától értetődő szempontot 
az írott források is megerősítik. Plano Carpini leírta, hogy a mongol előkelőségekkel is eltemettek 
sok aranyat és ezüstöt s „ezeket a temetőket senki sem meri megközelíteni, az ügyeletükre rendelt 
őrökön kívül. Ha valaki odamegy, elfogják, kifosztják, megverik és jól elbánnak vele. így, mikor 
mit sem tudva, beléptünk a Magyarországon elhaltak temetőjébe, ránkrontottak és megakartak nyi- 
lazni.”58 A sírokat csakis egy időben rabolhatták ki ilyen módszeresen.59 Ez viszon arra utal, hogy

53 Bóna István, Az ürbőpusztai avar temető. Archaeológiai Értesítő 84 (1957) 173.
54 Bóna István, A népvándorlás kora Fejér megyében. Fejér megye története I, 5. Főszerkesztő: Fitz Jenő. Szerkesztő: 

Makkay János. Székesfehérvár, 1971, 25.
55 Az példák felsorolása: Bakay Kornél, Az avarkor időrendjéről. Újabb avar temetők a Balaton környékén. Somogyi Mú

zeumok Közleményei 1 ( 1973) 79.
56 Török Gyula, Kétrétegű temetkezések a halimbai avar temetőben. Folia Archaeologica 20 ( 1969) 79-97. A szerző azt ír

ja, hogy az első időben eltemetteket egyszerre fosztották ki 600 körül, mégpedig az avarok közé érkezett új népcsoport. 
Ugyanakkor helyesen veszi észre, hogy a préselt lemezesek egy része nincs kifosztva (95. oldal) és azt is, hogy „a késő
avar temetők anyagában sem találtuk meg azt a nagy változást, amely a lakoság jelentős kicserélődését bizonyította vol
na”. (96. o.)

57 László Gyula, Études archéologiques sur l'historié de la société des Avars. Archaeologia Hungarica XXXIV. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1955, 38.: Chez les Avars il ne pouvait être question de piller morceaux par morceaux le cimetiere 
d'un clan d'un prince ou d'un chef de tribu. Un cimetiere rempli de trésors evidement désirés ne pouvait être piller 
qu 'après l'anéantissem ent du p o u v o ir  de la  dynastye régnante.

58 Plano Carpini útijelentése. In: Napkelet felfedezése. Julianus, Plano Carpini és Rubruk útijelentései. Közreadja: Györffy 
György. Nemzeti Könyvtár. Budapest, Gondolat. 1965, 65.

59 Kőhegyi Mihály, Sírrablás a magyarországi szarmatáknál. A kőkortól a középkorig. Szeged, 1994, 279: azt állítja, hogy 
a madarasi szarmata temetőben a sírok kirablása nem történhetett egyszerre. „Minden jel arra mutat, hogy a sírokat rend
szeresen fosztogatták.” A „minden jel”-et azonban nem sorolja fel !
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az avarok alávetett népei lehettek csak a sírgyalázó rablók, akik egy bizonyos időszakban a teme
tőnek a rablás időpontjában meglévő valamennyi sírját kifosztották. Tehát a kirablás időpontjában 
csak annyi sír volt az adott temetőben, ahányat kiraboltak. Ha sikerül meghatároznunk azt az idő
szakot, amikor a rablások végbementek, akkor szilárd időrendi támpontokat kaphatunk. Előbb 
azonban válaszoljunk a negyedik kérdésre, azaz: milyen módon történtek a sírrablások?

Arra már korán felfigyeltek egyes jobb szemű régészek, hogy az avar sírokban gyakran előfor
duló koponyák, tehát egy váz mellett több koponya!, nem lehet vámpírista szokás bizonyítéka, 
amikor is azért nyitották fel a sírt a hozzátartozók, mert a hazajáró lélek zavarta az élők nyu
galmát, hiszen az ezekbe a sírokba dobált idegen koponyák tömegesen fordulnak elő.60 Ha a lélek 
kárt okoz: vámpír. A lélek ugyanis mindaddig visszajár a testbe, amíg a test a földben el nem bom
lik („hálni jár belé a lélek”)- Ha tehát a test elporladt, a mi éghajlati viszonyaink mellett általában 
egy év alatt, ezért is egy év a gyászidő, vámpírizmusról már nem lehet szó. Csakis sírrablás jöhet 
szóba. A sírrablás technikájával eddig a legalaposabban Sági Károly foglalkozott a vörsi lango- 
bard temető kapcsán.61 Megállapításai közül bennünket most az érdekel elsősorban, hogy a lango- 
bard temetőben is a sírok meg voltak jelölve, a sírrablók teljesen tisztában voltak a temetkezési 
szokásokkal és a jelfák értékjelzésével. Kútszerű aknákkal ástak rá a sírokra és ha a koporsók még 
tartották magukat, a leleteket bottal piszkálták ki. Ha a koporsók már szétestek, az egész tetemet 
kiásták és kidobálták a gödör szélére. A germán népek körében is a sírgyalázás súlyos bűntett volt, 
ezért csakis szolganépek követhették el a sírdűlásokat. Különös, hogy többen az avarokról fel sem 
tételezik halottaik tiszteletét, sőt egyenesen azt állítják, hogy a sírok módszeres és általános kifosz
tását az avarok egyáltalán nem ítélték meg súlyosan, mivel „megvan annak a lehetősége is, hogy a 
'rablók' kortársak voltak, sőt a nemzetséghez tartozóknak kellett lenniük (?) hiszen ily pontosság
gal idegenek nem lettek volna képesek kirabolni egy temetőt.”62 A rablási technikát csak akkor ért
hetjük meg, ha röviden áttekintjük az emberi test felbomlási folyamatát.

A holttest a halál beálta után 23 órával hűl ki teljesen. Az izomzat közvetlenül a halál beállta 
után teljesen elernyed (collapsus mortualis), majd bizonyos idő után jelentkezik a halottmerevség 
(rigor mortualis), amikor a lecsüngő állkapocs felhúzódik és a végtagok megfeszülnek. A test rot
hadása már 24 óra elteltével észlelhető, bár ezt a folyamatot nagymértékben befolyásolja az elte
metett személy fizikai jellemzője (kövér vagy sovány), a külső hőmérséklet és páratartalom. A rot
hadás általában a halál utáni második-harmadik hétben lép a tetőfokára, amikor a holttest óriási 
mértékben megdagad. E körülmény igen fontos a régész számára, hiszen a mellékletek helyzetét 
erősen befolyásolja! A gázképződés később megszűnik és a test összesik. A rothadást azonban be
folyásolja a halál neme, a holttestet takaró földréteg vastagsága és a koporsó milyensége. A rotha
dást igen erős hullabűz kíséri. Többen feltételezik, hogy a sírrablók az oszlásnak indult hullákat 
„kitépték” a koporsóból és úgy fosztották ki. Ez képtelen és lehetetlen feltevés. A hullabűzön kívül 
ugyanis mindaddig, amíg az inak és az izmok léteznek és összetartják a vázat, a holttestben tö
ménytelen dögevő bogár (húslégy, szalonnabogár és atkák) hemzsegnek. Ezt és a hullabűzt még a 
legkérgesebb lelkű sírásó sem viseli el és kézzel semmi pénzért nem nyúlna senki ilyen holttestek
hez! A csontok szétesése általában öt év alatt következik be.63 Az avarok döntő mértékban kopor

60 Vojtech Budinsky-Kriőka, Pohrebisko z neskorej doby avarskej v Éitovskej Tóni na Slovensku. Slovenská Archeológia 
4(1956)45.

61 Sági Károly, A vörsi langobard temető újabb ásatási eredményei. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 1 
(1963) 39-79.

62 Rósner Gyula, Előzetes jelentés a Gyönk-Vásártér úti avar temető feltárásáról. II. A Szekszárdi Balogh Adám Múzeum 
Évkönyve 1971/72,214-216.

63 Belky János, Törvényszéki orvostan. Budapest, 1895, 652-689. - Bakay Kornél id. mű (1973) 78.
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sóban temették el a halottaikat,64 a koporsók azonban régen keményfából (elsősorban tölgyfából) 
készültek, nem úgy, mint manapság, amikor vizes cserfát használnak, s így élettartamuk minimum 
10-15 év volt, de épek maradtak sokkal tovább is. A sírrablók tehát ha a koporsó még ép volt, vagy 
többé-kevésbé tartotta magát, áttörték a koporsó fedelét és úgy hatoltak a tetemhez. Ha a test bom
lása még nem volt teljes, akkor-amint ma is teszik az exhumálással foglalkozó sírásók! -  az ásó 
vagy a lapát élével kocogtatják („tapogatják”) végig a vázat. Amikor a holttestet már csak 5-10 cm 
vastag földréteg fedi, a lapát élével centiről centire haladva kocogtatják végig a tetemet. A fém
tárgyak a koccanás következtében csengő hanggal árulják el magukat. Amikor azután fémtárgyra 
találnak, a lapát hegyével bravúros ügyességgel emelik ki az arany karkötőt vagy gyűrűt. Ez a vé- 
gigtapogatás természetesen a csontokon nyomot hagy, általában a csontvégek sérülnek meg. 
Ásatásainkon számos ilyen nyomra bukkantunk. Mai adatok szerint egy öt fős sírásó csapat egy 
hét alatt száznál is több sírt képes feltárni exhumálás alkalmával, tehát az avar korban sem szük
séges hosszú időre gondolni.

Az írott források adatai alapján az avar temetőket csak két korszakban dúlhatták fel a Kárpát
medencében: vagy a 623 utáni évtizedekben, amikor az alávetett népek, a szlávok, a gepidák és a 
bolgárok fellázadtak uraik ellen Samo vezetésével,65 vagy a IX. században, amikor a frankok had
járatai szétzilálták az avar hatalmat. A rendelkezésünkre álló adatok szerint a VII. századi sírdúlá- 
sok a valószínűbbek. Ha ugyanis a IX. században dúlták volna fel az avar temetőket, nem marad
hatott volna olyan nagyszámú érintetlen sír, mint amennyit ma ismerünk.

A VII. század derekától kétségtelenül megváltozott az avar birodalom arculata, de nem úgy, 
ahogyan egyesek képzelik, hogy ti. ekkorra már olyan jelentéktelenek lettek, hogy „egyszerűen 
nincs miért szerepelniük az avaroknak az írott kútfőkben”,66 s a katona réteg sem szorulhatott visz- 
sza oly erősen, amint ezt a kardos temetkezések száma alapján gondolják,67 hanem módosult az 
Eurázsiát átfogó keleti birodalom külpolitikája. Egyáltalán nem véletlen, hogy éppen 635 körül lá
zadtak fel az onogúrok Kuvrát vezetésével és 650 táján jelenik meg a történelem színpadán Kazá- 
ria. Az avarok történetét, nézetem és véleményem szerint, nem lehet Kazáriától függetlenül tár
gyalni, amint a magyarok történetét sem!

64 Tomka Péter, Adatok a Kisalföld avarkori népességének temetkezési szokásaihoz III. Koporsóhasználat a tápi temető
ben. Arrabona 19/20 (1978) 17-108. -  H. Tóth Elvira, Sajátos temetkezési szokások a Duna-Tisza közi avarkori teme
tőkben. Archeológiái Értesítő 108 (1981) 157-191. -  uő Seltsame Bestattungsriten in awarenzeitlichen Gräberfeldern in 
der Donau und der Theis. Cumania 7 (1982) 165-306.

65 Szádeczky-Kardoss Samu, Az avar történelem forrásai I. Magyar Őstörténeti Könyvtár 5. Szeged, 1992, 173-174. -  
MGH Scriptores rerum Merovingicarum II. Fredegarii et aliorum chronica. Vitae Sanctorum. Hannoverae, 1888, 144- 
145. -  Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Libri Quattuor. -  Die vier Bücher der Chroniken des sogenannten Frede- 
gar. AQDGM IV/a. 1982, 206-211. -  vö. Fügedi Erik, Avarok és morvaszlávok. Archaeológiai Értesítő 75 (1946/48) 
312 skk. -  Arnulf Kollautz, Az avarok terjeszkedése a Balkán félszigeten és a bizánciak elleni hadjáratok. Sudijné 
Zvesti AUSAV 16 (1968) 135-165. -  Alexander Avenarius, Die Awaren in Europa. Amsterdam, 1974, 136-138.

66 Kürti Béla, Az avarok kora. In: Szeged története I. A kezdetektől 1686-ig. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szeged, 1983, 
201.

67 Simon László, Korai avar kardok. Studia Comitatensia 22 (1991) 281.
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Jelképek és motívumok az avar sírvilágban

Közel félévszázada uralkodik az a nézet, hogy az avarok sírjaiban talált övveretek formája, dí
szítése és száma tudatos és jelentéssel bír. Ez a feltételezés nagyon is indokolt és megalapozott, hi
szen régen szó sem lehetett arról, hogy az ősi hagyományoktól eltérjenek, szó sem lehetett arról, 
hogy kedvtelésből vagy nemtörődömségből megszegjék az ősi törvényeket. A felövezés igen fon
tos esemény volt egy fiú életében, mivel 10-15 éves korában azáltal vált felnőtt férfivé, hogy övét 
kapott.1 Ha valakit megfosztottak szabadságától, elvették az övét, amint tette ezt Dzsingisz kán ro
konával, Kaszarral, akinek fogsága első percében elvették a fövegét2 és az övét.3 Nem kétséges, 
hogy az övékén az övdíszek, a préselt vagy öntött veretek nem egyszerű díszítmények voltak, ha
nem mély szellemi tartalmat fejeztek ki. A kérdés csak az, vajon az életben viselt övék kerültek a 
sírba, avagy a halott számára külön halotti öveket készítettek? Ez a feltevés merőben új szempon
tokat vet fel, éppen ezért elsőként meg kell vizsgálnunk a veretes övék szerkezetét és díszítési 
módját..

Kiindulási pontunk nem lehet más, mint a sírokban talált leletek, noha már most hangsúlyoz
nunk kell, egykor nemcsak fémveretes bőrövek voltak divatban, hanem textilövek is, mint például 
az újkori huszárövek nagy csoportja. A sírokban talált veretek alapján voltak: I. 40-48 verettel dí
szített övék, II. 30-38 verettel díszített övék, III. 21-28 verettel felszerelt övék, IV. 14-20 verettel 
díszített övék, V. 10-14 darab verettel ellátott övék és VI. 5-8 verettel felszerelt övék.4 5 A bolygat- 
lan sírok között azonban vannak nagyszámban olyanok, amelyekben csak 1-2-3 vagy maximum 5 
darab veret volt (például: Zsély 30. sír, 34., 44., 86., 98., 396., 820. sír -  Érsekújvár 138. sír, 202.,
215., 224., 397., 437. sír -  Kömye 49. sír, 149. sír -  Gyód 38. sír -  Kékesd 5. sír, 13., és 197. sír -  
Nagypall 133. sír, Pécsvárad X. sír -  Mindszent 5. sír -  Orosháza-Béke tsz. 14. sír, etc.). Csallány 
Dezső éles szemmel észrevette, hogy ezek a sírok hiányosak,3 s bizony kár volt róla azt írni, hogy 
„szegény Csallány Dezső elsietett megállapításokat tett, amikor ott, ahol csak egynéhány veret volt 
a sírban, pontosabban az övön, ezt ‘hiányosnak’ nevezte. Figyeljük csak meg, mi van az effajta vé
lekedés hátterében: az a végig nem gondolt (?) gondolat, hogy egy teljesen felszerelt öv például

1 László Gyula, A honfoglaló magyar nép élete. Második kiadás. Budapest, Magyar Élet. 1944, 219, 275.
2 Fehér Géza, Tanulmányok a népvándorláskori steppei népek viseletéről. I. Archaeológiai Értesítő 83 (1956) 162.
3 A mongolok titkos története. Mongolból fordította: Ligeti Lajos. Budapest, Gondolat. 1962, 122.
4 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 205: a véreteknek 

kiforrott felerősítési sorrendje és mennyisége van az egyes övékén. Ebben fejlődést alig-alig látunk. Egy átlagos griffes 
veretes öv képe, megfigyeléseim szerint, például a következő: csat, 2-3 lyukvédő, bújtató, nagyszíjvég, 6 övveret, ‘pro
peller’, 3 mellékszíj kisszíjvégekkel, ezen pitykékkel -  átlag három darabbal mellékszíjanként (26 db).

5 Csallány Dezső, Az avar törzsszervezet. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 8-9 (1967) 33-56.
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144. kép: A Szeged-csengelei avar sír övének rekon
strukciója. (László 1955, 264., 80. kép)

145. kép: A Kiskőrös-városalatti avar temető 9. sírjá
ban feltárt öv. (László 1955, 163., 47. kép)

146. kép: A bócsai avar előkelő fegyverövének re
konstrukciója. (László 1955, 223., 60. kép)

147. kép: Római legionarius tiszti öve. Jól látható 
az ún. propeller viselési módja. (Fischer 
1988,182., 8. kép)

hat-hét veretből, négy veretes kisszíjból és az övét 
záró nagyszíjvégból áll. Ahol tehát kevesebbet ta
lálunk, ott az öv hiányos.”6 László Gyula úgy vél
te, hogy „az öv veretéinek a száma a társadalmi 
vagy éppenséggel a hadi rangot jelezte, olyanféle
képpen, mint ma is a katonai rangoknál. Nem 
mondhatjuk, hogy egy őrvezető rangjelzése ‘hiá
nyos’. Nem hiányos az, mondjuk az ezredeséhez 
képest, csak éppen annyi csillagot varrhat fel,

6 László Gyula, A népvándorláskori övékről. Ethnographia 
89 (1978) 187. Itt jegyzem meg azt a súlyos méltánytalan
ságot, hogy egyesek szeretnek másokat lesajnálni, lenézni. 
Csallány Dezső pedig kiváló régész volt, amint Fettich 
Nándor is az volt. Sok mai „mértékadó tudósnak” -  hatosá
val csoportosítva -  sincs feleannyi intuíciója sem, mint ne
kik volt. László Gyula részéről még azért is sajnálatos Csal
lány Dezső lekezelése, mert Nagy Géza után ő vetette fel 
elsőként a „kettős honfoglalás” elméletét: Csallány Dezső, 
Szabolcs-Szatmár megye avar leletei. A Jósa András Mú
zeum Évkönyve 1 (1958) 73. -  uő. Népvándorlás-, honfog- 
laláskori bizánci régészeti kaocsolataink. Jósa András Mú
zeum Kiadványai 5. Nyíregyháza, 1965, 9, 12.
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amennyi a rangjához jár.”7 „Igen sok avar embernek 
volt azonos nemzetséget és rangot jelző öve, de nem 
azonos mintából öntve. Az öv pontos mását nem vi
selhette más.”8 Nagyszámú régészeti anyag áttanul
mányozása után úgy tűnik, az avar övék ilyesfajta ér
telmezésénél9 van talán szerencsésebb megoldási le
hetőség is. Az egykorú ábrázolások (falfestmények, 
tárgyak és sírszobrok10 11) csaknem kivétel nélkül vére
tekkel teljesen megrakott öveket mutatnak, noha ez 
nem zárja ki a rangjelző szerepüket, azt mégis való
színűtlenné teszik, hogy a veretek darabszáma (és 
nem az anyaga: arany, ezüst, bronz, réz, ólom, vas) 
önmagában rangot jelzett volna. Mert ugyan miért 
tettek volna a sírba hiányos (csonka vagy törött) ve
reteket, mint például a zsélyi bolygatlan 58. sírba, 
egyetlen nagyszíj véget," vagy az érsekújvári temető 
369. sértetlen sírjába a 22 darabos, lemezből kivágott 
veretsor közé egy öntött (!) propellert és egy csonka 
öntött nagyszíjvéget,12 vagy a komárom-hajógyári te

mető 108. (kirabolt) sírjába egy aranyozott, öntött, törött nagyszíjvégett (in situ feküdt!),13 vagy a 
párkányi temető 222. bolygatlan sírjába egy komplett övgarnitúra közé egy csonka nagyszíjvéget,14 
vagy a kékesdi temető 135. sírjába olyan övét, amelyen csak csat, két kerek veret, és egy öntött

149. kép : Turkesztáni öv. (Le Coq nyomán 
László 1941, 178., 3. kép)

7 Csallány Dezső id. mű (1958) 73.
8 László Gyula, A mártélyi avar szíjvégekről. Folia Archaeologica 8 (1957) 112.
9 Ugyanerre lásd: U. Kőhalmi Katalin, A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Körösi Csorna Kiskönyvtár 12. Szerkesz

ti: Ligeti Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1972, 112-114.
10 Sz. A. Pletnyova 1981, 127-129.
11 Zlata tilinská, Frühmittelalterliches Gräberfeld in Èelovce. Archaeologica Slovaca -  Catalogi V. Bratislava, VSAV. 

1973, 44., VIO. t. 20.
12 Zlata Őilinska, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nővé Zámky. Archaeologica Slovaca -  Fontes VII. Bratislava, 

VSAV. 1966, 72-73., LVII. t. 6.
13 Trugly Sándor, Gräberfeld aus der Zeit des awarischen Reiches bei der Schiffswerft in Komarno II. (1987-1989) Slo- 

venská Archaeológia 41 (1993) 197., XIV. t. 9.
14 Anton Toőik, Slawisch-awarisches Gräberfeld in Sturovó. Archaeologica Slovaca -  Catalogi II. Bratislava, VSAV. 

1968, 58-59., XLV. t. 9.
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fél-nagy szíj vég volt,15 vagy a Mindszent-Bozó tanyai temető 15. sértetlen sírjába törött, öntött 
bronz nagyszíjvéget,16 vagy az alattyáni temető 311. sírjába négy lemezdísz, lemezes csat és kari
kás csüngök közé egy öntött, ép kisszíjvéget és egy csonka öntött bronz nagyszíjvéget,17 vagy a 
szokoláci temető 36. sírjába egy ép és egy csonka öntött bronz szíjvéget,18 vagy a jászapáti temető 
egyik sírjába egy csonka nagyszíjvéget, vagy a zwölfaxingi temető 76. kettős sírjába (b) egy csat, 
hat griffes veret mellett egy csonka nagyszíjvéget?19 Talán annak jelzésére, hogy az illetőnek „fél
rangja” volt? Nyilván nem ezért. Az ember általában akkor becsüli meg a sérültet, a csonkát, a hi
básat, ha egyrészt sokat jelent számára, másrészt, ha nem tudja újjal, másikkal pótolni. A kutatók, 
ritka kivételtől eltekintve, nemigen törődtek azzal, hogy egy-egy öv például, milyen súlyt képvi
selt, ha véretekkel tele volt rakva. Ismerünk közel 17 dkg-mos nagyszíjvéget is,20 tehát felmerülhet 
az a kérdés is, vajon a hétköznapi életben járhattak-e ilyen nehéz övékkel? Megfigyelték, hogy a 
női övéknél a nagyszíjvégek szinte a bokáig lógtak le /1 hogyan lehetett ilyen viseletben járni és 
dolgozni? A legtöbben szinte természetesnek tartják, hogy az avarok (is) ötvösmunkáikat saját ma
guk állították vagy állíttatták elő, itt a Kárpát-medencében, mégpedig sok-sok helyen, sőt nem is 
letelepült, állandó műhelyekkel rendelkező mesterek dolgoztak, hanem vándorötvösök, aki miköz
ben -  mint a drótosok -  mászkáltak Avariában keresztül-kasul, imitt-amott meg-megálltak és el-el- 
készítgettek egy-egy övét, fülbevalópárt, nyakéket, etc., ha kellett préseléssel, ha kellett öntéssel, a 
megrendelők kívánsága szerint.22 Fettich Nándor kiválóan észrevette ezt a problémát már 1962- 
ben: „A sok bronzöntvénynek a Kárpát-medencében és a szomszédos területeken való gyakori elő
fordulásaiból -  a fémtechnikai lehetőségek ismeretének teljes hiányában -  csendesen mindenki 
természetesnek vette, hogy e bronzöntvények ott keletkeztek a közelben, ahol előkerültek, mintha 
sorozatgyártás kizárása mellett, házi ipar keretei között az akkori viszonyokban ilyesmiket elő le
hetett volna állítani.”23 Lehetséges, mondják, hogy az ötvösök nem is avarok, hanem bizánciak, szí
rek, koptok vagy szlávok voltak.24 25 Ám elég alaposabban megszemlélnünk egy-egy öntvényt vagy 
egy-egy mívesebb aranyékszert, s nyomban kizártnak tekinthetjük, hogy vándorló kézművesek 
előállíthatnak ilyesmiket. László Gyula kimutatta például, hogy egy-egy álcsat elkészítése 27-30 
munkaszakaszból állott,23 s ha megvizsgáljuk a kunbábonyi26 vagy a sirmiumi arany övverete-

15 Kiss Attila, Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary. 2. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1977, 54., XVII. t.

16 Szalontai Csaba, Avar kori lelőhelyek és leletek Mindszentről. Studia Archaeologia I. A Móra Ferenc Múzeum Évköny
ve. Szeged, 1995, 191., 8. kép 15/6.

17 Kovrig Ilona, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Archaeologia Hungarica 40. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1963, 32., XXIII. t. 311/14.

18 Riez Péter, Padmalyos temetkezési szokás a szokoláci (BaCki Sokolac) avar temetőben. Studia Archaeologica I. Szeged, 
1995, 485., 9. kép 6.

19 Madaras László, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jászapáti. Das awarische Corpus. Beihefte II. Debrecen-Budapest, 
1994, LXIII. t. 9. -  Andreas Lippert, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Zwölfaxing in Niederösterreich. Prähistorische 
Forschungen 7. Wien, F. Berger. 1969, 138., 32. t.

20 Szalontai Csaba, Egyedi típusú késő avar nagyszíjvég a csongrádi múzeumban. A kőkortól a középkorig. Tanulmányok 
Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szerkesztette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1994, 337., 343.

21 Vida Tivadar, Az avar kori szelencék. Élet és Tudomány 53(1998) 1 .szám,5.
22 Ján Dekan, Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie des VIII. Jahrhunderts. Slovenská Archeológia 20 

(1972) 442-444.
23 Fettich Nándor, A bánhalmi avar leletekről. A Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 7 (1990) 132.
24 Ma már természetesen érvénytelenek a „marxista történelemszemlélet” torzításai, mely szerint az avarok szerepét régeb

ben eltúlozták, a döntő szerep ugyanis a szlávoké volt. Vö. Erdélyi István-Bartha Antal, Népvándorláskori régészetünk 
módszertani és elméleti kérdéseihez. Archaeológiai Értesítő 88 (1961) 75.

25 László Gyula, A népvándorlás művészete Magyarországon. Budapest, Corvina. 1970, 74.
26 H. Tóth Elvira-Horváth Attila, Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992,1-V. tábla.
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150. kép: Arany övdíszek Kérésről 151. kép: Díszes avar arany övcsatok: Sirmium. (Popovií 1997, 27- 
és Máloje Perescsepínó- 28., 14-16. kép)
bál. (H. T óth-H orváth  
1992, 100., 42. kép)

152. kép: Díszes avar arany övcsat: Kunbábony.
(H. Tóth-Horváth 1992, 246., 1.1. 1.)

153. kép: Az arany álcsatok készítési menete. (H. 
Tóth-Horváth 1992, 103., 45. kép)

két,27 s azon belül a granulációs díszítményeket,28 akkor látnunk kell, ilyen színvonalon csakis 
komoly műhelyekben lehetett dolgozni és alkotni.29 De hol voltak ilyen műhelyek? Fettich Nándor 
megmutatta a helyes utat. Központi nagy műhelyeket kell keresnünk. Ő a Tisza vidékére, Temes-

27 Ivan Popovií 1997, 7-55.
28 Jochem Wolters, Die Granulation. Geschichte und Technik einer alten Goldschmiedekunst. Callwey Verlag, München.

-  Ormándy János, Granulációs díszítés avarkori tárgyakon. Gúla- és gömbcsüngös arany fülbevalók. Studia Archaeolo- 
gica I. Szeged, 1995, 151-181. c. dolgozatában nemigen tesz erre vonatkozóan észrevételt.
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154. kép: A granulációs ötvöstechnika fajtái és fázisai. (Wolters é. n. 15., 1-2. kép és 18., 5. kép)
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155. kép: Öntött és granulációval díszített arany szíjvégek. 1-2: Sirmium (Popoviő 1997, 32., 22. kép) -  3- 
4: Voznyeszenka (Bálint 1978, 195., 12/5. kép, Bálint 1989, 93., 39. kép 2, 7.) -  5-7: Kunbábony 
(H. Tóth-Horváth 1992, 257., XII. t. 5-6.) -  8-10: Kunbábony, Bocsa, Máloje Perescsepínó (H- 
Tóth-Horváth 1992, 109., 48. kép és IV. t. 1.) - 11: Bocsa (László 1976, 94., 9. kép)
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vár környékére gondolt,30 én azonban, szá
mos nehézség és ellentmondás okán, más ja
vaslatot dolgoztam ki. Az bizonyosan igaz, 
hogy nagyjából azonos rajzú griff-ábrázolá- 
sok, állatküzdelmi jelenetek nem lehetnek a 
véletlen művei. Egymástól sok száz km-re 
eső területeken nem lehettek meg ugyanazok 
a mintadarabok mégpedig 330 éven át! Fet- 
tich Nándor azt is megállapította, hogy az 
avar arany- és bronzöntés valamikor -  6 sze
rinte a VIII. század végén -  megszakadt, 
mert nem volt már, aki „újra megszervezze a 
griffes-indás arany- és bronzöntést.31 Termé
szetes, hogy a közelmúlt nagy arányú terme
léséből mindenfelé maradtak a kezekben 
griffes-indás övék vagy egyes darabok (!), de 
ezeket nem lehet a griffes-indás bronzöntés 
töretlen továbbélése bizonyítékaiként érté
kelni.”32 Erdélyi István igen régen észrevette, 
hogy az öntött díszítmények eredetét nem a 
Kárpát-medence területén kell keresnünk, 
nem az avar ötvösök fejlesztették ki, avagy 
tanulták meg ezt az öntési eljárást,33 hanem 
azok (bárhol is készültek): A varország népe 
számára készültek.34 Nyilván ez az oka an
nak, hogy Eurázsia hatalmas térségében se
hol sincs meg ez a leletanyag akkora meny- 
nyiségben, mint éppen Avariában.33 Figye
lembe véve a lovas népek nagy birodalmáról 
korábban mondottakat -  több központtal és 
számos etnikummal -  kézenfekvőnek látszik, 
hogy a Kr. sz. utáni VI-VII. században is ott

156/a. kép: Egy német ötvösműhely a XVI. századból.
(Mihalik 1909, 150.)

156/b. kép: Egy középkori pénzverőműhely. (Mihalik 
1909, 150.)

29 A fémöntést csakis az nyilváníthatja egyszerű műve
letnek, aki ilyet sem nem csilnált, sem nem látott. Vö. 
Bóna István, Az avarok kincsei. VI-IX. századi lele
tek a magyar múzeumok gyűjteményeiből. Budapest,
MNM. 1986, 15.

30 Fettich Nándor, Das awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc. Studia Archaeologica III. Redigit: Gerevich 
László. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1965, 98-99. -  vö. Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükré
ben. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 140-141.

31 Sajátságos s történészhez alig méltó ítéleteket hozott Bóna István az avar vezérekről és előkelőkről, mondván: „Ez a ha
talmi tébolyban szenvedő pusztai arisztokrácia egy-két évszázad alatt megérdemelten (?) s örökre eltűnik a történelem 
színteréről.” -  Bóna István, A szegvár-sápoldali loVassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz. Archaeológiai 
Értesítő 106 (1979) 16.

32 Fettich Nándor, A bánhalmi avar leletekről. Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 7 (1990) 134.
33 Erdélyi István, Avar művészet. Budapest, Corvina, 1966, 32.
34 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai kiadó. 1982, 142.
35 A keleti párhuzamok egy részét összegyűjtötte Erdélyi István id. mű (1982) 142-143.
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157. kép: Griffes avar övdíszek. 1-3, 13: Szeged-Sövényháza (Hampel 1894, 74. t. 10-12.) -  4-9: Nemes
völgy 4. sír (Sőtér 1885, 313.) -  10-11: Csúny 54. sír (Hampel 1897, 275. t. 3, 7.) -  12-15: Som- 
merein 99. sír (Daim-Lippert 1984, 323., 65. t. 3-7.) -  16-17: Zwölfaxing 160. és 76/b. sír (Lippert 
1969, 57. t. 3. és 32. t. 1.) -  18: Szeged-Sövényháza (Hampel 1894 73. t. 9.) -  19: Szeged-Sövény
háza (Hampel 1894 74. t. 9.) -  20: Keszthely (László 1974, 12. t.) -  21-22: Csúny 127. sír (Ham
pel 1897, 283. t. 3-4.) -  23: Szentes-Lapistó. -  24: (Hampel 1894, 64. t. 1.) -  25-26: Csúny 127. 
sír (Hampel 1897, 283. t. 3-4.) 27: Kishegyes 74. sír (Gubitza 1908. 361.)
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feltételezzük a nagy kézműves és ipari 
központokat, ahol korábban is voltak: 
tehát Közép-Ázsiában! Nyilván ez az 
oka annak, hogy mindmáig egyetlen 
avarkori öntőműhelynek sem akadtunk 
a nyomára, holott korábban szép szám
ban voltak ilyenek a Kárpát-medencé
ben.36 Ugyanakkor nem feledkezhetünk 
meg a belső-ázsiai ősi bronzöntés igen 
magas színvonaláról sem, melynek ter
mékeivel a szkíta és a hun időszak kap
csán már megismerkedtünk. E történeti 
hipotézis összhangban van az avarok 
(részbeni) heftalita-fehér hun eredeté
vel, valamint azzal a helyes észrevétellel, 
amelyet sok évtizeddel ezelőtt Kovrig 
Ilona képviselt, hogy ti. -  igaz 6 csak a 
IX. századra vonatkozóan gondolta így 
-  Kazáriából is érkezhettek népcsopor
tok a Kárpát-medencébe (az un. nagy- 
falerás leletek köre).37 „Mindenesetre 
sem ennek, sem pedig az ün. griffes-in- 
dás művészetnek helyi gyökerei nincse
nek. Szinte teljesen készen jelennek 
meg...”38 Ezért a nagy bizonytalanság, 
ezért találkozhatunk ma is lépten-nyo- 
mon olyan véleményekkel, hogy „a 
griffes-indás ornamentika megoldásá
ban egy helyben topog a kutatás,”39 il-

36 Müller Róbert, V. századi bronzművesműhely 
maradványai Keszthely-Fenékpusztán. Archae- 
ológiai Értesítő 105 (1978) 11-29. -  A. I. Fur- 
manszkaja 1958, 40 skk. -  A későbbi korok 
öntőmintáira K. N. Gupalo-G. Ju. Ivakin 1981, 
105-113. -  V. M. Vaszilenkó 1977, 231, 259.

37 Kovrig Ilona, Das awarenzeitliche Gräberfeld 
von Alattyán. Archaeologia Hungarica 40. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1963, 241.: Auf 
Grund des uns gegenwärtig zur Verfügung ste
henden Materials glauben wir allenfalls die 
Vermutung wagen zu dürfen, daß man in den 
Trägern der fraglichen Fundgruppe möglicher-

158. kép: Ragadozófejes avar falerák. 1-3: Komárom-Hajó- 
gyár 130., 114, 103. sír (Trugly 1993, 274., 37. t. 6, 
257., 20. t. 1, 244., 7. t. 1.) -  4: Orosháza-Bonum 
L. sír (Juhász 1995, 14. t.)

158/a. kép: Oroszlánfej a görög Olympiából, Kr. sz. előti IX. 
századból. (Orthmann 1985, 425., 173. kép)

weise die Spuren jener aus dem Kasarenreich abgewanderten Volkselemente erblicken kann, die in der ersten Hälfte 
des 9. Jahrhunderts in das Karpatengebiet gelangt waren und sich hier mit der awarischen Restbevölkerung vermengt 
hatten. -  A kazárok Kárpát-medencei jelenlétére és fontos szerepére Márki Sándor már 1922-ben rámutatott: A turáni 
népek története. Túrán 5 (1922) 31. -  uő: Kapcsolatok a turáni népek történetével. Túrán 5 (1922) 71-74.

38 Erdélyi István, A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. Károli Gáspár Református 
Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet. Budapest, 1997, 33.

39 László Gyula, A népvándorláskori övékről. Ethnographia 89 (1978) 185.
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159. kép: Növényi díszítményes öntött avar szíjvégek. 1: Szentes, 97. sír -  2-3: Magyarország (Huszka 
1930, 59., 90. kép) -  4: Keszthely (Hampel 1894, 114. t. 1.) -  5: Hortobágy-Árkus (H. Tóth-Hor- 
váth 1992, 136., 60. kép 3-4.) -  6-7: Ordas (Hampel 1881, 48. t. 6-7.)- в: Keszthely (Lipp 1884, 
6. t. 68., Hampel 1894, 90. t. 1.) -  9: (Hampel 1894, 65. t. 4.) -  10: Zwölfaxing 57. sír (Lippert 
1969, 23. t. 14.) -  11: (Hampel 1894, 65. t. 3.) -  12: (Hampel 1894, 134. t. 1.) -  13-14: Szíjvégek 
az ordasi temetőből (Hampel 1894, 78. t. 3-4.) -  15: Magyarország (Hampel 1894, 65. t. 1.) -  16: 
Nagyszíjvég a nemesvölgyi temetőből (Hampel 1894, 134. t. 1.) -  17: (Hampel 1894, 64. t. 8.) -  
18: Keszthely (Hampel 1894, 106. t. 1.)-19: (Hampel 1894, 64. t. 7.)
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letve „a kutatás egyik fő adóssága és 
feladata, hogy a griffes-indás emlék
anyag genetikáját megfejtse.”40 A ku
tatás ma is azt tartja, hogy a griff, az 
állatküzdelmi jelenetek és az indadí
szek személyiségi, családi, nemzetsé
gi, törzsi jelképek és egyben rangjel
zők voltak, amelyek ezért sem lehettek 
vásári áruk. Meg azért sem, mert nincs 
két egészen pontosan megegyező, egy
forma példány. E feltételezés túlhang
súlyozása, nézetem szerint, gúzsba kö
ti a kutatást. Miért? Azért, mert abból 
indul ki, hogy akik ilyen díszeket vi
seltek, azok egy törzs vagy egy nem
zetség tagjai voltak, holott ez teljesen 
történetietlen és meglehetősen képte
len feltevés, elvégre akkor a Kárpát
medencei népesség egy része 10 nem-

40 Kürti Béla, Az avarok kora. In.: Szeged tör
ténete 1. A kezdetektől 1686-ig. Szerkesztet
te: Kristó Gyula. Szeged, 1983, 185.

163. kép: Griffes nagyszíjvég a Tiszaesz- 
lár-Kunsírparti avar temető 7. 
sírjából. (Csallány 1960, 82., 
10. kép)

160. kép: A tiszafüredi avar temető 496. sírjának öve. (Garam 
1995, 97, 97. t.)

161. kép: Az Orosháza-Béke tsz-i avar temető 150. sírjának 
szíjvége. (Juhász 1995, 97. t. kép)

162. kép: Az Orosháza-Bonum-i avar temető 56. sírának öve. 
(Juhász 1995, 4. t.)
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164. kép: Griffes öntött bronz nagyszíjvég Csongrádról. (Szalontai 1994, 347., 
1. kép)

165. kép: Griff és oroszlán ábrázolások avar övdíszeken. 1: Kishegyes 74/b. sír,
2: Dunaújváros, 3: Münchendorf 38. sír, 4: Kunhegyes-Nánhalom 
(részlet), 5: Irán, 6: Bácsfeketehegy, 7: Szentes-Nagyhegy 13. sír, 8: 
Nagygór, 9: Kecel-Határdűlő 32. sír, 10. Periasz. (Vinski 1974, 
4-5. t.)

zedéken át, noha a leg
különbözőbb vidéken 
élt, egymással valami
képpen rokoni kapcso
latban á llt volna. A 
megoldás egyik lehet
séges módja annak tü
zetes vizsgálata, hogy 
egyrészt mit ábrázol
nak ezek a díszek, 
másrészt miért tarthat
ták fontosnak egykor, 
hogy a túlvilágra indu
lóval ilyen jelképeket 
vele adjanak? Arról 
ugyanis szó sincs, 
hogy az általánosan el
terjed t ábrázolások 
mindenütt nagy vagy 
jelentős számban ma
radtak volna meg. A 
sértetlen pilismarót-ba- 
saharci temetőben 266 
sírból 13-ban voltak 
öntött veretek és csak 
3 sírban fordult elő 
griff-ábrázolásos, Kör- 
nyén a 257 síros boly- 
gatlan temetőben 8 sír
ban volt öntött dísz, de 
csak egyetlen egyben 
griffes, Érsekújváron 
524 sírból 25 sírban 
volt öntött veret és eb
ből 5-ben g riffes, a 
zsélyi 870 síros teme
tőben 19 sírban volt 
öntött övdísz, de ezek 
közül csak egyben 
griffes, a Komárom- 
Hajógyárnál feltárt te
mető 153 sírja közül 
29-ben volt öntött ve
ret, s ebből 3-ban grif
fes ábrázolású , az 
ausztria i 257 síros
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sommereini temetőben 8 sírban volt öntött dísz s ebből 
csak egyben griffes, a zwölfaxingi sírmező 212 sírja közül 
18 tartalmazott öntött díszeket és ebből hatban találtak 
griffes díszítésűeket! A Szeged-környéki temetőkben is 
hasonló a helyzet: a 376 síros Fehértó A. temetőben 41 
öves temetkezésben mindössze egy griffes garnitúra volt, 
a 132 síros Fehértó B. temetőben a 22 öves sír között egy 
sem, a 319 síros kundombi temető 36 öves sírja között 
egynél, a 339 síros Szeged-Makkoserdőnél feltárt temető 
25 öves halottjából háromnál volt griffes veret, Kiszom- 
borban pedig kettőnél.'" A griff ábrázolások persze ismer
tek a préselt-lemezes anyagban is, ami azt jelenti: nemigen 
lehet feltételezni ennek alapján egy új népesség bevándor
lását, amint erre Csallány Dezső már 1960-ban rámuta
tott.41 42 Tehát csak azokban a sírokban lelhetjük fel a griff- 
figurákat, ahol a hozzátartozók (s nyilván maga az elhúnyt 
is) hitt abban, amit a griff jelentett és képviselt. S mi volt 
ez? Legelőször azt kell tisztáznunk, hogy micsoda csoda
lény volt a griff? Ha felütjük a Jelképtárat,43 a griff cím
szónál a következőket olvashatjuk: „Ez a fantázialény a 
sas és az oroszlán keveréke, és miután mindkét állat szo
ros kapcsolatban van a Nappal, a griff a Nap-jelleg meg
kettőződésére utal. Ezen kívül -  lévén a leghatalmasabb 
földi s a leghatalmasabb égi állat keveréke -  a földi hata
lom és az égi energia, az erő és a bölcsesség, az emberi és 
az isteni természet egyesülését szimbolizálja.” „Krisztus 
szimbólum. A magyar népmesék griftje, az indiai Garuda 
madár, az iráni szimurg, a kazah és kirgiz Alpkarakus és a 
manysi Szárnyas Kars egyazon lény különböző változa
tai.” A nagy keresztény lexikonok kiemelik az aranyat őr
ző griffek szerepét, azután a hellénisztikus világ-béli sze
repét, mivel Apolló és Artemis attribútuma, majd azt, 
hogy Krisztus-jelkép: a feltámadás és a mennybemenetel 
szimbóluma. Ha más állattal küzd (sárkány, oroszlán, kí
gyó, etc.) akkor a jót jelenti, ha az emberrel harcol, akkor

41 (Jött. 196., 272. jegyzet.
42 Csallány Dezső, Szabolcs-Szatmár megye avar leletei. Jósa András 

Múzeum Évkönyve 1 (1960) 78.: Hangsúlyoznom kell, hogy a 
griífes-indás öntvényeknek számos tárgyi alakja él az átmeneti kor
szakban préselt formában. így a griffes övveretek és övszíjvégek is él
nek, amelyek tehát öntött bronzok formájában újabb avar bevándor
lással az e korszakot megelőző időben nem léphetnek fel. -  vö. uő. A 
X. századi avar továbbélés problémája. Szabolcs-Szatmári Szemle 1 -4 
(1956) 44.

43 Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György, 
Jelképtár. Curiositas III. Sorozat. Szerkesztő: Zirkuli Péter. Budapest, 
Helikon. 1990, 76.

166. kép: Griff ábrázolás egy szogdiai 
ezüst tálon. (Marschak 1986, 
158.)

167. kép: Szárnyas griff (szenmurv) a 
kitmanovai (Udmurtia) ezüst 
csészén. (Marschak 1986, 22. t.)

168. kép: Griff ábrázolás a Komárom- 
hajógyári avar temető 36. sírjá
ból. (Trugly 1987, 307., 8. t. 
10.)



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 191

169. kép: Istenfás ábrázolások a St. Maurice d’ Agaune-i arany kanna oldalán. (Alföldi 1949. és Fehér M. 
J. 1972, 38.)

170. kép: Griff ábrázolások perzsa selyemszöveteken, (London, VI. század). (Tietzel 1988, 59., 41. kép)

a démoni erők megtestesítője.44 Ezekből a jellemzésekből azonban nem derül ki egyértelműen, 
hogy a griff vitathatatlanul ősi keleti jelkép, s csak később került át az antik kultúrákba. Ezért elfo
gadhatatlan, hogy a nemzetközi szakirodalomban a későhellén előképeket emlegetik, hangoztatva, 
hogy az állatküzdelmi „kultikus jelenetek” máig sem világosak.45 46 A keleti griff madárcsőrű, szár
nyas oroszlán vagy párduc egyoldali két lábbal ábrázolva, sohasem sörényes a teste, szárny és eve- 
zőtollai vannak, ragadozómadárcsőre fogatlan és füles.44’ Ám amíg a griff Keleten mindig jóságos 
és segítőkész, addig Nyugaton inkább démoni. Keleten édestestvére a turul, fő ellensége pedig a

44 Lexikon für Theologie und Kirche. IV. Hrsg. M. Buchberger. Freiburg im Breisgau. 1932, 691. -  H. Sachs-E. Badstüb- 
ner-H. Neumann, Christliche Ikonogaphie in Stichworten. Leipzig, Koehler & Amelang. 1973, 155-156.

45 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und Donau vom 6. bis 10. Jahrhundert. 
Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau Verlag. 1989, 162.

46 Huszka József, A magyar turáni ornamentika története. Budapest, Pátria. 1930, 115-121.- Nyers Csaba új kiadásban je
lentette meg 1994-ben.
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sárkány és a kígyó, de nem az ember. Ezért a vogul 
Karsnak vagy Karesznek semmi köze sincs az avar és 
a magyar griffhez, mert az emberevő szörnyeteg.'17 A 
griffek ősi hazája, Hérodotosz szerint az isszedónokon 
túl élő arimaszpok mögötti tengerpart, ahol az aranyat 
őrző griffmadarak laknak,47 48 s lényegében egy évezred 
múlva Priszkosz rhétor ugyanezt állítja: ebben az idő
ben a szaragurok, az ugorok és az onogurok követeket 
küldtek a kelet-rómaiakhoz. Ezek a népek harcban áll
tak a szabírokkal, őket viszont az avarok űzték el, akik 
viszont az Óceán mellett lakó népek nyomására kény
szerültek felszedni a sátorfájukat. Az óceánpartiak pe
dig a tengerkiáradás ködpárája miatt hagyták el a terü
letüket, s a griffek tömegének feltűnése miatt.49 A for
rásokban szereplő Óceánt nagy valószínűséggel azo
nosíthatjuk a Kászpi-tengerrel,50 tehát ismét Közép- 
Ázsiában vagyunk. A griffmadár a világfa vagy a nagy 
hegy tetején lakik, s az Egisten nevében segít az embe
reknek. A magyar népmesekincs egyik legősibb típu
sa, a Fehérlófia meséje a legjobb bizonyíték erre.51 A 
griffek őrzik az életfát (Istenfa) is. A griff nem igazi 
állat, aminthogy a füles ragadozó madarak sem azok. 

171. kép: Griff és szarvas ábrázolás a karls- Az állatküzdelmi jelenetek valójában nem a patás álla- 
ruhei középkori antiphoniumban. szétmarcangolását jelentik, hanem vagy párzást 
(Cames 1968, 3. t. 6.) vagy a viaskodó szellemek túlvilági harcát. Ezért van

nak ezek a tárgyak az avar sírokban is! S ezért láthatjuk számos avar vereten, hogy a griff meg
szopja az őzet, tehát nem bántja, legfeljebb felemelt mellső lábbal ijesztgeti. A griff az éjszaka, az 
örök sötétség, azaz a túlvilág birodalmában él, ám az emberi szellem őrzőiként ők maguk jelentik 
az örök fényességet!52 S úgy vélem, aki csak tehette, ezért szerzett be griffalakos vagy állatküzdel
met ábrázoló vereteket (és persze nem más típusú, ám hasonló jelentésű díszeket, amelyekről ké
sőbb lesz szó!). Tehát nem rangot vagy nemzetségi hovatartozást fejeznek ki, hanem a túlvilág
képzet egyik változatát jelenítik meg. S éppen ezért gondolom, hogy ezek az övék a halottak szá
mára készültek. Az életben miért hordtak volna magukon halotti kellékeket? Ma már többen van
nak, akik az avar állat- és növényábrázolásokban nem „rejtélyes mitológiai ábrázolások számunkra

47 Horváth Izabella, A griffek útja Belső-Ázsiától a Kárpátokig. Folklór és Etnográfia 66. Szerkesztő: Újváry Zoltán. Deb
recen, 1992, 19.

48 Herodoti Historiarum Libri IX. Rec. Guilielmus Dindorfius. Parisiis 1844, 188: super Issedonibus vero habitare Arimas
pos, homines unoculos, super his auri custodes Grypas.

49 Sapientissimi Imperatoris Constantini Porhyrogeniti Scripta quae reperiri potuerunt omnia. Patrologia Graeca СХШ. Pa
risii, 1864, 695: ...Oceani littus accolebant, sed sedes suas reliquerant propter ingentes nebulas ex maris vaporibus ortas 
et propter magnam ingruentium gryphorum multitudinem, -  vő. Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes. Ed. C. 
Boor. Berlin, 1903, 585. -  vő. Szádeczky-Kardoss Samu, Avarok és griffek Priskosnál, Hérodotosnál és a régészeti le
letanyagban. Antik Tanulmányok 1967, 257 skk.

50 Darkó Jenő, A magyarokra vonatkozó népnevek a bizánci íróknál. Budapest, 1910, 15.
51 Horváth Izabella, A Fehérlófia mesetípus szerkezeti párhuzamai a magyar és a török népmesékben. Kapu 8 (1994) 28- 

31.
52 Ferdinándy Mihály, Az Istenkeresők. Az Árpádház története. Budapest, Rózsavölgyi. 1942, 138.
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172. kép: Avar szíjvég Szeged-Bili- 
sicsről. (Fettich 1963, 
73., 5. kép)

ötletszerűnek tűnő változatosságait” látják,53 és nem elégszenek 
meg annyival, hogy megemlítik a tárgyak „mögöttes (?) szelle
mi tartalmát”,54 hanem választ keresnek a valódi mondanivalót 
kutató kérdésekre. Erdélyi István, együtt az orosz kollégákkal, 
a griffben a sötétség erői felett győzedelmeskedő alakot látja, 
lényegében helyesen.55 Ha mármost így szemléljük az avar sí
rokban fellelhető griffes díszítményeket, s elszakadunk egy új 
keleti népesség bevándoroltatásának feltevésétől, amely az ön
tött díszítményekkel ellátott sírokat eleve a VIII-IX. századra 
keltezi, akkor támpontokat nyerhetünk a hitelesebb keltezéshez 
is. Magam ugyanis abból indulok ki, hogy a míves véretekkel 
elláto tt övék és más kellékek döntő m értékben Közép- 
Ázsiában, elsősorban Szogdia területén készültek az ottani 
nagy manufaktúrákban és a VII. század végéig a kereskedelmi, 
diplomáciai és uralmi kapcsolatokat semmi sem gátolta. Aka
dálytalanuljutottak el a keleti termékek a Kárpát-medencébe is. 
így azok a sírok, amelyekben a legteljesebb, legszebb öntött 
véretekkel ellátott övék vannak, azok a legrégebbiek, tehát a 
VI-VII. századból valók.56 Amikor azután az arab invázió kö
vetkeztében a szogdiai műhelyek termelése is megszakadt, el
akad az áruforgalom, alig van mód 650-720 után az utánpótlás
ra. Létrejön Kazária, amely megállítja az arabokat, de a közép
ázsiai területeket nem tudja visszaszerezni. A kézműves műhe
lyek a VIII. század végétől már az iszlám ízlés szerint dolgoz
nak, s ez jelenik meg nálunk is a IX. században a palmettás és a 
liliomos mintakincs révén,57 majd pedig a honfoglaló magyar
ság emlékanyagaiban is.58 A VIII-IX. században már csak azok 
tudnak a sírokba, a halotti ruhákra való övékre griffes és állat
küzdelmes jelenetes díszítményeket tenni, akiknek még volt a 
birtokában addig fel nem használt egy-két darab, esetleg csak 
sérült vagy csonka példány. így keletkezhettek a hiányos övék, 
illetve így készítettek lemezből kivágott vagy egyszerű prése-

53 Bóna István id. mű (1986) 14.
54 Bárdos Edith, Az avarkori öntött bronzkorongok viseleti szokásához a za- 

márdi avar temető alapján. Somogyi Múzeumok Közleményei 12 (1996) 79.
55 Erdélyi István id. mű (1982) 142.
56 A racionálisan és intuitíven gondolkodó Rhé Gyula ezt így fogalmazta meg: 

„A legrégebbiek a leletekben a legdúsabbak, a hozzánk közelebb esők mind 
szegényebbekké válnak, mint ahogy maga a nép is mindjobban elszegénye
dik.” Rhé Gyula, Veszprém vármegyei avar emlékek. Közlemények Veszp
rém vármegye múltjából 2. Szerkeszti: Lukcsics Pál. Veszprém 1924, 13.

57 Szalontai Csaba, „Hohenbergtől Záhonyig”. Egy késő avarkori övverettípus 
vizsgálata. Savaria 22-23 (1996) 149-152.

58 Mesterházy Károly, A honfoglaló magyarok művészete és az Abbaszida-ira- 
ki művészet. Századok 132 (1998) 130 skk.

173. kép: Szíjvégek a Komárom-hajógyári avar temető 63. és 72. sír
jából. (Trugly 1987, 311., 12. t. 11, 315., 16. t. 14.)
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174. kép: Griffes leletek Dél-Oroszország területéről. 1-5: Fativizs, 6: Kubán-vidék, 7: Galiat. (Bálint 1989, 
123., 56. kép 1-4, 7,44., 19. kép. 27., 5. kép 4.)

léssel előállított darabokat pótlásként. Az elmúlt negyedszázad alatt, jóllehet az avarkor időrendjé
re vonatkozó tanulmányomra számos ironikus megjegyzést tettek, többek között „elvetemült láza
dónak” is minősítve,59 valójában senki hitelesen meg nem cáfolta új, kétségbevonhatatlan ásatási 
anyagokkal és megfigyelésekkel azt, hogy a griffes-indás népesség együtt telepedett be a préselt- 
lemezesekkel, amint ezt már korábban fetételezte Alföldi András, Jan Eisner és Simonyi Dezső.60 
Az természetesen külön vizsgálatot igényel, hogy honnan jöttek. Mindannyian Közép-Ázsiából 
vagy esetleg egyes csoportok a Volga vidékéről, mások pedig Belső-Azsiából.

59 Tomka Péter, Magánbeszéd az avarokról. Életünk 35 (1997) 70.
60 Simonyi Dezső, Die Bulgaren des 5. Jahrhunderts im Karptenbecken. Acta Archaeologica ASH 10 (1959) 247-250.
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Avarkori mitológia

Lehetséges, hogy a hetven esztendővel ezelőtt mun
kálkodó Huszka József (1854-1934) szemlélete ma 
már nem mindenben korszerű, az azonban bizonyos, 
hogy ő volt az első, aki a régészeti és néprajzi tárgya
kon látható díszítéseket, mintákat, motívumokat és 
jelképeket megkísérelte megfejteni, és igyekezett 
minden mintának értelmet adni.' A régésztudomány
ban hosszú ideje szerepel az „indás” kifejezés, ám na
gyon kevesen voltak, akik a „kacskaringós növényi 
díszítések” jelentését igyekeztek volna megfejteni.
Huszka József megkülönböztetett szem-mintákat, ne
mi jelképeket, félholdalakú leveleket, csigavonal
mintát, sematikus arc-ábrázolásokat, virágkosár-díszt, 
gömbös és szőlőfürt mintákat, papirusz és pálmalevél 
díszeket, istenfa-ábrázolásokat, gránátalma-, csokor- 
és legyezőmintákat, liliom-díszeket, polipos formá
kat, rózsa- (és rozette) alakzatokat, valamint szalagfo
natokat, zsinór-mintákat és kígyós díszítményeket. 1 7 5 . kép: Újkőkori szobor ír- 
Külön csoportként kezelte a kereszt motívumokat, az országból. (Rostié
ún. kínai díszítéseket és az emberábrázolásokat. 1972, 115., 4. kép)

176. kép: Szemdíszes avar szíjvég Nagypáli- 177. kép: Szíjvég a Linz-zizlaui bajuvár temető 7. sírjából, 
bál. (Müller 1978, 35., 2. kép 1.) (Daim 1996, 314.)

1 Huszka József, A magyar turáni ornamentika története. Budapest, Pátria. 1930. -  Uő. A székely ház. Függeléket az árják 
és ugorok érintkezéséről írta Fiók Károly. Budapest, Pesti Könyvnyomda. 1895. -  Marosi emő, A honfoglalás a művé
szetben. Magyar Tudomány 103 (1996) 1033: Huszka Józsefet, öntelt gőggel, zavaros dilettánsnak nevezi, nem tudni mi
lyen alapon, hiszen ő is címzetes műegyetemi tanár volt. Vö. Túrán 17 (1934) 54.
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178. kép: Istenfás motívum egy szászánida selyemruhán. 182. kép: Életfás motívum egy VIII. századi 
(Huszka 1930, 136., 248. kép) perzsa selyemruhán (Nancy). (Tiet-

179. kép : Arcábrázolásos szíjvégek. 1: Fenék (Hampel zel 1988, 78., 54. kép)
1894, 88. t. 5.) 2: Győr 209. sír, 3: Gátér 11. sír, 183. kép: Életfa egy VIII. századi kínai se- 
4: Fenék (Huszka 1930, 124., 233. kép 2-4). lyemszöveten (Nara). (Tietzel 1988,

180. kép: Avar szíjvég a Komárom-hajógyári avar temető 64., 45. kép)
107. sírjából. (Trugly 1993, 248., 11. t. 9.) 184. kép: Avar szíjvég a Komárom-hajógyári

181. kép: Avar szíjvég Keszthelyről. (Huszka 1930, 59., avar temető 108. sírjából. (Trugly
91. kép) 1993, 251., 14. t. 9. kép)
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185. kép: Életfa egy bronz korongon, 
Zamárdi 1523. sír. (Bárdos 
1996, 64., 6. t. 3.)

A szem-díszt azért tartotta fontos
nak és jellemzőnek, mert nyelvünk 
nemcsak látószervünket nevezi így, 
hanem az életnek is hívott gabonater
mést, a m agot is: búzaszem nek 
mondjuk. De a rügyeket is szem-zés- 
sel nemesítjük. A mag ősi teremtő 
erőt jelent, a szem viszont fenntartó 
isteni erőt. Számos esetben láthatók 
szemhéj-kiképzések. De az sem vé
letlen, hogy a női nemi testrésznek is 
szem-érem a neve. A rombikus for
ma szemet is és női szeméremtestet 
is jelöl! Különösen, ha szőrözött 
alakban jelenik meg. A félhold-alakú 
formák a szemhéj alakjából jöttek 
létre, bár lassan teljesen elnövénye- 
sedtek. Idővel maga a szemgolyó is 
nagy változásokon esett át. Arra, 
hogy a szem (amely a lélek tükre!) az 
emberi arcot kívánta megjeleníteni, 
az arcos veretek a bizonyíték. A pa
pirusz a halhatatlanság jelképe, ami-

186. kép: Fonatos és növényi mintás szíjvégek. 1: Zwölfax- 
ing 1. sír, 2: Zwölf axing 43. sír (Lippert 1969, 1. t. 
1., 18. t. 2.), 3: Szentes 97. sír (Hampel 1894, 64. t. 
6.), 4: Zwölf axing 57. sír (Lippert 1969, 23. t. 14.)

187/a. kép: A gátéri avar temető 162. és 192. sírjának szíjvé
gei. (Kada 1906, 148, 155.)

187/b. kép: A csúnyi avar temető 54. sírjáak szíjvége. 
(Hampel 1897, 275. t. 3.)

187/c. kép: A gátéri avar temető 141. sírjából szíjvég. (Kada 
1905, 143.)

ként a páva is az lett a kereszténységben, holott eredetileg, akár csak a griff, az örök fény, a vilá
gosság megtestesítője volt. A pálma az Istenfa2 alkotója, talán azért, mert ez az egyetlen fa, ame
lyet az ember mesterségesen termékenyít meg oly módon, hogy a hím porzóval behintik a ter-

2 Itt helyénvaló utalni a káromlásban elterjedt kifejezésre: Az Istenfáját neki! Ez még manapság is igen súlyos szidalomnak 
számít, noha már egyáltalán nem értik mire vonatkozik.
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188. kép: 1-3: Szíriái keresztény szimbóluméi szíjvégek, 4: a törökkanizsai avar szíjvég elülső lapja. (Popo
vié 1997, 34., 23. kép 1-3.)

mővirágot, valamint örökzöld. Az életfa vagy Istenfa azt a képzetet 
jeleníti meg, hogy az Isten a fában lakik.3 Termése a művészetben 
gránátalm a szokott lenni, amely a mi Boldogasszony kultu
szunkban is megjelenik, mivel -  lévén a gránátalmának töményte
len magja -  termékenység-szimbólum is. De a liliom is Boldog- 
asszony jelkép. Itt említenm meg, hogy a régészeti szakmunkákban 
mind a mai napig általánosan használt a „bizánci akantuszos” díszí
tés emlegetése,4 holott eléggé nehezen megválaszolható kérdés: 
„miképpen volt lehetséges, hogy az avar nemzetiségi övekre ‘bi
zánci hatású’ díszítmények kerültek”?5 Igen nagy a valószínűsége 
annak, hogy ebben az esetben is egy történelmi közhely elburjánzá
sáról van szó, amiként például hasonló a keresztek esetében is ta
pasztalható. Vannak vitathatatlan, egyértelmű jelenségek, mint pél
dául a vas koporsókeresztek,6 s az sem lehet kérdéses, hogy az 
avarnak nevezett nép körében jelentősen elterjedt Krisztus tana.7 

Az egyenlőszárú kereszt önmagában azonban a Földanya jelképe,8 nem Krisztusé, noha az Övé is 
persze, sőt keresztény műhelyből kikerült darabokat is felhasználtak, mint például a székkutasi

189. kép: Szvasztikás övdísz a 
birszki temető 18. sír
jából (Mazsitov 1968, 
131., 12. kép)

3 H. Miyakawa-A. Kollautz, Zur Ur- und Vorgeschichte des Schamanismus. Zeitschrift für Ethnologie 91 (1966) 176-177.
4 László Gyula, A népvándorláskor művészete Magyarországon. Budapest, Corvina. 1970, 54 skk. -  uő. Magánbeszéd a 

honfoglalásról és a kettős honfoglalásról. In.: Régészeti tanulmányok. Budapest, Magvető. 1977, 248.
5 László Gyula id. mű ( 1970) 45.
6 B. Nagy Katalin, Avar koporsókeresztek Székkutasról. In.: Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Szeged, 1992, 20- 

21 .
7 Márki Sándor, Szent Paulinus és az avarok. Századok 24 (1904) 924. -  László Gyula, Die Awaren und das Christentum 

im Donauraum und im östlichen Mitteleuropa. In.: Das heidnische und christliche Slaventum. Wiesbaden, O. Harraso- 
witz. 1967, 141-152.

8 Huszka József id. mű ( 1930) 139-144.
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190. kép: A bezdédi tarsolylemez és az istenfába foglalt kereszt őrállatai. (Hampel 1894, 358. t. és Dienes 
1975, 104-105., 8. kép)

191. kép: Állatábrázolások és növé
nyi minták Dávid király 
egyik grúziai képén. (Dio- 
badze 1978, 122., E. kép)

avar temető 8. sírjában9 talált aranyozott bizánci keresztnél lát
hatjuk.10 11 Maga az egyenlőszárú vagy a forgó kereszt (svaszti- 
ka) igen ősi teremtőerő-jelkép." Ugyanígy értelmezhető a ti- 
szabezdédi tarsolylemez is, ahol különleges alakú griffek őrzik 
az életfába foglalt egyenlőszárú keresztet.12 De az életfát őrző

9 B. Nagy Katalin ásatása. Az ő engedélyével mutathatom be a keresztet, 
amely a kötet címlapján szerepel. Vö. B. Nagy Katalin, Székkutas-kápol- 
nadűlői avar temető néhány 9. századi síregyüttese. In.: Az Alföld a 9. szá
zadban. Szerkesztette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1993, 151-163. -  A kereszt 
ábráját közölte: Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Wien-Köln, 
1989, 159., 70. kép és László Gyula, Az avarok és a kereszténység. In: 
Őseinkről. Tanulmányok. Budapest, Gondolat. 1990, 80-81.

10 Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n.
Chr. München, Beck Verlag. 1988, 204.

11 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 38.
12 Dienes István, A honfoglaló magyarok és ősi hiedelmeik. In.: Uráli népek. 

Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerkesztette: Hajdú Péter. Bu
dapest, Corvina. 1975, 104-105.
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193. kép: Kígyómintás avar szíjvég TörökkanizsáróL (PopoviC 1997, 34., 23. kép 3/a)
194. kép: Gudeai ivóedény díszítése. (Huszka 1930, 130., 238. kép)
195. kép: Kora kasszita kőlap Százából (Kr. sz e. 1188-1174.) Istaran kígyó képével (Orthmann 1985, 306.,

93. kép)
196. kép: Késő-babilóni pecsétlőhenger: Marduk isten a koronás kígyóval, Kr. sz e. IX-V. század. (Orth

mann 1985, 361-362., 108/a. kép)

197. kép: Koraközépkori ezüst tál palmettás farkú oroszlán és 
kígyó ábrázolással. Lelőhely: a svájci Augst falu.
(Das Reich d. Salier. 1992, 166.)

galambok is csak másodlagosan lettek keresztény jelké
pek, ősi jelentésük: Boldogasszony védőállatai.13

A szakma a szalagfonatokban általában „szögletes sza
lagkompozíciókat vagy vitéz kötésszerű szalagokat” lát,14 
ritka kivétel például Erdélyi István, aki megkísérelte ér
telmezni is a motívumokat: „Az indadísz problematikája 
nem kevésbé bonyolult, mint a griffé vagy az állatküz- 
delmi jeleneteké. Jozeph Strzygowski szerint Magyar- 
országra és Egyiptomba török nyelvű népek hozták ma
gukkal e motívumot Ázsiából. A Han-kori kínai ezüst 

. tükrökön az indadísz nem pusztán növényi dísz.”15 A sza
lagfonat azonban valójában igen ősi jelkép, tulajdonképpen két kígyó összefonásából keletkezett, a 
gyökerek egészen a sumér művészetig nyúlnak vissza,16 amint ez a griff esetében is jól megfigyel

13 Kálmány Lajos, Boldogasszony, ősvallásunk Istenasszonya. Akadémiai érintkezések a nyelv- és szépségtudományok 
köréből 12 (1885). -  Újra kiadták: Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-XIX. szá
zadi művekből. Szerkesztette: Diószegi Vilmos. A magyar néprajz klasszikusai. Szerkeszti: Ortutay Gyula. Budapest, 
Gondolat. 1971, 319-338. Jellemző azonban, hogy sem Diószegi Vilmos, A pogány magyarok hitvilága. Körösi Csorna 
Könyvtár 4. Szerkeszti: Ligeti Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1973. -  Sem Dömötör Tekla, A magyar nép hiede
lemvilága. Budapest, Corvina. 1981. c. munkájában egyáltalán nem tárgyalja a Boldogasszony-kérdéskört. Újabban igen 
jelentős kutatásokat végzett e tárgykörben Falvay Károly. -  László Gyula, Études archéologiques sur l’histoire de la so
ciété des Avars. Archaeologia Hungarica 44 (1955) 239-240.

14 Bóna István, Az avarok kincsei. VI-IX. századi leletek magyar múzeumok gyűjteményeiből. Budapest, MNM 1986, 14.
15 Erdélyi István, Az avar művészet. Budapest, Corvina. 1966, 35.
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hető.16 17 A szalagfonatokat tehát mint az isteni végtelen erő megtestesítőit kell látnunk. A zsidó és a 
keresztény szimbolikában a kígyó a bűn jelképe,18 a magyar hitvilágban azonban ez egyáltalán 
nem így jelenik meg.19 Van jó kígyó és rossz kígyó. A jó (fehér) kígyó a ház és lakóinak védője, 
őrzője, amely üdvöt és szerencsét hoz. A jó kígyó szent, mert benne lakik az ősök szelleme, meg
ölni nem szabad! A kígyó ősidőktől fogva termékenység-szimbólum is, ezért kígyófejesek például 
a női karkötők. De jelkép azért is, mert változtatja a bőre színét. Az indadísz valójában kígyó
szimbólum is. Az eredetét illetően pedig nem feledhetjük a szkíta-szaka-kusán-párthus, szogd és 
korezmi előzményeket. Különösen érdekesek a Margiana-ból származó ún. tükrös asszonyszob
rocskák, amelyeknél mindig ott találjuk a kígyót, leginkább a lábak között. Közép-Ázsiában ia a 
sárkány az ember ellensége, aki emberhússal lakmározik, de ellensége a Napnak és a Holdnak is, 
ugyanakkor a holt ember lelke lakozhat a kígyóban, a sárkányban vagy egy madárban is. A kígyó 
fa alakú állat, erre az ábrázolások értelmezésénél ügyelni kell.20

16 Winfried Orthmann, Der alte Orient. Propyläen Kunstgeschichte in achtzehn Bänden. B. 18. Hrsg. Kurt Bittel. Berlin, 
Propyläen Verlag. 1985, 184-185., 76/a. tábla: Nippur-i kígyós edény, Kr. sz. előtti 2800 к. -  189., 88. tábla: Dudu-i 
szent fogadalmi táblán szalagfonat, Kr. sz. előtti 2430 körül. -  206., 119. tábla: Gudea-i serleg koronás sárkányokkal és 
kígyó istenekkel, i. e. 2144 körül. -  510., 441. tábla: a knosszoszi Kígyóistennő, Kr. sz. előtti 1700 körül. -  A kígyótisz
teletre vö. Zakar András, A sumér hitvilág és a Biblia. 2. kiadás. Garfield, Túrán. 1973, 56 skk.

17 Uott. 489., 428/a. tábla.
18 Lexikon für Theologie und Kirche. Hrsg. M. Buchberger. IX. Freiburg, 1937, 263.
19 Erdész Sándor, Fehér Kígyó a magyar néphagyományban. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 12-14 (1972) 

73-91. -  vö. Dömötör Tekla, A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, Corvina. 1981, 108-109.
20 A. M. Belenyickij-V. A. Meskerisz 1986, 16-19. -  Teljesen téves úton járt Fehér Géza, amikor a kígyófejes karperece

ket szláv etnikum.jelzóknek minősítette: A Dunántúl lakossága a honfoglalás korában. Archaeológiai Értesítő 83 (1956) 
35. -  uő. Beiträge zum Problem des ungarisch-slawischen Zusammenlebens. Acta Archaeologica ASH 8 (1957) 282 
skk. -  Nem érthetünk egyet Erdész Sándorral, aki szerint a kígyótisztelet nyugati hatásra terjedt el nálunk. -  Boris Mar- 
schak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3 .-1 3 . Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig, Seemann Verlag. 
1986, 343. -  vö. V. I. Raszpopova 1980. -  A. M. Resetov 1981, 81-92. -  Róheim Géza, Sárkányok és sárkányölő hősök. 
Ethnographia 22 (1911) 129-142., 193-209. Adatokkal túlzsúfolt tanulmány, sok értékes részletadattal, például arra, 
hogy az ember, halála után, kígyóvá lesz, a lelke kígyóba vándorolt. -  vö. Solymossy Sándor, Népmeséink sárkány
alakja. Ethnographia-Népélet 42 (1931) 113-132. Itt olvasható a legpontosabb sárkány-meghatározás: Óriási méretű 
gyíkszerű test, kemény pikkelypáncéllal bevonva, hátul ostorvég-szerű gyíkíark, középütt négy erős láb, ragadozó kar
mokkal, fent denevérre emlékeztető bőrszárnyak, tüsketarajos erős nyak, ezen vagy krokodilfajta nagy fej, hatalmas 
szájnyílással és sűrű fogakkal, vagy aránylag kicsi kígyófej, kiálló tépőfogakkal és messze kinyújtottkétágú nyelvvel.
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200. kép: VI-VII. századi istenszobrok
199. kép: Kígyófejes női karkötők Bjelo-brdóból, Dunapatajról Margiana-bó, kígyó jelképek

és Érsekújvárról (Fehér 1957, 292., 1. kép és 296., 6. kel. (Belenyickij-Meskerin
kép) 1986, 20., 4. kép)

Külön csoportot képeznek az avarkori emberábrázolásos emlékek. Ezek között vannak egésza
lakosak, egyértelműen portrészerű megjelenítések21 és bonyolult jelképes ábrázolások, amelyek ér
telmét és mondanivalóját nem könnyű a mai embernek megfejtenie. E csoportból két darabot eme
lek ki. Az egyik a mártélyi szíjvég, a másik a Kunhegyes-bánhalmi szíjvég.

Csallány Dezső 1956-ban kísérletet tett arra, hogy értelmezze e bonyolult kompozíciót, amely- 
lyel Hampel József sem tudott megbirkózni.22 Fettich Nándortól eltérően, aki iráni-hellénisztikus

21 Kürti Béla-Lőrinczy Gábor, „...avarnak mondták magukat...” Vezető a Móra Ferenv Múzeum régészeti kiállításában. 
Szeged, 1991, 20. -  Németh Péter, Újabb avar leletek a történeti Veszprémmegyéből. Veszprém megyei Múzeumok 
Közleményei 8 (1969) 153-164, -  Der Awarenfriedhof in Mödling. „An der Goldenen Stiege”. Katalog der Sonderaus- 
stellung im Museum der Stadt Mödling. Mödling 1977, 21.

22 Hampel József, Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn. Braunschweig 1905.1. 617., II. 105., III. 85. tábla.
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202. kép: A mödlingi avar temető 144. sírjának ru
hakapcsa. (Katalog 1977, 20. -  Trugly 
1994, 13.)

203. kép: A dunapataji mellbogár. (Garam 1989, 
141., 3. kép) A régi és az új grafikák kö
zött különbség van!

205/a-b. kép: A mártélyi öntött avar szíjvég és az 
előlap felnagyított és kiterített rajza.
(László 1957, 169., 2. kép)

204. kép: Arcos avar veretek. 1: Győr 188. sír, 2: 
Csúny 21. sír (Huszka 1930, 127., 236. 
kép)
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206. kép: A kunágotai kard markolatára szerelt 
aranylemezek kiterített rajza. (László 
1938, 61., 3. t.)

208. kép: Emberfejes avar övdíszek. 1: Komárom-Hajó- 
gyár 128. sír, 2: 149. sír. (Trugly 1993, 270., 
33. t. 5, 289., 52. t. 11.)

előképekre visszavezethető vadászjelenetet vélt lát
ni a szíj végeken,23 ő a paradicsomi bűnbeesés jele
netét olvasta ki a kompozícióból, tehát Ádám és 
Éva figuráját, valamint különböző állatokat: fent 
griff, majd lennebb sárkány, vadkan, vízi sikló for
májú kígyó, hal és vízi állatok.24 László Gyula ezzel 
a magyarázattal nem értett egyet,25 különösen a leg
felső állat meghatározását tartotta tévesnek és ku
tya-áldozat bemutatását feltételezte. Radnóti Ala
dár a vadállatokat az énekével elbűvölő Orpheus 
jelenetét látta benne,26 Felvinczi Takács Zoltán vi
szont a kínai motívumokat emelte ki,27 s ezzel 
hangsúlyt adott a keleti, belső- és közép-ázsiai ere-

207. kép: A Szeged-öthalmi sisak fiilvédő lemeze. 23 Fettich Nándor, A honfoglaló magyarok fémművessége. Ar- 
(Felvinczi Takács 1915, 214., 1. kép -  chaeologiaHungarica21 (1937)23.
Csallány 1941 165 37 t 1 ) 24 Csallány Dezső, A paradicsomi bűnbeesés ábrázolása Vili.

századi avar bronzszíjvégen. Archaeológiai Értsítő 83 (1956) 
152-163.

25 László Gyula, A mártélyi avar szíjvégről. Folia Archaeologica 8 (1956) 105-112. -  uő. Contribution à l’archéologie de 
l’époque des migrations. Acta Archaeologica ASH 8 (1957) 165-172.

26 Radnóti Aladár, Néhány megjegyzés a mártélyi avar szíjvégen látható ábrázoláshoz. Archaeologiai Értesítő 84 (1957) 
79-81.

27 Takács Zoltán, Catalaunischer Hunnenfeld und seine ostasiatischen Verbindungen. Acta Orientalia ASH 5 (1955) 154- 
157. F. Takács Zoltán a szeged-öthalmi lemezt is kínai eredetű ábrázolásnak tartotta. Egy Szeged-öthalmi hunn emlék
ről. Túrán 2 (1917) 30-38.
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detű hagyománynak, míg Csallány Dezső28 és Jan De
kán29 amellett kardoskodott, hogy ez az ábrázolás he
lyi és későantik eredetű. A bizánci későantik hatás 
nyomai kétségtelenül megvannak (Dionüszosz-jele- 
netek, Néreidák, etc.), eredeti bizánci darabok is is
mertek (Tépe,30 Kunágota,31 etc.), ám az avar művé-

209. kép: Sumér pecséthenger rajza Ur váro
sából, Kr. sz■ előtt 2850-2650 tájáról 
(Orthmann 1985, 228., 41/b. kép)

210. kép: Komárom-Hajógyár 12. sír. (Trugly 1987, 302., 
3. t. 8.)

211. kép: A nagysurá- 
nyi avar szíj
vég. (Ham
pel 1894, 66. 
t i . )

212. kép: A bánhalmi avar temető 
1. sírjának szíjvége. 
(Fettich 1990, 125., 1. 
kép)

28 Csallány Dezső, Adatok a mártélyi avar szíjvég figurális ábrázolásának magyarázatához. Archaeológiai Értesítő 86 
(1959) 179-182.

29 Jan Dekán, Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie des VIII. Jahrhunderts. Slovenská Archeológia 20 
(1972) 423-426.

30 Supka Géza, A tépei népvándorláskori leletről. Archaeológiai Értesítő 45 (1913) 395-408. -  László Gyula, A tépei lelet. 
Archaeológiai Értesítő 3 (1940) 77-83.

31 László Gyula id. mű (1955) 258-265.
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szét gyökerei mégis csak Keleten vannak!32 A mártélyi szíjvég legfurcsább ábrázolása a „szétdara
bolt” emberi test, ezért igen nagy jelentősége van annak, hogy ez a megjelenítési mód sumér ere
detű! Úr városából származó pecsétlőn (Kr. sz. előtti 2800/2700) négy „darabolt” férfitest látható 
kerék alakban rendezve, egymásba fonódva, melletük nyolc levelű rozettával.33 Talán az emberi lét 
átváltozását mutatták be így a szellemvilág állat-jelképeivel. Sárkány nincs a mártélyi szíjvég állat
alakjai között,34 van viszont sárkány a bánhalmi nevezetes szíj végen! Ez a műtárgy kiváló példa
ként szolgálhat arra nézve, mennyire félre lehet érteni egyes ábrázolásokat, ha a megfigyelések 
felületesek és így pontatlanok, illetve, ha másoktól veszünk át meghatározásokat, ellenőrzés nél
kül. A bánhalmi szíjvég első közlője, Sós Ágnes úgy látta, hogy a szíjvégen középen „griffhez ha
sonló meseszerű állat helyezkedik el támadó állásban, a művész csak ugrásra kész, behajlított elül
ső lábait ábrázolta... a kompozíció középtengelyében stilizált fa van, lombozatát leveles inda jel
zi,... a fantasztikus lény egy állaton ülő harcost támad meg. A másik lovas társa segítségére siet. 
Fejét szembefordító oroszlán (?) hátán ül, kopjával szúr a középső állatba.”35 A szíjbújtatón két hal 
díszlik. Ez tehát, Sós szerint, mitikus küzdelem egy csodás állattal. A küzdelem valószínűleg az 
életfa alatt zajlik le. Miyakawa és Kollautz helyesen állapította meg: valóban nem lovon ülnek 
ezek a lándzsás emberek, hanem leopárdon vagy oroszlánon,36 hiszen az egyik állatnál eltéveszthe- 
tetlenül látszik a „macskapofa”, s az életfán látszanak a halhatatlanság gyümölcsei. Ez az életfa 
egy szigeten állt (erre utalnak a halak, s ezt őrzi a pávasárkány.37 László Gyula szerint a lándzsások 
szenmurvra vadásznak.38 Fettich Nándor észrevette, hogy a nagyragadozón nyargaló lándzsások 
nem támadnak a sárkányra, mivelhogy az egy zászlódísz, egy hadijelvény!39 A fent szalagokkal 
ékített, jelvényekkel kivert zászlórúd dísze a sárkányfigura. Az ilyen hadijelvények általánosan is-

32 Bálint Csanád, Zur Frage der byzantinischen Beziehungen im Fundmaterial Ungarns. Archäologische Forschungen zwi
schen 1970 und 1984. Mitteilungen des Intituts für Archäologie d. AW. Budapest, MTA RI 1985, 214: insbesondere die 
seitlangem aus dem Gebiet der EdSSR wohlbekannten gegossenen Gürtelgamituren zeigen, scheint durchaus denkbar, 
dass die spätawarische Kultur, deren Wurzeln ohnehin in  M itte las ien  zu suchen sind, die späthellenistischen Motive auch 
im Osten kennenlernen konnte. -  uo. Über einige östliche Beziehungen der Frühawarenzeit (586- circa 670-680). MIA 
10/11 (1980/81) 131-146.

33 W. Orthmann id. mű (1985) 227-228., 41. kép b.
34 Solymossy Sándor, A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Hermész Könyvek. Szerkeszti: E. Bártíai László. Budapest, 

Akadémiai Kiadó. 1991, 71-96.
35 Magyarország régészeti leletei. Kiadja: B. Thomas Edit. Budapest, 1957, 340-341.
36 H. Miyakawa-A. Kollautz id. mű ( 1966) 177-178: auf Löwen oder Leoparden.
37 Jan Dekán id. mű (1972) 430-433.
38 László Gyula id mű (1970) 127. kép.
39 Bóna István id. mű (1986) 16.
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mertek voltak a szkíták és a pártusok körében.40 Fettich úgy gondolta, sárkányos zászló alatt 
felvonuló mitikus hősöket, égi harcosokat látunk. Erdélyi István szerint Fettich Nándor tévedett, 
mert itt valóban a sárkánnyal való küzdelemről van szó. A fekete sárkány ugyanis a Nap ellensége, 
s a fogságba ejtett Napot a hősöknek ki kell szabadítaniuk.41

A motívumok, a díszítmények, a jelenetek, a figurák vizsgálatánál általános gyakorlat a „szár
maztatás”, azaz valahonnan le kell vezetni az eredetét. Az avarok mintakincsének két legjellem
zőbbjét, a griffet és az indát igyekeztek nyomon követni annál is inkább, mivel ily módon óhajtot
tak rálelni arra a területre, ahonnét az avarok a Kárpát-medencébe vándorolhattak. Korábban, ami
kor a régészeti anyag a jelenleginél jóval kisebb számú volt, a griffes díszítésű tárgyak köre meg
lehetősen szűk volt, mégis az tisztán látszott, hogy a griff ábrázoláshoz kapcsolódó hit és képzet 
fellelhető a Bécsi-medencétől Koreáig!42 Az indás díszítést azonban László Gyula a Káma-Volga 
mentéről származtatta, az ottani ún. lomovatovói kultúrából,43 kiinduló pontként pedig ennek a

214. kép: A magyar őshaza a finnugor-elmélet módosított változata szerint. (Veres 1997, 15.)

40 Fettich Nándor, A bánhalmi avar leletekről. A Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 7 (1990) 124. -  Sajátságos, hogy 
Makkay János terjedelmes tanulmányában egyáltalán nem foglalkozik a bánhalmi szíjvéggel: A sárkány meg a kincsek. 
I. Az iráni népek sárkányjelvényétől Artur lovag sárkányos zászlajáig. Századok 130 (1996) 733-822.

41 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, 1982, 145-146.
42 Jan Dekán id. mű (1972) 386., 84. kép -  390., 89. kép.
43 V. F. Gening 1959.
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műveltségnek egyik legfontosabb temetőjét, a nyevolínói temetőt vette.44 45 Ez igen fontos és súlyos 
feltevés, hiszen ez az a terület, amelyet a nyelvészet az életföldrajzi szókészlet alapján, mint ma
gyar őshazát jelölt ki. Másrészt ez a régészeti ötlet lett az egyik alapja az ún. kettős honfoglalás el
méletének.

Nyevolinó falu területén, egy 82 síros temetőt tárt fel A. V. Schmidt és V. Gening, az anyagot 
azonban két magyar régész: Erdélyi István, Ojtozi Eszter és az orosz Gening együtt dolgozta fel.43 
1968-ban további 58 sírt ástak ki. A nagy kérdés most az, vajon megalapozott-e az a feltevés, 
hogy a Kárpát-medencei avarság egy része az („indások”) innen vándoroltak a Duna mentére, 
mégpedig a Kr. sz. utáni 670 táján? Figyelmünket elsősorban az övekre fordítsuk, hiszen a nyevo

línói övék is veretesek, sőt sok szíjmaradvány is volt. A szíjve
retek között volt préselt és öntött is. A szerzők szerint bizánci 
gyártmányok lehettek. De miért lennének bizánci műhelyek 
termékei, amikor rendkívül élénk kereskedelmi kapcsolat volt a 
Volga-Káma-vidék és Közép-Ázsia (elsősorban Korezm) kö
zött!46 Erre mutatnak a sírokban talált pénzérmék is, 13 sírban 
VI-VII. századi szászánida érmek voltak, tehát a temető bizto
san keltezhető a VI-VIII. század közötti időre. Eddig minden 
rendben is volna, noha sem a temetkezési ritus (egy fából kivé-

44 László Gyula, Kérdések és feltevések a magyar honfoglalásról. Valóság 
1970, I. 48-64. -  uó. A kettős honfoglalás”-ról. Archaeológiai Értesítő 97 
(1970) 163. -  uő. A honfoglalókról. Történelemtudomány -  történelemtaní
tás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1973, 70. -  uő. A „kettős honfoglalás”. 
Gyorsuló idő. Budapest, Magvető. 1978, 92.

45 Erdélyi István-Ojtozi Eszter-Wladimir Gening, Das Gräberfeld von Newo- 
lino. Archaeologia Hungarica 46 (1969). A kötetet ismertette: Bakay Kor
nél, Acta Archaeologica ASH 22 (1970) 449-451. -  uó, Somogyi Múzeu
mok Közleményei 1 (1973) 366-367. -  Kürti Béla, Nyelvtudományi Közle
mények 72 (1970) 249-252.

46 Erdélyi-Ojtozi-Gening id. mű (1969) 51-52.

215. kép: Övtípusok a Volga-vidéki 
temetőkből. 1: Nyevolinó 
65. sír, 2: Bekesevó 2. sír, 
3: Nyevolinó 34. sír (Ge- 
ning-Ojtozi-Erdélyi 1969, 
67., 21. kép, 68., 22. kép), 
4: Lágerévá 42. kurgán- 
sír (Mazsitov 1981, 57., 
30. -  83., 44. kép)

216. kép: Övtípusok a nyevolínói
temetőben: a 73. és a 71. 
sír öve. (Gening-Ojtozi- 
Erdélyi 1969, 73., 25. kép, 
72., 24. kép)
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217. kép: Övtípusok a nyevolínói temetőből. 1-5: a 77. sír, 6: a 48. sír övcsatja. (Gening-Ojtozi-Erdélyi
1969, 7. t. 1, 5, 6. -  31. t. 72., 24. kép 2.)

sett koporsók, ám csak 22 esetben), sem a mellékletek, sem ezek alapján a viselet, s kivált az öv47 
nemigen hasonlít az avarokéra.48 Erdélyi István ugyan látszólag kitart korábbi nézete mellett, hogy 
ti. „sokoldalú az egyezés a magyarországi késő avarkori és a Káma-vidéki bronzveretek között”, 
majd hirtelen kijelenti: „a késő avarok Káma-vidéki származtatásának elméletét le kell vennünk a 
napirendről.”49Mégis, elsősorban Fettich Nándornak köszönhetően elterjedt a régészeti kutatásban 
a szoros kapcsolat, a szoros rokonság gondolata: „A jellegzetes avar növényi és figurális motívu
mok itt is bronzöntési technikával kapcsolatban tűnnek fel. Kétségtelen, hogy a Káma vidékén na
gyobb mérvű avar megtelepedés emlékeivel van dolgunk. A magyarországi és a Káma-vidéki 
bronzöntvények művészete kétségtelenül közös forrásból származik. Csupán az elszakadás és a to
vábbi különféle fejlődés okozott árnyalati különbségeket a két rokon csoport között.50 így azután 
már jobban érthető László Gyula gondolatmenete is, csakhogy egyrészt ez a népesség -  minden 
bizonnyal -  a zűrjének ősei voltak, másrészt csakis annyiban hasonlítanak a Kárpát-medencei em-

47 A Volga-vidék és Baskírja öveire lásd: A. P. Szmirnov 1972, 87-94. -  V. B. Kovalevszkája 1972, 95-117. -  AH. Hali- 
kov-E. P. Kazakov 1990. - 1. G. Rózenfeld 1982, 97-124. -  N. A. Mazsitov 1981, 56-84.

48 Bóna István, Az avarok. In.: Magyarország története 1/1. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerkesztő: Szé
kely György. Szerkesztő: Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 329.

49 Erdélyi István, Az avarság és kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 104-105.
50 Marosi Arnold-Fettich Nándor, Dunapentelei avar sírleletek. Budapest, MTM Archaeologia Hungarica 18 (1936) 88-90.
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218. kép: A midlány-sáji temető 
50. sírja. (Gening 1962,
27., 17. kép)

lékanyaghoz, amennyiben a gyár
tási hely, ti. Közép-Ázsia itt is, ott 
is azonos volt. Mind Fettich Nán
dor, mind László Gyula kiválóan 
vette észre viszont azt, hogy a VI-
VIII. században a Volga-Káma-vi- 
dék is a avar birodalomhoz tarto
zott.51 Nos hát akkor nincs is kap
csolat e két terület között? De igen 
van, amint erre a brodi, a polomi, 
a krjukovói52 és a midlány-saji 
(Udmurtia, Csepca folyó völgyé
ben53) temetők anyagai mutatnak. 
Viszont e leletek későbbiek (VIII-
IX. század) és a temetőkből hiá
nyoznak általában a lovas sírok, 
bár részleges lótemetkezés ismert 
Midlány-sájban is. Midlány-sáj a 
Káma és a Vjatka közötti területen 
fekszik, ahol 1954-1956 között 86 
sírt tártak fel. A csontvázas temető 
részben ki volt rabolva és több sír
ban volt öv, szablya és 9 temetke
zésnél találtak összesen 19 db kú- 
fikus feliratú arab érmét, amelye
ket az itteni udmurt lakosok nem 
pénzként, hanem díszítményként 
használtak. A legkorábbi érem 
704-ből való, a legkésőbbi 824- 
ből.54 A minket most legjobban ér
deklő övveretek zömmel ezüstből 
készültek, de volt vasból, rézből 
és ónból öntött, illetve préselt is. 
De hiába lelhető fel itt a Káma- 
mentén is a részleges lótemetke
zés és a szablya melléklet, ez a né
pesség embertanilag is más,55 a vi
selet is más és az övék is mások.

219. kép: A boise tarhani te
mető 274. és 143. 
sírjának szablyái. 
(Gening-Halikov 
1964, 52., 16. kép)

51 László Gyula id. mű (1955) 285-286. -  Erdélyi István id. mű (1982) 116: ezt 
tagadja!

52 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1982, 110-123.

53 V. F. Gening 1962.
54 Uott-39-41.
55 M. Sz. Akimova 1962, 113-127.
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A VI-VII. századi nagy 
eurázsiai birodalom bolgár- 
türk-avar-kazár-magyar etni
kumainak igazi lakóterülete 
azonban délebbre húzódott. 
A Volga-Káma vidék északi 
periféria volt, amellyel meg
volt az élénk kereskedelmi 
kapcsolat, volt kölcsönös ha
tás is, ám ez jelentősebbé 
csak Kazária megszületése, 
majd a megerősödése után a 
VIII. századtól vált. Az 
avarral rokon régészeti 
anyag megtalálható a Kárpá
toktól Koreáig a délorosz 
sztyeppe-övezetben (lásd a 
martinovkai leletcsoport és a 
szaltovó-majackoje-i kultúra 
anyagát), amely közvetlenül 
átvezet bennünket a honfog
laló magyar emlékanyaghoz.

220. kép: A martinovkai vere
tek egy részét nyereg 
díszítményeinek vé
lik. (László 1955,
278., 82. kép)

221. kép: Prihódnyuk és Kor-
nyenkó szerint e ve
retek ruhadíszek vol
tak. (Rolle 1975,
241., 1. kép)
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222. kép: A martinovkai lelet. (Bálint 1989, 89., 37. kép)
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A kettős honfoglalás elmélete

A kettős honfoglalás elméletét nem kevesen azért sem óhajtják elfogadni, mert a tudományhoz 
méltatlan magyar nacionalizmust látnak benne.1 E teljesen alaptalan kijelentések nem érdemelnek 
cáfolatot.2 Azt viszont valóban vizsgálat tárgyává kell tennünk, mi késztetett egyes magyar kutató
kat arra, hogy az avar nép jelentős részében magyarul beszélő etnikumot lássanak, elvégre a ma
gyar krónikák egyetlen szót sem szólnak az avarokról.3 Igen korán felmerült az a lehetőség, hogy a 
Kárpát-medencében (is) már a hún-kortól élhettek magyar nyelvű népcsoportok. Vámbéry Ármint 
idézzük: „vájjon voltak-é magyarok, mint ilyenek már a népek ama csődületében, mely a hun vi
lágverő fejedelem vezérlete alatt keleti Európa felé hömpölygött, azaz vájjon harcoltak-e már ma
gyarok Attila zászlói alatt Pannóniában és a többi nyugati Európában?... nem kergetünk hiú ábrán
dot, ha föltesszük, hogy a magyarok is e sereghez tartoztak.”4 5 Nagy Géza szerint „a magyar faj 
régebbi itt, mint a honfoglalás. Lehetséges, hogy már az avarokkal is jöttek, de ha előbb nem is, a
VII. század utolsó negyedében a magyar bevándorlás is megkezdődött.”3 Nagy Géza az avarokban 
„hunfajta népet” látott, az onogurokról pedig ezt írta: „lehettek az onogurok magyarok, s vélemé
nyem szerint azok is voltak.”6 Később még pontosabban fogalmazott: „568-tól 678-ig különböző 
törzsek, mint kuturgur-hunnok, tarniákhok, zabenderek, vagyis szabírok és unnugor (onogur)-bol- 
gárok költöztek hazánkba a Kaukázus szomszédságából. Ha tehát a nyelvi bizonyítékok arra utal
nak, hogy a magyarság és a kaukázusi népek közt egy hosszú ideig tartó érintkezési korszakot kell 
felvennünk: ez a korszak már néhány századdal előbb véget ért a honfoglalásnál, s a régészeti lele
tek szerint az alánokkal érintkező magyar elem már az avar időszak alatt beköltözött Magyaror
szág területére.”7 „677-678 felé egy újabb bevándorlás történt Pannóniába a Kaukázus vidékéről, 
Kúber népének beköltözése.” Nagy Géza hozza fel elsőként támogató érvként, hogy a Képes Kró
nika egyenesen 677-re teszi a magyarok második (!) beköltözését.8 Nagy Gézát már kortársai is bí
rálták „szertelen magyarlátása” miatt,9 de manapság is támadják ugyanezért.

1 Róna-Tas András, A magyarság korai története. (Tanulmányok). MÖK. Szeged, 1995, 327 skk.
2 Kedvelt „tudományos érv”, hogy a .józanul gondolkodó tudós” nem vetemedhetik népe iránti elfogultságra.
3 Nagyon helyesen látta Fehér M. Jenő, Az avar kincsek nyomában. Magyar Történelmi Szemle kiadása. Buenos Aires. 

1972, 3-4. oldalon, hogy az avarok történetét egykor is, ma is, zömmel ellenséges érzelmektől vezéreltetve írták meg.
4 Vámbéry Ármin, A magyarok eredete. Ethnológiai tanulmány. Budapest, MTA. 1882, 372-373.
5 Nagy Géza, Magyarország története a népvándorlás korában. In: A Magyar Nemzet Története. Szerkesztette: Marczali 

Henrik. Budapest, 1895, CCXLVIII, CCCLII.
6 Nagy Géza, Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja. Archaeológiai Értesítő 26 (1906) 401, 405.
7 Nagy Géza, A honfoglalók. Ethnographia 18 (1907) 218.
8 Uott 326-329. -  vö. uő Erdély a honfoglalás idejében a régészeti leletek világánál. Archaeológiai Értesítő 33 (1913) 273-274.
9 Mészáros Gyula, Magna Hungária. Ethnographia 22 (1911) 282.
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Mindazok, akik az avarkori régészeti anyaggal behatóbban foglalkoznak, előbb vagy utóbb 
szembe találják magukat két alapvető kérdéssel. Az egyik az emlékanyag kaukázusi és közép-ázsi
ai párhuzamai, a másik a 330 esztendős10 avar országiás nyelvi emlékanyagának csaknem teljes hi
ánya. A régészeti anyagok alapján Horváth Tibor már 1935-ben kijelentette: „Kimutatható a Kau
kázusban és a Kubán vidékén a VI-VIII. században egy olyan kultúra, amelyben megtalálhatók az 
avar kerekfülű edények megfelelői, s amely a fémművesség terén is szolgáltat megfelelő jelensé
geket.” „Mivel itt a kapcsolatok... olyan nagyok, hogy egyszerű átvételre nem gondolhatunk, törzsi 
csatlakozást kell feltételeznünk. Ezek a törzsek pedig a magyarságból váltak ki, mely nép az V. 
század vége óta lakta a Kubán és a Kaukázus vidékét és az egykorú íróknál hun, szabír és onogur 
nevek alatt szerepelt. Az avarok nemcsak kutrugur-uturgur törzseket ragadtak magukkal Dél- 
Oroszországból, hanem a magyarság egy részét is, mindezek a törzsek az avarokkal egyidőben, 
568-ban költöztek be a longobardok által elhagyott Magyarország földjére.”11 Ugyanezt vallotta 
Csallány Dezső is,12 aki kidolgozta azt a feltevését, hogy az avarok Kárpát-medencei jelenlétét 
helynevek is igazolják, elsősorban a vár-hun névből alakult Várkony (Sajóvárkony, Tiszavárkony, 
Zengővárkony, Várgony, Várkond),13 a Kér és az Obri vagy Obrin. Nézete szerint a konsztantí-

223. kép: A Csallóköz ősi magyar helynevei. (Ipolyi Új M. Múzeum 3/1858/ XI. 490.)

10 Teljesen érthetetlen, hogy vezető tudósaink napjainkban is hirdetik a „néhány év híján két és fél évszázados” avar uralmi 
időt, az avar kort 567-től 803-ig számítva! Bóna István, Az avarok emlékei Magyarországon. Kiállítás a zamárdi avar te
mető leleteiből. História 20 (1998) 1. szám 33. o.

11 Horváth Tibor, Az üllői és kiskőrösi avar temető. Archaeológia Hungarica. Budapest, MTM. Szerkeszti: Zichy István 
gróf és Fettich Nándor. 19 (1935) 124.

12 Csallány Dezső, Népvándorlás-, honfoglaláskori bizánci régészeti kapcsolataink. Jósa András Múzeum Kiadványai 5. 
Nyíregyháza, 1965, 9.

13 Györfíy György, Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959, 31., 126.
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noszi törzsnévsor az avarság törzsszervezetére vonatkozik. Majd a következő történeti következte
tésre jut: „Két honfoglalásunk volt: az 568-as honfoglalás, Baján kagán finnugor népességével és 
a kísérő törökökkel és bolgártörökökkel... a másik honfoglalás: 896-ban történt, számos török és 
iráni nyelvű nép, törzs, stb. beköltözésével, akik éppenúgy elveszítették török és iráni nyelvüket, 
miként a bolgártörökök is felszívódtak... az új honfoglalással új dinasztia, új szervező erő fogja 
össze a Kárpát-medence nagyszámú benszülött népét, a széthullott avar törzsszervezetet.”14 Az 
azonban László Gyula el nem évülő érdeme, hogy kimutatta: a Kárpát-medence területén döntő 
mértékben magyar helynevek vannak! A magyar történettudomány számos képviselője szerint 
ugyan az Alföld lényegében „üres” volt, Pannóniában pedig a IX. században „a helységnevek kon
tinuitása megszűnt”. „A Kárpát-medencébe 896 táján behatoló magyarság tehát (?) nemcsak lakott 
településeket nemigen találhatott itt, hanem értelemszerűen földrajzi elnevezéseket sem, amelye
ket átvehetett volna. A Közép-Duna-medence tágas téréi a honfoglaló magyarság számára tehát 
mindenképpen névtelenek voltak, mert nem volt népesség (?), amely az esetleges (?) korábbi elne
vezéseket a magyarság számára közvetíthette volna. Ennek a felfogásnak feltétlen bizonyságot 
szolgáltató példája, hogy a Kárpát-medence korai földrajzi nevei nagy (vagy döntő) többségükben 
csak a magyarság névadásából vezethetők le.”15 De ez a szemlélet elutasítja a törzsi, népnévi, fog
lalkozás- és személynévi eredetű helynevek régiségét is, elsősorban arra hivatkozva, hogy nincse
nek korai írott említések. Ez a történeti nihilizmus feltámasztása, hiszen azt feltételezi, hogy egy 
adott területen mindaddig nem éltek, amíg a jól keltezhető írott forrás ezt nem igazolja. A történe
lem csaknem minden adatát kérdésessé lehet tenni, de a normális mégis csak az, ha azt tekintjük 
kiinduló pontnak, hogy a Kárpát-medencében ma is számottevő magyar etnikum él és ha a hely
nevek közel 90 %-a magyar eredetű, alapos okkal feltehető, hogy egyrészt a névadók magyar nyel
vű emberek voltak, másrészt ez a névadás igen régen kellett megtörténjen, hiszen a magyar neve
ket nem szorította ki másfajta elnevezés, még a Trianon óta nagy erőszakossággal folyó átkeresz
telések révén sem. Korábban, a történelmi materializmus marxista képviselői, manapság a „mérv
adó tudományos körök” a korai magyar helynévadást nem ismerik el, nézetük és állításaik szerint 
„a honfoglalás előestéjén a legnagyobb számban szlávok éltek a Kárpát-medencében. Bár ennek 
jelenleg a régészeti dokumentáltsága jórészt hiányzik, de az a körülmény, hogy a víz- és település- 
neveket -  melyek folytonossága bizonyított -  a magyarok döntő többségükben (?) a szlávból, 
illetve szláv közvetítéssel vették át, ezt kielégítően igazolja.”16 Kristó Gyula ennek igazolása kép- 
pen szépen felsorolja a nem szláv eredetű folyóneveinket a Dunától a Kőrösig, majd szlávnak mi
nősíti a Balaton, a Zagyva, a Zsitva, a Rába, a Torna, az Ablánc nevét, de ide sorolja Pécs, Nyitra, 
Keszthely, Esztergom, Komárom, Veszprém, Visegrág, Csongrád, Bihar, Zemlén, Nógrád, Fe- 
hérvár-Belgrád városneveket is, holott például Esztergom, Komárom, Bihar szláv eredete több, 
mint kétséges. Kristó szerint a kettős honfoglalás elmélete „semmi adatot nem szolgáltat a ma
gyarok 9. század előtti történelméhez,” mivel a Dunántúlon fennmaradt 9. századi frank-bajor 
helynevek közül egy sem mutat finnugor (tehát magyar) eredetre. „Márpedig ha e régióban 670 
óta magyarok éltek, akkor megmagyarázhatatlanok a Salapiugin, Keisi, Mosapurc, Ortahu, 
Fizkere, Ablanza féle nevek, amelyek első hallásra is mutatják, hogy nem magyar (hanem német 
és szláv) eredetűek. Az ugyanitt Quincque basilicae néven szereplő település utóbb Pécsként for
dul elő. ...a Dunántúlról ismert tucatnyi (vagy még több /?! = összesen maximum harminc helynév

14 Csallány Dezső, Az avar törzsszervezet. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 8-9 (1965-1966) 30.
15 Kristó Gyula, Szempontok a korai helyneveink történeti tipológiájához. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 

nominante. Szeged, 45 (1976) 7. -  A helynevekre: Kristó Gyula-Makk Ferenc-Szegfű László, Adatok „korai” helyneve
ink ismeretéhez. I II. Acta Universitatis Szegediensis 44 (1973) és 48 (1974).

16 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 95.
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maradt fenn!/) helynév közül egy sem fejthető meg... a magyar nyelvből. Ez voltaképpen el is 
dönti (?!) azt a kérdést, hogy 670 táján a Kárpát-medencébe... beköltöző onogurok nem lehettek 
magyarok.”17 Ám „voltaképpen” ez az érvelés éppenséggel semmit sem dönt el, mivel először is -  
amint majd látni fogjuk -  a IX. századi frank-bajor oklevelek és más források (Conversio Baguari- 
orum et Carantanorum) által feljegyzett helynevek topográfiai meghatározása rendkívül bizonyta
lan! Egyre több érv szól amellett, hogy nem a Balaton környékéről van szó, hanem az ausztriai Ka- 
rintiáról, illetve a Kőszegi-hegység vidékéről.18 Másrészt bebizonyosodott az is, hogy a Quincque 
Basilicae nem azonos Péccsel, amely a középkorban mindig a Quincque Ecclesiae nevet viselte,19 
harmadjára pedig a két tucat helynevet nem magyar emberek jegyezték le, hanem németek, akik 
Bulcsu nevéből Pulsi-t gyártottak.

Komoly ellenvetésnek számít a „kettős honfoglalás” elméletével szemben annak kiemelése, 
hogy -  ha valós volna a VII. század végi első bevándorlás magyar etnikumhoz kötése -  akkor a 
IX. század végén érkezettek már nemigen érthették volna meg társaikat, a „hosszú nyelvi külön
élés miatt.”20 Ez az érvelés is sántít, hiszen Julianus barát félezer év elteltével is kiválóan tudott be
szélgetni a baskíriai magyarokkal.

Többek szerint László Gyula elmélete által kiváltott élénk visszhang nem bizonyult tartósnak.21 
A régészeti ellenérveket Bálint Csanád sorolta fel, aki a módszertani kifogásokat illetően rám is hi
vatkozik.22 Húsz évvel ezelőtt kétségtelenül igen kritikusan kezeltem magam is a kettős honfogla
lás kérdéskörét,23 s bár az adatok pontosságára vonatkozó nézeteimet ma is fenntartom, korántsem 
vetem el azt, hogy a Kárpát-medencében magyarul beszélő népek éltek -  évszázadokkal a magyar 
honfoglalás ideje előtt. Abban azonban eltér a véleményem László Gyuláétól, hogy a magyar nyel
vű népesség nem csak a VII. század végén jött a Kárpát-medencébe és kivált nem az űn. lomovato- 
vói kultúra területéről (Nyevolinó és köre), amelynek népessége permi finn (zűrjén és udmurt) 
volt, avagy -  ahogyan újabban vélik: ősvogul,24 valamint későbbi is, mint a VII. század. Ámbár 
László Gyula erről szabatosan nyilatkozott: „Nem mondtam sohasem, hogy a nyevolínóiak jöttek 
volna hazánkba, csak azt, hogy a griffes-indás műveltségnek a nyevolínóiak közelében kellett kia
lakulnia.”25 Az avarság továbbélése ma már vitathatatlan tény, így egészen jogos és megalapozott26 
az avar és a magyar leletanyag, rítus, embertani alkat és történelem között keresni az összekötő

17 Uott 26.
18 Bakay Kornél, Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a milléniumi kilátó. Kőszeg, Városi Múzeum. 1996, 9-10.
19 Tóth Endre, Kereszténység a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében. In: Honfoglaló őseink. Szerkesztette: Veszprémy 

László. Budapest, Zrínyi. 1996, 159.
20 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. In: Magyarország története tíz kötetben V 1. Magyarország története. Előzmé

nyek és magyar történet 1242-ig. Főszerkesztő: Székely György. Szerkesztő: Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1984, 547. -  Ugyanerre hivatkozik -  Róna-Tas András közlése nyomán -  Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. 
Wien-Köln. 1989, 235: Eine derartig lange (?) getrennte Entwicklung zweier Volksteile hätte unw eigerlich  zur Heraus
bildung zweier verschiedener Sprachvarienten führen müssen. Miért kellett volna kétszáz év alatt feltétlen különálló 
nyelvi változatnak kialakulnia?!

21 Róna-Tas Andás, A magyarság korai története. (Tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 9. Szerkeszti: Zimonyi 
István. Szeged, 1995. XII. -  uő. A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 307.

22 Bálint Csanád id. mű (1989) 233-235.
23 Bakay Kornél, Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Comitatensia 6. Szerkeszti: Ikvai 

Nándor. Szentendre, 1978, 187-188., 278. jegyzet.
24 Újabban az orosz kutatás már nem permi népeket, hanem ősvogulokat (?) sejt a nyevolinói népességben, „alighanem 

joggal” mondja Fodor István, Káma-vidéki rokonaink őstörténete. In: Kiállítási katalógus. Tatabányai Múzeum, 1996. 
május 29-október 31. Szerkesztette: Fodor István. Tatabánya, 1996, 7. A lomovátovói kultúrát, s az ebből kinövő rodá- 
novói kultúrát a komikhoz kötik.

25 László Gyula, A „kettős honfoglalás”-ról. Archaeológiai Értesítő 97 (1970) 168.
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kapcsokat, még akkor is, ha a magyarság korai megtelepedésének elméletét nagyobbrészt mind a 
régészek,27 mind a történészek elvetik.28

224. kép: Avilovka. (Bálint 1989, 43., 18. kép)
224/a. kép: Részleges lovas temetkezések: Pokrovszk (korábban Engelsz) 36. kurgán 2. sír -  Verhnye-Pog- 

romnoje. (Zaszeckaja 1971, 67., 2. kép)
224/b. kép: Három Testvér kurgán И11/6. sír. (Fedorov-Davidov 1966, 121., 19. kép 5.)
224/c. kép: Verhnye Pogromnoje 3. sír. (Pletnyova 1981, 112., 8. kép 4. -  Zaszeckája 1971, 67., 2. kép 3.) 
224/c-l. kép: Zeljonka 305. sír. (Fedorov-Davidov 1966, 121., 194. kép 19.)
224/d. kép: Borodájevka 9. kurgán 5. sír. (Pletnyova 1981, 112., 8. kép 13.)
224/e. kép: Berezsnovka II. 111. kurgán 1 sír. (Pletnyova 1981, 112., 8. kép 11.)

26 Költő László-Lengyel Imre-Pap Ildikó-Szentpéteri József, Etnikumok, régészeti kultúrák a kora középkori Pannóniában. 
(Egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei -  Vörs.) A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 30- 
32 (1992) 283-307. -  uők Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9-11. Jahrhundert 
(Ungarn, Komitat Somogy). Zur Problematik der Etnika und archäologischen Kulturen im frühmittelalterlichen Panno
nien. Slovenská Archeológia 40 (1992) 223-240. -  Szalontai Csaba, Megjegyzések az Alföld IX. századi történetéhez 
II. (Szarvas-Kákapuszta késő avar temetője). NyJAM Évkönyve 30-32 (1992) 309-347.
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Д к - ./ük)

225. kép: Csulim-2. 23.
kurgán 5. sír.
(Bóna 1989,
123., 5. kép 2.)

226. kép: Szarkel 15. sír.
(Ar t amonova 
1963, 165., 110. 
kép)

227. kép: Vitüneçti II.
kurgán, 1. sír. 
(Leahu-Trohani 
1979, 131., 3. 
kép 4.)

228. kép: Szarkel 5. kur
gán. (Artamono
va 1963, 219.)

229. kép: Vitánefíi I. kur
gán, 1. sír. (Lea- 
h u - T r o h a n i  
1979, 131., 3. 
kép 3.)
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László Gyula, elméletének alátámasztására, nemcsak régészeti 
érveket sorol fel, hanem erőteljesen utal szellemi kincsesházunk 
azonos építőelemeire is, így az égig érő fa27 28 29 meséjére, a csodaszar
vas mondájára, a Szent László legendára.30 A jelkép és díszítmény 
bizony, valóban nagyon fontos,31 mindezekkel később mi is alapo
san foglalkozunk, mert megindult egy szemléletváltozás a szak
mán belül is.32 Legújabban már elismerik, hogy az avar jelképvi
lág eredete elsősorban elő-, közép-ázsiai és perzsa gyökerű és 
„nem kell feltétlen bizánci közvetítésre” gondolni.33 Ugyanakkor a 
rítusok eredete is nemegyszer Közép-Ázsiába vezet, például a 
részleges lótemetkezéseknél.34 Az avar-magyar továbbélés és népi 
azonosság vonatkozásában elsőrendű szerepe van az embertannak, 
az antropológiának. Az embertani anyag ugyanis egyrészt közvet
len és vitathatatlanul kapcsolódik a leletanyaghoz (viselet, kultu
szok, rítusok), másrészt a mai élő magyarsággal is exakt módon 
összevethető. így közvetve, nyelvi kapcsolatok felvetését is meg
könnyítheti. Az avarkori mongoloid rassz jelenléte alapján például 
még az olyan felvetések is komolyan veendők, mint például Be- 
litzky János (1909-1989) evenki-elmélete.35 Ugyanakkor nagyon 
nyomatékosan hangsúlyozandó -  amint már eddig is több ízben 
megtettük -  hogy a mongoloid elem elenyésző arányú az avar 
anyagban, maximum 16%,36 a honfoglaló magyarságnál viszont

230. kép: Szegvár-Oromdűlő 1. sír. (Lőrinczy 1990, 83., 2. kép)
230/a. kép: Szarkel 43. kurgán. (Pletnyova 1963, 227., 7. kép)

27 Fodor István, A magyar honfoglalás. In: „Őseinket felhozád...” A honfoglaló 
magyarság. Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Fodor István. Budapest, MNM. 
1996, 16. -  uő Káma-vidéki rokonaink őstörténete. 1996, 9.: a Káma-vidék nem 
lehet az ugor népek bölcsőhelye.

28 László Gyula, Őseinkről. Tanulmányok. Budapest, Gondolat. 1990, 153-157.
29 Kovács Ágnes, Az égig érő fa meséjének magyar redakciói és samanisztikus 

motívumaik. Ethnographia 95 (1984) 16-29.
30 László Gyula, Régészeti tanulmányok. Budapest, Magvető. 1977, 236 skk.
31 László Gyula, Őseinkről. Tanulmányok. Budapest, Gondolat. 1990, 32-38.
32 Korábban általános volt hármas összetevőre hivatkozni: bizánci, ázsiai és helyi. 

Vö. Erdélyi István, Die Kunst der Awaren. Das Altertum 16 (1970) 246.
33 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen Volga und 

Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Hrsg. Falko Daim. Wien-Köln, Böhlau 
Verlag. 1989, 172-173.

34 Mesterházy Károly. Korai avar részleges lovastemetkezések Ártándról és Bi- 
harkeresztesről. Folia Archaeologica 38 (1987) 219-242, különösen 237. -  Bó- 
na István, Beiträge zum asiatischen Ursprung der awarenzeitlichen partiellen 
Pferdebestattungen. A Wosinszky Mór Muzeum Évkönyve 15 (1989) 113-124. 
-  Vö. Érdy Miklós, Ancient Hungarian Funerary Customs Observed in Nort
hern Barbarian (8th c. B. C.) and Xiongnu Cemetiers. International Journal of 
Central Asian Studies 2 (1997) 135-208.

35 Belitzky János, Az 567-568. évi avar honfoglalók hely-, személy- és egyéb név
hagyományának kérdése. Nógrádi Történeti Évkönyv. Szerkeszti: Bagyinszky 
Istvánné-Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1989, 19-41.

36 Lipták Pál, The ’’Avar Period” Mongoloids in Hungary. Acta Archaeologica 
ASH 10(1959) 251-279.
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231. kép: Az avarkori europid és mongoloid népesség lelőhelyei. (Lipták 1983, 97., 7. kép)

gyakorlatilag nulla!37 Az avarság faji kevertségére már Bartucz Lajos rámutatott,38 de az uralkodó tí
pusok biztosan europidok.39 40 Többek szerint a vezetőrétegnél jellemzőbb inkább a mongoloid-jelleg.'10 
Igen sokat levon azonban az embertani vizsgálatok alapján tett megállapítások értékéből a rendkí

vül kis esetszám.41 Ery Kinga például ki
számította, hogy a honfoglaló magyar
ság IX-X-századi népességének csont
maradványából mindösszesen 0,1%-nyi 
(!) áll csak a kutatás rendelkezésére.42

232. kép: Az embertani típusok területi ösz- 
szefüggései. (Lipták 1983, 98.)

37 Lipták Pál, A magyarság őstörténetének embertani problémái. Magyar Tudomány 47 (1990) 285.
38 Bartucz Lajos, A magyarországi avarok faji összetétele és etnikai jelentősége. Ethnográphia -  Népélet 45 (1934) 107. -  

vö. Lipták Pál id. mű (1957) 250.
39 Lipták Pál, Awaren und Magyaren im Donau-Theiss Zwischenstromgebiet. Acta Archaeologica ASH 8 (1957) 228.
40 Lipták Pál, Homokmégy-Halom avarkori népessége, Anthropológiai Közlemények 4 (1957) 32.
41 Éry Kinga, Újabb összehasonlító statisztikai vizsgálatok a Kárpát-medence 6-12. századi népességeinek embertanához. 

Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 16 (1982) 35-85. 22 avarkori szériát vizsgált, vö. Lipták Pál, Avars and An
cient Hungarians. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1983, 92-95.

42 Ery Kinga, A magyar őstörténet néhány embertani kérdése. Magyar Tudomány 35 (1980) 339.
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Kagánok, kormányzók, vezérek, foemberek. 
Állam és birodalom

A Bécsi-medencétől a Keleti-Kárpátokig terjedő terület is hatalmas, ám Belső-Ázsiáig már va
lósággal óriásivá nő a térség. Még mai fejjel és korszerű technikai felszereléssel is nehéz elképzel
ni, hogyan működhettek egykor a keleti birodalmak? Mi fogta össze a szkíta birodalmat, a húnok 
eurázsiai végeláthatatlan országát, a törkök és az avarok hatalmi érdekterületeit? Nomád hordák 
uralták ideig-óráig a végtelen sztyeppét avagy létezett már a Kr. születése előtti évezredben, majd 
azután végig, valamiféle szervezett uralmi forma: magyarán létezhetett hűn vagy avar állam? A 
következő kérdés az: indokolt-e megkülönböztetni az ún. nomád államokat s melyek ezeknek az 
ismérvei? Dolgozhatunk-e azokkal a fogalmakkal és jellemzőkkel, amelyek korszerű értelemben 
vett államszervezet jegyei és ismérvei s amelyek valójában csak a XVI. század óta terjedtek el?1 
Érvényesek-e az államiság alábbi jegyei, mondjuk, már a VI-IX. században is: meghatározott terü
leten érvényesülő közös főhatalom, amelynek jogalkotó és jogfenntartó szervezetei vannak?2 Ko
rábban általános volt az a vélemény, hogy létezett ún. nomád állam,3 amely a „barbárokat” jelle
mezte, ám a kultúrát és civilizációt teremtő és tovább építő városlakóknak az államszervezete egé
szen más volt. „Szembeszökő a különbség a kultúrnépek és a barbárok társadalmi és politikai be
rendezkedése között.” - állítja Engel Pál,4 mit sem törődve azzal, hogy a kijelentése egyúttal azt is 
jelenti, hogy sem a szkíták, sem a húnok, sem az avarok, sem a türkök, sem a magyarok nem vol
tak kultúrnépek! Mind Kristó Gyula, mind Engel Pál úgy véli a „barbárok” számára a legfontosabb 
volt a vérrokonság (amely lehet „koholt” is?) és a személyi függés, másrészt a közös eredettudat, 
az azonos nyelv, az azonos megjelenés (öltözködés) és az azonos szokásrendszer. Jellemző rájuk a 
vérbosszú és a nemzetiségi tudat.5 Lételemük az állandó harc, támadások „a környező civilizációk

1 Horcher Ferenc-Péteri Zoltán-Takács Péter, Állam- és jogbölcselet. Kezdetektől a felvilágosodásig. Bibliotheca 
Cathedrae Phi et RP UC de P. Pázmány n. Budapest, V/3 ( 1997) 85 skk.

2 Kristó Gyula, A magyar állam megszületése. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 8. Sorozatszerkesztő: Kristó Gyula. 
Szeged, 1995, 12. - uő A korai magyar államról. História Könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyéből 8. 
Szerkesztő: Glatz Ferenc. Budapest, MTA TI. 1996.

3 Timon Ákos, Magyar alkotmány- és jogtörténet. Különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Budapest, 1919. -  
Holub József, A magyar alkotmány történelem vázlata. I. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. Pécs, 1944, 4 skk.

4 Engel Pál, Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Magyarok Európában I. Szerkesztő: Glatz Ferenc. Budapest, 
Háttér. 1990, 18.

5 Uott 30. -  Vásáry István, A régi Belső-Ázsia története. Magyar Őstörténeti Könyvtár 7. Szerkeszti: Zimonyi István. Sze
ged, 1993, 19-22.
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233. kép: Nomád vándorlás: új telepesek érkeznek а Кита folyó partjára. (Pallas nyomán)

valamelyike ellen”. Tulajdonképpen törzsi szerveződések s ez alól még Atilla hűn birodalma sem 
kivétel.6 A törzsek szövetségbe tömörülhetnek s ha az ilyen törzsszövetségben egy törzs túlhata- 
lomra jut, létrejön a nomád birodalom.7 Az ilyen népeknél a lényeg a ló, a sátor és a rablóháború -  
állítják a „szakirodalom mérvadó vonulatainak” képviselői. Róna-Tas András szerint8 a néppé vá
lásban vannak alkotó és alakító tényezők. A közös területet, a közös politikai szervezetet, a közös 
leszármazás-tudatot, valamint a közös kultuszt alakító tényezőnek véli, míg a közös nyelvet, a saját 
népelnevezést és a mi-tudatot alkotó tényezőnek határozta meg. Helyesen állapítja meg, hogy egy 
ország egységét nem bontja meg, ha a lakói különböző nyelveket beszélnek, a két vagy több nyel
vűség ugyanis nem kizáró ok. Az európai ún. germán királyságok zömmel területi alapon jöttek 
létre, az ún. nomád államoknak azonban, egyesek szerint, egyáltalán nem jellemzőjük a szuvereni
tás, sem a területi integritás, sem a homogenizáció, sem az egységes ideológia, sem a saját pénz
forrás (adóztatás), sem a magántulajdon.9 Vannak, akik szerint a nagyállattartó népeknek egyálta
lán nem volt államuk, legfeljebb valamiféle elő-államszervezetük.10 11 12 Többek szerint a nomád barbá
rokat egyáltalán nem jellemezte az írásbeliség, mások viszont jól látják, hogy ez az érv ma már tel
jesen elavult, ezért finomabban, árnyaltabban fogalmaznak: „gyakran jöttek létre nomád birodal
mak, melyek sok ponton már az államiság jegyeit viselték magukon. Ezeknek a nagy politikai, ál
lamszerű alakulatoknak az igazgatása fejlettebb intézményrendszert és írásbeliséget követelt, s eze
ket majd minden esetben a környező letelepült civilizációkból szerezték be a nomádok.”" Persze 
nem mindegyik vándorló nép volt barbár, például -  Engel szerint" -  „a germánok a hunokhoz és 
az avarokhoz képest civilizáltan viselkedtek”.

De vajon, a régmúlt idők feltámasztásában legfontosabb szerepet játszó két fő forráscsoport
nak: az írott adatoknak és a régészeti leletanyagnak, valamint a rítusnak az elemzése alátámasztja-e 
a fenti képet? Például az avarok esetében megvolt-e az államiság feltételrendszere? Helyes-e no
mádállamnak nevezni a hún, az avar és a magyar államot? Korábban már részletesen foglalkoztunk 
a húnok, a türkök és a kazárok államával s világos, egyértelmű bizonyítékokat tártunk fel annak 
igazolására, hogy ezekben a birodalmakban igenis megvoltak az államiság ismérvei. Melyek ezek?

6 Harmatta János, Előszó az 1986. évi kiadáshoz. In: Attila és hunjai. Szerkesztette: Németh Gyula. Budapest, Magyar 
Szemle. Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Budapest, 1986,1-XXXV.

7 Kristó Gyula, id. mű (1995) 78.
8 Róna-Tas András, A néppé válás az újabb kutatások tükrében. Magyar Tudomány 103 (1996) 408-415.
9 Uott 83.

10 Ecsedy Ildikó, Nomádok és kereskedők Kína határain. Körösi Csorna Kiskönyvtár 16. Szerkeszti: Tőkei Ferenc. Buda
pest, Akadémiai Kiadó 1979, 165-216.

11 Vásáry István id. mű (1993) 20.
12 Engel Pál id. mű (1990) 51.
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Legelőször is a szervezettség és a társadalmi, valamint a katonai hierarchia, amelynek élén a ka
gán13 (nagykirály) áll, aki a hatalom legfőbb megtestesítője (summa totius regni,14 azaz: az avar ki
rályság/!/ legfőbbje) és gyakorlója (olykor közvetve teszi ezt). Valóságos egyeduralkodó, hét nép 
nagyura, az Egyetemesség (Ég és Föld) ura, az ázsiai húnoknál a megfelelője a san-jü! Legelőször 
402-ben a zsuan-zsuanoknál említik.15 Átvették a törkök,16 akiknek írott emlékeiből tudjuk, hogy a 
kagán az Ég-Isten fia,17 s ugyanezt láttuk a kazár kagán esetében is. Külsőségeiben az arany kellé
kek uralkodtak, emlékszünk a türk Dizabulus (Silzibulus- Istemi) környezetére, amikor a bizánci 
követ Zemarchósz nála járt, az Altáj-hegység tövében álló nyári pompás sátraiban. A kagán két 
keréken nyugvó arany széken ült egyszer, másszor színarany ágyon, körülötte arany edények és 
szobrok tömege.18 A kazár nagykagán előtt, ha kilovagolt a palotájából arany Nap-korongot vittek: 
„Amikor a király valamely irányban indul, előtte egy Naphoz hasonló tárgyat hordanak...”19 Ni- 
kephorosz páriarkától tudjuk, hogy a türk kagánnak koronája is volt, egyébként aligha értékelte 
volna Herakléosz bizánci császár gesztusát20. Nyugati források a kagánt gyakran mondják király
nak: rex Avarum vocabatur caganus.21 S az avarok egyeduralkodójának is kagán a címe, sőt tudjuk 
a nevét is: Baján. A szó jelentését régebben a varázsló (vö. a magyar báj, bájos, bűbájos) szóval 
hozták kapcsolatba,22 újabban a török baj = gazdag szót látják benne.23 Baján kagánról igen gazdag 
feljegyzések vannak, így tudjuk, hogy 562-től talán 583-ig volt az avar nép egyeduralkodója, ő az 
avarok Atillája, utána -  legalább is Theodor Szünkellosz szerint -  előbb az idősebb fia, majd az if
jabb fia következett (talán 630-ig). De az 6 nevüket már nem ismerjük. Ám van ennél különösebb 
dolog is az avar történelemben. Addig, amíg pontosan tudjuk kik uralkodtak Bizáncban [a VI. szá
zad elejétől: I. Jusztinianosz (527-565), II. Justinosz (565-578), I. Tiberiosz Konsztantinosz (578- 
582), Maurikiosz (582-602), Phokasz (602-610), Herakleiosz (610-641), III. Konsztantinosz és 
Heraklonasz (641), II. Konsztansz (641-668), IV. Konsztantinosz (668-685), II. Jusztinianosz 
(685-695), Leontiosz (695-698), II. Tiberiosz (698-705), II. Jusztiniaosz (705-711), Philippikosz 
(711-713), II. Anasztaziosz (713-715), III. Theodosziosz (715-717), III. Leon (717-741), V. 
Konsztantinosz (741-775), IV. Leon (775-780), VI. Konsztantinosz (780-797), Irene (797-802), I. 
Nikephorosz (802-811), Sztaurakiosz (811), I. Michael (811-813), V. Leon (813-820), IL Michael

13 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerkesztő: Kristó Gyula. Szerkesztők: Engel Pál és Makk Ferenc. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1994, 312. szerint ismeretlen eredetű szó.

14 A német kritikai kiadásban Oberschaft über das ganze Gebiet-tel fordítják-helytelenül! AQDGM V. 1955, 81.
15 Vásáry István id. mű (1993) 47. -  vö. Bendefy László, Bolgár-török méltóságnevek középkori kútfőkben. Túrán 25 

(1942) 22-31.
16 Ex historia Theophylacti. Patrologia Graeca 113. kötet, 950. h.: Chaganus magnus dominus septem gentium, dominus 

climatum Universi! -  Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes. 1. Ed. C. de Boor. Berlin, 1903, 477 skk. -  Liu 
Mau-Tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (Tu-Küe) I. Göttinger Asiatische Forschungen, 
Band 10. Wiesbaden, O. Harrassowitz. 1958, 42 skk.

17 A magyarok elődeiről és honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Szerkesztette: Györífy György. Budapest, 
Gondolat. 1958, 28.

18 Lukinich Imre, Menander protektor történeti művének fennmaradt Töredékei. Középkori Krónikások IV. Szerkeszti: 
Gombos Ferencz Albin. Brassó, 1905, 105-107. -  vö. Márki Sándor, Dizabul népe. (A törökök első birodalma.) Túrán 7 
(1924) 1-11.

19 A magyar honfoglalás kútfői. Szerkesztette: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. Budapest, MTA. 1900. -  a Nap Kiadó re- 
printje 1996, 156.

20 S.P.N. Nicephori archiepiscopi Constantinapolitani Opera, quae reperiri potuerunt omnia. Patrologia Graeca. Parisina, 
1865, 902. hasáb: Herakléosz császár a saját koronáját tette a fejére. -  vö. Csicsurov 1980, 159.

21 Paulus Diaconus, A longobardok története. (Historia Langobardorum). Fordította: Gombos F. Albin. Középkori Króni
kások I. Szerkeszti: Gombos Ferencz Albin. Brassó, 1901, 165., 175., 207.

22 Fr. Raőki, Documenta Historiae Croaticae periodum antiquam. Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridiona
lium VII. Zágrábié, 1877, 234.

23 Walther Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822. München, Beck Verlag 1988, 176.
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(820-829), Theophilosz (829-842), III. Mihael (842-867), I. Baszileosz (8Ó7-886)24,] ismerjük a 
perzsa nagykirályokat (Khoszroe /531-579/, IV. Hormizd /579-590/, II. Khoszroe /590-628/, VI. 
Bahram /590/, II. Kávád /628/, III. Ardasír /628-630/, III. Khoszroe /630/, Burán /630-631/, 
Azarmidaht /631/, Hormizd /631-632/, V. Khoszroe /631-633/, III. Jazdegird /633-651/25 26), fel 
tudjuk sorolni az arab kalifákat (Mohamed /622-632/, Abu Beer /632-634/, I. O/u/már /634-644/, 
Othman /644-656/, Ali /656-661/, I. Moavisz /661-680/, I. Jazid /680-683/, II. Moavisz /683-684/,
I. Mervan /685/, Abdul Malec /685-705/, I. Valid /705-713/, Szolimán /713-717/, II. Omár /717- 
720/, II. Jazid /720-724/, Heszham /724-743/, II. Valid /743-744/, III. Jazid /744/, Ibrahim /744/,
II. Mervan /744-749/, Szaffahi /749-754/, Al-Mansur /754-775/, Al-Mohdi /775-785/, Musza al- 
Hadi /785-786/, Harun al-Rasid /786-809/, Al-Amin /809-813/, Al-Mamun /813-833/, Al-Motasem 
/833-842/, Al-Vatek /842-847/, Al-Motavekkel /847-861/, Al-Montaszer /861-862/, Al-Mosztain 
/862-866/, Al-Motazzi /865-869/, Al-Mohtadi /869-870/“), addig 562-től 790 tájáig Bajánon kívül 
egyetlen egy avar kagán nevét sem ismerjük, holott az avarok világhatalmi tényezők voltak. Van 
persze olyan vélekedés is, hogy „az avar kaganátus déli és keleti befolyásának a dunai bolgár és a 
steppei kazár hatalom megszilárdulása és terjeszkedése végérvényesen útját állta. Ezzel Bizánc 
érdeklődése is megszűnt a császári politika szempontjából immár nem jelentős avarság iránt.”27 „A 
Kárpát-medence Avar Birodalma vesztett politikai jelentőségéből. Mi lehetett a súlyvesztés oka?” 
- teszi fel a kérdést Vásáry István,28 nagyon is ráérezve e kérdés fontosságára. Mások pedig azt 
hangoztatják, hogy az „igen vegyes összetételű avarság” egyszerűen elszlávosodott,29 illetve a 
„Kárpát medence területe a nomádok számára 60 évre elég” (?!). így volt az avaroknál: 567-626 
között és így a magyaroknál: 896-950 között. „A magyarok azért tudtak ennyi ideig is nomádok 
maradni, mert majdnem az egész évre elmentek az állatállománnyal (?) nyugatra kalandozni... a 
népesség gyakorlatilag telelni tért vissza a Kárpát medencébe.”30 Mindettől persze fennmaradtak 
volna az avar kagánok nevei, hiszen többször még az avar követek nevét is megőrizték (Apsich, 
aki ugyan lehetséges, hogy tudun vagy legalábbis seregvezér, azaz tárkán volt30'", Targiti)? Vála
szolhatunk persze úgy, hogy véletlenül alakult így, mivel azonban mind a dunai bolgárok (Tervei, 
Szevár, Kormiszós, Vinch, Szabin, Umar, Toktu, Telerig, Kardam, Krum, Omurtag30'6, mind a tür- 
kök (Tu-men=Bumin, Ko-lo=Kara, Muhan=Bukan, Ssze-kin, Tu-küe, Tapo, A-po, Sa-po-lüe, Csu- 
lo-hu, Tu-lan, Jan-kan-sui, Si-pi, Hie-li, Kü-pi, Kie-man-to, Asina, Mo-cso=Kapgan /az ő unoka
öccse Kül-tegin/, Pi-kia, Teng-li, Icsag hercegnő, etc.31), mind a kazárok uralkodóit szép számmal

24 Peter Wirth, Grundzüge der byzantinischen Geschichte. Darmastadt, 1989, 178.
25 Klaus Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, 144-146.
26 Patrologia Graeca 109 (1863) 1163-1164 h.
27 Kürti Béla, Az avarok kora. In: Szeged története 1. A kezdetektől 1686-ig. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szeged, 1983, 

170.
28 Vásáry István id. mű (1993) 140.
29 Kristó Gyula, A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Sorozat- 

szerkesztő: Kristó Gyula. 2. kiadás Szeged, 1994, 31-35. - Róna-Tas András id. mű (1996) 414.
30 Kristó Gyula, A korai magyar államról. História Könyvtár. Budapest, 1996, 34. - Ugyanezt az ötletet megemlíti W. Pohl 

is: Die Awaren. München, 1988, 173.
30/a Nagy Tibor, Studia Avarica II. Az avar-bizánci kapcsolatok 2. szakaszának (567-582) időrendjéhez. Antiquitas Hun- 

garica 2 (1948) 138. -  Olajos Teréz, Megjegyzések Maurikios császár avar háborújának utolsó éveihez, Theophylactos 
Simokattés elbeszéléseiben. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica 58 (1977) 9.

30/b Bilderstreit und Arabersturm in Byzanz. Das 8. Jahrhundert (717-813) aus der Weltchronik des Theophanes. Übersetz: 
Leopold Breyer. Byzantinische Geschichtsschreiber VI. Hrsg. Ivánka Endre. Graz-Wien-Köln, Styria Verlag. 1957, 
178.

31 Liu Mau-tsai id. mű (1958) 402-417.
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ismerjük, lehetséges, hogy más magyarázatot kellene adnunk erre, kivált azért, mert a 790-es 
évektől megemlítenek a források néhány nevet: Teodor és Ábrahám kagánokat.32

234. kép: Az újgur kaganátus területe a Kr. sz. utáni Vili. században. (Grousset 1953)

Előbb azonban tekintsük át az avar főtisztségek sorát. A kagán, a király felesége a katun, je
lentése: előkelő asszony, megfelel az ázsiai hun jen-csi-nek,33 de ismert Szogdiában és Újguriában 
is. Az avar kagán mellett a késői források megemlítenek egy ju g u r nevű tisztséget: caganus 
seu(et) iugurrus, principes Hunnorum,34 mely alapján feltételezik, hogy a VIII. században talán 
kettős királyság volt az avaroknál. Ez, amint majd a magyarok esetében is látni fogjuk, vélemé
nyem szerint nem kellően megalapozott feltételezés. A kazár kettős királyság35 is egy ötletes felte
vés csupán, hiszen a kazár kagán valóságos uralkodó volt, akinek a helyettese az isa (később bég). 
József kagán levelében sincs szó kettős királyságról.36 A türk kagánok is kezdetben egyeduralko
dók voltak, csak 602 után osztottak birodalmat. A kazár nagykagán mellett volt tehát az isa, ké
sőbb bég és a kündür-kagán és a dzsasír,37 (az előbbi talán azonos a magyar kende címmel). A tür-

32 Fontes ad Historiam Regni Francorum aevi Karolini illustrandam. Pars prima. - Quellen zur karolingischen Reichsge
schichte. Erster Teil. Übers. Reihold Rau. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters (AQDGM) 
V. Darmstadt, 1955, 80: capcanus christianus nomine Theodorus.

33 Liu Mu-tsai id. mű (1958) 7: Seine Frau wurde Ko-hotun genannt. Dieser Titel entsprach dem alten (Hiung-nu Titel) 
Yen-tschi.

34 Monumenta Germaniae Historica (MGH). Scriptorum (SS), Tomus I. Edidit G. H. Pertz. Hannoverae, 1826, 182: Hei- 
rich friauli herceg és a szláv Wonomir elment Pannóniába, az avar nép hringjébe és kifosztották az avar királyi kincstá
rat, a belháborúban a népe által megölt (a suis occisis) kagán vagy jugur kincseit vitték Aachenba. (796).

35 Alföldi András, A kettős királyság a nomádoknál. Károlyi Árpád Emlékkönyv. Budapest, 1933, 28-39.
36 Walther Pohl id. mű (1988) 294. A vitatott cambridgi változat szól csak kettős hatalommegosztásról.
37 Ibn Fadlan: a kagán a főkirály, a bég az alkirály, „ennek helytartója a kender-kákán, akit a hivatalban egy dsausinak ne

vezett férfi követ." MHK 1906, 218. -  W. Pohlnál: javaäigar néven szerepel. Vő. Tóth Sándor László, Birodalmak, álla
mok és népek a IX. századi Kelet-Európábán. Életünk 1996/6-7, 577. -  Vö. Munkácsi Bernât, A honfoglaló magyarság 
„kende” mélóságneve. Ethnographia 20 (1909) 254.
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köknél volt a kagán mellett a jabgu, a sád, a tegin, a tudun s további - a kínaiak szerint 28 - alacso
nyabb rang. Az újguroknál a kagán, a jabgu és a katonai vezérek, a tarhánok. Az 1070 körül össze
állított Kutadgu Bilik nevű türk munkában a kánok, az ilig-ek (hercegek), a teginek mellett szere
pel egy jugrus cím is, de ennek viselője nem a karachanida iszlám dinasztia tagja, hanem a népből 
való hivatalnok. A nagyon meglepő az, hogy Belső-Ázsiától a Bécsi-medencéig a nagyállattartó 
lovas népek hatalmi hierarchiájának zöme a tisztségnevekben mindenütt megvan. S ez nem lehet 
véletlen!

Az avar uralkodó, a kagán után a második legmagasabb rang a tudun-é. A korai időben ez a 
tisztség a forrásokban nem szerepel. Először csak 795-ben írják le: a tudun, aki az avar nép és az 
ország magas méltósága nagy hatalommal bír.38 Einhardus torzítva zodan-nak írta a tudunt.39 A for
rásokból világos, hogy a tudun a hún-avar főemberek között az első: unius ex primoribus Huno- 
rum, qui apud suos Tudun vocabatur.40 Az avar társadalom előkelő főembereiről természetesen ko
rábbi adataink is vannak: Principes Avarorum41 és caganus Abarum, caeterique illarum provincia
rum reges, duces et castaldi, virique occidentalium nationum primores, legatos...42 Másutt ezt ol
vashatjuk: cagan cum optimatibus.43 A tudun méltóság nevének eredete ismeretlen,44 az azonban 
nagyon figyelemre méltó adat, hogy 710-ben Cherszonban az avar főkagán városi helytartóját tu- 
dunnak hívták. Magas rangjára az is utal, hogy Piligrim passaui püspök hamisított 824. évi okleve
lében a morva királyt is tudunnak nevezi. A kínai források tu-tun-fa vagy tuto alakban szerepelte
tik s talán maga a méltóságnév kínai eredetű. 44Л‘

A forrásokban olvashatunk tarhan-okról, akik a kazároknál magas katonai rangú emberek (tá
bornokok) voltak. Ismertek Churaszánból és Szogdiából,45 mint a kagán főemberei, s ugyanígy sze
repelnek az avar kagán mellett is.46 A heftalita (fehér hónoknál) a fejedelem címe ez. Többek sze
rint kapcsolatban van szó az ősi türk szent kovács elnevezéssel, vagy esetleg az adómentes nemes 
ember jelentéséből származik. Mindkét magyarázat erőltetett és elfogadhatatlan.47 A magyar hely
név anyagban mindenesetre megtalálható mind Tárkány, mind pedig Tarján alakban!48 A bolgár-tö
rököknél is ismert.

A VIII. század végi forrásokban feltűnik egy másik tisztségnév is: a kapkán (capcanus), amely 
talán nem azonos a kagánnal!49 Az Annalium veterum fragmenta-ban a 805. évnél olvashatjuk:

38 Ibi etiam venerunt missi Tudun, qui in gente et regno Avarorum magnam potestatem habebat... MGH SS I. Hanno- 
verse, 1826, 180. -  AQDGM V. 64-65.

39 Walther Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Beck Verlag. 1988, 300: a Zot- 
to személynévvel azonosítja.

40 MGH SS I. 181. 795. évnél -  MGH SS V. Hannoverae, 1844, 101: Tudun quoque princeps eorum. (Chronicon, 
Herimannus Aug.)

41 Nicephorus, 679. évnél. -  Patrologia Graeca 108 (1861) 723. hasáb.
42 Theophanesz, Chronographia, 6169. év.
43 AQDGM V. 1955, 66.: 796. év.
44 Korai magyar történeti lexikon. 692.
44/a Bartha Antal, A IX-X, századi magyar társadalom. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1968, 32. -  uó. A magyar honalapí- 

tás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1987, 43: a tudun kormányzó.
45 J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz. 2. kiadás. Berlin, W. de Gruyter. 1960, 265: Tarchun von Samar

kand, Tarchun der Sogd., 270: Der türkische Titel Tarchun oder Tarchan findet sich sowol jenseit wie diesseit des Oxus: 
er bezeichnet einen Fürsten, der Chagan untersteht.

46 Documenta Historiae Croaticae periodum antiquam. Fr. RaCki Zagrabiae, 1877, 299: cacanus rex...cum tarcanis, primat
ibus regni !

47 Korai magyar történeti lexikon. 1994, 661.
48 Kristó Gyula-Makk Ferenc-Szegfű László, Adatok „korai” helyneveink ismeretéhez. I. Acta Universitatis Szegediensis 

44(1973) 35-36., 41.
49 Béna István, Die Verwaltung und die Bevölkerung des karolingischen Pannoniens im Spiegel der zeitgenössischen 

Quellen. Mitteilungen des Arch. Instituts (MAI) 14 (1985) 149-160.
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capcanus princeps Hunorum, aki Sabaria és Carnuntum között kért szállásterületet népének a szlá
vok szüntelen zaklatása miatt (propter infestationem Sclavorum), miután 6 maga megkeresztelke- 
dett és felvette a Teodorik (Theodosurs) nevet.50 Ugyanakkor Ábrahám capcan, mint alter caganus 
is szerepel. A dunai bolgároknál a kán utáni (második) rang, a türköknél Tonjukuk feliratában sze
repel kapkán, Elteris kagán bátyja,51 aki talán seregvezér volt. Az mindenesetre feltűnő, hogy igazi 
nagykagánról a VIII. század végén és a IX. században már nem esik szó. Vékony Gábor szerint az 
avaroknak ekkor már nincs kagánjuk,52 én azonban azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében 
nincs kagánjuk, mert ez a terület a VII. század második felétől már a kazár birodalom része s a ka
zár főkagán helytartója (tudun) és főemberei (a tárkánok és kapkánok) érvényesítik az uralkodói 
akaratot.53 Feltűnik még egy tisztségnév: a canizauci (princeps Avarum54), amelyet magyaráztak 
úgy, mint kán Izsák (esetleg Izaiás kán), azután a dunai bolgár kánok címével: a kanasz ybige- 
vel,55 vagy kanesivgi-vel.56 Avenarius hajlik afelé, hogy a canizauci aféle bolgár helytartó lehetett 
Avaria-ban.57 Avarkori eredetű az ispán szavunk is, amelynek első előfordulása nem 1269 vagy

235. kép: A kunbábonyi avar vezér mongoloid arcának rekonstrukciója. (H. Tóth-Horváth 1992, 220., 84. 
kép)

50 MGH SS XIII. Hannoverae, 1881, 33.
51 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte: Györffy György. Nem

zeti Könyvtár. Budapest, Gondolat, 1958, 42. Ugyanitt olvashatunk Bojla baga tarkánról.
52 Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a IX. században. Életünk 35 (1997) 1158.
53 A 630 utáni nagy változást észleli Avenarius is. Die Awaren in Europa. VEDA-Hakkert. Amsterdam 1974, 167., de 

másként értékeli.
54 MGH SS I. Hannoverae, 1826, 199.
55 Püspöki Nagy Péter, A tények erejével. New York, Püski. 1985, 45-46. -  Walther Pohl id. mű (1988) 304.
56 Vékony Gábor id. mű (1997) 1158.
57 Avenarius id. mű (1974) 185.
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236. kép: Avar előkelőfegyveröve. (Fülöp-Lendvai 1990, 59., 62.)

237. kép: A sirmiumi avar vezér övének arany 
álcsatjai. (Popovié 1997, 29., 17-20.)

1282, hanem 777, és nem szláv eredetű jö
vevényszavunk,58 hanem török: 'csupán', 
amely szó falunagyot jelent. Előfordul a 
nagyszentmiklósi kincs 21. számú csészéjén 
is Boila zoapán alakban.59

Ennyit tudunk az avar birodalom hierar
chiájáról. S most nyilvánvalóan felmerül a 
kérdés: ismerünk-e régészeti bizonyítéko
kat, vannak-e avar fejedelmi sírjaink, van- 
nak-e avar előkelő vezér-sírjaink?

Általános megítélés szerint a Kárpát-me
dencében egy igazi kagáni sír ismert: Kun- 
szentmiklós-Kunbábonyról, amely 1971.

58 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Fő- 
szerkesztő: Benkő Loránd. Szerkesztők: Kiss Lajos 
és Papp László. II. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1970, 239-240. - Bárczi Géza, Magyar szófejtő szó
tár. 2. kiadás. Budapest, Trezor. 1994, 138: bizony
talan eredetűnek mondja. -  Bartha Antal, A IX-X. 
századi magyar társadalom. Budapest, 1968, 121. -  
Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Buda
pest, Balassi. 1996, 101: nem szláv szó az ispán!

59 Walther Pohl id. mű (1988) 305.
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februárjában került elő. Sajnos, homok bányászó emberek bukkantak rá a sírra, így sem a leletek 
pontos helyzetét, sem az eredeti sírmellékletek valódi számát nem ismerjük. H. Tóth Elvira és 
Horváth Attila véleménye szerint a leleteknek csak kis hányada kallódott el.® Az előkerült leletek 
nagy része aranyból készült, összsúlyuk 2,5 kg. Aranyból van a pompás övgarnitúra, a karikás 
végű kard szerelvényei, a füles korsó, az ivókürt, a korbácsnyél díszei, a gyűrűk, a karkötők, a tőr 
veretei, a nyíl tegez veretei és díszei és számos lemez-darab. Volt még a sírban egy nagyméretű 
agyag amfora és persze vas fegyverek. Lószerszám és lócsont nem volt.60 61

Vezéri sírleleteknek tekintik még a Kecskemét-Sallai utcait,62 a kecelit, a bócsait, a tépeit, a

60 H. Tóth Elvira, A kunbábonyi avar fejedelem. MNM és Katona József Múzeum. Katalógus. Budapest-Kecskemét, 1971. 6.
61 H. Tóth Elvira - Horváth Attila, Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét, 1992.
62 H. Tóth Elvira, A Kecskemét-Sallai úti avar sír. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1981, 11-33.
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kunágotait,63 az ozorait, az igarit,64 a szentendreit, a 
csengeleit, a madarasit,65 a nagykőrösit66 és a sirmiu- 
mit.67 Kagáni családi temetőnek tartják a Kiskörös-Vá
góhídi temetőt, amelynek 67 feltárt sírja közül 56 ki 
volt rabolva ugyan, mégis 32 sírban maradt arany tárgy! 
Kiss Attila készített igen tanulságos összeállítást a Kr. 
sz. utáni V. század és X. század közötti időből származó 
arany mennyiségekről, mindenütt megadva az összsúlyt 
is. Ebből a táblázatból világosan láthatjuk, hogy a kun- 
bábonyi sír 2,5 kg aranya hogyan viszonylik a többi le
letegyütteshez. Az Atilla-kori Hódmezóvásárhely-Szi- 
káncs-i solidus depot súlya: 6,4 kg, a szilágysomlyói I. és 
II. kincs összsúlya több, mint 8 kg, az apahidai II. sír
ban talált arany mennyiség 2,4 kg, a nagyszéksósi lelet 
súlya 1,5 kg, a nagyszentmiklósi kincs összsúlya 9,9 kg, 
a már tárgyalt Máloje Perescsepínói ún. Kuvrát-sír 
arany tárgyainak összsúlya 20 kg!, a glodoszi leleté 2,5 
kg, a voznyeszenszkai leleté 1,2 kg, a vrapi lelet súlya 
4,8 kg. Ezzel szemben Bócsán volt 1,3 kg arany, Kece-

239. kép: A KisMrös-Vágóhídi avar temető len 22 dkg> TéPén 8 dkg’ Kunágotán 15,6 dkg, Nagykő- 
8. számú kislánysírjának nyakéke. fősön 11,3 dkg, Kunmadarason 10,5 dkg Szentendrén 
(László 1955, 29., 8. kép) 9,5 dkg, Ozara-Tótipusztán 37,4 dkg, Igaron 19,2 dkg,

Kiskőrös-Vágóhíd a sírban 10 dkg, etc.68 Még ha figye
lembe is vesszük azt, hogy a sírleletek döntő többsége nem szakszerű feltárások eredményeképpen 
került napvilágra, akkor is rendkívül éles a különbség a valódi nagy keleti királysírok anyagai és a 
Kárpát-medencei temetkezések mellékletei között. Ennek alapján talán megfogalmazható az a kér
dés is: jogos-e a Kárpát-medencében keresni az avar kagánok székhelyét (ugyanezt a kérdést fel
tettük Atilla nagykirály kapcsán is!)? De van még egy kérdésünk mielőtt az előbbire válaszolnánk: 
a VI-IX. század közötti birodalmak szervezett államok voltak-e, nemzetnek és országnak tekintet
ték-e az avarokat?

Az avarság általános jelzője a gens Avarorum vagy populus Avarorum, az avar nép, ugyanak
kor a kagán országát regnum-nak (királyságnak, gens et regnum Avarorum, 795. év), patria-nak 
(országnak) mondták, a neve pedig Hunia vagy Avaria volt, vagy - amint az Annales S. Benigni 
mondja: regnum Hungarorum!69 A kagán primates regni-ról: országának előkelőiről beszél, patria 
nostra, a mi hazánkra hivatkozik.

63 László Gyula, Études archéologiques sur l'historie de la société des Avars. Archaeológia Hungarica 34 (1955). -  u6 
Avar fejedelem sírja Bócsán. Cumánia 4 (1976) 89-108. -  uő A keceli aranykardos sír. Cumania 4 (1976) 109-114.

64 Fülöp Gyula, Awarenzeitliche Fürstenfunde von Igar. Acta Archaeologica ASH 40 (1980) 151-190.
65 Bóna István, A XIX. század nagy avar leletei. A Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 1982/83, 81 skk.
66 Simon László, Nagykőrös és környéke avar kori topográfiája. A nagykőrösi avar fejedelmi kard. Az Arany János Múze

um kismonográfiái 4. Sorozatszerkesztő: Novák László. Nagykőrös 1983.
67 Ivana Popovii, Golden Avarian Belt from the Vicinty of Sirmium. Belgrade 1997.
68 Kiss Attila, Die Goldfunde des Karpatenbeckens vom 5-10. Jahrhundert. (Angaben zu den Vergleichsmöglichkeiten der 

schriftlichen und archäologischen Quellen). Acta Archaeologica ASH 38 (1986) 105-145.
69 MGH SS V. Hannoverae, 1844, 38.
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A szaltovo-majackojei kultúra

A történelem váza kétségtelenül az időrend, a kronológia, amely megmutatja az események 
egymás utániságát és -  megfelelő csoportosítás esetén -  az összefüggéseket is. Magától értetődő, 
hogy a kézikönyvek között kronológiák is vannak, az azonban egyáltalán nem érthető, hogy a ná
lunk használatos kézikönyvek zöme nem tekinti át az egész egyetemes világot, hanem válogat, rö
vidít, előre meghatározott célok szerint ábrázol.' Ennek az a következménye, hogy például az 
avarkor eseménytörténete a Kárpát medencére, Bizáncra és és Nyugat-Európára szűkül, s így azt 
sugallja, hogy az avarok helyi jelentőségű szerepet játszhattak csak, de azt is csak egy ideig s a vi
lágtörténelemben vajmi keveset nyomtak a latban. Most megkíséreljük bemutatni az akkori világ 
teljességét a VI. századtól a IX. századig.

Atilla hűn nagykirály halála után a hunok visszavonultak keletre és jelentős szerepet töltöttek 
be Bizánc ellenes katonai fellépéseikkel, tehát egyáltalán nem tűntek el a hunok a történelem szín
padáról.1 2 A Kaukázus vidéke volt ekkor, a VI. században a Bizánc elleni támadások egyik köz
pontja, elsősorban a szabírok révén, akik 506 körül már kivívták a hegemóniát a Volga vidékén is. 
Ez igen fontos körülmény két okból. Egyrészt, mert a kazárok -  csaknem bizonyosan -  a szabírok- 
kal jórészt azonosak, másrészt a magyarok ősi neve a szabír-szavárd volt. A hún-fajta eredetű tür- 
kök, Bumin vezetésével és kínai segítséggel legyőzik 551-552 táján a zsuan-zsuanokat, az avarok 
belső-ázsiai elődeit, Közép-Azsiában viszont a fehér hunok (a heftaliták) uralkodnak 557-ig, aki
ket a türkök a perzsák szövetségében győztek le. 551-ben a Kárpát-medencei gepidák a Fekete
tenger melléki török kutriguroktól kértek segítséget a langobardok ellen. 558-ban jelentek meg az 
avar kagán, majd a türk kagán követei Bizáncban! 552-ben említik először a szabír-kazárokat a 
források.3 553-54-ben a türkök szövetséget kötnek a perzsákkal, majd 557-ben Koszrau (Huszrau 
Anosirván) feleségül veszi Istemi türk kagán leányát. 555/58 táján a zsuan-zsuan-fehér hűn (hef-

1 Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig. I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerkesztő: Benda Kálmán. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1981, 43-52. - Magyar történeti kronológia. Az őstörténettől 1970-ig. 4. kiadás. írták: Benczé- 
di László, Gunst Péter, Heckenast Gusztáv, L. Nagy Zsuzsa, Márkus László. Szerkesztette: Gunst Péter. Budapest, Tan
könyvkiadó. 1981, 9-10., 12-13. - Csató Tamás, Gunst Péter, Márkus László, Egyetemes történeti kronológia I. Az őstör
ténettől 1789-ig. Segédkönyv az egyetemes történelem tanításához. 3. kiadás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1981, 102-126. 
- Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 1/2. kötet Főszerkesztő: Székely György. Szerkesztő: 
Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 1469-1481., 1487-1489.

2 Bakay Kornél, A hunokról - magyar szemmel. In: Szász Béla, A hunok története. Attila nagykirály. Budapest, Szabadság 
tér. 1994, VII-XL.

3 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 190: A kazárok első je len tős  szereplése a történe
lemben a 620-as évekre tehető.
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talita) vár-húnok (=avarok) legyőzik a szabírokat. Nagykagánjuk 560-tól Baján, aki megrendszabá- 
lyozza a kutrigur Zabergánt és az utrigur Szandilkot. Majd hatalmas seregével megrohanja Nyu- 
gat-Európát (562, 565). Ugyanekkor a szabír-kazárok a Kaukázusban (Dagesztán) új erőre kapnak 
és a perzsák ellen fordulnak. Katonai erejüket 50 ezer harcosra becsülik. Baján nagykagán 567- 
ben legyőzi a gepidákat, 568-ban megszerzi a langobardoktól Pannóniát. 570 tájától Baján állandó 
hadat visel Bizánc ellen, elfoglalja Sirmiumot (582), Singidunumot (583). Az egységessé vált Kína 
támadásai következtében 588-ban kettéválik a türk birodalom. 587-ben említik a források a szabír- 
szavárd nép Matzaron erődjét.4 591-ben a perzsák elfoglalták a Kaukázust és békét kötnek Bizánc
cal. A Fekete-tenger feletti területen említik a tarniákok, a kocagerek (kuturgurok) és a szabírok 
(Zabender) népét, akik közül az első kettő a Kárpát-medencébe vonul, a szabírok azonban marad
nak. 592-től feltűnnek Dél-Oroszországban5 az onogúrok (bolgárok), akinek vezére, Kuvrát (Cub- 
ratus) 619-ben Bizáncban megkeresztelkedik. Az avar nagykagán Baján (+ 583 vagy 603-ban) fia, 
aki ellen Kuvrát fellázad (635). 604-től kiújul a háború a perzsák és Bizánc között, s egészen 628- 
ig tart. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az avar nagykirály (kagán) szövetséget köt a perzsa 
uralkodóval Konstantinnápoly elfoglalására, a 626. évi hatalmas hadjárat azonban nem hozza meg 
a várt eredményt, sőt 627-ben a ninivei csatában a bizánciak legyőzik a perzsákat, kazár segítség
gel! Az avar nagykagán hatalma meggyengül,6 a Kárpát-medencében a szlávok Samo vezetésével 
fellázadnak (623-tól), majd következik a sorsfordító 630. év, amikor Kína véget vet a türk kaganá- 
tusnak, amikor megszületik az arab államhatalom s amikor megalakul Kazária. Ugyanakkor a bol
gárok a Kárpát-medencében meg akarják szerezni a hatalmat az avaroktól Kuvrát támogatásával. 
Kuvrát sikereket ér el, ám az avarok nyugaton helyreállítják hatalmukat, elűzik a bolgárokat, aki
ket Dagobert lemészároltat.7 Róna-Tas szerint „aligha lehet elképzelni (?!), hogy a pannóniai ava
rok uralma ekkor a Kubánig terjedt volna.”8 9 636-ban az arabok a yarmuki csatában megszerzik fel
ső Mezopotámiát, Szíriát, Palesztinát, 637-ben Ktésziphonnál az arabok legyőzték a szászánida 
Perzsiát, 640-ben benyomulnak Örményországba, 642-ben elfoglalták Egyiptomot, 651-ben az ara
bok eljutnak az Amu-Darja vidékére. Az arabokkal együtt támadásba lendült keleten Kína is és 
658-ban feloszlatta a nyugati türk kanagátust két protektorátusra. Mostmár csak Kazária áll ellent, 
az arab hódítás legfőbb ellenfele Kazária lesz, 652-től ismerjük a kazár nagykagán méltóságot, aki 
ura a Kaukázus északi területeinek, a Fekete-tenger feletti övezetnek (elfoglalja Cherszonészoszt 
és a Krim félsziget egészét, uralmát a helytartó tudun biztosítja), s kiterjeszti fennhatóságát a Kár
pát-medencére is, véleményem szerint. Bár a türk Elteris feltámasztja a türk hatalmat (691), a VIII. 
század első harmadáig csak kapagán (kapkán) uralkodik. Az avaroknál is a kazár nagykagán az 
igazi uralkodó. Segítséget ad: 630/642 után nagy számban költöznek be a Kárpát-medencébe ono- 
gur-magyarok,'' és valamivel később (678/80) onogundur bolgárok a Duna déli oldalára. Vékony

4 Szádeczky-Kardoss Samu, Adalék a szavárd magyarság problematikájához. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Buda
pest, 1977, 277-282.

5 A bolgárok ugyanis már az V. századtól sűrűn szerepelnek a Balkánon: Bulgari excursionem in Illyricum et Thraciam 
fecerunt. - 538. évnél: Bulgari reges duo cum Bulgarorum innumera multitudine et drungo in Scythiam et Mysiam... 
S.P.N. Theophanis, Chronographia. Patrologia Graeca 108 (1861) 246., 479., 482. hasáb.

6 Jozef Zábojnik, Soziale Problematik der Gräberfelder nördlichen und nordwestlichen Randgebietes des awarischen 
Kaganats. Slovenská Arheológia 43 (1995) 276: a 626. évet mérföldkőnek tartja és a kaganátus válságáról (die Krise des 
Kaganats) beszél.

7 Gesta Dagoberti I. regis francorum. MGH SRM II. Hannoverae, 1888,411.- Chronicarum quae dicuntur Fredegarii libri 
quattuor. AQDGM IV/a. 1982, 242-243.

8 Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi 1996, 181.
9 Róna-Tas András, A magyarság korai története. (Tanulmányok). Magyar Őstörténeti Könyvtár 9. Sorozatszerkesztő: Zi- 

monyai István. Szeged, 1995, 236-237: az onogur sohasem volt a magyarság önelnevezése, ennek semmi nyoma nem ma
radt... ez az elnevezés csak a 9. század első felében, középen kerülhetett a magyarokra.
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Gábor kiválóan látta meg, hogy a Kárpát-medencében szereplő avar rangok és címek (tudun, tár
kán, bojla) kazár kormányzási formát is jelent!10 Az avarok hamarosan katonailag is megerősödtek, 
661-663-ban hadat viselnek Itáliában, Gromuald menedéket kér az avarok itteni kagánjától, az 
uralmukat kiterjesztik az Enns folyóig, de a fő erőt Kazária jelenti. A 660-as évek elején az arab 
kalifátusban nyugtalanság tapasztalható, amely hozzájárult a vereségeikhez.“ 678-ban ezért jelen
nek meg Konstantinápolyban az avar követek is gratulálni a bizánci császárnak az arabok felett 
aratott győzelemhez. A jelek szerint az avarok az arabok miatt nem támadják Bizáncot. 681-ben a 
bolgárok Aszparuch vezetésével elfoglalják a Duna déli területeit, a türkök létrehozzák 680-tól az 
ún. második türk kaganátust (740-ig tartott), amelyet majd az újgurok vernek szét. Az arabok ha
talmas erővel folytatják támadásaikat részben keleten, részben Nyugat-Európában: 711 után elfog
lalják a Kaukázust, 712-ben Szamarkandot, 717/18-ban ostrom alá veszik Konstantinápolyt, 723- 
ban ismét Kazáriára rohannak, de a kazárok 730-ban Ardabil mellett legyőzték őket. 751-ben az 
arabok megütköznek a kínaiakkal, akiket a Talasz völgyi csatában a karlukok segítségével le is 
győznek! Döbbenet ez, hiszen az arabok 715 után Hispániát is megrohanják és nyomulnak előre. 
732-ben Martell Károly Poitiers-nél nehezen állítja meg őket. 737-ben Marwán arab hadvezér 
megveri a kazárokat is és arra kényszeríti a nagykagánt, hogy vegye fel az iszlámot. 740-ben Bi
zánc megállítja az arabokat, de a veszély nem múlt el. Avaria tartomány területén előrenyomulás 
történik a Dráva és a Mura közötti vidéken, hiszen Bizánc állandóan hadban áll a dunai bolgárok
kal és a szlávok is szakadatlan mozgolódnak. A VIII. század közepétől kezd megváltozni a világ- 
politikai kép! Keleten létrejön egy erős újgur állam, az újgurok 757-ben elfoglalják Lo-jangot, a 
kínai fővárost, felépítik a maguk fővárosát Bajbalikot s hatalmukat 840-ig megőrzik. Bizánc visz-

szaszorul Itália földjén, 751-ben elveszti 
Ravennát, de szövetségre lép Kazáriával 
(IV. Leó, a kazár), amely belső válság
gal küzd és egyre gyengül. A frank ki
rályság ugyanakkor fokozatosan erősö
dik, 751-ben kihal a Meroving-dinasztia 
és az új hatalom terjeszkedni kezd kelet 
felé.

A Kárpát-medencében 630 óta, felte
vésem szerint, már nincs igazi főkagán, 
ez a terület csak addig volt kiemelt fon
tosságú -  akárcsak Atilla idejében -  
amíg Bizáncot innen akarták harapófo
góba kapni. Ezért tartózkodott itt állan-

10 Vékony Gábor, Onogurok és onogundurok a 
Kárpát-medencében. A Szolnok megyei Múze
umok Évkönyve 1981, 75. Azt azonban nem 
tudom elfogadni, hogy a kazár kormányzási 
formát menekült onogundurok hozták volna 
magukkal, akik 700 után átvették az uralmat a 
Kárpát-medencében. Majd 805 után újabb cso
portok érkeztek volna (Abrahám és Theodor 
népe).

11 Alexander Avenarius, Die Awaren in Europa. 
240. kép: Ú jg u r  v á ra k  és e rő d ítm é n y e k  T u v á b a n  (S a g o n á r) . Hakkert-VEDA, Amsterdam-Bratislava. 1974,

(Pletnyova 1981, 142., 31. kép) 148.
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241. kép: Kr. sz. utáni VI-IX. századi övtípusok Belső-Ázsi- 
ában. (Pletnyova 1981, 177., 61. kép)

dóan Baján főkagán és hadakozott szaka
datlan. Ezért nincs is a Kárpát-medencé
ben avar kagáni székhely, sem Temesvár 
közelében, sem Siófok környékén,12 sem 
Zamárdinál.13 S ezért nem találjuk az iga
zi főkagáni sírt vagy sírokat sem. Mert 
Kunbábony legfeljebb tuduni sír lehetett. 
S ugyancsak ezért nem említik Baján ne
vén kívül egyetlen más avar kagán nevét 
sem a Duna mentén, mert tudták, nem itt 
székel az igazi uralkodó. A többiek (Bo
csa, Kecel, Igar, Ozora, etc.) legfeljebb 
tarkánok14 sírjai lehettek.15 Természetesen 
felmerül ismét a kérdés: a VI-VII. század 
elejei avarok kik voltak? Milyen nyelven 
beszéltek? S miért nevezte a türk kagán 
alattvalóinak, ellenségeinek őket? Azt hi
szem, ők elsősorban türkök, türk nyelvű 
hunok lehettek, a belső-ázsiai és közép
ázsiai népességből. Belső hatalmi harc 
dúlt közöttük, de csak a vezetőrétegben. 
Ez szinte állandó volt akkoriban (is). Az 
avar birodalom feltétlen kiterjedt a Bécsi
medencétől egészen Közép-Ázsiáig. Ezt 
bizonyítják a szogd feliratú avarkori tár-

12 Szentpéteri József, Baján népe és a kelet-római 
birodalom. In: Bizánc és Közép-Európa népei a 
7-12. században. Századok 121 (1987) 725. -  
Kis Attila, Die Frage der geographischen Lage 
des früh- und mittelawarenzeitlichen Herr
schaftszentrums. A Janus Pannonius Muzeum 
Évkönyve 33 (1988) 85.

13 Bárdos Edith, Megszólal a zamárdi temető.Élet 
és Tudomány 52 (1997) 27. szám, 846.

14 A tárkánok magas rangját jelzi, hogy keleten a 
kagán jobbján sorakoztak fel. Vö. Vékony Gábor 
id. mű (1981) 75-76.

15 Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Buda
pest, Akadémiai Kiadó. 1988, 285.

242. kép: A Tien-sán vidéki Tas-Tjube-i sír
veretes öve. (Pletnyova 1981, 128., 
23. kép 5.)

242/a. kép: Az Altáj-beli Tujekta 4. kurgán- 
jából való veretes öv. (uott)

243. kép: A tuvai Cserbi B-18. kurgánjában
feltárt veretes öv. (Pletnyova 1981,
128., 23. kép 21.)
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246. kép: A csismei 
magyarnak tartott sír 
és kengyele. (Kazakov 
1975, 260., 1. sír)

gyak,16 valamint a 
régészeti le le t
anyag és a temet
kezési rítusok. A 
kazárok elsősorban 
nem türkök, hanem 
szabírok (szavár- 
dok), akik között 
voltak a szavárd- 
m agyarok is! Ők 
lesznek Árpád ma
gyarjai, akik a IX. 
század végén egye
sülnek az onogúr- 
m agyarokkal a 
Kárpát m edencé
ben. Term észete
sen köztük is volt 
szép számmal tö
rök ember. Kuvrát 
onogúr-bolgárjai a 
türk avarok ellen 
lázadtak fel, mert a 
főkagán hatalm a 
igenis kiterjedt erre 
a vidékre is, amint 
ezt N ikephrosz 
pátriárka igazolja.17 
Baján belső-ázsiai 
türk lehetett, amint 
nyilván türk szár
mazású volt maga 
Kuvrát is (legidő
sebb fia B at-Ba-

ján !), de már keresztény és a bizánci csá
szár patríciusa, akinek népe bulgár és 
onogúr-magyar volt. 650 körül halhatott 
meg és a Maloje Perescsepínó-i sír18 nem 
biztos, hogy nem főkagáni temetkezés.19

245. kép: A csa-hol-i türk sírban lelt fa  pajzs. (Ovcsinnyi- 
kova 1982, 215., 4. kép)

16 Harmatta János, A zamárdi avar nagyszíjvég rovásírásos és szogd feliratai. Somogyi Múzeumok Közleményei 12 
(1996) 107-111. -  u6. Hephtalita feliratok avar lelettárgyakon. Antik Tanulmányok 33 (1987/88) 145 skk.

17 Alaptalanul vonja kétségbe ezt A. Avenarius, id. mű (1974) 157.
18 Zlata A. Lvova, В. I. Marsak, N. A. Fonjakova, Der Schatz von Mala PereSéepina. In: Reitervölker aus dem Osten. 

Hunnen + Awaren. Eisenstadt, 1996, 209-212. -223.
19 Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Hrsg. Renate Rolle, Michael Müller-Wille, Kurt Schitzel. Arch. Landesmu

seum, Schleswig 235: 25 kg arany és 50 kg ezüst tárgy, az etnikai hovatartozás nem világos (unklar).
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Bár nem kizárt a 670/680 körüli bevándorlás sem, az onogur magyarok többsége -  feltehetően -  
már 630 után betelepült a Kárpát-medencébe. Egy bizonyos, igen jelentős kellett legyen a bolgár 
elem, a dunai bolgárokkal való rokonság is megalapozott feltevés, sőt közös határuk is volt mégpe
dig a Balkán-hegység északi lejtőinél.20 Ugyanakkor biztosra vehető, hogy a VII. században és a
VIII. században is a Duna-medencei avarok jelentős erőt képviseltek, máskülönben a bizánci csá
szárok nem telepíthették volna be a déli területeikre, illetve Dalmáciába a szerbeket és a horvátokat.

Most azt kell megvizsgálnunk, hogy van-e olyan régészeti kultúra, amely összekapcsolja a Kár
pát-medencei avarságot és a magyarságot Kazáriával a VII-VIII-IX-X. században?

Száz esztendővel ezelőtt (1899/1900) fedezték fel a délorosz Vernye-Szaltovóban a hatalmas 
sírszámú temetőt, 1890 óta ismert viszont a majackoje-i erődítmény.21 Szaltovóban, az északi Do- 
nyec bal partján eddig 613 katakombás sírt tártak fel és további 673-nak a helyét meghatározták. A 
Donyec túlsó, jobb partján (Szaltovó-Nyetajlovka) D.T. Berezovec 1961-ig 127 gödörsírt hozott

napvilágra.22 E két lelőhelyről, régtől fogva szaltovó- 
majackoje-i kultúrának nevezik ezt az emlékcsoportot. 
Eddig több, mint 300 települést ismerünk,23 feltártak 
számos földvárat, kővárat, erődöt és várost,24 valamint 
sok sírt: Szaltovó,25 Zlivki, Szuhaja Gomolsa, Majaki, 
Jutanovka, Volokonovka,26 27 Dmitrijevki,21 etc.28 Lássuk 
először a temetkezéseket. Három fő típust különíthe
tünk el: 1/ katakombás temetkezések, 2/ aknás és pad- 
malyos sírok és 3/ a hamvasztásos sírgödrök (ún. taj- 
nyicskák). A Kárpát-medencében sem az avarkorból, 
sem a magyar honfoglalás korából katakombás temet
kezést nem ismerünk. A katakombákban lehetett egyes, 
páros és csoportos (családi) temetkezés. Általában a ka
takomba bejárati folyosóján (dromosz) helyezték el a 
halotti útravalót, a férfiaknál korsót, a nőknél általában 
csuprot, a gyermek esetében tálakat. A halotti tor ma
radványai közé tartoztak az állatcsontok (kecske, disz
nó, tehén), az állati koponyák csaknem mindig épek

247. kép: Szaltovói ún. fülkanalak. (Plet- voltak. A holtak személyes tárgyai közül kiemelhetők a
nyova 1981, 177., 61. kép) préselt és öntött veretes övék, a szablyák, a lándzsák, a

248. kép: Az Eger-Szépasszonyvölgyi ún. lószerszámok, a nőknél a bronz és ezüst tükrök, ún. fül-
fülkanál griffel. (Bálint 1975, 56.) kanalak, valamint az áttört bronz korongok. Ez utóbbi-

20 Korábban ezt erősen hangsúlyozták, kivált Fettich Nándor, Fehér Géza azonban elvetette: Zur Geschichte der Steppen
völker von Südrussland im 9-10. Jh. Studia Slavica ASH 5 (1959) 275.

21 Majackoje a helyes elnevezés, amely a Don felső folyása mellett fekszik, míg Majaki a Donyec középső folyásvidékén 
található! Teljesen hibás Fodor István állítása a Majaki névről! Fodor István, Bolgár-török jövevényszavaink és a régé
szet. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1977, 87., 19. jegyzet.

22 Erdélyi István, Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1982, 151.
23 Sz. A. Pletnyova 1967, 3-12. -  S. A. Pletnjowa, Die Chasaren. Mittelalterliches Reich an Don und Wolga... Leipzig, 

Koehler & Amelang. 1978, 75. - 1.1. Ljápuskin 1958, 85-150.
24 Sz. A. Pletnyova id. mű (1967) 13-50.
25 O. A. Artamonova 1963, 9-215. -  Sz. A. Pletnyova 1963, 216-259.
26 Sz. A. Pletnyova 1981, 64., 70-72.
27 Sz. A. Pletnyova 1989.
28 Csak a Don mentén több, mint húsz temetőt ásattak meg.
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249. kép: Áttört bronz korongok és csont amulettek a szaltovói
dmitrijevkai temetőből. (Pletnyova 1989, 97., 48. kép)

250. kép: Az áttört bronz korongok viselési módja meroving-kori
germánoknál: München-Aubing 765. sír. (Clauß 1976,
51., 3-4. kép)

251. kép: Germán női viselet. (Die Alemannen. 1998, 355., 394.
kép)

252. kép: Áttört bronz korongok ember- és állatalakokkal. (Plet
nyova 1981, 181., 64. kép)



238 ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI

253. kép: Áttört bronz korongok a zamárdi 
avar temető 695. és 1495. sírjából.
(Bárdos 1996, 64., VI. t. 2., 5.)

254. kép: Áttört bronz korongok a zamárdi 
avar temető 1659., 1163., 97. sír
jából, valamint a nagycsanádi 
magyar temetőből lovas alakos 
korong. (Bárdos 1996, 64., VI. t.
6., 4., 1. -  Bálint 1981, 108., 58. 
kép 15.)

255. kép: Szarvasfigurával díszített áttört 
bronz korong Szarvasról.

256. kép: Az avarkori áttört bronz korongok 
lelőhelyei (1. Adony, 2. Alattyán, 
3. Bakonycsernye, 4. Balatonsző- 
lős, 5. Cikó, 6. Dunaszekcső, 7. 
Egyek, 8. Gyód, 9. Győr, 10. Ju
tas, 11. Káptalantóti, 12. Keszt
hely, 13. Ordas, 14. Pásztó, 15. 
Polgár, 16. Regöly, 17. Tisza- 
derzs, 18. Tiszafüred. (Garam 
1980, 173., 8. kép)
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257. kép: A részleges lovas temet
kezések főbb típusai

ak mind az avar, mind a magyar 
anyagban nagy számban ismer
tek, a tükrök és a fülkanalak rit
kák, de megtalálhatók (Nagytő
ke, Eger).29 A kurgán (halom) 
nélküli fö ldsírokra jellem ző, 
hogy a sírfenéken gyakran volt 
faszén réteg vagy nádtakaró, 
amelyen állt a koporsó. Itt is 
gyakori az edény és állatcsont- 
melléklet. Egyéb melléklet igen 
ritka! Ez fontos lesz majd szá
munkra az ún. magyar köznépi 
temetők jellemzésekor. Ha még
is van melléklet, az fülbevaló, 
gyűrű, karperec, vagy kés. A 
padm aly szarm ata eredetű s 

gyakran kurgánok alatt rejlenek ilyenfajta sírok. (Pl. Novocserkaszk, ahol a halott mellett volt tel
jes lóváz és külön még egy ló). Általánosnak mondható a részleges lótemetkezés. A sírban találtak 
egy 750 körüli arany pénzt. Az égetéses vagy hamvasztásos temetkezések lehetnek: urnásak vagy 
szórthamvasak. Különleges sajátosság, hogy a halott mellett, de 
külön, a sírtól távolabb, egy gödörben helyezték el az elhunyt 
lószerszámát, fegyvereit. (Novo-Pokrovszk, Szuhaja Gomolsa,
Topoli, Novo-Grigorjevka). Ezt nevezik tajnyicskának (rejtek
helynek).30 Ezek különösen kedveltek voltak a belső- és közép
ázsiai törköknél és az avaroknál: Szeged-Csengele, Iszkaszent- 
györgy, Csengőd, Bácsújfalu. A tajnyicskáktól meg kell külön
böztetni az áldozati helyeket. Ezek között a legkülönösebb a 
voznyeszenszka-i, ahol egy kőfalakkal körülvett erődítményen 
belül, egy gödörben, mindössze 1,5 m mélységben 40 db ezüst
ből (!) öntött oldalpálcás zabla, 58 ezüst (némelykor arany be- 
rakásos) kengyel, 60 vas, 40 db bronz csat, 3 db aranyveretes 
kard, 4 tőr, 1400 db lószerszámdísz, számos háromlapú nyíl
csúcs, egy bronzból öntött oroszlán és egy sas (turul) dísz, egy 
láncpáncél és egy szászánida ezüst edény hevert egy halomban, 
égésnyomokkal. A leggyakoribb forma az aknasír (a Don vidé
kén 65 ilyen temető ismert), ritkább a katakombás (9 temető) és

29 Bálint Csanád, A szaltovó-majaki kultúra avar és magyar kapcsolataiból. 
Archaeológiai Értesítő 102 (1975) 56-57.

30 Tomka Péter, A sztyeppéi temetkezési szokások sajátos változata a hun ha
lotti áldozat. Arrabona 22-23 (1986) 35-55.

258. kép: Inkrusztrációval díszített 
oldalpálcás zabla és ken
gyel Alekszejevkáról. (Ma- 
karova-Pletnyova 1983, 
75., 8. kép 12.)
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A kijevi IX-X. századi sír veretes 
öve. (Orlov 1982, 172., 6. kép 14.) 
Aranyozott ezüst véretekkel díszí
tett övék a szarkeli X. századi 
kincsleletből. (Makarova-Pletnyo- 
va 1983, 67., 3. kép)

15 helyről hamvasztásos temető maradványai kerültek 
elő.31 Az övdíszek aranyból, ezüstből vagy bronzból ön
töttek (Arcübasevó, Zarajszk, etc), nem pontos másai a 
Kárpát-medencei griffes-indás övéknek, de nem is egy- 
korúak! A szellemiség lényegében azonos, de amíg -  az 
én álláspontom szerint -  a griffes-indás övék virágkora a
VI. század vége és a VII. század első fele,32 addig a szal- 
tovói típusok kora a VIII. és IX. század (700-tól 870 kö
rűiig).33 S nagyon lényeges az orosz kollégák azon meg
jegyzése, hogy mindenütt a préselt övdíszek a későb
b ie k é  Viszony- -------------------------------------------------
lag nagyon ke
vés a pénzérme: 
arab dirhem ek 
és bizánci pén
zek a Kr. sz. utá
ni VIII-X. szá
zadbó l.33 Ez is 
párhuzam  az 
avar és a magyar 
anyaggal. Csak
nem teljes az 
azonosság v i
szont a szablyák 
te k in te té b e n .  
Gyakori még a 
balta, ritka v i
szont a lándzsa 
(ugyanúgy, mint 
a honfoglaló 
m agyaroknál), 
egyáltalán nincs 
páncél vagy sod
ronying (amint a 
magyar sírokban 
sincs soha!). A 
szablyák és az 
övdíszek alapján

261. kép: Tausírozott vas kengyel Bereg
szászról. (Fodor 1996, 131.)

262. kép: Tausírozott vas kengyel Nyíregy
házáról. (Fodor 1996, 161.)

31 Bálint Csanád, Die Archäologie der Steppe. Steppenvölker zwischen 
Volga und Donau vom 6. bis zum 10. Jahrhundert. Wien-Köln, 
Böhlau Verlag. 1989, 58.

32 Természetesen később is megvannak egészen a IX. századig, de már 
csak a „maradványok”.

33 Erdélyi István id. mű (1982) 152.
34 Sz. A. Pletnyova id. mű (1981) 74: Stampovannüje bljáhi, как pravi- 

lo, boleje pozdnyije. Во szjákom szlúcsaje tyehnika stampovki v kon
cé szaltovszkovo vremenyi preoblada nad lityem.
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263. kép: Szaltovói típusú szablyák. (Pletnyova 1981, 170., 55. kép 28-31.)

több kutató már 55 évvel ezelőtt arra gondolt, hogy a szaltovó-majackojei 
kultúra hordozói között feltétlen ott kellett legyenek a magyarok,36 ám a 
szovjetek mereven elutasították ezt a nézetet,37 s a magyar „követők” ha
mar feladták korábbi nézeteiket.38 Siettek elítélni a magyar nacionaliz
must.39 Jelenleg sem ildomos a magyar etnikumot megemlíteni, jóllehet 
teljes a bizonytalanság e kultúra eredetét és hordozóinak etnikumát illető-

35 Nem így áll a helyzet a településeken, mert ott nagy számban kerültek elő arab ezüst tűr
hetnek. Vö. Magyarország története 1/1. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszer
kesztő: Székely György. Szerkesztő: Bartha Antal. I. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 
507. -  Bartha Antal, Társadalom és gazdagság a magyar őstörténetben. In: Magyar őstör
téneti tanulmányok. Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András, 
Akadémiai Kiadó. 1977, 41. -  Bartha Antal, A magyar nép őstörténete. Budapest, Aka
démiai Kiadó. 1988, 289-290.

36 A. Zakharov-W. Arendt, Studia Levedica. Régészeti adatok a magyarság IX. századi tör
ténetéhez. Archaeologia Hungarica 16 (1935). Budapest, MTM. 69 skk.

37 E. I. Krupnov 1948, 40.
38 Jól jött ez Fettich Nándor és László Gyula elítéléséhez is.
39 Fehér Géza id. mű (1959) 268: elítéli Arendt teljesen hibás nézetét, aki mindenütt magya

rokat keresett: er meint überall Ungarn anzutreííen,... Ez egyáltalán nem igaz állítás, 
Arendt komoly tudós volt.

I 1 l
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264. kép: A szaltovói ornamentika tipológiája. Jól látható, hogy elsősorban lótusz-mintákról van szó. (Fon- 
jakova 1986, 42., 4. kép)
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en.40 Általában úgy tartják, hogy a katakombás temetkezés a Kaukázusból ide húzódott alánok ha
gyatéka, míg az aknasírok a bolgárokhoz tartozhatnak. A kurgán alatti hamvasztások és a lovas sí
rok a kazároké. Erdélyi István így fogalmazott 1977-ben: „Sajnos a magyar törzsek számára a ré
gészeti térképeken eddig még nem akadt hely.” „A szaltovói kultúra egyáltalán nem azonos az ős
magyarokéval.”41 Fodor István is ugyanezt vallja.42 Igen ám, de miként magyarázzuk meg az avar 
és a magyar anyaggal való formai, tartalmi és szellemi szoros kapcsolatokat? És a nagy kiterje
dést? Hiszen ez a műveltség a Káma-vidékétől, a Kaukázustól és a Kászpi-tótól kiindulva megta
lálható egészen az Aldunáig (ún. Dridu-kultúra), szellemiségében pedig a Bécsi-medencéig. S ez 
pontosan a kazár birodalom fennhatósági területe. E birodalom népei között ott voltak a türkök, 
az onogúr-magyarok, a bolgárok (húnok), az alánok, a szabír-magyarok, az avarok, sőt a szlávok 
is.43 A szaltovó-majackoje-i kultúra keltezése ma még nagyon esetleges. M. G. Magomédov szerint 
már a IV. századtól létezett, de uralkodó volt biztosan a VII. században, hiszen máskülönben nem 
vihették volna magukkal a szaltovó és a majackóje-i erődítmények építési stílusát és gyakorlatát a 
bolgárok a Duna vidékére, Pliszkába.44 A szaltovó-majackóje-i kultúra azért is rendkívüli jelentő
ségű, mert a jól kutatott terület emlékei között nagy számban találhatók igen jelentős építészeti 
maradványok, a kazáriai városokon kívül. Feltártak nagyszámú ún. nomád jurtás szálláshelyet, 
sáncokkal erősített nagy földvárakat, kőfalas erődítményeket és erődített városokat. A falak 
vastagsága elérte a hét métert (Majackoje gorogyiscse). Szarkel erődítményével már megismerked
tünk. Voltak olyan települések, amelyeken az élet folyamatos volt a VI. századtól a XIII. századig 
(Hermonassza -  azaz: Tamatarchan -  tárhán!).45 A magyarság ebből a környezetből érkezett a Kár
pát-medencébe, tehát nem vad nomád hordaként. E kultúra területén virágzó városok és falvak vol
tak, kőfalú házakkal, ekés földműveléssel, szőlőskertekkel, malmokkkal (őrlőkövek), ipari közpon
tokkal, virágzott a kereskedelem, gondozták az utakat.

1907-ben került elő Martinovkán, a Dnyeper mellett, egy meglehetősen kevert leletegyüttes,46 
amely szétszóródott a világban és teljes egészében ma sem közölt.47 Főbb darabjai ennek a 115 da
rabos együttesnek, amelynek összsúlya 3,3 kg: bronz és ezüst edények, egy kehely, egy csésze, 
egy kanál, 6 db nyakperec, 2 karperec, egy pár fibula, övdíszek, egyéb díszítmények, többek között 
két oroszlán és egy emberfigura, amelyet egyesek nyeregdísznek, mások pajzsdísznek, ismét má
sok melldísznek tartanak, és egy veretes kard. Ez a leletegyüttes azért érdekes, mert máig legalább 
kétezer ilyen típusú tárgy ismert a Kaukázus vidékéről, másrészt azért, mert nagyon kis számban 
megvan az avar emlékanyagban is. (Tolnanémedi, Szentes-Lapistó, Szentes-Derékegyház, Szek- 
szárd-Bogyiszló, Környe, Kiskőrös-Városalatti temető). Jól keltezhető a VI. század végére -  a VII. 
század első felére, derekára, tehát korjelző értékkel bír!48 Ugyanakkor az e típusú vereteken ún.

40 Bálint Csanád id. mű (1989) 40: Wie und aus welchen Kulturgruppen könnte sie sich entwickelt haben? ....nicht befrie
digend beantworten.

41 Erdélyi István, Az ősmagyarság régészeti emlékei Kelet-Európában. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest, 
1977, 67., 75.

42 Fodor István, Bolgár-török jövevényszavaink és a régészet. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Budapest, 1977, 87., 
92.

43 A. Z. Vinnyikov 1990, 124-137.
44 Bartha Antal, A IX-X. századi magyar társadalom. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1968, 134.
45 Sz. A. Pletnyova id. mű (1981) 68.
46 Fettich Nándor, A honfoglaló magyarság fémművessége. Archaeologia Hungarica 21 (1937) 282-303.
47 Dafydd Kidd, Ljudmila V. Pekarska, Der Silberschatz von Martynivka (Martynovka). In: Reitervölker aus dem Osten 

Hunnen + Awaren. Eisenstadt, 1996, 204-209.
48 Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai. Magyar Őstörténeti Könyvtár 8. Sorozatszerkesztő: Zimonyi 

István. Szeged, 1995, 153-222. -  O. M. Prihodnjuk-A. M. Sovkopljasz, Der Martynovka-Hort. In: Gold der Steppe. 
239-242.: VI-VII. századra keltezik.
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tamgák láthatók, amelyek korán felkeltették a hazai kutatás érdeklődését is.49 Talán bizánci eredetű 
tárgyakról van szó. Martinovkai típusú lelet sok helyről ismert. Egyesek a szláv antok, mások a ru- 
szok hagyatékának tartják.50

A szaltovó-majackoje-i kultúra elterjedési területéhez hozzátartozik a Krim félsziget is, ahon
nan eddig 14 övkészlet, 27 csat és 12 övlemez-veret ismert, amelyek szaltovói stílusúak. Taurikiá- 
ban, Kherszonészoszban és Csuft-Kaléban kerültek napvilágra. Csuft-Kaiéban a 110. sírboltban a 
szaltovói típusú övcsattal együtt volt V. Konsztantínosz Kopronimosz arany solidusának utánzata 
(741-751). A kazár fennhatóság vitán felül áll, a lakosokat bolgárnak, szarmata-alánnak és gótnak

49 László Gyula, Études archéoloquiques sur l’historié de la société des Avars. Archaeologia Hungarica 34 (1955) 276 skk.
50 L. V. Pekraszkaja, Dayfidd Kidd, Neue Untersuchungen am frühmittelalterlichen Silberfund von Martynovka. ln: Gold 

der Steppe. 243-247.
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vélik.51 Noha a Tamány félszigeti Képi falunál fekvő temető 341. sírjában részleges lótemetkezés, 
nyugati-keleti tájolású férfi váza feküdt,52 magyar etnikum fel sem merülhet, mert minden ilyen kí
sérlet „megalapozatlan”.53 54 Pedig nagyon is sok közünk van a szaltovói kultúrához, hiszen a hon
foglaló magyarság legjellemzőbb díszítőművészetének fő elemei: a palmetta és a lótusz-minta in
nen (is) ered.51

51 A. I. Ajbabin 1977, 225-238.
52 Erdélyi István id. mű (1977) 66-67.
53 Bálint Csanád id. mű (1989) 44.
54 Boris Marschak, Silberschätze des Orients. Metallkunst des 3, - 13. Jahrhunderts und ihre Kontinuität. Leipzig, Seemann 

Verlag. 1986, 338. -  vö. Bérezi Szaniszló, Szimmetriajegyek a honfoglaláskori palmettás és az avarkori griffes-indás dí
szítőművészetben. Cumania 10(1987)9-60.
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Az avar hatalom lehanyatlása 
a Kárpát-medencében

Eddigi elemzésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a VII. század első harmadá
nak a végétől a Kárpát-medence, amely az avarnak nevezett nép országa volt, minden bizonnyal a 
kazár főkagán uralma és irányítása alatt állt, megtartva természetesen nagyfokú önállóságát és ha
talmi súlyát. Kazária nyugati határai nincsenek meghatározva, noha bizonyos, hogy a VIII-IX. szá
zadban Kijev is Kazáriához tartozott, mégis általában azt hangoztatják, hogy a birodalom határa 
legfeljebb csak a Dnyeperig tartott.1 Mindazok az események, amelyekről egyáltalán tudunk, ame
lyekről valamiféle híradásunk maradt, azt sejttetik, hogy a 660-as évektől a Duna mentén helyre
állt a katonai és politikai főhatalom, noha az eurázsiai birodalmi rendszer igen komoly változáso
kon ment keresztül, elsősorban azáltal, hogy az arabok elfoglalták az ókori Kelet nagyobb részét 
és hamarosan birtokukba vették Közép-Azsiát is. Ennek következtében a VIII. század derekától 
megszakadtak a kereskedelmi kapcsolatok, a szogdiai nagy kézműves központok nem tudták biz
tosítani korábbi termékeiket (öntött fémművesség). A IX-X. századtól az arab kereskedők egészen 
új, nagy volumenű karavánkereskedelme2 újból fellendítette az árucserét, ez azonban már egy új 
korszak divatját hozta magával.

Amint a türköknél kiválóan megfigyelhető a tárgyalt időszakban, igenis létezett az állam (el), a 
nép (bodun) és a föld (yer) fogalma, amelynek legfőbb ura a kagán, aki az Égi Isten földi helytar
tója. Az a nép, amelynek nincs kagánja, elpusztul, kagán nélkül nincs nép!3 Ha a kagánt megölik, 
az állam elhal, megsemmisül, a nép szolganép lesz.4 A főkagán hatalmát a helytartók képviselik, 
ők a tudunok. Legelőször Czeglédy Károly vette észre, hogy a Kárpát-medencében a VIII. század 
végén feltűnő tudun méltóság kazár eredetű5, s nincs kellő adat annak alátámasztására, hogy az

1 Tóth Sándor László, Birodalmak, államok és népek a IX. századi Kelet-Európábán. Életünk 1996/6-7, 574-575.
2 Simon Róbert, Nomádok és letelepedettek szimbiózisa. (Szempontok a közel-keleti civilizáció jellegéhez.) In: Nomád 

társadalmak és államalakulatok. (Tanulmányok). Szerkesztette: Tőkei Ferenc. Körösi Csorna Kiskönyvtár 18. Budapest, 
Akadémiai Kiadó. 1983, 140 skk. -  Az arab kultúra nagy hatása végigvonul az egész középkoron: Pósta Béla, A moszlim 
művészet hatásának példái Erdélyben. Túrán 2 (1917) 192-230.

3 Vásáry István, Nép és ország a türköknél. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. Budapest, 1983, 198-199.
4 Deér József, Pogány magyarság -  keresztény magyarság. Budapest, Magyar Egyetemi Nyomda. 1938, 25.
5 Czeglédy Károly, Megjegyzések a honfoglalás előtti magyar királyság intézményéhez. In: A magyar nyelv története és 

rendszere. Szerkesztette: Imre Samu és Szathmári István. Nyelvtudományi Értekezések 58. Budapest, Akadémiai Kiadó. 
1967,86-87.
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avar tudun kettős királyságot jelentett volna.6 Ellenben éppen azt láttuk a kazár és a türk állam ese
tében is, hogy a tudunok helytartók, például Chrszonban és Csácsban (Taskent)7 éppenúgy, mint a 
Kárpát-medencében. A VIII. század végi és a IX. század eleji írott adatok alapján mind a hazai, 
mind a nemzetközi szakirodalomban az a nézet terjedt el és vált elfogadottá, hogy a Bécsi
medencétől, a Balkán-hegységig, illetve a Keleti-Kárpátokig terjedő területen, ahová az avar ka- 
ganátus „beszorult”,8 „az avar birodalom már lángokban állt” és „a belháború szaggatta avar biro
dalom szinte ellenállás nélkül hullott a zűrzavart ragyogóan kihasználó” frankok kezére.9 Nyilván
valóan mindenek előtt azt kell megvizsgálnunk, miképpen zajlottak le az avar-frank háborúk, „tel
jesen kivérzett-e a haderejük”, valamint azt: valóban „lángokban állt-e” az egész Kárpát-medence, 
avagy éppenséggel csak a Dunántúl és a Dráva-vidék került frank hatalom alá, s a Dunától keletre 
eső területen sértetlen maradt a kagán hatalma? Megválaszolatlan továbbá az a rendkívül izgalmas 
kérdés: vajon miért keresztelkedtek meg nagyhirtelen a pannóniai avar kapkánok (és nem kagá- 
nok) és tudunok, amely lépést a „mérvadó kutatók” is „váratlan és érthetetlen meghódolásnak” ne
veznek?10 11 Ha az eseményeket önmagukban nézzük, nehezen találunk értelmes válaszokat, ha azon
ban figyelembe vesszük azt, hogy a kazár birodalomban a főkagán és környezete 780-790-et köve
tően vette fel a zsidó vallást (Obadia kagán zsidó reformjai 799 és 809 között valósultak meg)," 
amely általános elégedetlenséget és lázadásokat váltott ki, valamint ekkoriban robbant ki a krími 
felkelés, 791-ben halt meg a kazár nagykagán, és ekkor indult újabb támadásra a cordovoi arab ka- 
lifátus és a szamarkandi emír, 
részben éppen frank szövetség
ben, ekkor nyomban világossá 
válhat, miért robbant ki belháború 
a Kárpát-medencében is és miért 
jelentkeztek önként a római ke
reszténység felvételére a nyugati 
tartomány avar vezetői.

A birodalom  határa nyugat 
felé az Enns folyónál volt 680 óta,

6 Bóna István, Avarok. In: Magyarország 
története. 1/1. Előzmények és magyar 
történet 1242-ig. Főszerkesztő: Székely 
György. Szerkesztő: Bartha Antal. Bu
dapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 334.

7 Erdélyi István, Az avar társadalom né
hány kérdése régész szemmel. In: No
mád társadalmak és államalakulatok.
Budapest, 1983, 310. -  Bakay Kornél,
Őstörténetünk régészeti forrásai I.
Miskolc, 1997, 260.

8 Szőke Béla Miklós, Plaga Orientalis.
(A Kárpát-medence a honfoglalás előtti évszázadban.) In: Honfoglaló őseink. Szerkesztette: Veszprémy László. Buda
pest, Zrínyi. 1996, 15.

9 Bóna István, Cunpald fecit. A petőházi kehely és a frank térítés kezdetei a Dunántúlon. III. Soproni Szemle 18 (1964) 
321. -  uő „Cunpald fecit”. (Der Kelch von Petőháza und die Anfänge der baierisch-fränkischen Awaren-mission in Pan
nonien). Acta Archaeologica ASH 18(1966) 310.

10 Bóna István id. mű (1984) 343.
11 Ihn Ruszta szerint Harun al-Rasid (789-809) idején s ennek alapján Róna-Tas András is 800 körüli időre gondol: Róna- 

Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 193. -  vö. M. I. Artamonov 1962, 470.

266. kép: Az iín. későavar lósírok és lovas temetkezések elterjedési 
térképe. (Garant 1987, 89., 9. kép)
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s ez a határ megmaradt Szent István magyar király koráig!12 A 771-től uralkodó Károly 782-ben a 
mai Paderborn közelében fekvő Lippia-ban (Lippeursprung) gyűlést (synodum) tartott, ahol meg
jelentek az avar követek (Avari illuc convenerunt, missi a cagano13 et iugurro)14 is és hiába a köz
vetlen szomszédság, miután a frankok legyőzték a langobardokat és a szászokat,15 az avar követek 
a leghatározottabban ragaszkodtak ősi határaikhoz. Bár ekkor nyolc évre békét kötöttek, amelyet 
egy gyenge és szétesett hatalommal nem szoktak kötni, a bajor hercegséget is hamarosan magába 
olvasztó frankok békét bontottak már 787-ben, amikor is a bajor Tasziló szövetséget kötött az ava
rokkal. A háborúra azonban nem úgy került sor, ahogyan eltervezték, mert Taszilót elárulták hívei 
és Károly a bajor herceget, Taszilót, a feleségével együtt kolostorba záratta. így az avarok, akik 
most már közvetlen határosak lettek a frank királysággal, kénytelenek voltak a bajor hercegség fe
lé eső határaikat (fines vei marcas Baioariarum) védelmezni. A bajorok és az avarok közt 788-ban 
az Ybbs folyónál került sor összecsapásra (im campo Ibosa), a frank sereget Grahamannus és 
Audacrus vezette, de nem értek el sikereket, hiába fest nagy győzelmet a frank évkönyv írója.16 
Ugyanezen évben az avarok Friaulban is hadakoztak, de ott vereséget szenvedtek (Avari cum con
tumelia reversi sunt, fuga lapsi sine victoria).17 Mindenesetre 790-ben Wormsban (in Wormacia) 
ismét megjelentek az avar hadi követek (legatos Hunorum), ugyanakkor Károly király is elküldte a 
maga embereit az avar fejedelmekhez (ad eorum principes). Az országaik között húzódó határok
ról (de confiniis regnorum suorum) folyt a vita. A későbbi háború oka éppen az lett, hogy az ava
rok egy jottányit sem engedtek a területükből! Itt említem meg, hogy a közhiedelemmel ellentét
ben az avarok gyepűje éppen nem a nomád népek jellemzője, hanem sokkal inkább az ún. kazár 
védelmi rendszer példája,18 sőt pontos leírásunk van arról, hogy az avarok a Mons Comagenus 
(Bécsi erdő) tetején álló erős várukat (firmitates) ostromgépekkel (machinationes) védték és ko
moly sáncokat építettek ki.19 Nagy Károly mindenesetre 791 nyarán nagy sereget gyűjtött össze, 
amelyet személyesen vezetett. Többek szerint „fél Európa vonult az avarok ellen”,20 az azonban 
kétségtelen, hogy hatalmas hadi készülődés történt és kiváló haditerv is készült. Az Annales Lau- 
reshamenses szerint Károly „megszámlálhatatlan sokaságú seregével indult az avarok nemes és 
büszke népe ellen (movit exercitum suum innumerablilem multitudinem contra superbissimam 
gentem Avarorum).21 A haditerv lényege, hogy egy hadsereg Dél-Itália felől indít támadást Pipin 
vezérlete alatt, átkel az Alpokon és a Dráva-Száva-közén át nyomul előre. Ugyanakkor (szeptem
berben) a király által vezetett főhad egyik seregteste a Duna északi (bal) partján vonul, a másik a 
déli (jobb) partján, míg a Dunán a flotta kíséri a sereget. Az északi (per aquilonalem Danubii ri-

12 Bakay Kornél, Hungary in the tenth and eleventh centuries. In: Sacra Corona Hungáriáé. Kőszeg, 1994, 8-11.
13 Nyilván helyesen: cacano!
14 Annales Regni Francorum (ARF). In: Fontes ad historiam Regni Francorum aevi Karolini illustrandam. -  Quellen zur 

karolingischen Reichsgeschichte. 1. Hrsg. Reinhold Rau. Darmstadt, 1955, 42-44. -  Vigurrus-ként is szerepel olykor. 
Beszámol erről Einhardus és az Annales Bertiniani is.

15 A „kulturált nyugat” nagy királya, Carolus rex (Nagy Károly) 782-ben egy napon 4500 szász főembert fejeztetett le!
16 Béna István, Az avar birodalom végnapjai. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László. A honfoglalásról 

sok szemmel. I. Főszerkesztő: Györffy György. Budapest, Balasi. 1994, 68.
17 MGH SS I. Hannoverae, 1826, 174.
18 Vékony Gábor, A gyepii szerepe az etnikai és politikai átalakulásokban. In: Nomád társadalmak és államalakulatok. 

(Tanulmányok.) Szerkesztette: Tőkei Ferenc. Körösi Csorna Kiskönyvtár 18. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1983, 222- 
223.

19 ad Chuneburg de aquilonari vero ripa in illo loco qui dicitur Camp. Regino, Chronikon. ad anno 791 .- super Cambum 
fluvium, altera iuxta Comagenos civitatem, in monte Cumeoberg, va llo  firm is s im o  structa erat. -  Ugyanez az Annales 
Laurissenses-ben: MGH SS I. 176. és az Annales-ben: AQDGM V. 1955, 60.

20 Bóna István id. mű (1984) 339.
21 MGH SS 1.34.
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pam) sereget Theodoric és Meginfrid (Theodorico comiti et Meginfrido camerario) vezette, a délit 
maga a király. Az avar sereg miután feladta a Bécsi-erdőnél lévő várat, elhagyta erődítményeit és a 
csapatok színlelt futással vonultak vissza, amelyet természetesen a frankok történetírói gyávaság
nak ítéltek, mondván: az Úrtól egy ijedelem jött rájuk (a Domino eis terror pervenit), elhagyták 
fent nevezett erősségeiket s menekülve kiürítették azokat (deleriquerunt fuga lapsi), holott az ősi 
keleti harcmodort gyakorolták, amint erre éles szemmel rámutatott Váczy Péter.“ A Tulln és 
Zeiselmaur közötti nagy csata emlékét évszázadokon át megőrizték, amint erről Kézai Simon kró
nikája tanúskodik: a hunok ...seregükkel Tulna felé indultak... s velük Zesunmaurnál szembe száll
tak ...dühösen folyt az ütközet... és negyvenezren elestek.”22 23 A frank sereg eljutott Győrig (rex cum 
eo quem ducebat exercitu usque ad Arrabonis), a lakosság azonban elmenekült, részben a Csalló
köz mocsarai közé, amint erről a XV. században élt Bonfini is beszámolt,24 részben a hegyek közé. 
Az évkönyvírók dicsekvése szerint töménytelen zsákmányt, a foglyok megszámlálhatatlan tömegét 
vitték el és mindent felégettek (incendendo et vastando terram illam, sed et predas sine mensura 
vel numero, et captivos viros et mulieres et parvulos, innumerabilem multitudinem exinde duce
bant). A déli hadsereg hőstetteit is irtózatosan kiszínezték, mondván „Pipin annyi avart ölt meg, 
hogy ehhez fogható mészárlást embert még nem látott” (et multitudinem de ipsis Avaris interfece
runt in tantum, quod in multis diebus major strages de ipsis facta non fuit).25 Valójában az avarok 
fő seregével a frankok nem is találkoztak, s az udvari történetíró nagyot mondásai közben26 elárulja 
a hadjárat teljes kudarcát, mert miközben azt mondja, ez a hadjárat minden javakban nagy kárt tett 
(facta est haec expeditio sine omni rerum incommodo), különösen ott, ahol a király vezette a sere
get (praeter quod in illo quem rex ducebat exercitu), mert oly nagy döghalál támadt, hogy a lovas 
katonák alig egy tizedének maradt hátaslova (tanta equorum lues exorta est, ut vix decima pars de 
tot milibus equorum remanisse dicatur).27 A király 52 napos hadjárata során semmit sem ért el,28 sőt 
ez volt katonai pályafutásának legnagyobb kudarca!29 S újabb háborúra 795-ig nem is került sor.

S itt következik a nagy talány: az avarok belháborúja miért robbant ki?30 Miért következett be 
az, hogy a kapkánt vagy talán a „tanácsadó nagyvezért”,31 a jugurt saját népe megölhette, amire 
300 esztendőn keresztül nem volt példa? Miért ment önként a helytartó tudun Aachenba és miért 
vette fel a római kereszténységet? 792-ben még arról szólnak a források, hogy az avarok bosszút 
állnak a keresztényeken s mint a kutyák az okádékukhoz, az avarok úgy térnek vissza (!) a pogány
sághoz (quasi canis qui revertit ad vomitum suum, sic reversi sunt ad paganismum).32 Ha visszatér
tek a pogányághoz, akkor korábban keresztények kellett legyenek.33 Kik küldtek követeket az ava
rokhoz (missos suos ad Avaros transmittentes conati sunt), hogy lázadjanak fel a judeokeresztény 
Isten, a király és a keresztények ellen (in primis rebellare contra Deum, deinde contra regem et 
Christianos)? Kik bujtogatták őket, hogy rombolják le a templomokat (omnes ecclesias), a püspö- 
pöket és a presbitereket öljék meg (episcopos et presbyteros...occiderunt) és térjenek vissza a bál

22 Váczy Péter, A frank háború és az avar nép. Századok 108 (1974) 1048-1049.
23 Kézai Simon mester Magyar Krónikája. Fordította: Szabó Károly. Pest, Ráth Mór. 1862, 21.
24 Antonio Bonfini, A magyar történelem tizedei. Fordította: Kulcsár Péter. Budapest, Balassi. 1995, 198-199.
25 Epistola Caroli Magni ad Fastradam.
26 Bakay Kornél, Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Szombathely, Tradorg-Tikett. 1994, 46-47.
27 MGH SS 1. 177.
28 Walther Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. München, Beck Verlag. 1988, 313.
29 Bóna István id. mű ( 1984) 340.
30 Bóna István, Az avarok kincsei. VI-IX. századi leletek magyar múzeumok gyűjteményeiből. Budapest, MNM. 1986, 17: 

ism eretlen okbó l nagy belháború robbant ki.
31 Váczy Péter id. mű (1974) 1050.
32 MGH SS I. 35. Annales Laureshamenses anno 792.
33 Márki Sándor, Szent Paulinus és az avarok. Századok 24 (1904) 924.
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ványok imádásához (ad culturam idolorum converterunt)?34 Az avarok itteni tudunja vajon nem 
azért kiildte-e el követeit Károly királyhoz (missi tudun), kinyilvánítva, hogy népe és országa 
(cum terra et populo suo) aláveti magát a királynak (se regi dedere vellet) és az 6 rendelkezése 
szerint (eius ordinatione) fel akarja venni a keresztény hitet (christianam fidem suscipere vellet), 
mert a 790 után zsidó vallásra tért kazár kagánnak nem kívánt tovább engedelmeskedni? S ha ez a 
feltételezésünk helyes, máris magyarázatot kapunk a polgárháborúra (civilum bellum), hiszen a 
tudun végül is áruló lett, mert beengedte a frank-bajor sereget 795-ben dél felől, a Dráva felől. S 
neki erre nem volt joga, hiszen ő nem volt csak regulus, csak dux, tehát csak alkirály vagy hercegi 
kormányzó. Sőt, a tudun személyesen elment Aachenba (ad Aquis palatio de terra Avarorum regu
lus quidam nomine Todanus), miközben lehetővé tette, hogy Erik friauli herceg (Heiricus dux 
Foroiulensis) egyik embere, a szláv Vojnomír (Wonomyrus Scalvus) csapatával kirabolja a pannó- 
niai avarok hringjét (in Pannonias hringum gentis Avarorum),35 amely védelem nélkül volt (longis 
retro temporibus quietum: hosszú ideig békén hagytak) és a sok évszázad alatt összegyűjtött régi 
királyi kincstárból (thesaurum priscorum regum multa saeculorum prolixitate collestum) elrabolt 
kincseket az aacheni palotába küldte, amely portyát még abban az évben (796 tavasza) megismé
telt Erik herceg és Pipin s amelyen Vojnimir is részt vett36 (in eo anno a parte Avarorum venerunt 
thesauri, magna multitudo). Az avar hring minden bizonnyal Sirmium közelében lehetett. Ismerjük 
ugyanis Erik friauli herceg útvonalát: Cividale-Aquilea-Isonzó folyó -  Timaó (Fiume)-Kulpa fo
lyó -  Sziszek-Száva folyó és Sirmium.37 A szekereken Aachenbe vitt drágaságok (ruhák, fegyve
rek, ékszerek) zömét a király két kézzel szórta szét hívei között, nagy részét Angilbert apát révén 
Rómába küldte, Isten földi helytartójának (magnam inde partem Romam ad limina apostolorum 
misit per Angelbertum dilectum aggatum suum), többeknek, így például az egyik királynak egy 
arany övét, egy hún díszkardot és két selyem palástot adott (unum baltheum et unum gladium hu- 
niscum et duo pallia sericea). Itt említenm meg, hogy Szigeti István nézete szerint „Nagy Tudum 
kagán” (?) vihette magával Aachenbe a Szent Koronát.38 A tudun távollétében a kapkánt vagy ju- 
gurt39 az övéi megölték (a suis occisis). Nyilván a lázadók tették ezt, mert a jugur nem volt áruló!

796-ban Nagy Károly fia, Pipin meglehetősen nagy sereggel indult az avarok országába, min
den bizonnyal az áruló tudun engedélyével és segítségével. A nyugati források szerint ekkor új ka- 
gánt választottak, ám, véleményem szerint, csak a megölt kapkán utódjáról lehet szó. Pipin azon
ban nem harcolt senkivel, az avar főemberek, élen a kagán-kapkánnal és feleségével, a katunnal 
megadták magukat (Kagan cum ceteris optimatibus, reges Avarorum cum principibus40), Pipin az 
avarokat a Tiszán túlra űzte (Pippinus autem, Hunis trans Tizam fluvium fugatis), a kapkáni szék
helyet, a bringet pedig -  állítólag41 -  lerombolta (ex toto destructa).42 Pipin is sok kincset szerzett,

34 MGH SS I. 35.
35 AQDGM V. 1955, 64. Annales Regni Francorum anno 796. -  A kazáriai zsidó vallás szerepét taglalja: Badiny Jós Fe

renc, Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig. Budapest, Orient Press. 1996, 410-444.
36 Walther Pohl id. mű (1988) 319.
37 Márki Sándor id. mű ( 1904) 927.
38 Szigeti István, A Szent Korona titkai. Lakitelek, Antológia. 1995, 20.
39 Chagan sive iugurus: Annales Regni Francorum anno 796. — Chagan seu Iugurrus: Annales Laurissenses anno 796. 

MGH SS I. 182. A vagy szócska jelzi, elírás a kagán, kapkánról lehet csak szó!
40 MGH SS I. 37.
41 Bóna István id mű (1994) 73.
42 Az avarok hringjéről Notker számol be részletesebben: Notkeri Balbuli, Gesta Karoli Magni imperatoris. -  Notker der 

Stammer, Taten Kaiser Karls des Grossen. Hrsg. Hans F. Haefele. MGH SRG 12. Berlin, 1959, 38 skk. -  AQDGM VII. 
1960, 376-379: a hún-avarok országát kilenc gyűrű (novem circulis cingebatur) veszi körül. -  vö. Walther Pohl id. mű 
(1988) 307-308.
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nyilván ajándékként a békéért (cum pace) cserében. Einhardus szerint a királyi palotában (in regia) 
az arany és ezüst holmik tömege volt felhalmozva (tantum auri et argenti repertum), amelyre em
beremlékezet óta nem volt példa! Egyes vélemények szerint a Pipint barátságosan fogadó avar fő
ember maga is keresztény volt s talán azonos a később említett Theodorus-szal. A tudun ismét a 
királyhoz ment Aachenbe (ad regem venit) és -  ígérete szerint -  a vele jött kíséretével együtt meg- 
keresztelkedet.43

A frank hatalom nyomban igyekezett berendezkedni a meghódított területen, adót szedett, kor
mányzókat nevezett ki és megkezdődött az egyházszervezés is. 799-ben egyházi zsinat tárgyalta a 
passaui egyházmegye határait, ám az események azt mutatják, hogy a frankok az avarok országá
ból lényegében még csak a határvidéket foglalták el, tehát egyáltalán nem felel meg a valóságnak a 
szüntelenül nagyot mondó Einhardus dicsekvése, mely szerint Pannónia egészen néptelenné vált 
(vacua omni habitatore Pannonia), az a hely pedig, ahol a kagáni palota (regia kagani) állt, most 
olyan pusztaság (desertus), hogy emberi szállásnak a nyomát sem lehet itt felfedezni. Einhardus 
nem átallotta azt is leírni, hogy ebben a háborúban a „hunok egész nemessége” (nobilitas Huno- 
rum) elpusztult és dicsőségüknek (tota gloria) végeszakadt.44 797-ben a frank királyságot megtá
madták az arabok, fellázadtak a szászok, ugyanakkor az avarok elégedetlensége is nőttön-nőtt a 
frankokkal szemben. így kerülhetett sor az avar seregek ellentámadásaira, noha arra is van adat, 
hogy ekkor még az avar nép követei (legati gentis Avarorum) nagy ajándékokat vittek Heristelle- 
be. Miután azonban Erik friauli herceg nagy sereggel vonult fel az avarok ellen 797-ben, általános
sá vált az elégedetlenség. „Az avarok népe megszegte a megígért hűséget” (gens Avarum a fide, 
quam promiserat, deficit) -  írták a frank évkönyvek. Erik herceget Fiume városánál (iuxta 
Tharsaticam Liburniae civitatem) megölték, Gerold gróf, Bajorország kormányzója (comes 
Geroldus, Baioariae praefectus) viszont az avarok elleni csatában esett el (contra Avares proelio 
cecidit.)45 802-ben is igen véres csata dúlt az avarok és a frankok között Gunció váránál (ad castel
lum Guntionis46), amely hely nagy valószínűséggel azonosítható a kőszegi felsővárral,47 s ahol Ca- 
daloc és Goteram grófok ugyancsak elestek, az egész frank sereg pedig csatát vesztett! Az avarok 
tehát egyáltalán nem voltak elerőtlenedve. A frankok erőszakoskodásait egyszerűen nem tűrték 
el.48 Annyira nem, hogy újabb hadjáratot kellett ellenük indítani 803-ban, amikor is „a tudun és az 
avarok hitszegésükért (perfidiae suae poenas) meglakoltak. 803-ban az avar-hún előkelők (Zodan 
princeps Pannoniae) mellett feltűnnek a szlávok (multi Sclavi et Hunni). Károly császár ekkor hoz
ta létre a marchia Orientalis-t. S 805-ben ismét történik valami nagyon különös és érthetetlen do
log: a hún-avarok itteni fejedelme, a kapkán (capcanus, princeps Hunorum) megjelent Nagy Ká
roly császár (imperator) színe előtt és népe szorongattatása miatt (propter infestationem Sclavo- 
rum) azt kérte, adjon neki új földet, mert eddigi szálláshelyükön nem maradhatnak.49 A kapkán ke
resztény volt és Theodornak hívták (capcanus Christianus nomine Theodorus), de hamarosan meg
halt. Ezután a császár megengedte az avaroknak, hogy régi szokásuk szerint (honorem antiquum) 
válasszanak maguknak új kagánt (kapkánt), aki a keresztségben az Ábrahám nevet kapta.50

43 MGHSS I. 183.
44 Einhardi vita Kardi. AQDGM V. 1955, 180-182.
45 Annales Regni Francorum anno 799. AQDGM V. 1955, 70.
46 Bakay Kornél, Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a milleniumi kilátó. Kőszeg, 1966, 73.
47 Általában ismeretlen fekvésűnek tartják: Váczy Péter id. mű (1974) 1056.
48 Márki Sándor id. mű (1904) 932.
49 Nagy kérdés, hol volt vagy lehetett ez a terület? Vő. Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a IX. 

században. Életünk 1997/10, 1150.
50 MGH SS I. 192. Einhardi Annales anno 805. -  Annales Regni Francorum, anno 805. AQDGM V. 1955, 80. -  Annales 

Mettenses ad ann. 805.
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Hogyan következhetett be ez a hatalmas változás? 802-ben szétverik az avarok a frank-bajor 
seregeket s 805-ben már egy cseppnyi rezervátumért könyörögnek? Feljegyezték, hogy egy Ingo 
nevű gróf még a szolgákat is az asztalhoz ültette, ha keresztények voltak, ám az avar főnököknek 
csak kinn, az ajtó előtt volt helyük, ahol a kutyáknak: mint a kutyák, az ajtó előtt kapjátok meg a 
táplálékotokat (sed foris domum ut canes sumere victus).51 A kutatás ezt a döbbenetes változást az
zal magyarázza, hogy 803-ban az avarok országát megtámadta a „rettenetes Krum” bolgár kán 
(802-814),52 s ezért „ütött az avarok utolsó órája”, Krum kán ugyanis a Tiszántúlon lemészárolta az 
avar népet az utolsó emberig.53 A bolgár kánok kétségtelenül jelentős erőt képviseltek, olykor még 
azt is megengedték maguknak, hogy a világ egyik urának számító bizánci császárnak adó helyett 
lóganét (equina stercora) küldjenek, mondván ezt küldjük neked adóként!54 Szőke Béla Miklós 
azonban nagyon helyesen rámutatott arra, hogy minden valós alapot nélkülöz az a feltevés, mely a 
Tiszántúl bolgár meghódításáról beszél, hiszen a Suda-lexikon egyetlen adatára építették fel ezt a 
teóriát!55 Ilyen bolgár támadás és hadjárat egyszerűen nem volt.56 Nos, akkor mire gondolhatunk? 
Csakis arra, hogy a kazár főkagán, Obaida hitehagyása (judaizmusa) kergette a pannóniai avarokat 
Nagy Károly birodalmába és inkább választották a római kereszténységet, mint a zsidó vallást. 
Ezért roppant meg az avarok ereje. Belülről sérültek meg, elvesztették ősi hitüket. így váltak a 
frankok és a szlávok alávetettjeivé. 811-ben Aachenben megtartották a birodalmi gyűlést és a csá
szárnak ekkor sereget kellett küldenie Pannóniába (in Pannonias), hogy véget vessenek a hún-ava- 
rok és a szlávok ellenségeskedéseinek (ad controversias Hunorum et Sclavorum finiendas). 
Ugyanakkor a pannóniai előkelőségek (expectantes de Pannonia), nevezetesen a canizauci, az ava
rok fejedelme és a tudun, valamint más szláv előkelőségek és hercegek, akik a Duna körül laktak 
(canizauci princeps Avarum et tudun et alii primores ac duces Sclavorum circa Danubium habitan
tium) megjelentek Aachenben, mert megidézték (ad praesentiam) őket!57 Akik nem vállalták a 
szolgaságot, a Tiszán túlra vonultak vissza, ahol végig az egész IX. század ideje alatt változatlanul 
megmaradt az avar uralom, de nem mint a frank császár vazallus-tartománya. A régészeti emlékek 
egy gazdagon tovább élő kultúrára utalnak, amelynek népessége háborítatlanul élt 640 tájától a 
magyar honfoglalásig (Hortobágy-Árkus, Tiszafüred, Székkutas, etc.), amint majd látni fogjuk. A 
Dunántúlon végbemegy egy igen jelentős változás a régészeti anyagban, mivel a már korábban is 
jelentkező szláv népesség (elsősorban a hamvasztásos temetkezési formák) és az új frank hatalom 
hatására 820/30 tájától valóban eltűnnek az avar öves és lovas sírok, helyettük egyszerű, szegé
nyes mellékletű temetők jelennek meg. Pannónia területe elszigetelődött Kelettől. És nem azért 
szigetelődön el ez a terület, mert „az ellenséges világba került avarság anachronisztikus, idegen

51 Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die erfolg
reiche Mission in Karantanien und Pannonien. Böhlau Quellenbücher. Hrsg. Berthold Sutter und H. J. Mezler- 
Andelberg. Wien-Köln-Graz, Böhlaus Nachf. 1979, 46.

52 Bóna István id. mű (1984) 343.
53 Váczy Péter id. mű (1974) 1059: az avarokat Krum kán győzte le. Nem a frank fegyverek ereje törte meg őket, hanem 

az a hír, hogy a kagánjuk meghalt, birodalmuk tönkrement.
54 S. P. N. Theophanis, Chronographia. Patrologia Graeca 108 (1861) 946. hasáb: At imperator involta sudario equina ster

cora ad eum remisit cum ejusmodi responsis: Tributa quae te deceant misi. -  Ugyanez Georgiosz Monachosznál: Caro
lus de Boor, Georgii Monachi Chronicon. II. BSGRT 41. Lipsiae, 1904, 800.

55 Szőke Béla Miklós, Plaga Orientalis (A Kárpát-medence a honfoglalás előtti évszázadban). In: Honfoglaló őseink. Szer
kesztette: Veszprémy László. Budapest, Zrínyi. 1996, 24. -  uő. A karoling-kori Kárpát-medence a régészet tükrében. 
Életünk 1996/6-7. 603-604.

56 Szőke Béla Miklós, Zur Geschichte der Awaren und Slawen in Südwestungarn. Zalai Muzeum 3 (1991) 14 skk.
57 Annales Regni Francorum, anno 811. AQDGM V. 1955, 98. -  Einhardi Annales anno 811. MGH SS 1. 199.
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képződménnyé vált, amelynek nem volt további helye és szerepe a középkori Európa kialakulásá
ban”,58 hanem azért, mert 810 körül Kazária keleti térségében is felbolydult a világ. A kabaroknak 
nevezett törzsek kiváltak a kagán uralma alól és a magyar fejedelem népéhez csatlakoztak, s ezzel 
tulajdonképpen csírájában megkezdődött az avar-magyar kapcsolatok második korszaka. Azt fog
juk a továbbiakban megvizsgálni, e hipotézis alátámasztható-e az ismert adatok segítségével.

58 Bóna István id. mű ( 1986) 18.
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Pribina karinthiai hercegsége

A Balaton eurázsiai léptékkel mérve kicsi tó, terüle
te mindössze 600 négyzetkilométer, elenyésző például 
a Káspi-tóhoz képest, amely 438 ezer négyzet km terü
letű s míg ennek a legnagyobb mélysége 1160 méter, 
addig a Balaton a tihanyi kútnál sem mélyebb 11 mé
ternél.1 A 70 km hosszú Balaton délnyugati sarkában, 
ott, ahol a Zala folyó újabban a Balatonba ömlik (1886 
óta, amikor is szabályozták a Zala folyót, nem Balaton- 
hídvégnél, hanem Fenékpusztánál ömlik ez a kicsiny 
folyó a tóba2), található -  Keszthelytől délnyugatra -  
Zalavár község. Kollár János pesti evangélikus pap 
1841-ben Olaszországba utazván útba ejtette Zalavárt s 
elszörnyülködött azon, hogy a göttweigi bencések és 
Zala vármegye elhordatja a zalavári egykor híres ben
cés apátság és vár köveit, amely a zalavári ún. Várszi
geten állt. „A hely, hol ezen vár állott, mesterségesen 
készített sziget módjára kissé emelkedettebb. Az egész 
vár hosszúkás négyszög volt, árkokkal körülvéve.”3 

Koller János már ekkor kijelentette, hogy a zalavári 
vár és építmény egykori gazdája Pribina szláv főember volt, aki a IX. században élt. Megmaradt 
ugyanis egy írott forrás 871 tájáról, mely a bajorok és a szláv karantánok keresztény hitre térítésé
ről szól: Conversio Bagoariorum et Carantanorum,4 s ebben az szerepel, hogy egy Pribina neveze-

:̂ á
lú '.iT

267. kép: A zalavári vár. Gulio Turco felmé
rése. (Iványi 1960, 164., 1. kép)

1 Cholnoky Jenő, Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára. Szerkeszti: Cholnoky Jenő. Budapest, Franklin, é.n. 9.
2 Sági Károly, A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár IV-IX. századi történetének alakulásában. Antik Ta

nulmányok 15(1968) 20.
3 Henszlmann Imre, A székesfehérvári ásatások eredménye. Pesten, Heckenast Gusztáv bizománya. 1864, 120.
4 Monumenta Germaniae Historica (MGH) Scriptorum (SS) XI. Edidit: Georgius Heinricus Pertz. Hannoverae 1854 3-14. 

-  Henszlmann Imre id. mu (1864) 96-105: az első magyar fordítás! -  A magyar honfoglalás kútfői (MHK). Szerkesztette: 
Pauler Gyula és Szilágyi Sándor. Budapest, MTA: 1900. Reprint: Nap Kiadó Budapest 1995, 301-313. -  A magyarok 
elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Szerkesztette: Györffy György. Nemzeti Könyvtár. Bu
dapest, Gondolat. 1958, 150-157. -  3. kiadás, 1986, 195-203. /Nem teljes fordítás./ -  Herwig Wolfram, Conversio Bago
ariorum et Carantanorum. Das Weissbuch der Salzburger Kirche über die Erfolgreiche Mission in Karantanien und Pan
nonien. Böhlau Quellenbücher. Hrsg. Bethold Schütter und Helmut J. Melzer-Andelberg. Wien-Köln-Graz, Böhlau. 
1979, 34-59. -  Magnae Moraviae Fontes Historici (MMFH) IV. Brno, Universita J. E. Purkyné. 1971, 292-321.
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tű herceg (más forrásokban: Brivinus dux5) egy bizonyos sala folyónál (circa fluvium qui dicitur 
sala) birtokot (beneficium) kapott és itt várat (munimen) építtetett, illetve egy másik oklevél sze
rint Brivinus 100 mansust kap a Valchau folyó6 mellett. Koller ezt a Pribina-féle adatot Koch Sten- 
bergnél olvasta,7 s bizony ma is csodálhatjuk gyors tájékozódását és nagy olvasottságát. Magáról a 
helyről csak annyit tudunk, hogy Alsó Pannóniában (Pannonia Inferior) volt és hogy a Sala folyó 
tavának erdős ligetében (in quodam nemore et palude salae fluminis8) kezdett építkezni. Eléggé 
különös, hogy ezt a latin mondatot újabban úgy fordítják, hogy a Zala folyó mocsaras berkében.9 
Egyelőre ne foglalkozzunk azzal, hogy józan ésszel a Zala folyó tavának lehet-e a Balatont nevez
ni, hanem inkább arra figyeljünk, miért nem mondja meg a salzburgi Névtelen, a Conversio szer
zője, hogy a Balaton mellett feküdt Pribina vára? Talán nem ismerte a Balaton nevét? Éppenhogy 
kiválóan ismerte, hiszen a 6. fejezetben elmondja, hogy Pipin 796-ban seregével betört Hunia-ba 
(in Hunia), az előkelők meghódoltak neki és amikor az avarok ringjéből (Rinch) visszatért, bejárta 
Alsó-Pannónia Balaton körüli részét (circa lacum Pelissa) a Rába folyón túl (ultra fluvium, qui di
citur Hrapa) s így jutott el a Dráváig (ad Dravum).10 11 Sőt, egész Pannóniát ismerte, mert megemlíti, 
hogy a szentéletű püspök lehajózott a Dunán Alsó-Pannónia vidékéig (per alveum Danubii usque 
ad fines Pannoniae inferioris). Ha pedig ismerte Pannóniát, elképzelhető-e, hogy a Zala folyócskát 
emlegesse a Balaton helyett?" Aligha képzelhető el. Ennek ellenére 1854-ben Wattenbach kijelen
tette, hogy a Conversio-ban szereplő Pribina-vár (civitas Privinae), amelyet a 861 után a fia Kocel 
örökölt s amelyet „újabban” (in castro Chezilonis noviter Mosapurc vocato12) Mosapurc-nak ne
veznek, azonos Zalavárral!13 S 145 éve a „mérvadó” magyar és külföldi történészek hallani sem 
akarnak más lehetőségről. Zalavái-Mosaburg: sérthetetlen szent dogma lett!14 Pedig nem akármi
lyen horderejű kérdésről van szó, hiszen a Balaton melletti Zalavár egyrészt már a XI. század vé
gén Zala vármegye székhelye lett (kezdetben Kolon volt a megyeszékhely, Zalavár első említése 
nagyon késői, 1222, Zala vármegyéé is: 1134.15), másrészt ha Zalavár volt Pribina szláv dux szék
helye, az egész Dunántúl szláv története megalapozottá válik. Arról nem is szólva, hogy Boba Im
re például a magyar honfoglalás egyik legdöntőbb csatáját (907-ben), a brezalauspurc-i csatát 
(amelyet általában Pozsonnyal szoktak azonosítani) Mosaburggal veszi egynek.16

5 Német Lajos 861. évi oklevele: Codex Diplomatics Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Ed. Ivan Kukuljeviő Sak- 
cinski. I. Zagrebu 1874, 49. -  vő. Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a IX. században. Életünk 
35(1997) 1151.

6 Vékony Gábor Valcummal (Fenékpuszta) azonosítja, Bóna István -  józanabbul -  a mai burgenlandi Wulka folyócská
val. Bóna István, Avarok. In: Magyarország története 1/1. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Főszerkesztő: Szé
kely György. Szerkesztő: Bartha Antal. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 361.

7 Koch-Sternberg, Abhandlugen der historischen Classe der bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1841.
8MMFHIV. 312.
9 A magyarok elődeiről... 1958, 154. -  Szőke Béla Miklós, Plaga Orientalis. (A Kárpát-medence a honfoglalás előtti év

században). In: Honfoglaló őseink. Szerkesztette: Veszprémy László. Budapest, Zrínyi. 1996, 35.
10 Herwig Wolfram, Conversio. 46-47.
11 Salamon Ferenc, Mosaburg és megyéje. (Kútfő tanulmány). Századok 16 (1882) 110-111.
12 MHK 312-313. -  MMFH IV. 319.
13MGHSS XI. 14.
14 Bakay Kornél, Magna Moravia és a frank Oriens. „Hazát kell néktek is teremteni” sorozat. Magyar Fórum, 1996. szep

tember 26.
15 Vándor László, A királyi hadiút mentén. In: Évezredek üzenete láp világból. (Régészeti kutatások a Kis-Balaton terüle

tén 1979-1992). Szerkesztette: Költő László, Vándor László. Zalaegerszeg, 1996, 146.
16 Boba Imre, A brinf political history of the Pannonias and Dalmatia in the ninth century. Egyetemi előadás Münchenben. 

In my opinion Brezalauspurc is the former Blatnograd (Mosaburg) civitas Cheziloni, which was given to Brazlav in 898, 
hence the new name Brezalaus-Burc. -  Rendkívül élesen és tisztán elemezte ezt a kérdést Fekete Zsigmond, Hol volt, 
hol nem volt Pribina országa? Népszerű Történelmi Füzetek 3. Buenos Aires, Ősi gyökér kiadása. 1978. Az első kiadás 
1880-ban volt.
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Magától értetődő, hogy a feltevést kezdettől szerették volna régészeti leg alátámasztani, ezért a 
magyar régészet egyik megalapítója, Rómer Flóris Ferenc 1881-ben ásatásokat is kezdett Zalavá- 
rott. Egy közel 9 m hosszú és 130 cm széles kőfalat találtak, amelyet templomfalnak véltek, mivel 
a kőpadozat alatt sírok kerültek elő. Később (1887, 1891) Récsey Viktor is ásatott itt,17 ám semmi 
különöset nem talált. Azután több, mint félévszázadon keresztül nem történik itt kutatás. Elköny
velték, hogy az 1569 után Giulio Turco által felmért és lerajzolt Zalavár római alapokon épült18

bencés kolostor erődítése 
révén alakult várrá,19 ha
sonlóképpen m int So- 
mogyváron történt,20 a vé
delmet pedig elsősorban 
nem az erős falak, hanem 
a m ocsaras környezet 
nyújtotta.21

Nos, itt az első komoly 
kérdés: mióta mocsaras 
vidék Zalavár környéke 
és a Kr. sz. utáni VIII-IX. 
században az volt-e? A 
Conversio-ban szereplő

268. kép: A Balaton mai me
dencéje a pleiszto
cén korban. (Lóczy 
nyomán)

269. kép: A Balaton kiterjedé
se különböző korok
ban.

palus szó elsősorban tavat 
jelent, de mocsarat is jelöl
hettek vele (11. fejezet), 
ám a fuldai évkönyvben a 
896. évnél22 egyenesen az 
áll, hogy a császár (impera
tor) Pannónia védelmét a 
mocsár-várral együtt (cum 
űrbe Paludarum) erre az

17 Bakay Komél-Kalicz Nándor-Sági Károly, Magyarország régészeti topográfiája 1/1. Veszprém megye régészeti topog
ráfiája. Főszerkesztő: Gerevich László. Szerkesztő: Sági Károly. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1966, 21/32. lelőhely.

18 Ez Henszlmann Imre feltevése volt. Id. mű (1864) 112.
19 Zalavárat is a XVIII. század elején (1702) I. Lipót felrobbantotta.
20 Bakay Kornél, Feltárul a múlt? A múlt jövője. Budapest, Múzsák. 1989, 272.
21 Sós Ágnes, Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Budapest, Akadémiai Kiadó. Archaeologia Hungarica 41 (1963) 7.
22 MGH SS I. 413. -  Documenta Historiae Croatiae periodum antiquam illustrantia. Coll. Fr. Raiki. Zagrabiae 1877, 381. 

-  Annales Fuldenses. AQDGM VII. 1960, 168.
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időre Braszlávra (tuendam Brazlawoni), a hercegére (duci suo) bízta.”23 A Balatonnak, a keletkezé
se korában, a mainál (106-107 m A. f.) legalább 6-8 méterrel magasabb vízállása volt, egyébként 
nem alakulhattak volna ki a partvidéken a nagy tőzegtelepek,24 ám az újkőkortól (!) kezdve a nép- 
vándorlás korán át a XVII. századig sem a Kis-Balaton vidéke, sem Zalavár környéke nem volt 
mocsaras terület!25

A Kis-Balaton lápos, vizenyős világa 1836 után keletkezett, amikor is a feliszaposodó tóme
dencét majdnem teljesen ellepte a nádas. Addig nyílt víz volt. De csónakázni lehetett még ekkor is 
a Zalán és a Cölömpös árkon, sőt a szigetek között is. A Sió-csatornát 1863-ban nyitották meg, a 
Zala folyót pedig 1886-ban szabályozták. Ettől az évtől kezdve ömlik a Zala folyó Fenékpusztánál 
a Balatonba. A mainál alacsonyabb vízállás volt a római korban is, az avar korban is, és a IX. szá
zadban is. Fonyód-Bélatelepen a vízszint a X. században nem érte el a 104 m-t, tehát a mainál

23 A magyarok elődeiről. 1958, 165.
24 László Gábor, A balatonmelléki tőzeglápok és berkek. In: Lóczy Lajos, A Balaton környékének geológiai képződ

ményei. Budapest, 1913. -  Cholnoky Jenő id. mű 37.
25 Sági Károly, A Balaton szerepe Fenékpuszta, Keszthely és Zalavár IV-IX. századi történetének alakulásában. Antik Ta

nulmányok 15 (1968) 18 skk. -  uő Egy történeti vita természettudományi kapcsolatai. (Válasz dr. Simonyi Dezső észre
vételeire). Antik Tanulmányok 19 (1970) 200 skk. -  uő Újabb balatoni vita. (Válasz dr. Bendefy László észrevételeire). 
Antik Tanulmányok 20 (1971) 485 skk. -  vö. Györííy György-Zólyomi Bálint, A Kárpát-medence és Etelköz képe egy 
évezred előtt. Magyar Tudomány 103 (1996) 903.
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másfél-két méterrel alacsonyabb vízállás 
volt.26 Ezt igazolják a legújabb hiteles 
ásatások is, például Zalaszabar-Borjúállás 
szigeten, ahol „a mainál mintegy 2 méter
rel alacsonyabb vízszinttel számolhatunk 
a 9. században. Ez azt jelenti, hogy nem
csak a zalavári Vársziget, de a környező 
alacsonyabb dombok is teljesen szára- 
zak, lakhatók voltak.”27 A Borjűállás-szi- 
geten IX-X. századi településnyomok fe 
lett volt észlelhető törökkori28 iszapos 
hordalék-lerakódás.29 Az 50-es években a 
Zalavár környéki szigetek között Csalog 
József dorongutakat fedezett fel,30 s bár 
korhatározó leleteket nem talált, keletke
zésüket -  beilleszkedve a „mérvadó vo
nulatokba” -  a IX. századra tette, holott 
nyilvánvaló, hogy XVI. század utániak, 
amint például hasonló szerkezetű dorong- 
utak városainkban is készü ltek  a 
XVI-XVII. században, például Kősze
gen, a Sziget nevű városrészben. A köz
helyek azonban kiírthatatlanok, így azon 
sem nagyon elmélkedünk: vajon miért 
nevezzük a legnagyobb tavunkat ószlávul 
mocsárnak (Blatno-Balatin), amely szó 
már 1055-ben magyar átiratban is előfor-

271. kép: Dunántúl főbb útvonalai a közép
korban. (Graf 1929, 152. о. után)

272. kép: Zalavár környéke a későközépkori
dorongutakkal (pontozott vonalak).
(Csalog 1960, 139. és Szőke 1976,
72., 1. kép)

26 Vékony Gábor id. mű (1997) 1164.
27 Müller Róbert, Karoling udvarház és temetője Zalaszabar-Borjúállás-szigetről. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztet

te: Kovács László. A honfoglalásról sok szemmel I. Főszerkesztő: Györffy György. Budapest, Balassi. 1994, 91. -  uő 
Évezredek üzenete a láp világából. Kaposvár-Zalaegerszeg, 1996, 135 skk.

28 Iványi Béla, Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török időkben. A Göcseji Múzeum jubileumi Emlékkönyve 
1950-1960. Zalaegerszeg, 1960, 161-179.

29 Szőke Béla Miklós-Vándor László, Kísérlet egy táji egység településtörténeti rekonstrukciójára. (A Kis-Balaton progra
mot kísérő régészeti leletmentő ásatások/1980-1985/ tapasztalatai. Zalai Gyűjtemény 26 (1987) 94.

30 Csalog József, Híd- és dorongutak Zalavár környékén. A Göcseji Múzeum jubileumi Emlékkönyve. Zalaegerszeg, 
1960, 137-147.
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dúl?31 És miért képzeljük azt, hogy a „blatni jezer” (mocsaras tó) alapján nevezték el Zalavár ősét 
Blatnogradnak, Mocsárvárnak (vő. urbs paludarum), azaz Sárvárnak,32 amely szláv nevet a néme
tek Mosapurc-ra fordították?33

A Szent István király által 1019-ben alapított zalai Szent Benedek-rendi apátság abbatia de Za
la templomának védőszentje Szent Adorján, amely templomnak vázlatos alaprajzát Turco megörö
kítette. A Várszigeten tehát volt templom, nem is egy. Ezen egyháznak díszes és szép kőfaragvá- 
nyai34 maradtak fenn, annak ellenére, hogy a göttweigi német bencések a zalaapáti új rendházukat 
nagyobbrészt a zalavári apátság köveiből építették meg. Ezek a faragványok azonban XI. száza
diak. Miért lényeges ezen templom Szent Adorján (Hadrian) patrociniuma? Azért, mert a Pribina- 
féle erődítményben is volt egy Szent Adorján tiszteletére szentelt templom: „Utóbb pedig Pribina 
(Priwina) kérésére Liupram Salzburgból mesterembereket küldött neki, kőműveseket meg festőket, 
kovácsokat és ácsokat, akik Pribina városában (infra civitatem Priwinae) egy tiszteletre méltó 
templomot építettek, amelyet maga Liupram érsek építtetett... Ebben a templomban Adrianus vér
tanú pihen eltemetve (in qua ecclesia Adrianus martyr humatus pausat).35 Ugyanerről megemléke
zik I. Ottó 977-ben Passauban kiállított oklevele is: ad Mosapurch abbatiam ubi sanctus Adrianus 
requiescit.36 „Mindezek alapján fel kell tenni, hogy a Szent István alapította zalavári apátságot Pri- 
vina korával (Szent Adorján) kultusz folytonossága kötötte össze.”37 A magyar történettudomány 
álláspontját e kérdésben a legegyértelműbben Györffy György fogalmazta meg: „Mosaburg és Za
lavár azonosítását a közös mocsárvár-jelleg és a Szent Adorján patrocinium alapján fogadjuk el.”38 
A mocsár-kérdést, amint láttuk, törölhetjük az érvek közül, a Szent Adorján-kultusz egybeesése 
pedig nyilván véletlen, hiszen a középkorban 33 
Szent Adorján vértanút tisz te ltek .39 Ennek 
ellenére feltételezik, hogy „az Árpád-kori Szent
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31 Bárczi Géza, A tihanyi apátság alapítólevele, mint nyelvi 
emlék. Budapest, 1951, 13.

32 Zalavárt Sárvárnak soha senki nem hívta!
33 Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest,

Akadémiai Kiadó. 1978, 80. -  vö. Emst Dümmler, Über 
die südöstlichen Marken des fränkischen Reiches unter 
den Karolingen (795-907). Archiv für Kunde österreichi
scher Geschichtsquellen 10 (1853) 33: Kurze Zeit darauf 
erhielt er sogar einen Theil von Unterpannonien an dem 
Flüsschen Szala vom Könige zu Lehen, woselbst er in 
Wald und Sumpf eine Stadt anzulegen begann, Mosa- 
burch geheissen.

34 Tóth Sándor, A keszthelyi Balatoni Múzeum középkori 
kőtára, Keszthely, 1988.

35 MMFH IV. 54.
36 Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Hrsg.

Gesellschaft für Ältere DG. Hannover, 1888, 186., 165. 
oklevél és 394., III. Ottó 984-ben Mainzban kiállított ok
levele. -  Urkundenbuch des Burgenlandes und der an
grenzenden Gebite der Komitate Wieselburg, Ödenburg 
und Eisenburg. Bearbeitet Hans. Wagner I. Graz-Köln,
Böhlaus Verlag 1955, 14-15.

37 Bogyay Tamás, Megjegyzés Mosapurc-Zalavár kérdésé
hez és a pannóniai kontiuitás -  kutatás módszertanához.
Századok 123 (1989) 492.

38 Györffy György, Opponensi vélemény Sós Ágnes kandidátusi disszertációjáról. Archaeológiai Értesítő 94 (1968) 114.
39 Bogyay Tamás, Történeti forrás -  és művészettörténeti stíluskritika Zalavár körül. Zalai Múzeum 4 (1992) 170.

273. kép: Zalavár-Vársziget ásatási helyszínrajza.
(Sós 1976, 109.)



ŐSTÖRTÉNETÜNK RÉGÉSZETI FORRÁSAI 259

Adorján templom a karoling-kori templom helyén, annak felhasználásával épült.”40 Ezt a hipotézist 
kellett a régészeti ásatásoknak bebizonyítania.

A nagyszabású ásatásokat 1946-ban (!) Zalavár-Récéskúton és Zalavár-Várszigeten Radnóti 
Aladár kezdte el, majd -  Radnóti (1913-1972)4' 1957-ben elhagyta az országot, -  1948-ban Sopro
ni Sándor, 1951-ben pedig Fehér Géza vette át. Fehér Géza fő munkatársa volt: B. Mikes Katalin 
és Sós Ágnes. Aligha tagadható, hogy a zalavári ásatásoknak 1946-ban igen súlyos politikai tartal
ma volt, hiszen a szovjet megszállás alatt egyre keményebb diktatúra megkövetelte a szláv népek 
magas kultúrájának és döntő befolyásának kimutatását és hangoztatását. Erre legjobb példa Mol
nár Erik, aki 1949-ben kinyilvánította, hogy „Pribina szláv állama a magyar állam alapja volt,”42 
holott Pribinának semmiféle szláv állama nem volt és a frank dukátusa a legcsekélyebb hatással 
sem volt a magyar államra. Zalavár és Mosaburg azonosítása körüli vita több, mint egy évszázad 
óta tart, mert mindannyian nagyon jól tudjuk, mennyire igaza volt Salamon Ferencnek abban, 
hogy „a tudományban a legkisebb tévedés sok igazságnak állhatja útját.”43 Salamon Ferenc bebizo
nyítja, hogy a Quinque Basilicae-nek semmi köze sincs Pécshez,44 másrészt a sala szó ónémet jogi 
műszó (Saal), amely épületet és templomot is jelentett, de jelentett mocsarat képző folyót is (vö. a 
magyar sellye, selyeg szóval). Bebizonyítja, hogy a Conversióban és az oklevelekben szereplő cca. 
30 helynév egyike sem azonosítható magyarországi helynevekkel, így sem a Sala folyó, sem Mo- 
sapurc nem kereshető a hajdani magyar királyság területén.45 Salamon Ferenc éles szemmel meg
látja, hogy Mosaburgot Karantániában46 (a mai osztrák Carinthia) kell keresni! Hasonló ered
ményre jutott Stessel József is,47 megerősítve Salamon Ferenc vélekedését, hogy Mosaburgot a mai 
Klagenfurt közelében kell keresnünk.48 A súlyos ellenvetésekre azonban ügyet sem vetettek, 
amelyben jelentősen közrejátszott Melich János nyelvész, aki „vitán felülállónak” minősítette a 
Zalavár = Mosaburg-kérdést,49 50 sőt azt is kinyilvánította, hogy Pribina népe északi szláv (szlovák
tót) volt. Ennek az ellenérveket semmibevevő, durván lekezelő eljárásnak jó példája, hogy a Zala- 
vár-monográfiákban csak egy fél mondattal utalnak a másfajta értelmezésekre, azokat hamis értel
mezéseknek és félrevezetőknek nevezve.30 S ettől kezdve már mindent úgy találnak meg az ásatá
sokon, hogy az pontról-pontra megegyezzen az írott források részleteivel. Erre erősen oda kell fi-

40 Uott 171.
41 Hans Jörg-Kellner, Aladár Radnóti. Bayerische Vorgeschichtsblätter 37 (1972) 279-280.
42 Molnár Erik, A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Budapest, Szikra 1949, 123. -  uő. A magyar 

társadalom története az Árpádkortól Mohácsig. Budapest, Szikra. 1949, 100-112. -Molnár Erik hű emberei: Elekes La
jos, Léderer Emma és Székely György pontosan elismételték a „nagyjelentőségű tételt”: Magyarország története a korai 
és a virágzó feudalizmus korszakában. (A honfoglalástól 1526-ig). Egyetemi tankönyv. Budapest, Tankönyvkiadó. 
1957, 16-17. (Itt jegyzem meg, hogy Kristó Gyula viszont Elekes Lajos kedves tanítványa volt.)

43 Salamon Ferencz, Mosaburg és megyéje. (Kútfő tanulmány). Századok 16 (1882) 93.
44 Ezt ma már elfogadják: Tóth Endre, A kereszténység a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében. In: Honfoglaló őseink. 

Szerkesztette: Veszprémy László. Budapest, Zrínyi. 1996, 159. - Vékony Gábor, A Káipát-medence népi-politikai vi
szonyai a IX. században. Életünk 35 (1997) 1149.

45 Salamon Ferenc id. mű ( 1882) 111.
46 A mai Maria-Saal város régi neve Karantana volt, ezt ferdítették el Carnuntumra, ezért az inter Sabariam et Carnuntum 

nem Deutsch-Altenburg és Szombathely közötti térséget jelenti !
47 Stessel József, Zalavár és Pécs Privina tartományban. Századok 36 (1902) 832-839. - uő. Zalavár és Mosaburg. Száza

dok 40 (1906) 268-270.
48 Az azonosítás bizonytalanságra jellemző, hogy V. Sasinek, Zalavár és Mosaburg. Századok 40 (1906) 172-174. Mosa

burgot Mosonnal vélte azonosnak, Zalavárt pedig Salapiuginnal. Moson német neve azonban Wieselburg és nem Mos- 
burg!

49 Melich János, Szláv jövevényszavaink. I. Budapest, 1903.
50 Sós Ágnes, Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavár. Archaeologia Hungarica 41 (1963) 5: die fälsche Auslegung 

dieses Ausdruckes war bei der Identifizierung des Ortsnamens anfangs irreführend,...
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274. kép: A zalavár-várszigeti temető262. sírjának rekonstrukciója. (Fehér 1954, 222., 11.)

gyelnünk, mert hatalmas tanulságokat tartogat számunkra. S az is tanulságos persze, hogy mit je
lent, ha egy területet évtizedeken keresztül kiemelt kutatási övezetnek nyilvánítanak. Zalavár és 
környéke lényegében 1946-tól kiemelt terület, ahol 1954 után, némi szünettel, 1961-ben folytatták 
az ásatásokat, majd 1973-tól ismét sikerült pénzt szerezni. A legutolsó ásatásai idény 1987-1992 
között volt.51 A Zalavár-Vársziget déli részén egy temetőt tártak fel 354 sírral, amelyből Fehér 
Géza szerint 290 szláv volt és 20 frank.52 (Sós Ágnes 391 sírról beszél, amelyből 51 IX. századi és 
ezen belül 19 nagykoporsós.53) A sírok egy építmény körül helyezkedtek el s ez az épület nyilván 
azonos a háromhajós bazilikával, amelynek alaprajzát Giulio Turco rajza őrizte meg. Ezt a templo
mot, miután sérthetetlen alaptétel, hogy Zalavár = Mosaburg, azonosították a Liupram által 850- 
ben felszentelt Szűz Mária, Isten anyja (in honore sanctae dei genitricis Marie) templommal.54 Ez a 
több, mint kétséges, meghatározás55 nem bizonyult tartósnak. A temetőt a IX-XI. században hasz

51 Cs. Sós Ágnes, Zalavár az újabb ásatások tükrében. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László. A hon
foglalásról sok szemmel. Főszerkesztő: Györffy György. 1. Budapest, Balassi. 1994, 86.

52 Fehér Géza, Les fouvilles de Zalavár (1951-1953). Rapport préliminarie. Acta Archaeologica ASH 4 (1954) 201-265.
53 Cs. Sós Ágnes id. mű (1976) 115.
54 Szőke Béla Miklós id. mű (1987) 56.
55 Joachim Werner, Á. Sós, Ausgrabungen...1963. c. könyvének recenziója: Da her höchste Punkt der Insel durch eine gro

ße Sandgrube zerstört ist, läßt sich nicht sagen, ob dort Priwinas Wohnsitz oder die um 850 vom Salzburger Erzbischof 
Liupram geweihte Marienkirche anzunehmen ist.
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275. kép: A Zalavár-Récéskúti templom
alaprajza. (Szőke 1976, 87., 6. kép)

276. kép: A Zalavár-Récéskúti templom cö-
löplyuk-rendszere.

nálták, de -  állítólag -  egyetlen magyarokra jellemző 
tárgy sem volt benne.56 A zalavári három hajós temp
lom nyilvánvalóan Árpád-kori, amint ugyancsak XI. 
századi eredetű a kis kápolna is. A legutóbbi ásatások 
során a Vársziget középső részén előkerült egy nagyjá
ból köralakú erődítmény nyoma, amelynek átmérője 
216 m, területe 36 000 négyzetméter. Bárdolt facölö
pökből készített palánkvár volt ez, amelynek a középső 
részén egy másik nagyméretű (első periódusban 25 m 
hosszú, a másodikban 50 m hosszú), háromhajós, elő- 
csarnokos és ún. szentélykörüljárós templom maradvá
nyára leltek s ezt, megint csak minden objektív történeti 
alap nélkül, csakis abból kiindulva, hogy ez a föld Mo- 
saburg földje, tehát itt kell lennie mindannak, amit a 
Conversio szerzője leírt, azonosították Szent Adorján 
templomával. (Az ásató Sós Ágnes először ezt tartotta a 
Mária templomnak.) A szentélykörüljáró területén, egy 
padló alatti gödörben színes, kerek aranyfestésű ablak
üveg-darabok és ólomfoglalat-töredékek voltak,57 ame
lyeket az ásató IX. századinak vélt, én azonban a S o 

mogy vári analóg leletek alapján ebben kételkedem s 
legkorábban a XI. század végére keltezném őket, arról 
nem is szólva, hogy a jelzett templomtípus Európában 
ismeretlen a XI. század előtt. Az talán külön magyará
zatot sem kíván, mennyit ér az a tudományos érvelés, 
amely szerint a zalavár-várszigeti nagy templom csakis 
850 körüli lehet, 950-970 köröli pedig nem, mivel „a 
magyar honfoglalást közvetlen követő évtizedek törté
neti adottságai (?) kizárják (?!) a nagyszabású temp
lomépítkezés lehetőségét.”58 Az erődítmény területén, a 
templom-maradványtól északra 40 m-re egy lakótorony 
falmaradványait találták meg, amelyeknek a keltezése 
ugyancsak „igazított”, tehát IX. századra helyezett. A 
nagy templom körül Árpád-kori sírok is vannak, tehát a 
lakosság háborítatlanul élt itt és használta a templomait 
és egyéb épületeit.

A várszigettől északkeletre terül el a Récéskút-szi- 
get, ahol 1946-1947-ben egy 20,2 m x 21,1 m-es há
romhajós kőbazilikát s körülötte egy temetőt tártak fel, 
a szentélyek kívül egyenesen, belül félkörívesen záród
nak, amelyet az ásatók nyomban Pribina-templomának

56 Sós Ágnes, Die slawische Bevölkerung Westungarns im 9. 
Jahrhundert. Münchner Beiträge zur Vor und Frühgeschichte 22 
(1973) 182.

57 Sós Ágnes id. mű (1994) 88.
58 Sós Ágnes, id. mű (1994) 89.
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277. kép: A Zalavár-Récéskúti elképzelt nagy szláv fatemplom re
konstrukciója, amely sohasem létezett! (Sós 1969, 64., 
11-12. kép)

kiáltottak ki. Radnóti Aladár feltárá
sa azonban pontatlan  volt, ezért 
1961-1963 között Sós Ágnes ismét 
kiásatta az egész templomot.59 Ekkor 
az már világos volt, hogy ez a kő
templom nem IX. századi, hanem XI. 
századi. Tehát nincs Pribina-temp- 
lom. Azaz, mivel lennie kell, csakis 
az lehetséges, hogy e kőtemplom 
alatt volt, mégpedig egy hatalmas fa
templom (teljes hossz 30 m, széles
ség 19,5 m) formájában. Ennek meg
van a bizonyítéka: a cölöplyukak 
rendszere. A fatemplom cölöpjei kö
zötti falazat nem volt teherviselő, mi
vel nyeregtetős volt az épület.® A fa
templom is háromhajós volt, a főhajó 
szélessége 8 m, az oldalhajóké 4 m. 
A fatemplom legkorábban a IX. szá
zad első harmadában épült, körülötte 
temető volt, ezt a fatemplomot azon
ban később megnagyobbították, majd 
e két fatemplom-előzmény után épült 
fel a kőbazilika.6' Azt már Bóna Ist
ván is észrevételezte, miért volt oly

59 Cs. Sós Ágnes, Bericht über die Ergebnisse 
der Ausgrabungen von Zalavár-Récéskút in 
den Jahren 1961-1963. Acta Archaeologica 
ASH21 (1969)51-103.

60 Sós Ágnes id. mű ( 1969) 60: Das Maurer
werk trug keine Belastung, denn das Ge
wicht des Satteldaches...lag an den Holz
balken.

61 Sós Ágnes id. mû (1969) 76: Diese Überle
gungen veranlassen uns auch die Datierung 
der Steinbasilika zu ändern.

278. kép: A Zalavár-Récéskúti templom
ba -  az elképzelések szerint -  
egykor csónakon jártak a hí
vők, holott a XVI. századig szá
raz kiemelkedés volt! (Fehér 
1953,49.)

279. kép: A középkori épület-állványzat
szerkezete. (Schneider 1986,
29., 11. kép)
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hatalmas a zalavári fatemplom,62 arra azonban, hogy a cölöplyukak ugyanabban a szintben jelent
keztek, mint a kőtemplom szintje, Tóth Sándor jött rá.63 64 Ez ugyanis azt jelenti, hogy a cölöpök nem 
korábbiak a kőtemplomnál. És mi volt a rendeltetésük? A falazáshoz készített állványzat tartó 
szerkezetei voltak, amint ezt magunk is megfigyelhettük Somogyváron.“ Koruk, véleményem sze
rint, a XI. század, amint a templomkörüli temető sírjainak is. Ez azonban nem illeszthető a Mosa- 
burg-dogmához, ezért „áthidaló javaslat” született.65 Az első kőtemplom megépülhetett a IX. szá
zad közepén, majd a XI. század elején újjáépítették s ekkor keletkezett az állványzat cölöprendsze
re is. így már nincs akadálya annak, hogy ezt a templomot is nevesítsük és módjuk azt, hogy ez 
volt Pribina városában (in eadem civitatem) Keresztelő Szent János egyháza (eccleisa sancti 
Iohannis baptistae).66

Nos, mindezek után vegyük sorba a IX-XI. század közötti időszak írott forrásaiban szereplő 
helyneveket s lássuk hány helynevet azonosíthattunk biztonsággal és megalapozottan az egykori 
magyar királyság területén fellelhető magyar helynévvel?

808: Eoluespah = Wolsbach, Uuisaha = Wiesach, Uvintarpah = Winterbach. A mai Auszt
riában található helynevek, egykor az avar helységekkel (loca Avarum) voltak határo
sak.

811 : Bielaha = Pielach (St. Pölten és Melk között).
823 és 833: Litaha a Lajta menti Schönbrunn (Sconibruno) mellett (Alsó-Ausztria).
827-28: Nitrauensis = Nyitra? eccleisa Lauriacensis = Lorch.67
829: fluvius Spraza = Spratz folyó, Rapa = Rába.
830: Uuahouua = Wachau.
831 : Medilica = Melk, Grunauita = Grünz
832: Erlafa = Erlauf.
838: Kirichbach = Kirchbach, Cumenberg = Wienerwald (Bécsierdő).68
844: rivulus Sévira = Zöbernbach (Gyöngyös?).69 Brunnaron = Lebensbrunn.
847: Priwina birtokot kap.
859: Raba = Rába, Chuomberch = Wienerwald, Nuzpach = ?, Odinburch = Sopron?70
860: Salabiugiti = Zalabér?,71 ultra Salam fluviolum usque in Slougenzin = Szőc?,

Stresmen = ?, Uualtungesbah = Walungesbach = Egyházasbük??, Hrabagiskeit = 
Kecskéd?, Chirihstetin = Boldogasszonyfa ??, Savaria vadum = Zöbernfurt ?, 
Uuachreini = ?, marcha Uuangariorum = ?, Uutinesberc = Szálkő, azaz Vütöm (Kő

62 Béna István, Opponensi vélemény Sós Ágnes kandidátusi disszertációjáról. Archaeológiai Értesítő 95 (1968) 116.
63 Tóth Sándor, Régészet, műemlékvédelem, történelem. Építés- és építészettudomány 5 ( 1974) 623-629.
64 Az ásató Cs. Sós Ágnes ellenérveit lásd: id. mű (1976) 122-123.
65 Szőke Béla Miklós, Zalavár. Zalai Gyűjtemény 6 (1976) 83-84, 99.
66 Cs. Sós Ágnes, Megjegyzések a zalavári ásatások jelentőségéről és problematikájáról. Zalai Gyűjtemény 6 (1976) 109 

skk.
67 Vékony Gábor id mű (1997) 1319-1320.
68 Bóna István, Die Verwaltung und die Bevölkerung des karolingischen Pannoniens im Spiegel der zeitgenössischen 

Quellen. Mitteilungen des Arch. Instituts der UAW 14 (1985) 152-159.
69 Moór elemér, Westungarn im Mittelalter im Spiegel der Ortsnamen. Acta Litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis 

HFL 10. Szeged, 1936, 107., 286.
70 Schwartz Elemér, A nyugatnémetországi német helységnevek. Budapest, MTA. 1932, 124-125. -  Moór Elemér id. mű 

(1936)74-77.
71 Bogyay Tamás, Die Kirchenorte der Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Methoden und Möglichkeiten ihrer Lo

kalisierung). Südost-Forschungen 19 (1960) 54-56.
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szegnél72 73 vagy Velemnél?) vagy Ofenegg ?, civitas Sabaria = Szombathely, Peinihhaa 
= ?, Penninuanc = Ellodis = Edlitz, ecclesia Minigonis = Großpetersdorf?, Kunpoldes- 
dorf = Kobersdorf?13 Sicca Sabaria = Zobern? Kirschlag? Gencsapáti=74 Peinicahu = 
Pinkafő? Pinggau?,75 Salapiugin = Zalabér?, Chuartinahu = Koroknya? Karinta?, Ken- 
si = Kőszeg? Kenese? Ternperch = Ternberg, Sabniza = Saifenbach?, Nezilinpach = 
Nestelbach ?, Tudleipin =

864: Labenza = Lafnitz, Lapines?76
868: Treismafeld = ?
870: Cuminos montes = Bécsi erdő.
871: Conversio ВС: lacus Pelissa = Balaton, Hrapa = Rába, Dravus = Dráva, Danubius =

Duna, Treisma = Traismauer, fluvius Sawa = Száva, Sala = Zala?, Nitrava = Nyitra?, 
Salapiugin = ?, Dudleipin = ?, Ussitin = ?, Businiza = ?, Bettobia = Pettau, Ptuj, Stepi- 
liperc = ?, Lindolves-chirichun = ?, Quinque basilicas = Pécs??, Keisi = Kőszeg ?, 
Wiedhereschirichun = ?, Isangrimes-chirichun = ?, Beatuses-chirichun = ?, Otachares- 
chirichun = ? Paldmuntes-chirichun =?, Mosapurc = Zalavár ?, Ortahu = ?,77 Weride = 
?, Spizzun = ?, Termperch = ?, Fizkere = ?, Cella = Celli, Ztradach = ?, Quartinaha = 
?, Muzzilihes-chirichun = ?, Ablanza = Ablánc patak Vas megyében.78 

876: Quartinaha iuxta Bilisasseo = ?,79 80 fluvius Sala = Zala ?, Raba = Rába,
885: Penninvuanc = ?, Vuitinesperch = lásd fentebb, Guntpoldesdorf = ?, Sabaria civitas =

lásd fentebb, sicca Sabaria = lásd fentebb, Mosapurc = Zalavár ??, Salapiugin = lásd 
fentebb, Quartinaha = lásd fentebb, Gensi = Kőszeg ?, V. Aecclesias = Pécs ??," Ru- 
ginesfeld = Sabniza = Saifenbach, Tudleipin = Dudleipin = ?

887: Quartinaha = ?, Sala -  Zala ?, Uueliga = ?,
891: Ruginesfeld im comitatus Dudleipa = ?, Peiniccaha = Pinkafő ?,
903: Liliunprvnno = ?, mons Commigenum = Bécsierdő, Sliwinihha = Schleinz?, Mediliha

= Mödling.
977: Nochstein = ?, flumines luaris = ?, rivolus Quartinespach = ?, rivolus Tinnilinpach = ?

mons Uuassinperch = ?, Atarhof = ?, Scafarefeld = ?, Ipsia = Ybbs, Megilicha = ?,

72 Kiss Lajos, A honfoglalás és a letelepedés a földrajzi nevek tükrében. Magyar Tudomány 103 (1996) 965.
73 Schwarz Elemér id. mű (1932) 104. - Moór Elemér id. mű (1936) 87., 137.)
74 Vékony Gábor, Az avaroktól a honfoglalásig. A IX. század régészeti kutatásának lehetőségei Vas megyében. Életünk 21 

(1984) 74.
75 Sicca Sabaria-t Szent Mártonhegyével (Pannonhalma) is azonosították: Fritz Zimmermann, Die vormadjarische Besied

lung des burgenländischen Raumes. Eisenstadt, 1954, 40. -  Schwarz Elemér id. mű (1932) 179-180. (Pinkafeld)
76 Moór Elemér id. mű (1936) 98.
77 Ortahu-t Bogyay Tamás, elvetve az Ortaháza azonosítást, Veszprémmel veszi egynek! Id. mű 67-69.
78 A magyarok elődeiről... Budapest, 1958, 224, 460. jegyzet: Nehezen és bizonytalanul azonosítható nevek. Györffy 

György Bettobia-t és Q. Basilicae-t veszi „biztosnak” (Pettau és Pécs). Az utóbbi nem helyes. A helyneveket tulajdon
képpen eddig senkinek sem sikerült azonosítania! Vö. Bogyay Tamás id. mű (1960) 57-70. Cella = Csele?, Terperch = 
Baranyaszentlőrinc? vagy Zsira?, Weride = Őriszentpéter? Quartinaha = Karinta? Salföld?, Muzziliches-chirichun = 
Meszlen? -  Lindolves-chirichun-t Vékony Gábor a Lindva folyó nevével véli azonosnak, Ussitin-t pedig kapcsolatba 
hozza Unzat nevével, aki Kocel öccse /id. mű (1997) 1326./. -  Az Ablánc patakra lásd: Moór Elemér id. mű (1936) 19- 
20. -  A MMFH IV. kötet 315: Dudleiipin-t Duljebszkával, Ussitin-t Wisitindorffal, Businza-t Pösnitz-cel, Lindolves- 
chirichun-t Lindvával, Keisi-t Kőszeggel veszi azonosnak, a többi meghatározásra kísérletet sem tesz.

79 Itt még az is kérdéses, hogy a Bilisasseo azonos-e a Pelissa-val, azaz a lacus Pelso-val, vagyis a Balatonnal? Felmerül
het, hogy ez a Bilisasseo talán az Aqua Balissae eltorzított neve. Vö. Branka Migotti, RanokräCanski grobni nalaz iz 
Velikih Bastaja kod Daruvara. Vjesnik 28-29 (1995-96) 128. Daruvár Poetovio és Sirmium között van, Zágrábtól kelet
re.

80 Itt sokkal inkább öt egyházról van szó! Vö. Salamon Ferenc id. mű (1882) 91.
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Treisma = ?, Tripoliza = ?, Holunpurch = ?, Penninuuanc = ?, Uutinisperch = lásd 
fentebb, Guntpoldesdorf = lásd fentebb, Rapa = Rába, Civitas Sabaria = Szombathely, 
sicca Sabaria = lásd fentebb, Penninchaha = lásd fentebb, Mosapurch = Zalavár?, Sa- 
lapiugin = lásd fentebb, Quartinaha = lásd fentebb, Gensi = lásd fentebb, Ruginesfeld 
= lásd fentebb, Durnawa = Somlóvásárhely ?, Pettovia = Pettau, Ptuj, Zistanesfeld = 
?, Treuuina = ?, Trauum = ?, Sulpa = Zuip = ?, Luonzniza = ?, Luminicha iuxta Ra
pam = ?, Nezilinpach = lásd fentebb, Sabniza = lásd fentebb, Tudleipin = 1. fennebb, 
Labanta = ?, Curzisa = ?

982: Nezilinpach = Nestelbach, Sabniza = Safenbach, Tudleipin = ?,
984: Tewrberch = Szentlőrinc ??, eccleisa Gundoldi = ?

Feltehetjük a kérdést: miért bíbelődünk annyit ezekkel a helynevekkel? Elsősorban azért, mert 
bizonyítani kívánjuk, hogy -  minden eddigi erőlködés ellenére -  Pannónia nagy folyónevein kívül 
(Duna, Dráva, Száva, Rába) csak a Balaton (Pelissa) és a Kőszeg melletti Ablánc patak neve biz

tos, valamint három városé: Pettau, 
Sabaria és Odenburg (Sopron). Min
den egyéb helynév teljesen azonosít
hatatlan Pannóniában! Vagyis: nagy 
valószínűséggel ezek a helynevek nem 
a Dunántúlon keresendők s legfőkép
pen nem a Balaton körül vagy attól 
délre! Ha viszont sem Mosapurc, sem 
a Conversio-ban felsorolt 30 helynév 
nem dunántúli, akkor Zalavár sem le
hetett soha Privnia és fia, Kocel „szék
városa”. Ezért nincs semmi nyoma ná
lunk Mosaburgnak.

Másodjára azért nagyon fontos a 
Mosaburg-kérdés, mert a Kárpát-me
dence VI-IX. század közötti lakossá
gának feltételezett magyar nyelvűsége 
ellen éppen, mint fő érvet, azt hozzák 
fel hogy a IX. századi helynevek nem 
magyarok: „Márpedig ha e régióban 
670 óta magyarok éltek, akkor meg
magyarázhatatlan ok a Salapiugin, Kei- 
si, Mosapurc, Ortahu, Termperhc, Fiz- 
kere, Ablanza féle nevek, amelyek el
ső hallásra is mutatják, hogy nem ma
gyar (hanem német és szláv) eredetű
ek...A magyar honfoglalás előtti Du
nántúlról ismert tucatnyi (vagy még 
több) helynév közül egyetlen sem fejt
hető meg finnugor alapon, azaz a ma
gyar nyelvből.”81 Ha felütünk egy régi 
helynévtárat,82 abban Nyugat-magyar-

280. kép: A Zalavár környéki IX. századi lelőhelyek (1. Letenye, 
2. Nagykanizsa-Fiivészkert, 3. Nagypáli, 4. Pókasze- 
petk, 5. Pakod -  kavicsbánya, 6. Zalaszentmihály, 7. 
Karmacs, 8. Keszthely-Dobogó /., 9. Keszthely-Dobo- 
gó IL, 10. Hévíz, 11. Cserszegtomaj, 12. Alsópáhok, 
13. Gyenesdiás, 14. Keszthely-Murvás, 15. Keszthely -  
városi temető, 16. Keszthely -  Szent Miklós temető, 
17. Keszthely -  Halászcsárda, 18. Fenékpuszta, 19. 
Balatonberény, 20. Balatonszentgyörgy, 21. Zalavár- 
Rezes, 22. Zalavár-Récéskút, 23. Zalavár-Vársziget, 
24. Zalaszabar-Borjúállás, 25. Zalavár-Mekenye, 26. 
Nagyrada, 27. Vörs-Papkert, 28. Vörs-Szegerdő felé, 
29. Főnyed Szegerdő. (Szőke 1976, 90., 7. kép)
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ország megyéiben és a dunántúli Zala és Veszprém megyében megtaláljuk Oedenburgot (Sopron), 
Kobersdorfot (Lakenbach), Márton-hegyét (Martinsberg, Mons Pannoniae), Felső Lendvát (Lindá
vá, Ober-Lindau), Pinkafeldet (Pinkafő), Stein am Anger-t (Sabaria, Szombathely), Günz-öt (Gin- 
sium, Kőszeg), Sárvárt (Sárvárinum, de soha sem Mosaburg!81 82 83), Alsó-Lindát (Lindva), Ráczkani- 
zsát (Desnia), Strigovát (Stridova), Növi Zrint (Neu-Serinvár, Novum Serinium), Keszthelyt, Sza- 
la-Várt, (Szalavarinum, de nem Mosaburg!) Fenék-Várt (Fenékvárinum), Veszprémet (Beszprimi- 
um), ám egyetlen olyan névalakot sem lelhetünk, amely hasonlítana a IX. századi helynevekre.

281. kép: Moosburg régészeti felmérése. (Kohla 1962.)

Ausztriában, Karinthiában viszont annál inkább megvan a Mosaburg helynév mind a mai na
pig, Klagenfurt közelében, Feldkirchentől és Gradeneggtől délre, pontosan ott, ahol néhány ma
gyar történész száz évvel ezelőtt jelezte. S ami a legkülönösebb itt, az ausztriai Moosburgban 1959 
óta ásatásokat is folytatnak Hermann Braumüller, dr. Gotbert Moro, prof. dr. Viktor Paschinger és 
Franz X. Kohla vezetésével, amelyekről nálunk egyáltalán nem vettek tudomást.84 A vendek ezt a 
Moosburgot Blatogradnak nevezik.85 Itt egy tó (Schwarzes moos, palus) partján, a víztükörnél 10

81 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 26. -  uö A Kárpát-medence és a 
magyarság régmúltja (1301-ig). Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Szeged, 1994, 33.

82 Geographia. Bél Mátyás előszavával, 1748-ból. Kinyomtatták 1777-ben. Hungária: 492-587. oldal
83 A mai burgenlandi Szigetnek volt a régi neve Sárvár. Moór Elemér id. mű (1936) 155.
84 Franz X. Kohla, Eine Versuchsgrabung in Moosburg. Carinthia I. Geschichtliche und volkskundliche Beiträge zur Hei

matkunde Kärntens. 150 (1960) 49-53. -  uó Zur Geschichte der Moosburg Zweite Versuchsgrabung im Burgstall der al
ten Moosburg. Carinthia 152 (1962) 233-248. -  uö Die Wehrgestalt der alten Moosburg in Kärnten. Carinthia 152 
(1962) 79-91. -  Újabban kétségbe vonják Kohla eredményeit. Manfred Fuchs szerint: Eine erste Durchsicht (!) der 
Kleinfunde ergibt als vorläufigen Datierungsansatz das 12. Ih. In.: Fundberichte aus Österreich 32 (1993/94) 607.

85 Moosburg természetesen a német nyelterületen másutt is előfordul, például a bajor Freisingen közelében (Geographia. 
1777, 303: Mosburgum), amelynek kolostorát (in loco Mosaburc) 1043-ban oklevél is említi: Die Urkunden der deut
schen Könige und Kaiser. Hrsg. H. Bresslau und P. Kehr. V. Berlin 1931, 140.
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m-rel magasabban három domb emelkedik. Az egyiken egy lakótorony állt, a másikon egy karo- 
ling-kori palota (pfalz, curtis regiae és curticula). A lakótornyos dombot mindmáig Amulf-domb- 
nak, vagy népiesen Etzel (Etele?) toronynak hívják, mivel a torony egyik oldala 17 méter magas
ságig áll. A négyzetes lakótorony külső mérete 12 m, a falvastagsága 2 m. A másik dombnak 
Thurnerhügel a neve. Megtalálták a védműveket, a sáncokat, egy tahidat, ciszternát, és a Conver- 
sio-ban emlegetett templomok közül létezett itt a Szűz Mária kolostor és Szent Rupert-templom. 
Az előkerült leletek egyértelművé teszik, hogy ez az épület együttes Karlmann és fia, Amulf ide
jén épült. A régi Moosburg környékén is megtalálható a sala név (Sallach patakot jelentett és Köf- 
lach mellett folyik a Sállá patak), de a tó partján ott sorakozik: Bösnitz = Businiza, Stefelberg = 
Stepiliperc, Spitzburg = Spizzun, Thernberg = Termperch, Schwarza = Quartinaha, Mutzenfeld = 
Muzziliches-chirichun, Wort = Weride, Allenz = Ablanza, Utschbach = Uussitin, Geissen = Keisi, 
Fischa = Fizkere, Maria-Straden = Stradach.

Ha a fentiek értelmében Pribina székhelyét Karinthiába helyezzük, ahol Pettau (Ptuj) is szom
szédos, egészen jó értelmezését nyerjük a Conversio szövegének és a későbbi okleveles adatoknak 
is. Nyomban érthetővé válik, hogy a salzburgi Névtelen Pribina városánál miért nem említi meg a 
Balatont, érthetővé válik a karoling birodalom keleti részének tartományi beosztása, amelynek va
lóban volt Carantania nevű régiója és ez nem Pannóniát jelenti, mint „meglepő, új elnevezés”,86 
hanem a dél-ausztriai Karinthiát. De érthetővé válik az is, hogyan adományozhatta I. Ottó 977- 
ben, a salzburgi érsekségnek azokat a birtokokat, amelyek -  állítólag -  a magyar nagyfejedelem
ség kellős közepén, Zalában feküdtek. Úgy, hogy nem dunántúli birtokokról van szó, hiába szere
pel a helynevek között Sabaria.87

Ennek alapján természetesen újra kell írnunk a Dunántúl és a Dráva-Száva-Mura vidék IX. 
századi történetét, hogy valósabban láthassuk a magyar honfoglalást.

86 Bóna István id. mű (1984) 350.
87 Sabaria keletkezhetett Saborovec szóból. Lásd: Salamon Ferenc id. mű (1882) 105.
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282. kép: Karinthia a korai középkorban. (Das Reich d. Salier. 1992, 8.)
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Szvatopluk Moraviája

A Balaton környéki frank hercegség' egykori léte tehát erősen megkérdőjelezhető. Nem kérdő
jelezhető meg azonban a Keszthely,1 2 Fenékpuszta,3 Zalavár,4 Zalaszabar,5 Zalakomár,6 Nagypáli,7 
Garabonc,8 Vörs,9 Gyenesdiás, Nagykanizsa,10 11 Letenye," Pókaszepetk,12 Sopronkőhida,13 Sopron-

1 Újabban már olyan torzításokkal találkozhatunk, amely -  frank helyett -  egyszerűen „Blatnói hercegségről” beszél 
(Blatnenszko knjazsetvo) 833 és 895 között, s természetesen Zalavár környékére helyezik a központot. Vö. Cirill-Metód 
enciklopédia I. kötet, Szófia 1985. Rec. Századok 121 (1987) 728.

2 Sági Károly, Adatok a Keszthely-kultúra korai szakaszának ötvösiparához. Zalai Gyűjtemény 21 (1984-1985) 23-32. -  
Kiss Gábor, Adatok a Keszthely-kultúra kutatástörténetéhez. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 30-32 
(1992) 245-251. -  Müller Róbert, Die Keszthely-Kultur. In: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Katalog 
der Burgenländischen Landesausstellung. Eisenstadt, 1996, 265-274.

3 Sági Károly, La colonie romaine de Fenékpuszta et la zona intérieure des forteresses. Acta Archaeologica ASH 1 (1951) 
87-90. -  uô. Die zweit altchristliche Basilika von Fenékpuszta. Acta Antiqua ASH 9 (1961) 397-459. -  uő. Das Problem 
der pannonischen Romanisation im Spiegel der völkerwanderungszeitlichen Geschichte von Fenékpuszta. Acta Antiqua 
ASH 18(1970) 147-196.

4 Lásd a korábbi fejezetet.
5 Müller Róbert. Gräberfeld und Siedlungsreste aus der Karolingerzeit von Zalaszabar-Dezsösziget. Anteus 21 (1992) 

271-336. -  uő. Zalaszabar-Borjúállás-sziget. In: Évezredek üzenete a láp világából. Kaposvár-Zalaegerszeg, 1996, 135- 
140.

6 Szőke Béla Miklós-Vándor László, 8-9 századi birituális temető Zalakomár határában. Zalai Gyűjtemény 18 (1982- 
1983) 69-85.

7 Müller Róbert, IX. századi sírok Nagypáliból. Zalai Gyűjtemény 8 (1978) 31-45.
8 Szőke Béla Miklós, Karolingerzeitliche Gräberfelder I-II von Garabonc-Újfalu. Anteus 21 (1992) 41-203.
9 Költő László-Lengyel Imre-Pap Ildikó-Szentpétery József, Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld 

Vörs aus dem 9-11. Jahrhundert (Ungarn, Komitat Somogy). Zur Problematik der Ethnika und archäologischen Kultu
ren im frühmitalterlichen Pannonien. Slovenská Archeológia 40 (1992) 223-239. -  uők magyarul: A Nyíregyházi Jósa 
András Múzeum Évkönyve 30-32 (1987-1989) 283-307. -  Költő László-Szentpéteri József, Vörs-Papkert „B” lelőhely 
VIII-IX. századi temetője. In: Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979- 
1992.) Szerkesztette: Költő László-Vándor László. Kaposvár-Zalaegerszeg, 1996, 115-122.

10 Szőke Béla Miklós, 7. és 9. századi településmaradványok Nagykanizsán. Zalai Múzeum 4 (1992) 129-167.
11 H. Kerecsényi Edit, IX. századi sírok Letenyén. Folia Archaeologica 24 (1973) 135-150.
12 Cs. Sós Ágnes, Jelentés a pókaszepetki ásatásokról. Archaeológiai Értesítő 100 (1973) 66-76. -  Cs. Sós Ágnes-Salamon 

Ágnes, Cemetery of the Early Middle Ages (6th-9th c.) at Pókaszepetk. Edited by Szőke Béla Miklós. Budapest, Akadé
miai Kiadó, 1995.

13 Török Gyula, Pogány kultusz emléke a sopronkőhidai temetőben. Folia Archaeologica 14 (1962) 83-92. -  uő Sopronkő
hida IX. századi temetője. Fontes Archaeologici Hungáriáé. Szerkeszti: Holl Imre. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1973.
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283. kép: A balatonszentgyörgyi IX. száza
di temető 7. és 22. sírja.

284. kép: A balatonszentgyörgyi IX. száza
di temető 6. sírja.

Présháztelep14 és Balatonszentgyörgy 
hazai lelőhelyeken előkerült régészeti 
leletanyag, valamint az ausztriai15 és a 
cseh-morva területeken16 napvilágra 
került emlékanyag.

Ugyancsak nem kérdőjelezhető meg 
a IX. században a szlávság egyre na
gyobb szerepe, noha Bartha Antal lel
kesült értékelése megalapozatlan, hogy 
ti. „a pannóniai szlávok nagy történel
mi érdeme, hogy a népvándorlás hullá
mainak elülésével ismét munkába vet
ték az elavult földeket és megteremtet
ték a magyarországi korai feudális ci

vilizáció alapjait.”17 Igen közel áll ehhez a felfogáshoz az a kijelentés, hogy a „mosaburgi grófság 
egyúttal azt a fejlődési modellt is felvillantja, ami Pannónia más részein is a jövőt jelentette volna, 
ha a honfoglaló magyarok megjelenése drasztikusan (?) meg nem szakította volna.”18 Teljesen fél-

14 Tomka Péter, A sopron-présháztelepi IX. századi teme
tő. Arrabona 11 (1969) 59-90.

15 Szőke Béla Miklós, Kora-középkori tanulmányok II.
(A Kárpát-medence IX-X. századi régészeti kutatásá
nak vázlata és fő kérdései). Zalai Gyűjtemény 26 
(1987)51.

16 V. Hruby, Stare Mesto. Velkomoravské pohrebiste „Na 
Valach”. Praha 1955. -  Lumir Poláíek, MikulCice im 8.
Jahrhundert. In: Reitervölker aus dem Osten. Eisen
stadt, 1996, 329-337.

17 Bartha Antal, Zur Frage der ungarisch-slawischen Be
ziehungen im 9. und 10. Jahrhundert. Acta Archaologi- 
ca ASH 17 (1965) 8: Es ist das historische Verdienst 
der pannonischen Slawen, dass sie nach dem Abebben 
der Fluten der Völkerwanderung die verwilderten Fel
der in Arbeit nahmen und die Grundlagen der frühfeu
dalen Zivilisation in Ungarn schufen.

18 Szőke Béla Miklós, Plaga Orientalis. (A Kárpát-me
dence a honfoglalás előtti évszázadokban.) In: Honfog
laló őseink. Szerkesztette: Veszprémy László. Buda
pest, Zrínyi. 1996, 39.

285. kép: A szlávok betelepülése Közép-Európa
térségeibe a VI. században. (Macsinszkij 
1976, 86., 1. kép)

286. kép: A szlávok betelepülése Közép-Európa és a
Kárpát-medence térségébe a VI-VIII. szá
zadban. (Macsinszkij 1976, 87., 2. kép)
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287. kép: A szlovákok által elképzelt 
iín. nagymorva birodalom 
kiterjedése. (Vel’ka Morava. 
1964)

revezető Csorba Csaba új könyvé
nek19 fogalmazása is, amely szerint 
Amulf bajor herceg székhelye Za- 
lavár=Mosaburg lett volna, ugyan
akkor a morvák országa magában 
foglalta volna az egész Dunántúlt.

A morvák jelentős szerepe a IX. 
században természetesen nem ké
pezheti vita tárgyát, valamint az 
sem, hogy Cirill és Method püspök 
fontos helyet töltött be ebben a 

korszakban. Lássuk hát a morvák históriáját, annál is inkább, mivel velük már a honfoglaló ma
gyarok is szoros kapcsolatban voltak: hol ellenségként, hol szövetségesként! Mindenek előtt le 
kell szögeznünk, hogy a Kárpát-medencében szláv népek az avar honfoglalást megelőzően nem 
mutathatók ki sem az írott forrásokban, sem a régészeti anyagban. A szlávok dalmáciai és szerbiai 
megtelepedése sem következett be a VI. század előtt. A morvákról először 822-ben hallunk, ami
kor is a frankfurti birodalmi gyűlésen követeik -  az avar követekkel együtt -  Marvani néven meg
jelentek és hűségeskűt tettek. Fontos itt megjegyezni, hogy a megelőző harcok Ljudevit herceg 
Sziszek (Siscia) körüli területén, tehát délen folytak.20 Első fejedelmükről 833-ban hallunk, akinek 
neve Mojmir, s aki -  amint már volt róla szó -  elűzte Pribinát Nitraváról, amelyet általában és 
mindmáig érvényesen, Nyitrával azonosítanak.21 Ebből az adatból, valamint a sokkal későbbi mor
va őrgrófságból kiindulva, a kutatók általában azt vallják, hogy Morávia a Dunától északra, a Ga- 
ram és a Morava folyók közti területen volt. E nézet már a XVIII. században uralkodóvá vált, hi
vatalos állásponttá azonban csak 1933-ban nyilvánították, amikor is az akkori Szlovákiában nagy 
hűhóval megünnepelték Nagy Morávia = Szlovákia 1100 esztendős évfordulóját. Felmerül a kér
dés: Morávia földrajzi fekvése nem egyértelmű? Bizony, egyáltalán nem! A legtöbb zavart az 
okozza, hogy a IX. században a nyugati (frank) források Avaria-nak nem az egész Kárpát-meden
cét, hanem csak a Linztől Bécsig terjedő területet (terra Avarorum vagy Hunia, azaz Hunalant),22 
Pannóniának sem a korábbi római provinciát, a Dunántúlt, hanem a Dráva-Száva közét, amely az 
ókori Sirmiumtól Karantániáig terjedt. Amennyiben megalapozottnak fogadjuk el Mosaburg új to
pográfiai fekvését, tehát azt, hogy nem azonosítható Zalavárral, hanem a mai Karinthiában kell ke
resni, akkor egy meglehetősen tiszta földrajzi kép tárul elénk. E szerint Sclavonia a Drávától délre, 
Dalmáciát és Horvátországot jelenti, ugyanakkor Moravia sem északon feküdt, hanem délen, sőt

19 Csorba Csaba az ELTE Tanárképző Karának tanára. Könyve: Árpád népe. Budapest, Kulturtrade Kiadó. 1997, 56 skk.
20 Boba Imre, Moravia’s History Reconsidered a Reinterpretation of Medieval Sources. The Hague, Martinus Nijhoff. 

1971. -  Ez a könyv magyarul is megjelent: Morávia története új megvilágításban. Kísérlet a középkori források újraér
telmezésére. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. 1996, 17.

21 Püspöki Nagy Péter, A tények erejével. Budapest, Püski. 1985, 60. -  vö. Huber Alfonz, Ausztria története. Budapest, 
MTA. 1899, 86-115.

22 Bóna István, Die Verwaltung und die Bevölkerung das karolingischen Pannoniens im Spiegel der zeitgenössischen 
Quellen. Mitteilungen des Arch. Intituts der UAW 14 (1985) 149-159. -  vö. Vékony Gábor, „...alapított most Swatop- 
luk oly birodalmat.” Viták a morva fejedelemség történetéből. Magyar Tudomány 102 (1995) 1454-1461.
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határos volt Karintiával. E merésznek tűnő vélemény nem mai keletű, sőt nagyon is régi ötlet, hi
szen Szklenár György már kétszáz évvel ezelőtt felvetette,23 s a feltevésnek igen komoly írott for
rás-béli alapja van. Az általában rendkívül nagy forrásértékűnek tartott X. századi forrásmunka, „A 
birodalom kormányzása” c. mű ugyanis semmit sem tud a Dunántúl frank és a Tiszántúl bolgár 
megszállásáról,24 viszont nagyon is egyértelmű leírást ad Nagy Moráviáról: „A törkökkel (magya
rokkal) a következő népek határosak: a tőlük nyugatabbra lévő vidéken Frankország, északabbra a 
besenyők (Patzinakia), a délre eső vidéken Nagy Morávia (megalé Morábia), azaz Szvjatopluk 
(Szfendoplokosz,25 Szvatopluk,26 Szvjatopluk27) országa... a hegyek felé pedig a horvátok határosak 
a törkökkel.”28 29 Ezt a 13. fejezetben olvasható leírást pontosan kiegészíti a 40. fejezet, ahol a követ
kező olvasható: „...ahol Turkia (Magyarország) kezdődik, Trajánusz császár hídja, azután három 
napi útra ettől a hídtól Belgrád (Belagrada), amelyben a szent Nagy Konstantin császár tornya is 
van, és ismét a folyó visszakanyarodásánál van az úgynevezett Sirmium, Belgrádtól két napi útra 
és ezektől kezdve (tehát nem: azokon túl vagy azután25) a kereszteletlen Nagy Morávia, amelyet a 
turkok megsemmisítettek, s amelyen előbb Szvjatopluk uralokodott.”30 A 41. fejezetben harmad
szor is foglalkozik a morva Szvjatoplukkal, akinek fiai között viszály tört ki, „s jöttek a türkök, tel

23 Püspöki Nagy Péter, Nagymorávia fekvéséről. New York, Püski-Corvin. 1982, 3.
24 Györffy György, Die Erinnerung an das Grossmährische Fürstentum in der mittelalterlichen Überlieferung Ungarns. Ac

ta Archaeologica ASH 17 (1965) 42: ...sowie der Umstadt, dass er (ti. Konsztantin császár) nichts  von der ostfränki
schen Herrschaft in Pannonien und von der Verbreitung der Bulgaren in der Tiefebene weiss,...

25 MHK 1900 (reprint: 1995) 113.
26 A magyarok elődeiről... Budapest, 1958, 80.
27 A honfoglalás korának írott forrásai. Szerkesztette: Kristó Gyula. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7. Szeged, 1995, 

114. Nyomban „értelmezve” a szöveget, mondván, nyilvánvalóan „másolási hibából eredő szövegcsonkulásról van szó... 
s az eredeti textusban Horvátország szerepelt déli szomszédként”.

28 Moravcsik Gyula, Bíborbanszületett Konstantin, A birodalom kormányzása. Budapest, Közoktatásügyi Kiadó. 1950, 65. 
-  uő: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 37.

29 Püspöki nagy Péter id. mű (1982) 16.
30 Moravcsik Gyula id. mű (1950) 177.
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289. kép: A déli Morava folyó környéke a IV-V. században. (Mil-
leker 1909, 231.)

290. kép: A Duna-vidék területi beosztása Boba Imre szerint: 1.,
Fehér- és Vörös-Horvátország, 2., Bosznia, Szvento- 
polk első fejedelemsége, 3., Rasztiszláv területe, 4., 
(Boba úgy véli) Pribina és Kocel területe, 5., 890 után 
Szventopolk területe, 6., a frank Pannónia. (Boba 
1996, 31., II. térkép)

jesen tönkretették őket és elfoglalták 
országukat, amelyben most is lak
nak. A nép maradékai szétszéledve a 
szomszédos népekhez, a bolgárok
hoz, törkökhöz, horvátokhoz és a 
többi népekhez menekültek.”31 Ezek 
a leírások eléggé egyértelműek, s 
elégséges alapot adnak arra, hogy 
először Boba Imre, majd Püspöki 
Nagy Péter, később Senga Toru,32 
majd Martin Eggers33 és Charles R. 
Bowlus34 kétségbe vonja Morávia 
északi fekvését, illetőleg azt, hogy 
csakis a Dunától északra volt egykor 
Morávia. Ezen nyomós ellenérvek 
természetesen egy cseppet sem befo
lyásolják a „mérvadó” történészeket 
abban, hogy Moráviát -  általában 
minden fenntartás35 nélkül! -  a mai 
Szlovákia területére helyezzék. „A 
Morva mentén keletkezett új törzs- 
szövetség nevét a folyótól nyerte, 
központja már akkoriban Velehrad 
(ma Stare Mesto) lehetett. A nyitrai 
törzsfő (a Garamig terjedő mai Dél- 
nyugat-Szlovákiát egyesítette hatal
ma alatt). I. M ojmir (818-846) a 
830-as évek közepe táján megtá
madta és országához csatolta a nyit
rai fejedelem ségeket.”36 M orávia 
„törzsterülete a Morava folyó37 me
dencéje, legnagyobb kiterjedésekor 
(Szvatopluk fejedelemsége idején) 
pedig hozzá tartozott a Cseh-meden- 
ce egy része is. Ugyancsak a fejede
lemség részét alkotta a 830-as évek
től kezdve (Pribina elűzése után) a

31 Moravcsik Gyula id. mű (1984) 50.
32 Senga Toru, Morávia bukása és a honfoglaló magyarok. Századok 117 (1983) 314.
33 Martin Eggers, Das „grossmährische Reich”. Realität oder Fiktion? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte 

des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert. In: Monographien zur Geschichte des Mittelalters. Hrsg. Friedrich Prinz. 
Stuttgart, Hirsemann Verlag. 1995.

34 Charles R. Bowlus, Franks, Moravians and Magyars. The Struggle for the Middle Danube 788-907. Philadelphia, Uni
versity of Pennsylvania Press. 1995.

35 Kivételesen Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1996, 87-92. oldalakon elfo
gadja a két Morávia létezését. Róna-Tas András, A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 201, 254: bár elfo
gadja a nyitrai területet, de legalább említi Ratimar és Salaho Dráva-Száva-vidéki fejedelemségeit.
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Kisalföld északi fele, az ún. nyitrai fejedelemség. A morvái fejedelemség vezetői a dinasztiaalapító 
Mojmír, Rasztiszláv (846-870), Szvatopluk (870-894) és II. Mojmír (894-906) voltak.”36 37 38 Boba Im
re és Püspöki Nagy Péter mind Rasztiszláv, mind Szvatopluk, mind Braszláv ténykedését a Dráva- 
Száva vidékére helyezi, Püspöki Nagy azonban lehetségesnek gondolja, hogy 873 után Szvatopluk 
elfoglalta a Dunátúl északra eső vidéket (Kis-Moráviát) is. Erről világosan szól Regino, prümi 
apát, aki elmondja, hogy Amulf 890-ben átangedte Szvatopluknak (Zuendibolch-nak) Csehorszá
got (Bohemia-t),39 a prágai Kozma pedig arról tudósít bennünket, hogy Szvatopluk, Moravia kirá
lya nemcsak Csehországot foglalta el, hanem kiterjesztette az uralmát az Oderáig és a Garamig.40 
Megalapozott tehát feltételezni, hogy a morvák eredetileg a déli Morava folyó körül alakítottak ki

36 Bóna István id. mű (1984) 366.
37 Igen fontos hangsúlyozni, hogy Morava folyó van északon és délen is! Ez a déli Morava az ókori Margus, amely Melich 

János, Adatok hazánk honfoglaláskori és X XII. századi helyneveinek értelmezéséhez. Magyar Nyelv 2 (1906) 100. o. 
szerint nem szláv eredetű név !

38 Szóke Béla Miklós, Kora-középkori tanulmányok I. (A Kárpát-medence 9-10- századi régészeti kutatásának vázlata és 
fő kérdései.) Zalai Gyűjtemény 25 (1986) 24.

39 Reginonis abbatis Prumiensis, Chronicon cum continuatione Treverensi. Rec. Fridericus Kurze. SRG 50. In usum scola- 
rum. Hannoverae 1890, 134: Amulfus rex concessit Zuendibolch Marahensium Sclavorum regi ducatum  Behemensium 
-  Reginonis Chronica. AQDGM VII. 1960, 288.

40 Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Hrsg. Bertold Bretholz. MGH SRG Nova Series II. Berolini 1923, 32- 
33: (894) Zuatopluk rex Moravie... qui sibi non solum Boemiam, verum etiam alias regiones hinc usque a d  flum en Od
rom  et inde versus Ungariam usque a d  f lu v iu m  G ron  subiugaret. -  G. E. Szancsuka 1962, 57.
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egy fejedelemséget, nyilván ezért 
is mondja Helmold a krónikájá
ban,41 hogy a morvák kárántánok! 
Ugyanakkor van egy fontos föld
rajzi munka, az ún. Bajor Geográ
fus műve, amely 817-843 közötti 
időben ugyancsak két Moráviáról 
tud: az egyik Csehország szom
szédja 11 várral, a másik a bolgá
rok mellett van 30 várral.42 Német 
Lajos király 860-ban regna Mara- 
hensium tört be, tehát a regnum 
szó többes számban áll!43 846-ban 
a frank király Rasztiszlávot tette

292. kép: Nagy és Kis-Morávia. (Püspöki Nagy 1982, 11., 3. kép) me8 fejedelemnek, de később el
lene is hadat v iselt. 869-ben 

Rasztiszláv kérésére44 II. Hadrián (Adorján) pápa Metódot Sirmium püspökévé szentelte, tehát 
Metód sohasem működött Nyitrán, amint erre már 55 évvel ezelőtt Kniezsa István rámutatott.45 
Nyitrán 880-ban a sváb Wichinget nevezték ki püspöknek. Metód tehát „valamennyi szlovén or
szág” érseke lett, ez a Slavonia azonban az Adriai-tenger és a Dráva között terült el.46 Metód és 
testvére Konstantin (Cirill) „negyven hónapot töltött Morvaországban... útja közben fogadta őket 
Kocel pannóniai fejedelem.” „Miután eltelt három év... visszatértek a morvák földjéről.” „Kocel 
követeket küldvén a pápához, arra kérte őt, hogy engedje át neki Metódot...” „És Kocel nagy tisz
telettel fogadta őt, majd húsz tiszteletre méltó férfiúval ismét elküldte a pápához, hogy felszentelje 
Pannónia püspökévé és helyezze Szent Andronikusz apostolnak, a hetvenek egyikének a széké
be.”47 E kitételeket úgy értelmezik, hogy Cirill és Metód, majd később egyedül Metód Zalavár = 
Mosaburg-ban tevékenykedett, s innen indult Rómába, sőt itt fordította le szláv nyelvre a Biblia 
egyes részeit. Erre semmiféle bizonyíték nincs, sőt a legenda egy meglehetősen nehéz helye ez, 
„amelynek kielégítő magyarázatával a próbálkozások ellenére is adós a tudomány.” „Miért meglepő 
ez a közlés? Azért, mert sem Konstantinápolyba, sem a Rómába vezető út nem ment keresztül Ko
cel székhelyén.”48 Ha azonban azt feltételezzük, hogy Mosaburg Klagenfurt mellett volt, értelmes 
magyarázatot kapunk. Miután Szvatopluk hatalomra került, elfogatván rokonát Rasztiszlávot, akit

41 MMFM I. 254: Moravi sive Karinthi. -  V. D. Koraijuk 1963, 33. -  Helmoldi Presbyteri Bozoviensis, Chronica Slavo- 
rum. -  Slawenchronik. Neue übertragen von Heinz Stoob. AQDGM XIX. Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990, 34- 
35.

42 MGFH III. 287: Marharii habent civitates XI -  Merehanos, ipsi habent civitates XXX.
43 Sajátságos magyarázatot ad Ján Dekan, A Nagymorva Birodalom és az ó-morva nemzetiség problémája. In: Nemzetiség 

a feudálizmus korában. Tanulmányok. Értekezések a történettudomány köréből 64. Szerkeszti: Spira György, Szűcs Je
nő. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1972, 79. oldalon, mely szerint a Marharii az eredeti morva állam magvát képezték (?), 
a Merehani pedig ugyanazt az államot Nyitra vidékével növelve”. A Regino-féle regna pedig „a már ismert igazgatási 
dualizmust (?) tükrözi.”

44 Pannóniai legendák. Cirill és Metód szláv apostolok élete. Fordította: F. Kovács Piroska, Pozsony, Madách: Európa. 
1978, 60. -  MMFH II. 140 skk.

45 Kniezsa István, Cirill és Metód működésének kérdése a Nyitra-vidéken. Századok 78 (1944) 263-270.
46 Boba Imre id. mű (1996) 25.
47 Pannóniai legendák. 91.
48 H. Tóth Imre, Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. Gyorsuló Idő. Budapest, Magvető. 1981, 110-111.
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átadott a frankoknak, akik nyomban megvakították, székhelyét áthelyezte a Nyitra vidékére.49 Az 
ún. nagymorva régészeti emlékanyag részben ezzel, részben a csehek hagyatékaként magyarázha
tók. Az ún. Mikuléicc központú hatalmi centrum kétségtelenül létezik, hiszen 1954-től itt negyven 
éven keresztül -  akárcsak Zalavámál -  hatalmas ásatásokat folytattak. Felszínre került egy 7 ha-os 
erődített telep, templomokkal, sírokkal és avar típusú, valamint frank jellegű mellékletekkel. A 
legnagyobb probléma az időrend, mivel a sokezer lelet között egyetlen pénzérme sincsen, így szá
mos kérdés ma is nyitott.50 Mikulőicén kívül Uherské Hradiüte, Olomouc, Li§en-Staré Zámky a 
legfontosabb lelőhelyek.51

Senga Toru, Eggers és Bowlus elmélete, hogy ti. Morávia a Duna-Tisza közén, s attól keletre 
terülhetett el, sem régészetileg, sem az írott források révén nem támasztható alá. Annak viszont ki
váló bizonyítékai ezek a feltevések, hogy a hagyományos és elfogadott tételek igenis felülvizsgál
hatók és módosíthatók.52

49 Senga Toru id. mű (1983) 325.
50 Lumir Poláőek, Mikulőice im 8. Jahrhundert. In: Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren. Eisenstadt. 1996, 329- 

330.
51 Uott 328.
52 Bálint Csanád, Magna Moravia a magyar Alíöldön? Századok 130 (1996) 997. oldalon az alábbi magabiztos kinyilat

koztatást teszi: „Magna Morávia délre való áthelyezésének cáfolatára közkeletű és szinte mindent eldöntő érvnek (?) kí
nálkozik a hivatkozás a cseh és a szlovák régészet eredményeire. A leletek kora, száma, jellege oly egyértelműen össz
hangban látszik (?) állni Magna Moráviának északra történt lokalizálásával, hogy Boba Imre könyve megjelenéséig a tu
dományos gondolkodásban más lehetőség még csak föl sem merült (?!) és a ‘déli elmélet’ negyedszázad elmúltával, ma 
sem tűnik egyébnek, mint a kutatást színesítő, ámde irreális kuriózumnak” (?).
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Mielőtt kísérletet tennénk a IX. századi dunántúli és tiszántúli régészeti emlékanyag értelmezé
sére, ki kell térnünk a morva-magyar hagyományok kérdésére, elvégre az arab forrásokban53 és a 
magyar krónikákban fennmaradt a morvák emléke, mégpedig a nevezetes Fehér ló mondában. 
Anonymus nem említi a történeti irodalomból ismert 21 morva-szláv személy közül egyetlenegy
nek sem a nevét, a Fehér ló mondáját pedig Salán vezérhez kapcsolja. Ő csak Marót vezérről és le
származottjáról, Ménmarótról (Menumorout54) tud. Kézai Simon viszont ismeri Szvatopluk (Zva- 
taplug) nevét, aki Marót fia (filius Morot), népét viszont messianusnak (moesiai) mondja.55 Kézai 
csak utal a fehér ló mondára, a Képes Krónika azonban részletesen leírja a történetet: Kund fia 
Kusid-ot (Kusid filius Kund) elküldték, hogy szemlélje meg a földet és ismerkedjék a föld lakosai
val. Kusid... a tartomány fejedelméhez ment, a Zuatapolug nevűhöz, aki Atilla után uralkodott, üd
vözölte őt népe nevében, és elmondta amiért jött... egy nagy fehér lovat (equum album et mag
num) küldtek neki, arábiai arannyal bevont nyereggel, aranyozott kantárral. A követ tehát földet, 
füvet és vizet kért ott a fejedelemtől.” Ezután egy másik követet küldtek a fejedelemhez: „Árpád 
és népe azt üzeni neked, hogy azon a földön, amelyet megvettek tőled, ne maradj tovább semmi
képp sem, mert földedet megvették a lóért, a füvet a kantárért, a vizet a nyeregért.”56

A nyelvészek véleménye szerint a magyar nyelv tőszókincsének 9,36 %-a szláv eredetű. A leg
több szó a déli kaj-horvátból és a szlovénből57 származik, kevesebb a bolgárból, a szlovákból és a 
csehből. A jövevényszavak zöme a XI-XII. században került át a magyarba. A honfoglalás idején 
még csak ősszláv dialektusok léteztek, mert a IX. században még nem alakultak ki az egyes szláv 
nyelvek.58 Nyilván ez is oka annak, hogy az elbeszélő forrásokban a XIII. századig sehol sem sze
repelnek Magyarország nem-magyar nyelven beszélő népei. Nem említik azokat sem a külföldi 
származású, sem pedig a magyar eredetű szerzők. Mintha az országban lakó szlávok egyszerűen 
nem léteznének.”59 Felmerül tehát a nagy kérdés: kikhez köthető az a gazdag régészeti emlék
anyag, amelynek lelőhelyeit fentebb felsoroltuk? Frankokhoz és bajorokhoz csaknem biztosan 
nem kapcsolhatjuk őket, mivel a kereszténnyé lett frankok és bajorok a IX. században melléklet 
nélkül temetkeztek.60 Szlávok nagyobb tömegben nem laktak Pannóniában, hiszen a szlávokra jel
lemző hamvasztásos temetkezések száma igen alacsony! Jozef Zábojnik által megvizsgált 70 felvi
déki avar temető közül mindössze 11 temetőben fordult elő a hamvasztásos temetkezés, s ezek is 
csak a VIII. század első felétől keltezhezők, kivétel talán a dévényújfalui temető.61 Bár a Dunától 
északra fekvő nagy avar temetőkben rendkívül markáns az avar jellegzetességek minden válfaja

53 MHK 178.
54 SRH I. Budapest, 1937. 104.
55 SRH I. 163.
56 SRH I. 288-289. -  Magyarul: A Képes Krónika. Latin eredetijének magyar fordítása. Fordította: Bellus Ibolya. Buda

pest, Helikon. 1986, 12-13. -  Sajátságos és primitív környezetbe helyezve tárgyalja e kérdést Sebők Imre, A fehérlóál- 
dozat. Túrán 2 (1917) 373-401., 426-445.

57 Melich János, A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Magyar Nyelv 6 (1910) 288-299., 337-344., 395-401., 443-447.
58 Zoltán András, A magyar-szláv érintkezések kezdetei és fázisai. Életünk 1996/6-7, 634-646.
59 Perényi József, A magyar „nemzeti öntudat” fejlődése a 11-13. században. In: Nemzetiség a feudalizmus korában. Bu

dapest, 1972, 93. -  Vö. Szűcs Jenő, A magyar nemzeti tudat kialakulása. Magyar Őstörténeti Könyvtár 3. Szerkeszti: 
Zimonyi István. Szeged, 1992. -  Újabb bővített kiadása. Budapest, Osiris Könyvtár. Szerkesztő: Engel Pál. Budapest, 
Balassi-Osiris. 1997.

60 H. Mitscha-Märheim, Awarisch-bairische Wechselbeziehungen im Spiegel der Bodeníunde. Archaeologia Austriaca 4 
(1949) 125-131. -  E. Száméit, Karolingzeitliche Waffenkunde aus Österreich, Archaeologia Austriaca 70 (1986) 385- 
411. -  Helena Zoll-Ada mikova, Slawisch-awarische Grenzzone im Lichte der Grabfunde. A Wosinszky Mór Muzeum 
Évkönyve 15(1989) 98-101.

61 Józef Zábojnik, Soziale Problematik der Gräberfelder des nördlichen und nordwestlichen Randgebietes des Awarischen 
Kaganats. Slovenská Archeológia 43 (1995) 213-224. -  uő. Zur Frage der Kontakte der nördlichen Peripherie des awari
schen Kanagats mit den Westlichen Gebieten. A Wosinszky Mór Muzeum Évkönyve 15 (1989) 103-111.
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294. kép: Kétélű kardos harcosok karoling miniatúrkon. (Vinski 1983, 480., 8. kép)

295. kép: Nyugati harcos a Mailes Venosta-i bencés templom freskójáról (Vinski 1983, 481., 9. kép)
296. kép: Germán női viseletek. (Die Alemannen. 1998, 87., 69. kép)

(728 övgarnitúra, 452 lovas temetkezés, számtalan fegyver), a szerző mégis arra a végkövetkezte
tésre jut, hogy az igazi avarokat az „avarizált szlávoktól” nem lehet megkülönböztetni.62 A Dunán
túl területéről valójában csak Pókaszepetkről, Kehidáról, Zalakomárból, Söjtörről, Nagypáliból és 
Alsódiásról (Gyenesdiásról) ismerünk szláv hamvasztásos sírokat.63 Pókaszepetken 248 avar és 
169 szláv hamvastásos sírt tárt fel Sós Ágnes. Szórványosan ismerünk hamvasztásos szláv sírokat

62 Uott 279: Nur aufgrund archäologischer Quellen können wir in konkreten Fällen echte Aw aren von aw arisierten Slawen 
nicht unterscheiden.

63 Szőke Béla Miklós id. mű (1996) 606-607.
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297. kép: A halotthamvasztás szertartása. (Die Ale
mannen. 1998, 87., 69. kép)

298. kép: IX. századi avar sír övdíszei Nagypáliból.
(Müller 1978, 35., 2. kép)

300. kép: A pókaszepetki temető 82. sírja. (Sós 
1995, 144., 25. kép)

a Tiszántúlról (Zemplénagárd64) és Erdélyből 
(Szilágynagyfalu, M aroskarna, Csomboré, 
Kézdivásárhely,65). Nos, akkor kik lehettek 
ezek a nagygömbös, szőlőfürtcsüngős fülbeva
lókkal ékes, kétélű kardokkal, rövid, tüskés sar
kantyúkkal, sarlókkal, fa vödrökkel, lándzsák
kal, baltákkal felszerelt emberek, akiknek sze
gényes sírjaiban a fő melléklet a cserépedény? 
Úgy vélem, elsősorban a frank megszállás alá 
került avar népesség temetői ezek, azoké a kö
zösségeké, amelyeknek tagjai elszakadtak a bi
rodalom keleti részétől, elszegényedtek és el
szigetelődtek. Teljesen tudománytalan az el- 
avarosodott szlávok tömegéről beszélni, amint

64 Révész László-Wolf Mária, Előzetes jelentés a zemplénagárdi 7-9. századi hamvasztásos temető ásatásáról. In: Az Al
föld a 9. században. Szerkesztette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1993, 101-109.

65 Hampel József, Ásatások Szilágy-Nagyfaluban. Archaeológiai Értesítő 13 (1881) 156-161. -  Fodor István, Die Bulga
ren in den ungarischen Ländern während des Ansiedlungsperiode der Ungarn. In: Mitteilungen des bulgarischen For
schungsinstituts in Österreich 6 ( 1984) 47-54.
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301. kép: A IX. századi garabonci I. temető 70. sírja és 
mellékletei. (Szőke 1992, 508., 24. t.)

teszik ezt a szlovák és cseh kutatók, de 
részben még az osztrákok is. Püspöki 
Nagy Péter szépen kimutatta, hogy a ma 
Szlovákiához tartozó 4113 avarkori sír 
közül mindössze 44 a hamvasztásos te
metkezés, amely mindösszesen 1,07 %-ot 
jelent!66 Az avarok a IX. században is 
mind Steyerországban (Hohenberg,67 
Krungl68), mind a Dunántúlon, mind a 
Felvidéken, mind a Tiszántúlon69 tovább 
éltek. Ezt igazolják az írott adatok és a 
régészeti anyagok is. Az avarok tartomá
nyáról (provincia Avarorum) hallunk 
830-ban, 832-ben, 833-ban, 836-ban, 
843-ban, 860-ban, 867-ban és 871-ben.70 
Ma már bizonyított, hogy a Dunától ke
letre eső területet a dunai bolgárok soha
sem szállták  meg, nem is került elő 
egyetlen bolgár jellegű lelet sem, Erdély 
kivételével.7' Ugyanakkor biztosan IX. 
századi (is) a dunacsébi, a moravicai, a

66 Püspöki Nagy Péter, A tények erejével. Buda- 
pest-Püski. 1985, 39.

67 Fischbach Ottó, A hohenbergi leletről. Ar- 
chaeológiai Értesítő 15 (1895) 249-253. -  Falko 
Daim, Die vielteilige Gürtelgarnitur aus Hohen
berg, Steiermark. In: Reitervölker aus den Osten. 
Hunnen + Awaren. Eisenstadt, 1996, 325-327.

68 Fischbach Ottó, A krungli leletről. Archaeoló- 
giai Értesítő 14 (1894) 359-360.

69 Igen zavaros, helyenként érthetetlenül magyarta
lan fejtegetést tett közzé Madaras László, Az al
földi avarság 9. századi továbbélésének lehetősé
géről a régészeti források tükrében. In: Az Al
föld a 9. században. Szerkesztette: Lőrinczy Gá
bor. Szeged, 1993, 11-31. Nézete szerint az 
avarság körében „a történelemben szinte párját 
ritkító összeomlás ” (?) történt, és „igen gyér, 
szórványos lakosság” volt csak, lényegében a 
Tiszántúl is „senki földje volt”.

70 Uott 41-42.
71 Szőke Béla Miklós, A 9. századi Nagyalföld la

kosságáról. In: Az Alföld a 9. azázadban. Sze
ged, 1993, 33-43.

302. kép: A biskupijai Szűz Mária templom 
egyik szarkofágjában talált sar
kantyú-pár. (Vinski 1983, 493., 19. 
kép)
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303. kép: A karoling típusú, IX. századi kétélű kardok elterjedése Dalmáciában és Horvátországban. (Vin- 
ski 1983,466., 1. kép)

horgosi,72 a kiskunhalasi, az adai, a Szarvas-kákapusztai, a székkutasi,73 a Hortobágy-árkusi és a ti
szafüredi avar-temető. Az avarok X. századi létéről is biztos tudomásunk van, mégpedig elsősor
ban VII. Konsztantinosz császár nevezetes műve révén, aki egyébként Atillát is az avarok királyá
nak nevezi,74 75 mert a 29., 30. és 31. fejezetben úgy beszél az avarokról, mint a kortásairól. A Duna 
folyón túl laktak az avarok, akiket a szlávok megtámadtak. Az avarok ellentámadást indítottak és 
elfoglalták egész Dalmáciát, „egész területét birtokukba vették és megtelepedtek benne”. Később a 
horvátok sokat legyilkoltak közülük, de „még vannak Horvátországban az avarok közül valók, és 
felismerhető, hogy ezek avarok.” A IX. századi, ún. frank jellegű emlékanyag73 is részben hozzá
juk köthető.

72 Ricz Péter, Adatok az északbácskai avar temetők felhagyásának időrendi kérdéséhez. In: Az Alföld a 9. században. 
Szerkesztette: Lőrinczy Gábor. Szeged, 1993, 172-179.

73 B. Nagy katalin, Székkutas-kápolnadűlői avar temető néhány 9. századi síregyüttese. (Előzetes jelentés). In: Az Alföld a 
9. században. Szeged, 1993, 151-163. -  A temető teljes anyagát közzéteszi az ásató a Túrán c. folyóiratban.

74 Moravcsik Gyula id. mű (1950) 119.
75 Zdenko Vinski, Zu den Waffenkunden im Bereich des altkroatischen Staates bis zum Jahre 1000. Warszawa 1970, 135- 

158. -  uö Zu karolingischen Schwertfunden aus Jugoslawien, Muzej Hrvatskih Arch. Spomenika u Splitu 3 (1981) 9-54. 
-  uo. Marginala zur Auswahl von karolingischen Waffen in Südosteuropa. Muzej Hrvatskih Arch. Spomenika u Splitu 
7(1985), 61-117.
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S ne feledjük, hogy egyrészt a honfoglaló magyarok 838-tól, de vitathatatlanul 862-tol már itt 
vannak a Kárpát-medencében, másrészt a nyugati források zöme a magyarokat avaroknak mondja, 
harmadrészt, hogy az írástudó avaroknak legalább is egy része magyarul beszélt és a legkorábbi 
helyneveink egy része tőlük származhatott. Ezért fordul elő a pannonhalmi apátság oklevelében 
(1001) Füzeg, Bálványos, Temérdi, Csermudi, a nyitrai káptalan adománylevelében (1006) Tor
más, Darázs, Könyök, a pécsváradi apátság alapítólevelében (1015) Csömör, Nagyút, Nagyszeg, 
Hosszúfa, Kertelfa, Hétszilva, Ormánd, Almás, a zalavári Szent Adorján apátság adománylevelé
ben (1019) Csán, Szőlős, Hídvég, Borul, Fejérvár, Bakonybél.76

76 Fejér György, Codex diplomatics. I. Budae, 1844, 282, 285, 289, 296.
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A Kárpát-medence népessége 
а Ш Н Х . században

1943/44-ben a Nyitra közelében fekvő Csekej1 falu határában leletek kerültek elő, majd 1974- 
ben, illetve 1976 és 1986 között Mária Rejholcová 894 síros temetőt tárt fel.2 Ennek a közel ezer 
síros temetőnek az a különlegessége, hogy 89 szláv hamvasztásos sír van a 805 csontvázas temet
kezés mellett, illetve között. Ebből 71 urnasíros, 18 szórhamvasztásos. A temető sírjaiban érmék is 
voltak, mégpedig 31 sírban. A 357. sírban Guillaume, auvergne-i gróf (918-926) verete, az 547. sír
ban Raoul burgundiai király (923-936) ezüst pénze.3 A többi sírban az Árpád-házi magyar királyok 
érméi voltak (I. Istvántól II. Béláig). Különlegessége még ennek a fontos temerőnek az, hogy szá
mos sírban volt tövises-kúpos ún. frank típusú sarkantyú (152. sír, 189. sír, 190. sír, 759. sír, 788. 
sír), valamint szőlőfürtdíszes függő (335. sír, 426. sír, 469. sír, 572. sír, 594. sír), illetve filigrános-

304. kép: Balta és frank sarkantyúk a csekeji temető 152. sírjából. (Rejholcová 1995, 122., 32. t. 10-13.)
305. kép: Frank típusú sarkantyúk a csekeji temető 759. sírjából (Rejholcová 1995, 208., 118. t. 1-2.)

1 Az ősi magyar Csekej helységnevet a szlovákok meg sem említik, Cakajovce-nek mondják, holott ez a név először csak 
1773-ban fordul elő.

2 Mária Rejholcová, Das Gräberfeld von Cakajovce (9-12. Jahrhundert). Analyse.-Pohrebisko v Őakajovciach (9-12. stro- 
roéie). Katalog. Archaeologica Slovaca Monographiae. Fontes Instituti Archaeologici Nitriensis ASS. XV. Nitra-Buda- 
pest, 1995.

3 Katalog. 38., 58.
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306. kép: Magyar típusú mellkorongok és kéttagú csüngök a csekeji temető 579. sírjából. (Rejholcová 
1995, 182., 92. t.)
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nagygömbös fülbevalók (770. sír). A szláv hamvasztásos sírokat Mária Rejholcová külön tanul
mányban dolgozta fel,4 és ezeket a sírokat a VII-VIII. századra keltezte.5 Ennek a korai keltezés
nek semmiféle alapja nincs! Erre csak azért volt szükség, hogy igazolható legyen a folyamatosság 
az ún. nyitrai szláv fejedelemség, illetve az ún. Nagymorva birodalom népessége és az Árpád-kori 
lakosság között. Holott valójában éppen arról van szó, hogy a csekeji temetőben nyugvókat a IX. 
század elejétől temették el a XII. század derekáig, végéig. Vagyis: a lakosság itt folyamatosan to
vább élt a 810-es évektől 1150 tájáig. Ezt a filigrándíszes fülbevalók is bizonyítják, amelyek nem 
korábbiak a IX. századnál. Ha azonban a többi sírmellékletet nézzük, azt látjuk, hogy a leletek ja
va hajkarika, kés, edény, gyűrű, karperec, nyakperec, fa vödör vasalásai, balták, de megtalálható a 
magyarokra jellemző félholdalakú csüngő, a szablya, (egy esetben!), lándzsa (egy esetben!), leme
zes korong, a vas borotva, a sarló, a nyílcsűcsok, a csiholóvas, a füles bronz gomb, a gyöngysorok, 
a kéttagú csüngök (579. sír). A Felvidéken hasonló temető került elő Komáromszentpéter falu kö
zelében, azzal a nem jelentéktelen különbséggel, hogy a Komáromszentpéter IV. temető 68 csont
vázas sírja között hamvasztásos szláv temetkezés nem volt, itt tehát a későavar lakosság nem ke
veredett és alig jutott el ide (legalábbis a feltárt sírok alapján) a IX. század frank-bajor típusú esz
közanyaga, mindössze egy lándzsa (43. sír), egy harci balta (22. sír), és két sírban (13., 50. sír) 
nyílhegyek kerültek elő. A 68 sír közül 40-ben volt cserépedény. Béres Gyula a temetőt 850-930 
közé keltezte és „természetesen” a nagymorva birodalom népességének nevezi. E temető közelé
ben (Kisrét) ugyanekkor (1959/60-ban) feltártak egy másik temetőrészt is (Komáromszentpéter 
II.), amelynek 107 sírját különállóan közölték. Mivel a III. számú temető Árpád-kori sírmező volt, 
erősen valószínű, hogy egy nagy, közös temetőről van szó, mint a szenzációs csekeji esetében.5'1 
De legalább ekkora szenzáció volt a Somogy megyei Vörs-Papkerti dűlőben 1983 óta feltárt 716 
síros temető, ahol valóban VII-XII. század közötti temetkezések voltak (10-15 korabronzkori sírt 
leszámítva) egy 12 ezer négyzetméteres sírkertben! Az ásatók az első csoportot későavarkorinak 
mondják és VIII-IX. századra keltezik,6 a második csoport IX. századi, jellegzetes ún. frank típusú 
fegyverekkel, a harmadik csoport, amelybe 35 sír tartozik, s „ezek a sírok laza elrendezésben az 
egész temető területén megtalálhatók”,7 a X. századi magyar honfoglalókhoz kapcsolhatók, hiszen 
jellegzetes kengyelek, íjcsontok, tegezek, nyílvasak voltak a négy íjász sírban (310. sír, 500., 510. 
és 561. sír), a nőknél pedig a jellegzetes rombusz-alakú ingnyakdíszek, szaltovói típusú függők, 
rozetták, lemez karperecek. Egy gyermek-sírban (450. sír) I. Berengár (888-915) érme volt, a 167. 
sírban pedig kétélű kardos harcos pihent.8 Az egyik övcsaton griff-ábrázolással! Az ásatók negye-

4 Mária Rejholcová, Friihslawisches Gräberfeld in Cakajovce, Bezirk Nitra. Slovenská Archeológia 38 (1990) 357-420.
5 Mária Rejholcová id. mű (1995) 90.
5/a Julius Béres, Slovenské pohrebisko v Dolnom Petre IV. (Teraz Sväty Peter). Slovenská Archeológia 43 (1995) 111- 

160. -  Mikulás DuSek, Kostrové pohrebisko z X. a XI. storoőia v Dolnom Petri II. Studiné Zvesti Archaeologického 
ústavu SAV 14 (1964) 197-222.

6 Költő László-Lengyel Imre-Pap Ildikó-Szentpéteri József, Etnikumok, régészeti kultúrák a kora középkori Pannóniában, 
(egy Somogy megyei régészeti ásatás előzetes eredményei - Vörs.) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 30- 
32 (1992) 283-299. - uők Vorläufige Ergebnisse der Ausgrabungen am Gräberfeld Vörs aus dem 9-11. Jahrhundert 
(Ungarn, Komitat Somogy). Slovenská Archeológia 40 (1992) 223-240.

7 Költő László-Szentpéteri József, A Vörs-Papkert „B” lelőhely VIII-XI. századi temetője. In: Évezredek üzenete a láp vi
lágából. (Régészeti ásatások a Kis-Balaton területén). Szerkesztette: Költő László, Vándor László. Kaposvár, Zalaeger
szeg. 1996, 118-119.

8 A kétélű kardokra lásd: Bakay Kornél, Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéséhez. Dunántúli Dolgoza
tok. Szerkeszti: Dankó Imre. Pécs, 1965. - uó Archäologische Studien zur Frage der ungarischen Staatsgründung. Acta 
Archaeologica ASH 19 (1967) 105-173. Kritikájára: Kovács László, Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban. In: 
Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szegedi Középkorszász Műhely. Szerkesztette: 
Koszta László. Szeged, 1995, 291-308.
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307. kép: Különböző magyar jellegű leletek a vörsi temetőből. (Költő-Lengyel-Pap-Szentpéteri 1992.)
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dik csoportként mutatják be azokat a temetkezéseket, amelyekben az ún. köznépi ékszerek fordul
tak csak elő, a X-XI. századra keltezvén őket, ezek azonban -  úgy vélem -  részei a 3. csoportnak. 
A lényeg azonban az, hogy itt, Vörsön 400 esztendőn át folyamatos maradt a népesség s ez halom
ra dönti a honfoglalás legújabbkori revíziós kísérleteit. Ezek a sírmellékletek, amelyekről szóltunk, 
ugyanis -  1959 óta9 -  az ún. magyar köznép lelettípusai, amelyek élesen különböznek az ún. jel
legzetes gazdag és díszes honfoglaló magyar leletektől.10

308. kép: 1. Berengár (888-924) dénárainak elterjedési térképe. (Schulze 1984, 476., 3. kép)

Az első ún. klasszikus honfoglaló magyar sírlelet 1834-ben került elő Benepusztán (I. Beren
gár /888-924/, X. János pápa /914-928/ érméivel, amelyekből eredetileg 30-40 darab volt, mára 
azonban mindössze 12 maradt!), a második 1853-ban Vereben (12 db pénzérmével: I. Miklós pápa 
/858-867/, II. Lajos /855-875/, Kopasz Károly 
/875-877/, Vastag Károly /884-888/, I. Beren
gar /888-924/, III. Sergius pápa /905-911/ és X.
János pápa /914-928/), a harmadik 1868-ban 
Galgóczon, ahol nemcsak napvilágra került az 
első tarsolylemez, de a sírban keleti: arab pénz
érmék, dirhemek is voltak (Nasr ben Ahmed

9 Szőke Béla, A honfoglaló- és kora-Árpád-kori magyarság 
régészeti emlékei. Budapest, 1962.

10 A IX-XI. századi magyar régészeti emlékanyagot össze
foglalta és számos térképmelléklettel illusztrálta Kiss 
Attila, Studien zur Archäologie der Ungarn im 10. und 
11. Jahrhundert. In: Die Bayern und ihre Nachbarn. Teil 
2. ÖAW Hrsg. Herwig Friesinger und Falko Daim. Wien,
1985, 217-379 + mellékletek. Hasonlóképpen szemléletes 
összegzés: Mechtild Schulze, Das ungarische Kriegergrab 
von Aspres-lés-Corps. Untersuchungen zu den Ungarein
fällen nach Mittel-, West- und Südeoropa (899-955 n.
Chr.) Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmu- 309. kép: Az arab dirhemek elterjedése Európában 
seums 31 (1984) 473-514. a VIII-X. században. (Potyin nyomán)
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310. kép: Provencei Hugó (926-945) és II. Lothar 311. kép: X. századi arab kalifák és I. Berengár itá- 
(931-950) érméinek Kárpát-medencei el- liai király és császár érméi a Kárpát-me-
terjedése. (Schulzel984, 500., 30. kép) dencében. (Schulzel984, 500., 29. kép)

312. kép: A Hajdúböszörmény-Erdős-tanyai magyar temető 1. sírja. (Kovács 1981, 84., 2. kép)
313. kép: A Madaras-Árvai-dűlői magyar temető4. sírja. (Kőhegyi 1980, 210., 5. kép)
314. kép: Karos II. 29. sírja. (Révész 1989, 24., 2. kép)
315. kép: A karosi II. magyar temető 60. sírja. (Révész 1992, 354., 7/a. kép)

/914-943/), tehát a keltezés mindhárom esetben biztos alapokon nyugodott.11 Az „igazi” honfogla
ló magyar sírban részleges lótemetkezés és gazdag sírmellékletek vannak, a jellegzetes „palmettás” 
díszítőművészet termékei: tarsolylemezek, övveretek, szíj végek, kéttagú csüngök, kerek boglárok,
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316. kép: A honfoglaló magyar sírokban talált hajfonatkorongok és csizmaveretek lelőhelyei. (Csallány 
1970, 262., 1. kép)

négyzetes veretek, öntött és préselt korongok (hajfonatdíszek), gyöngysorcsüngős fülbevalók, kar
kötők, rombikus ingnyakdíszek, lábbeli veretek, rozettás lószerszám-díszek, körtealakú kengyelek, 
zablák, csontlemezes és fém díszes nyergek, szablyák, kardok, tegezek, íjak, nyílvasak, fémedé
nyek.11 12 Nyilvánvaló, hogy mind a csekeji, mind a vörsi, mind a többi, hozzá hasonló egyszerű ún. 
köznépi temető13 emlékanyaga egyrészt más, mint az előkelőknek vélt csoportok és személyek sír
jai, másrészt kortársai, mert teljesen biztos időrendi és tárgyi kapcsolódások vannak.14 Miért súlyos

11 Kovács László, Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Archäologische Untersuchungen der arabischen, byzanti
nischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. Fontes Archaeologici 
Hungáriáé. Redigit: Holl Imre. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1989, 28., 42., 74.

12 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1/1. Budapest, Tankönyvkiadó. 1976, 122-146. -  Mesterházy Ká
roly, A honfoglaló magyarok tárgyi emlékei. Életünk 35 (1997) 30-67. -  „Őseinket felhozád”. A honfoglaló magyarság. 
Kiállítási katalógus. Szerkesztette: Fodor István. Budapest, MNM. 1996. -  Csallány Dezső, Weiblicher Haarflecht
schmuck und Stiefelbeschläge aus der ungarischen Landnahmezeit im Karpatenbecken. Acta Archaeologica. ASH 22 
(1970) 261-299. (Ekkor 60 lelőhelyről volt ismert hajfonat-korong és 43 lelőhelyről csizmaveret.)

13 A régészeti szakirodalomban bjelobródi típusú emlékanyagnak nevezik. Szőke Béla, Adatok a Kisalföld IX-X. századi 
történetéhez. Archaeológiai Értesítő 81 (1954) 119-136. Itt a szerző még IX-X. századi szlovákokról és a Dunántúl je
lentős tömegű szláv lakosságáról beszél. -  uő: A bjelobrdói kultúráról. Archaeológiai Értesítő 86 (1959) 32-46. -Vö. 
Kiss Attila, Zur Frage der Bjelo Brdo Kultur. Bemerkugen zu den etnischen Verhältnissen des heutigen Slawonien und 
Syrmien im 10.-11. Jahrhundert. Acta Archaeologica ASH 25 (1973) 327-340. Maga az elnevezés is rossz, hiszen a XI- 
XII. században Bjelo Brdo nem létezett, a falu neve Almás illetve Hagymásfalu volt! (335. o.) -  Bálint Csanád, Südun- 
gam im 10. Jahrhundert. Studia Archaeologica XI. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1991, 159-193. -  Dienes István, Oppo
nensi vélemény Bálint Csanád: Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi érkezéséről. Archaeológiai Értesítő 
105 (1978) 107-127.

14 Bakay Kornél, Honfoglalás- és államalapításkori temetők az Ipoly mentén. Studia Comitatensia 6. Szerkesztő: Ikvai 
Nándor. Szentendre, 1978. 166-190.
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kérdés ez a különbözőség? Azért, mert amíg a máig ismert -  jelenlegi országhatárokon belüli15 -  
1600 IX-XI. századi lelőhelyről megközelítően 25 ezer köznépi sírt ismerünk (ez egyharmada az

317. kép: A körtealakú vas kengyelek elterjedése. (Schulze 1984, 488., 13. kép)

318. kép: A magyar szablyák elterjedése a IX-X. században. (Schulze 1984, 478., 5. kép)

Ungarische Säbel des 9.-10. Jahrhunderts

319. kép: A bronzból öntött szablya-ellenzők elterjedése. (Schulze 1984, 498., 14. kép)
320. kép: A X. századi kétélű kardok és a szablyakardok elterjedése a Közép-Duna-medencében. (Schulze

1984, 504., 32. kép)
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avar sírok számának!), addig az előkelő lovas-szablyás sírok száma mindössze 940!'6 S ez a szám 
valóban rendkívül alacsony. így alap teremtődött a legkülönbözőbb elméletek és feltevések megal
kotására a magyarság kialakulását illetően. S ezáltal ez a kérdés vált a magyar őstörténet egyik 
legfontosabb, egyik legdöntőbb és talán a legnagyobb horderejű kérdésévé. Ha meg tudjuk magya
rázni ezt az ellentmondást, ha világossá tudjuk tenni az okát ennek a kétségtelenül meglévő furcsa 
kettősségnek, akkor sikerült őstörténetünk fő kérdéseit megoldanunk.

Valójában másfél évszázada eldöntetlen a legfőbb kérdés: a régészeti leletek és jelenségek 
alapján ki a magyar? Eldönthető-e egyáltalán? Mert az nyilvánvaló, hogy 940 lovas vitéz nem 
győzhette volna le a IX-X. századi Európát, nem foglalhatta volna el a 220 ezer négyzetkilométe
res Kárpát-medencét, nem őrizhette volna meg ősi nyelvünket, nem alapíthatott volna államot.11 A 
magyarság ellenségei régtől kihasználják ezt az ellentmondást s azt hirdetik, hogy a magyarok 
egyrészt a kunok vagy a besenyők utódai,15 16 17 18 másrészt oly kevesen voltak, hogy számottevő hatást 
nem is fejthettek ki, arról nem is szólva, hogy zömük a kalandozás során elpusztult.19 Ma már ott 
tartunk, hogy a honfoglalók létszámát magyar kutatók is, 15 ezer főre becsülik! Vékony Gábor ezt 
írja: „A honfoglaló magyarok jelentéktelen számbeli arányára a Kárpát-medence népességében 
egyébként világosan utal az, hogy embertanilag nincs nyomuk az Árpád-kor magyarországi lakos
ságában.”20 Mások megengedik, hogy hatvanezer és százezer (másutt hetvenezer vagy kétszázezer) 
fő körül lehetett a számuk,21 az azonban -  úgymond -  „egészen bizonyos, hogy a honfoglalók ere
detileg is jóval kevesebben voltak, mint az itt tálát Kárpát-medencei népesség. Ennek az őslakos
ságnak a létszámát...felső határon kétszázötvenezer főre teszem” -  írja Kristó Gyula.22 Györffy 
György és követői a magyarság lélekszámát félmillióra, az itt talált lakosságot 200 ezerre becsü
lik.23 Kristó azonban megtámadja Szőke Béla köznépi-elméletét is, mondván „rossz úton indult 
el”, mert „eltüntette a helyi népességet”, valamint a vad nomád magyarokat letepült, falvakban 
lakó néppé változtatta át. Ugyanakkor, hangoztatja, az ún. klasszikus magyar emlékanyag és a 
köznépi leletanyag nem egyidejű. „Amint Bálint Csanád szellemesen megfogalmazta, az előb
binek 970 után nincs folytatása, az utóbbinak 950-975 előtt nincs előzménye.” (Amint láttuk a 
csekeji és a vörsi temetőnél és látjuk majd a továbbiakban, nem is olyan szellemes ez a megfogal
mazás, sőt mi több, egyenesen hamis.) Kristó szerint „azok a laza kapcsolatok, amelyek valóban 
jelentkeznek a két csoport hagyatékában (bizonyos tárgyak, ékszerek) nem jogosítanak fel a két ré
gészeti leletanyag azonos gyökereinek feltételezésére. Sőt, határozottan két eltérő kultúrkörbe tar
tozó leletanyagról van szó” S végül a csattanó: „minden jel arra mutat, hogy a honfoglaló magya

15 A mai Szlovákiát jelentő Felvidéken 4500 IX-XI. századi sírt tártak fel (például Alsógellér, Érsekújvár, Zemplén), A 
Romániához tartozó Erdélyben több, mint 4000 sírt hoztak napvilágra (pl. Orbaiszék, Zabola, Petőfalva), de a szerbiai 
Délvidéken is van előrelépés, például a vukovári temető (437 síros) feltárása.

16 Bóna István, Régészetünk és a honfoglalás. Magyar Tudomány 103 (1996) 934.
17 Kovacsics József, A történeti demográfia válaszai és nyitott kérdései az Árpád-kori népesség számára vonatkozóan. In: 

A honfoglalás és az Árpád-kor népessége. Magyarország történeti demográfiája I. Budapest, 1995, 11., 4. jegyzet
18 Niederhauser Emil, „...megosztották az addig egységes szláv területet” A honfoglalás a lengyel, a cseh és a szlovák tör

téneti irodalomban. Magyar Tudomány 102 (1995) 1412.
19 Soós István,....veszedelmesebb és hevesebb ellenfelet a történelem nem ismer.” A német történetírás honfoglalás-képe.

Magyar Tudomány 102(1995) 1465.
20 Vékony Gábor, A Kárpát-medence népi-politikai viszonyai a IX. században. Életünk 35 (1997) 1167.
21 Kovacsics József id. mű (1995) 13-14., 23. -  Kristó Gyula, Honfoglalás és társadalom. Társadalom- és Művelődéstörté

neti Tanulmányok. Sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc. Budapest MTA TI. 1996, 110-118. -  uő A székelyek eredetéről. 
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 10. Szeged, 1996, 57. -  uő A Kárpát-medence és a magyarság régmúltja (1301-ig). 
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 3. Szeged, 1994, 81.

22 Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, Kossuth. 1994, 167.
23 Györffy György, A honfoglalók száma és az Árpád kor népessége. In: A honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, 

Kossuth. 1994, 167.
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roknak nem volt köznépük!”23 24 Vagyis: nem volt magyar nép! A lovasnomád magyarok viszont „a 
nomadizmus zsákutcájába kerültek.” A „mérvadó régészek” azonnal igyekeztek felzárkózni és 
megajándékozták a magyarságot az 1100 esztendős évfordulón egy váratlan újdonsággal, egy igazi 
meglepetéssel. E szerint az elenyésző számú lovas magyarok nem is hozták magukkal semmi kul
turális hagyatékot, mert „Árpád és a magyarság egy egészen új anyagi kultúrát alakított ki magá
nak itt a Kárpát-medencében...mert hiszen keleti eredetű anyagi kultúrával és pogány ideológiájá
val nem lehetett volna oly hamar nyugati típusú államot alapítani...”25 Mindezt pedig az bizonyítja, 
hogy „a biztosan ősmagyarnak meghatározható kelet-európai leletek hiányoznak”.26 Fodor István is 
csatlakozik e nézethez, de árnyaltabban fogalmaz,27 utalva Fettich Nándor 1937. évi álláspontjára,28

321. kép: A Kárpátoktól keletre feltárt magyar sírok: 1. Przemysl, 2. Szudova Visnya, 3. Krülosz, 4. Fru- 
muyica, 5. Probota, 6. Grozeyti, 7. Bukarest, 8. Subbotici. (Fodor 1996, 438.)

23 Györffy György, A honfoglalók száma és az Árpád-kor népessége. In: A honfoglalás és az Árpád kor népessége. Ma
gyarország történeti demográfiája I. Budapest, 1995, 39.

24 Kristó Gyula id. mű (1994) 158-165.
25 Bálint Csanád, A 9. századi magyarság régészeti hagyatéka. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László. 

A honfoglalásról sok szemmel 1. Főszerkesztő: Györffy György. Budapest, Balassi. 1994, 45-46. - uő A kora középkori 
kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok. Magyar Tudomány 103 (1996) 943-944.

26 Ezt a teljesen elképesztő ötletet még Róna-Tas András is elvetette: A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 
107. -  M. Rusu-E. Dörner, Säpätura de salvare de la Çiclâu (Sikló). Materiale si Cercetari 8 (1962) 705-712. és V. Lea- 
hu-G. Truhani, Sâpâturile arheologice de la Vitâneçti, Jud. Teleorman. Cercetäri Archeologice 3 (1979) 127-140. Rész
leges lósírok és magyar jellegű leletek!

27 Fodor István, A honfoglaló magyarság kultúrájának keleti gyökerei. Kandidátusi értekezés tézisei. Budapest, 1980, 7. - 
Fodor István, Leletek Magna Hungáriától Etelközig. In: Honfoglalás és régészet. Bp. 1994, 47-65.

28 Fettich Nándor, A honfoglaló magyarság fémművessége. Archaeologia Hungarica 21 (1937) 45 skk.
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mely szerint az iráni és az arab fémművességnek igenis nagy hatása volt a magyarságra és nem
csak Kazária területén, hanem Közép-Ázsiában is.29 Fodor István újabban már a honfoglaló ma
gyarság igenis jelentős katonai erejét is hangoztatja.30 Mostanában azonban egyre nagyobb hang
erővel jelentkezik ismét az a vélekedés, hogy a IX. század végi magyar honfoglalás végrehajtói, 
Árpád nagyfejedelem (nagyúr)30'“ és kislétszámú (!) katonasága nem is tudott magyarul, ők ugyanis 
törökül beszéltek és csak később „magyarosodtak el”. Az ötlet egyáltalán nem új, legelőször Vám- 
béry Ármin vetette fel,31 egy időben László Gyula is kacérkodott a gondolattal,32 ám az utóbbi 
években különös hévvel elevenítette fel ezt Makkay János,33 aki szerint a török nyelvű onogurok 
szervezték meg a békés „finnugor magyarokat”, akiket a szervező török nép egyszerűen „elso
dort”34 s Árpád népe is török volt: „Árpád és honfoglalói török nyelvet beszéltek és őket a honfog
laláskor legfeljebb vékony ősmagyar szolgaréteg követte.” Az az alaptétel, hogy ti. a Kárpát-me
dencében talán már a hűn kortól élhettek magyar nyelvű népcsoportok, véleményünk szerint is he
lyes, ugyanakkor nagyon káros, hogy magyar történészek idegen nyelvű munkában is durván el
utasítják ezt a véleményt, mondván „tévedés a szkítákról, a hónokról és az avarokról azt állítani, 
hogy magyarok, mégis ezeket a népeket egy rokon faj és kultúra előfutárainak tekinthetjük.”35 El
terjedőben van egy másik hipotézis is, amelyet Vékony Gábor dolgozott ki. Ő is azt gondolja, 
hogy az avarkori lakosság zömmel magyarul beszélhetett s ezek a „finnugor magyarok” a Volga- 
Káma vidékéről kerültek a Kárpát-medencébe aképpen, amint ezt a finnugoristák tanítják, ám a 
895/96-os honfoglalást egy másik magyar népcsoport hajtotta végre, akiket egy VIII. századi tibeti 
követjelentés Alá Juntlug-oknak nevez s ez a népnév ugyanúgy tarkalovú lovast jelent, mint a sza- 
vartoi aszfaloi. Ez a nép az Irtis folyó (Karaganda környékén) lakott a besenyők szomszédságában 
s innen 750 táján költözhetett Kazáriába, illetve az Urál folyótól északra eső vidékre. Bár Vékony 
Gábor magyaroknak nevezi ezt az Irtis-menti népcsoportot is, nyelvi váltásról, kétnyelvűségről be
szél s úgy vélekedik, hogy ez a társaság köztörök nyelvet beszélt, ugyanúgy, mint a hozzájuk csat
lakozott kavarok, akikkel együtt szállták meg végül a Kárpát-medencét. Ez a magyarázata a ma
gyarok türk nevének és az araboktól ismert madzsgirt elnevezésnek.36 A Makkay Jánosnál lénye
gesen felkészültebb Vékony Gábor hipotézise szellemes és valóban több nyitott kérdésre kínál vá

29 Fodor István, Honfoglaláskori korongjaink származásáról. A verseci és a tiszasülyi korong. Folia Archaeologica 31 
(1980) 213-214. -  uő Honfoglaláskori művészetünk iráni kapcsolatainak kérdéséhez. A sóshartyáni korongpár. 
Archaeológiai Értesítő 100 (1973) 35-40.

30 Fodor István, A magyar őstörténet vázlata. A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve 32 (1994) 109.
30/a Makk Ferenc, Megás arkhon. Acta Historica 107 (1998) 17-27.
31 Vámbéry Ármin, A magyarok eredete. Budapest, MTA. 1882, 363.
32 László Gyula, Árpád népe. Budapest, 1996. -  uő Őseinkről. Budapest, Gondolat. 1990, 184 skk. -  uő Ex libris. Mester

ségem: régész. Budapest, Szabad Tér Kiadó. 1996, 38-39.
33 Makkay János, A magyarság keltezése. A szerző kiadása. 1993, 88-109. -  uez átdolgozott 2. kiadásban: Szolnok, 1994. 

-  Makkay János, az ősrégész, kevés felkészültséggel és nagy indulattal hirdeti tanait saját pénzén sokszorosíttatott füze
tekben, azonban tárgyilagosan meg kell mondani, hogy az ún. elsodródás-elmélet sem Makkay ötlete, hiszen Török 
Gyula már 1962-ben így fogalmazott: „ Az eredetileg halászattal és vadászattal foglalkozó ugor törzseket a fejlett törö
kök magukkal sodorták.” Die Bewochner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Archaeologia Hungarica 39 (1962) 
111 : die ursprünglich Jagd und Fischfang betreibenden ugrischen Stämme mit sich führten. Török Gyula egyébként a 
magyarság legnagyobb sikerének tekinti a törökök beolvasztását (uott 112).

34 E magában álló ötletet én - kutatói illemből - nem nevezem zagyvaságnak, amint 6 teszi (Hogyan lettek a blakokból 
románok? A szerző kiadása. Budapest, 1997, 35.), mert önmagunkat becsméreljük és szégyenítjük meg, ha útszéli 
módon viselkedünk.

35 Györííy György, The Original Landtaking of the Hungarians. Budapest Hungarian National Museum. 1975, 27: The 
concemporary written sources confirm this and no more, and, though it is wrong to claim the Scythians, Huns and Avars 
as Hungarians, they may be considered as precursors of related race and culture.

36 Vékony Gábor, A magyar etnogenézis szakaszai. Életünk 35 (1997) 398-402. -  A tibeti forrást említi Róna-Tas András, 
A honfoglaló magyar nép. Budapest, Balassi. 1996, 80., de nem részletezi.
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laszt, ugyanakkor megegyezik vele abban, hogy Árpád és népe nem volt magyar, tehát emlékanya
guk (az ún. gazdag sírok) sem a magyarság hagyatéka. Nem véletlen, hogy a régészek többsége el
utasítja ezeket az elméleteket s kitart az egyszeri és magyar honfoglalás mellett, hiszen az ún. köz
népi hagyatékot újra elvitatják tőlünk, ha pedig a gazdag lovas sírok gazdái sem voltak magyarok, 
akkor valóban nincs magyar nép! Ez a nyilvánvalóan abszurd következtetés mindenki számára vi
lágossá teheti, hogy mind az írott forrásokat, mind a régészeti emlékeket más fajta szemlélettel és 
értelmezéssel kell kezelni.

A kétnyelvűséget vagy a nyelvcserét Benkő Loránd a leghatározottabban elutasítja,37 mások 
azonban nemcsak a kabarokról feltételezik ezt, hanem a székelyekről is!38 Ugyanakkor igen nyo
mós érv, hogy a Kárpát-medencében a IX-XI. századi helynevek között nincsen török eredetű 
helynév!39 Mielőtt állást foglalnánk vizsgáljuk meg a legsúlyosabb érveket: az embertani anyagok 
tanúságát.

A magyar fejedelemség egykori területén legalább félmillió magyar ember élt a IX. és a XI. 
század között. 4 ezrelékes szaporodást és 35 ezrelékes halálozást figyelembe véve a mai kis Ma
gyarország területén legalább 470 000 sírnak kellene lennie ebből a korból, amelyből -  mint láttuk 
-  eddig 26 ezret találtunk meg, ám ebből mndösszesen 400 koponya-leletünk van!40 Ez tehát édes
kevés. Hiába írtak monográfiákat,41 lényegében alig vannak sorozatok. Lipták Pál vizsgálatai sze
rint voltak „ugor-magyarok” és „török-magyarok” s mindkettőre az europid és a mongoloid voná
sok egyaránt jellemzők. Mind az avarkorban, mind a magyar anyagban az europid nagyrassz domi
nál, de az avarok vezetőire, szerinte 17%-ban a mongoloid rassz a jellemző. A honfoglaló magya
rok vezető rétegére elsősorban a turanid, az uráli és a pamiri rassz jellemző, a középrétegre az eu
ropid mediterrán és nordoid, míg a köznépre az europid cromagnoid (22%) a nordoid (31 %) és a 
mediterrán (28%) típusok jellemzőek, azaz jelentősen eltér a köznép a vezető rétegtől.42 1980-ban 
már azt állította, hogy „a tulajdonképpeni mongoloidok a honfoglaló magyarok között nem lelhe
tők fel, ezzel szemben két europo-mongoloid fajta igen: az uráli és a turanid.”43 Tóth Tibor ettől el
térő véleményre jutott, mivel kétségbe vonta a mongoloid bármiféle jelenlétét,44 ugyanakkor hang
súlyozta, hogy a magyarság népi gyökerei a Kászpi-tó északi oldalára nyúlnak vissza, nem pedig a 
Volga-Káma vidékére.

Lényegében ezt vallja Éry Kinga is.45 1996-ban megjelent egy összefoglaló igényű munka,46 
amelyből azonban lényegében csak az derül ki, hogy az Árpád kori népesség alacsonyabb testma

37 Benkő Loránd, Nyelvünk vallomása a honfoglaló magyarságról. Magyar Tudomány 103 (1996) 959.- uő A honfoglaló 
magyarság nyelvi viszonyai és ami ezekből következik. In: Honfoglalás és nyelvészet. Szerkesztő: Kovács László, 
Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel III. Főszerkesztő: Györffy György Budapest, Balassi. 1997, 166-167.

38 Kristó Gyula, A székelyek eredetéről. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 10. Szeged 1996, 24, 32, 34, 46, 115-116, 136.
39 Benkő Loránd, A helynevek szerepe az Árpád-kori népességtörténeti kutatásokban. In: Magyarország történeti demográ

fiája I. Budapest, 1995, 101. -  Itt említem meg, hogy régi török szavaink között semmiféle arab elem nincs! Vö. Berta 
Árpád, Németh Gyula első őstörténeti nézetének kialakulása. In.: Őstörténet és nemzettudat 1919-1931. Szerk. Kincses 
Nagy Éva. Magyar Őstörténeti Könyvtár 1. Szeged, 1991, 26.

40 Éry Kinga, A magyar őstörténet néhány embertani kérdése. Magyar Tudomány 87 (1980) 339. -  uő A honfoglaló ma
gyar népesség. Magyar Tudomány 103 (1996) 950.

41 Lipták Pál, Avars and Ancient Hungarians. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1983.
42 Lipták Pál, A magyar őstörténet kérdései az antropológiai kutatások alapján. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. 

Szerkesztette: Bartha Antal, Czeglédy Károly, Róna-Tas András. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1977, 231-242.
43 Lipták Pál, A magyarság őstörténetének embertani problémái. Magyar Tudomány 97 (1990) 285.
44 Tóth Tibor, Az ősmagyarok genezisének szarmatakori etápjáról. MTA II. Osztály Közleményei 19 (1969) 85-95.
45 Éry Kinga, A honfoglaló magyar népesség. Magyar Tudomány 103 (1996) 950.
46 Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. Antropológia -  régészet -  történelem. Szerkesztette: Pálfi György, Far

kas L. Gyula, Molnár Erika. Szeged JATE. 1996.
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gasságú volt, mint a honfoglalók, tehát nem az ő utódaik, valamint az a vélekedés, hogy a Dél-Ti- 
szántúlon az avarkori népesség anatómiailag különbözött a magyaroktól, valamint, hogy a késő- 
avarok valamivel tovább éltek (50-59 év).47 Illetve még valami kiderült ebből a kötetből is, és sok 
más cikkből is: senki sehol nem hivatkozik az egyik legjelentősebb embertani kutató munkát vég
ző Henkey Gyulára! Az ő eredményei pedig döntő fontosságúak, mivel egyrészt egybevágnak 
Tóth Tibor-Éry Kinga következtetéseivel: „vizsgálataim eredményei arra utalnak, hogy a szarma
tákkal kevert török és a törökökkel kevert szarmata elemeknek igen jelentős szerepük volt a ma
gyar nép kialakulásában”, másrészt pedig egészen világossá teszik a mai magyar (recens) népessé
gen végzett mérései, hogy még ma is (!), de még a szlovákiai Felvidéken is, a közép-ázsiai eredetű 
törökös típusok a finnugor típusuknak 18 szorosát alkotják (72,2%), a régi szláv embertani jelle
gek pedig csak 2,7%-ot tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy a Kárpát-medencében talált népesség zöme 
nem lehetett szláv, az avarok egyáltalán nem szlávosodhattak el (nyelvükben sem), hiszen a szláv 
nyelvű népekkel való keveredés nem módosította jelentősebben a mai magyarság embertani ké
pét.48 A magyar nyelvű népesség továbbélése tehát embertanilag igazolható.

47Uott 105, 141., 183.
48 Henkey Gyula, A Kárpát-medence népeinek etnikai embertani képe. A Magyar Itjúság Érdekeit Védő Szövetség kiadá

sa. Léva, 1993. -  Őseink nyomában. A magyarság embertani képe. Budapest, Magyarság és Európa Kiadó. 1993, 69-78.
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321/a. kép: Kereskedelmi utak Európában a X. században. (Komoróczy nyomán)
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AIX. századi magyar honalapítás

A legfontosabb megválaszolandó kérdésünk tehát az: az ún. klasszikus honfoglaló emlékanyag 
azonos-e a magyarság hagyatékával? Másként fogalmazva: csakis az a magyarságra jellemző tár
gyi anyag, amelyet az ún. gazdag mellékleti!, többnyire lovas sírokban találunk? S egyáltalán, he- 
lyénvaló-e gazdagnak nevezni a valóban látványos és kifejező tárgyi világot, amelyben azonban 
színarany és színezüst, tehát az igazán értékes emlékek alig fordulnak elő? Ez a kijelentés hirtelen
jében talán meglepődést, értetlenséget vált ki, azonban ha kézbe veszünk, mondjuk egy tarsolyle
mezt, vagy egy rozettás lószerszámot, vagy egy övdíszt, bármily szép a rajzolata is, bármily gaz
dag a képi mondanivalója, valójában egy remekül megmunkált, többnyire vékonyan aranyozott réz 
vagy rosszezüst lemezt vagy öntvényt tartunk a kezünkben, amely nagyon mutatós, de a nagy ér
téktől távol áll. Harminc évvel ezelőtt magam is azt gondoltam,1 hogy a harcosok felszerelése, a 
kard, a szablya, a lándzsa, a balta, az íj, a ló, az öv és a lószerszám igen nagy értéket képviselt, ma 
már azonban sokkal árnyaltabban látom ezt a kérdést is. Mindez természetesen nem azt jelenti, 
hogy nem voltak igazán gazdag mellékleti! temetkezések, de ezek száma nagyon kicsi. Tulajdon
képpen máig egyetlen teljességben megmaradt gazdag és igazán előkelő temetkezést ismerünk: 
Zemplénből, ezért először ezzel a sírral kell megismerkednünk. Az még külön szükségessé teszi a 
zempléni sír kutatásának megvitatását, mert a magyar régészet egyik igen jelentős személyiségé
nek, Fettich Nándornak (1900-1970), e leletegyüttes feldolgozójának a tudósi tisztességét és szak
mai hitelességét igyekeztek a kollégái kétségbe vonni e sír tárgyalása kapcsán.2 Fettich Nándor 
ugyanis Álmos fejedelem sírjának vélte, Györffy György Alpár vezérnek tulajdonítja.3

Az Ond és a Latorca partján emelkedik az egykori zempléni földvár, ahol előzmények után 
1958-1962 között a szlovák régészek ásatásokat is végeztek.4 E földvárat, amelyről Anonymus is 
megemlékezik, mondván: „Álmos vezér és főemberei...Hung várához lovagolták...a várnak Laboré

1 Bakay Kornél, Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás történetéhez. Dunántúli Dolgozatok 1. Szerkeszti: Dankó 
Imre. Pécs, 1965, 21-30

2 A részletes kifejtést, Fettich Nándor naplója és jegyzetei alapján lásd: Bakay Kornél, Hazát kell néktek is teremteni... Fe
jezetek a magyarok titkolt történetéből c. sajtó alatt lévő könyvben.

3 Györffy György,Vezéri szálláshelyek emlékei. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács László. A honfoglalás
ról sok szemmel 1. Főszerkesztő: Györffy György. Budapest, Balassi. 1994, 133 skk. - Bírálatát lásd: Makk Ferenc, Csa
ba és Alpár. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szegedi Középkorász Műhely. 
Szeged, 1995, 351-365.

4 Blaüej Benadik, Slovanské nálezy z vyskumu valu na hradisku v Zemplíne. Studijné Zvesti archeologického ústávu SAV 
14(1964) 151-160.
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322. kép: A zempléni 4. kurgán és a magyar előkelő
sírja. (Budinsky-Fettich 1973, 158-160., 
24. kép)

323. kép: A zempléni magyar sír alsó rétegéről ké
szített sírrajz. (Budinsky-Fettich 1973,
161., 5. kép)

ispánja ...Zemplén vára felé (ad castrum Zem- 
lum5) felé sietett.”6 A szlovák történészek termé
szetesen szláv földvárnak nevezik és a IX. szá
zadra keltezik, holott sokkal bizonyíthatóbb, 
hogy X-XI. századi és a magyar államalapítással 
kapcsolatos.7 Mindenesetre e vár közelében, at
tól nyugatra a Szélmalom dombon, őskori ha-

5 SRHI. 52.
6 Anonymus, Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének 

könyve a magyarok cselekedeteiről. Fordította: Pais De
zső. Budapest, Magyar Helikon. 1977, 91.

7 Bakay Kornél, A magyar államalapítás. Budapest, Gon
dolat. 1978, 102 skk. - Fodor István, Megjegyzések a 
zempléni sírról. Archaeológiai Értesítő 103 (1976) 282- 
283.
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lomsír töltésföldjébe beleásva bukkant rá Vojtech Budinsky-Kriőka (korábban Budavári) 1959-ben 
egy magyar sírra.8 Maga a halom átmérője 21 x 18 m volt, magassága 160 cm, talaja kövecses 
agyag. A téglány alakú sírgödör mérete 316/370 x 240/210 cm, lefelé szűkült, a sírfolt a halom te
tejétől mérve 140/150 cm-nyire jelentkezett. Sírmélység 300 cm. Jól észlelhető volt a fakoporsó 
nyoma, amely a láb felé kiszélesedett. A koporsó kivájt tölgyfából készült, mérete 210 x 58 ill 70 
cm. Koporsóvasalások nem voltak. A koporsót kívül-belül selyem borította. A prémekkel díszített 
gyapjúruhákba öltöztetett halott9 tájolása: Ny-K. A váz lábánál feküdt a lókoponya és a lábcson
tok. Magának a halottnak a csontváza gyakorlatilag sajnos megsemmisült, (néhány fog és ujjperc 
maradt csak), a tölgyfa csersava következtében ugyanis szétporladt. Az ásató szerint a halott a há
tán feküdt, de biztosat nem tud mondani. A sírban a mellékletek a következő csoportba sorolhatók: 
a) testrészek, b) a ruha díszei, c) az öv veretei, d) fegyverek, e) lószerszámdíszek, f) edények, g) 
munkaeszközök, h) textil-, bőrmaradványok, i) növényi magvak.

A.) Az eltemetett férfi mellett találtak hurkos 
végű arany huzalból hajlított nyakperecet, 2 db 
egyszerű arany hajkarikát (vagy fülbevalót). A 
koponya helyének közelében, a váll vonalában 
négy nagy, kismértékben aranyozott ezüst díszes 
korongot, valamivel odébb egy ötödiket. A fi
nom ezüst korongok alsó lemeze vörösrézből 
volt. Az elnövényesedett szarvas figura (ezeket 
Budinsky rohanó négylábúnak /galoppierende 
Vierfüssler/ nevezi!), két korongot díszített, a tu- 
rulos példányt a szlovák szerző rendre keselyű
nek (Geier!) mondja! Az ilyen típusú korongok 
eddig csakis és kizárólag női sírokból ismertek, 
ezért Fettich professzor úgy vélte, hogy a koron
gok a sírató asszonyok és lányok levágott haj
fürtjeivel együtt, a gyász jeleként kerültek a ko
porsóba, amint azt az ázsiai hún síroknál láttuk.10 11 12 
Véleménye szerint három asszony egy-egy 
hajfonatát vágta le, egy pedig mindkettőt." Ezt a 
feltevést, általában elutasították, mondván: miért 
tették volna a levágott hajfürtöket éppen a halott 
férfi vállára," „a váll magasságában talált koron
gokról nem hihetjük, hogy azok a gyászoló nők 

324. kép: A zempléni sír hajfonatkorongjai. (Budin- (feleség és közeli hozzátartók) varkocsaival ke- 
sky-Fettich 1973, 201., 45. kép) rültek a sírba. Ezek ugyanis a mindenkori meg

szokott helyükön feküsznek, és ebből (?) kétségtelen, hogy elhunyt férfi hajfonatának ékességei 
voltak.”13 Hogy mennyire nem kétségtelen ez a feltevés, azt éppen László Gyula hozzászólása bi-

8 Vojtech Budinsky-Kriőka-Fettich Nándor, Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Archaeologica Slovaca-Monog- 
raphiae Instituti AN ASS II. Redigit: Bohusláv Chropovsky. Bratislava (Pozsony) 1973.

9 Uott 40-45.
10 Bakay Kornél, Őstörténetünk régészeti forrásai. I. MBE. Miskolc, 1997, 140.
11 Budinsky-KriCka-Fettich Nándor id. mű (1973) 67.
12 Dienes István, Megjegyzések Fettich Nándor válaszára. Archaeológiai Értesítő 96 (1969) 116.
13 Dienes István, Hozzászólások Fettich Nándor: Das altungarische Fürstengrab von Zemplin című könyve kéziratához. 

Archaeológiai Értesítő 93 (1966) 279.
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zonyítja, aki kijelenti: „ezek a korongok nem női 
hajfonatkorongok, hanem ...az öt korong a férfi 
köpenyének, kaftánjának (?) bőrszegélyét díszí
tette.” Majd így folytatja: „Szó sincsen tehát le
vágott varkocsokról, mint a belső-ázsiai hiungnu 
sírokban.”14 Ez az érvelés azonban spekuláció s 
azt hiszem, Fettich Nándor helyesen ítélte meg a 
helyzetet.

B/ Az ünnepi halotti öltözékhez tartoztak a 
csuklóknál és a térd alatt talált egyszerű arany
drót karikák (4 db), öt aranyozott ezüst lemeztö
redék, valamint a kaftán 172 db enyhén aranyo
zott kerek, öntött ezüst pitykéje. Mivel akla szö- 
gecsek vannak rajtuk, nyilván bőrruhára voltak 
felerősítve. Ugyanitt a felsőtesten volt négy tö
mör bronz füles gomb.

326. kép: A zempléni előkelő férfi veretes öve és 
aranylemez-szerelékes szablyája. (Budin- 
sky-Fettich 1973, 184., 28. kép)

hüvelye volt, amelyet alul vas koptató borított. Ugyancsak vasból készültek a szablyatartó szíj fü
lei is. Alul, a koptató felett 46 mm széles, a füleknél 57 illetve 50 mm széles sima aranybádog bo
rítás volt, hasonlóan a markolathoz, amelyet 140 mm széles aranylemez takart. Mindezek „primitív 
díszítő hatást keltenek”16 Ezen túlmenően a szablyának csak mintegy egytizedét borította a sima 
aranylemez, tehát néhány gramnyi aranyat használtak fel. A fatok egyébként bőrrel lehetett bevon
va. Ennek ellenére ez a szablya meglehetősen szegényesen nézett ki.17

14 László Gyula, A zempléni honfoglaláskori vezérsírról. In: Őseinkről. Budapest, Gondolat. 1990, 135-136.
15 Az ásató ugyan hetet mond, de a 6. képen a 6. és a 7. számú tegezvasalás!
16 Budinsky-KriCka-Fettich id. mű (1973) 32: /diese/ rufen eine p r im it iv  ornamentale Wirkung hervor.

325. kép: A zempléni sír rekonstrukciója, Fettich 
Nándor szerint. (Budinsky-Fettich 1973, 
183., 27. kép)

C/ A derekán veretes bőrövet viselt, 80 db ön
tött ezüst verettel kirakva, de volt itt egy öntött 
ezüst nagyszíjvég és két ezüst kisszíjvég is. Hát
oldaluk üreges. A fegyvertartó mellékszíjakon i,s 
ezüst veretek voltak.

D/ A bal váll alatt feküdt a vasalásokkal dí
szített tegez, benne öt15 nyílcsúccsal, e mellett, 
egészen a koporsó szélénél a 94 cm hosszú vas 
szablya, markolattal a kézfej irányban, tehát he
gyével a koponya felé fordítva. A szablyának fa
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E/ A korporsó végébe (vagy a tetejére?) helyezett lókoponya és lábcsontok mellett hevert az 
egykori fanyereg két vas kengyele, a vas hevedercsat, az oldalpálcás, a végükön bronz díszítmé- 
nyes vas zabla és 235 db öntött és részben aranyozott ezüst lószerszámdísz, közte hat darab ezüst 
rozettás dísz, négy ovális öntött ezüst csörgő, hét kisszíjvég a kantárról és kilenc álcsat (hátlapju
kon ugyanis szegecsek vannak), mindegyik ezüstből. Különlegességnek számítanak a hosszúkás 
pikkelyes ezüst veretek, amelyek öntöttek és aranyozottak, összesen 95 darab volt belőlük. Számos 
esetben megmaradt a bőr is, amelyen rajta voltak a veretek.

F/ A koponya baloldalán feküdt egy palmetta 
díszítményes, részben aranyozott ezüst csésze, 
karikás füllel, ám töredékes állapotban! A láb
végnél egy vas abroncsos favödör maradványai 
kerültek elő igen rossz állapotban. Az ásató sze
rint a lóitatáshoz használhatták.

G/ Volt a sírban egy vas kés, vas csiholó és 
kovakő, minden bizonnyal bőrtarsolyban. Ellen
ben nem volt a sírban tarsolylemez!

H/ A halott mellett textilmaradványokat is 
leltek, amelyek gyapjúnak bizonyultak, sávoly 
és kordkötés (Köper- und Kordbindung) volt ki
mutatható, ez pedig manufakturális szövetelőál
lítást jelent! Volt ezen kívül a sírban hernyóse
lyem, szőrme (prém), és famaradványok, rész
ben a sírgödröt kibélelő deszkákból (nyír?), 327. kép: Л zempléni sír ezüst csészéje. (Fodor 
részben a koporsóból. 1996, 35.)

I/ Külön érdekessége a zempléni sírnak, hogy -  eredetileg nyilván fa edényben -  kölesmagvak 
is voltak a halott mellett.

Tulajdonképpen ennyi a „fejedelmi” avagy „vezéri” sír melléklete. Sajnos sem az ásató, sem a 
feldolgozó nem adta meg az ezüst és az arany tárgyak összsúlyát, így csak becsülni lehet e két ér
téket. Mindenesetre a felhasznált arany aligha több néhány tíz dekánál, az ezüst súlya pedig egy 
kiló alatt marad. Ez valójában nem kiemelkedő érték,17 18 így nagyon is kérdéses, helyénvaló-e a 
zempléni halottat fejedelemnek (der Fürst) vagy magas származású egyénnek (hoher Herkunft) ne
vezni avagy az eltemetett jelentős társadalmi állását (die bedeutende gesellschaftliche Stellung des 
Bestatteten) emlegetni.19

1959-ig a geszterédi lelet volt a legnagyobb és legkiválóbb honfoglaláskori lelet az ország
ban.20 A nyírségi lelőhely Geszteréd falu határában a Kecskelátó-dűlőben van, amely csupa futóho
mok. S itt 1927 májusában egy bojtárgyerek arra figyelt fel, hogy a konda disznói csillogó fémtár
gyakat túrtak ki. A sírt teljesen szétdúlták, de a földbirtokos szemléje szerint találtak emberi vázat 
és lócsontokat is, valamint összesen 107 tárgyat. A legjelentősebb a vas szablya és arany szerelvé
nyei: markolatgomb, markolattő-veret és tartófülek. Az eredeti fahüvelyt bőr boríthatta, bár a meg
maradt öt aranylemez valószínűleg a szablya-hüvely díszítménye lehetett. Volt nyíl tartó tegeze,

17 Uott 32: ziemlich ärmlich aussieht.
18 Dienes István id. mû ( 1969) 119: a honfoglaláskori társadalom felső rétegénél a férfi vagy asszony egyetlen ünnepi öltö

zetének és lószerszámának díszeire átlag fél kg nemesfémet használtak fel.
19 Itt most nem kívánok szólni arról, hogy Fettich Nándor ezt a sírt Álmos nagyfejedelemmel azonosította.
20 Kiss Lajos, A geszterédi honfoglaláskori sírlelet. Archaeologia Hungarica 24. Szerkeszti: gr. Zichy István, Fettich 

Nándor és László Gyula. Budapest, MNM. 1938, 9.
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vasalásokkal, nyílcsúcsokkal. A bőrövet ön
tött ezüst veretek díszítették, összesen 48 db, 
3 db ezüst öntött szíjvég, 2 db ezüst csat. Volt 
még bronz szíjveret, 2 db bronz szíjvég, egy 
bronz csat. A ruha díszítménye volt 3 db 
arany fülesgomb, a fej ékszere: két aranydrót 
fülbevaló, arany fülcsonk. A díszes lószer
számból megmaradt: vas oldalpálcás zabla, 
vas kengyelpár, vas karika, bronz karikák, 4 
db szíjelosztó bronzból. Előkerült még egy 
nagyobb ezüst lemez, néhány arany és ezüst 
lemeztöredék, ismeretlen rendeltetéssel. Saj
nos, Kiss Lajos sem adja meg az arany tár
gyak összsúlyát, csak az „arany szokatlanul 
nagymérvű alkalmazását” hangsúlyozza, de -  
bármily szépek is e tárgyak -  súlyban, érték
ben valójában nem jelentősek. Mind Fettich 
Nándor, mind Kiss Lajos már 1938-ban arra a 
következtetésre jutott, hogy a Szabolcs és 
Zemplén megye az első megszállás területei, 
mivel „a honfoglaló magyarság az első idők
ben huzamosabban itt tartózkodott a legna
gyobb tömegben. Sehol az országban ilyen 
sűrűségben nem találjuk a honfoglaláskori sí
rokat és temetőket.”21 Lényegében ezt az ál
láspontot képviselte Dienes István is.22

Különös véletlen, hogy e megállapítás a geszterédi lelet közzététele után pontosan félévszázad 
múlva kapott újabb, igen erőteljes alátámasztást, amikor a Horváth Tibor által 1936-ban feltárt 13 
karosi sír nyomán, 1986 és 1990 között Karos-Eperjesszögön az ún. II. temetőben Révész László 
73 sírt tárt fel, majd a III. temetőben további 19 sírt. E feltárások valóban szenzációs eredményeket 
hoztak, mivel igen szépen és korszerűen lettek kiásva, másrészt gazdag emlékanyagot tartalmaztak 
a temetkezések.23

Nem csoda, ha az ásató régész arra a következtetésre jutott, hogy itt, a Felső-Tisza vidékén volt 
egykor a magyar fejedelmi központ, a karosi temetőkben pedig seregvezérek és katonái, illetve 
katonáinak családtagjai nyugodtak. Ezt arra alapozza, többek között, hogy az eddig ismert 129 
szabályból 51 ezen a tájon került elő. Az övét, a szablyát, a tarsolyt, a díszes lószerszámot mél
tóságjelzőnek tartja, amelyek „szinte egyenruhaszerűen” jelennek meg. О is kijelenti: „A Kár
pát-medencének egyetlen más pontja sem akad, ahol e tárgyak ilyen mértékben koncentrálódná
nak.”24 A fejedelmi központ körül központi ötvösműhelyeket feltételez, bár lehetségesnek tartja,

328. kép: A geszterédi és a bécsi iín. Atilla-szablya dí
szes markolata. (Kiss 1938, XI. t. 1.)

329. kép: A geszterédi arany veretes magyar szablya.
(Kiss 1938, XI. t. 1/a.)

21 Kiss Lajos id. mű (1938) 16.
22 Dienes István, Honfoglaló magyarok. In: A kisvárdai vár története. Szerkesztette: Éri István. Kisvárda, 1961, 130 skk. - 

uó A Felső-Tisza vidék a X. században. In: Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I. Budapest, 1986, 92-101.
23 Révész László, A karosi honfoglaláskori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza vidék X. századi történetéhez. Magya

rország honfoglaláskori és Árpád-kori sírleletei 1. Sorozatszerkesztő: Kovács László és Révész László. Szerkesztette: 
Fodor István, Veres László, Viga Gyula. Miskolc 1996.

24 Révész László id. mű (1966) 198.
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330. kép: A Felsff-Tisza-vidék legfontosabb honfoglaló
magyar lelőhelyei 1938-ban. (Kiss 1938, 10., 
1. kép)

331. kép: A tarsolylemezek elterjedése a Kárpát-me
dencében és Kelet-Európábán. (Schulze 
1984, 503., 31. kép)

25 Révész László id. mű (1996) 15-38.
26 Bálint Csanád, Az európai dirhemíorgalom néhány kérdése. 

Századok 116 (1982) 29.
27 Bálint Csanád id. mű (1982) 8.
28 Kürti Béla kiváló érzékekkel felismerte a súlyérték jelentő

ségét s lemérte egyes ezüst tárgyak súlyát. A Szeged-Bojár- 
halmi lelet 241 ezüst verete 66 dekát nyomott, az algyői te
mető 72. sírjának 127 ezüst verete 14 deka súlyú, a 49. sír 
69 ezüst tárgya pedig 33 deka súlyú volt. Vő. Kürti Béla, 
Honfoglalók a Maros-torok táján. In: Honfoglalás és régé
szet. Budapest, Balassi. 1994, 166. - Bálint Csanád, Einige 
Fragen des Dirhem-Verkehrs in Europa. Acta Archaeologi-
caASH 33 (1981) 126 skk.

hogy nagy ötvösműhelyek dolgoztak még a 
Kis-Alföldön, a Duna-Tisza-közén és Dél- 
Magyarországon is. Az elhunytak leggazda
gabb mellékletű tagjait magasrangú vezérek
nek, legelőkelőbb vezetőknek véli. Ha azon
ban sorba vesszük a Révész László által fel
tárt 73+19 sír mellékleteit,25 azt látjuk, hogy 
a 92 temetkezésben mindösszesen 14 arany 
tárgy volt: 6. sír = aranydrótból készült haj
karika, 11. sír = ékköves aranygyűrű, 13. sír 
= aranylemezkék, 37. sír = fülbevaló arany
huzal karikája, 45. sír = ezüst gyűrű, 
aranyfoglalattal az üvegbetét számára, 47. sír 
= kőbetétes aranygyűrű és aranylemezkék, 
50. sír = aranylemezkék, 52. sír = aranyhu
zalból hajkarika és üvegbetétes aranygyűrű, 
56. sír = aranylemezkékkel díszített gemma, 
-  I I I / ll .  sír = aranyhuzalból hajkarika és 
aranylemezkék. Értékesebbnek mondható 
arany holmi: 3 gyűrű. Könnyű belegondolni, 
mekkora érték lehetett ez, akár a mai éksze
rek alapján is. A korabeli nemesfémbőséget 
jól jelzi, hogy a X. században I. Mieszko len
gyel uralkodó akkora arany keresztet csinál
tatott, amely testsúlyának háromszorosát 
nyomta.26 De az Európában elrejtett, földbe 
ásott ezüst dirhem-kincsek súlyadatai is fi- 
gyelmeztetőek: Veliki luki 100 kg, Morom 
40 kg, Zierznyca 15 kg, etc. Ugyanakkor a 
dirhem vásárló ereje a IX-X. században elég
gé nagy, hiszen 1 dirhem volt egy tyúk ára, 
vagy fél méter lenvászoné, 5000 dirhemért 
pedig Bagdadban házat lehetett venni.27 Nem 
nevezhetjük tehát egyáltalán módos, netalán 
gazdag em bernek azt, akinek néhány 
dekányi arany ékszere vagy fél-, egykilónyi 
ezüstje volt.28 A Kárpát-medencében egyéb
ként csak egy dirhem kincsleletről tudunk, a 
Máramaros megyei Huszton került elő 1905- 
ben s ebben 400 db ezüst dirhem volt.29 (A 
dirhemek átlagsúlya: 1,97-4,55 gr között 
volt.) írott forrásokból tudjuk, hogy az euró
pai hadjáratok során kivetett adók ezüst 
mennyisége évente elérte a 3 tonna ezüst 
összsúlyt! A IX. században a kalifának Kö- 
zép-Ázsiában is hatalmas adókat kellett
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332/a. kép: A kiskunfélegyházi magyar tarsolylemez. (H. Tóth 1974, 122, 17. kép) 
332/b. kép: A banai tarsolylemez. (Kiss-Bartha 1970, 222., 3. kép)
332/c. kép: A Túrkeve-Ecseg-pusztai tarsolylemez. (Szabó 1980, 278., 6. kép)
332/d. kép: A szolyvai magyar tarsolylemez. (Dienes 1975, 97., 3. kép)
332/e. kép: A Dunavecse-Fehéregyháza-i magyar tarsolylemez. (Fodor 1996, 297.) 
332/f. kép: Az Izsák-Balázs-pusztai magyar tarsolylemez. (H. Tóth 1976, 163., 22. kép)
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333/a. kép: A bodrogvécsi tarsolylemez- (Huszka 1930, 72.)
333/b. kép: A kiskunfélegyházi tarsolylemez, (más grafikai megjelenítésben: Bálint 1989, 205., 99. kép 1.) 
333/c. kép: A veszelovói tarsolylemez (Dienes 1972, 61., 23. kép)
333/d. kép: A galgóczi tarsolylemez. (Huszka 1930, 72., 120. kép)
333/e. kép: A beregszászi süvegdísz díszítésének kiterített rajza. (Huszka 1930, 72., 121. kép)
333/f. kép: A tarcali tarsolylemez (Huszka 1930, 72., 122. kép)
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évente fizetni, így például Buchara 1 189 200 dirhemet fizetett, 
Szogd, Kés, Fergána és Uszrusána 1417 000 dirhemet.30 Ellen
ben ott van a nagyszámú ezüst és aranyozott ezüst díszítmény, 
mégpedig gyönyörű kivitelben a legtöbbje. Mit érhettek ezek? 
Nemesfém értékben nem sokat, látványban, hagyományban 
nagyon sokat. A Felső-Tisza vidékén hajdan élt eleink való
ban igen díszes és mutatós viseletben pompáztak s küllemük
ben el is tértek a Kárpát-medencében lakó többi magyartól, 
amint például ezt manapság vagy inkább a közelmúltban is 
láthattuk a székelyeknél vagy a palócoknál. Mindez azonban 
történeti léptékkel mérve és históriai szempontokat mérlegel
ve, úgy vélem, egyáltalán nem elégséges ok arra, hogy a ma
gyar fejedelemség központját 895-950 között a Felső-Tisza vi
dékére helyezzük. Mind az írott források, mind a régészeti 
anyag határozottan azt jelzi, hogy a jelentős lélekszámú ma
gyar nyelvű lakosság az egész Kárpát-medencét lakta már 900 
tájától, tehát hihetetlen politikai, gazdasági és katonai rövidlá
tást kellene Árpád nagyfejedelemről (és utódai részéről) felté
teleznünk, ha nem az Európa szívét jelentő Kárpát-medence 
központi területein, a Duna mentén, a nagy kereskedelmi utak 
kereszteződési pontjainál alakította volna ki uralmi központ- 

7 ját. Ez a későbbiek alapján is teljesen valószínűtlen. Külön ne-
334. kép. A Karos II. magyar temető j^zség az ún. központi fejedelmi ötvösműhelyek feltételezésé-

29. sírjának tarsolylemeze. , , . , .  , • , , ,  , . . . .  ,nek kérdésé, hiszen ha valós volna a Felso-Tisza videkere (Révész 1989, 46., 21. kép) , ,képzelt nagy
ötvös-centrumok üzemelése, mi módon szűnt volna 
meg hirtelen a 950-960-as években a termelés?
Mind a történészek, mind a régészek nagyon kedve
lik az áttelepítések31 és felszámolások hipotéziseit,32 
ám ez a feltevés is gyenge lábakon áll s nemcsak 
azért, mert semmiféle bizonyíték nem áll rendelke
zésünkre, hanem azért is, mert az ún. nagysírszámú 
köznépi temetők alsó időhatárát csak tipológiai ala
pon próbáljuk meghatározni. De hát akkor mi lehe
tett az oka ennek a gyönyörű viselet és leletgazdag
ság hirtelen megszűnésének? Sokkal kézenfekvőbb, 
hétköznapibb ha úgy tetszik, prózaibb okora gondo
lok,33 nevezetesen arra, hogy ezeket az ún. klasszi- századi magyar női vjse le t
, , , , „ , ,  °  , .. , , , rekonstrukciojaazalgyoitemeto42.es
kus un. palmettas díszítésű pompas oveket, szablya- „  süja alapján (Kürti 19% ]59 4

kép és 158., 3. kép)29 Kovács László, Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit.
Budapest, 1989, 79-80.

30 M.N. Fedorov 1973, 75.
31 Dienes István id. mű (1961) 108.
32 Például Györííy György. -  Kristó Gyula, Telepítés és államalapítás. In.: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik szü

letésnapjára. Szeged, 1989, 47-58.
33 Kitűnő kollégám, barátom és itjúkoromban tanítóm, Dienes István, aki mindig két lábbal állt a földön, kezdettől azt val

lotta, hogy a honfoglalók a pompás felszerelési tárgyaikat kereskedőktől vásárolták. Vö. Dienes István id. mű (1961) 114.
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336. kép: Az algyői magyar temető49. sírjának ruhadíszei. (Kürti 1983, 266. o. utáni 39. kép)
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337. kép: Az Eperjes-Takács-táblai magyar temető
4. női sírjának ruhadíszei. (Bálint 1991,
58., 14. t.)

338. kép: A madarasi magyar temető 6. női sírjá
nak ruhadíszei. (Kőhegyi 1980, 213., 8. 
kép)

339. kép: Az algyői magyar temető 105. sírjának
részletrajza. (Kürti 1983, 258. o. utáni 37. 
kép)

340. kép: A Szeged-Csongrádi úti magyar temető 5.
női sírjának részlete. (Kürti 1983, 258. o. 
utáni 37. kép a.)

kát, kardokat, lószerszámokat, tarsolyokat, ru
hákat, lábbeliket, etc. nem itt az új hazában ké
szítették, nem elűzött vándorötvösök útszéli ka
lapácsolásai révén keletkeztek, hanem a Kauká
zus északi oldalán és Közép-Ázsiában működő 
nagy manufakturális műhelyek gyártották őket, 
s innen kereskedelmi úton jutottak el a fő meg
rendelőkhöz, a kaukázusi magyarokhoz (sza- 
várd magyarok34 és az elmagyarosodott alánok
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hoz, akiknek a nyelvét tulajdonképpen nem ismerjük34 35) és a -  nézetem szerint -  ugyancsak zömé
ben magyarul beszélő besenyőkhöz,36 akik már a magyarság kazáriai korszakában csatlakoztak a 
többségi magyarsághoz, de megtartották a régi viseletűket mindaddig, amíg be tudták azt szerezni. 
A besenyő és magyar sírok közeli rokonságára korábban is felfigyeltek,37 hangsúlyozva a lábbelik,

341. kép : A Gádoros-Bocskai úti magyar temető 1. sírjának öve és szablyája. (Dienes 1965, 153., 11.kép)
342. kép: A sárospataki korong életfája. (Fodor 1996, 32., 1. kép)
343. kép: A kétpói ezüst csésze. (Selmeczi 1980., 252., 1. kép)

34 Németh Gyula, Szabírok és magyarok. Magyar Nyelv 25 (1929) 81-88. szerint a szabírok a VI. század elejétől már a 
Kaukázus vidékén éltek.

35 Gaál László, Dentü-mogyer. Magyar Nyelvészet 1 (1856) 45: a besenyők nyelve azonos vagy igen rokon volt a magya
rokéval!

36 Hunfalvy Pál, Mit jelent a magyar szó? Magyar Nyelvészet 1 (1856) 45: a besenyők nyelve azonos vagy igen közeli ro
kon volt a magyarokéval. -  vö. Szabó Károly, A X. századi besenyőkről. Új Magyar Múzeum 3 (1853) XII. 601-613. -  
Legújabban: Harmada János, A honfoglalás mai szemmel. Magyar Nyelv 94 (1998) 135-151.

37 Bálint Csanád, A honfoglaláskori lovastemetkezések néhány kérdése. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1969/1, 113. 
-  Önmagát felülbírálja: A 9. századi magyarság régészeti hagyatéka. In: Honfoglalás és régészet. Szerkesztette: Kovács 
László. A honfoglalásról sok szemmel 1. Budapest, 1994, 44-45.
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344. kép: A magyar ún. palmettás díszítési háló szerkezeti rajza.
345. kép: Urartui övveret Zakimból a Kr. sz■ előtti VII. századból. (Orth-

mann 1985, 317., 98. kép)
346. kép: A kenézlői magyar temető 39. sírjának íjtegez-dísze. (László

1957, 183., 9/1. kép)
347. kép: Nimrudi (Kalah) falfestmény III. Salmanassar (858-824) korá

ból. (Orthmann 1985, 317., 98. kép)

a kengyelek, a szablyák, a lószerszámveretek erős rokonságát, de 
abból a dogmából kiindulva, hogy a besenyők a magyarok halálos 
ellenségei voltak, felismeréseiket háttérbe szorították.38

A kereskedelmi utak és az áruforgalom igen jelentős volt régen 
is, amelyet a IX. századtól az arabok és a zsidók uraltak. Ez utóbbi
ak különösen az Itil-Kijev-Prága-Regensburg-Mainz útvonalat bir
tokolták, de kezükben tartották a skandináviai: Sarkel-Sztaraja La- 
doga-Birka-Helgö- Stockholm útvonalat is, sőt eljutottak Haithabu- 
ba (ma Schleswig). Dél és kelet felől, elsősorban Közép-Ázsia felől 

a VIII. század derekától az arab karaván kereskedőké lett a főszerep. Valóban nem kell magyaro
kat feltételeznünk Birkában, ahol veretes tarsoly került elő, vagy Veszelovóban,39 Panovóban és

38 Egyoldalú beállítás: Pálóczi Horváth András, Besenyők, kunok, jászok. Hereditas. Budapest, Corvina. 1989, 7-10. -  uő 
Nomád népek a kelet-európai sztyeppén és a középkori Magyarországon. In: Zúduló sasok. Új honfoglalók-besenyők, 
kunok, jászok a középkori Alföldön és a Mezőföldön. Gyulai Katalógusok 2. Sorozatszerkesztő: Havasy Péter. Gyula, 
1996, 9-10.

39 Erdélyi István, Újabb adatok a tarsolylemezek stílusának elterjedéséhez Kelet-Európábán. Arhaeologiai Értesítő 88 
(1961)95-99.
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348. kép: A karosi magyar temető egyik nyeregtípusa. (Fodor 1996, 50)
349. kép: A gádorost magyar temető3. sírjának nyerge. (Bálint 1991,49., IX. t.)

350. kép: A karosi II. temető 29. sírjának és a III. temető 11. sírjának lószerszámja. (Révész 1996, 78., 40.
kép)

351. kép: Rozettás lószerszámveretek a gádorosi temető2. sírjából. (Bálint 1991, VI. t. 1-6.)
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354. kép: A karanajevói mellkorong.
(Mazsitov 1981, 108., 58. 
kép 15.)

Sesztovicában,40 ahol gyönyörű tarsolyok láttak napvilágot, 
úgyszintén szükségtelen a turajevói ezüst haj fonatkorongot 
magyar asszony viseletének nevezni.41 A pezsgő és folyama
tos kereskedelmi tevékenység természetesen fellendítette a 
pénzforgalmat is,42 43 44 45 ezért van különös jelentősége a Kárpát
medencében talált dirhem-leleteknek, amelyek azonban az 
említett huszti lelet kivételével sírokból, ékszer gyanánt ke
rültek elő. De akkor miért szűnt meg a X. század derekán, 
950-960 táján az ún. 
klasszikus honfoglaláskori 
tárgyak eltemetése? Úgy 
vélem két okból: egyrészt 
a 960-as években a kijevi 
Szvatoszláv felszámolja 
Kazáriát és ezzel az első
sorban odavalósi zsidó ke

reskedők tevékenységét megszünteti, másrészt ugyanebben az 
időben robban ki az ún. ezüst válság Közép-Ázsiában, amikor a 
számanida dinasztiát a karahanidák váltják fel. Az ezüst dirhe- 
mek korábbi 60-90%-os ezüst tartalma 18-23%-ra zuhan le,43 az 
ezüstbányák kimerülőben vannak, a nagy városok (Buchara, 
Pendzsikent, Maverannahar14) műhelyei alig termelnek. Ugyan
akkor a korábban kazár-magyar fennhatóság alatt állt Kijev45 is 
a ruszok és a szlávok önálló hatalmává válik. Itt azonban meg 
kell jegyezni, hogy a kijevi és a csernyigóvi sírok, hasonlókép-

40 Fodor István, Leletek Magna Hungáriától Etelközig. In: Honfoglalás és ré
gészet. Szerkesztette: Kovács László. A honfoglalásról sok szemmel 1. Fő- 
szerkesztő: Györfíy György. Budapest, Balassi. 1994, 52-53.

41 Az övékkel kapcsolatosan nagyon helyes álláspontot foglal el Veres Péter, 
A honfoglaló magyarok életmódjának kérdései. In: Honfoglalás és néprajz. 
Szerkesztette: Kovács László, Paládi-Kovács Attila. A honfoglalásról sok 
szemmel 4. Főszerkesztő: Györífy György. Budapest, Balassi. 1997, 128.

42 Hans Wilhelm Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse 
in islamischer Zeit. Wiss. Buchgesellschaft. Darmstadt, 1994, 46-65.

43 M. N. Fedorov id. mű (1973) 81.
44 D. Abdullojev 1990, 28-30.
45 A magyar kutatók általában hevesen tiltakoztak e történeti feltevés ellen, no

ha azt elismerik, hogy Kijev urát kagánnak hívták: Bartha Antal, Kijev és 
Itil. Történelmi Szemle 1964, 228. -  Erdélyi István, A honfoglaló magyarság 
régészeti emlékanyagának kelet-európai kapcsolatainak néhány kérdése. Ar- 
chaeológiai Értesítő 87 ( 1960) 172. -  vö. H. Tóth Imre, Szláv nyelvi hatások 
az ősmagyar nyelvre. In: Honfoglalás és nyelvészet. Szerkesztette: Kovács 
László, Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel 3. Főszerkesztő: 
Györffy György. Budapest, Balassi. 1997, 67. -  Ugyanakkor a kijevi törté
nészek Aszkold kijevi kagán és Almos magyar vezér 882. évi szövetségéről 
beszélnek: M. Ju. Brajcsevszkij 1994, 65-71. -  vö. Zeki Validi Tógán, Völ
kerschaften des Chasarenreiches im neunten Jahrhundert. Körösi Csorna Ar
chívum 3 (1940) 40-76.

355. kép: A kijevi kétélű kard és a
veretes tarsoly. (Bálint 
1989, 113., 53. kép)

356. kép: Az eurai (luisztari) viking
temető 348. sírja. (Lehos- 
talo-Hilander 1979, 82., 1. 
kép)
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357/1-2. kép: A csernyigóvi Csornája mogila. (Rübakov 1949, 26., 5. kép) 
357/3. kép: A gusínói lovas sír. (Rübakov 1949, 26., 5. kép)
357/4-6. kép: X. századi kijevi kardok. (Rübakov 1949, 35., 9. kép)
357/7. kép: A gulbisói öv veretei. (Rübakov 1949, 39., 13. kép)
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358. kép: A csernyigóvi Csornája mogilában feltárt híres ivókürtök és ábrázolásaik kiterített rajza. (Rüba- 
kov 1949, 46., 48., 18. és 20. kép -  Fettich 1931, 62., 39-40. kép)
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359. kép: Kelet-euró
pai kereske
delmi utak a
IX. század
ban. (Noonan 
1989, 63.)

pen az Ingul-menti,46 a przemysli,47 a kryloszi, a lugovszkójei48 temetőkhöz, valamint a Bukarest 
melleti Tei-tó partján feltárt lovas sír'8'*, magyar etnikum hagyatékának tarthatók! A fentebb el
mondottak a tárgyi anyag fokozatos eltűnését kielégítően magyarázhatják, ám arra a kérdésre még 
nem feleltünk: miért csoportosultak a leggazdagabb temetők és sírok a Felső-Tisza vidékén? Az 
nyilvánvalónak látszik, hogy katonai szolgálatot teljesítő csoportról van szó, mivel azonban a te
metőkben a családtagok is ott nyugszanak, csakis etnikai jellegű magyarázata lehet a sajátságos 
felső-tiszai rítusoknak és viseletnek. Az én feltevésem szerint azonban se nem török, se nem bolgár 
nemzetségek települtek le itt, hanem magyarul beszélő rokonok, elsősorban kaukázusi eredetű 
szavárd magyarok, de lehettek közöttük besenyők, elmagyarosodott alánok49 és onogurok is. Mind
annyian a Kaukázus északi vidékén és a déloroszországi sztyeppén laktak, együtt a kazáriai ma
gyarokkal (+kabarokkal), de eltérő viseletűk jól megkülönböztette őket. A harcosok nagy száma 
kétségtelenné teszi, hogy a fejedelmi testőrség (a druzsina) tagjai voltak ők, hasonlóképpen a felvi
déki erős katonai jellegű településekhez. A Felső-Tisza vidéki besenyő megtelepedést helynevek is 
igazolják, amelyeket Györffy György mutatott ki (91 helynévből 33 ide és a szomszédos Körösök 
vidékére esik.).50

Bár az angol Macartney már 1930-ban kimutatta, hogy a besenyők támadása nem lehetett valós 
és semmiképpen nem okozhatta a magyar honfoglalást, egy emberöltőnek kellett eltelnie ahhoz,

46 Erdélyi István, A honfoglaló magyarság régészeti emlékanyaga kelet-európai kapcsolatainak néhány kérdése. 
Archaeológiai Értesítő 87 (1960) 169-175.

47 A. Koperski-M. Parczewski, Das altungarische Reitergrab von Przemyäl (Südostpolen). Acta Archaeologica ASH 30 
(1978)213-230.

48 I. L. Galkin, Nomadischer Grabfund von jenseits von Volga. Acta Archaeologica ASH 35 (1983) 379-383.
48/a S. Morintz-D. V. Rosetti, Bucureçti de odinioará in lumina Säpäturilor archeologice. Bucureçti 1959, 46.
49 Vö. a korábban tárgyal alán emlékanyaggal, különösen Zmejszkaja sztanyica, Martan Csu és Koloszovka jelentős! -  P. 

A. Diter 1961, 127-187.
50 Györffy György, Besenyők és magyarok. Körösi Csorna Archívum. Budapest, 1940. -  Kritikája: Kniezsa István, 

Századok 106 (1943) 472-475.
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hogy ezt az ósdi közhelyet neves tudósok51 is elvessék. A besenyőkről lényegében VII. Konsztanti- 
nosz császár leírása (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 13., 37., 38. fejezet)52 alapján alkottak képet a törté
nészek, aki azt jegyezte fel, hogy „a besenyő nép szomszédos Cherszon vidékével”, valamint: „a 
ruszokkal is szomszédosak és határosak...gyakran végigportyázzák Oroszországot”, „mivel pedig 
erős ez a nép, annál inkább arra törekednek, hogy megnyerjék a szövetségünket,” „a türkök ( m a 
gyarok) nemzetsége színén nagyon retteg és fél az említett besenyőktől, minthogy gyakran szenve
dett tőlük vereséget s már-már a teljes pusztulás (?) szélén volt. Ezért a türkök szemében mindig 
félelmetesnek számítanak a besenyők s ezek féken tartják őket.” „A besenyők a bulgárok közelé
ben is vannak ...és jó és üdvös dolog, ha mindig békében vannak velük.” „E besenyőknek van egy 
másik népe is, ...akik kereskednek...Ruszban, Kazáriában, Zicsiában...mégpedig selyemszövetet, 
szalagot, brokátot, aranyszegélyt, borsot, skarlát párthus-bőrt és más, előttük kívánatos cik
ket.../visznek/.” „Bulgária táján is lakik besenyő nép”. A magyarokhoz egy ízben elment Gábriel 
klerikus kérte, űzzék el a besenyőket a lakóhelyükről, ám „a türkök összes feje egyhangúan így ki
áltott fel: Mi nem kezdünk ki a besenyőkkel, mert nem bírunk velük harcolni, minthogy nagy or
szág az, nagyszámú és gonosz fickók.” ...,,A besenyők szállása eredetileg az Etil folyónál, vala
mint a Jajk folyónál volt, határosak voltak a magyarokkal (átírás alapján: kazárokkal) és az ún. 
úzokkal. De ötven évvel ezelőtt (900?) az említett úzok a kazárokkal összefogván és hadat 
indítván a besenyők ellen, felülkerekedtek és kiűzték őket tulajdon földjükről...A besenyők pedig 
elmenekülvén, szertejártak, kutatva hely után, ahol megtelepedhetnének „rábukkanván (?!) a tür- 
kökre ( -  magyarok) háborúban legyőzték, kiverték és elűzték őket s letelepedtek azon.Vs itt él
nek/..mind a mai napig ötvenöt (895?) esztendeje.” „ Tudnivaló, hogy egész Besenyőország nyolc 
tartományra oszlik s ugyanannyi nagy fejedelme van.” A tartományok: Erdim, Csűr, Jula (Gyula), 
Külbej, Karabaj, Tolmács, Kapán (Koppány?), Csabán (Csaba?). Fejedelmeik nevei: Bajcsa, Küel, 
Korkutaj, Ipa (Apa?), Kajdum, Koszta, Jazi (Jász?), Bota.” A nyolc tartomány negyven részre osz
lik és vannak kisebb fejedelmeik is.” A törzs- és fejedelem nevekkel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy Ibn Hayyan 942. évből való feljegyzésében a vezérek között szerepel: Gyila, Ecser, Bulcsu- 
di, Basman, Laber, Garod, Harhadi.53 A besenyőkkel tehát feltétlen számolnunk kell már a IX. szá
zadtól, s ugyanígy az alán-magyar népcsoporttal is! Tagadhatatlan, hogy eleink erősen hasonlítot
tak viseletűkben az arabokra, amint ezt Gardízi határozottan meg is mondja: ,/a  magyarok/ nagy
számú nép, öltözékük az arabok öltözékére hasonlít, turbánból, ingből és köntösből áll.”54

Honfoglaló őseink tehát -  álláspontom szerint -  nem a Volga-Káma vidékén, nem Nyugat Szi
bériában laktak sem a Kr. sz. előtti évezredekben, sem a Kr. sz. utáni évszázadokban, hanem Kö- 
zép-Ázsia szomszédságában, a Kászpi-tó keleti partja mentén, szomszédságában a besenyőknek, 
türköknek, majd a VII. század dereka után tovább terjeszkedtek a Kaukázus északi oldala és a Fe
kete-tenger északkeleti partvidéke felé, szoros egységben a kazárokkal, a kaukázusi népekkel: a 
bolgárokkal, az alánokkal, az onogurokkal. Nagylélekszámú, jelentős népnek kellett lennie, hiszen

51 Harmatta János, Konstantinos Porphyrogennetos magyar vonatkozású művei. In: A honfoglaláskor írott forrásai. 
Szerkesztette: Kovács László, Veszprémy László. A honfoglalásról sok szemmel. 3. Főszerkesztő: Györffy György. Bu
dapest, Balassi. 1996, 110. -  uő A honfoglalás mai szemmel, MBE. Miskolc, 1997, 12.

52 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról kortársak és krónikások híradásai. Sajtó alá rendezte: Györffy György. Nem
zeti Könyvtár. Budapest, Gondolat. 1958, 78-86. jellemző módon a 37. fejezetet nem közli, rövidítve sem. - Moravcsik 
Gyula, Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1984, 35-51. a 37. fejezetből (4L 
o.) kihagy részeket, ugyanígy jár el Kristó Gyula is: A honfoglalás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti 
Könyvtár 7. Szerkesztette: Kristó Gyula, Szeged, 1995, 119.

53 Czeglédy Károly, Újabb forrás a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról. Magyar Nyelv 75 (1979) 273-282.
54 Nyitrai István, A magyar őstörténet perzsa nyelvű forrásai. In: A honfoglaláskor írott forrásai. A honfoglalásról sok 

szemmel 2. Budapest, Balassi. 1996, 73.
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36 2 . k é p :  A Tiszaeszlár-Bashalomnál feltárt haj-
fonat-korong csodaszarvassal és életfá
val. (Dienes 1975, 95., 2. kép)

3 6 0 . k é p :  A karosi II. temető 47. sírjának mellko
rongjai. (Révész 1996, 83., 43. kép)

3 6 1 . k é p :  A Tiszaeszlár-Bashalmi magyar temető 
egyik sírjának hajfonat-díszei. (Révész 
1975, 95., 2. kép)

másképpen régesrégen beolvasztották volna a 
magyarságot a környező népek. Megtartotta tehát 
ősi nyelvét, hitvilágát, szellemiségét, sőt asszimi
lálta a szomszédos népcsoportokat, de közben 
megváltozott az évszázadok alatt a viselete és a 
szokás-rendje is némiképp. Nyelv és fajta-roko
nai voltak az avarok nagyobb csoportjai, így a 
Kárpát-medencét nem fejveszett menekülés köz
ben, mindenki által megveretve vette birtokába, 
hanem megtervezett módon, hadászati terv sze
rint. A magyar csapatok a IX. század első harma
dától (838) jelen voltak az Al-Duna vidéken és 
feltehetően már ekkor megszállták a Kárpátok 
nyugati oldalát, a Felső-Tisza vidékét.55 Innen in
díthatták hadjárataikat 862-ben, 881-ben, majd 
892-t követően. Etelköz tehát nem lehet azonos

55 Erről első ízben: Bakay Kornél, „Hazát kell néktek is terem
teni” sorozatban. Heti Magyar Fórum, 1996. december 5.
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363/1. kép: A törökkanizsai korong. (Fodor 1996, 33., 5. kép)
363/2, 4. kép: A zempléni sír hajfonat-korongjai. (Fodor 1996, 32., 3-4. kép)
363/3. kép: Érsekújvári lószerszám-veret. (Fodor 1996, 32., 2. kép)
363/5, 7. kép: Mellkorongok Dunaszekcsőről. (Kiss 1983, 56., 22. kép 1-2.)
363/8. kép: A sóshartyáni mellkorong. (Fodor 1973, 37., 4. kép 1.)
363/6, 9. kép: A bodrogszerdahelyi magyar temető lószerszám díszei. (Fodor 1996, 33., 6. kép)
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364. kép: A tiszabői hajfonat-korong. (Dienes 1975, 100.,
5. kép)

365. kép: A rakamazi turulos hajfonat-díszek.

az ún. Levediával. A rokon nyelvű és etnikumú Kár
pát-medencei avarság a Tiszántúlon idegen hatalom 
igája nélkül élt tovább a IX. században, a Dunától 
nyugatra és északra a frank birodalom fennhatósága 
alatt maradt fenn a későavar lakosság, jelentős szá
mú szláv népcsoportokkal együtt. A morva közpon
tokban feltűnő ún. keleti, magyar jellegű emlékek 
(például az ún. gombikik, amelyek feltétlen iszlám 
hatást tükröznek, különösen a madár-alakos példá
nyok,36), s amelyek persze magyar sírokban is meg
vannak (Heves, Galgóc, Gyömöre, Pusztaszilas37), 
IX-X. századi darabok s úgy kerülhettek Mikulőicé- 
be és Stare Mesto-ba, hogy a lakosság egy része oda 
menekült a IX. században.38 A Kárpát-medence szin
te harc nélkül került Árpád és népe birtokába, ahol 
megtelepedett földművesek éppen úgy dolgoztak, 
mint állattenyésztők. A fejedelmek parádés viseletű 
katonai kísérete (a fejedelmi testőrség) elsősorban a 
Felső-Tisza vidékén, a Duna-Tisza közén és a Kisal- 
föld-Csallóköz térségében telepedett le. Az egyre 
erősebb magyar fejedelemség a független magyar ál
lam megteremtésének minden feltételével rendelke
zett a X. század végén.

365/a. kép: Aldebrő-Mocsáros 13. sír szarvasos korong
ja. (Révész 1996, 270., 9. kép 4.)

56 Éva Pavloviíová, К vypovedacej schopnosti gombika u naddu- 
naskych slovanov v 9. storoéi. Slovenská Archeológia 44 
(1996) 95-153.

57 Pataki Vidor, A hevesi honfoglaláskori magyar sírlelet. Folia 
Archaeologica 1-2 (1939) 200-203.

58 Török Gyula, Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahr
hundert. Archaeologia Hungarica 39 (1962) 113., 11. jegyzet.
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366. kép: Ún. gombikik. (Pavloviöová 1996, 100.)
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367. kép: Honfoglaláskori mellkereszt.
368. kép: Mellkereszt a miskolci ma

gyar temető 8. sírjából. (Me- 
gay 1962, 103., 4. kép)

369. kép: Mellkereszt Tiszaeszlár-Sin-
kahegyröl. (Megay 1961,
106., 7. kép)

370. kép: Soőanicai mellkereszt a IX.
századból. (Marjanovié-Vu- 
joviö 1991, 166., 3. kép)

371. kép: Mellkeresztek a VI-VII. szá
zadból a kaukázusi Abbáziá
ból. (Hruskova 1979, 44. t.)
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372. kép: Mellkeresztek: 3. Csongrád-Felgyő, 4. Nagylak, 5. Hódmezővásárhely, 6. Balotaszállás, 7. Szob- 
Kiserdő, 8. Majs 1031. sír, 9. Majs 234. sír, 10. Majs 770. sír, 11. Cikó, 12. Mindszent-Koszorús- 
dűlő. (Bálint 1989, 208., 53. t. 21, -  240., 52. t. 8. -  233., 60. t. 8. -  208., 53. t. 14. -  Bakay 1978, 
135., 27. kép-Kiss 1983, 161., 19-21. kép -  Lovag 1980, 364., l.kép 2-3.)

373. kép: Dalmáciái mellkeresztek a IX-X. szá
zadból (Vinski 1970, VII. t. 22, 23, 30, 
31,38.)
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374. kép: Ravnai ereklyetartó mellkeresztek a X-XI. századból. (Ercegoviő-Pavloviő 1983, 256., 2. kép)
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