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SORSDÖNTŐ CSATA 907-BEN
Halkan percegett a lúdtoll a finom hártyán, amint az
írópultnál álló szerzetes egymás után rótta a sorokat. Az
Úr megtestesülésének 907. évében történt események
csokrában baljósan sötétlett az imént pergamenre vetett
mondat: „Nagyon szerencsétlen harc folyt Brezalauspurcnál
július Nonae-je 4. napján…” Szerencsétlen bizony, a bajorok szempontjából legalábbis mindenképpen. Nem is
csodálkozhatunk azon, hogy a salzburgi egyházi férfiú
sietve tovább haladt, s a történtekről csupán az imént
idézett szűkszavú tudósítást hagyta ránk.
Közeli kortársa, a fontos eseményeket a Sváb Évkönyvek (Annales Alamannici) lapjain megörökítő
Szent Gallen-i szerzetes ugyancsak tömören és röviden fogalmazott, de azért az előbbinél bővebb tudnivalókat közölt az utókorral: „907. A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények
alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok
többségét meggyilkolták.” Ugyanennek az évkönyvnek
egy másik szöveghagyománya egyetlen súlyos mondatban összefoglalta a történteket: „907. A bajorok
teljes hadseregét megsemmisítették a magyarok.”
E lakonikus rövidségű tudósításoknál részletesebb
egykorú feljegyzés nem készült (vagy nem maradt
fenn) arról az eseményről, amely évszázadokra, sőt
bátran mondhatjuk: napjainkig kiható módon meghatározta elsősorban Magyarország és a magyarok
sorsát, de vele együtt a közép-európai régió fejlődésének és további történelmének az irányát is. A bajor
vereség súlyosságát, a veszteségek mértékét a halottas
könyvek (necrologiumok) elszórt adataiból hüvelyezhetjük ki. Ezek nyomán derült ki, hogy a csatatéren
holtan maradt Theotmár salzburgi érsek, a császárság
palotakáplánja, továbbá Zakariás brixen-säbeni és Udo
freisingi püspök valamint három apát. A főrendű világiak közül elesett Liutpold bajor herceg és a birodalom
19 grófja. Aligha kétséges tehát, hogy a hadjáratban a
császárság előkelőinek színe-virága részt vett, s ez egyértelműen jelzi annak súlyát és fontosságát. Ennek
ellenére magáról a csatáról s az azt megelőző eseményekről viszonylag keveset tudunk.
A birodalmi hadak célja egyértelmű volt: elejét
venni a Kárpát-medencében bő egy évtizeddel koráb-

ban megtelepedett magyarok által országuk ellen vezetett további hadjáratoknak, s visszaállítani a korábbi állapotokat. A Dunától nyugatra elterülő vidék, a
hajdani Pannónia ugyanis akkor már egy évszázada
a keleti frank birodalomhoz tartozott, az Ostmark
részeként. E tartományt vették birtokukba 900 nyarán a keleti pusztákról beköltözött magyar nemzetségek, a császári udvarnak azonban esze ágában sem
volt elismernie az újonnan kialakult helyzetet.
A birodalom vezetőinek emlékezetében bizonyára
még elevenen éltek a legendás előd, Nagy Károly császár (768–814) által az avarok ellen 791-ben vezetett
hadjáratnak az emlékei. Vagy pontosabban szólva a hajdani eseményeknek az a változata, amelyet a 10. század
elejére már alaposan kiszínezett, felnagyított és eltorzított a rá rakódott és tudatosan hozzá illesztett legendák
sokasága. Szerencsésebb lett volna pedig, ha annak a
hadjáratnak a legendák színes szövete által eltakart valós
eseményeit és végkifejletét idézik fel. Akkor ugyanis
nyomban szembetűnővé válhatott volna, hogy az immár szinte szentként tisztelt dinasztiaalapító e háborúja
gyakorlatilag kudarcba fulladt.
A magyarok elleni, elsöprő erejűnek szánt támadást a birodalmi hadak 907 nyarán indították meg.
Győzelmük biztos tudatában magukkal vitték a hadjáratra uralkodójukat, a mindössze 13 esztendős IV.
(Gyermek) Lajos (900–911) királyt is, akit az Enns és
a Traun folyók közt fekvő Szent Florian kolostorában
helyeztek el. (Kísérteties egybeesés: Nagy Károly
ugyancsak magával vitte kijelölt örökösét, a későbbi
Jámbor Lajost, hogy aztán az avarokkal történt első
összecsapás után sürgősen vissza is küldje Regensburgba.) A sereg ezúttal is két oszlopban támadott a
Duna két partján. A nyílt színi összecsapásra az írott
források szerint július 4. és 6. között került sor Brezalauspurcnál. E helységet a modern történetírás nagy
része Pozsonnyal azonosítja, amely nevében a frank
Pannónia utolsó, szláv származású kormányzójának,
Braszlav duxnak az emlékét őrizte meg. A csata lefolyásáról semmit nem tudunk, de hogy rendkívül kemény és véres lehetett, azt egyértelműen jelzi a fent
említett nagyszámú bajor előkelő eleste. Az a tény,
hogy közülük oly sokan holtan maradtak a csatatéren
s nem tudtak elmenekülni, arra utal, hogy a magyaroknak sikerült körülzárniuk a támadó seregeket, s
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akik mégis ki tudtak törni a gyűrűből, azokat sikerrel
üldözték. A csata után a bajorok a jól védhető Passauba menekítették ifjú uralkodójukat, s nyilvánvalóvá
vált az is, hogy a frissen beköltözött magyar nemzetségek immár véglegesen berendezkedhetnek újonnan
szerzett hazájukban. Aligha túlzás tehát azt állítani,
hogy a pozsonyi csata a magyar történelem egyik legfontosabb, sorsfordító eseménye volt.
Mindezek fényében döbbenetes és érthetetlen,
hogy ezen ütközet emléke nyomtalanul kihullott a
történelmi emlékezet rostáján. A középkori nyugati
történetírók számára – a 16. század elején alkotó, de
a leírt eseményekkel egykorú írott forrásokat használó bajor Aventinus (valódi nevén Johannes Turmair)
kivételével – ez az esemény nem létezett. Modern követőik nagy részének a számára pedig a 955-ben vívott második lechfeldi csata jelenti a mindent eldöntő és ünneplésre méltó eseményt (érdekes módon az
ugyanott 910-ben lezajlott első lechfeldi ütközet már
közel sem kap annyi méltatást). Meglepő módon a
középkori magyar történetírók sem tudtak a pozsonyi csatáról. Anonymusnál nyoma sincs az eseménynek, Kézai Simon pedig a csupán a legendák világában lezajlott, Szvatopluk és a magyarok közötti
bánhidai ütközetet említi. Ez utóbbi, soha meg nem
történt esemény „emléke” előtt tiszteleg a millennium idején a mai Tatabánya fölötti sziklaormon felállított Turul-emlékmű. A mai magyar történetírás számára a Salzburgi Évkönyvek és a Sváb Évkönyvek idézett szövegei az 1920-as évektől váltak ismertté. 1945
után azonban a pozsonyi csata ténye nem talált utat
történelemtankönyveinkbe, s ez a sajnálatos tendencia – néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve – a
mai napig folytatódik.
E források a csata bajor áldozatainak emlékét – olykor név szerint is – megőrizték, a győztesekről s az ő
veszteségeikről azonban semmit sem árulnak el. Nagyobb részt hasonlóképpen járunk akkor is, ha más
10. századi magyar csatákról, hadjáratokról szóló korabeli nyugat-európai tudósításokat veszünk kézbe.
A konkrét eseményeket, ha időnként többé-kevésbé
torzítva is, tudatják velünk. A magyarok előtörténetéről azonban vagy semmit nem árulnak el, vagy az antik szerzők által a szkítákról, hunokról, avarokról írott
beszámolókat porolják le és aktualizálják az újonnan
megjelent keleti nép bemutatására is. Arról azonban,
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hogy a kalandozó hadjáratok magyar harcosai honnan
jöttek és hova tértek haza, ott miként élik mindennapjaikat, szinte semmit nem közölnek. Ahhoz, hogy
minderről közelebbit megtudhassunk, szemügyre kell
vennünk azok hagyatékát, amelyet településeiken és
sírjaikban a föld megőrzött számunkra. E tárgyak a
kései utódok számára régészeti leletek, a 10. századi
élet töredékes lenyomatai (1. kép). Vizsgáljuk hát
meg, mit mondanak arról: honnan indult az az út,
amely a pozsonyi csatamezőre vezette őket, s merre
vitte tovább a diadal után őket a sorsuk?

A MAGYAROK A 9. SZÁZADBAN
Valamikor a 836–838 közötti években félelmetes új
nép tűnt fel a keleti sztyeppék felől az Al-Dunánál.
Azon a vidéken akkortájt amúgy is pattanásig feszült
a helyzet a bolgárok és a Bizánci Birodalom között.
Az események előzményei évtizedekkel korábbra nyúltak vissza. 813-ban Krum bolgár kán vereséget mért a
bizánci seregekre, s hatalmas tömegű makedon népességet telepített át asszonyostul-gyerekestül a birodalom területéről a Duna bal partjára. A makedon foglyok csak a megfelelő alkalomra vártak hogy visszatérhessenek hazájukba, s ez az alkalom a bolgár
fennhatóság lazulásával a 830-as évek második felében jött el. A fellázadt népért a bizánci udvar hajókat
küldött, megverték az ellenük felvonuló bolgárokat,
akik szorult helyzetükben a Fekete-tenger északi partvidékét övező pusztákon lakó nemzetségektől kértek
segítséget. A történtekről a bizánci György barát világkrónikájának 10. századi folytatója, Szümeon
Logothetész imigyen emlékezett meg:
„A bolgárok, akik nem tudtak átkelni [a Duna bal
partjára] az ungrokhoz folyamodtak, hírül adván nekik a makedonok dolgát. Megérkeztek a császár hajói,
hogy felvegyék és a fővárosba vigyék őket, de azonmód
hunok jelentek meg végtelen tömegben. Azok pedig látván őket, könnyezve kiáltottak fel így szólva: Szent
Adrianosz istene segíts nekünk! És csatarendbe álltak,
hogy megütközzenek. A türkök pedig azt mondták nekik: Adjátok nekünk mindazt, amitek van, és menjetek,
ahová akartok. Ezek azonban nem fogadták ezt el, hanem három napon át csatarendben álltak, és a negyedik

1. kép ■ A verebi öv rekonstrukciója (MNM 21/1853.3-4, 7,
9-11.)

napon kezdtek hajóikra szállni. Látván ezt a türkök,
az ötödik órától egészen estig tartó harcba bocsátkoztak
velük. És megfutamodott a pogány nép, a makedonok
üldözték őket. A következő napon, amikor vissza akartak vonulni, ismét hunok jelentek meg, hogy szembeszálljanak velük.”
A kutatók nagy többsége egyetért abban, hogy az
idézett szövegrészletben pár soron belül alkalmazott
ungr, türk és hun elnevezés valójában egyetlen népet
takar, mégpedig a magyarokat. Ily módon minden bizonnyal ez az első írott forrás, amely eleinket említi.
Jóllehet egyes kutatók más, korábbi időszakra vonatkozó tudósítások esetében is felvetették, hogy utalhatnak a magyarokra is, azokról azonban mindeddig
nem sikerült kétséget kizáró módon igazolni, hogy
valóban őseinket említik. Nyilvánvaló viszont, hogy a
kérdéses időszakban, a 9. század harmincas éveiben a
magyar nemzetségek szállásai valahol a Don és az AlDuna közötti hatalmas pusztaságon voltak (2. kép).
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2. kép ■ Kelet-Európa népei és országai a 9. században (Kristó-Makk 2001 nyomán)

A MAGYAROK SZOMSZÉDAI A 9. SZÁZADBAN
A magyarok szállásterülete északon a keleti szláv törzsek településeivel volt határos. Utóbbiak között akkoriban jelentek meg és alapítottak kereskedőtelepeket a
skandináv eredetű varégok. E kereskedelmi lerakatokból, telepekből alakultak ki a későbbiek során számos
esetben az orosz városok, mint például Kijev vagy
Csernyigov. A Fekete-tenger északi partvidéke és a
Krím félsziget bizánci érdekszféra volt, ugyancsak virágzó kereskedővárosokkal. Keleti szomszédaik a kazárok
voltak, akiknek birodalma az Alsó-Volga – Don-Donyec
vidék – Észak-Kaukázus által határolt térségben helyezkedett el. A Kazár Kaganátus számos népet magába
foglalt. Vezető erejét a belső-ázsiai eredetű türkök alkották, de mellettük jelentős számú alán, onogur-bolgár és szavir népesség élt a területén. E rendkívül sokszínű birodalom lakói között kereskedők, iparosok,
fejlett szőlő- és kertkultúrával rendelkező csoportok
csakúgy éltek, mint a letelepedés útjára lépő hajdani
nomádok. Egyes vélemények szerint e birodalommal és
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népeivel a magyarság szoros kapcsolatban állott. Erre
utalnak mindenekelőtt nyelvünk azon bolgár-török jövevényszavai, amelyek átvételét a nyelvészeti kutatások
zöme a kazár szomszédság időszakára teszi, átadóként
pedig a kazár alattvalóként élő doni bolgárokat jelöli
meg.
Hogy milyen hosszú ideig tartott a kazár–magyar
szomszédság, arra nézve igen eltérő a kutatók álláspontja. Bíborbanszületett Konstantín (913–959) bizánci
császár 950 körül írott művében arról tudósított, hogy
a magyarok „együtt laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal”.
A korszakkal foglalkozó történészek, nyelvészek, régészek közül egyesek szó szerint veszik ezt a három esztendőt, többségük azonban inkább 30, mások 250-300
éves együttélésre gondolnak. Bármennyi ideig tartott is
a szomszédság, az a szűkszavú és nehezen értelmezhető forrásokból is kiderül, hogy ez idő alatt békés és ellenséges időszakok váltották egymást.

VII. (BÍBORBANSZÜLETETT) KONSTANTÍN:
A BIRODALOM KORMÁNYZÁSÁRÓL
VI. (Bölcs) Leó bizánci császár ﬁaként 905-ben született a konstantinápolyi császári palota bíbortermében
(innen származik a Bíborbanszületett melléknév)
(3. kép). Formailag atyja halála után, 913-tól császár, a
hatalmat azonban ténylegesen hosszú ideig a rokonai
(nagybátyja, anyja majd apósa) gyakorolták helyette.
Ténylegesen csak 945-től haláláig (959) uralkodott.
Rendkívül művelt, irodalommal, művészettel és tudománnyal foglalkozó uralkodó volt. A maga köré szervezett tudós kör segítségével összegyűjtötte az antik
és a korai bizánci levéltári dokumentumokat, s ezek
felhasználásával alkotta meg A birodalom kormányzásáról (De administrando imperio) címen ismert művét.
E munka a magyar őstörténet egyik legfontosabb forrása. Eredetileg egyetlen példányban készült diplomáciai tankönyvként a trónörökös, a későbbi II. Romanos
császár (959–963) számára, az volt a rendeltetése,
hogy a leendő uralkodót felkészítse a birodalom külpolitikájának irányítására. A 948–952 között összeállított munka bizalmas kézikönyvnek számított. Egyetlen, 11. században készített s ma Párizsban őrzött
másolata maradt ránk. A mű az írott forrásokon kívül
szóbeli értesüléseket is felhasznált, így például a magyar Bulcsú karcha és Tormás herceg (Árpád fejedelem dédunokája) 948-ban történt konstantinápolyi
követjárása során szerzett információkat. A mű különböző időszakokból származó forrásainak adatait
kritika nélkül átveszi, innen származnak pontatlanságai és következetlenségei. A magyarokra vonatkozó
adatok a 38–40. fejezetben találhatók.

3. kép ■ Bölcs Leó bizánci
császár (866–912) ábrázolása
az általa veretett soliduson
(Magyar Nemzeti Múzeum)

A magyarok ekkori szállásának, Levédiának a nevét
egyetlen forrás őrizte meg számunkra, Bíborbanszületett Konstantín bizánci császárnak A birodalom kormányzásáról írott műve. A tudós bizánci uralkodó
bizonyára Levediről, a magyarok első vajdájáról nevezte el ezt a területet, amelynek pontos fekvését
azonban mind a mai napig nem sikerült a kutatóknak meghatározniuk. Bíborbanszületett Konstantín
említ ugyan írásában két folyónevet (Khidmas és
Khingilus), ezeket azonban nem sikerült teljes biztonsággal egyetlen ma ismert folyóval sem azonosítani. A leginkább elterjedt feltevés szerint a Khidmas a
Kodymával, a Déli-Bug nyugati mellékfolyójával lenne azonos, a Khingilus pedig az Ingullal, amely a Bug
deltájába torkollik. Mai ismereteink alapján tehát
csak annyi bizonyos, hogy Levédia valahol a Dontól
nyugatra feküdt. S mint ahogy az írott forrásokból
nem derül ki az, hogy mikor költöztek a magyarok
erre a területre, pontosan azt sem tudjuk, hogy mikor
húzódtak nyugatabbra, Etelköz vidékére. Ismertek
azonban olyan nézetek is, melyek szerint Levédia valójában Etelköz részét alkotta, s ez az elnevezés valójában
Levedi fejedelem szűkebb szállásterületét jelezte.
A magyarok itt-tartózkodása idején, a 820-as, 830as években Kazáriában véres belháború tört ki. Jóllehet
a kagán serege nagy nehézségek árán úrrá lett a helyzeten, azt azonban nem tudta megakadályozni, hogy a
hatalmának ellenszegülő kabarok (nevük ’lázadó’-t jelent) elmeneküljenek, és a magyaroktól kérjenek menedéket és oltalmat. A korabeli sztyeppei erőviszonyokat kitűnően megvilágítja ez az esemény: A menedéket
kérőknek tisztában kellett lenniük azzal, hogy az a nép,
amelyhez segítségért fordultak, képes megvédeni őket.
A dolog fordítva is igaz: A befogadó nemzetségek nyilván tisztában voltak lépésük politikai-katonai kockázataival, de saját erejükkel is. A jelek szerint bíztak abban,
hogy a menekült kabarokat még a kazár seregekkel
szemben is meg tudják oltalmazni. Haderejükre hamarosan szükségük is lett. Bíborbanszületett Konstantín
kissé homályos, valószínűleg több eseményt egybemosó híradását több kutató úgy értelmezi, hogy valamikor 850 körül besenyő támadás érte a magyar szállásokat. Hogy a támadókat a kazárok biztatták-e a magyarok ellen, vagy éppen fordítva: a kazár–magyar
szövetség tagjaiként kerültek szembe a keletről előretörő besenyőkkel, az az írott forrásokból nem derül ki
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egyértelműen. Az összecsapás a magyarokra nézve mindenesetre súlyos következményekkel járhatott. A nép
egy része délre menekült, Perzsia határvidékére, a Kaukázus déli lábához. Ők az írott forrásokban emlegetett szavárd-magyarok, akik nyugatra szakadt rokonaikkal még a 10. században is tartották a kapcsolatot, s rendszeresen követeket cseréltek egymással.
Idővel aztán beolvadtak a környező népek közé s eltűntek a történelem színpadáról. A magyar nemzetségek zöme azonban Levédiából nyugatabbra húzódott, a forrásokban Etelköznek (folyóköz) nevezett
területre. Ahogy Levédia, úgy Etelköz esetében is nehéz pontosan körülhatárolni, hogy mely vidékeken
helyezkedtek el a magyar szállások. Leginkább azok a
feltevések állhatnak közel a hajdani valósághoz, amelyek – ismét Bíborbanszületett Konstantín alapján –
a Dnyeper, Bug, Dnyeszter, Prut és Szeret folyók által
határolt térségben helyezik el Etelközt.
Új szállásaik adottságait igyekeztek nyomban kihasználni. Először is tüstént bekapcsolódtak a keleteurópai szláv rabszolga-kereskedelembe: „Meg-megrohanják a szlávokat, és addig mennek a foglyokkal a parton, amíg a bizánciak országának egy kikötőjéhez nem
érnek, amelynek K.r.h. a neve… Amikor a magyarok a
foglyokkal K.r.h.-ba érnek, az elébük menő bizánciakkal
vásárt tartanak. Azok [a magyarok] eladják nekik a rabszolgákat és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket
és más bizánci árukat” – írta róluk néhány évtizeddel
később Ibn Ruszta. A magánhangzókat nem jelölő
arab írással lejegyzett városnév mögött a kutatók zöme
Kercset gyanítja, bár felmerült a Kherszonnal való azonosítás lehetősége is. Persze ez a cserekereskedelem inkább a törzsi-nemzetségi arisztokrácia jellemző foglalatossága lehetett, aligha az egyszerű pásztorok aggatták
magukra a rabszolgákért szerzett drága brokátot és finom selymet. Talán az egyik ilyen beszerző körútjuk
során botlott bele egyik csoportjuk a jámbor Konstantin-Cirill szerzetesbe, a szláv írásbeliség egyik megalkotójába. A Konstantin-legenda így tudósít eme nevezetes eseményről: „És midőn az első órában imáját mondta, rátámadtak az ugrok, farkas módra üvöltve, meg
akarván őt ölni. Ő azonban nem rettent meg, sem az
imáját nem hagyta abba, csak fohászkodott: Uram irgalmazz! , mivel éppen befejezte ájtatosságát. Ők pedig, meglátván őt isteni parancsolatra megszelídültek és hajlongani kezdtek előtte, és hallván ajkának tanító szavait béké-
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ben elengedték őt egész kíséretével együtt.” E találkozásra
valamikor 860-ban vagy 861-ben került sor Konstantin kazár missziója idején. Alighanem az ördög mégsem lehetett olyan fekete, mint ahogy a legenda írója
igyekezett lefesteni. A jelenetből ugyanis az derül ki,
hogy a szent ember kíséretének kezdeti ijedelme ellenére a magyarok illő tisztelettel viseltettek iránta, s sem
neki, sem kísérőinek semmilyen bántódása nem esett.
Az elmondottakkal összecseng a legendás testvérpár másik tagjának, Metódnak a története, aki ugyancsak összetalálkozott a magyarokkal valamikor a 880as évek elején: „Midőn az ugor király a dunai részekre
érkezett, látni akarta őt [Metódot]. És jóllehet egyesek
mondták, s vélekedtek, hogy ezt kínszenvedés nélkül meg
nem ússza, elment hozzá. Ő [a magyar fejedelem]
azonban uralkodóhoz méltóan tisztelettel, fényesen és
örömmel fogadta. És elbeszélgetvén vele úgy, ahogy két
ilyen férfiúnak társalogni illik, megkedvelte, megcsókolván és nagy ajándékokkal elbocsátotta, mondván neki:
Emlékezz meg rólam, tisztelendő atyám, szent imáidban mindenkor!” A – más pusztai népekhez hasonlóan – vallási kérdésekben rendkívül nyitott és toleráns
magyarok érdeklődve és kíváncsian hallgatták a keresztény egyházi férfiak tanítását, s eszük ágában sem
volt bántani őket. A jámbor szerzetesek és kísérőik,
valamint a történetüket lejegyző legendák szerzői
alighanem inkább a saját előítéleteik foglyai voltak.
Azokat az idegen népre kivetítve megpróbáltak a legendák számára egy teljesen hétköznapi esetből sötét
fenyegetést, súlyos veszélyt kreálni, hogy így annál
csodálatosabbnak tűnjék Cirill és Metód megmenekülése a „farkas módra üvöltő” magyarok karmaiból.
Ne feledjük ezt a tanulságot a későbbiekben sem,
amikor majd a nyugati évkönyvek és krónikák feljegyzéseit olvassuk a 10. századi magyarokról.
Miként az eddigiekben láttuk, a szórványos és gyakran többféleképpen értelmezhető írott források kevéssé
igazítanak el bennünket abban a kérdésben, hogy a
Don és az Al-Duna közötti hatalmas pusztaság területén pontosan hol voltak a magyarok szállásai a 9. században, hova helyezzük el Levédiát és Etelközt. Éppen
ezért a Kárpát-medence honfoglalás kori leletanyagának felgyűjtése, rendszerezése során már több mint
száz esztendeje egyre erőteljesebben megnyilvánult az
igény, hogy e tárgyak keleti hasonmásait, előzményeit
is megismerjük, s segítségükkel részint a levédiai, etel-

közi magyar szállásterületet, részint pedig a honfoglaló
első generáció keleti gyökerű hagyatékát meghatározhassuk. A helyzet a kutatások kezdetén roppant biztatónak tűnt. Mivel a Kárpát-medencében ezrével kerültek-kerülnek elő a 10. századi sírok, jellegzetes leletekkel és temetkezési szokásokkal, úgy látszott, hogy a
feltett kérdés könnyedén megválaszolható. Csupán
számba kell venni ezeket az emlékeket, s összehasonlítani azokkal, amelyek a Kárpátok hegyvonulatától keletre bukkannak elő a földből. A derűlátást növelhette,
hogy finnugor nyelvrokonaink közül számos népcsoportnak a hagyatéka 18–19. századi anyagi kultúrájuk
alapján évszázadokra vagy akár egy évezredre visszamenően is kitűnően nyomon követhető. Idővel azonban
kiderült, hogy a magyarok esetében a dolog koránt
sem ilyen egyszerű. Az említett finnugor népek zöme
ugyanis már sok-sok évszázada nagyjából ugyanazon a
területen lakik, hozzávetőlegesen ugyanolyan életviszonyok között. Mivel többségük gazdálkodási módja
a késő vaskori szinten megrekedt, eszközeik, ékszereik,
ruhadíszeik és hiedelmeik is csupán kis mértékben változtak, s e változások tükröződnek a régészeti leletekben. A magyarok esetében azonban más a helyzet.
Őseink a nyelvészeti adatok alapján már legalább két–
két és fél ezer évvel ezelőtt elszakadtak finnugor nyelvrokonaiktól, s a sztyeppére vándoroltak. Létfenntartásuk alapja az állattartás lett, amelyet koronként és területenként változó mértékben földművelés egészített ki.
A pusztán iráni és török népek szomszédságában éltek,
s mindez alaposan átformálta külső megjelenésüket és
hiedelemvilágukat egyaránt.
A 19. század közepén, második felében Magyarországon és Oroszországban egyaránt kezdeti lépéseit tette csupán az akkortájt születő új tudományág, a régészet. Az első honfoglaló magyar sír megmentett leletei
1834-ben kerültek elő Ladánybene határában, akkori
nevén Benepusztán, amelyeket 1846-ban tett közzé a
kor neves műgyűjtője és régiségbúvára, Jankovich Miklós. Ennek fényében még inkább tiszteletreméltó, hogy
az eleink nyomát Oroszföldön kutató nyelvészek, néprajztudósok (Reguly Antal, Pápay Károly, Jerney János)
figyelme a földből előkerült régiségekre is kiterjedt, sőt
néhányat haza is hoztak közülük. A millennium megünneplésének idején már vaskos monográfiákban mutathatta be Hampel József az időközben igencsak felszaporodott honfoglalás kori leleteket, s ezek tanulságaira

támaszkodva szervezhette meg Zichy Jenő gróf azt a
három oroszországi tudományos expedíciót, melyeknek már régész munkatársai is voltak Wosinsky Mór
majd Pósta Béla személyében. Különösen Pósta végzett
hatalmas munkát, számos oroszországi múzeum magyar jellegű (vagy annak tartott) tárgyait felgyűjtve és
lefényképezve. Az akkor megismert tárgyak közül jó
néhányat a mai napig a magyarsággal kapcsolatba hozható leletként idéznek a kutatók. A két világháború
közötti időszakban a biztatóan indult kapcsolatok erőteljesen visszaestek, a sztálini Szovjetunió szinte megközelíthetetlen volt a külföldi kutatók számára. Csupán
Fettich Nándor tehetett két rövid tanulmányutat a kijevi, moszkvai és leningrádi múzeumokban.
Végül az 1950-es évek végétől mind több magyar
régész járt orosz egyetemekre, vagy tanulmányozhatta
hosszabb-rövidebb ideig a múzeumi gyűjteményeket.
Így azt gondolhatnánk, hogy ha nem is tömegével, de
szép számmal ismerünk a magyarokhoz köthető temetőket, sírokat, leleteket legalábbis a honfoglalást
megelőző évtizedekből, Levédia és Etelköz területéről. A dolog azonban korántsem így áll. „Magyar jellegűként” többnyire még a közelmúltban is be kellett
érnünk azzal a néhány tárggyal, amelyet Pósta Béla
gyűjtéseiből már régóta megismerhettünk, s amelyek
száma alig-alig gyarapodott az elmúlt időszakban. Ha
tehát valaki bizonyosan a magyarokhoz köthető régészeti leletek alapján kívánná meghatározni a levédiai
és etelközi szállásterületeket, igen komoly nehézségekbe ütközne. Ennek okai igen sokrétűek, több esetben
még ma is csak találgathatjuk azokat.
A magyar honfoglalás 1100. esztendejére történő
megemlékezések során 1992-ben egy konferenciát
szerveztek a Magyar Nemzeti Múzeumban, amelynek
alkalmával a térség régiségeinek két legkiválóbb ismerője, Bálint Csanád és Fodor István kutatta az okokat:
vajon mivel magyarázható ismereteink ilyen mértékű
szegénysége? Jóllehet kiindulópontjuk, szemléletük
egymásétól jelentős mértékben eltér, ugyanarra a végeredményre jutottak. Eszerint nagyon csekély azon leletek száma, amelyekről egyáltalán felvethető, hogy
kapcsolatosak lehettek a 9. századi magyarokkal.
Bálint Csanád határozottan elvetette azt a szemléletet, mely szerint bizonyos tárgytípusokat egy-egy nép
jellegzetességeiként kellene vagy lehetne meghatározni.
Nézete szerint a tárgy tehát soha nem utal egykori vise-
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4. kép ■ Magyar jellegű sírok és temetők a Kárpátok keleti oldalán (Katalógus 1996 nyomán)

lője vagy használója népi hovatartozására. A Koreától a
Kárpát-medencéig húzódó hatalmas pusztaságokon
előkerülő azonos vagy hasonló fegyverek, lószerszámok, ékszerek, övveretek nem e népek rokonságát
vagy kapcsolatait jelzik, hanem pusztán kor- és kulturális jelenségként értelmezendők. Véleménye szerint
hibás tehát az a módszer, mely a Kárpát-medencében
talált 10. századi sírokból előkerült tárgyak hasonlóságai után kutatva kísérli meg a honfoglalás előtti magyar hagyatékot feltérképezni. Ez már csak azért sem
lehetséges – írja –, mert a honfoglalás után a magyarság
anyagi kultúrája megváltozott. Ez egyébként nemcsak
a magyarok esetében történt így, hanem az őskortól
kezdve valamennyi, a Kárpát-medencébe beköltözött
nép esetében, beleértve a hunokat és az avarokat is:
„A Kárpát-medence kulturális légköre és adottságai kínálták a beköltöző magyaroknak az új anyagi műveltségük kialakításához a szellemi, a kalandozásokon szerzett és az utolsó grammig beolvasztott nemesfém pedig
az anyagi alapot […] A magyarság a honfoglalással elszakadt a korábbi közegétől s egy másikba, ráadásul
kulturálisan és természeti földrajzi szempontból jóval
kedvezőbb körülményeket kínálóba került. Az új kö-
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zegben előbb új anyagi kultúrát teremtett magának,
majd új ideológiát kényszerített magára. E körülmények között a mindennapi és az ünnepi tárgyai csak
távolról emlékeztethettek az apák és nagyapák által keleten használtakra. A Kelet-Európában élt 9. századi
ősmagyarok régészeti emlékeit nem a fiúk és unokák
által, több száz vagy ezer kilométerrel távolabb, KözépEurópában elkészített és használt tárgyak alapján lehet
és kell fölkutatni.” E változást a női viselet példájával
illusztrálja: a rendkívül látványos, aranyozott ezüstlemezes hajfonatkorongok, rombusz alakú vagy kéttagú
csüngős ruhadíszek a 10. századi magyarországi sírok
jellegzetességeinek tekinthetők, ugyanezen tárgytípusok a Kárpátoktól keletre egyáltalán nem, vagy csak
nagyon ritkán bukkannak fel. A sztyeppén ugyanis a
női viselet nemesfémekben nagyon szegény.
Bálint Csanád megalapozott és szellemes érvelésében arra a kérdésre azonban nem tért ki, hogy a kutatásnak mi lenne a teendője azért, hogy a honfoglalás
előtti évszázadokat övező titok fátylát fellebbentse.
Fodor István véleménye szerint azonban mégsem
mondhatjuk, hogy a magyarság keleti emlékanyagának kutatása eleve reménytelen vállalkozás lenne. Ha

5. kép ■ Lovas
alakot ábrázoló
hajfonatkorongok.
A függesztőfüllel
ellátott példány az
archaikusabb, párja
már elvontabb,
a figurák szinte
növényi elemekké
bomlanak rajta
■ Szentistván
(Herman Ottó
Múzeum, Miskolc)

6. kép ■ Jellegzetes keleti típusú, gömbsorcsüngős fülbevalók
a honfoglaló magyarok hagyatékából
■ Tiszaeszlár-Dióskert (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
MNM 2003.34.1. Ezüst, H: 9,3 cm

ugyanis a temetkezési szokások, viselet és művészet
sajátosan magyar elemeit vesszük alapos vizsgálat alá,
bőven találunk a keleti területen olyan régészeti emlékanyagot, amelyet több-kevesebb valószínűséggel
őseink hagyatékának ítélhetünk.
Ezen optimista kijelentés után joggal várhatná el
az olvasó a magyar jellegű leletek bőséges sorozatát a
magyar őstörténet kiváló kutatójától, várakozásában
azonban csalódnia kell. Jóllehet a Kárpátok előteréből Délkelet-Lengyelországtól Moldváig valóban kerültek elő bizonyosan vagy nagy valószínűséggel magyarnak tartható sírok és temetők, ezek egy részéről
azonban maga Fodor István is úgy véli, hogy semmiben sem különböznek 10. századi magyarországi temetőktől, s feltehetőleg a hágókat felügyelő határőr
közösségek hagyatékai lehetnek. Talán a moldvaiak
egy részéről vethető fel, hogy az etelközi magyarság
hagyatékához tartoztak (4. kép).
Ami ezek után fennmarad, az rendkívül kevés,
mindössze néhány tárgytípusról és a honfoglalás kori
sírokban megfigyelhető temetkezési szokások egyes elemeiről van szó. Előbbiek közül Fodor István fontos szerepet tulajdonít a Kárpátoktól keletre előkerült néhány
egyedi ötvöstárgynak, egyes övverettípusoknak, a női
ékszerek közül pedig a jellegzetes gömbsorcsüngős fülbevalóknak és a lovas alakot ábrázoló hajfonatkorongoknak (5., 6. kép). Ez utóbbiak kialakulásának forrás-
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A SZALTOVO-MAJACKAJAI KULTÚRKÖR
A korábbi (s több kutató által még ma is képviselt) álláspont szerint a szaltovói kultúra a Kazár Kaganátus népeinek a régészeti hagyatéka. E kultúra területére lokalizálták a magyarok egyik keleti hazáját, Levédiát, s úgy vélték, elődeink itt ismerték meg a letelepült életmódot, a
szőlő- és kertkultúrát, s több évtizedes (mások szerint
közel két évszázados) levédiai tartózkodásuk idején ennek tükröződéseként itt került sor a magyar nyelv számos bolgár-török jövevényszavának átvételére.
A kultúra két névadó lelőhelye a Voronyezs közelében fekvő Gyivnogorje falu mellett feltárt Majackoje
gorogyiscse és a Harkov mellett található Verhnyij Szaltiv temetője. Szvetlana A. Pletnyova orosz régész e kultúrának öt területi variánsát különítette el: dagesztáni,
krími, Azov-melléki, Alsó-Don menti sztyeppei bolgár
(a feltevések szerint ezzel állott volna szoros kapcsolatban a kultúra ún. „kutatatlan sztyeppei variánsa”, a Don
és a Dnyeper között sejtett levédiai magyarság lakóhelye), Felső-Don menti alán, s e kultúrához véleménye

vidéke a Don térsége és az Észak-Kaukázus lehetett, a
Kazár Kaganátus területe, amelynek sokszínű régészeti
hagyatékát két híres lelőhelye nyomán a szaltovomajackajai kultúrával azonosították. Véleménye szerint
nem kevésbé fontos, hogy a Don-vidéken találjuk Árpád-kori településeink legközelebbi párhuzamait is.
Nem csupán a települések szerkezete, hanem a lakóházak és a gazdasági építmények formái is igen közeliek.
E hasonlóságok lennének hivatottak igazolni azt, hogy
Kazária területén vagy szomszédságában a magyarság
gazdálkodására is jellemző volt az a megtelepedési folyamat, amely az egész régióban megfigyelhető a 8–9.
században. Végezetül a honfoglalás kori halottas szokások két elemét emeli ki, mint amelyek megkönnyíthetik a keleti magyar hagyaték elkülönítését. Az egyik
a lovas temetkezés, melynek során az elhunyt hátasát a
temetési szertartás során megölik, lenyúzott bőrét pedig
– amelyben benne hagyják a koponyát és a négy lábszárcsontot – az elhunyt lábához teszik a sírba. Ugyan-
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szerint szoros szálakkal kapcsolódott a dunai és a volgai
bolgár régészeti hagyaték is.
Az újabb kutatások alapján egyértelmű, hogy a
szaltovo-majackajai kultúra nem feleltethető meg sem
térben, sem időben a Kazár Kaganátus régészeti hagyatékának. Nem is tekinthető egységes régészeti kultúrának, egyes területi variánsai között a régészeti leletanyag,
a temetkezési szokások, az antropológiai jellemzők tekintetében nagyon jelentősek az eltérések. Ennek következtében inkább szaltovo-majackajai kultúrkörről beszélhetünk, melynek csoportjai között azonban akkorák a
különbségek, hogy inkább önálló lelethorizontokról
beszélhetünk. A 10. századi magyar leletanyaggal való
kapcsolat csak felszínes és esetleges, semmiképpen
nem elegendő arra, hogy a magyarság hosszabb kazáriai
tartózkodását feltételezzük. Ennek fényében újra kell
gondolni mindazon történeti, régészeti és nyelvészeti
hipotéziseket, amelyek erre épültek.

7. kép ■ Karikacsüngős övveret. Hasonmásai Kazária
területéről ismertek
■ Vereb (Fejér m.), MNM 21/1853.7. Aranyozott bronz, H: 4,1 cm

csak magyar, sőt finnugor eredetűnek véli a halotti
szemfedők alkalmazását, amelyekre a szemek és a száj
felett egy-egy ezüst- vagy aranylemezt varrtak.
Láthatjuk tehát, hogy nagyon lapos tarisznyával
kell útnak indulnia annak a régésznek, aki a magyar
előtörténet szeszélyesen kanyargó ösvényét kívánja
követni. Mivel nagyon gyérek a haladási irányt jelölő
támpontok, érdemes alaposan megvizsgálni, vajon
azok valóban használható útbaigazítást adnak-e?
A 9. századi magyar történelem kutatása során szinte megkérdőjelezhetetlen elsőbbséget élvez napjainkig
a Kazár Kaganátus népeinek a magyarság gazdálkodására, politikai intézményrendszerére, mindennapi életére gyakorolt hatása, s anyagi kultúrájának a honfoglaló leletanyaggal való összevetése, a párhuzamok előtérbe állítása – és úgy tűnik, időnként túlértékelése.
Megkerülhetetlen feladat tehát a szaltovói kultúra és a
honfoglaló magyar hagyaték – értelemszerűen a 10.
századi Kárpát-medence régiségeinek jellegzetességeiből kiinduló – újbóli összehasonlítása.
Bálint Csanád és Fodor István vizsgálódásainak
végeredménye szerint a két térség emlékanyaga között teljes azonosságról nincs és nem is lehet ugyan
szó, a tárgyi kultúra, a gazdálkodás, a társadalom és a
hitvilág elemeinek egyezései azonban olyan jelentősek, hogy közöttük szoros, bár nem etnikai kapcsolatot kell feltételeznünk. Nos, ilyen szoros kapcsolatoknak mindenképpen tükröződniük kell a honfoglalás
kori régészeti leletanyagban. Vegyük tehát sorra a
fentiekben említett egyezéseket és az eltéréseket.
A honfoglalás kori női viselet legpompásabb darabjai közé tartoznak az öntött áttört technikával készült
hajfonatkorongok, melyeket a magyar viselet archaikus, keletről hozott elemei közé soroltak (9. kép).
Egyik változatukat képezik lovas figurás, vagy életfa
előtt álló lovat ábrázoló bronzkorongok (10. kép).
Ezek előképeit a 8–9. századi szaltovói kultúrában
vélték felfedezni a magyar kutatók. A ló és az életfa
együttes ábrázolásának az ősidőkig visszanyúló gyökerei
vannak Eurázsia-szerte. Egyáltalán nem szükségszerű
tehát, hogy a magyarok kizárólag Kazária területén juthattak hozzá e korongokhoz. Figyelemre méltó, hogy
nincs párhuzama a szaltovói területeken a honfoglalás
kori női viselet más pompás ékeinek sem: a rombusz
alakú ingnyakdíszeknek, a csüngős ing- és kaftánvereteknek, a veretes csizmának, a kiszélesedő végű pántkar-

8. kép ■ Gyűrű
■ Pusztadobos (Fejér m.), MNM Nvk.I. 8/1936. Arany, üveg,
átm: 2 cm

pereceknek. A magyar férfiak és nők által egyaránt kedvelt a kő- vagy üvegberakásos gyűrűk viszont Kazária
területénél jóval szélesebb körben terjedtek el. (6. kép.)
Jellegzetes, a magyarok által keleti hazájukból magukkal hozott, szaltovói eredetű ékszernek tartják a kutatók a gömbsorcsüngős fülbevalókat. Szép számmal
kimutathatók a kazáriai leletek között. De nem csupán
ott, hanem a magyar őstörténet szempontjából kulcsfontosságú Volga–Káma-vidék korai bolgár temetőiben is. Ezen ékszertípussal tehát már korábbi hazájuk,
Magna Hungaria területén is megismerkedhettek.
9. kép ■ Hajfonatkorong életfa ábrázolással
■ Ismeretlen lelőhely, MNM 171/1874.66. Bronz, átm: 4,6×4,5 cm
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10. kép ■ Varkocsdísz mitikus állatalakot ábrázoló öntött
hajfonatkorongpárral. Függesztő szalagjaikat tehénfejet ábrázoló veretekkel díszítették
■ Tiszaeszlár–Bashalom (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
MNM 60.17.1-2, 5-6, 8-9.A. Hajfonatkorongpár aranyozott ezüst, átm: 5 cm; Kagylókorongpár 3,5×3,3 és
3,1×3cm; Gyöngyfüzérpár karneol, üveg, kauricsiga; Veretek aranyozott ezüst; rombusz alakú 2×1,3 cm; tehénfej
alakú 1,6×1,05 cm
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11. kép ■ A magyarok elődeinek vándorlása a Kárpát-medencéig (Katalógus 1996 nyomán) és a honfoglalás kori leletanyag keleti
párhuzamainak lelőhelyei (Türk 2012 nyomán)

MAGNA HUNGARIA
A latin kifejezés a ’Régi vagy Nagy Magyarország’ megjelölésére szolgál, amely a magyarok őshazáját jelentette, s
először a Julianus domonkos rendi szerzetes első keleti
útjáról szóló, a pápa számára készített Ricardus-jelentésben fordul elő (1236). Julianus a Volga–Káma–DélUrál közötti területen, a mai Baskíriában még talált helyben maradt magyar népcsoportokat, s megértette azok
nyelvét. Ez utóbbi népesség a volgai bolgár állam fennhatósága alatt élt, amelynek 9–11. századi temetői leletanyaguk tekintetében sok vonásukban közel állnak a
honfoglalás kori magyar temetőkkel. A kutatók egy része a Bolsije Tigani temetőt a Magna Hungáriában maradt magyarok emlékanyagának tekinti. Kérdéses azonban, hogy a magyarok mikor és honnan kerültek e területre, s mikor hagyták azt el? Egyes vélemények szerint a
magyarok elődei valamikor a Kr. e. 5. – Kr. u. 5. század
között költöztek oda, a Dél-Urál keleti oldaláról. Más

megközelítés szerint a magyarok egyes csoportjai a volgai bolgárokkal együtt húzódtak a sztyeppéről a Volga
középső folyásához. Létezik olyan elmélet is, amely azt
feltételezi, hogy a magyarság a Volga vidékéről az 5–6.
században elköltözött, s így Julianus magyarjai nem a
helyben maradtak leszármazottai, hanem a későbbiekben a magyarságot ért besenyő támadás következtében
leszakadt és északra vándorolt néptöredékek.
Éppen ennyire bizonytalan az is, hogy a magyarok zöme
mikor hagyta el Magna Hungariát. A már említett 5–6.
század mellett felvetődött a 750–800. körüli időszak,
legújabban pedig egy elmélet azzal számol, hogy a magyarok csak a 9. század közepén hagyták el e területet,
s a korábban feltételezettnél jóval északabbra (az erdős-ligetes sztyeppe határa mentén) és rövidebb idő
alatt vándoroltak Etelközbe, a Dnyeper–Ingul–Kodyma
folyók vidékére.
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12. kép ■ Szárnyas griffel díszített piperekanál
■ Eger-Szépasszonyvölgy (Dobó István Múzeum, Eger)

Olyan szaltovói típusú tárgyak is ismertek a honfoglalás kori régiségek között, amelyekből csak egy-két
darab került elő, mint pl. az Egerben és Csornán lelt
piperekanál, vagy a Szentes-Nagytőke, Jámborhalmon
talált bronztükör. Ezek nem voltak a magyar viselet
vagy eszközkultúra jellegzetes darabjai, így a magyarok
és a kazárok közötti kapcsolatok elmélyült voltát nem
bizonyítják. Ezzel végére is érkeztünk a női sírokban
talált azon ékszerek, ruha- és lószerszámdíszek sorozatának, amelyek esetében a kazáriai, szaltovói eredeztetés lehetősége egyáltalán felmerülhet (12. kép).
A férfiak hagyatéka, ha lehetséges, e szempontból
még lehangolóbb képet mutat. A honfoglalás kori veretes öveknek legfeljebb a szerkezete hasonló a
szaltovóiakhoz, a formájuk, díszítésük közvetlen párhuzamai azonban néhány kivétellel hiányoznak e területről. Az egyik kivételt egyetlen egy darab jellegzetes karikacsüngős övdísz képezi, amely a Fejér megyei
Vereben került napvilágra, s amelynek rokon darabjai
a korábbi nézetek szerint a szaltovói kultúra temetőiből láttak napvilágot (1., 7. kép).
A verebi harcos azonban övvereteit (életkora és a
sírjában talált pénzek alapján) semmiféleképpen nem
szerezhette az etelközi vagy levédiai szállásokon, hiszen már az új haza birtokba vétele után született valamikor a 900-as évek elején, tehát a honfoglalók
második nemzedékéhez tartozott. Ráadásul Türk Attila újabb kutatásai szerint e tárgy nagyon közeli párhuzamai nem szaltovói területekről, hanem jóval
északabbra, Mordvinföldről ismertek, hasonlóan más
archaikus övdíszítményekhez (ókécskei és karancslapujtői övveretek) (13. kép).

22

A KARANCSLAPUJTŐI ÖVVERETEK
Ezen észak-magyarországi lelőhelyen egy gazdag
család négysíros kis temetőjét találták. Egy férﬁ mellett két nő és egy gyermek sírját mentették meg,
mellékleteik alapján az itt eltemetettek a törzsinemzetségi arisztokrácia tagjai lehettek. A temető a
10. századra keltezhető.
Jelenleg a karancslapujtőn találtak a legnagyobb
méretű övdíszek, amelyeket magyar honfoglalás kori
sírokban találtak. Az öv szerkezete nem egyezett
meg az általános formával, valószínűleg nem volt
baloldalt a térdig lecsüngő vége. Az övdíszek szinte
pontos hasonmását mordvinföldön találták meg,
Krjukovó-Kuzsnovó temetőjében. Éppen ezért felmerült, hogy e méltóságjelvény a honfoglaló magyarok keletről hozott tárgyai közé tartozik, s a Kárpátmedencébe megérkező első generáció hagyatéka
lenne. Díszítőmotívumai (s maga az övveretforma
is) közeli rokonságban állnak a karosi III. temető 11.
(vezéri) sírjában talált íjtartó tegez díszítményeivel.

13. kép ■ Övdíszek. Hasonmásuk Mordvinföldről
ismert
■ Karancslapujtő (Magyar
Nemzeti Múzeum)

Kanyarodjunk azonban vissza még néhány gondolat erejéig a szaltovói kapcsolatok kérdésköréhez.
Ha a magyar sírokban felfedezett, veretekkel
ékesített tarsolyok párhuzamait keressük, ismét az erdős sztyeppe vidékére
jutunk vagy Kijev környékére, másrészt pedig a Kaukázus völgyei közé,
alán környezetbe. A kazárföldi és a
honfoglalás kori fegyverek szinte minden részletükben eltérnek egymástól, néhány
baltát leszámítva: a szaltovói háromélű nyilakkal, vasmerevítők nélküli tegezekkel, alig vagy egyáltalán
nem ívelt élű szablyákkal (amelyek markolata a penge egyenes folytatása) a magyarok lapos nyílcsúcsai,
vaspálcás tegezei, ívelt, él felé hajló markolatú szablyái állnak szemben. Újabban az is kiderült, hogy a
korábban kétségtelenül szaltovói eredetűnek vélt
egyenes talpú kengyelek sem származhatnak e területről.
A kerámiát tekintve a legjellegzetesebb szaltovói
edénytípus, a füles korsó teljesen hiányzik a magyarországi leletek sorából. Az ugyancsak szaltovói eredetűnek, a Kárpát-medencében pedig a letelepedőfélben
lévő magyar népesség jellemzőjének tekintett cserépüstökről a közelmúltban derült ki Wolf Mária vizsgálatai révén, hogy bizonyosan a 10. századra keltezhető példányai nincsenek. A honfoglalás kori leletanyag
és a kazárföldi hagyaték összevetésének eredményeként tehát megfogalmazhatjuk: Az egyezések száma
rendkívül csekély, s még kevesebb azon 10. századi
régiségeink száma, amelyeket minden kétséget kizáróan csakis a Kazár Kaganátus népeitől vehettek át

eleink. Ha a korai magyar hagyaték formai párhuzamait keressük, akkor vagy a ligetes sztyeppe, vagy a
Kaukázus felé vezetnek a szálak, amelyek jóval erősebbek, mint a Don-vidék felé mutató előzmények.
A honfoglalók első generációja hagyatékának meghatározásában pedig ezeket az elemeket – bárhonnan
származzanak is – csak roppant körültekintően, óvatosan, minden leletet külön megvizsgálva használhatjuk fel. Az egymástól olykor igen távoli területeken
előkerült tárgyak puszta formai hasonlósága sem történeti kapcsolatok felvázolásához, sem az eltemetettek népi hovatartozásának meghatározására önmagában nem elegendő.
Le kellene tehát mondanunk a levédiai és etelközi
magyarság hagyatékának felkutatásáról mint eleve reménytelen vállalkozásról? Aligha. Az orosz régészet
egyik első számú szaktekintélye, Szvetlana A. Pletnyova vetette papírra e gondolatokat az 1980-as évek
végén: „A leletmentő ásatások, amelyek különösen
széles körben folynak az ukrán sztyeppéken, hatalmas
mennyiségű sírleletanyagot tártak fel az i. sz. 6–7.
századtól a 14. századig tartó időszakból. Azonban
ezeket a leleteket még nem dolgozták fel, nem adták
ki, így tehát a terepmunka közbeni hozzávetőleges
keltezés pontosságát meghatározni lehetetlen. Amikor ez a feltárt anyag napvilágot lát majd, minden
bizonnyal érdekes adatokat kapunk a kazár kultúra
Dnyeper-vidéki változatáról.” Tegyük hozzá: ebben a
környezetben rejtőznek azok a sírok és temetők is,
amelyek a 9. századi magyarok hagyatékát rejtik.
Ezek közé tartozik a korobcsinói lelet és a szubbotyici
temető is (14., 16. kép).
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A KOROBCSINÓI SÍR
A sír Kelet-Ukrajnában került elő, a Dnyepropetrovszki
kerülethez tartozó Korobcsino falu határában 1989ben. A leletekre gátépítés során bukkantak rá a munkások, akik a földmunkák során a gazdag lovas sírt sajnos
teljesen feldúlták. A sír mellékletei közül egy aranyozott ezüst tálat, egy ugyancsak aranyozott ezüstből készült csészét, egy szablya darabjait, a szablya hüvelyének palmettamintás ezüst torkolatveretét, öt aranylemezből préselt övveretet, két díszítetlen kisebb aranylemezkét valamint egy-egy arany és ezüst karperecet
juttattak be a dnyepropetrovszki múzeumba. A tárgyak
előkerülésének hírére a helyszínre siető régészek a
szétdúlt sírmaradványok közül még egy arany halotti
maszkot, a szablya hüvelyének egy aranyveretét, egy
vaskengyelt, két vas nyílhegyet és egy agyagkancsó töredékét találták. A leleteket közzétevő ukrán régészek,
O. M. Prihodnyuk és L. N. Csurilova a tárgyak formai
hasonlósága, a hiedelemvilágot tükröző temetkezési
szokások és történeti érvek alapján egyértelműen a
9. századi magyarok egyik kimagasló rangú vezetője
hagyatékának tekinti a korobcsinói sírt. Érveiket minden bizonnyal helytállónak kell tekintenünk. Az él felé
hajlított markolatú szablya, a lapos, rombusz alakú nyílhegyek valamint a jellegzetes körte alakú vaskengyel
általánosnak tekinthető a 10. századi magyar sírokban

Rendkívül fontos a számunkra, hogy a jelek szerint a
korobcsinói előkelő halotti szemfedőjét aranymaszkkal borították be. Közel fél évszázaddal ezelőtt Dienes
István figyelt fel arra a Szabolcs megyei TiszaeszlárBashalmi II. számú honfoglalás kori temető ásatása
során, hogy az egyik sírban az elhunyt két szemgödrében és a fogai felett egy-egy ezüstlemez feküdt. Ezt
követően számos más lelőhelyen is találtak bizonyítékot hasonló szemfedők alkalmazására. A leglátványosabb lelet kétségkívül a földmunkák során 1974-ben
barbár módon elpusztított ugyancsak Szabolcs megyei Rakamaz-Strázsadomb honfoglalás kori temetőjéből látott napvilágot. Valószínűleg a temető területén feldúlt vezéri sírból származik az a három, arany-
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is. Ugyanez mondható el a mindkét végén elhegyesedő
ezüsthuzalból hajlított karperecről s mívesebb, aranypántból készített párjáról is. Utóbbi még olyan apró
részleteiben is megegyezik a honfoglalás korból ismertekkel, miszerint a kiszélesedő, lekerekített végeire
egy-egy öntött foglalatot illesztettek, amelyben ékkő
vagy üvegbetét ül.
Alátámasztják ezt a sírban lelt arany övveretek is. Jóllehet a rangos 10. századi magyar férﬁak hagyatékából
ismert övvertek többsége ﬁnom kéregöntéssel ezüstből
készült, azért a vékony aranylemezből préselt darabok
sem voltak ismeretlenek a körükben. A tárgyak után rátérve a temetkezési szokásokra, több olyan vonást is
felfedezhetünk, amely rokonítható a honfoglaló magyarokkal. Mivel a sírt feldúlták, csak annyit tudunk, hogy
lócsontok is voltak az elhunyt mellett. Azt azonban már
nem lehet kideríteni, hogy vajon az egész lovat eltemették-e, avagy csak a lenyúzott lóbőrbe belegöngyölt koponyát és a négy lábszárcsontot. Ez utóbbi temetési
mód széles körben elterjedt a sztyeppén, s jellemző volt
a 10. századi magyarokra is. Ugyanez mondható el a túlvilági útravalónak szánt ételadományról, melynek nyomát a sírral együtt elpusztított edények jelzik, valamint az
a csonkán megmaradt agyagkorsó, amelyben valamilyen
italt tettek a halott mellé.

lemezből kinyírott szem- és szájlemez, amelyek
kétségtelenül a szemfedőre voltak erősítve. Dienes
István arra gondolt, hogy ezzel a halott ártó tekintetétől kívánták megóvni a hátramaradottakat. Ma is
élő népi hiedelem szerint ugyanis akire a halott ránéz,
azt maga után hívja a túlvilágra. E hiedelem a jelek
szerint már a honfoglaló magyarok körében is ismert
volt, s Dienes úgy vélte, hogy ezek a képzetek már a
honfoglaló magyarok körében is ismertek lehettek, s
gyökereik a magyar őstörténet időszakába nyúlnak
vissza. Hasonló szem- és szájlemezes halotti arctakarókat ugyanis legközelebbi nyelvrokonaink, az obiugorok is használtak. E jelenség Urál-vidéki régészeti
párhuzamait Fodor István gyűjtötte össze. Az egész

14. kép ■ Arany és ezüst karperecek, arany övveretek valamint halotti maszk és további leletek a korobcsinói sírból (Prihodnuk–
Čurilova 2002 nyomán)

arcot betakaró, a korobcsinóihoz hasonló halotti
maszk azonban a 10. századi magyar leletek között
még nem került elő. A közelmúltban Benkő Mihály
viszont kimutatta, hogy a halotti maszkok használatának gyökerei Belső- és Közép-Ázsiából érkezhettek
a kelet-európai területekre, így az Urál vidékére is. Az
tehát bizonyos, hogy a nemesfém lemezekkel kivarrott halotti szemfedőket honfoglaló eleink használták, a hozzájuk fűződő hiedelmeket ismerték, az viszont már kérdéses, hogy mindez finnugor gyökerekre vezethető-e vissza (15. kép).
A korobcsinói sír és annak feltehető magyar kapcsolatai révén elmondottak jól érzékeltetik, hogy egyegy régészeti lelet, temetkezési szokás gyökerei és ta-

nulságai rendkívül szerteágazóak lehetnek. Nem szabad azok közül csupán egyet-kettőt kiragadni, hanem
valamennyit együtt kell kutatni és értelmezni. Ha ezt
valaki elmulasztja, s kizárólag a saját feltevéseihez illeszkedő részleteket ragadja ki, menthetetlenül tévútra jut. Így születnek az esztendők százait és olykor
kilométerek ezreit minden különösebb aggály nélkül
átívelő, manapság oly divatos és nagy hevülettel védett „őstörténetek”, amelyek kiagyalói legtöbbször
megragadnak a jelenségek felszínén, s hírből sem ismerik a forráskritikát és az óvatosságot. A valódi kutató e
látványosan tálalt, mindenre magyarázatot kínáló
„megoldásokkal” nem versenyezhet. Eredményeink
mindig soványabbak, szürkébbek, bizonytalanabbak
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RAKAMAZ-STRÁZSADOMB
Rakamazon az egyik leggazdagabb honfoglalás kori temetőt semmisítették meg
majdnem teljes egészében földmunkák
során. Az egyik feldúlt férﬁsírban igen
magas rangú vezér nyugodott, erre utalnak töredékeiben is pompás méltóságjelvényei és mellékletei (aranyszerelékes szablya,
tarsolylemez, aranylemezes szemfedő, aranyozott ezüst övveretek és köntösdíszek, aranyozott
ezüst berakású kengyel). Az előkelő férﬁ mellé családtagjait temethették, valamint szolgáit és távolabb
kísérő harcosait. E temető a karosi, kenézlői, bezdédi, tiszaeszlári temetőkkel állítható párhuzamba,
azokhoz hasonlóan a 10. század első felében, kétharmadában használhatták az egykori fejedelmi kíséret tagjai. Felvetődött az a hipotézis is, hogy Rakamazon a trónvárományos családja és kísérete temetkezett, ez azonban aligha bizonyítható.
A magas rangú férﬁ szemfedőjére fektetett
8-as alakú szemlemezt szilvamag alakú szájlemezt varrtak, mindkettő vékony aranylemezből készült. E halotti szokásnak másutt
is nyomára akadtak, ugyanis több honfoglalás kori sírban ﬁgyelték meg, hogy a szemfedőre (a szemek és a száj helyére) ezüstlemezeket, gombokat vagy kisebb vereteket varrtak.

15. kép ■ Halotti szemfedő arany szem- és szájlemezei vezéri
sírból
■ Rakamaz (Jósa András Múzem, Nyíregyháza)
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lesznek azoknál. De valóságosabbak is. A korobcsinói
sírról sem mondhatjuk ki ellentmondást nem tűrően,
hogy abban a levédiai magyarok egyik vezetője nyugodott. A mellette talált tárgyak vizsgálata, a temetkezési szokások, hitvilági elemek összevetése, s a lelőhely tágabb környezetének 9. századi története azonban ennek lehetőségét megengedi és valószínűvé
teszi. Ennél többet e kérdésről jelenlegi tudásunk
alapján nem mondhatunk.
A másik, a magyarokkal kapcsolatba hozott nevezetes lelet ugyancsak Dél-Ukrajnából származik, az
Ingul folyó völgyéből, Szubbotyici (ukránul: Szubotca) faluból (16. kép).

A SZUBBOTYICI TEMETŐ
Szubbotyici falu határában 1983 őszén vízvezeték-fektetés során gazdag női sírra bukkantak az építőmunkások.
A megmentett leletek egy része ékszer: öntött ezüst
gömbsorcsüngős fülbevaló, egy-egy bronz lemezes, illetve huzalkarperec, valamint egy üveggyöngyökből álló
gyöngysor. A sírban nyugvó nő lószerszáma a jelek szerint jóval díszesebb volt, mint a ruházata, s ez a jelenség
a 10. századi magyar női sírok egyik jellegzetes csoportja
esetében is nyomon követhető. Jelen esetben a lószerszám szíjazatának ékítményei közül 56 db jó minőségű,
igen tiszta ezüstből öntött veret maradt meg, s ezüstlemezeket szegeltek a pompás dísznyeregre is.
Az érdekesnek ígérkező lelőhelyen 1985–1986-ban
hitelesítő ásatást kezdtek, melynek nyomán két újabb
temetkezés került elő. A régészek megállapították, hogy
a három sír egy sorban feküdt, s mindegyik nyugat–keleti tájolású volt.
A középen elhelyezkedő második sírban erőteljes felépítésű felnőtt férﬁ nyugodott. Lábánál találták az összehajtott lóbőrös temetkezés maradványait a lókoponyával
és lábszárcsontokkal. A temetés során a pásztoremberek
módjára a feje alá tehették a nyergét, erre utal a koponya
környékén fekvő kengyelpár és hevedercsat, s a közelben
lelték meg oldalpálcás vaszabláját is. A hátramaradottak
túlvilági útravalóról is gondoskodtak, amely a megmaradt
bordák, lapocka és combcsont alapján marhahúsból állott, elfogyasztását megkönnyítendő még egy vaskést is
csomagoltak az étel mellé. Mivel étkezés után inni kell,
gondos kezek bizonyára jóféle itallal megtöltött agyagkorsót állítottak a sír sarkába. Bal karja mellé fektették
csontos fedelű tegezét, benne nyolc nyíllal. A medencelapát alatt lelt csiholóacél a földben elporladt bőrtarsolyban lehetett. A férﬁ varkocsait aranyhuzalból hajlított
hajkarikákkal szorította le, jobb kezének gyűrűs ujjára
pedig masszív, üvegbetétes ezüstgyűrűt húzott. Kaftánját
két nagyméretű, aranylemezből készített díszgombbal
fogta össze, felszerelésének legpompásabb darabja azonban kétségkívül fegyveröve volt. A 23 db ezüstből öntött,
aranyozott övdísz teljesen egyedi és párhuzam nélküli az
eurázsiai sztyeppe régiségeinek a sorában. Végezetül a
csontváz derekától egészen a sírgödör nyugati végéig terjedő sávban 59 db aranyozott bronzveret feküdt, némelyikhez még bőrszíjak maradványai tapadtak. Bokij és

Pletnyova arra gondoltak, hogy halotti lepel vagy szemfedő szegélyét díszítették. Azt gyaníthatjuk azonban, hogy e
vereteket nem valamiféle lepelre, hanem inkább az elhunyt lószerszámának a szíjazatára szegecselték.
A férﬁ balján egy 7-8 éves gyermek nyugodott. A lovas
temetkezés neki is kijárt, de a lókoponya mellett csak a
két mellső lábszárcsontot tették a sírba. A lócsontok között feküdt oldalpálcás vaszablája és a vékony ezüstlemezből kivágott veretekkel díszített kantára. A jelek szerint nyergét nem temették vele, ugyanis az ásatás során
sem hevedercsatot, sem kengyeleket nem találtak a régészek. Túlvilági útravalóként birkacombot kapott a ﬁú,
melyhez ezúttal is odacsomagolták a kést. Nem feledkeztek meg kedvenc játékáról sem. Ez a mai dobókockákhoz
hasonlított és juh bokacsontjából készült. A lócsontok
között állítólag 6 db ötszögletű, hosszúkás vas nyílhegy is
volt. Ezekről azonban sem fotót, sem rajzot nem közöltek a szerzők, így nyitott kérdés marad, hogy ezek valóban nyílhegyek voltak-e? Ékszerei egyszerűek: bronzhuzalból hajlított hajkarikák, bronz huzalkarperec és egy
ezüstlemezből kivágott gyűrű pajzs alakú fejjel.
Megalapozottnak tűnik a leleteket közzétevő szerzőknek az a feltevése, hogy az egymás mellé elhantolt férﬁ, nő
és gyermek egy családot alkotott. A hasonló, néhány sírból álló családi temetők nem ismeretlenek a 10. századi
magyar településterületről sem. Ugyanez mondható el a
szubbotyici sírok esetében megﬁgyelt temetkezési szokásokról, mellékletekről és a leletanyag összetételéről is.
Mindezeket mérlegelve vetette fel Bokij és Pletnyova annak a lehetőségét, hogy a fent ismertetett sírokban egy
előkelő magyar család tagjai nyugodtak. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy ők a temetőt nem a 9., hanem a 10. századra keltezték a férﬁsírban talált agyagkorsó alapján.
E korsótípus használatának a virágkora ugyanis az utóbbi
időszakra esett. Véleményük szerint egy olyan magyar család tagjait helyezték nyugalomra a mai Szubbotyici falu határában, akik az etelközi magyar szállásokat ért besenyő
támadás idején nem tudtak vagy nem akartak elmenekülni, s később besenyő fennhatóság alatt élték le életüket.
Érveikkel ellentétben úgy gondoljuk, mégsem zárható ki
az a lehetőség, hogy e sírok a 9. századi levédiai vagy
etelközi magyarok emlékei voltak.
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16. kép ■ Magyarnak tartott férfisír feltárási rajza,valamint öv- és lószerszámveretek Szubbotyiciből (Bokij-Pletnjowa 1989 nyomán
és Türk Attila felvételei 2011)

A korobcsinói lelethez hasonló óvatossággal fogalmazhatunk a szubbotyici sírok esetében is. A dél-ukrajnai sztyeppe e korszakból származó régészeti leleteiről ugyanis nagyon kevés ismerettel rendelkezünk,
így keltezésük sem nyugszik szilárd alapokon. Jellemző, hogy még a térség kora középkori emlékeinek legjobb ismerője, Szvetlana A. Pletnyova is több írásában ismételten rácsodálkozik arra a tényre, hogy ott
előkerülhetnek ilyen szokatlan sírok is, amelyek fölé
nem emeltek nagyméretű halmot, azaz kurgánt! Alighanem valahol itt rejlik annak a magyarázata is, hogy
miért találunk olyan kevés, a magyarokkal kapcsolatba hozható régészeti leletet az Al-Duna és a Don között elterülő hatalmas területről: a régészeti kutatások
ugyanis mindeddig a halomsírok feltárására koncentráltak, s sokáig fel sem merült, hogy a kurgánok nélküli, ún. soros temetőket kutassák. Márpedig a Kárpát-medence 10. századi leletanyagának ismeretében
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tudjuk, hogy a honfoglaló magyarok nem emeltek
nagyméretű halmokat halottaik fölé!
A 9. századi leletanyag kutatása az elmúlt évtized
során vett újabb lendületet, elsősorban Türk Attila
munkássága révén, aki módszeresen felkutatta a Kárpátoktól az Urálig terjedő óriási térség magyarokkal
kapcsolatba hozható régészeti leleteit. Eredményeit
röviden a következőben összegezhetjük: A szaltovomajackajai kultúra nem feleltethető meg automatikusan a Kazár Kaganátus régészeti hagyatékának sem
térben, sem időben. A kaganátus eltérő földrajzi régióiban feltárt régészeti forrásanyag nem alkot egységes régészeti kultúrát, egyes variánsai között ugyanis
markáns különbségek mutathatók ki. A Kárpát-medence 10. századi leletanyagában kimutatható szaltovói kapcsolat elenyésző, amely nem támogatja azt
az elképzelést, mely szerint a magyarok 100-150 évet
töltöttek volna szaltovói területen. A Don–Donyec-

17. kép ■ Az ún. „szubbotyici típusú” lelőhelyek elhelyezkedése a magyarok etelközi szállásterületére utalhat (Türk nyomán)
Piros: 9. századi, ún. szubbotyici típusú lelőhelyek, zöld: 10. századi magyar (?) sírok és temetők

vidék sűrű szaltovói településterülete nem azonosítható Levédia területével. Egyre markánsabb vonalakkal kirajzolódik viszont a Dnyeper középső folyása
mentén az a leletcsoport, amelyet egyik jelentős (a
fentiekben röviden bemutatott) lelőhelye alapján szubbotyici horizontnak neveztek el. Etelköz helyét (s talán Levédiáét is) e térségben érdemes keresni. E horizont szoros szálakkal kapcsolódik a Volga–Dél-Urál
vidéke 8-9. századi régészeti leleteihez (Magna Hungaria). A magyarok e térségből a 9. század első harmadában mozdulhattak ki délnyugati irányba, s telepedtek le a Dnyeper középső folyása mentén, egészen a
Dnyeszterig. A vándorlás útvonala a korábban feltételezettnél jóval északabbra haladhatott, az erdős-ligetes sztyeppe határvidékén. Az egyre gyarapodó régészeti leletanyag a jövőben e képet nyilván tovább
fogja árnyalni (16., 17. kép).

A MAGYAROK MEGJELENÉSE
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Az írott forrásokban megőrzött adatokból – mint e
fejezet elején már láttuk – kiderül, hogy a magyar
nemzetségek a 9. század közepétől nemcsak a térség
kereskedelmébe kapcsolódtak be, hanem haderejük
révén igyekeztek kihasználni az egyes államok közötti
politikai viszálykodást is. Ez utóbbi törekvésük révén
bukkantak fel először a Kárpát-medencében 862ben, s e tényhez kapcsolódik népnevük (ungri) legkorábbi előfordulása latin nyelvű szövegben. Ezt a franciaországi St. Omer-i Szent Bertinus-monostorban
őrzött évkönyv lapjai örökítették meg számunkra a
862. év eseményeit felidéző bejegyzés sorai közt. Az
annales szerint abban az esztendőben Német Lajos
keleti frank király (840–876) országát több támadás
is sújtotta: „A dánok királysága nagy részét mészárlással
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és tűzzel pusztítva rabolják; de azon népek előtt korábban ismeretlen ellenségek is, akiket magyaroknak
(ungri) neveznek, ugyanannak királyságát pusztítják.”
Az idő tájt a keleti frank területeket nemcsak külső ellenségek, hanem belviszályok is marcangolták. Az uralkodó, Német Lajos ellen fellázadt a fia, Karlmann, s a
történészek feltételezései szerint ez utóbbi vette igénybe a magyarok segítségét apja elleni harcában. A pártütő trónörökös e cselekedetével egy hosszú, majd’ egy
évszázados folyamatot indított el. Ettől kezdve ugyanis
a bizánci és nyugati uralkodók, tartományurak, egyházfők, sőt maga a pápa is egyre gyakrabban fordultak a magyarokhoz támogatásért a riválisaik elleni
harcokban.
Nem kellett sokat várni eleink újabb megjelenésére a Kárpát-medencében. 881-ben a mai Bécs környékén vívtak több csatát, s soraik között akkor már
ott harcoltak a magyar törzsszövetséghez korábban
csatlakozott kabarok is. Ellenfeleik ezúttal a keleti
frankok voltak, akik ellen minden bizonnyal Szvatopluk morva fejedelem felkérése nyomán vonultak
fel. A folyamatosan forrongó frank–morva határvidéken a magyaroknak bőséges alkalmuk volt bizonyítani
a vitézségüket. Az országa feletti frank fennhatóságon
lazítani akaró Szvatopluk – aki a 880-as évektől mind
több borsot tört a nagy erejű szomszéd orra alá – kitért
Arnulf német-római császár (887–899) paranccsal felérő invitálása elől, s nem volt hajlandó részt venni a
birodalmi gyűlésen. A feldühödött Arnulf azonnal
megtorolta renitenskedő vazallusa tettét. Mint arról a
Fuldai Évkönyv tudósít: „Erre a király haragvó lélekkel a
hengistfeldoni mezőn megbeszélést tartott Braszlav fejedelemmel [Braszlav a frank Pannónia utolsó, szláv származású kormányzója volt], vizsgálván ugyanakkor többek között az időpontot és alkalmat, amikor a morvák
földjére hatolhat. Elhatározták ugyanis, hogy három sereget felfegyverezve, megtámadják az országot. A király
csakugyan maga mellé véve a frankokat, bajorokat és
alemannokat, július hónapban benyomult Moráviába.
Ott négy hétig tartózkodva akkora sokasággal, az ugyanott a hadjáratra hozzá csatlakozó magyarokkal együtt az
egész területet tűzzel pusztította.”
A magyarok zöme ekkor még az etelközi szállásokon élt. Azt a lehetőséget azonban nem zárhatjuk ki,
hogy a Felső-Tisza-vidéken és a Tiszántúl keleti részén
már maradtak olyan fegyveres csoportok, amelyek a
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Kárpátok hágóit ellenőrzésük alá vették. S bármily
pusztító volt a Morávia elleni hadjárat, e fejedelemség
nem szenvedett még végzetes csapást. Szvatopluk öszszeszedte maradék erejét, s az országát fojtogató ellenséges gyűrűt is igyekezett széttörni. Rövid időn belül
sikerült is a magyarokkal szövetségre lépnie, amelynek következtében azok csapatai 894-ben ismét megjelentek a Kárpát-medencében, de immár az ő szövetségeseiként a frank Pannóniát szorongatták. Ismét a
Fuldai Évkönyv sorait idézve:
„Szvatopluk, a morvák fejedelme és minden hitszegés
okozója, utolsó napjait szerencsétlenül lezárta, miután
emberi vérre szomjazva a vele szomszédos területeket
csellel és ravaszsággal bejárta, utoljára is arra buzdítva
övéit, hogy ne a békét szeressék, hanem inkább maradjanak ellenségei földijeiknek. A magyaroknak nevezett
avarok ebben az időben a Dunán túl kóborolva sok
szörnyűséget követtek el. Ugyanis a férfiakat és az idős
nőket mind egy szálig legyilkolva, a fiatal nőket kéjvágyuk kielégítésére barmokként magukkal hurcolva egész
Pannóniát teljesen kiirtva elpusztították.”
Ez az esemény már valóban a magyar honfoglalás
előjátéka lett, még akkor is, ha a magyar törzsszövetség vezetői nem annak szánták. Különböző csatatereken ekkoriban vitézkedő csapataik iránt nagymértékben megnőtt az érdeklődés az egymással viszálykodó
szomszédos uralkodók körében. Nagyjából a fent leírt eseményekkel egy időben ugyanis igencsak aktív
résztvevői lettek a bolgárok és a bizánciak között kitört háborúnak is. E történet előzményei még a 893.
esztendőre nyúlnak vissza, amikor is Bulgária élére
egy energikus új uralkodó került Simeon (893–927)
személyében. Az ifjú cár rendkívül sérelmesnek találta,
hogy országa kereskedőinek tevékenységét a konkurenciától tartó bizánciak Thesszaloniki területére korlátozták s ráadásul büntetővámokkal is sújtották
őket. A vita nyomán kirobbant háborúban a bolgárok szétverték a bizánci sereget, az elfogott császári
testőröket pedig levágott orral küldték vissza Konstantinápolyba. Bölcs Leó bizánci császár (886–912)
amint ezeket meglátta „haragra lobbant, és elküldte a
Sklerosnak nevezett Niketast hadihajókkal a Duna folyóhoz, hogy adjon ajándékot a türköknek, és késztesse
őket harcra Symeon ellen. Niketas elment, találkozott a
türkök fejeivel, Árpáddal és Kusaneszal, és miután megállapodtak egymással a támadást illetőleg, és kezeseket is

18. kép ■ A magyarok bejövetele. Miniatúra a Képes Krónikából (Országos Széchényi Könyvtár)
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19. kép ■ Iszmail ibn Ahmed emír ezüstdirheme egy honfoglalás kori magyar sírból
■ Sárospatak-Baksahomok (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 59.1.16. Ezüst, átm: 2,8 cm

kapott, visszajött a császárhoz. A császár meg viszont
elküldte a tengeren át Eustatios patrikiost, a hajóhad
drungariosát, szárazföldön pedig elküldte Nikephoros
Phokas patrikiost és domestikost a tartományi hadakkal. És benyomultak egészen Bulgáriáig […] A türkök
tehát átkeltek, és mialatt Symeon Phokas seregével volt
elfoglalva, egész Bulgáriát leigázták. Amint ezt Symeon
megtudta, a türkök ellen indult. Azok pedig átkelvén a
túlsó partra [a Duna jobb partjára] megütköznek a bolgárokkal, és Symeon megfutamodik, úgy, hogy alig tud
épségben Distrába eljutni. A türkök azt kérték a császártól, hogy küldjön ki és váltsa ki a bolgár foglyokat, amit
a császár meg is tett, elküldvén a fővárosbelieket, hogy
váltsák ki azokat.”
A bizánciak ezzel a maguk részéről elintézettnek
vették a hadjáratot, seregeiket visszavonták és békét
kötöttek Simeonnal. A bolgár uralkodó azonban
nyilván felmérte, hogy ez csak ideiglenes megoldás
lehet, hiszen a bizánciak bármilyen összetűzés alkalmával a későbbiek során is rászabadíthatták országára
a magyarokat. Márpedig egy újabb háború akár végzetes is lehetett volna országa számára, mint ezt az
Etelközből betörő seregektől sorozatban elszenvedett
vereségek nyomán keserűen megtapasztalta. Simeon
azonban jó tanulónak bizonyult, s maga is a bizánci
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politika kedvelt módszeréhez folyamodott: Bíborbanszületett Konstantín bizánci császár (913–959) feljegyzése szerint „Miután azonban Symeon újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát,
a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük, hogy leverik
és megsemmisítik a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a besenyők Symeonnal a türkök ellen jöttek, családjaikat teljesen megsemmisítették, és a földjük
őrzésére hátrahagyott türköket gonoszul kiűzték onnét.
Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen
pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre,
melyen ma is laknak, s amelyet, mint mondottuk, a folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt a helyet pedig, amelyen a türkök korábban voltak, az ott keresztülmenő folyók nevéről Etelnek és Küzünek nevezik, s mostanában a besenyők lakják. A türkök pedig a besenyőktől
elűzetve, elmentek és letelepedtek arra a földre, amelyen
most laknak.” (18. kép.)
A besenyők számára a felkérés éppen kapóra jött,
mert keleti irányból ők is fenyegetve érezték magukat. Országuktól keletre az idő tájt alaposan összekuszálódott az addigi hatalmi helyzet. 893-ban ugyanis
– ugyanabban az esztendőben, amikor a bolgár–bizánci konfliktus is kirobbant – az Aral-tótól északra
fekvő pusztákon is nyugtalanság söpört végig. Az

Araltól délre elterülő Számánida Emirátus élére az
előző esztendőben új uralkodó került Iszmail ibn Ahmed (892–908) személyében. Az emirátus fővárosa
Buhara volt, a korabeli iszlám egyik kiemelkedő kulturális és kereskedelmi központja. Ott élt és alkotott
többek között Dzsajháni, a tudós államférfi, akinek a
9. századi magyarokról szóló, számunkra oly becses
tudósítása – ha töredékeiben is – de ránk maradt a
művét kivonatoló későbbi muszlim szerzők tollából.
A számánida emírek névlegesen elismerték ugyan a
bagdadi kalifa uralmát, valójában azonban e függés
csak látszólagos volt, saját területükön korlátlan hatalmú úrnak számítottak. Újabban Zimonyi István
kutatásai nyomán derült fény arra, hogy Iszmail ibn
Ahmed emír 893-ban nagy erejű győztes támadást
intézett Belső-Ázsia nyugati részének egyik legerősebb népe, a török eredetű karlukok (nem pedig az
oguzok vagy úzok, mint korábban gondoltuk) ellen.
A karlukok hatalmának megrendülése nyomán kialakult hatalmi vákuum tette lehetővé a Szir-darja és a
Kaszpi-tenger között élő oguzok számára, hogy megszerezzék a Volga-vidékre vezető fontos kereskedelmi
út feletti ellenőrzést. Ez utóbbi ugyanis mindaddig
a besenyők fennhatósága alatt volt. Az oguzok tehát a
besenyőkre támadtak, s többségüket nyugatra űzték.
A megtépázott besenyők számára pedig kézenfekvő
megoldás volt az, hogy veszteségeiket nyugati szomszédaikra, a magyarokra támadva pótolják. Ezért törtek
rá az etelközi szállásokra (19. kép).
Az mindenesetre nyilvánvalóvá vált a magyarok
vezetői számára, hogy a minden irányban nyílt területekkel határolt etelközi szállásokat nem tudják tovább tartani, s népüket csakis a magas hegyek által
körülzárt Kárpát-medencében tudhatják biztonságban. Utóbbi térséget ráadásul jól ismerték, hiszen seregeik immár több mint három évtizede mind gyakrabban megfordultak ott. Ily módon arról is tudomásuk volt, hogy a számukra leginkább megfelelő alföldi
területeket egyetlen számottevő hatalom sem tartja
erősen az ellenőrzése alatt. Azzal a köztudatban máig
élő képpel valószínűleg le kell számolnunk, hogy a
délceg Árpád fejedelem fehér lovon, párducbőr kacagányosan büszkén vezette be a népét a Vereckei-hágón. Az etelközi szállások népe ugyanis Vereckétől az
Al-Duna-vidéki átjárókig minden lehetséges átjárót
igénybe vett a költözés során. A besenyő támadás vi-

szont korántsem lehetett olyan elsöprő erejű és pusztító, mint néhányan vélik. Az Etelköz keleti részén
lakó nemzetségek bizonyára súlyos anyagi és emberveszteséget szenvedtek, a nép zöme azonban ingóságaival együtt épségben átvergődött a hágókon. Ebben
még az sem okozott különösebb zavart, hogy déli
irányból Simeon bolgárjai oldalba támadták őket.
Mindezt a régészeti leletek is alátámasztják. A 10. századi magyar temetők feltárása során ugyanis egyáltalán
nem azt tapasztaljuk, hogy azokban özvegy férfiak hada
nyugodna, esetleg frissen szerzett szláv asszonyok társaságában. Ugyanolyan embertani típusokhoz tartozó,
ugyanolyan stílusú díszítményeket viselő s ugyanazon
szokások szerint eltemetett nők, gyermekek és idősek
sírjai találhatók a harcosok mellett. Az elkövetkező évek
eseményei pedig azt bizonyítják, hogy korántsem egy
meggyengült, katonai erejét tekintve megroppant népesség ütötte fel a szállásait a Kárpát-medencében.
Az eseményeknek ez a fentiekben vázolt menete
természetesen ily módon leírva egyetlen korabeli vagy
közel egykorú forrásban sem maradt ránk. A történészek a számos tudósítást egybevetve és azokat elemezve következtették ki a honfoglaláshoz vezető történések láncolatát, s egyes részletkérdések megítélésében
még ma is számos vita van köztük. Nem tudjuk például, hogy a magyarok által Bulgáriába és a Pannóniába vezetett hadjáratok azonos időben voltak-e, hogy
az utóbbiban részt vett sereg visszatért-e etelközi szállásaira vagy a Kárpát-medencében maradt, hogy a
besenyőkkel hány háborút vívtak eleink s azokra
pontosan mikor került sor? Ezért lehetséges, hogy
alaposan eltérő a honfoglalás megítélésének és időpontjának a kérdése is a különböző szerzők munkáiban. Míg egyesek céltudatos, Árpád és Kurszán fejedelmek által megtervezett műveletnek tartják, melyet
csak siettetett és megzavart a besenyő támadás, mások ez utóbbinak döntő szerepet tulajdonítanak, s
pánikszerű menekülésnek ábrázolják. Még a honfoglalás időpontja is bizonytalan, azt ugyanis az eseménnyel közel egykorú írott forrás nem őrizte meg
számunkra. A 19. század végén, amikor az ország e
sorsfordító esemény méltó megünneplésére készülődött, a kormány a Magyar Tudományos Akadémiához fordult a kérdéssel: ugyan melyik évben kell tartani az ünnepségeket? A tudós testület egy bizottságot
hozott létre Pauler Gyula történész irányításával,
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amely vizsgálódásait úgy összegezte, hogy a rendelkezésre álló források alapján a 895. esztendő az az időpont, amikor a legnagyobb valószínűséggel új, s immár végleges hazájukba költöztek a magyarok.
895-ben tehát a magyar nemzetségek birtokukba
vették a Kárpát-medencének a Duna–Garam-vonaltól keletre eső területeit. Ezzel lezárult a honfoglalás
első szakasza. Ezt követően négy esztendeig az írott
források hallgatnak róluk. Minden bizonnyal az új
haza felosztásával, soraik rendezésével, a komolyabb
vérveszteséget szenvedett nemzetségek újjászervezésével töltötték ezt az időszakot. Berendezkedésük során
a helyben talált népek részéről számottevő ellenállásba aligha ütköztek. A Kárpát-medence ugyanis a 9. század végén a térség jelentős hatalmai peremterületének számított.

A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPEI
A MAGYAR HONFOGLALÁS ELŐESTÉJÉN
A Kárpát-medencét korábban egy birodalommá ötvöző Avar Kaganátus Árpád és Kurszán magyarjainak
megérkezése idején már közel száz esztendeje összeomlott. A nagy kérdés, hogy az életben maradt avarok mennyien lehettek, illetve utódaik közül menynyien érték meg a magyar honfoglalást. A kutatók
válaszai igen széles skálán mozognak: egyesek nagy
tömegeik továbbélését feltételezik, mások szerint hírmondó is alig maradt belőlük. A jelenleg rendelkezésünkre álló források birtokában ezt aligha tudjuk eldönteni. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy az életben maradottak a peremterületeken nagyrészt
beolvadtak az ott élő szlávok közé, az Alföldön pedig
a szervezett államiságot nélkülöző, elszegényedett
csoportjaik éltek. Jóllehet a szakmunkákban vagy tudományos népszerűsítő írásokban időről időre felbukkannak a két nép által közösen használt temetőkről alkotott teóriák, az avar továbbélést nem bizonyítják azok a gyakran hivatkozott avar temetők,
amelyekben 10. századi magyar sírok is előkerülnek.
Ez esetekben ugyanis csupán arról van szó, hogy a
100-150 évvel korábban felhagyott temetkezési hely
területén (ahol a régi sírok talán már nem is látszottak) az új jövevények új temetőt nyitottak maguknak.
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A továbbélés kérdésének megítélésében a jövőben
nem ezek, hanem részint a temetkezési szokások vizsgálata, részint pedig az embertani anyag elemzése segíthet bennünket.
Minderre a kiváló példát szolgáltathat a Kalocsa
melletti Homokmégy község Székes nevű határrészében Gallina Zsolt által a közelmúltban feltárt 215 síros temető. Az ásató szerint a temetőt még a 10. század első harmadában nyitották a honfoglalók vagy
azok gyermekei, utolsó sírjait pedig Szent István király korában (997/1000–1038) áshatták meg. Megfigyelései alapján a temető délkeleti részén a sírok egy
csoportja a temetkezési szokások szerint határozottan
elkülönül a temető többi részétől. Ott ugyanis 14
padmalyos sírt fedeztek fel. A padmaly azt jelenti,
hogy a sír hosszanti oldalába egy külön fülkét vájtak,
s abba helyezték az elhunytat. E jelenség viszonylag
ritka a honfoglalás korában, s több kutató a késő avar
népesség által átörökített temetkezési szokásnak véli.
Ugyanez mondható el a sírba épített faszerkezetről is,
amely lábakon álló koporsóra vagy valamilyen sírépítményre utal. Ez ismeretlen a magyaroknál, gyakori példáit viszont ugyancsak a késő avar temetőkben fedezhetjük fel, különösen Bács-Kiskun megye
területén. A homokmégy-székesi sírok tehát jól példázzák azt a kutatási irányt, amely hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy tisztábban lássunk az avar továbbélés kérdésében. A 9. század végi, s a honfoglaló
magyarok közé betagozódott avar csoportok korábbi
anyagi kultúrájukat addigra már nagyrészt elveszítették, külső megjelenésükben semmi sem utalt származásukra. Szívósan őrizték viszont hagyományaikat és
temetkezési szokásaikat, melyek nyomán a jövőben
lehetővé válhat a 10–11. századi népességen belüli elkülönítésük.
A sok száz vagy akár több ezer sírt számláló kései
avar temetők arra utalnak, hogy e népesség zömmel
már letelepedett, paraszti életforma szerint, népes falvakban élt. Külső megjelenésükben, államszervezetükben, harcmodorukban őrizték ugyan még keleti
hagyományaikat, életmódjuk azonban már a Kárpátmedence által megszabott természeti, földrajzi körülményekhez idomult. Vezetőik alig tartottak kapcsolatot a környező népekkel és országokkal. Ez az elzárkózás, befelé fordulás belterjességet, a fejlődésben
való megrekedést eredményezett. Így nem csoda,

hogy a belső konfliktusok és a külső támadások egyaránt felkészületlenül érték országukat, s azokra eredményesen nem tudtak válaszolni.
Az avar birodalom összeomlásához egy elmélet
szerint természeti csapások is hozzájárultak. A közelmúltban Györffy György és Zólyomi Bálint hívták
fel arra a figyelmet, hogy félgömbünkön a 8–12. század között az időjárás a korábbihoz képest jóval szárazabbá és melegebbé vált. E jelenség egész Eurázsia
történetére jelentős hatást gyakorolt, gondoljunk
csak a vikingek kirajzására skandináviai hazájukból,
vagy éppen a Tarim-medence és az Aral-tó vidéki ősi
Hvarezm városainak elnéptelenedésére. Utóbbi térségben a folyók, tavak leapadtak, a kutak és öntözőcsatornák kiszáradtak, a megtelepedett lakosság víz és
élelem híján éhínségre jutott és elvándorolt. Városaikat homok temette be, földjeikre pedig pusztai nomádok költöztek. A vizsgálatok szerint e száraz, meleg időszak mélypontja a Kárpát-medencében a 750–
820 közötti évtizedekben volt. A csapadékhiány
miatt az avarok állatállományának pusztulása (újkori
példák alapján) egyes területeken akár 80–90%-os is
lehetett. A maradék népesség zöme ezért a környező
erdős-hegyes, de mégis csak valamiféle szerény megélhetést biztosító peremterületekre húzódott.
Györffy szerint a klímaváltozás az etelközi magyarokra, s magára a honfoglalásra is kihatott. A nemzetségek állataikkal a nagyobb folyók mellé húzódtak,
nyáron pedig a hűvösebb, erdős tájakra vonultak.
Nyári szállásaik Harkov, Kijev, Halics tájáig felhatoltak, az Etelköz nyugati részén lakók (Dél-Moldva és a
Havasalföld térségében) pedig felkereshették állataikkal a Beszterce, Békás, Tatros, Úz, Bodza folyók mentén a Kárpátok és a Hargita között fekvő csíki és feketeügy-barcasági medencéket. A 892–893 telén egész
Európát sanyargató kemény fagyban a legnagyobb
folyókat is jégpáncél borította. Ez tette lehetővé az
oguzok által szorongatott besenyőknek is, hogy átkeljenek a Volgán és a Donon, s innen támadtak 895ben – a bolgárokkal szövetségben – a magyarokra,
beszorítva őket a Kárpát-medencébe.
Az új haza birtokbavétele tehát természeti, gazdasági, politikai és katonai események együttes hatására
következett be. Ezek egymással összefüggnek, egymást kiegészítik, s nehezen érthető meg egyik a másik
nélkül. Éppen ezért aligha tarthatnak számot hitelre

20. kép ■ Jellegzetes korai szláv kerámia, ún. prágai típusú urna
■ Zemplénagárd (Herman Ottó Múzeum, Miskolc)

azok a mégoly látványos elméletek, amelyek pusztán
egyetlen dologban keresik az események eredőjét.
Mindenesetre akár gyéren lakták az avarok az alföldi területeket, akár sűrűbb rajokban, 895 nyarától
Árpád és Kurszán népének fennhatósága alá kerültek.
E kérdés különösen az elmúlt évtizedek során kapott
komoly jelentőséget annak fényében, hogy László
Gyula kidolgozta nagy hatású „kettős honfoglalás”
elméletét. Ennek alapján ugyanis már a 670-es évektől finnugor eredetű magyar népesség költözött volna
be a Kárpát-medencébe (ők lennének a griffes-indás
motívumokkal díszített öveket viselő kései avarok), s
nagy tömegeiket találták itt Árpád török nyelvű és
törökös kultúrájú honfoglalói 895-ben. A két nép aztán összeolvadt, s a vékony hódító-uralkodó réteg lassan átvette a meghódoltak nyelvét is. Napjainkra
azonban egyre inkább kikristályosodik az a nézet,
mely szerint a korai (568–670/700 tája) és a kései
avar (670/700–9. század eleje) emlékanyag közötti
különbség inkább belső fejlődés eredménye, nem pedig nagy létszámú új népesség 7. század végi beköltözésének a következménye. Nincsenek kétségbevonha-
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tatlan hitelű adataink arról sem, hogy a Kárpát-medencében 895 előtt nagy létszámú magyar nyelvű
népesség élt volna, s mint láttuk, igencsak kérdéses,
hogy e késő avar csoportok mekkora létszámban érték meg a magyar honfoglalást. Ráadásul már több
mint négy évtizede azt is tudjuk, hogy a honfoglaló
magyarság régészeti hagyatéka nem szűkíthető le arra
a néhány száz ezüsttől csillogó lovas, fegyveres sírra,
amit ezen feltevés kidolgozója élete végéig Árpád magyarjainak tartott, hanem közéjük tartoznak azok a
szerény mellékletekkel elhantolt rétegek is, akiknek
sok száz síros, vagy ezret is meghaladó sírszámú temetői közül egyre többet sikerült teljes egészében feltárni. Őket Árpád népe nem itt találta – valójában ők
alkották a honfoglaló magyar társadalom legnépesebb tömegeit.
Visszatérve az újonnan jöttek által helyben talált
népesség kérdésére, 895 nyarán magyar uralom alá
került a síkságot övező dombos-erdős vidékek lakossága is. Az Északi- és a Keleti-Kárpátok völgyeiben
legfeljebb elszórt szláv csoportok éltek. Összefüggő
településtömbjüket a Hernád-völgytől a Bodrogközön, a szatmári síkságon és Kárpátalján át a Szilágyságig tudjuk kimutatni (Szilágynagyfalusi csoport) (20.
kép). Régészeti hagyatékuk rendkívül szerény anyagi
kultúráról tanúskodik. Halottaikat zömmel elhamvasztották, s kisebb-nagyobb halmokat emeltek a sírok fölé. E csoportok már az avar uralom idején megtelepedhettek lakóhelyükön, s minden bizonnyal
utóbbiak vazallusai voltak. Erre utalhatnak a sírjaikban lelt avar jellegű tárgyak s különösen az, hogy főnökeik avar méltóságjelvényeket hordtak.
Erdély területén a szláv (névadó lelőhelye alapján
Medgyes csoportnak nevezett) és késő avar népesség
mellett a dunai bolgárok hagyatékát is megtaláljuk.
Utóbbiak a Maros-völgy középső szakaszát tartották ellenőrzésük alatt, mint erre Csombordon, Maroskarnán
és Gyulafehérváron feltárt temetőik utalnak. Elsődleges
céljuk a sóbányák kiaknázása és a sószállító útvonalak
feletti felügyelet volt, ez utóbbi feladatot láthatták el az
imént említett temetőkben nyugvó közösségek tagjai,
akiket Bulgáriából telepítettek át a Maros mentére.
A Dráva–Száva közi szlávok főnökei a keleti frank
birodalom vazallusai voltak, közvetlenül a friauli hercegnek, illetve egyházi vonatkozásban az aqueileiai
pátriárkának tartoztak engedelmességgel. Pannónia a
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frank Oriens részeként Bajorországhoz tartozott, s így
osztozott a birodalom sorsában is. Míg a Nyugat-Dunántúl és különösen Zalavár körzetének 9. századi
történetét az írott források és a régészeti leletek alapján viszonylag jól ismerjük, szinte semmit nem tudunk Pannónia déli és keleti sávjának korabeli históriájáról, alig ismerünk e térségből ebből a korból származó régészeti leleteket.
A Kárpát-medence északnyugati szegletében a morvák éltek. Törzseik a Morava folyó mentén két központ, Mikulčice és a korabeli forrásokban Velehrad (a
mai Staré Mesto és Uherske Hradiste területén) néven
említett település köré szerveződtek. A morva törzseket Mojmir (830 k. – 846) fejedelemnek sikerült egyesítenie. Hatalmának megerősödését azonban a frankok nem nézték jó szemmel, s 846-ban unokaöccsét,
a regensburgi udvarban nevelkedett Rasztiszlávot
(846–870) ültették a helyére. Az új fejedelem igyekezett készséges vazallusnak látszani, valójában azonban
csak időt akart nyerni országa megerősítéséhez. Kezére játszott az is, hogy a frank birodalmat abban az
időben belviszályok kötötték le, különösen a trónörökös Karlmann lázadása jelentett komoly problémát. Ezen események révén jelentek meg e hadszíntéren először a magyar csapatok is 862-ben. Amint
azonban Német Lajos úrrá lett a zűrzavaron, keményen fellépett Rasztiszláv ellen. 864-ben meg kellett
újítania hűbéri esküjét, sőt társuralkodót is kapott a
frank udvarban nevelkedett unokaöccse, Szvatopluk
személyében. Rasztiszláv sikertelenül próbált kiszabadulni ebből a csapdából. Makacs ellenállása miatt végül a frankok megfosztották hatalmától, s helyére az
elmozdításában nekik készségesen segédkező unokaöccsét ültették. I. Szvatopluk (870–894) mihelyt
megkaparintotta a hatalmat, lényegében elődeihez
hasonló politikát folytatott, s váltakozó sikerű küzdelmet vívott a minél nagyobb függetlenségért. Sikerült uralmát a cseh területekre is kiterjesztenie, a vele
szövetséges magyarokat 881-ben a frankok ellen
küldte, három év múlva pedig ő maga okozott nagy
pusztítást Pannóniában. A frank gyűrű azonban egyre szorosabbra zárult körülötte: 892-ben országát feldúlták (az etelközi magyar csapatok ennek a hadjáratnak is részesei voltak), s habár 894-ben sikerült ismét
megnyernie a keleti lovasok szövetségét, azok sikereit
már nem tudta kiaknázni, még abban az esztendőben

21. kép ■ Anonymus Gesta Hungarorumának első oldala
(Országos Széchényi Könyvtár)

elhalálozott. Utódai, fiai II. Mojmir és II. Szvatopluk
már nem tudtak úrrá lenni a helyzeten. Az állandósult frank nyomás, az időközben a Kárpát-medencébe költöző magyarok támadásai s a fejedelmi hatalomért vívott testvérharc felőrölte erejüket.
Morávia déli határát a Duna, a keletit pedig a Garam folyó vidéke alkotta. Ezt azért fontos leszögeznünk, mert a 19. és a 20. században több, a nemzeti
ébredés romantikájától fűtött cseh, morva és szlovák
történész saját korának etnikai, majd politikai határait igyekezett visszavetíteni a 9. századba. Így és ekkor
született meg a trianoni határokat szinte pontosan
követő „Nagymorva Birodalom” mítosza, amely már
nevében is félreértést hordoz. Az elnevezés a Bíborbanszületett Konstantín művében olvasható ’Megalé

Morávia’ kifejezésre vezethető vissza, amelyet a szerző
’régi Morávia’ értelemben használt. Csakúgy, mint
például a magyar őshaza megjelölésére szolgáló latin
’Magna Hungária’ elnevezés esetében láthatjuk. Így
lett a 70 esztendős fennállása során szinte mindvégig
a puszta létéért élet-halál harcot vívó Morva Fejedelemségből a történészek íróasztalán hatalmas középeurópai birodalom, amelyhez olykor még a Dunántúl, a Mátra–Bükk vidék vagy éppen Kárpátalja területéből is odakanyarítottak egy részt.
A magyar honfoglalással közel egykorú írott forrásokban nincs nyoma annak, hogy Árpád és Kurszán
seregeinek komolyabb harcokat kellett volna vívniuk
a 895 nyarán elfoglalt területek birtokbavétele során.
Igaz, sem az Alföldön, sem a Garamtól keletre eső
Felvidéken vagy a Kárpátalján nem létezett olyan
szervezett államisággal rendelkező hatalom, amely
számottevő ellenállást fejthetett volna ki. Csupán a
Maros-völgy, a Temesköz és a Szerémség tartozott egy
erős ország, Bulgária fennhatósága alá annak peremvidékeiként, de e területeken is legfeljebb kisebb
helyőrségek állomásozhattak.
Mégis, ha fellapozzuk a honfoglalás eseményeit elbeszélő egyik legrégibb magyarországi forrásunkat,
Anonymus Gesta Hungarorumát, egészen más, s a
fent bemutatottnál jóval mozgalmasabb kép tárul
elénk. A 12–13. század fordulója táján élt, máig ismeretlen szerző művében benépesíti fejedelmekkel és
országaikkal az egész Kárpát-medencét: „Régebben ez
is Attila király földje volt – mondták – s Pannóniát a
Dunáig halála után vették birtokba a római fejedelmek,
s telepítették le pásztoraikat. A Tisza és a Duna közti területet fel az orosz és lengyel határig pedig Bulgária fejedelme Salanus fejedelem őse, a nagy Keanus foglalta el, és
szlávokkal valamint bolgárokkal népesítette be. A Tisza és
az Erdély felé eső Igyfon erdő közötti területet a Marostól
a Szamos folyóig Marót fejedelem vette birtokba. Unokáját hívták a magyarok Ménmarótnak, mert számos
ágyasa volt, földjét pedig kozárnak nevezett népek lakták. A Maros folyótól Orsova váráig terjedő földet pedig
bizonyos Glád nevű fejedelem Bodony várából kiindulva kun segítséggel foglalta el […] a csehek fejedelme foglalta el a Vág és a Garam, illetve a Duna közti területet
egészen a Morva folyóig, és egy fejedelemséggé egyesítette.
Abban az időben a cseh fejedelem kegyéből Zobort tették
meg nyitrai fejedelemnek.” (21. kép.)
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Anonymus szerint mindezen fejedelemségeket kemény harcok árán szerzik meg a magyarok. Salanus
ellen két csatát is vívnak, vazallusát, az ungvári vár ispánját, Laborcot menekülés közben elfogják és felkötik. Ménmarót ellen több hadjáratot is vezettek, várait
– Szatmárt és Bihart – kemény ostrom után foglalják
el. Ménmarót végül behódol Árpádnak, átadja országát, s lányát annak fiával, Zoltával házasítják össze.
Gyalu seregeit az Almás vize mellett semmisítik meg, s
maga a fejedelem is elesik a csatában. Ugyancsak harcban verik le Glad csapatait is. Fegyverrel szerzik meg
Pannóniát, e hadjárat legnevezetesebb eseménye Veszprém ostroma. A Délvidéken Zágráb, Pozsega, Valkó
várát ugyancsak sikerrel ostromolják. Végül Zoborral a
Nyitra folyó mellett harcolnak, az elfogott vezért felakasztják, várát ostrommal veszik be.
Anonymus műve újrafelfedezése és nyomtatásban
való kiadása (1746) óta a történészek vitáinak kereszttüzében áll. Az iskolázott, tanulmányait valószínűleg
Párizsban végzett magiszter tanulóévei alatt ismerkedhetett meg a 12. században elterjedt és kedvelt műfajjal, a regényes gesztával. Jóllehet a szerző munkájához
igyekezett történeti forrásokat is használni (a szkíták
leírásánál az Exordia Scythica című művet, a kalandozások ismertetésénél pedig Regino prümi apát évkönyvét), a Gesta eredeti műfajának megfelelően mégis inkább regényes elbeszélés, semmint történeti munka.
Anonymus bőven merített saját kora – valószínűleg a
13. század első évtizedei – úri nemzetségeinek hagyományaiból valamint az általa egyébként lenézett hősmondákból, „a parasztok csalfa történeteiből és az igricek fecsegő énekeiből”. Éppen ezért rendkívül nehéz az
általa elmondottakból kirostálni a költött, mesés elemeket, s elválasztani azokat a történelmi igazság magvát tartalmazó eseményektől. A történészek joggal mutattak rá arra a tényre, hogy a honfoglalás történései
kapcsán Anonymus mit sem tudott a magyarok szövetségeseiként vagy ellenségeiként szerepelt valós történelmi személyekről: Arnulf keleti frank császárról,
Symeon bolgár cárról, Bölcs Leó bizánci császárról
vagy éppen Szvatopluk morva fejedelemről. Helyüket
költött, többnyire földrajzi nevekből konstruált személyekkel töltötte be, mint Laborc (nevét a Laborc folyóról nyerte), Zobor (a Nyitra melletti Zobor-hegyről),
Glád, Gyalu és Salanus. E fejedelmek némelyikének a
népei sem játszhattak szerepet a 10. század eseményei
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során, hiszen például a vlachok-románok éppen Anonymus idején, a 13. században kezdtek feltűnni Erdélyben. Tudálékos, naiv nyelvészkedése több alkalommal is tetten érhető, így lett Szerencs a ’szerelmes,
nagyon megszeretett hegyből’, Munkács a ’nagy fáradtságról, mellyel földjére jutottak’, Ungvár pedig
egyenesen a környező népek által a magyarságra használt elnevezés, a ’Hungvarus’ névadójává vált.
A honfoglaló vezérek között olyanokat is szerepeltet,
akik valójában a 10. század közepén (Bulcsú, Botond)
vagy a végén (Bors) éltek. Mások pedig még akkor sem,
hiszen a többször emlegetett kun vitézek akkoriban
még a távoli keleti pusztákon legeltettek, s népük csak
1055-ben lépte át a Volgánál Európa határát.
Anonymus Gestáját tehát igen óvatosan kell kezelnünk. Az a szemléletmód azonban, amely semmilyen
történeti értéket nem tulajdonít e műnek s teljes egészében elveti, éppen olyan helytelen, mint az, amelyik történeteit szinte szó szerint elfogadja és egyes
népek vagy országok eredete szempontjából történelmi tényként kezeli az általa elmondottakat.

A KÁRPÁT-MEDENCE BIRTOKBAVÉTELE
A Kárpátok hágóit viszonylag könnyű volt lezárni,
így a magyaroknak nem kellett tartaniuk a besenyőktől, akik nyilván ugyancsak új hazájuk felosztásával
foglalatoskodtak. Az elmúlt évek harcai során meggyötört Bulgáriának sem maradt elegendő ereje ahhoz, hogy elveszített erdélyi, szerémségi vagy temesközi területeit megkísérelje visszaszerezni. A keleti
frankok érdekei pillanatnyilag nem sérültek, habár
egy erős népet kaptak a szomszédságukba. Uralkodójuk, Arnulf elégséges óvintézkedésnek vélte azt, hogy
Mosaburg/Zalavár felügyeletét bizalmasára, Braszlav
hercegre bízza, ő maga pedig kíséretével Itáliába vonult hogy Rómában 896-ban császárrá koronáztassa
magát. Nem fenyegetett veszély Morávia irányából
sem. A fejedelemség Szvatopluk halála után zavaros
időket élt át, fiai és örökösei az egykorú források szerint „csak rövid ideig, szerencse nélkül kormányozták”.
Az írott források lapjain legközelebb a 899. esztendőnél történik említés a magyarokról. A nyugati
hadszíntéren való újbóli megjelenésükre ismét a Nagy

Károly leszármazottai között kitört viszálykodás szolgáltatott indokot. Történt ugyanis, hogy az ÉszakItália egy részét uralma alatt tartó, s magát Itália királyának címeztető I. Berengár (888–924) szerette volna megszerezni a császári koronát is, s ily módon
keresztezte Arnulf császár törekvéseit. Berengár egyébként Nagy Károly dédunokájaként születésénél és a
családon belüli rangjánál fogva joggal tartott igényt
a császári trónra. Arnulf, aki eredetileg csak Karintia
grófja volt, lényegében katonai puccsal mondatta le
trónjáról 887-ben saját nagybátyját, III. (Vastag vagy
Kövér) Károly keleti frank királyt, akinek rövidesen
bekövetkezett halálával megüresedett a császári trón
is. Arnulf nem tudott Itáliába vonulni, hiszen erejét
lekötötték országának belső gondjai. Az Ostmark
egyik grófja ugyanis fellázadt ellene, s a morvákkal
szövetkezve ellenőrzése alá vonta Alsó-Ausztriát és a
Dunántúl északi részét. Berengár dolgát ezért a magyarokkal akarta elrendeztetni. Követei pénz és ajándékok fejében rávették a magyarok vezetőit, hogy
küldjenek csapatokat Itáliába. E cselekedetét már a
kortársak is rosszallóan fogadták. A morvák nyomban siettek is bevádolni Arnulf udvarát a pápánál.
Ezért kellett Theotmár salzburgi érseknek (874–907),
a birodalmi adminisztráció vezetőjének is – aki, mint
korábban láttuk, majd 907-ben maga is a magyar
fegyverektől veszíti életét a pozsonyi csatában – magyarázkodó levelet írnia IX. János pápához:
„Amivel az említett szlávok megvádoltak bennünket,
hogy a magyarokkal a katolikus hitet megsértettük, és
kutyára vagy farkasra és más istentelen és pogány dolgokra esküt tettünk és békét kötöttünk velük, valamint pénzt
adtunk nekik, hogy Itáliába menjenek, ha a színetek
előtt kerülne tárgyalásra közöttünk az elétek terjesztett
ügy, úgy […] az ő hamisságuk kiderülne, a mi ártatlanságunk pedig bebizonyosodna. Mivel ugyanis [a magyarok] a tőlünk távol élő keresztényeinket állandóan fenyegették, és módfeletti üldözéssel gyötörték, értéktelen pénzt
adtunk nekik, s olyan ruháinkat, amelyek csupán egyszerű lenből készültek, hogy vadságukat valamelyest megszelídítsük, és hogy üldözésüktől nyugtot szerezhessünk […]
Valóban beteljesül rajtunk az, amit valamely bölcs
mond: az igaz bűnhődik a gonosz vétke miatt. Ők [a
morvák] ugyanis azt a bűnt, amit hamisan ránk fogtak,
sok éven át elkövették. Ők voltak azok, akik a magyarok
nem csekély tömegét maguk mellé vették, és azok szokása

szerint saját álkeresztényeik fejét kopaszra nyírták, és a
mi keresztényeinkre rászabadították őket…”
Valójában az átlátszó mentegetőzés ellenére nyilvánvaló, hogy a „bűnt”, vagyis a magyarokkal kötött
szövetséget mindkét érintett fél többször is elkövette.
Mint ahogy az elkövetkező több mint fél évszázad során uralkodók, tartományurak, főpapok és maga a
pápa is többször el fogja követni. Arnulf kérésének
megfelelően a Pannónián átengedett magyar sereg
899 nyarán megérkezett Észak-Itáliába. Portyázó csapataik egészen Páviáig jutottak, ahol szembe találták
magukat Berengár elbizakodott csapataival. Ezután
megfelelő csatahelyet keresve lassan visszahúzódtak
egészen a Brenta folyóig, amelyen Cittanova városa
mellett át is keltek. A maguk után csalogatott Berengár már győztesnek érezte magát, alaposan félreértve
és menekülésnek tartva a magyarok klasszikus keleti
hadi taktikáját. Azok még rá is játszottak erre azzal,
hogy színlelt rémületükben valamennyi zsákmányukat és minden lovukat felajánlották üldözőiknek,
csak egyet tartván meg hogy azon haza mehessenek.
Berengár a fényes győzelem reményében ezt is gőgösen
visszautasította. Az elkövetkező eseményeket idézzük
fel Liudprand cremonai érsek szavaival: A magyarok
„háromfelől lesbe állítanak csapatokat, ők maguk meg a
folyón átkelve, egyenesen az ellenség közepébe rontanak.
A keresztények közül ugyanis a legtöbben az alkudozások miatti hosszas várakozásban kifáradva, táborszerte
leszálltak a lóról, hogy felüdítsék magukat étellel. A magyarok oly hirtelenséggel döfték le ezeket, hogy egyeseknek az ételt a torkukban szúrták át, másokat megakadályoztak a futásban, mivel elvették a lovukat, és ezektől
annál kevésbé féltek, mivel lovak nélkül látták őket.
Futnak tehát a keresztények, dühöngenek a pogányok, és
akik az előbb ajándékokkal sem tudták megkérlelni
őket, utóbb nem ismerik a kíméletet a könyörgőkkel
szemben. Végül a magyarok, miután legyilkolták és
megfutamították a keresztényeket, dühöngve végigszáguldoznak az ország egész területén”. (Lásd 78. kép.)
E briliáns haditettük után Berengár békét kért tőlük, s Itália nyitva állott előttük. Ki is használták az
alkalmat bőséges zsákmányszerzésre. Még a következő év is e földön találja őket, 900 júniusában ugyanis
bőrtömlőkön, csónakokon és lovaik után úsztatva
megkísérelték bevenni Velencét. A dózse hajói gátat
vetettek e kissé túl merész vállalkozásnak.
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A GALGÓCI SÍR
A gazdag férﬁ sírját 1868-ban árokásás során találták a
Vág folyó völgyében, Nyitrától északkeletre. A lelőhely
a 10. századi magyar szállásterület északnyugati határvidékén helyezkedik el, az itt eltemetett előkelő bizonyára a környék ura lehetett, napjainkig a régió (töredékesen megmaradt mellékletei ellenére is) leggazdagabb férﬁsírjának tekinthető. A feljegyzések szerint sírjában lócsontokat is találtak, valamint egy nyakperecet,
fülbevalópárt, tarsolylemezt és egy arab ezüstdirhemet.
Az átfúrt érme Naszr ibn Ahmed szamanida emír
(914–943) verete, amelyet Szamarkandban bocsátottak ki 918–919-ben, utolsó tulajdonosa ruhájára vagy

22. kép ■ Tarsolylemez
■ Galgóc (Hlohovec, Szlovákia)
MNM 42/1871.3. Aranyozott ezüst,
13×11,2 cm
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lószerszámára felvarrva viselhette. A sír a 10. század
első harmadának a végén kerülhetett földbe.
A galgóci tarsolylemez végtelen hálóba szőhető palmettás motívumkincse a keleti textíliák, a szogdiai városok freskóinak motívumait idézi. E mintakinccsel a
magyarság még keleti szállásain ismerkedhetett meg.
A galgóci volt az első tarsolylemez, amely a honfoglaló
magyarok sírjaiból előkerült. Mivel a tárgy síron belüli
helyzetét nem ﬁgyelték meg, ezért korábban felmerült
annak a lehetősége is, hogy süvegdíszként használták.
A 19. század végén talált újabb leletek azonban kétséget kizáró módon rávilágítottak használati módjára.

23. kép ■ Honfoglalás kori íjcsontok és nyílhegyek
■ Piliny-Leshegy (Nógrád m.) (2 db), MNM 44/1898.2357-58. Szaru/agancs, H: 24,5-25,5 cm
■ Mohács (Baranya m.) (2 db), MNM 2/1951.30. Szaru/agancs, 14,5×3 cm
■ Pusztagyalu (Szolnok m.), MNM 42/1889.19. Vas, H: 8,3 cm
■ Tiszanagyfalu (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) (2 db), MNM Nvk.n. 11/1940.1. Vas, H: 7-7, 1 cm
■ Üllő (Pest m.) (6 db), MNM 18/1939.8-13. Vas, H: 5,6-8,2 cm

Az időközben – 899 decemberében – elhunyt
Arnulf császár utóda, IV. (Gyermek) Lajos (900–911)
tanácsadóival nem sikerült a szövetséget megújítaniuk a frankok által kémnek nézett magyar követeknek.
Így az Alföldről előrenyomuló és az Itáliából visszatérő magyar seregek lerohanták Pannóniát. A bajorok
csak Linz mellett tudták üggyel-bajjal megállítani a
támadó seregeket, s kénytelenek voltak határaikat az
Enns folyóig visszavonni. Annak torkolatánál építették fel sebtében Ennsburgot, amely fél évszázadig a
birodalom keleti határerődje lett. A magyarok pedig
országukhoz csatolták Pannóniát, s ezzel lezárult a
honfoglalás második szakasza.
Rövidesen sor került a Kárpát-medence maradék
területének elfoglalására is. 902-ben a magyar csapatok rátámadtak a belviszályoktól szaggatott Moráviára, s döntő győzelmet arattak. A háború részleteiről a
szűkszavú források semmit nem árulnak el, a Sváb
Évkönyvek csupán egyetlen rövid, tömör mondatban
fogalmazták meg a Morva Fejedelemség sírfeliratát:
„Háború a magyarokkal Moráviában és az ország legyőzetett.” A morva állam ezzel, mint önálló politikai
tényező eltűnt a történelem színpadáról. Keleti területeit a magyarok megszállták, országukhoz csatolták
és benépesítették. A régészeti leletek azonban arra

utalnak, hogy az újonnan jött telepesek mellett a régi
avar és szláv lakosság nagy része is háborítatlanul élte
tovább mindennapjait. A megelőző évtizedek háborús pusztításaihoz képest nyugodtabb évtizedek köszöntöttek rájuk. Vezetőik közül azokat, akik nem
akarták elfogadni az új hatalmi rendet, nyilván elűzték vagy megölték. Ők azonban csupán a társadalom
vékony rétegét képezték, a nép zöme zavartalanul
művelhette tovább földjét vagy űzhette iparát.
E mozzanattal kialakult Magyarország végleges területe, melynek határai az elkövetkező évezred folyamán lényegesen nem változtak (21. kép). Ezt természetesen a 10. század első éveiben nem lehetett előre
látni, sőt az a veszély fenyegetett, hogy a kemény ellenlépésre szánják el magukat. Gyermek Lajos udvara
ugyanis nem kívánt beletörődni az Oriens elvesztésébe. 901-ben Karintiában állították meg a magyar előrenyomulást, 903-ban pedig valahol a határvidéken
vívtak véres csatát a bajorokkal. 902-ben vagy 904ben (a források ellentmondanak egymásnak az időpont tekintetében) rendkívül súlyos esemény történt. A bajorok vezetői, Liutpold herceg és Richarius
püspök a Fischa folyó mentén tárgyalásra hívták Kurszán fejedelmet, aki meg is jelent ott kíséretével. A megbeszélések befejeztével a résztvevők lakomához ül-
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tek, s ekkor a vendéglátók hitszegő módon vendégeikre támadtak; Kurszánt és egész kíséretét lemészárolták. A döntő összecsapás immár elkerülhetetlenné
vált. A magyarok 906-ban ugyan még vezettek egy
hadjáratot Szászországba, ám röviddel később, 907.
július 4–6-án a keleti frank birodalom és a magyar
fejedelmek seregei felsorakoztak egymással szemközt
a pozsonyi csatamezőn. Az eredmény ismert, a magyar seregek döntő győzelmet arattak. Német csapatok ezt követően közel 124 évig nem fenyegették a
magyar településeket (23. kép).
Immár véglegessé vált, hogy az újonnan szerzett
szállásokon végleg be lehet rendezkedni, a hátországot hosszú ideig semmilyen külső veszedelem nem
fenyegeti. A falvak háborítatlanul élték mindennapjaikat, s ha valakinek megszakadt élete fonala, a hozzátartozók elkísérték utolsó útjára a közeli dombon
fekvő temetőbe. E falvak és e temetők azok, melyek
feltárása számos olyan dolgot elárul nekünk, kései
utódoknak honfoglaló eleinkről, amelyről az írott
források hallgatnak.
24. kép ■ Karos-Tobolyka: 10. századi település részlete (Wolf
Mária ásatása, 1990)

MINDENNAPI ÉLET
A 10. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
A 16. század első felében élt ferences szerzetes, Csáti
Demeter Ének Pannónia megvételéről című művében
így jellemezte a 10. századi magyarság életét: „Nincs
fílelmek országokban, csak lakoznak bátorságokban.”
Ezekről a hétköznapokról azonban rendkívül keveset
tudunk. Belső írott forrásaink ebből az időszakból
nem maradtak, a környező vagy távolabbi népek által
írásba foglalt feljegyzések pedig nagyon keveset árulnak el minderről. A nyugati egyházi emberek művei
vagy kolostori évkönyvei szinte kizárólag a magyarok
által vezetett hadjáratok eseményeivel foglalkoznak, s
azoknak elsőrendű forrásai. Arról azonban, hogy honnan érkeztek e templomaikat, kolostoraikat felprédáló
harcosok, s otthon milyen körülmények között teltek
napjaik, semmit nem tudtak, de nem is igen törekedtek arra, hogy mindezt megtudják. Tudásvágyukat kielégítette az, hogy leemelték a könyvespolcokról a régi
szerzők szkítákról, hunokról, avarokról szóló fóliánsait, s szépen átmásolták azokat a magyarok előéletéről
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vagy jellemzéséről alkotott munkáikba. Számukra
minden keletről jött nép egyforma volt, így fordulhat
elő, hogy az újonnan jötteket is hol szkítának, hol
hunnak, hol pedig avarnak nevezik.
A bizánci udvar már élénkebben érdeklődött
sztyeppei szomszédai iránt, érdeklődésük azonban elsősorban politikai jellegű volt. Minél több tudnivalót
igyekeztek összegyűjteni azok hadművészetéről, társadalmáról és főként a társadalmat vezető elit tagjairól.
Számukra ugyanis életbevágóan fontos volt az, hogy e
népekkel miként kell tárgyalni, s milyen módon lehet
őket a birodalmi politika érdekében felhasználni.
Ugyanerre voltak kíváncsiak a muszlim szerzők is.
Ezen túl azonban éles szemű kereskedőik, diplomatáik
és utazóik figyelme kiterjedt a mindennapok apró
mozzanataira is. Kalmáraik számára ugyanis fontos
volt annak ismerete, hogy hogyan élnek, milyen szokásaik vannak az általuk felkeresett népeknek, hogyan
kell tárgyalni velük, mit érdemes kereskedő karavánjaikkal elvinni hozzájuk, s milyen árucikkeket remélhetnek tőlük cserébe? Éppen ezért sajnálatos, hogy csak

nagyon kevés feljegyzésük élte túl az évszázadok viszontagságait, s többnyire azok is kisebb-nagyobb mértékben romlott, torzult vagy hiányos formában.
Az imént elmondottak miatt fontosak számunkra
a régészeti leletek, hiszen azok sok olyasmit elmondanak nekünk, amiről az írott források hallgatnak. Az
ásatások során azoknak az embereknek a földi maradványaival, eszközeivel, lakóhelyeik romjaival találkozunk, akik cselekvő részesei voltak a történelmi eseményeknek (24. kép). A sírjaikban, településeiken
talált tárgyak, megfigyelt jelenségek rávilágítanak az
őket körülvevő mindennapok kisebb-nagyobb részleteire. Látszólag néma hagyatékuk valójában nagyon is
beszédes, csak legfeljebb mi, kései utódaik értjük félre
olykor tanúvallomásukat. Az írott forrásokkal szemben a régészeti leletek száma folyamatosan, olykor
robbanásszerűen gyarapszik. Ez időről időre szükségessé teszi a korábbi feltevések, megállapítások újragondolását. Ez nem tudós elődeinkkel szembeni tiszteletlenség, hanem éppen munkájuk megbecsülése.
Eredményeik és kudarcaik építőkövei egyaránt hasznosak és tanulságosak követőik munkája számára. Az
1000–1100 éve letűnt világ mozaikjából még nagyon
sok kocka hiányzik. De mind több kerül a helyére.
Lássuk tehát, hogy 160 esztendő régészeti kutatása
után mit árulnak el honfoglaló eleinkről az eddig feltárt sírok és temetők! Ezek tanúvallomása már csak
azért is nagyon fontos a számunkra, mert a korabeli
írott források nemcsak szűkszavúak, hanem gyakran
egymásnak is ellentmondanak. Ezt legjobban azzal
szemléltethetjük, ha egymás mellé állítunk egy nyugati, latin nyelvű krónikarészletet és egy muszlim tudósítást. A honfoglalók egyik kortársa, Regino prümi
apát a következőket tartotta feljegyzésre érdemesnek:
„Nem törekszenek úgy az arany és az ezüst után,
mint a többi halandó; vadászatot és halászatot folytatnak, tejjel és mézzel táplálkoznak. A gyapjú és a ruhák
használata idegen tőlük, és bár szüntelen hidegtől szenvednek, csak vad- és menyétbőrökbe öltöznek […] A
fáradalmakban és a harcokban kemények, testi erejük
roppant nagy […] Nem emberek, hanem fenevadak
módjára élnek. Ugyanis – miként a szóbeszéd járja –
nyers hússal táplálkoznak, vért isznak, az elfogott emberek szívét részekre feldarabolva mintegy orvosság gyanánt lenyelik, semmilyen szánalom nem indítja meg
őket, szívük nem hajlik semmiféle könyörületre. A haju-

kat egészen a bőrig levágják késsel. Minden idejüket lovaikon töltik; azokon szoktak utazni, tartózkodni, gondolkodni és beszélgetni. Gyermekeiket és szolgáikat nagy
igyekezettel tanítják lovagolni és nyilazni. Jellemük kevély, lázongó, hamis és szemtelen, hiszen az asszonyokat
ugyanúgy vadságra szoktatják, mint a férfiakat. Mindenkor készek idegenek vagy földijeik elleni lázadásra;
természetüknél fogva hallgatagok, hajlamosabbak a cselekvésre, mint a beszédre.”
Meglehetősen kiábrándító kép egy visszataszító
népségről… Csupán az a probléma vele, hogy alighanem egy szava sem igaz. A derék apát információi
aligha közvetlen tapasztalatokból származtak, hanem
mendemondákat és közhelyeket közölt hiteles képként olvasóival. Ráadásul több részletet is szó szerint
átemelt az Exordia Scythicából, gondolván, ha azok a
szkíták jellemzésére megfeleltek, jó lesz az a magyarokra is. A friss információk iránti igényét ezzel ki is
elégítette. Végül is egyik is, másik is keleti, pusztai
nép, tehát nyilvánvalóan barbár, kulturálatlan, csalárd, kegyetlen és általánosságban viszolyogtató!
Mint ha egy tökéletesen más népről értekezne AlDzsajháni, a tudós államférfi, a számánida emírek
vezíre. Tudjuk róla, hogy nem csupán személyes, levelezés útján ápolt kapcsolatokat tartott fenn idegen
uralkodókkal, de gondosan kikérdezte a különféle
népek között megforduló kereskedőket is, hogy minél hitelesebb információkhoz juthasson. AlDzsajháni földrajzi műve eredetiben sajnos nem maradt ránk, csak kivonatait ismerjük más muszlim
szerzők munkáiból. Ezek közül a Gardézi által megőrzött részletből idézünk:
„Ezek a magyarok pedig a turkok egyik fajtája. Azok
főnöke 20 ezer lovassal [vonul ki]. Ennek a főnöknek a
neve K.nd.h. [kündü]. Ez a nagyobb királyuk neve. Azt
a főnököt, aki az ügyeket intézi, Ğ.l.h.-nak [Gyula] nevezik. A magyarok azt teszik, amit a Ğ.l.h. parancsol
[…] Áruforgalmuk javarészét az arabokkal bonyolítják
[…] van egy pusztájuk, amely csupa fű és tágas hely […]
A magyarok országa csupa fa és láp, talaja nedves. A magyarok tűzimádók. Meg-megrohanják a saqlabokat [szlávok] és rusokat, s onnan rabszolgákat hoznak, Rum-ba
[Bizánc] viszik és eladják őket. Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek. Ruhájuk brokát, fegyvereik
ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”
Az ásatások nyomán tudjuk, hogy a 895-ben a
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26. kép ■ 10. századi kerámia
Bordásnyakú edények ■ Tiszaeszlár-Újtelep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM Nvk.n. 1/1949/1. M: 21 cm ■ Tiszabura (Szolnok
m.), MNM 20/1934.1. M: 17 cm
Palack ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM 55.1.1113.A. M: 26,5 cm

25. kép ■ Honfoglalás kori temető feltárás közben
■ Karos-Eperjesszög II. temető (Révész László felvétele)
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Kárpát-medencébe érkező magyarság etnikumát,
gazdálkodását és társadalmi tagozódását tekintve is
rendkívül sokszínű volt, s mindez visszatükröződik
emlékanyagában, temetőinek szerkezetében is. A 10–
11. századi népességnek napjainkig mintegy 26 000
sírját ismerjük, de ez csupán csekély töredéke a még
földben rejtőző leleteknek. A teljes egészében feltárt,
széleskörűen elemezhető temető ma még kevés, s
azok java része is közöletlen. A rendelkezésünkre álló
leletek többsége csupán néhány síros temetőtöredék,
így forrásértékük is korlátozott. Ennek köszönhető,
hogy a honfoglalás kori régészeti kutatások a 10. századi uralmi és birtokviszonyok, a társadalmi szerkezet
elemzésében még igen messze vannak saját lehetőségeik határaitól (25. kép).
A 10. századi magyar népesség zöme részben kisebb-nagyobb állandó falvakban, részben rövidebb
ideig használt szállásokon élt. A falvak nagy területen
elhelyezkedő szétszórt házakból álltak. A legjellegze-

Fazekak ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM 55.1.272.A., 55.1.291.A. 55.1.800.A, 55.1. 822.A, 55.1.911.A. M: 14 cm; 12,5 cm;
10,4 cm; 15,4 cm; 16 cm ■ Farmos-Páskom domb (Pest m.), MNM 73.24.1.A. M: 16,5 cm ■ Tímár-Béke Tsz. (Szabolcs-Szatmár-Bereg
m.), MNM 71.10.2.A. M: 9,2 cm ■ Ismeretlen lh., MNM 62.11.A. M: 14,8 cm
Bögre ■ Ismeretlen lh., MNM 62.7.A. M: 11 cm

tesebb forma a félig földbe vájt ház volt, de ismerték
a föld felszínén álló, rönkökből készített boronaházat
és a deszkaépítményeket is. A lakóépületeket kerítésként szolgáló árkok, sövények választották el egymástól. A házak között gyakran kerülnek elő szabadon
álló kemencék, amelyeket füstölésre, aszalásra, a gabona pörkölésére is felhasználhattak. A gabonát
ugyancsak a házak között ásott vermekben tárolták.
Az ásatások karámok, kutak nyomait is feltárták.
A kézművesek műhelyei (különösen a tűzveszélyes
kovácsműhelyek) a lakóházaktól távolabb, a település
szélén kaptak helyet.
Habár nyáron a tehetősebb családok szívesen átköltöztek a szellős, levegős nemezsátrakba, a telet ők
is szilárd építményekben vészelték át. A nem éppen
olcsó nemez ugyanis nehezen bírta a Kárpát-medence klímáját: ha megszívta magát nedvességgel és nem
tudott kiszáradni, rövidesen elrothadt. Jurtatáborokban így csak a mozgékony nagyállattartó közösségek

éltek, de ők is csupán tavasztól kora őszig, télire viszszahúzódtak állandó szállásaikra.
A házak berendezéséből a legnagyobb számban a
cserépedények töredékei maradtak meg. A kézi korongon készített edényeket szürkére vagy vörösesbarnára kiégő agyagból formázták (26. kép). A fazekaskemencékben elért viszonylag alacsony hőmérséklet
miatt kiégetésük nem volt tökéletes. A háztartási eszközök és szerszámok zöme azonban fából, bőrből készülhetett, s szinte nyomtalanul elenyészett. A csontfaragók, nyergesmesterek, íjkészítők munkáit dicsérik a csontból készült íjvégek és markolatok valamint
gyakran a tegezek fedelei is. A díszesen faragott nyeregkápa-borításokon, zabla oldalpálcákon ugyanaz a
mintakincs tűnik fel, mint az ötvösök által készített
fémtárgyakon (27. kép). Hogy a fegyverzeten kívül az
élet számos területén használhattak csontból készült
tárgyakat, azt az előbbieknél jóval ritkábban előkerülő tűtartók, késnyelek, bőrtömlők szája, botvégek, és
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27. kép ■ Nyeregkápalemez
palmettadíszítéssel
■ Soltszentimre (Bács-Kiskun m.)
MNM 61.14.1. Csont; elülső
lemezek M: 14,7 cm, Sz: 24,3 cm,
szárnyvéglemezek M: 10 cm,
Sz: 4,3 cm

a különböző csontpeckek bizonyítják (28. kép). Településásatásokon időnként még rontott, eltört és félkész faragványok is előkerülnek, amelyek a hajdan élt
csontművesek vagy ügyes kezű pásztorok munkájáról
tanúskodnak.
A 10. századi magyar kohászok a Nyugat-, illetve
Észak-Magyarországon található felszíni vagy felszín
közeli érclelőhelyek vasércét dolgozták fel, minden
bizonnyal szervezett formában. A kisméretű, földbe
vájt kohókban egy-egy olvasztás alkalmával 2–3 kg
súlyú vasbucát nyertek, amelyből többszöri hevítéssel
és kovácsolással távolították el a fölösleges szenet.
A falu mellett, karámokban őrizték a település lakóinak állatait. Az ásatások során leggyakrabban juh-, szarvasmarha-, ló-, valamint sertés- és szárnyascsontok kerülnek elő. A tenyésztett állatok száma és fajták szerinti
összetétele a 10. századi magyar szállásterületen belül változó volt, mindenütt az adott földrajzi viszonyokhoz idomult. A karámokkal azt is
megakadályozták, hogy az állatok kárt tegyenek a
környező szántókon termesztett növényekben. Történeti, nyelvészeti és régészeti adataink szerint a magyar-
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ság sokrétű földműves ismeretek birtokában érkezett
az új hazába. Földjeit a kor színvonalán álló eszközökkel (túró ekékkel, vasalt élű faásókkal, sarlókkal, rövid
kaszákkal) művelte. A gabonafélék közül leggyakrabban kölest, búzát, árpát termesztett. Nem volt ismeretlen számukra a kert- és szőlőművelés sem (29. kép).
A honfoglalás kori temetők túlnyomó többségét a
falvak közelében, vízjárta területekből kiemelkedő
szárazulatokon, dombgerinceken találjuk. A temetőn
belül a sírok sorokba, olykor csoportokba rendeződ-

28. kép ■ Botvég
■ Kenézlő (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)
MNM 55.5.1.A. Csont, M: 6,2 cm,
átm: 4,8 cm

29. kép ■ 10. századi sarló és ásóvasalás
■ Szabolcs-Petőfi u. (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM
81.31.3.A. Vas, H: 32,3 cm Sz: 3 cm
■ Soltszentimre (Bács-Kiskun m.), MNM 61.14.5.A. Vas,
20,4×15,6 cm

nek. Néhányat temetőárok vett körbe, mint ahogy
azt a káli ásatás során megfigyelték. A sírgödrök általában lekerekített téglalap alakúak, de a homokos vidékeken előfordulnak padkás kiképzésűek, sőt a sír
egyik hosszanti falába vágott padmalyok is. A gazdag,
előkelő halottak számára az átlagosnál nagyobb méretű sírt készítettek, hiszen a nagyszámú melléklet mellett még a lenyúzott, csak a koponyát és a lábszárcsontokat tartalmazó lóbőrnek és a lószerszámnak is
helyet kellett szorítani. A sírgödörben a halottat fejjel
nyugatnak, arccal és lábbal keletnek fordították. Néhány esetben, mint pl. a gazdag zempléni sír feltárásánál koporsó nyomaira akadtak, többnyire azonban
csak textillepelbe vagy gyékényszőnyegbe burkolták
halottaikat. Az elhunyt fejét olykor feltámasztották
vagy – mint Orosházán – párnaként a nyergét helyezték alá. A halottakat díszruhájukban fektették sírba, a
férfiak mellé odatették fegyvereiket, méltóságjelvényeiket, tűzszerszámukat, a nők mellé apróbb használati tárgyaikat is (30. kép).
Noha a magyarok még keleti szállásaikon megismerkedhettek a nagy világvallások képviselőivel és
azok tételeivel, a körükben uralkodó hitvilág az őket

30. kép ■ Jellegzetes honfoglalás kori lovas sír
■ Karos-Eperjesszög II/11. sír (Révész 1999 nyomán)

körülvevő világ magyarázatára szolgáló ezernyi babona és hiedelem volt, amelyet sámánizmusnak nevezünk. E hitvilágot a vándorlásaik során velük kapcsolatba kerülő iráni, török és más népektől átvett elemek is gazdagították. A túlvilági lényekkel csak a
különleges képességekkel rendelkező sámánok tudtak
érintkezni, akik révületbe esve kérték azok segítségét
vagy közvetítették akaratukat. E sámánok egyben
gyógyító emberek is voltak, akiknek tudásáról a honfoglalás kori sírokból előkerült – s sikeres koponya-
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31. kép ■ Trepanált honfoglalás kori koponyák
■ Tiszasüly-Éhhalom (Damjanich János Múzeum; Katalógus 1996 nyomán)

32. kép ■ Az ártó szellemek ellen a sír földjébe vágott vasbalta
■ Karos-Eperjesszög II/69. sír (Révész 1999 nyomán)

W

S33. kép ■ Megfordítva a sírba tett, hegyével a koponya felé irányított szablya
■ Karos-Eperjesszög II/52. sír (Révész 1999 nyomán)
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műtétek nyomait őrző – trepanált koponyák is tanúskodnak (31. kép).
Az ártó szellemek ellen a temetési szertartás során
is igyekeztek védekezni: éles, hegyes tárgyat tettek az
elhunyt mellkasára: sarlót, kést, bőrlukasztó árat. Máskor a sírgödörbe befurakodott gonosz lényeket akarták úgy távol tartani, hogy a sírba nyilaztak vagy éles
vasbaltát vágtak a sírfenékbe (32. kép). Hogy a halott
ártó pillantásától megóvják a hátramaradottakat, arcát lepellel takarták le, amelyre Rakamazon arany
szem- és szájlemezeket varrtak. Az evilági élet tükörképszerű fordítottjának elképzelt túlvilágra olykor
megoldott ruhában, megrongált felszereléssel, eredeti
helyéről elmozdított fegyverekkel indították az elhunytakat (33. kép). A lovas temetkezés csak a módosabb vagy kifejezetten gazdag családok körében terjedt
el. A halotti szertartás során az elhunyt hátasát megölték, a bőrét pedig oly módon nyúzták le, hogy benne
hagyták a koponyát és a négy lábszárcsontot. Az így
lenyúzott bőrt néha szalmával kitömték, de leggyakrabban összehajtogatva az elhunyt lábához tették
vagy mellette kiterítették. Ennek a szokásnak egyik
változataként néha csak a lószerszámot tették a sírba.
A hosszú túlvilági útra indulók mellé ételt is helyeztek. A többnyire a fej vagy a láb mellé állított
agyagedény valamilyen pépes ételt tartalmazott.
Egyes közösségek csak a gyermekekkel adtak ilyen
módon útravalót, másoknál férfiakkal és nőkkel egyaránt, ismét más temetőkből teljesen hiányzik e szokás. A fatálra helyezett vagy vászonba takargatott
húsételre a sírokban lelt juh-, szarvasmarha-, sertés-,
kecske- vagy szárnyascsontok utalnak (34. kép).
A hátramaradottak olykor ártó szándékúnak tarthatták halottjukat, s néha egészen drasztikus módon igyekeztek elejét venni annak, hogy őket zaklathassa. Ezért
a holttestet néha rendellenes módon helyezték a sírba:
fordított tájolással (fejjel keletnek és lábbal nyugatnak)
temették, vagy éppen hasra fordították, ismét más esetben oldalára fektetve, felhúzott karokkal és lábakkal,
tehát zsugorított pózban tették sírba. Találunk példát
minden társadalmi rétegnél a halottcsonkításra is, ilyen
a fej, a kéz vagy a láb levágása. A szelídebb változatot a
zempléni vezéri sírban figyelték meg: az elhunyt sírjába
kölest szórtak azzal a szándékkal, hogy addig ne hagyhassa el nyughelyét, amíg éjfél és a hajnali kakasszó között valamennyi szemet meg nem számlálja.

34. kép ■ A túlvilági útravalóként szolgáló ételmelléklet maradványa
■ Karos-Eperjesszög II/58. sír (Révész 1999 nyomán)

A 10. századi társadalom és gazdálkodási mód sokszínűsége a temetők szerkezetében, típusaiban is viszszatükröződik. A régészeti kutatások kezdetén, a 19.
században a romantikus nemesi történelemszemlélet
jegyében csak azokat a sírokat tartották magyarnak,
amelyekben az elhunytak lóval, fegyverrel, méltóságjelvényekkel ellátva, gazdagon felékszerezve nyugodtak. Utóbbi lelőhelyek egy részét László Gyula a több
generációt magában foglaló társadalmi-gazdasági
egységek, a nagycsaládok hagyatékaként értelmezte.
A valódi áttörést azonban Szőke Béla máig meghatározó munkássága eredményezte. Szőke három cso-

49

portba sorolta a korszak temetkezéseit. Eszerint a gazdag leletanyagot szolgáltató lelőhelyek valójában a 10.
századi társadalmi elit valamint a középréteg emlékeit
rejtik. Azok a szegényes ékszerekkel jellemezhető,
fegyvert és lovas sírt csak ritkán tartalmazó, gyakran
több száz síros temetők viszont, amelyeket korábban
a helyben talált népesség (többnyire a szlávok) emlékanyagának tulajdonítottak, a társadalom legszélesebb
rétegét alkotó köznép emlékeivel azonosíthatók. E köznép zömmel magyar eredetű volt, a Kárpát-medence
peremterületein pedig kisebb-nagyobb mértékben a
helyben talált szlávokkal keveredett. A legújabb ásatások révén azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a temetők
zöme nem azonosítható valamely konkrét társadalmi
réteg hagyatékával (bár ilyenek is lehetnek köztük),
hanem a korabeli magyarság különböző rendű-rangú
elemei együtt használták azokat. Csoportosításukra
megfelelőbb szempont használati idejük hosszúsága, s
ennek függvényében az ott eltemetettek száma kínálkozik jobb lehetőségnek. Az újonnan formálódó kutatási eredményeket nagy vonalakban a következők szerint foglalhatjuk össze:
Magyar nagyfejedelmi sír még nem került elő, így
azt sem tudjuk, milyen módon temették el a honfoglalók vezetőit. Korábban elterjedt volt a kutatók között
az a nézet, hogy más sztyeppei népek (hunok, avarok
stb.) példájára a magyarok is titokban, rejtve, magányosan helyezték örök nyugalomra fejedelmeiket. Az
események után két-háromszáz évvel keletkezett krónikák azonban arról tudósítanak, hogy Árpád fejedelmet Óbuda mellett, Fejéregyházán temették el, sírja
fölé pedig Szent István emeltetett templomot. Taksony
fejedelem nyughelyét ugyancsak a Duna mellett kereshetnénk, a feltevések szerint az ő nevét viselő mai falu,
hajdani szálláshelye közelében. Noha minderre semmiféle régészeti bizonyíték nincs, de ha a krónikák valós alapokon nyugvó hagyományt őriztek meg, akkor
nyilvánvaló: a nagy tiszteletnek örvendő vezetők temetkezési helyét haláluk után még sok évtizeddel vagy
évszázaddal is ismerték. Az utóbbi évek során viszont
egyre világosabbá vált, hogy azok a 10. század első felére keltezhető nagyon gazdag férfisírok, amelyekben a
korabeli fejedelmi kíséret vezetői nyugodtak, a FelsőTisza-vidéken, Szabolcs megyében és a Bodrogközben
kerülnek elő. Nem elképzelhetetlen, hogy a fejedelmi
temetkezések is a közelükben rejtőznek (36. kép).
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35. kép ■ Magányosan eltemetett gazdag nő ruhadíszei
■ Balotaszállás (Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)

A törzsi-nemzetségi arisztokrácia egy része rövid
ideig használt 4–8 síros családi temetőkben nyugszik,
melyekben a méltóságjelvényekkel felszerelt férj mellé temették gazdagon felékszerezett feleségét (vagy
feleségeit) és kiskorú gyermekeiket (Piliny, Szakony,
Gádoros). A magányosan (Balotaszállás, Koroncó)
vagy néhány háziszolga és kísérő lovas társaságában
eltemetett gazdag nők (Szeged-Bojárhalom) sírjait
korábban a többnejűség emlékeinek gondolták. Az
újabb ásatások azonban óvatosságra intenek e kérdésben. Szeged környékén (Kiskundorozsma, Öthalom)
egymástól néhány tucat, vagy néhány száz méterre
sorakoznak ilyen típusú lelőhelyek, melyek egy-egy
rangos család rövid idejű (néhány évig vagy egy-két
évtizedig használt) szállására utalhatnak. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg Kiskunhalas körzetében,
vagy a Maros–Aranka közén NagyszentmiklósBukovapuszta és Óbesenyő környékén is (35. kép).

A BÉCSI SZABLYA
A legpompásabb honfoglalás kori fegyver és méltóságjelvény soha nem került földbe. A bécsi császári kincstárban (Schatzkammer) őrzött szablya markolatát, keresztvasát és hüvelyét szalagfonatos palmettákkal ékesített aranylemezek díszítik. A penge vércsatornájába
aranyozott vörösréz szalagot illesztettek, amelyen egymással szembeforduló mitikus állatalakokat, illetve indamotívumokat ábrázoltak. A korabeli feljegyzések tanúsága szerint 1063-ban adományozta e becses fegyvert az akkor még gyermek Salamon király (1063–

36. kép ■ Az ún. „bécsi szablya”
(Katalógus 1996 nyomán)

1074) édesanyja, Anasztázia királyné Nordheimi Ottó
bajor hercegnek, hogy az támogassa ﬁa trónra kerülését unokatestvérei, Géza, László és Lampert hercegekkel szemben. Az évszázadok során az ajándékozás ténye feledésbe merült, s számtalan legenda fonódott e
kivételes fegyver köré. Egyesek úgy vélték, Nagy Károly császárnak küldte ajándékba a híres Harun al Rasid
arab kalifa, mások meg egyenesen a hun Attila örökének tartották. Felmerült az is, hogy a frankok az avar
kagánok kincstárából zsákmányolták, bolgár kutatók
pedig előszeretettel kapcsolták saját fejedelmeikhez.
A viking díszítőművészetet idéző szalagfonatos motívumok kapcsán felvetődött a fegyver skandináviai, illetve
kijevi készítésének lehetősége is. A középkorban hoszszú évszázadokig a német-római császárok koronázásakor használták, s a mai napig koronázási jelvényeikkel
együtt őrzik. A bécsi szablya eredetét megvilágítani
szándékozó magyarázatok egy része a legendák világába tartozik. Attila hun fejedelem korában (az 5. század
első felében) még sehol sem használtak szablyákat, maguk a hunok is egyélű kardot forgattak. Az ilyen formájú fegyverek ismeretlenek voltak Nagy Károly frank
császár (768–814) idején is, a késő avar szablyák egészen más típusúak. Sok olyan fegyver került elő viszont
a honfoglaló magyarok sírjaiból, amelyeknek alakja (az
él felé hajló markolat, a penge irányába hajlított csónak
alakú keresztvas, az alsó harmadán kiképzett fokél) tökéletesen megegyezik a bécsi szablyáéval. A geszterédi,
rakamazi, tarcali és karosi vezéri sírok arany vagy aranyozott ezüstszerelékes szablyái pedig a legközelebbi
rokonai a bécsi szablyának. Egyedül a gömb alakú hüvelyvég párhuzama nem került még elő a 10. századi
magyar sírokból, ehhez hasonlóak a Kaukázus 9–10.
századi sírjaiból ismertek. A Bécsben őrzött szablya
minden bizonnyal az Árpád-házi fejedelmek számára,
egyik hatalmi jelvényükként készült a 10. században, s
az ő kincstárukból került aztán – mint azt Hersfeldi
Lambert 1071-ben krónikájában feljegyezte – a bajor
herceg birtokába.
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37. kép ■ A 10. századi katonai kíséret egyik temetője Kenézlőn (László 1944 nyomán)

A Kárpát-medence más területeitől eltérő kép rajzolódik ki a Felső-Tisza-vidék sajátos leletanyagában.
Az egyes temetőkön belül nagyszámú, olykor az
50%-ot is meghaladó férfiak igen erősen felfegyverzettek és méltóságjelvényekkel nagyon gazdagon ellátottak. Közülük is kiemelkednek tarsolylemezzel, veretes övvel, lószerszámmal és íjtegezzel valamint

arany- vagy ezüstszerelékes szablyával elhantolt előkelők, akik a 10. századi magyarság kiemelkedő rangú vezetői lehettek (Karos, Rakamaz). E közösségek
női viselete kevésbé volt pompázatos, az igazán gazdag nők hajfonatkorongot, pántkarperecet, köves
gyűrűt és veretes csizmát viseltek, s ékesek voltak lószerszámaik is. Korábban e temetőket, mint például a

38. kép ■ 10. századi szállási temető
Kál-Legelőn (Szabó 1970 nyomán)
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bezdédit vagy a kenézlőit, a nagycsaládi szervezetben
élő katonáskodó középréteg hagyatékának vélték. Az
újabb kutatások viszont arra utalnak, hogy e közösségeket mesterségesen szervezték meg: alapsejtjeiket a
gazdag családok s az ő háziszolgáik alkották, s velük
együtt éltek (és temetkeztek) kísérő harcosaik, akik
helyzetüknél fogva többnyire nőtlenek voltak. E 16–
80 síros temetőkben, amelyek gyakran egymás közvetlen közelében találhatók (Kenézlő, Karos, Tiszaeszlár-Bashalom stb.) a 10. század első felében uralkodó magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének
tagjait, annak kisebb-nagyobb rangú vezetőit és az
utóbbiak családtagjait valamint háziszolgáit helyezték
örök nyugalomra. Ezen temetők használata a 10. század közepén megszakad; feltehetőleg a politikai változások következtében a korábbi katonai kíséretet
felszámolták, tagjait széttelepítették, s helyettük Taksony fejedelem (955 k. – 972) uralma idején az új
hatalmi központokat (Esztergom, Székesfehérvár)
hoztak létre. Ezek közelében akkoriban nyitották az
újjászervezett kíséret új temetőit (37. kép).
A 10. századi társadalom legszélesebb rétegét a
rendkívül eltérő vagyoni helyzetű szabad állapotú
családok alkották, akiknek hagyatékát (az adott szállás népességének lélekszámától és használatának időtartamától függően) egy-két tucatnyitól 100-150 számú sírig terjedő (ritkán ennél is népesebb) temetők
rejtik (Hencida, Tiszanána, Tiszavasvári-Aranykerti
tábla, Kál-Legelő). E szállási temetők leletanyaga

többnyire szegényes, legfeljebb az adott közösség vezető családjának tagjaival temettek fegyvert, lovat ékszert vagy díszruhát. Az egyes közösségek temetőinek
gazdagsága függött az életmódtól is. A földműves falvak sírjai jóval kevesebb leletanyagot tartalmaznak,
mint a főként állattartással foglalkozó csoportoké.
Utóbbiak közül kerülhettek ki nagyobb számban a
kalandozó hadjáratok résztvevői, akik részesültek e
vállalkozások zsákmányából is (38. kép).
A teljesen feltárt temetők időrendje, használati
ideje fontos adatokat nyújthat egy-egy tájegység népességének változásairól, az országon belüli áttelepítésekről, népmozgásokról. A népességváltást jelezhetik a jól elkülöníthető sírcsoportok, amikor az újonnan érkezettek elődeik elhagyott temetőjének
használatát folytatták, erre kitűnő példát láthatunk
Halimbán vagy Ibrányban. Más esetekben a legkorábbi sírok egy központi magot alkotnak, s onnan
kifelé haladva minden irányban egyre későbbi temetkezéseket találunk, ilyen a majsi temető. Ez hosszú
ideig egy helyben élő közösségre utal, csakúgy mint
az a jelenség, amikor a településen élő különböző családok ugyanazon domb más-más részén egy időben
kezdtek temetkezni, s az idő múltával a sírcsoportok
lassacskán összeértek, így például Pusztaszentlászlón.
A falut alkotó családok számától (egy-egy család lélekszáma 5-10 fő között mozoghatott) és a település
élettartamától függően e temetők lehettek akár 8001000 sírosak is (Halimba, Majs).
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39. kép ■ Textilmaradványok honfoglalás kori sírokból
■ Kenézlő (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), Kiskunfélegyháza-Radnóti utca (Bács-Kiskun m.) MNM 55.3.4–5.A. Lenvászon 10,1×8,2 cm
és 5×3 cm; 3,6×3,5 cm; 3,6×3,3 cm

A 10. század elején nyitott temetők egy részét a
10-11. század fordulója táján felhagyták. Ennek oka
az a nagyarányú népmozgás, áttelepítés lehetett,
amely Géza fejedelem (972–997) vagy Szt. István király (997/1000–1038) államszervező tevékenységének velejárója volt. Más temetőket ekkor nyitottak
meg az új telepesek, vagy a régebben ott élő népesség
mellé, illetve helyébe telepedve használták a korábbiakat egészen a 11. század végéig. A kereszténység térhódításával a lovas, fegyveres, nemesfém ruhadíszeket
tartalmazó sírok lassanként eltűnnek. A pogány szokások csupán az egyházi és világi hatalmi központoktól távolabb eső falvakban éltek még ideig-óráig. Érdekes módon a 11. századi pogánylázadások vezetőiként feltűnő Vata nemzetség szálláshelyeinek tágabb
körzetében, a mai Békés megye területéről ismerünk
több olyan temetőt is, amelyekben még a 11. század
közepén is fegyverrel, lószerszámmal temetkeztek.
E sírok keltezése egyértelmű, ugyanis többükben első
királyaink pénzeit is megtalálták. Noha egyes temetőket még a 12. század első harmadáig is tovább használtak (Magyarhomorog-Kónyadomb), zömüket
Szent László (1077–1095) és Könyves Kálmán
(1095–1116) királyok rendeletére felhagyták, s ha-
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lottaikat ezt követően már az újonnan épült templomok melletti megszentelt földbe temették (lásd 91.
kép). Természetesen ez egy hosszú, lassú folyamat
eredménye volt. Az első térítő papok a legtöbb esetben alighanem megelégedtek azzal, hogy a már régebb óta használt temetőket beszentelték, s így azokat
a megkeresztelt lakosság továbbra is használhatta.
Szent István azon törvénye ugyanis, hogy minden tíz
falu építsen egy templomot, egyelőre inkább jámbor
óhaj volt, ami csak a 12. század elejére vált valósággá.
A magyarok külső megjelenéséről a sírokban talált
leletek adnak némi információt. A Kárpát-medence
talajviszonyai miatt a földbe került szerves anyagok
elpusztulnak, így erre vonatkozó tudásunk nagyon
felületes. A honfoglaló magyar nők, férfiak és gyermekek ruhájának csak a fémtárgyakhoz korrodálódott apró töredékei maradt ránk. A viselet szabására a
ruhára varrt arany vagy aranyozott ezüst díszítmények és ékszerek nyújtanak némi támpontot. Ezt tudjuk összevetni a Kaukázusban, vagy az Altaj vidékén
szerencsés körülmények között fennmaradt leletekkel, amelyek a korszak viseletéről adnak képet. Természetesen ez utóbbi viseleti elemek számunkra csak
tájékoztató jellegűek, konkrétan nem vethetők össze

40. kép ■ Bőrtarsolyok maradványai
■ Bezdéd (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.),
MNM 86/1896.236.A. Bőr,
15,6×13,6 cm
■ Kenézlő (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.),
MNM 55.3.3.A. Bőr, 11,5×10 cm

41. kép ■ Tűtartó
■ Szabolcs-Petőfi u. (Szabolcs-SzatmárBereg m.), MNM 81.30.3.A. Csont, H:
7,5 cm, V: 1,5 cm

a 10. századi magyarok ruházatával, inkább a sztyeppén általánosan előforduló viseleti elemek
változatos voltára hívják fel a figyelmet. E párhuzamok alapján
feltételezhető, hogy a férfiak,
nők, gyermekek ruhadarabjai hasonló szabásúak lehettek. A ruházat anyagára a sírokban lelt
fémtárgyakhoz hozzározsdásodott szövetmaradványokból következtethetünk. Eszerint széles
körben alkalmazták a finom
lenvásznat, a süveg, csizma és
felsőkabát anyaga lehetett nemez vagy puhára cserzett bőr, a
gazdagabbak öltözékéhez pedig
selyemszövetet vagy brokátot
használtak. A régészeti emlékekben nyoma nem maradt

ugyan, de az írott forrásokból tudjuk, hogy kedvelték
a prémeket is. A települések feltárása során talált
nagyszámú orsógomb arra utal, hogy a textíliák előállítása főként a háziipar keretein belül történt, s ruhadarabjaikat is maguk varrták. Ezt jelzik a honfoglalás
kori sírok leletanyagában felbukkanó tűtartók, bennük a széles és lapos fejű vastűvel. A gazdagabb rétegek luxusigényeit szolgáló selyem és brokát részint
kereskedelem, részint zsákmány révén jutott a birtokukba. A csizmák, övek, tarsolyok alapanyagául szolgáló bőrök kikészítését feltehetőleg erre szakosodott
mesteremberek végezték (39. 40., 41. kép).
Igen ritka eset, és csak a leggazdagabb férfisírok
esetében fordult elő, hogy ruházatukat nemesfém veretekkel ékesítették. Velük ellentétben a gazdag vagy
tehetős nők kedvelték a különféle formájú ruhadíszeket. Az alábbiakban elmondottak ezért főként a női
viseletre jellemzőek, ahol ilyen jellegű tárgy férfisírból
is előkerült, arra konkrétan utalni fogok. A pártákról,
süvegekről nagyon keveset tudunk. Formájukat nem
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42. kép ■ Aranyozott ezüst ingnyakdíszek és sírbeli helyzetükről készített rajz
■ Alpár (Szolnok m.)
Csüngős veretek MNM 103/1922.1-3, 104/1922.1-4,
105/1922.1-3. Aranyozott ezüst, H: 3,7 cm
■ Részletrajz: Szolnok-Szanda (Madaras László engedélyével)

ismerjük, annyi bizonyos, hogy a szegélyüket ritkán
rombusz alakú veretekkel (Hajdúdorog-Gyúlás),
csüngőtagos veretekkel (Hódmezővásárhely-Kopáncs)
vagy préselt kerek rozettákkal (Orosháza) ékesítették.
Aranyozott ezüstveretek díszítették ingeik szegélyét,
melynek szárnyait egymásra hajtották, vagy a bal vállnál gombolták be. Az ingnyakdíszekből akár harminc-negyven darabot is megfigyelhetünk egy-egy
készletben, de előfordul természetesen ennél jóval
kevesebb is (42. kép). E vereteket bőr- vagy textilszalagra erősítették, s a hajdani rőfösök ily módon árusították azokat a vásárokon. A vevők tehetségüknek
megfelelő hosszúságú szalagot vásárolhattak lányaiknak, asszonyaiknak. Az ingek V alakú nyakkivágására
öntött vagy préselt aranyozott ezüst rombusz alakú
ingnyakdíszeket varrtak fel. Kedvelték a különböző méretű kéttagú csüngőket is. A csüngők felső része többnyire kerek vagy négyzetes alakú, s ehhez kapcsolódik
egy kis fülecskével a szív alakú csüngőtag. A kisebbek
az ingre kerültek, a nagyobb méretűeket a bő ujjú, térdig érő kaftánra erősítették (43. kép). A kaftándíszek
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sorában felbukkannak a kerek formájú préselt ezüst-,
s igen ritkán aranylemezből készült, leheletvékony
rozetták is.
Csak sejthetjük, hogy nők és férfiak egyaránt bő szárú nadrágot hordtak, ezt a ruhadarabot ugyanis soha
nem díszítették maradandó anyagból készült veretekkel. Lábbelijük puha talpú, kerek vagy hegyes orrú volt,
s fejrészét szívesen díszítették félgömbfejű ezüstszegecsekkel vagy levél alakú veretekkel. Ezekből alkalmanként még a csizma szárára is jutott. Ilyen díszített csizmák kizárólag női sírokból kerültek elő (44. kép).
A gazdag nők viselete a régészeti leletek alapján két
jól elkülöníthető csoportra bontható. Az egyik csoport pártáját, ingét, kaftánját, csizmáját olykor
tucatszámra ékesítették az aranyozott kéttagú csüngős aranyozott ezüstveretek, lószerszámjuk viszont
szinte teljesen dísztelen volt. A másik csoportnál éppen fordított a helyzet, ruházatukon szinte egyáltalán
nem fordulnak elő fémdíszek, lovuk szerszámzatának
bőrszíjait ellenben vaskos öntött aranyozott ezüstveretek (három- vagy négyszirmú virágot ábrázoló ún.

rozetták) borították be. (A ló, s így a lószerszám is,
szerves része volt az akkori megjelenésnek). E két viselettípus egy síron vagy temetőn belül soha nem keveredik, hordozói egy-egy kisebb régióban csoportosulnak. A hajdani ruházat azonban sokkal színpompásabb lehetett annál, mint amit megismerhetünk,
hiszen a hímzések, bőr vagy nemez rátétdíszek, bőrdomborítások nyomtalanul elpusztultak, gazdagságukra csak az ékszerek, fémdíszek ornamentikája
utal. A régészeti leletek nyomán változatos, gazdag
viselet tárul elénk, amelynek egyes díszítményei valóságos ötvösremeknek számítanak (45. kép).
A férfiak sírjaiban (beleértve a leggazdagabbakat is!)
a nemesfém ruhadíszítmények ritkaságnak számítanak. A csúcsos végű süveget idézi a Beregszászon lelt, s
mindmáig egyedi palmettadíszes süvegcsúcs (47. kép).
Egyedülálló lelet a zempléni vezéri sír, az előkelő férfi
kaftánjára kerek ezüstpitykéket varrtak. A Csongrád

43. kép ■ Kaftánveretek
■ Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 105/1896.5-16.
Aranyozott ezüst, H: 8 cm

44. kép ■ Veretekkel ékesített női csizmák
■ Csongrád-Vendelhalom (Csongrád m.), MNM 15/1939. Aranyozott ezüst, átm: 1,7-1,5 cm

45. kép ■ Gazdagon díszített női lószerszám veretei
■ Törtel (Pest m.), MNM 101/1895.2-21, 23-39, 41-46. Aranyozott ezüst, nagyszíjvég H:5,7 cm, Sz: 3,9 cm; kisszíjvég 3,8×2,2 cm;
nagy rozetták átm: 5,4 cm; közepes rozetták átm: 4,8–4,6 cm; kis rozetták átm: 2,6 cm

megyei Kömpöcön egy férfisírból aranyozott ezüst kapocspár került elő, ami arra utal, hogy kaftánjukat
nemcsak gombokkal fogták össze, hanem olykor díszes ruhakapcsokkal is. Újabban Tarpán találtak egy
gazdag férfitemetkezést, melynek kaftánját a magyarországi leletek között egyedüliként négyzet alakú,
nagyméretű aranyozott ezüst veretek díszítették.

A ruhadíszekhez hasonlóan az ékszereket is nagyrészt nők viselték. A férfiak közül legfeljebb a leggazdagabbak illesztettek a fülükbe fülbevalót, húztak az
ujjukra egy-egy gyűrűt, vagy a karjukra egy karperecet. A férfiak és nők ékszerei között semmilyen különbség nincsen. A 10. századi sírokban talált ékszerkészlet viszonylag változatos volt.
46. kép ■ Nyitott és S-végű hajkarikák
■ Polgárdi (Fejér m.), MNM 61.1884. (6 db) Ezüst,
átm: 2,2-3,2 cm
■ Bezdéd (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM
86.1896.285-286. (2 db) Ezüst, átm: 2,3 cm
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47. kép ■ Palmettákkal díszített süvegcsúcs férfisírból
■ Beregszász (Beregovo, Ukrajna), MNM 51/1900.20-21.
Aranyozott ezüst, M: 11,4 cm,
átm: 6,7 cm

A fej ékszerei közül leginkább az egyszerű, nyitott,
bronz-, ezüst- vagy aranyhuzalból készült hajkarikákat kedvelték, amellyel varkocsaikat szorították le.
Férfiak és nők ugyanis egyaránt varkocsokba fonták a
hajukat, előbbiek a fejük tetejét le is borotválták,
mint arra írott forrás is utal (Theotmár salzburgi érsek levele X. János pápához). A 10. század második
felében tűntek fel a visszapödrött végű, majd az S-végű hajkarikák (lásd 54. kép). E szerény ékszer igen
nagy karriert futott be, ugyanis sokáig a szláv etnikum biztos ismertetőjegyének tartották. Napjainkra
már nyilvánvalóvá vált, hogy nem viselője nemzetiségére utal, hanem az egységesülő közép-európai viselet
egyik jellemző tárgytípusa (46. kép).
A fülbevalók közül legjellegzetesebbek a gömbsorcsüngős fülbevalók, melyeket a magyarok keleti
hazájukból hoztak magukkal. Ezek legelterjedtebb

48. kép ■ A honfoglaló magyarok által kedvelt fülbevalók
Gömbsorcsüngős fülbevaló ■ Sóshartyán-Murahegy
(Nógrád m.), MNM 12/1936.1. Bronz, ezüst, H: 8,5 cm
Szőlőfürtős függő ■ Nagykövesd (Veľký Kamenec, Szlovákia), MNM 88/1913.3. Ezüst, H: 4,05 cm
Öntött szőlőfürtös függők ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.),
MNM 55.1.1084. Bronz, H: 4,5 cm
Négygömbös fülbevalók ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.),
MNM 55.1.1066-1067.A. Ezüst, H: 6,7 cm
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49. kép ■ Gyöngysorok valamint állatfogakból, csigolyákból
összeállított nyakláncok
■ Szob-Vendelin (Pest m.), MNM 13/1931.6., 188/1930.7.
Kauri, üveg, csont, M: 1,1-1,6 cm
■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM 55.1.1092, 55.1.1071,
55.1.1098. Üveg, szarvasfog, kauri.
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típusa az a változat volt, amelynél az ovális karikára
huzalcsüngőt illesztettek, erre pedig négy vagy öt üreges, két-két ezüst félgömbből összeillesztett gömböcskét fűztek. E forma egyik változatának tekinthetők a dél-magyarországi műhelyekben készült
öntött gömbsorcsüngős fülbevalók. Emellett
kedveltek voltak körükben a bizánci vagy balkáni területeken készített fülbevalók is. Akadnak köztük finoman kidolgozott ötvösmunkák, többségük azonban egyszerű kereskedelmi tucatáru volt (48. kép).
Fém nyakláncot ritkán használtak, ha mégis
előfordul ilyen, akkor levél alakúra kivágott aranyozott ezüstlemezeket függesztettek rá. A másutt
oly kedvelt nyakperecek a magyarok körében csak a
10. század közepétől terjedtek el. Korábban csak
egyedi esetekben használtak ilyeneket, s azok is idegen termékek voltak, mint például a galgóci férfisír
nyakperece. A 10. század utolsó évtizedeitől viszont
általánossá váltak a különböző, több szálból sodrott,
fonott vagy csavart nyakperecek. Igen pompás látványt nyújthattak színes gyöngysoraik, melyekbe
gyakran a távolsági kereskedelem által idejuttatott
kauricsigákat illesztettek. Ugyancsak a gyöngyfüzérükre illesztették azokat az apró állatcsontokat (őz,
szarvas szemfoga, nyúl ugrócsontja, vadlúd lábszárcsontja), amelyeknek varázserőt tulajdonítottak, s
viselésüktől oltalmat, a fenyegető veszedelmek, betegségek elhárítását remélték. Gyöngyeik többnyire
dudorokkal díszített szemes gyöngyök voltak, de
kedvelték a sárga, kék vagy zöld színű apró kásagyöngyöket is (49., 50., 51. kép).
Legjellegzetesebb ékszereik a hajfonatkorongok
voltak. A lányok, asszonyok közül jó néhányan a
hajfonatukba bőr- vagy selyemszalagokat fontak.
E szalagokra kerek vagy rombusz alakú vereteket
szegecseltek, végükhöz pedig – nagyjából mellmagasságban – hajfonatkorongot illesztettek.
Ezek a (többnyire párosan előkerülő) koron-

50. kép ■ Ezüstszemekből fűzött nyaklánc levél alakú csüngővel
■ Kunszentmárton (Szolnok m.), MNM Nvk.v.13/1942.8. Ezüst,
H: 39,5 cm; csüngő 3,6×2,9 cm

51. kép ■ A 10. század végétől terjedt el a nyakperecek használata
■ Piliny (Nógrád m.), MNM 1950.52.1-3. Bronz, átm: 13,414,7cm
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gok lehetnek öntöttek és lemezesek egyaránt, s életfát,
palmettamotívumot vagy mitikus állatalakot ábrázolnak. A zempléni vezéri sír kivételével a hajfonatkorongok kizárólag a női viselet részei voltak (52., 53. kép).
A karperecek közül a legkedveltebb típus az öntött,
kiszélesedő és lekerekített végű ezüstlemez karperec
volt. A díszesebbek végére rozettákat szegecseltek foglalatként, melyekben üveg- vagy drágakő betétet helyeztek el. Használták azonban az egyszerű huzalkarpereceket, s a 10. század második felétől a két-három
szálból sodrott, font karpereceket valamint az antik
hagyományokra visszavezethető állatfejes karpereceket
is. Gyűrűt viszonylag ritkán húztak az ujjukra, ha mégis, akkor a gazdagabbak ékkő vagy üvegbetétes arany-
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52. kép ■ Gazdag női sír hajfonatkorongokkal
■ Karos-Eperjesszög II/47. sír (Révész 1999 nyomán)

53. kép ■ Öntött áttört, valamint lemezes
hajfonatkorongok
■ Szob-Ipoly menti országút (Pest m.), MNM
13/1935.2. Aranyozott ezüst, átm: 7,9 cm
■ Sárospatak-Baksahomok (Borsod-AbaújZemplén m.), MNM 59.5.A. Aranyozott
ezüst, átm: 5,2 cm
■ Hencida (Hajdú-Bihar m.), MNM Nvk.n.
13/1933.1. Bronz, átm: 5,6 cm
■ Solt-Tételhegy (Bács-Kiskun m.), MNM
82/1907.1. Aranyozott ezüst, átm: 8,4 cm
■ Kispest-Szentlőrinc (Budapest), MNM
109/1912.5. Ezüst, átm: 4,4 cm
■ Törökkanizsa (Novi Kneževac, Szerbia),
MNM 61.16.A-B. Ezüstözött bronz, átm:
8-8,5 cm
■ Sóshartyán (Nógrád m.), MNM
70.18.7.A. Ezüst, átm: 8,7 cm
■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM
55.1.1092.A-B. Bronz, 5×4 cm
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54. kép ■ Ékszerek és ruhadíszek
Csörgő ■ Tápiószele (Pest m.), MNM 25/1904.3. Bronz,
H: 3,2 cm, Sz: 2,4 cm
Füles gomb ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM
55.1.1089. Ezüst, H: 1,7 cm
■ Bezdéd (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.),
MNM 86.1898.405-407, 410-413. (5 db) Bronz, H: 1,3 cm
Lunula ■ Ismeretlen lelőhely, MNM 101/1906.76–77. Bronz,
átm: 3,6–3,5×3,1 cm
S-végű karika ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.),
MNM 55.1.615-617. Ezüst, átm: 1,8 cm.

vagy ezüstgyűrűt, a kevésbé módosak egyszerű pánt-,
illetve huzalgyűrűt vettek fel. Az ezredforduló tájától
a gyűrűk is változatosabbá váltak, sodrott, fonott
vagy lemezes fejű változataik közkedveltek lettek (55.
kép).
Mindez a pompa azonban csupán a törzsi-nemzetségi arisztokrácia tagjaira s az ő kíséretükre volt jellemző. A köznép viseletéről nagyon keveset tudunk, hiszen
azt nem ékesítették nemesfém veretek. Szerényebb,
bronzból készített ruhadíszeik azonban azt sejtetik,
hogy ruházatuk hasonló lehetett uraikéhoz – csak persze mind anyagában, mind fémdíszeiben annál jóval
egyszerűbb.
A 10. századi magyar előkelő férfiak ugyan igen
ritkán használtak ékszereket vagy ruhadíszeket, re-
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mekmívű ötvösmunkákkal ékesítették viszont a méltóságjelvényeiket. Társadalmuk szigorú szabályok szerint tagolódott, s ennek értelmében mindenki csak
olyan rangjelző tárgyakat viselhetett, amelyek megillették őt a törzsi-nemzetségi hierarchiában vagy a fejedelmek, főemberek katonai kíséretében elfoglalt helye
szerint. A honfoglaló magyar férfiak rangját a nemesfém veretekkel díszített fegyveröv és az arra felfüggesztett, hasonlóképpen díszített fegyverek és használati
eszközök együttese jelezte. A legújabb kutatások alapján eltérő összetételű lehetett a születési arisztokrácia (a
törzs- és nemzetségfők családtagjai) valamint a hivatásszerűen katonáskodó fegyveres kíséret különböző rangú tagjainak méltóságjelvény-együttese. Egyszerű
bőröve és tarsolya, íja, tegeze nyilván minden harcos-

55. kép ■ 10. és 11. századi karperecek és gyűrűk
Állatfejes karperecek ■ Zsennye (Vas m.) MNM 2/1928.1-3.
Arany, átm: 7,9×7 cm
Pántkarperec ■ Tiszaeszlár-Bashalom (Szabolcs-Szatmár-Bereg
m.), MNM 60.17.A. Aranyozott ezüst, átm: 8,5, Sz: 3,6 cm
Ékkőberakásos karperec ■ Heves-Kapitányhegy (Heves m.),
MNM 3/1938.4. Bronz, aranyfólia, almandin, átm: 6,8 cm
Rozettás végű pántkarperec ■ Egyek (Hajdú-Bihar m.), MNM
31/1860.7. Aranyozott ezüst, üveg, ezüst, átm: 5,8 cm és 6,2 cm
Pödrött végű pántkarperec ■ Tinnye (Pest m.), MNM
136/1907.2. Ezüst, átm: 6,3 cm
Pántkarperec ■ Pestszenterzsébet (Budapest), MNM 1/1936.1.
Ezüst, átm: 6,3 cm
Kígyófejes karperec ■ Ismeretlen lelőhely, MNM 61.50.A. Bronz,
átm: 7,3 cm
Köves gyűrű ■ Törtel (Pest m.), MNM 101/1895.49. Ezüst és
üveg, átm: 2,5 cm
■ Kenézlő (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM 55.21.3.A.
Ezüst, üveg, átm: 2,4 cm
Fonott, sodrott gyűrűk ■ Kécske (Bács-Kiskun m.), MNM
138/1883.671. Ezüst, átm: 2,6 cm
■ Dunapentele (Fejér m.), MNM 69/1907.9. Ezüst, átm: 2,3 cm
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56. kép ■ Övveretek
■ Ókécske (Bács-Kiskun m.), MNM 7/1931.1-4. Aranyozott ezüst; csat 5×2,3 cm; áttört övveretek
2,9×2,1 cm; keskeny veretek 2,2×2,1 cm; szíjvég 5,3×2,2 cm

nak volt, a legtöbbjük rendelkezett harci baltával
vagy szablyával is (még ha ezek nem is kerültek mindig a sírokba). A nemesfém díszítés azonban csak a
különböző, ma még pontosan meg nem határozható
rangot viselő vezetőket illette meg, vagy csak ők engedhették meg maguknak azt anyagilag.
A sűrűn egymás mellé szegecselt aranyozott ezüst
(nagyon ritkán arany) veretekkel díszített öv csillogó
fémpántként fonta körül viselője derekát, a díszítmények sora a bal térdig lecsüngő nagyszíjvégig folyamatos volt (56. kép).
A derékszíj jobb oldalára csatolták az előkelők esetében veretekkel vagy összefüggő ezüstlemezzel díszített bőrtarsolyt, amelyben a férfi apróbb használati
eszközeit tartotta. E tarsolylemezek felületét többnyire

66

finoman kidolgozott palmettamotívum ékesíti. Igen
ritka leletnek számítanak, napjainkig mindössze 27
darabot ismerünk. A tarsolylemez egyes feltevések szerint a fejedelmi ház szolgálatában álló előkelők kitüntető jelvénye lehetett (57. kép). Ugyancsak az öv jobb
oldalán függött a bőrből vagy nyírfakéregből készült,
alkalmanként vas merevítőpálcákkal és a száján, fedelén csontlemezekkel díszített nyíltartó tegez. A tegezben lévő nyilak vashegyei – attól függően, hogy milyen
célpont ellen használták azokat – változatos formájúak
és méretűek voltak. Leggyakrabban rombusz vagy deltoid alakúak, de előfordulnak fecskefark formájúak és
a páncél áttörésére szolgáló vagy prémes állatok elejtéséhez használt vadásznyílhegyek is (58. kép).
Az öv bal oldalára kapcsolták a szablyát. A legran-

gosabbak esetében e fegyver markolatát és hüvelyét finom mívű arany- vagy aranyozott ezüst szerelékkel
látták el, amely méltó párja volt a tarsolylemezeknek
(59. kép). Az ily módon felékesített szablyák még a
tarsolylemezeknél is ritkább leletnek számítanak, számuk nem éri el az egy tucatot sem. Használóik a társadalom csúcsán álló férfiak lehettek. A legpompásabb
aranyveretes szablya soha nem került a földbe, ma a
bécsi Schatzkammerben őrzik. Hajdan az Árpád-házi
fejedelmek méltóságjelvénye lehetett, amely köré az
eltelt évszázadokban számtalan legenda fonódott.
Ugyancsak a közelharc fegyverei közé tartoztak a sírokban viszonylag ritkán talált, változatos formájú
harci balták és a lándzsák.

57. kép ■ Tarsolylemez
■ Bodrogvécs (Več, Szlovákia), MNM 63.2.A. Aranyozott ezüst,
vörösréz, 14,3×11,7 cm

58. kép ■ Nyíltartó tegez maradványai egy honfoglalás kori
férfisírból
■ Karos-Eperjesszög II. temető (Révész 1999 nyomán)
59. kép ■ Szablya aranyozott ezüst szerelékei
■ Tarcal (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 8/1895.8-10,
75-79. Vas H: 80,5 cm; aranyozott ezüst függesztő: 5×3,2 cm
markolatgomb M:5 cm, Sz: 3,2 cm; markolatgyűrű: 5,2×4 cm
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A szablya mellé akasztották a felajzott íj tárolására
szolgáló bőr íjtegezt, amelynek felületét a vezérek
akár nyolcvan-száz aranyozott ezüstverettel is ékesíthették. A közepén látható napszimbólum ugyancsak
arra utal, hogy használói a fejedelmek főemberei közé
tartoztak (60. kép). A díszes íjtegez a nemesfém szerelékes szablyákhoz hasonlóan ritka leletnek számít,
eddig csak a Felső-Tisza-vidéki gazdag sírokból ismerjük néhány darabját. Természetesen valamennyi
méltóságjelvény együttesen csak a legritkább esetben
fordul elő egy-egy sírban. Nyilvánvalóan bizonyos
rangjelző tárgyak megléte, mások hiánya tulajdonosuknak a hajdani társadalomban elfoglalt helyére
utal. A nyugalmi helyzetben lévő íjat azonban leggyakrabban egyszerű bőrtokban tartották, amelynek
száját olykor faragott csontlapokkal díszítették. Maga
az íj mérnöki precizitással szerkesztett, többféle fából,
szarulemezekből és ínrostkötegekből összeállított viszszacsapó- vagy reflexíj volt, melynek a markolatát és a
végeit gyakran két-két csontlemezzel is felszerelték.
A közelharc fegyverei voltak a változatos alakú harci

60. kép ■ Szablya és veretekkel díszített íjtegez az egyik karosi
vezéri sírból
■ Karos-Eperjesszög III/11. sír (Révész 1999 nyomán)
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61. kép ■ 10. századi harci balták
■ Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM 22/1852.23.
Vas, H: 19,2 cm, Sz: 6 cm
■ Üllő (Pest m.), MNM18/1939.1. Vas, H: 12,9 cm, Sz: 5,7 cm
■ Kecel (Bács-Kiskun m.), MNM 3/1935.5. Vas, H: 15 cm, Sz:
1,8 cm
■ Ismeretlen lelőhely, MNM 61.73.3.A. Vas, H: 17,7 cm Sz: 5,2 cm
MNM 61.74.A. Vas, H: 16,9 cm, Sz: 3,4 cm

balták, amelyek alkalmasak voltak a lánc- vagy pikkelypáncél áttörésére is (61. kép). Viszonylag ritka leletnek számítanak a lándzsák, ezek között feltűnnek a
jellegzetes keleti eredetű, rombusz átmetszetű pikák.
Egyes feltevések szerint a lándzsák a temetés során a
sírhalomba szúrva, sírjelként szolgálhattak, talán ezért
találjuk azokat olyan ritkán az elhunytak mellett.
A honfoglaló magyarok sírjaiból pajzs vagy vasvértezet maradványai mindeddig nem kerültek elő, harc
közben alighanem legfeljebb bőr- vagy nemezvérttel
óvhatták magukat.
Férfiak és nők felszerelésének alapvető fontosságú
eleme volt a lószerszám. Nyergeik hasonló szerkezetűek voltak azokhoz, mint amelyeket még a 20. század első felében is készítettek a hortobágyi nyergesmesterek. Az elülső és hátsó kápát néha ezüst- (Szakony, Karos) vagy palmettás faragású csontlemezekkel
(Izsák-Balázspuszta, Soltszentimre, Gádoros) díszítették. A nyereg két oldalára csatolták a bőrszíjon lelógó kengyeleket. Ezek méretét és alakját megszabta

használóik életkora, neme és rangja. Legelterjedtebbek a homorú talpalójú, puha talpú csizmákhoz való
körte alakú kengyelek voltak, melyek fülét és szárait
néha nemesfém berakással díszítették. A harcosok,
pásztorok főként csuklós szájvasú zablákat használtak, melyek végein egy vagy két karika tartotta a kantárt és a fogószárat. A nők és az előkelő férfiak azonban szívesebben alkalmazták a biztonságosabb ún.
oldalpálcás zablákat, melyek megakadályozták hogy
egy erőteljesebb mozdulattal berántsák a zablát a ló
szájába, mely így irányíthatatlanná vált volna (62.
kép). A kantár és a szügyelő, valamint a farmatring
szíjazatára a férfiak közül csak a legrangosabbak szereltettek aranyozott ezüst vereteket. A gazdag nők
egyik csoportjának megkülönböztető jegye viszont éppen a három- vagy négyszirmú virágot mintázó aranyozott ezüst vagy bronzrozettás lószerszámveret volt.
Az előkelők luxuscikkeiket – a finom kelméket, illatszereket, az ékszereik, ruhadíszeik alapanyagául szolgáló
nemesfémet – a hazai források mellett részben a kalan-
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62. kép ■ Honfoglalás kori sírokban talált kengyelek és zablák
Kengyelpárok ■ Hejce (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 9/1898.1-2.
Vas, vörösréz, 14,4×11,4 cm
■ Beregszász (Beregovo, Ukrajna), MNM 51/1900.23-24. Vas, ezüst, M:
17,5 cm
■ Ismeretlen lelőhely, MNM 16/1922. vas, vörösréz M: 16,3 cm
Zablák ■ Vereb (Fejér m.), MNM 21/1853.13. Vas, H: 26,2 cm
■ Pestszenterzsébet (Budapest), MNM 1/1936.2. Vas, ezüst, 19×14,6 cm
■ Kenézlő (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM 55.176. Vas, H: 24 cm
■ Ismeretlen lelőhely, MNM 146/1880/69. Vas, 18×18 cm
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63. kép ■ Mérlegsúlyok és bizánci pénzek az ún. „tokaji
kincsből” (Magyar Nemzeti Múzeum)

dozó hadjáratok során, részben pedig a kereskedőktől szerezték be.
Írott forrásaink többször is megemlékeznek arról, hogy a kalandozók
selyem- vagy brokátruhákat, párnákat, terítőket zsákmányoltak.
Az első tudósítások a magyarok kereskedelméről még a honfoglalás előtti
időszakra vonatkoznak. Ibn Ruszta és
Gardézí muszlim geográfusoknak a
870-es évekre vonatkoztatható tudósítása szerint a magyarok Kercsben kereskedtek a bizánciakkal: rabszolgákat adtak, s
cserébe brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci
árukat vettek. A bizánciakkal való kapcsolat a honfoglalás után sem szakadt meg, bár a sírokban talált
ékszerekről nehezen dönthető el, hogy kereskedelmi
forgalomban, vagy hadizsákmányként kerültek-e a
Kárpát-medencébe. A 11. századtól a levantei kereskedelmi út egyik ága Konstantinápolyból Magyarországon át vezetett észak felé. Ezen az útvonalon kerülhetett ide a sírokban található mellkeresztek egy
része is. A bizánci kereskedelem emlékei lehetnek a
tokaji kincsben talált aranysolidusok és mérlegsúlyok
(63. kép). Az arab távolsági kereskedelem a 10. század első felében főként Északkelet-Magyarországot
érinthette, erre utalnak az ottani sírokban arab
dirhemek. Az értékes luxuscikkek számára feltehetőleg az ottani fejedelmi udvar és kíséret jelenthette a
fizetőképes keresletet. Talán egy arab kereskedő rejtette el a Máramaros megyében, Huszt környékén talált, több száz érmét tartalmazó dirhemkincset (64.
kép). A volgai bolgár kereskedők főként értékes prémekkel érkeztek Magyarországra. Az egykorú feljegyzések szerint a 960-as években a magyar kereskedők
rendszeres résztvevői voltak a prágai és az al-dunai
perejaszlaveci vásároknak: főként ezüstöt és lovakat adtak el, rabszolgát, ónt és prémeket vásároltak. A későbbiekben sókivitelről is tudunk, ennek előzményei feltehetőleg szintén a 10. század végéig nyúlnak.
A 10. században a magyar települések egyre jobban ki-

rajzolódó láncolata húzódott a délkelet-lengyelországi Przemysltől a Moldván át az Al-Duna vidékéig a
Kárpátok hágóinak kijáratainál. Az ottlakók feladata
feltehetőleg a hágókon való szabad átjárás biztosítása,
kereskedőkaravánok kísérete lehetett.
Élénk kapcsolatban állottak a magyarok már a honfoglalás előtti évtizedektől kezdve az északi és kelet viking településekkel is. Magyar jellegű tárgyak kerültek
elő a baltikumi és skandináviai viking temetőkben,
viking fegyverek, ékszerek a magyarországi lelőhelyeken. Ezekről sem dönthető el egyértelműen, hogy kereskedelmi forgalom révén kerültek az adott területre,
vagy zsoldosok hozták azokat magukkal. A kapcsolattartás folyamatos lehetett, ezt jelzi az is, hogy Szent István király ezüstpénzei Lengyelországon és a Baltikumon át Skandináviáig nagy számban elterjedtek. A 10.
század közepétől a Rajna-vidékről és Skandináviából
főként a fegyverimport (kétélű kardok, lándzsák) volt
jelentős. Komoly lökést adott a kereskedelmi kapcsolatok fellendülésének az, hogy Szent István király
1018 után megnyitotta az országán át a Szentföldre
vezető zarándokutat.
Hosszú ideje vitatott kérdés az, hogy a honfoglaló
magyaroknak volt-e saját írásbeliségük? Általánosságban e kérdésre aligha lehet válaszolni. Mégis akad néhány olyan hiteles leletünk, amely arra utal, hogy a
rovásírás ismert volt körükben.
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64. kép ■ A Máramaros megyében talált elrejtett dirhemkincs
(Magyar Nemzeti Múzeum)

Egy Békés város határában előkerült íjmarkolatcsontba úgynevezett tamgát (nemzetségjelet) véstek, s
akad néhány játékként használt juh sarokcsont (asztragalosz) is, amelyen rovásírásra emlékeztető jelek
vannak. Főként 11. századi köznépi temetőkből kerültek elő azok a gyűrűk, amelyek karikáján betűket
és rovásjeleket utánzó, de olvashatatlan, inkább díszítő célzatú jeleket láthatunk. Az elmúlt évek során vált
azonban ismertté két olyan lelet, amely bizonyosan
rovásjeleket tartalmaz. Az egyik Kalocsa mellett, Homokmégy község határában feltárt honfoglalás kori
sír nyíltartó tegezének csontborításán bizonyosan rovásfelirat látható (65. kép). A másikat 1999-ben a
Somogy megyei Bodrog-Bűpusztán vasolvasztó kemencék ásatása során találták. Az egyik kohógödör
feltárása során leltek egy agyag fúvócsőtöredéket,
amelyen szintén rovásjelek vannak. Ez utóbbi lelet
keltezése és a rovásjelek megfejtése azonban még vitatott. Ahhoz viszont e csekély emlékanyag is elegendő,
hogy megállapíthassuk: a honfoglaló magyarok ismerték és alkalmazták a rovásírást. Mivel a rovásjeleket főként fára vésték, nem lehet csodálkozni azon,
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hogy emlékei jórészt megsemmisültek. A magyarországi rovásírás az úgynevezett kelet-európai írásrégióhoz
tartozott, amelynek csekély számú és rövid szövegeinek
megfejtésére több kísérlet is történt. Ezek a megfejtések azonban az említett nehézségek miatt egyelőre bizonytalanok, illetve nem meggyőzőek. A magyarok
egyik csoportja, a székelyek a középkorban bizonyíthatóan ismerték és alkalmazták a rovásírást, ennek
legkorábbi említése azonban csak a 13. század végéről
származik. Eredete éppen ezért bizonytalan.
A tárgyak mellet e régmúlt idők igen fontos tanúi
az akkor élt emberek csontmaradványai is. A honfoglalás kori sírokból előkerült csontvázakon gyakran
találkozunk törések vagy más, a csontokon nyomot
hagyó betegségek nyomaival. Ezek közül most csupán
egyet emelünk ki, mégpedig a koponyalékelés (trepanáció) műveletét. Ilyet már az egyik legkorábbi leletünk, a verebi sír koponyáján is megfigyeltek. A 30-35
éves férfi koponyáján egy 91 mm hosszú és 77 mm
széles csonthiány látható, s előkerülése óta további
közel 200 hasonló esetet figyeltek meg. Koponyaműtétet többnyire harci sérülés következtében kellett végezni, erre utal az is, hogy a trepanáltak túlnyomó
többsége férfi, gyermekek vagy nők esetében ritkábban találkozunk e jelenséggel. Koponyafúró eszköz
honfoglalás kori sírból is előkerült, a tiszaeszlár-bashalmi gazdag temetőből. Figyelemre méltó, hogy női
sírban találták az eszközt, melynek levél alakú pengéje volt, fanyelét és bőrtokját pedig ezüstpántokkal
díszítették. Az orvoslásból tehát a férfi sámánok mellett a javasasszonyok is kivették a részüket, még a legnehezebb esetekben is. A magyar gyógyítók kitűnő
technikával dolgoztak és bátran hozzáfogtak olyan
műtétekhez is, amikor a koponyacsontot úgy kellett
eltávolítani, hogy alatta a keményagyburok vénái ne
sérüljenek meg. Ezek megnyílása ugyanis halálos kimenetelű elvérzést okozott volna. Nos, e kényes beavatkozást a honfoglalók gyógyító emberei kitűnő
eredménnyel végezték, betegeik kétharmada meggyógyult, vagy legalábbis hónapokkal vagy évekkel
túlélte a sérülést és a beavatkozást. Többnyire sikerült
elkerülniük a fertőzést, a gennyes, sipolyos csontgyulladás kialakulását. Eredményeiket akkor tudjuk igazán értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy a későbbi
korokban, egészen a 20. század elejéig e műtéteknél
90%-os volt a halálozási arány (66. kép).

A ROVÁSÍRÁS EMLÉKE HOMOKMÉGYRŐL
A lelőhelyen egy homokbányászással elpusztított 10.
századi magyar temető nyolc sírját mentették meg. E sírok egyikéből származik a rovásírásos csont tegezfedéldísz. Szokatlanul magas a lelőhelyen a lovas temetkezések aránya, amelynek emlékeit hat sírban találták meg.
Az egyéb mellékletek (íjászfelszerelések, öv- és tarsolyszíjveretek, karperecek) alapján a sírok a 10. század első
felére keltezhetők. Az, hogy Halom község területén a
10. század első felében fejedelmi udvarhely lett volna, a
leletek alapján nem bizonyítható. E hipotézis alapjául az
szolgál, hogy Szent István király a közeli Kalocsán 1009ben érsekséget alapított, amely egy korábbi fejedelmi
szállás helyén épülhetett ki. Annak azonban nincs semmiféle bizonyítéka, hogy e szállást még a 10. század első
felében létrehozták volna, s a Halom községben feltárt
síroknak e központhoz bármilyen közük lenne.
A honfoglaló magyarok a derékszíj jobb oldalára
csatolt kb. 80 cm hosszú tegezben tartották vashegyű
nyilaikat. E tegezek fedelét és szájának oldalait olykor
széles csontlemezekkel díszítették, egy ilyen (a szájnyílás jobb oldalán elhelyezkedő) csontlemezen ﬁgyelték
meg a rovásfeliratot. Napjainkig ez az egyetlen kétség-

telen hitelű 10. századi magyar rovásírásos emlék. A jeleket feltehetőleg a tegez tulajdonosa, egy 30-35 éves
korában elhunyt harcos karcolta be. Eddig két megfejtési kísérlet történt, mindkettő a török nyelvből magyarázza a szöveget. Az egyik vélemény szerint (Vékony
G.) egy varázsigét rótt a tegezre, amely magyar fordításban így hangzik: „tíznyilas tegezzel győzz”. D. D. Vasziljev az eredetileg hosszabb feliratból egyetlen szót
olvasott ki, amely magyarul „kagánomnak” értelmű lehetett. Dienes István szerint ez egy török szólásformulára emlékeztet, amelynek jelentése az lehet: „fegyveremet kagánomnak ajánlom”. Noha a hiteles megfejtést
csak újabb, hasonló jelekből rótt és hosszabb felirat
előkerülésétől várhatjuk, a lelet kiemelkedő kultúrtörténeti jelentősége így is vitathatatlan. Mivel a rovásjeleket főként fára vésték, nem lehet csodálkozni azon,
hogy emlékei jórészt megsemmisültek. A magyarországi rovásírás az ún. kelet-európai írásrégióhoz tartozott,
amelynek csekély számú és rövid szövegeinek megfejtésére több kísérlet is történt. Ezek a megfejtések
azonban az említett nehézségek miatt egyelőre bizonytalanok, illetve nem meggyőzőek.

65. kép ■ Az egyetlen biztos 10. századi rovásírásos emlékünk a Homokmégyről származó csont tegezdísz
(Viski Károly Múzeum, Kalocsa; Katalógus 1996 nyomán)
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A közhiedelemmel ellentétben a honfoglaló, valamint a kora Árpád-korban élt magyarok nem voltak
alacsony termetűek. Az embertani vizsgálatok alapján abban az időben a férfiak átlagmagassága 165
cm, a nőké pedig 153 cm körüli volt. Összehasonlításképpen: Éry Kinga megállapításai szerint az
ez érték alig valamivel marad el az 1970-es évek
bevonuló újoncainak 171 cm-es átlagmagasságától. Azt mondhatjuk tehát, hogy 1000-1100
évvel ezelőtt inkább a közepes és magas személyek voltak többségben. A férfiak között nem
számított ritkaságnak, ha valaki 180 cm-nél is
magasabb volt, s a nők között is szép számmal
akadtak olyanok, akik 170 cm-nél nagyobbra
nőttek.
Érdekes eredményre vezettek Tóth Tibor kutatásai,
aki a végtagcsontok hosszából és tömegéből számította
ki a testsúlyt. Adatai arra utalnak, hogy a vizsgált korszak népességére nem volt jellemző sem a súlyos elhízás, sem a kóros soványság. Az emberek életkorának
előrehaladtával azonban testsúlyuk enyhén emelkedett. Vitaminhiány vagy időskori csontsorvadás is
csak ritkán fordult elő közöttük. Magyarországon
egyébként sem a honfoglalás korában, sem a középkor későbbi századaiban – szemben Európa más országaival – nem volt jellemző az éhínség.
Az átlagéletkor az a mutató, amiben e hajdani
emberek jelentősen eltértek a 20–21. század népeitől. Józsa László összefoglalása szerint a rendkívül
magas (hozzávetőleg 40%-os) gyermekhalandóság
miatt a születéskor várható élettartam mindössze
32,5 év volt. A kicsinyek fertőzésekkel szembeni ellenálló képességét a gyakori légúti és bélfertőzések és
a középfülgyulladás tette próbára (67. kép). Ha
mindezeket szerencsésen túlélték, s nőnek születtek,
akkor 15-22 éves korukban leselkedett rájuk az
újabb veszély a szülések körüli komplikációk formájában. Az aktív férfiak soraiban ugyanakkor a munka
közben elszenvedett balesetek és a harctéri sérülések
követeltek sok áldozatot. Ha valaki megérte a 20.
életévét, akkor átlagosan férfiként 48, nőként pedig
46,4 éves koráig élhetett. Csupán érdekességként
említjük meg, hogy még Árpád-házi királyainak átlagos életkora is csak 39 év volt. Közülük mindössze
öten élek 50 évnél hosszabb ideig, s a legmagasabb
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66. kép ■ Szemfedőlemezes, trepanált koponya
■ Tiszaeszlár-Bashalom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM
60.15.1.A. Csont, ezüst

életkort elért IV. Béla (1235–1270) is elhunyt 64
esztendős korában.
A 10–11. századi népesség zöme, 38–40%-a 14
éven aluli volt. A felnőttek többsége (25–40%) a 23–
40 éves korcsoporthoz tartozott, s ennél valamivel
kisebb arányban képviseltették magukat a 41–60 évesek. Az ennél idősebbek aránya elenyésző volt.
A magyarság már a Kárpát-medencébe történő bejövetele idején sem volt antropológiailag egységes,
amin nem is csodálkozhatunk. Hosszú pusztai vándorútja során ugyanis számos iráni, török s más népcsoportot magába olvasztott, az új haza birtokbavétele után pedig a helyben talált népességgel keveredett.
Nemeskéri János a honfoglalás kori temetőkben talált
csontvázak vizsgálatai során négyféle alkati típust különített el. Eszerint leggyakoribb a közepes termetű

(164–165 cm magas), zömök, széles koponyájú típus. Arcuk alacsony és széles, homlokuk alacsony,
orrhátuk rövid volt. A második típushoz tartozók termete 165–168 cm volt, fejük gömbölyű, homlokuk és
állkapcsuk széles, orrhátuk egyenes. Ők alkották a 10.
századi magyarság második fő alkotóelemét. A harmadik típushoz tartozók nagy koponyájúak, széles, magas homlokúak, sasorrúak voltak. Nemeskéri véleménye szerint főként ők lehettek az avarok leszármazottai. Végül viszonylag kisebb számban képviseltették
magukat a mediterrán és a mongolid elemek is.
A vizsgálatok szerint a hússal, tejjel, gabonával jól
táplált 10. századi magyarok tehát aligha szorultak rá
arra, hogy szükségleteiket a kalandozások zsákmányaként vagy a helyben talált népek kizsákmányolásának útján teremtsék elő. A hadisarc főként a törzsinemzetségi arisztokrácia és katonai kíséretük luxustárgyak iránti igényét elégítette ki. Minden mást a
magyar társadalom előállított saját magának.

A 10. SZÁZADI FEJEDELMI KÖZPONT
KÉRDÉSE

67. kép ■ 10. századi gyermeksír
■ Karos-Eperjesszög II/57. sír (Révész 1999 nyomán)

Ami a fejedelmi központ helyét illeti, a tájékozódni
vágyó ember érdeklődését a korábbi kutatások eredményei nem nagyon elégíthették ki. A középkori krónikás hagyományokat követve a dolog nem is lehet
kérdéses: A magyarság egyházi és politikai központjai
mindig is ott voltak, ahol a latin nyelvű írásbeliség
megindulása idején találjuk azokat, s ahol a mai napig is elhelyezkednek: Budán (pontosabban Óbudán,
amelynek területén Anonymus Árpád sírját is megjelöli), Esztergomban és Székesfehérváron.
A történészek – egykorú írott források hiányában –
feltevésekre hagyatkoznak. Tekintélyes részük Hóman
Bálinttól Kristó Gyuláig arra gondolt, hogy a magyar
törzsek a sztyeppei gyakorlatnak megfelelően gyűrű
formában telepedtek le, a gyűrű közepét pedig a fejedelmi törzs foglalta el, amelyet a többiek ilyenformán
is védtek az esetleges külső támadások ellen. Ennek
értelmében a fejedelmi törzs (legtöbben a megyer törzset helyezik ebbe a pozícióba) az ország földrajzi középpontjában kapna helyet, valahol a Duna–Tisza
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közén. E hipotézisben sok egyéb mellett az a leginkább
kérdéses, hogy létezett-e még egyáltalán a törzsi szervezet a 10. századi Magyarországon? A törzsek neveit
(Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, valamint a kabarok három törzse) ugyanis kizárólag Bíborbanszületett Konstantín bizánci császár
őrizte meg munkájában. A tudós uralkodó kifaggatta
a 948-ban követként udvarában megfordult Árpádházi herceget, Termacsut (Tormás) valamint Bulcsú
karchát, az ország egyik főméltóságát. A birodalom
kormányzásáról című munkájának összeállítása során
azonban a forráskritika megállapításai szerint a császár felhasznált más, a magyarokat érintő korábbi
munkákat is, így nagyon nehéz szétválasztani, hogy az
általa leírtakból mi vonatkozik saját korára, a 10. század közepére, s mi az, ami évtizedekkel korábban, esetleg még a honfoglalás előtt jellemezte a magyarokat.
A törzsek 10. századi létét illetően a kétkedést erősíti az a tény is, hogy azok emlékét a magyar krónikáshagyomány nem őrizte meg. A különböző szerzők
Anonymustól kezdve kizárólag a magyar nemzetségekről beszélnek, törzsek létét viszont soha nem említik. A Konstantín által felsorolt törzsnevek emléke
csak a magyar nyelvterületen található helynevekben
maradt meg. Ezek azonban annyira szórtan helyezkednek el, hogy teljességgel lehetetlen a segítségükkel
a feltételezett törzsi szállásterületeket meghatározni.
Ezzel azonban feltehetőleg kár is kísérletezni. Az eurázsiai pusztákon ugyanis a társadalom alapegysége a
nemzetség volt. A törzs csupán ideiglenes képződmény (a törzsszövetségről nem is beszélve) amely az
uralmi viszonyok, az aktuálpolitikai helyzet függvényében mindig változott, átalakult, kibővült vagy éppen szétesett. Így tűnhettek el rövid néhány év alatt a
történelem színpadáról például a hunok, mivel Attila
halála után a birodalomba betagolt szövetséges vagy
alávetett népek fellázadtak fiai ellen, s megdöntötték
az uralkodó nemzetség hatalmát. A röviddel korábban még a fél világ által rettegett birodalom semmivé
foszlott, népei pedig önállóan folytatták tovább életüket. Az erőviszonyoknak megfelelően mindig az
ország- vagy birodalomszervező legerősebb nemzetség adott nevet a törzsszövetségnek. Ha az széthullott,
ugyanazok a nemzetségek teljesen más összetételű
törzsszövetség alkotóelemeiként, s teljesen más néven
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jelentek meg. A magyar törzsek, ha léteztek is a 10.
században, már kizárólag mesterségesen szervezett
politikai képződmények lehettek, s semmiképpen
sem vérrokonságon alapuló egységek.
Az Árpád-házi hercegek személyneveivel azonos
hangzású helynevekre építette Györffy György az előkelők szállásváltó életmódját feltételező elméletét.
Eszerint ezen előkelők a folyók mentén, a nevüket
viselő téli és nyári szállásaik között vándoroltak volna
állataikkal. E helységnevek (pl. Árpád, Tevel) zöme
azonban először 12–13. századi, vagy még későbbi
forrásokban tűnik fel. Kérdéses, hogy léteztek-e ezek
a települések a 10. században, sőt az is bizonytalan,
hogy névadójuk valóban egy honfoglalás korában ismert személyiség volt. Hasonló nevek ugyanis később
is előfordulnak, az egyszerű személynév alapján történt helynévadás pedig bevett gyakorlat volt az Árpád-kor korai századaiban. Ez az elmélet tehát egy
olyan statikus állapotot feltételez, mely szerint az első
foglalókról elnevezett szállások s azok nevei évszázadokon át változatlanul éltek volna tovább. Ez bizonyosan nem így volt. Éppen a 10–11. századi temetők vizsgálata világított rá arra a tényre, hogy az államszervezés idején, Géza fejedelem és Szent István
korában hatalmas belső népmozgásokra, áttelepítésekre került sor. Sok temetőt, s nyilván a hozzájuk
kapcsolódó szállást is felhagytak, másokat pedig
újonnan létesítettek. Helynevek ezrei tűnhettek így el
s keletkeztek helyettük mások. Igencsak kétséges tehát, hogy a 10. századi forrásokból ismert Árpád-házi
hercegek nevével alakilag megegyező településnevek
valóban az ő szállásaik emlékét őrizték-e meg?
További kérdés, hogy ismerjük-e valamennyi 10.
századi magyar nagyfejedelem, illetve Árpád-házi
herceg nevét? Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz,
hogy a fent ismertetett konstrukció működjön. Nos,
e tekintetben ismét Bíborbanszületett Konstantín őrzött meg számunkra igen értékes adatokat:
„Első fejük az Árpád-nemzetségből sorban következő
fejedelem, és van két másik is, a jila [gyula] és a karcha
[horka vagy harka] akik bírói tisztséget viselnek, de van
fejedelme minden törzsnek is. Tudni való, hogy a jila és
a karcha nem tulajdonnév, hanem méltóság. Tudni
való, hogy Árpád, Turkia nagyfejedelme négy fiat nemzett: elsőnek Tarkacsut, [Tarhos] másodiknak Jeleget

[Üllő], harmadiknak Jutocsát [Jutas], negyediknek
Zoltánt. Tudni való, hogy Árpád első fia Tarkacsu nemzette fiát, Tevelit, a második fiú. Jeleg nemzette fiát,
Ezeleget [Ézelő?], a harmadik fiú, Jutocsa nemzette fiát,
Falicsit [tévesen a Fajsz alakkal és helynevekkel azonosították], a mostani fejedelmet, a negyedik fiú, Zoltán nemzette fiát, Taksonyt. Tudni való, hogy Árpád fiai
mind meghaltak, de unokái, Fali, Tasi [Tas] és unokatestvérük Taksony életben vannak. Tudni való, hogy Teveli meghalt, és az ő fia barátunk, Termacsu [Tormás],
aki a minap jött fel Bulcsúval, Turkia harmadik fejedelmével és karchájával. Tudni való, hogy Bulcsú, a karcha,
Kalinak [Kál] a karchának a fia, és hogy a Kali tulajdonnév, a karcha méltóság, valamint a jila is, amely
nagyobb a karchánál.”
Bármily értékes számunkra Bíborbanszületett
Konstantín leírása Árpád utódairól, még ezt is több
kétség terheli. Először is több esetben nem egyértelmű, hogy a császár tudósításában szereplő névalakokat mely magyar helynevekkel kell, vagy lehet azonosítani. E probléma néha tévútra is vitte a kutatókat,
hiszen napjainkra a filológiai, nyelvészeti vizsgálatok
alapján már nagyon valószínűvé vált, hogy pl. a
Falicsi névalak bajosan köthető össze a Fajsz nevű településekkel (Somogyfajsz, Veszprémfajsz stb.), így az
azokra épített elméletek is igen ingatag talajon
állanak. Ezen túl a fenti névsorból hiányzik pl. Liüntika (Levente) neve, akit ugyanezen mű egyik korábbi fejezetében a császár kifejezetten Árpád fiaként s a
bolgárok elleni hadjárat vezetőjeként említett. Értelemszerűen így nem említette leszármazottai nevét
sem. Árpád utódainak felsorolásánál nem esett szó
Tasról, akit viszont később mégis mint a honfoglaló
fejedelem unokáját említette. Homályban marad,
hogy ő kinek a fia volt.
A legnagyobb probléma azonban az, hogy szinte
teljes bizonyossággal állíthatjuk: Bíborbanszületett
Konstantín listája erősen hiányos. Nemcsak Tas felmenőjéről nem tudunk semmit, de az ezredforduló
időszakának trónharcaiban feltűnő, s kétségkívül az
Árpád-házhoz tartozó Koppányéról sem. Azt ugyan a
források említik, hogy utóbbi apja Tar Szerénd volt, de
hogy ő milyen ágon kapcsolódott a családhoz, az már
homályban marad. Mindezeken túl igencsak elgondolkodtató, hogy Árpád után, akinek öt fia volt, vala-

mennyi fia és unokája csak egy-egy fiút nemzett volna
(vagy csak egy érte meg a felnőttkort) egészen Taksonyig, akiről már tudjuk, hogy két fia volt. A feltételezhető többi fiú nevét nem ismerjük, s így nem is lehet
megkísérelni azok azonosítását a helynevekkel. Valójában arról sincs semmiféle adatunk, hogy Árpád 10.
század elején bekövetkezett halála és Falicsi 948-ban
történt említése között több mint 40 esztendeig kik
töltötték be a nagyfejedelmi tisztséget. Amit ugyanis
a különböző történeti munkákban erről olvashatunk,
az nem több minden konkrét adatot nélkülöző feltételezésnél. S sajnos ugyanezt kell mondanunk az
egész, helynevekre építő konstrukcióról is. Ez utóbbinak azonban nem ez az egyetlen gyenge pontja.
A helynevek alapján felrajzolt ún. szállásváltó útvonalak léte más megközelítésben ugyancsak kétséges. Györffy György feltevése szerint – az Arany Horda kánjainak példájára – azért vándoroltak a magyarok állataikkal a téli és nyári szállás között, hogy
nagyszámú állatállományukat elláthassák élelemmel.
A korabeli Kárpát-medence éghajlati, növényföldrajzi viszonyai azonban szükségtelenné tették ekkora út
megtételét. Az eurázsiai sztyeppén (melynek nyugati
végpontja a Kárpát-medence – minél keletebbre haladunk, a csapadék mennyisége annál kevesebb, s így
a vegetáció is annál szegényesebb. A mongóliai vagy a
kazak sztyeppéken, az Altaj hegység előterében egy
lelegelt legelő csak a következő esztendőben sarjadt
újra. Az ottani nomádoknak így sok száz kilométernyi távolságot be kellett vándorolniuk állataikkal,
hogy számukra táplálékot találjanak. Nyugatabbra
haladva azonban a csapadék mennyisége folyamatosan növekszik, s a növénytakaró is mind dúsabb lesz.
A Kárpát-medence kisebb-nagyobb folyókkal, tavakkal, tocsogókkal átszőtt pusztáin és ártéri legelőin
évente akár négyszer is újra sarjad a növényzet, hatalmas számú állatállomány eltartását lehetővé téve.
Semmiféle ok nem volt tehát arra, hogy a nyájakat,
méneseket és csordákat mind távolabbi területekre
hajtsák, s ezt nem is tették meg. Ha térképre vetítve
szemléljük a honfoglalás kori lelőhelyeket, azt tapasztaljuk, hogy azok mindenütt az ártéri legelők peremterületén sorakoznak, gyűrűbe fogva a Bodrogköz és
Rétköz, a Sárrét vagy éppen a Szigetköz lakatlan belső
területeit. E legelők voltak azok, melyek bőséges táplá-

77

lékot biztosítottak az állatok számára anélkül, hogy
azok megerőltető vándorlásra kényszerültek volna.
(Mindez egyébként válasz arra az 1950-es évektől elterjedt elképzelésre is, amely a korábbi tágas levédiai
vagy etelközi szállásokhoz képest a Kárpát-medencében a „legelők hiányáról”, a „legeltetésre alkalmas terület összeszűküléséről” vizionált, s ebből eredeztette a
„pásztortársadalom válságát”, amelyből a kiutat a földművelésre való „áttérés” jelentette, amelyre csakis a
környező szláv népek taníthatták meg a rideg marha
farkánál leragadt magyarokat.)
A szállásváltó útvonalak felvetése eleve azt feltételezi, hogy a magyarok nomádok voltak, gazdaságuk
alapját pedig a nagyállattartás képezte. Erről, mint
azt a településtörténetet tárgyaló részben olvashattuk,
szó sem volt. A nemcsak származását és társadalmi
rendjét, hanem gazdálkodási módját illetően is sokszínű magyarság egyes csoportjai valóban inkább
nagyállattartók voltak, a népesség túlnyomó többsége
azonban állandó falvakban élt és letelepedett, vagy
letelepedőfélben lévő életmódot folytatott, melynek
elemeit már a honfoglalás előtt elsajátította. Mindenesetre, ha a földművesfalvak határában lengedező
búza-, árpa- vagy rozstáblákon hajtották volna át a
főemberek népes nyájait, méneseit, sok betakarítanivaló aligha maradt volna utánuk. S éppen nem a Dunántúlon, melynek területéről a legnagyobb temetőket, s így a legnépesebb falvakat ismerjük!
A szállásváltó elmélet követőinek természetesen
feltűnt, hogy éppen a feltételezett fejedelmi szállásváltó út körzetéből alig kerülnek elő gazdag mellékletű temetők. Nagyon kevés olyan régészeti leletet lehet
onnan felmutatni, amely valóban a fejedelmi kíséretet reprezentálná. Mindezt aligha lehet a kutatás hiányosságaival magyarázni, hiszen a Dunántúlon semmivel sem történik kevesebb földmozgatással járó
munka, beruházás, mint másutt, ahol viszont egymást érik a pompás mellékletű lelőhelyek. Különösen
szembetűnő a Felső-Tisza-vidék, elsősorban Szabolcs
megye és a Bodrogköz temetőinek lovas, fegyveres sírokban való gazdagsága, a férfiak méltóságjelvényeinek nagy száma. E jelenséget kezdetben – Anonymus
nyomán – azzal magyarázták, hogy e temetők a honfoglalás útvonalait s az ott zajlott harcokat jelzik. Később mindezt a kabarok hagyatékának tulajdonították, s hogy e gazdagság valahogy mégis csak kapcso-
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latba hozható legyen a fejedelmi családdal, a kabarok
fejét előléptették trónvárományos herceggé. Ez azonban az önmagával való bizonyítás tipikus esete, amely
módszertani szempontból megengedhetetlen: A Felső-Tisza-vidék temetői gazdagok, tehát az ott nyugvók a trónörökös kíséretéhez tartoztak, s mivel a fejedelmi hatalom várományosának kíséretét alkották,
gazdagok.
A trónvárományosi territóriumok (dukátusok) a
11. században valóban létező területi egységek voltak,
ezeket azonban konkrét adatok híján visszavetíteni a
10. századba nem szabad. Azok honfoglalás kori létére ugyanis semmiféle bizonyíték nincs. Életszerűtlen
helyzet lett volna az is, hogy míg a főhatalom várományosának kíséretét a csillogó megjelenés, gazdagság és a fegyveresek sokasága jelzi, addig a fejedelmi
tisztség tényleges viselőjének kísérete mindezt nélkülözi. A kalandozásokból származó zsákmány, a környező államok által fizetett békeváltság és a szolgáló
népektől beszedett adók legtekintélyesebb részét
ugyanis a fejedelem és kísérete kapta, s mindenki más
csak kisebb arányban részesült abból. Márpedig az
anyagi javaknak mindenképpen tükröződniük kellene a fejedelem környezetének a külső megjelenésében. Ennek hiányát nem lehet a kereszténység hatásával magyarázni sem. Ez ugyanis legfeljebb a 10. század vége felé vált erőteljessé, másrészt pedig képtelen
helyzet lenne, ha ugyanakkor a trónvárományos környezetében virágkorát élné a pogányság. Teljes mértékben légből kapott az a magyarázat is, mely szerint
a fejedelmi szállásváltó utak környékéről azért hiányoznának a gazdag temetők, mert a kíséret tagjait
haláluk után visszavitték arra a területre, ahol a család
vagy nemzetség új hazában elsőként megszerzett birtoka volt, s ez a hely lenne a Felső-Tisza-vidék. Nos,
még ha a főemberek esetében vállalkoztak volna a
több száz kilométeres útra, elképzelhetetlen, hogy
apró gyermekeik, háziszolgáik vagy egyszerű kísérő
harcosaik esetében is megtették volna ugyanezt.
Nem számol a fenti elképzelés azzal sem, hogy a
fejedelem aligha mondhatott le a fegyveres kíséret
közvetlen irányításáról s a felette való ellenőrzésről,
mindezt a hatalom várományosának a kezébe helyezve, még ha utóbbi a saját fia vagy testvére lett volna.
Ebben a pillanatban ugyanis a trónvárományos azonnal trónkövetelőként lépett volna fel, a birtokában

68. kép ■ A Karos-bodroghalmi temetőcsoport elhelyezkedése
1‒3: Karos Eperjesszög I‒III. temető, 4: Bodroghalom-Eresztvényhomok, 5: Bodroghalom-Ismeretlen lh.

lévő katonai erőt felhasználva maga foglalta volna el a
főhatalmat jelentő pozíciót a neki ellenállni nem
tudó fejedelemtől. Egyébként a példaként felhozott
11. századi hercegségek történetében számos ilyen
eset előfordult, magát a dukátusi rendszert is ezért
kellett végül Könyves Kálmánnak felszámolnia fivére,
Álmos herceg sokadik lázadása után.
Az elmondottakat összegezve tehát bátran kijelenthetjük, hogy a fejedelmi szállásváltó útvonalat a
Duna mentén feltételező elmélet annyi támadható,
gyenge pontot rejt magában, hogy annak valóságtartalmát igen erősen megkérdőjelezhetjük. Ezzel azonban ismét visszatértünk oda, ahonnan elindultunk:
megint nem tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy
hol lehetett a 10. századi magyar fejedelmek hatalmi
központja? Miután e korból belső írott forrásaink,
melyek e kérdést megvilágítanák, nincsenek, a külső

írott források pedig semmit nem árulnak el minderről, egy másik tudományág, a régészet oldaláról kell
megközelítenünk e kérdést.
A régészeti leletek értelmezését sokáig nehezítette
(s ma is nehezíti), hogy kevés a teljesen feltárt temető,
s azok közül is még kevesebb, amelyet közzé is tettek.
Márpedig ha nem tudjuk, hogy egy temetőt mikor
nyitottak vagy mikor fejezték be a használatát (esetleg
ezek közül egyiket sem), akkor annak a forrásértéke
valóban csekély. A korábbi töredékes, nehezen értelmezhető leletek és lelőhelyek rendszerbe illesztését
kétségkívül megkönnyítette a bodrogközi Karos falu
határában 1986–1990 között feltárt két temető, melyek szomszédságában 1899-ben illetve 1936-ban
már előkerült egy hasonló jelentőségű lelőhely. Ezek
pillanatnyilag a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori lelőhelyei (68. kép).
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A KAROSI TEMETŐK
A Bodrogköz a Tisza és a Bodrog folyók
által közrefogott, homokdombokkal
tarkított sík terület, ahol megtelepedni és temetkezni csakis
az állandóan szárazon maradó kiemelkedéseken lehetett. A mai falutól nyugati
irányban húzódó dombvonulaton került elő a három
magyar honfoglalás kori
temető. A legészakabbra elhelyezkedő dombon a 20. század
első felében mezőgazdasági munkák
során legalább 50 sírt megsemmisítettek,
13-at pedig feltártak (I. temető).
A II. temető a középső dombon feküdt. A szántással
kiforgatott csontok és leletek nyomán megindított régészeti ásatás során 73 sírját tártuk fel. Kiemelkedő
rangú és gazdagságú férﬁ nyugodott az 52. sírban. Mellékletei alapján valószínű, hogy élete során jelentős szerepet töltött be a 10. századi magyar nagyfejedelmek
környezetében. A III. temető egyetlen sorba rendeződő 19 sírja 1988–1990 között került elő a dombvonulat
déli tagján, s ott is rejtőzött egy vezéri sír.
Mindkét újonnan felfedezett lelőhely rendkívül gazdag leletanyagot tartalmazott. A II. temető 73 sírja közül
harminchétben voltak lócsontok vagy lószerszám, zömében férﬁak mellett, de nem volt ritkaság az sem, hogy
a nőket, sőt gyerekeket is lovukkal együtt indítottak a
hosszú túlvilági útra. A temetőben szokatlanul magas volt
a férﬁak aránya, a harminc férﬁ mellett mindössze huszonnégy női és tizenhét gyermeksírt találtunk (két esetben nem lehetett az elhunyt nemét meghatározni).
A férﬁak igen erősen felfegyverzettek és méltóságjelvényekkel gazdagon ellátottak voltak. Nyolc harcos
derekára csatoltak aranyozott ezüst- vagy bronzveretes
övet, a kilencedik garnitúra darabjai pedig szórványként
kerültek elő a szántásból. Honfoglaló eleink fontos
rangjelző tárgyai közé tartoztak a tarsolyok. Éppen
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69. kép ■ Sasos övveretek Karosról
■ (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 5/1936.6. Ezüst, 2×1,9 cm

ezért ﬁgyelemre méltó tény az, hogy a karosi II. temetőben három sírban volt veretekkel díszített, kettőben
pedig aranyozott ezüstlemezzel fedett tarsoly. Ez utóbbiak lovának a szerszámzatát is aranyozott ezüstveretekkel ékesítették. A honfoglalás kori sírokban viszonylag ritka leletnek számító szablyát nyolc férﬁsírban is
találtak. Közülük háromnak a markolatát, s kettőnek a
hüvelyét is aranyozott ezüst, palmettamintás lemezek
díszítették. A férﬁak több mint felének a sírjából előkerültek a visszacsapó íjat borító csontlemezek, valamint
a vaspálcákkal merevített nyíltartó tegezek, bennük a
vas nyílhegyekkel. Hármuk mellé odafektették harci
baltájukat is. Vaskése, a tűzgyújtáshoz való csiholóacélja
és kovaköve szinte minden férﬁnak volt.
A férﬁak viseletére a fent említett rangjelző tárgyakon kívül a nemesfém ékszerek és ruhadíszek kevéssé
voltak jellemzőek. Hajfonatukat arany- vagy ezüstkarikákkal szorították le. A gazdagabbak ezüst karperecet
és aranygyűrűt is hordtak, díszruhájukat pedig ezüstpántokkal, lemezekkel ékesítették. A férﬁak közül kiemelkedik gazdag mellékleteivel az 52. sírban nyugvó

vezér, a Kárpát-medence eddig ismert legrangosabb
honfoglalás kori férﬁsírjainak egyike.
A nők a pártájukba vagy hajfonatukba font szalagokat
gyöngyökkel varrták ki, melyek között vannak különleges szépségű ezüstgyöngyök is. E szalagokon három
esetben aprólékos ötvösmunkával készített hajfonatkorongok csüngtek. Kedvelték a gyöngyös vagy ezüstgömbökkel díszített fülbevalókat csakúgy, mint a lekerekített
végű ezüst pántkarpereceket és az ékköves vagy üvegbetétes arany- és ezüstgyűrűket. A gazdagabbak ingük
szegélyére rombusz alakú aranyozott ezüstvereteket
varrtak, egyikük pedig a kaftánját ékesítette nagyméretű
kerek korongokkal. Csizmájukra félgömbös fejű ezüstszegecseket vagy levélmintás vereteket szegecseltek.
Négyük sírjából aranyozott ezüstből vagy bronzból készített rozettás lószerszámok is előkerültek.
A háziszolgák és a gyermekek sírjai főként a gazdag
férﬁak temetkezései körül csoportosulnak, mintha a
gyengéket és elesetteket még a túlvilágon is az erőskezű,
tekintélyes vezetők oltalmára akarták volna bízni. A gyermeksírok legjellemzőbb mellékletei a gyöngyök, ételmellékletet jelző állatcsontok és agyagedények. Ez utóbbiak
szinte kizárólag csak az ő sírjaikból kerültek elő.
A III. karosi temető tizenkilenc sírja egyetlen hosszú
sorba rendeződött. E sor északi vége felé is előkerült egy
vezéri sír, amelyben szinte pontosan ugyanolyan jellegű
méltóságjelvényeket (veretes öv és íjtartó tegez, ezüstszerelékes szablya, veretes lószerszám) temettek el, mint
a II. temetőben nyugvó kortársáéban. Tőle balra csak néhány szegényes mellékletű férﬁ, nő és gyermek sírja látott
napvilágot, az íjas, tegezes, baltás harcosok a sor középső
harmadában, jórészt egymás mellett nyugodtak. Szablyája itt csak a vezérnek volt, rajta kívül veretes övet is csupán egy harcos viselt. A temetkezések döntő többsége
(11 sír!) itt is férﬁakat rejtett, közülük kilencnek volt lova
vagy lószerszáma. Az öt nő és három gyermek viselete
hasonló a II. temetőben megismertekhez. A legpompásabb lelet egy szántás által feldúlt temetkezésből került
elő: a mitikus állatalakot ábrázoló hajfonatkorong egy részét szinte szilánkjaiból sikerült helyreállítani.

70. kép ■ Fegyveres lovas harcos sírja
■ Karos-Eperjesszög II. temető (Révész 1999 nyomán)
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71. kép ■ Aranyozott ezüst veretes öv az egyik harcos derekán
■ Karos-Eperjesszög II/61. sír (Révész 1999 nyomán)

A három karosi temető igen szoros szálakkal kapcsolódik egymáshoz. Feltehetőleg mindegyiket még a
9. század utolsó éveiben kezdték használni, s az utolsó
sírok is a földbe kerültek a 950–960-as években. A férfi- (harcos!) sírok túlsúlya, 64%-os aránya már sejteti,
hogy e közösségek nem szerveződhettek tisztán vérségi
alapon. Ezt alátámasztja az is, hogy a női sírok döntő
többsége két rétegbe sorolható: vagy előkelők, gazdag
mellékletűek, vagy pedig szolgák. Alig találunk köztük
olyanokat, akik e két réteg között állnának, s a közrendű harcosok mellé illenének. E közösségek létük értelmét a harcosokban nyerték el. Természetesen közöttük
is megvoltak a rangkülönbségek (még ha pontosan
nem is tudjuk ezt ma még megfejteni) (70. kép).
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A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóságjelvényekben való gazdagságuk azt jelezheti, hogy e temetőkben
egy igen magas rangú főnök katonai kíséretének különböző rangú vezetői, azok családtagjai és háziszolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőtlen kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a kalandozó hadjáratok vezetői és résztvevői is (71. kép).
Karostól délre, Bodroghalomban, az Eresztvényhomok nevű határrészben e gazdag közösségek szolgáltató népének szerény mellékletű sírjai kerültek elő
2000–2001-ben. Mellékleteiket agyagedények, huzalkarperecek, gyöngyök és gyűrűk alkotják. E temetőnek 28 sírját tártuk fel, a temetkezések közel fele
homokbányászás, illetve az elmúlt évtizedek intenzív

mezőgazdasági munkáinak során elpusztult. A leletanyag összetétele arra utal,
hogy a temetőt a 10. század első felében
használták, a század második felére jellemző tárgytípusok hiányoznak a mellékletek
közül. A lelőhelyet régészeti környezete teszi
különösen fontossá. A három karosi temetőtől délre alig több mint másfél kilométerre fekszik. Úgy tűnik, e temetők szerves
egységet alkottak, az eresztvényhomoki
pedig azok szolgáltató népeinek egyik
nyughelye volt. Utóbbihoz hasonló temető még jó néhány rejtőzhet a közeli
dombokon.
A karosi, s a hasonló szerkezetű és
gazdagságú többi felső-Tisza-vidéki
temetőt (Kenézlő, Bodrogszerdahely, Eperjeske, Tiszaeszlár-Bashalom, Sárospatak-Baksahomok stb.)
rendkívül sok szál köti össze. Immár
bizonyossá vált, hogy a korábban
nagycsaládok hagyatékaként meghatározott lelőhelyek mesterségesen
szervezett közösségeket rejtettek. A
férfiak magas aránya és nagyszámú
fegyverük, méltóságjelvényük aligha hagy
kétséget hajdani szerepükről: Az ő elsődleges
hivatásuk a katonáskodás volt. Az ilyesfajta katonai
kíséret nem egyedülálló a korabeli Európában. Hasonlót figyelhetünk meg többek között a vikingeknél, a
Kijevi Rusz területén, de még a cseheknél és a lengyeleknél is. Egy közel egykorú bolgár kifejezés szerint ők
voltak a fejedelem ’etetett emberei’. A kifejezést szó
szerint kell értenünk. E vitézeket uruk köteles volt ellátni és zsákmányhoz juttatni, cserében ők vakon engedelmeskedtek parancsolójuknak, szolgálatára álltak a
riválisai elleni küzdelmekben, segédkeztek járandóságai behajtásában s hadserege magvát alkották.
A kíséret tagjai és különféle rangú vezetői nem feltétlen voltak a törzsi-nemzetségi arisztokrácia tagjai.
Pozíciójukat a maguk erejéből vívták ki, s az feltehetőleg nem öröklődött át automatikusan fiaikra. Hatalmi jelvényeiket uruktól kaphatták. Erre utal, hogy
a szabolcsi-zempléni temetőkben lelt ilyen jellegű
tárgyak szoros szálakkal kapcsolódnak egymáshoz.
Aligha véletlen, hogy a korabeli magyar településte-

72. kép ■ Tarsolylemez
■ Szolyva (Magyar Nemzeti Múzeum)

rületről eddig ismert 27 tarsolylemez közül 16 a Felső-Tisza-vidékről látott napvilágot (72. kép). Ugyanebből a térségől származik az eddig ismert arany- vagy
aranyozott ezüst szerelékes szablyák többsége is (73.
kép). A méltóságjelvények között azonban akad egy
olyan is, amelynek a segítségével talán közelebb jutunk azon kérdés megoldásához, hogy kiket szolgáltak e vitézek.
A honfoglaló magyar harcosok, ha vadászatra vagy
harcra készültek, de az íjat még nem akarták kézbe
venni, a felajzott fegyvert egy annak a formáját követő kb. 20 cm széles és 60 cm hosszú bőr íjtartó tegezbe helyezték, melyet az öv bal oldalára csatoltak. Az
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íjtartó tegezek felületét olykor 80-100 aranyozott
ezüstverettel ékesítették, s így azok már méltóságjelvénynek számítottak. Karoson a II. és a III. temető
vezéri sírjában (52. és 11. sír) találtunk ilyeneket (74.
kép). E jól megfigyelt, régész által feltárt temetkezések segítségével rekonstruálni tudtunk olyan korábbi
leleteket is, amelyeket nem szakember tárt fel. Ezek
közé tartozik az eperjeskei temető 2. és 3. sírjának íjtegeze. További sírokban, amelyek zöme véletlenszerűen került elő, s a bennük talált tárgyak síron belüli
elhelyezkedéséről semmit nem tudunk, valószínűsíteni tudtuk egyes jellegzetes verettípusok alapján, hogy
ugyancsak volt bennük veretes íjtegez. Ezek közé tartozik pl. a tarcali, rakamazi, bodrogszerdahelyi temetők leggazdagabb sírja.
Ezen íjtegezek különös jelentőségét az adja, hogy
középső harmadukat napszimbólum (rombusz alakú
veret vagy szvasztikával díszített korong) és a négy égtájat jelképező veretek, valamint az egész kompozíci-

73. kép ■ Szablya aranydíszítményei
■ Geszteréd (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) (Révész 1999
nyomán)
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ót körbefonó, a világmindenséget megjelenítő díszítmények ékesítik. Mindez messzire vezető következtetések levonását teszi lehetővé. Az egykorú muszlim
forrásokból ugyanis tudjuk, hogy a napkorong a kazár uralkodók jelvénye volt. Erről így írt az AlDzsajháni művét kivonatoló Ibn Ruszta:
„Van nekik egy királyuk, akinek ’.j.sád a neve, de a
kazár nagyfejedelem valójában a Kazár-kagán. A kazárok azonban csak névleg engedelmeskednek az utóbbinak. A valóságos hatalom az ’.j.sád kezében van, aki a
kormányzásban és a hadsereg vezetésében olyan fontos
helyet foglal el, hogy egyetlen nála magasabb méltóságviselő sincs, akire tekintettel kellene lennie… [ Az ’.j.sád]
10 000 lovassal vonul ki, akiknek egy része katonaköteles és zsoldot kap, a másik részét pedig a gazdagok állítják ki, akiket kötelezett erre. Amikor valamilyen okból
kivonul, egy napkoronghoz hasonló tárgyat készítenek
eléje, amelyet dob módjára szerelnek fel. Egy lovas viszi,
aki előtte halad vele, miközben ő követi, serege pedig
mögötte vonul, és ennek a napkorongnak a fényét figyeli.”
A magyarok vándorútjuk során a 9. században bizonyos ideig a kazárok fennhatósága alatt álltak. A kutatók többségének a véleménye szerint tőlük vették át a
kettős fejedelemség intézményét, amely a honfoglalás
idején Árpád és Kurszán révén még fennállott. Az vitatott, hogy közülük melyik volt a kündü és melyik a
tényleges ügyintéző fejedelem, a gyula. Mivel Árpád
nevét a korabeli nyugati források nem ismerik, Kurszán viszont többször is felbukkan tárgyaló félként,
sőt egy ilyen esemény alkalmával veszítette életét is,
azon kutatók véleménye tűnik megalapozottnak,
akik az ő személyéhez kötik a gyula méltóságot. Halála után azonban az Árpád-nemzetség magához ragadta a főhatalmat, s nem is engedte ki azt kezéből
400 esztendeig, a dinasztia férfiágon történt kihalásáig (1301). Keleti hazájukban a magyarok vezetői feltehetőleg nemcsak a kettős fejedelem politikai intézményét vették át, hanem a hatalmat megjelenítő jelvényeket is. Ily módon a napszimbólum a tényleges
uralmat gyakorló fejedelem jelvénye lett. A fejedelem
jelvényét azonban rangjelző tárgyain nem viselhette
akárki, erre csak kíséretének vezetői, legbelsőbb bizalmi
emberei lehettek jogosultak. A napszimbólumokkal
díszített íjtegezek tulajdonosai a magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének legmagasabb rangú vezetői

voltak. Sírjaik mindeddig kizárólag Északkelet-Magyarországon kerültek elő (75. kép).
E vezérek sírjai (Tarcal, Kenézlő, Karos, Bodrogszerdahely, Zemplén, Eperjeske, Geszteréd, Rakamaz)
valamint a katonai kíséret jellegzetes szerkezetű és leletanyagú temetői véleményünk szerint arra utalnak,
hogy a lelőhelyeik által körbezárt területen kell keresnünk a 10. század első felében uralkodott magyar
nagyfejedelmek hatalmi központját. Az egész korabeli
magyar szállásterületen ugyanis sem hasonló vezéri sírok, sem ilyen számú fegyveres kíséret emlékanyaga
másutt nem mutatható ki. Joggal gondolhatunk tehát
arra, hogy a legnépesebb, legreprezentatívabb megjelenésű kíséret a főhatalom birtokosához köthető.
Mindezt közvetett módon egy másik jelenség is alátámasztja. E régióban, közelebbről pedig a Bodrogközben került elő az eddig a honfoglalás kori sírokból ismert arab dirhemek 90%-a. Míg a magyarok hagyaté75. kép ■ Vezéri sírok lelőhelyei Északkelet-Magyarországon
(Révész 1999 nyomán)
1. Zemplén; 2. Bodrogszerdahely; 3‒4. Karos-Eperjesszög; 5. Kenézlő; 6. Tarcal; 7. Rakamaz; 8. Geszteréd; 9‒10. Eperjeske

74. kép ■ A felajzott íj befogadására szolgáló, középen napszimbólummal díszített íjtegezek a karosi
vezéri sírokból
■ Karos-Eperjesszög II. és III. temető
(Révész 1999 nyomán)
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kában felbukkant nyugat-európai vagy bizánci
pénzekről a kutatók (teljes joggal) azt feltételezik, hogy
azok túlnyomó többsége vagy a kalandozó hadjáratok
során szerzett zsákmányként, vagy pedig a környező
államok által fizetett békeváltságként jutott a magyarok kezére, a jó minőségű, finom ezüstből készített
dirhemek a távolsági kereskedelem révén kerültek ide.
Márpedig a korabeli muszlim távolsági kereskedelem
elsősorban könnyen szállítható, kis tömegű, de értékes
árukat, főként luxuscikkeket forgalmazott. A drága
kelmék, ritka fűszerek, finom illatszerek s más drága
áruk számára fizetőképes kereslet csakis ott lehetett,
ahova a zsákmány, a békeváltság és a szolgáló népektől
beszedett járadékok nagy része befolyt. Ez a hely pedig
a fejedelmi szállás és környezete volt.
A fejedelmi kíséret hagyatékaként meghatározott
szabolcsi, zempléni temetők közös sajátossága, hogy
azok használata a 10. század közepén megszakadt.
Feltehetőleg az azokat használó közösségeket 955 (az
augsburgi csatavesztés és a nyugati irányú hadjáratok
lezárulta után) az új fejedelmi hatalom felszámolta,
széttelepítette. Forrás ugyan nem szól róla, de ekkortájt érhetett véget Falicsi uralma, akit méltóságában
Taksony követett. Nem elképzelhetetlen, hogy ez a
váltás nem zökkenőmentesen, hanem véres hatalmi
harcok árán ment végbe. Taksony, majd őt követően
fia, Géza új típusú kíséretet és új hatalmi központokat épített ki magának, utóbbiakat az ország középső
harmadában, Esztergom, Székesfehérvár és Óbuda
körzetében. Eme nagy változások előtt azonban a
magyar könnyűlovas-taktika a virágkorát élte az európai csatatereken. Miután a fejedelmi központ kérdéskörének boncolgatása során kissé előreszaladtunk
az időben, térjünk vissza oda, ahol elejtettük az események fonalát. Lássuk, mi történt honfoglaló őseinkkel a pozsonyi csatát követő évek során!

A KALANDOZÓ HADJÁRATOK
A korabeli feljegyzésekből jól ismerjük a honfoglaló
és kalandozó magyarság harcmodorát. Eszerint, ha
nagyobb ellenséges sereggel találkoztak, az ősi nomád
cselt alkalmazták: Egy előretörő csapat rövid összecsapás után színleg megfutamodott, s az üldözésükre
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induló, zárt hadrendjét feladó ellenséget a lesben álló
többi csapattest körbefogta, s nyílzáporral megsemmisítette. A muszlim források szerint a magyar törzsszövetség főnöke 20 000 lovassal vonult ki. Ez a szám
valószínűleg a teljes magyar haderőt jelentette, melynek magvát az állandóan fegyverben álló fejedelmi
katonai kíséret alkotta, a többi része pedig a törzsfők,
nemzetségfők által kiállított harcos volt. A kiszemelt
területre egy vagy két nagyobb sereggel vonultak fel,
majd kisebb egységekre oszolva sarcolták a környéket. E seregek létszáma azonban az esetek többségében aligha haladhatta meg a 2-3000 főt. A 10. századi
magyar hadszervezet a tízes rendszeren alapult. Az említett 20 000 lovas két tízezred együttese, ezek pedig
ezredekre tagolódtak. A hadszíntéren szétváló csapatok
a századok, tizedek lehettek, melyek tisztjeiről ugyancsak többször tesznek említést forrásaink. A hadjáratra
induló sereget valamely törzsszövetségi vezető irányította, de általában jelen volt a fejedelmi család egy
tagja is. A sereggel együtt vonuló nagyszámú tartalék
lovukon szállították a tartalék felszerelést, az élelmiszert és a hadizsákmányt. Mindez erős központi irányítást és szervezettséget feltételez. A 10. századi magyar seregek kizárólag könnyűlovasságból állottak,
sem gyalogságuk, sem nehézfegyverzetű lovas egységeik nem voltak. Ily módon várak, városok ostromára
sem voltak alkalmasak, a falak mögé húzódott védőket legfeljebb blokáddal, kiéheztetéssel tudták megadásra bírni. Nem véletlen, hogy a híradások szerint
legtöbbször a kevésbé megerősített templomok és
kolostorok kifosztásával kísérleteztek. Váratlan támadásaik ellen csak a védett övezetek kialakításával, a
szétszórt lakosság erődök közelében történő letelepítésével lehetett védekezni. Ebben az itáliai magyar
kalandozások 50 éve alatt a helyi földesuraké volt a
kezdeményező szerep (76. kép).
Itália a Nagy Károly birodalmát felosztó verduni
szerződés (843) alapján Burgundiával és Lotaringiával együtt a középső királyság része lett. E rendkívül
heterogén képződményt azonban a 9. század végére
tovább darabolták a Karoling örökösök, s az grófságokra és hercegségekre bomlott. Az Itáliai Királyság
területe nagyjából a mai Északnyugat-Olaszországot
foglalta magában, legfontosabb központjai Milánó és
Pávia voltak. A félsziget középső részét a pápai állam
birtokolta, amely állandó harcban állott a spoletói és a

76. kép ■ A kalandozó hadjáratok (Makk 2009 nyomán)

beneventói longobard hercegekkel, az Apulia és
Calabria környékét fennhatósága alatt tartó Bizánci
Birodalommal, sőt még a Róma városi arisztokrácia
különböző érdekcsoportjaival is. Az egymással torzsalkodó grófságok és hercegségek, uralkodók és ellenkirályok örökös viszályai kitűnő lehetőséget biztosítottak a
magyarok számára ahhoz, hogy valamelyik fél oldalán
e küzdelmekbe beavatkozzanak. A magyar támadások
miatt megindított várépítő programjuk soknemzedéknyi időre megszabta az itáliai társadalom fejlődését. Csak a magyarok által a leggyakrabban felkeresett
Pó-vidéken több mint 40 új várat vagy városfalat
emeltek Ez a későbbiek során hozzájárult a városi
communák megerősödéséhez és önállósulásához is.
Jól védhető településeik ugyanis lehetőséget nyitottak
számukra az önálló politizáláshoz és a hűbérurak befolyásának a visszaszorításához.
A 904. esztendő ismét Itália földjén találta a magyarokat. Ellenfelük ezúttal is I. Berengár király volt,
aki öt esztendővel korábban már megtapasztalhatta

fegyvereik erejét. Ezúttal sem történt másként. A béke
csak azt követően állt helyre, hogy az uralkodó 10
mérő (375 kg) ezüstöt fizetett a magyaroknak. Ezt
követően Berengár és utódai, Provence-i Hugó, II.
Lothár és II. Berengár egészen 951-ig rendszeres évi
járandóságot fizettek a magyar törzsszövetség vezetőinek. E fél évszázad folyamán az itáliai uralkodók a
magyar csapatokat többször felhasználták riválisaik
elleni küzdelmeikben. A békekötés után másfél évtizedig nem jártak ugyan kalandozó csapatok a félszigeten, ezt követően azonban igen gyakorivá váltak látogatásaik. Úgy látszik, I. Berengár tanult korábbi ellenfele, Arnulf császár példájából, mert uralmának utolsó
időszakában igen sűrűn igénybe vette a magyarok
fegyveres segítségét. Elsőként 919–920-ban, amikor
azok csapatait az ellene támadó Burgundi Rudolf hátországába és csapatai ellen küldi. 921–922-ben ismét
fellázadtak ellene hűbéresei, akik Rudolfot akarták a
helyére ültetni. Az újból behívott magyarokat a források szerint Bogát vezér és „Dursac” (Tarhos?) irányí-
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totta. Bresciában rajta ütöttek a lázadókon, egy részüket megölték, másokat fogságba ejtettek, elmenekülni csak igen kevesen tudtak közülük.
Miután ezzel végeztek, Berengár a vele ugyancsak
ellenséges Közép-Itáliába küldte őket, s egészen a
bizánci fennhatóság alatt álló Tarantóig jutottak
(77. kép).
Miután Bogát csapatai hazatértek, Berengár ismét nehéz helyzetbe került. Vereséget szenvedett az
ismét fellázadt hűbéreseitől valamint Burgundi Rudolf hadaitól, feladni kényszerült fővárosát, Páviát is,
maga pedig Veronába húzódott vissza. Szorult helyzetében megint a magyarokhoz fordult, akik Szalárd vezér irányításával újabb sereget küldtek a
megsegítésére. A kalandozó csapatok ostrom alá
vették a Rudolfnak behódolt Veronát, amiről a
kortárs Liudprand cremonai püspök így emlékezett meg:
„Pávia városának falait sánccal vették körül, és körös-körül felütve sátraikat, megakadályozzák a polgárokat abban, hogy kijöhessenek. Minthogy ilyen erőkkel
szembeszállni nem voltak képesek, saját vétkeik következtében ajándékozással sem próbálják megengesztelni őket. Minthogy a magyarok őrjöngő serege […]
kedvét találja abban, hogy a városra özönével zúdítsa a lángot, az erős szélben elharapódzik a kis tűz, s
a magyaroknak nem elég csak lángokkal perzselni
őket. Mindenfelől összegyűlnek, s halált hozva fenyegetnek, fegyvereikkel ledöfik azokat, akiket megrémített
a tűz forrósága. Leégett a szerencsétlen, egykor csinos
Pávia, az úr testet öltésének 924. évében, március 15én, a 12. indikciókor, szombati napon, a nap harmadik
órájában. Ám a kegyes és mindenható Isten kardja
nem dühöngött a teljes megsemmisülésükig. Mert
bár vétkeik következtében Pávia leégett, mégsem
adatott az ellenség kezébe. Akik ugyanis életben
maradtak, vitézül szembeszálltak a magyarokkal.
Pávia felperzselése után egész Itáliában nem csekély
zsákmányt ejtve, a magyarok végül visszatérnek saját
országukba.”

77. kép ■ Honfoglalás kori sírokban talált itáliai és franciaországi érmék
■ Tiszanána-Cseh tanya (Heves m.), MNM 62.24. 3. Ezüst, átm:
1,9 cm
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KALANDOZÓ HARCOS SÍRJA
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN
Lakóház alapozása során találták 1970-ben a gazdag
férﬁsírt. A leletek egy része elveszett, de a megmaradt tárgyak elemzéséből még így is fontos történeti következtetések vonhatók le. A feltehetőleg magányos sírban nyugvó férﬁ fontos személyiség lehetett, erre utal szépen díszített tarsolylemeze. Sírjába
tették lovának a csontjait is, fegyverzetét harci balta,
csontmarkolatú íj és vashegyű nyilak alkották. Történeti szempontból egyedülálló fontosságú lelet a sírban talált 39 db ezüstpénz, melyek többségét a lószerszám szíjaira varrták, a többit pedig a tarsolyban
tartotta utolsó tulajdonosa. Az érmék nagyobb része franciaországi: Vastag Károly (884–888), Odo
(888–898), Guillaume Auvergne-i gróf (918–926)
brioude-i és toulouse-i veretei. Az itáliai dénárokat
I. Berengár rex (888–915) majd imperátor (915–
924) valamint Burgundi Rudolf (922–926) bocsátotta ki Milánóban és Páviában. Ezek az érmék a magyarok 924. évi hadjáratához kapcsolhatók, melynek
során szövetségesük, I. Berengár észak-itáliai uralkodó hívására jelentek meg Itália földjén, hogy a riválisai elleni küzdelméhez támogatást nyújtsanak. Segítségük elkésett, mert mire megérkeztek, Berengárt
ellenfelei már megölték. A magyarok ekkor Pávia
ellen támadtak, majd Burgundiába vonultak, s onnan
gazdag zsákmánnyal megrakodva tértek vissza hazájukba. A sírban lelt pénzek szinte pontosan kirajzolják ezt az útvonalat, a hadjáratnak feltehetőleg résztvevője lehetett a kiskunfélegyházi sírban nyugvó
harcos is. (78. kép.)

A püspök azonban rosszul tudta, mert a magyarok
nem azonnal tértek vissza hazájukba. Miután szövetségesüket, Berengárt ellenfelei időközben Veronában
meggyilkolták, nyugati irányba indultak. A korábban
Berengárral szövetséges Vilmos auvergne-i gróf biztatására Rudolf országát, Burgundiát és Dél-Franciaországot pusztították. Alighanem itt kerülhettek a kiskunfélegyházi vitéz birtokába az események főszerep-

78. kép ■ I. Berengár itáliai uralkodó pénzei egy honfoglalás
kori sírból, lószerszámdíszként felvarrva
Karos-Eperjesszög II/15. sír (Révész 1999 nyomán)

lőinek denárai, amelyeket aztán a lószerszámára varrt
s később magával vitt a sírjába is. Erről a hadjáratról
azonban még szerencsésen hazaérkezett, nem úgy,
mint egyik bajtársa, akit Burgundiában ért a halál. Az
ő sírját Apres-lès-Corps falu közelében ásták meg bajtársai, melléje tették szablyáját, háromküllős bronz
függesztőkarikával övére erősített tegezét és egy maroknyit a hadjárat során zsákmányolt pénzekből is.
Sírját kőhalommal fedték be, ezt elbontva lelték meg
földi maradványait a mészégetők a 19. század második felében. A közelmúltig ez volt az egyetlen, biztosan a kalandozókhoz köthető nyugat-európai sírlelet.
Ilyenek persze bizonyára másutt is lehettek, ezt jelzik
a Franciaország és Németország területén talált, a magyarok által használtakkal megegyező formájú lószerszámok, nyílhegyek, szablyatöredékek.
Itáliába azt követően is gyakran visszatértek a magyarok, hiszen a Berengár helyére behívott Burgundi
Rudolfot csakhamar elűzték korábbi párthívei. Helyére Provence-i Hugót (926–947) ültették, aki először társuralkodóként emelte maga mellé fiát, II.
Lothárt, majd utóbbi apja örökébe is lépett (947–
950). A magyarokat illető politikájukban mindketten Berengár nyomdokait követték, s gyakran igénybe vették segítségüket ellenfeleik megzabolázására.
A későbbi évek folyamán így került sor a magyarok
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79. kép ■ Zsákmányként Magyarországra került tárgyak honfoglalás kori sírokból
Bizánci függő ■ Nagyteremia (Teremia Mare, Románia), MNM 76/1877.4. (2 db) Aranyozott
bronz, 3,5×2,8 cm, ■ Bé-Szob (Pest m.), MNM 62.43.A. Ezüst, 4,5×3 cm
Félhold alakú, ill. csillagdíszes függők ■ Mojgrád (Porolissum, Románia), MNM 126/1880.1.
Bronz, 3,3×2,8 cm, ■ Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), MNM 105/1896.17-18. Ezüst, Sz: 5,8 cm
Csüngő ■ Szabolcsveresmart-Szelérd-domb (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), MNM 60.25.3.A.
Ezüst, átm: 2,6 cm
Morva díszgomb ■ Heves-Kapitányhegy (Heves m.), MNM 3/1938.1. Aranyozott vörösréz, átm:
4,2 cm
Köves gyűrű ■ Szob-Koliba (Pest megye), MNM 59.26.3.A, Ezüst, üveg, átm: 2 cm
Oroszlános csat ■ Szentlőrincpuszta (Budapest), MNM 42.1880.1. Bornz, 3×2,7
cm, ■ Tiszabura (Jász-Nagykun-Szolnok m.), MNM 20/1934.1.3. Bronz, 6,7×3,1 cm
Niellódíszes szíjvég ■ Benepuszta (Bács-Kiskun m.), MNM 9/1846.f. Aranyozott
ezüst, 4,5×2,5 cm
Karoling-normann kengyel ■ Ismeretlen lelőhely, MNM 61.132.2.A. Vas, M: 16,2
cm, Sz: 13,4 cm,talp Sz: 4,1 cm
Amfora ■ Sóshartyán (Nógrád m.), MNM 12/1936.3. Agyag, máz, M: 29,8 cm

Rómában (927, 933, 940), Apuliában (927, 947),
Toscanában (927), és egy 937-ben vezetett hadjárat
alkalmával Capua, Benevento, Nápoly és
Montecassinó térségében való megjelenésére is. Ez
utóbbi hadjárathoz fűződik egy igen becses forrásunk, amelyben Leo Marsicanus Monte Cassinó-i
szerzetes tételesen felsorolja, hogy a magyarok milyen
portékát kívántak megszerezni az általuk kiváltott
foglyokért cserébe:
„1 nagy ezüstből való korona ezüstláncokkal. 1 aranyozott ezüst tömjénfüstölő. 4 ezüstserleg, 3 ezüstkanál egy
libra [kb. 340 gramm] súlyban. 20 tarentumi [aranypénz]. Egy rózsaszín miseruha 15 bizánci arany értékben,
egy másik miseruha ezüstös szegéllyel 16 bizánci arany
értékben és még egy másik oroszlándíszítéssel. 4 palástszegély, négy lépés hosszú, három tenyér széles. Rózsaszínű
oltárterítő 16 bizánci arany értékben. 16 legfinomabb
szőnyeg 67 bizánci arany értékben. Amasuri szövet 8 bi-
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zánci arany értékben. 3 ostyatartó 13 bizánci arany értékben. 3 selyempárna 10 bizánci arany értékben.”
Látható tehát, hogy a zsákmánynak csak igen csekély részét alkotta az arany, a 20 solidus ugyanis
mindössze 90–100 grammot nyomott. Ennél valamivel tetemesebb lehetett az ezüsttárgyak súlya, de
erről még hozzávetőleges ismereteink sincsenek, a
három ezüstkanál kivételével. Vitathatatlan viszont,
hogy messze a legértékesebbek a finom textíliák, párnák és szőnyegek voltak. Érdekes módon hasonló kép
tárul elénk másutt is, ahol részletesebb információ áll
rendelkezésünkre a kalandozók által megszerzett javakról. Mint láttuk, már etelközi hazájukban is brokátot,
gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat kértek a
kercsi vásáron szláv rabszolgáikért cserébe. A Theotmár
érsek által a pápához intézett mentegetődző levélben
az ezüstpénz mellett ugyancsak textíliákról esik szó.
A 934. évi Bizánc elleni hadjárat során ejtett foglyai-

kat az eseményről részletesen tudósító Maszúdi szerint szintén szövetdarabokból készült ruhákra, valamint brokát- és selyemruhákra cserélték el. Mindez
azért különösen fontos a számunkra, mert a kutatók
és a tájékozott olvasók egyaránt a 10. századi magyarok nemesfémekben gazdag hagyatékáról, arannyalezüsttel kibélelt sírjairól tudnak. Ez azonban távolról
sem felel meg a valóságnak.
Nézzük meg, hogyan viszonyul mindez a konkrét
adatokhoz. Kísérletképpen ugyanis lemértük néhány
„legendásan gazdag” felső-Tisza-vidéki temető nemesfém leleteinek összsúlyát. A 20 síros tiszavasváriaranykerti táblai temetőben lelt összesen 138,8 g
ezüst igazán nem nevezhető jelentős mennyiségnek.
Ráadásul ennek több mint a fele, 70,6 g egyetlen sírból került elő. Ehhez mindössze egyetlen arany hajkarika és egy, csüngőtagján aranygömböcskékkel díszített fülbevaló járul még 5 g súlyban. A 18 síros
bezdédi temetőben 116,69 g ezüstöt találtak (ennek
felét a 16. sír ruhadíszei teszik ki) valamint egyetlen
arany hajkarikát (4,5 g), a 26 síros kenézlői II. temető
ezüsttárgyainak összsúlya pedig 559,89 g, melyhez
ugyancsak egyetlen arany hajkarika társul. Jellemző
adat, hogy a Kárpát-medence kimagaslóan leggazdagabb honfoglalás kori temetőit rejtő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a Jósa András Múzeum mindössze 233,9 grammnyi 10. századi aranytárgyat őriz
(a geszterédi és a rakamazi leletekkel együtt)! A sort
még lehetne folytatni, de a tendencia nyilvánvaló: e
mellékletekben valóban gazdag felső-tiszai temetőkben egy-két kivételtől eltekintve csak csekély, mindössze 15-50 dekagrammnyi ezüst és elenyésző súlyú
arany található. Összehasonlításképpen: a 40-60 esztendeig használt temetőkben talált ezüst mennyisége
temetőnként nagyjából megfelel annak a három
ezüstkanál súlyának (1 libra=340 gramm) amelyet a
magyarok 937-ben Capua környékén egy fogolyváltság részeként szereztek. Komolyabb ezüstmennyiség
mindössze néhány gazdag női sírban fordul elő: a
balotaszállási nagyasszony rozettás lószerszámveretei
243,41 grammot, a törtelié 517,8 grammot nyomnak,
a díszes ruházatban eltemetett bojárhalmi asszony ruhadíszei pedig 659,45 g súlyúak. A szabolcsi 10. századi temetők aranytárgyainak összsúlya pedig annyit tesz
ki (233,9 g), mint egy-egy népvándorlás kori fejedelmi
sír egyetlen aranykarperece! Ideje tehát végleg leszá-

molnunk a történeti-régészeti szakirodalom egy részében az ’arannyal-ezüsttel bélelt’ honfoglalás kori
temetők makacsul tovább élő képével.
Nyilvánvaló, hogy az eleink birtokában lévő nemesfémmennyiségnek csak a csekély töredéke került
a sírokba, így a sírmellékletek súlya legfeljebb csak bizonyos arányokat, tendenciákat jelez, a hajdani zsákmány nagyságáról kevéssé tájékoztat bennünket. Ráadásul ez a „kincs” is sokfelé oszlott. Arról ugyan
nincsenek adataink, hogy a honfoglaló magyarok
miként osztották el a hadizsákmányt és a béke megváltása fejében kapott pénzjáradékot, de nyilván nem
maradt egy kézben. Az utóbbiból a fejedelem mellett
feltehetőleg a törzs- és nemzetségfőknek is tekintélyes
summa járt, s az adott hadjáratban részt vevő kisebbnagyobb rangú vezetők és a harcosok is megkapták a
részüket (79. kép).
A sírokban talált ezüst (és elvétve arany) méltóságjelvények, ékszerek, ruhadíszek és lószerszámveretek
viszonylag csekély súlya a korabeli magyar gazdasági
élet bizonyos vonásaira is utalhat. Az európai
dirhemforgalom, valamint az ezüstkincsek vizsgálata
során Bálint Csanád felvetette azt a lehetőséget, hogy
azokon a területeken, illetve azoknál a népeknél, ahol
és amelyeknél a nemesfém nagy tömege holt anyaggá
(ékszerré vagy elrejtett kinccsé) vált, így kikerült a
gazdaság körforgásából, a piaci forgalom és a kézművesség jelentéktelen vagy esetleges lehetett. A jelek
szerint a honfoglaló magyarság esetében erről aligha
lehetett szó. A birtokukban lévő nemesfémet ugyanis
csak nagyon is visszafogott módon használták fel ruházatuk, felszerelésük felékesítésére, bármilyen okból
elásott kincsleleteknek pedig Magyarországon (a
huszti dirhemkincset leszámítva) nincs nyomuk ebben az időszakban (80. kép). A tehetősek vagyonukat
bizonyára igyekeztek megforgatni. Halványan erre
utalhatnak írott forrásaink is. Mind a prágai, mind a
perejaszlaveci vásárokon a Magyarországról érkező
mohamedán, zsidó és magyar kereskedők árui közt
hangsúlyosan szerepel az ezüst mint exportcikk. E kereskedelmi tevékenységet természetesen sem alábecsülni, sem túlértékelni nem szabad. Európa piacai a
korábbi pangás után ez idő tájt kezdenek lassacskán
éledezni, bár igazi felvirágzásuk csak a 11. század végén következik be. Azt a megállapítást, hogy a 10.
század első hat-hét évtizedében Magyarországról

91

80. kép ■ Ruházatra felvarrt nyugati ezüstpénzek egy honfoglalás kori sírban
■ Karos-Eperjesszög II/52. sír (Révész 1999 nyomán)

nyugat felé kizárólag hadiutak, nem pedig kereskedelmi utak vezettek, az írott források tükrében is túlzottnak tarthatjuk. Amikor a córdobai államférfi,
Haszdaj ibn Saprut a 10. század közepén levelet akart
küldeni József kazár kagánnak, azt Magyarországon
élő hittestvéreinek a közvetítésével juttatta el a címzetthez, ami halványan ugyan, de mégiscsak valamiféle kapcsolatra, összeköttetésre utal, nem pedig teljes
elzárkózásra.
Itália földje mindenesetre egészen a 10. század közepéig az ezüst és a luxuscikkek biztos forrásának számított. Provencei-i Hugo továbbra is fizette a rendszeres évi pénzjáradékot, amelyért 947-ben személyesen egy Árpád-házi herceg, Taksony ment el serege
élén. Az itáliaiak persze igyekeztek minél gyorsabban
megszabadulni az ilyesfajta vendégségtől. Ha akadt
valami helyben elintézendő nézeteltérés ellenfeleikkel
(s ilyen többnyire akadt), azt a magyarokra bízták, így
került egy kalandozó csapat 940-ben Róma környékére. Ha azonban véletlenül nyugalom honolt, akkor
is igyekeztek valamilyen kecsegtető lehetőséget megcsillantani előttük. 942-ben például Hugo király úti
kalauzokat adott melléjük, s a távoli Ibériai-félszigetre irányította őket. E hadjárat részletes leírása Abu
Marwan ibn Hajjan córdobai államférfi krónikájában
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olvasható. Egyetlen fennmaradt kéziratát Rabatban
őrzik, s alig több mint két és fél évtizede tették közzé.
Az ibn Hajjan által leírtak azonban nemcsak a hadjárat eseményeit mondják el, hanem rendkívül fontos
információt tartalmaznak a magyarok vezetőiről is:
„E vad nép támadása Andalúzia felső végei ellen Katalónia felől jött. Amerre csak ott elvonultak, mindenkit
leigáztak. A felső végek szélén, Lérida városának kapujában […] ütöttek tábort. Előőrseik törtek be Oden-ba,
Cerdanyába és Huesca városába. Foglyul ejtették […]
Barbastro városának urát, szombaton, letáborozásuknak harmadik napján. Igen nagy számban voltak, hatalmas tömegben. Az élelmük elfogyott és az ország kivetette őket magából. Hét vezér alá tartoztak, egyikőjüket,
közülük a legtekintélyesebbet tyīla-nak [Gyula] hívták,
őt követte ’.h.r [Ecser?], .l.h.w.d.y, [Bulcsudi], n.s.m’.n
[Basman?], l.(x).s [talán Lis, Lél, vagy Laber, Alper,
Alpár], r.w.d [Grud? Glad?] és h.d.h.d.y [harhadi,
harka]. Ezek a turkok Lérida városát nyolc napig tartották ostrom alatt. Isten azonban megóvta tőlük a muszlimokat, akik sokaságuk ellenére is felvették velük a harcot. Visszavonultak hát táborukba reményvesztetten.
Isten ellenségeinek az élelme elfogyott és takarmánynak
is híján lettek, teljesen szétzilálódtak. Az őket jól ismerők szerint e turkok országa mesze keleten van […] Andalúzia földjéig nagy távolságot tettek meg, pusztaságban […] Köztük és Lombardia között nyolcnapi járóföld van, szálláshelyeik a Duna folyó mentén vannak,
ők maguk pedig nomádok, mint a beduinok. Városaik
nincsenek, sem házaik, hanem nemezsátrakban laknak,
szétszórt táborhelyeken. [Szeptember 3-án] pedig megérkezett Muhammad ibn Masim miniszternek, Zaragoza urának követe s vele öt fogoly turk férfi, akiket meghagytak eredeti külsejükben és ruházatukban. Kordova
alatt, a qarqarit-i új palotába vitték őket, mert [a kalifa] ez idő tájt mint tuszkulánumában lakott itt. A kalifa megszemlélte őket, felvették az iszlám vallást, majd
besorozta őket testőrei közé.”
A forrás egyik legbecsesebb emléke számunkra a
hét nevet, illetve méltóságot tartalmazó lista. A kutatók között élénk vita bontakozott ki arról, hogy e személyek a Léridáig jutott kalandozó sereg vezérei voltak-e, avagy a korabeli magyar álam vezetői? Magunk
ez utóbbi feltevést tartjuk valószínűbbnek, hiszen a
magyarság két legfőbb vezetője, a gyula és a harka egy
időben aligha hagyta volna ott az országot. E forrás-

ból az is nyilvánvaló, hogy 942-ben Bulcsú még nem
tölthette be a harka méltóságot, hiszen nevét e címtől
függetlenül említik a felsorolásban. Sajnos a magánhangzókat nem jelölő arab írásmóddal megörökített
többi négy név (Basman, Ecser, Lél vagy Alpár, Glád)
megfejtése igen bizonytalan. A kézirat ugyanis több
helyen sérült, s a szöveg facsimile kiadása alapján sem
dönthető el több helyen egyértelműen, hogy a pergamen milyen betűket vagy központozást tartalmaz.
Néhány esztendő múlva Itália kapui bezárultak a
magyarok előtt. 951-ben ugyan még rendben átvonultak Észak-Itálián hogy Aquitániába menjenek,
hazatérőben azonban már a terület új uraival találták
szembe magukat. Időközben ugyanis I. Ottó német
uralkodó elűzte II. Berengár itáliai királyt, s maga
vette fel a királyi címet. Ez egyben azt is jelentette,
hogy a magyarok nem számíthattak többé a 904 óta
az itáliai királyok által rendszeresen fizetett hadiadóra, másrészt pedig a terület a továbbiakban megszűnt
mint a francia tartományok elleni szabad átvonulást,
illetve a hadak biztonságos pihenését lehetővé tevő
szövetséges állam. Lombardia ezt követően már csak
egyszer látott kalandozó magyar sereget, 954-ben,
amikor Bulcsú harka erre tért vissza Lotaringiát és
Burgundiát érintő hadjáratáról.

HADJÁRATOK A KELETI FRANK KIRÁLYSÁG
ELLEN
A politikai viszonyok átalakulása a keleti frank királyságban végbement komoly mértékű változásokra vezethető vissza. E hadszínteret a 907. évi pozsonyi csatánál hagytuk el. Térjünk most vissza oda, hogy láthassuk, mi minden történt németföldön az azóta
eltelt évtizedek során.
Gyakran felbukkantak a magyar csapatok a keleti
frank tartományokban is. Miután egyik fejedelmüket, Kurszánt a bajorok egy lakomán orvul megölték,
pusztító hadjáratokat vezettek Bajorország, Szászország, Türingia, Svábföld, Burgundia, Lotaringia területére, de eljutottak Dániáig is. Az Ostmark részének
tekintett Pannónia elveszítését elfogadni nem akaró
frank uralkodó seregének támadását a magyarok 907ben a pozsonyi csatában visszaverték. Gyermek Lajos

uralkodásának nem volt egyetlen olyan éve sem, amikor magyar csapatok ne portyáztak volna német területen. Éppen ezért nehezen érthető, hogy a német
uralkodók pénzei miért csak ilyen csekély számban
fordulnak elő a 10. századi magyar sírokban. E hiányt
csak részben magyarázhatjuk azzal, hogy a megszerzett érméket a magyarok főként nemesfém alapanyagnak tekintették, beolvasztották s a saját ízlésüknek megfelelő ékszereket, ruhadíszeket vagy méltóságjelvényeket készítettek azokból. Nyilván hasonló
volt a sorsa az itáliai pénzeknek is, ennek ellenére
azokból nagyságrendekkel nagyobb mennyiséget ismerünk a korszak Kárpát-medencei leletei között. Az
egyik magyarázat talán az lehet, hogy a német tartományok által a magyaroknak fizetett békeváltságot
nem pénzérmékben, hanem ezüstrudakban rótták le.
918–937 között Arnulf bajor herceg, 924–933 között pedig I. Henrik király fizetett éves rendszerességgel békeváltságot. Mindez persze nem magyarázza a
magyarok által hadizsákmányként szerzett érmék felbukkanásának csekély számát.
A bajor–magyar határ egy szakasza akkoriban az
Enns folyó mentén húzódhatott, melynek bal partján a
bajorok felépítették határerődjüket, Ennsburgot. A Dunától északra lévő területeket egészen a Morva folyóig
a magyarok 902 körül csatolták országukhoz, amikor
leverték a morva fejedelemséget. A magyarok hódításaikat a 907. július 4–6-án vívott pozsonyi csatában
aratott győzelmükkel szilárdították meg, amelynek
során megsemmisítő vereséget mértek a támadó keleti frank birodalmi hadakra. 919-ig szinte egyetlen év
szünet nélkül támadták a magyarok a német területeket. A hadjáratok kisebb-nagyobb megszakításokkal
egészen 955-ig folytatódtak.
A bajorországi védelem kiépítésének élére a pozsonyi csatatéren holtan maradt Liutpold herceg fia és
utóda, Arnulf herceg állott. Arnulf hozzákezdett a
várak és városok megerősítéséhez, a portyázó magyar
csapatok ellen pedig mozgékony lovas csapatokat
szervezett. Mindez persze sok kiadással járt. Hogy ennek fedezetét előteremtse, hozzányúlt a világi papság
és kolostorok vagyonához is, amivel magára vonta az
egyháziak rosszallását, ezért illették a „Gonosz” előnévvel. Pedig törekvése csakhamar meghozta első
eredményeit: 909 augusztusában egy portyáról hazatérő magyar csapatot meglepett és szétvert a Rott fo-
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lyónál. Tudatában volt azonban, hogy ez csupán apró
részsiker, ezért megegyezett a magyarok vezetőivel,
hogy 15 éven át békében átengedi országán csapataikat, ha azok megkímélik a lakosságot. Hasonló sikert
aratott 913-ban is; a Burgundiát és Dél-Németországot feldúló, zsákmánnyal megrakodott magyar sereget az Inn folyó közelében, Aschbachnál szétverte.
Ezt követően, a korábbiakhoz hasonló feltételekkel
megint békét kötött a magyarokkal.
A többi keleti frank tartomány nem bizonyult
ilyen szerencsésnek a védekezés tekintetében. Már a
pozsonyi csatát követő esztendőben, 908-ban Türingiát érte támadás, Eisenach mellett szétverték
Burkhard herceg seregét, s maga a herceg is holtan
maradt a csatatéren. A kalandozó seregek egyik legfényesebb sikersorozatukat 910-ben aratták. Augsburg
alatt, a Lech folyó síkságán maga a király, az akkor 16
esztendős Gyermek Lajos vezette az alemann sereget.
A történtek Liudprand püspök tolmácsolásában maradtak ránk:
„…a magyarok öldöklést szomjazó s harcra áhítozó
serege meglepte ezeket, mármint a még ásítozó keresztényeket; egyeseket ugyanis a nyílvesszők hamarabb riasztottak, mint a kiáltozás, másokat pedig, akiket ágyukban döftek át, sem a lárma, sem a sebek nem ébresztettek
fel, mivel előbb hagyta el őket a lélek, mint az álom.
Tehát innét is, onnét is heves ütközet kezdődött, s a türkök megfordulva – mintha megfutamodnának – serényen kilőtt lövedékeikkel, azaz nyilaikkal sokakat leterítettek […] A leszálló nap már hét órát jelzett, és a hadiszerencse Lajos seregének kedvezett, midőn a felettébb
ravasz türkök – szemtől szembe csapdát készítve – futást
színleltek. Amikor a királynak cselre nem gondoló népe
igen nagy lendülettel üldözni kezdte őket, a lesben állók,
akiket legyőzötteknek véltek, minden oldalról rájuk törtek, és legyilkolták a magukat győztesnek tartó keresztényeket. A király maga is elcsodálkozott azon, hogy győztesből legyőzötté vált, és a nem sejtett csapás így még súlyosabban érintette. Az ember láthatta, hogy a cserjéket
és a mezőket szanaszét hullák borították, a patakok és
folyók vizét vér festette vörösre; még a lovak nyerítése és a
kürtök harsogása is rémítő hatással volt ekkor a menekülőkre, az üldözőket viszont egyre inkább buzdította […]
[A magyarok] végigszáguldoztak a bajorok, a svábok és
a szászok országán. Senki sem akadt, aki megjelenésüket
megvárta volna, kivéve azokat, akik a természet által
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vagy a nem csekély fáradság révén megerősített helyeken
tartózkodtak. Itt a nép számos éven keresztül adófizetőjük lett.”
A látványos, klasszikus keleti lovas taktikával kivívott Lech-mezei győzelemmel még nem volt vége e
hadjáratnak. Tíz nappal később ugyanis hasonló diadalt arattak a frankok ellen is, akiknek vezetője,
Gebhard herceg elesett a csatában.
Látható, hogy valamiféle tudatos védelem kiépítése
ekkoriban még csak Bajorországot jellemezte. A részekre tagolt, erős központi vezetést nélkülöző ország
tartományai maguk próbálkoztak meg az ellenállással, egyelőre kevés sikerrel. Így maradt ez az utolsó
karoling uralkodó, Gyermek Lajos halálát követően
utóda, I. Konrád (911–918) uralma idején is. A magyar csapatok 915-ben ugyanis már Brémáig és a dán
határvidékig hatoltak. Konrád király nemhogy tanult
volna a bajor példából, hanem a magyarokkal való
cimborálás vádjával 914-ben elűzte Arnulf herceget,
aki családjával és kíséretével együtt a minapi ellenségtől kért (és kapott) menedéket. Sőt nem csak oltalmat talált, de katonai segítséghez is jutott, így szerezhette vissza 918-ban hercegségét, amelyet újabb kilenc esztendőre szóló békeszerződéssel igyekezett
megóvni a magyaroktól. A királyi trónt azonban nem
sikerült megszereznie, arra a szász I. (Madarász) Henrik (919–938) ült. Henriknek hamar bemutatkoztak
a magyarok, 919-ben megverték, majd továbbvonultak Lotaringiába. Az új uralkodó első részsikerét csak
924-ben érte el. Ekkor a Szászországban kalandozó
magyar sereg egyik vezérét sikerült elfogni, s szabadon bocsátása, valamint évenkénti békeváltság fizetése fejében kilencesztendei viszonylagos nyugalmat
biztosított országának. Mivel Arnulf herceg is megújította a korábban kötött szerződést, a magyar fejedelmek hosszú évekig kardcsapás nélkül jutottak jelentős összeghez, amelyből bőségesen részesedett a
katonai kíséret és a törzsi-nemzetségi arisztokrácia is.
Akkoriban Észak-Itáliától Bajorországon, a német
tartományokon át Csehországig terjedt az a terület,
amely a magyar fegyverek erejét adófizetéssel ismerte
el (81. kép).
Madarász Henrik azonban jól kihasználta a lélegzetvételnyi szünetet. Arnulf példájára elrendelte menedékvárak építését, s fegyelmezett, nehézfegyverzetű
sereg felállításába kezdett. Nyilván észlelte ugyanis,

81. kép ■ A magyarok nyilaitól és kardcsapásaitól elesettek sírja a németországi Bietigheimben. Egyikük gerincébe nyílhegy
fúródott.
(Schulze-Dörlamm 2006 nyomán)

hogy a könnyűlovas magyarok a jól megerősített helyek ostromával nehezen boldogulnak. A német vereségek másik oka pedig a gyenge központi hatalom
nyomán szétaprózott ellenállás volt. Lassanként sikerült rákényszerítenie akaratát az önállóságukat féltékenyen óvó hercegekre, s behódoltatta a magyar csapatokat folyamatosan átengedő cseheket és a nyugati
szláv dalaminceket is. Katonáitól pedig megkövetelte
az engedelmességet, a parancs szerinti egységes csapatmozgást. A korabeli összecsapásokban ugyanis az
egyéni vitézség dominált, az utasításokat gyakran
semmibe vevő virtus, s ez a fegyelmezett, vezetőik parancsaival egy emberként mozgatott magyar seregek
ellen gyakran vezetett katasztrofális vereséghez. A visz-

szavonulást, színlelt menekülést gyávaságnak tartó és
tökéletesen félreértő német harcosok így újra és újra
konokul besétáltak a nekik állított csapdába.
I. Henrik, immár felkészültnek érezve országát az
összecsapásra, 932-ben üres kézzel küldte haza a békeváltságért megjelenő magyar követeket. A válasz
nem váratott sokáig. Ám amikor a következő esztendőben a felvonuló magyar sereg szembe találta magát
Merseburg közelében, egy Riade nevű helyen Henrik
jól felszerelt s immár fegyelmezett csapataival, rövid
úton hazafele vette az irányt. Ettől kezdve németföldön soha többé nem értek el jelentős sikert a magyar
csapatok. Az igazi változás e fronton ekkor következett be, az augsburgi csatáig még hátralévő 22 esztendő lényegében nem több, mint hoszan elhúzódó utójáték. Madarász Henrik uralma alatt el is kerülték az
országot, csak annak halála után jelentek meg ott ismét. Igyekeztek kihasználni a trónutódlás körüli belvillongásokat, I. Ottó bizonytalan helyzetét. Az új
uralkodó azonban apjához hasonlóan energikusnak
mutatkozott, s 938-ban Szászországban megfutamította a magyarokat. Utóbbiak számára az is érzékeny
veszteség volt, hogy 937-ben elhunyt kitartó szövetségesük, Arnulf herceg. Fiát, aki fellázadt ellene, Ottó
elűzte, s Bajorország élére Arnulf öccsét, a hozzá hű
Bertholdot állította. Utóbbi meg is hálálta a bizalmat, 943-ban az ausztriai Wels mellett szétvert egy, a
Traun folyón zsákmánnyal megrakodva átkelő magyar sereget. Eberhard halála (947) után pedig Ottó
saját öccsét, a kíméletlen Henrik herceget nevezte ki
Bajorország élére, aki 948-ban a bajor–cseh határnál
lévő Nordgauban megállította a betörni készülő magyar csapatot. Három esztendő múltán már maga
Henrik herceg tört be a nyugati határvidékre – a pozsonyi csata óta első alkalommal lépett idegen sereg
Magyarország földjére.
Miután ekkor már az Itáliai Királyság is Ottó
fennhatósága alá került, az onnan csörgedező pénzforrás is elakadt. A magyarok csak akkor szánták rá
magukat az újabb hadjáratra, amikor Németországban újabb zavargások törtek ki, s az I. Ottó ellen fellázadt hercegek – köztük saját veje, Vörös Konrád –
segítségül hívták őket. Mire azonban megérkeztek, a
megrettent lázadók már nem merték vállalni a király
elleni harcot. A Bulcsú harka által vezetett magyar
sereget inkább továbbküldték Lotaringiába, amely
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nem is Németországon, hanem Lombardián át tért
haza zsákmányával.
A végjáték a következő esztendőben zajlott le.
Falicsi nagyfejedelem udvarában ekkorra már alighanem tetőfokára hágott a különböző érdekcsoportok
küzdelme, amelynek oka a korábbi befolyási és járadékfizetői övezet széthullása volt. Az mindenki számára nyilvánvaló lehetett, hogy ennek eredője a Német
Királyság megerősödésében keresendő, hiszen I. Ottó
szerezte meg a Bajorország, Lombardia és Csehország
feletti ellenőrzést is. A korszak erős embere, Bulcsú
harka és követői nyilván abban látták a kiutat, ha ezt az
erős hatalmat valamiféleképpen megrendíthetik, hiszen így visszatérhetnek a ’régi szép idők’. Ezért amikor
955-ben Bajorországban újabb lázadás tört ki Ottó ellen, a helyzetet tökéletesen félreértve, soha nem látott
nagyságú (legalább 5-6000 főt számláló) sereggel indultak németföldre. Lovas osztagaik szerteszét rajzottak Bajorországban, majd – nem tanulva a korábbi
kudarcokból – az Ottóhoz hű Ulrik püspök által védett Augsburgot vették ostrom alá. Hiába vezették
azonban egyik rohamot a másik után a tisztjeik által
korbáccsal hajszolt harcosok, mindannyiszor véres fejjel kényszerültek visszavonulni, sőt még egyik vezérük
is holtan maradt a falak tövében. Időközben megérkezett az Ottó által összegyűjtött erős birodalmi sereg,
melynek hírére felhagytak az ostrommal s az újonnan
megjelent ellenség ellen indultak. A csata jól indult, a
magyar csapatok ugyanis lecsaptak a hátvédként viszszamaradt s a német sereg poggyászát őrző csehekre, s
meg is futamították őket. Ekkor azonban megjelent a
helyszínen harcosaival Bulcsú minapi szövetségese és
vendéglátója, Lotaringia hercege, Vörös Konrád és fegyelmezett lovasaival szétszórta a tábor fosztogatásával
elfoglalt magyarokat. A fejvesztett menekülést az országszerte az utakat és gázlókat őrző bajor népfelkelők
változtatták totális vereséggé. A kisebb-nagyobb csoportokban hazafelé igyekvő magyarokat támadták
ahol érték, s az egyik ilyen rajtaütés során fogták el a
seregvezéreket, Bulcsút, Lélt és Súrt is. A foglyokat Regensburgba kísérték, ahol a már halálos beteg Henrik
herceg rövid úton felakasztatta őket.
Az augsburgi csata értékelése, értelmezése kikerülhetetlen része a korszakkal foglalkozó történelmi
munkáknak, hiszen magyar kalandozó sereg soha
többé nem tette a lábát a keleti frank királyság terüle-
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tére. Ez azonban, mint fentebb már utaltunk rá, egy
hosszabb folyamat eredményeként történt így. Augsburg a Madarász Henrik által megkezdett és fia,
I. Ottó által folytatott központosító, országegyesítő politika végállomása volt. Nem a semmiből jött véletlen
vereség, előzmények nélküli katasztrófa, hanem egy
akkor már több mint húsz esztendeje zajló folyamat
végállomása. Éppen ezért helytelen, ha magának az
ütközetnek a szerepét hazai vagy külföldi történészek
túlértékelik. A kortársak még pontosan felmérték a
jelentőségét, s ezek közé tartozott elsősorban maga
I. Ottó király is. Számára az augsburgi diadal annyit jelentett, hogy megóvta országát a további magyar támadásoktól, s lehetősége nyílt arra, hogy a nyugati szláv
törzsekkel szembefordulva, még ugyanabban az esztendőben letörje az ő lázadásukat is. Fel sem merült
viszont benne az, hogy győztesként Magyarországra
támadjon, s megpróbálja megismételni Nagy Károly
avarok elleni, vagy Gyermek Lajos 907-es, magyarok
elleni hadjáratát, megkísérelve Pannónia, a hajdani
Ostmark visszaszerzését. Erre majd csak 75 esztendő
múltán szánja el magát a Lechfelden holtan maradt
Vörös Konrád herceg dédunokája, az első száli frank
uralkodó, II. Konrád császár. Ő is rosszul tette, véres
fejjel zavarták vissza Szent István király seregei.
Az augsburgi vereség kétségtelenül mélyreható következményekkel járt a magyarországi belső viszonyokban is. Nyilvánvalóvá vált, hogy az addig követett nyugati politikát nem lehet folytatni, a megerősödött Német-római Császárság kizárta annak a
lehetőségét, hogy az egymással rivalizáló uralkodók
viszályait kihasználva vagy egyszerűen csak a zavarosban halászva a magyarok hasznot húzzanak a helyzetből. Jóllehet konkrét forrás nem szól róla, de nagy valószínűséggel mégis csak a fenti események vezettek
Falicsi nagyfejedelem bukásához és Taksony felemelkedéséhez. Ez utóbbit megkönnyítette az a tény is, hogy
Bulcsú és legjelentősebb követői eltűntek a színről, s a
fejedelmi kíséret és a törzsi-nemzetségi arisztokrácia is
komoly vérveszteséget szenvedett az elmúlt évtizedek
hadjáratai során. Ekkor kerülhetett sor e kíséret korábban már említett (s temetőinek lezárulásával régészetileg is jelzett) felszámolására és széttelepítésére, s a hatalmi központ helyének megváltoztatására is. Taksony
feleséget is keletről hozott magának, s uralma idején
telepített be volgai bolgár és besenyő csoportokat, bi-

82. kép ■ Bizánci aranypénz egy honfoglalás kori sírból
■ Orosháza-Belső Monori tanyák, MNM 63.71.1.A. Arany, átm: 1,9 cm

zonyára ezzel is hatalmi bázisát akarván megerősíteni.
Gyökeresen azonban még nem tudott szakítani elődei politikájával. Habár a Nyugat-Európába vagy Itáliába vezető hadi utak lezárultak, a kalandozó hadjáratok még tovább folytatódtak az ő uralma idején az
egyetlen lehetséges irányba, Bizánc felé.
A magyarok már a 930-as évek elején, a Madarász
Henriktől Riade mellett elszenvedett kudarc nyomán
igyekeztek a kiesett bevételt új forrásokkal pótolni, s
erre Bizánc irányában találtak lehetőséget. 934-ben
besenyő szövetségeseikkel komoly vereséget mértek a
birodalom csapataira, s ötévenként sikerült is kicsikarniuk a „béke” megújítását s a békeváltság folyósítását. Nem véletlen, hogy ekkortól jelennek meg nagyobb számban a magyar sírokban az arany solidusok
és az ugyanonnan származó ezüstpénzek (82. kép).
Augsburg után azonban ez a forrás is elapadni látszott. A jól tájékozott és pénz dolgában igen érzékeny
bizánci udvar 957-ben beszüntette a járadékfizetést,
amit az ismételt hadjáratokkal (958, 961, 968) sem
sikerült újból kicsikarni. Utolsó nekirugaszkodásként
970-ben vonult fel nagyobb magyar sereg ezen a
fronton, de a besenyőkkel és Szvjatoszláv kijevi fejedelemmel kötött szövetség ellenére Arkadiopolisznál
Tzimiszkész János császár csapatai arattak győzelmet.
Ez volt az utolsó kalandozó hadjárat.

Az agg Taksonyt a 970-es évek elején fia, Géza
(972–997) követte a fejedelmi tisztségben. A Taksony alatt megkezdődött belső átszervezések nagy
lendülettel folytak az ő uralma idején is. A régészeti
leletek alapján feltehetőleg az ő nevéhez fűződik az
újjászervezett katonai kíséret felállítása, s megkezdődött annak nyugati típusú fegyverekkel (kétélű kardok, hosszú pengéjű lándzsák, nyéltámaszos balták)
való felszerelése. Jellemző adat, hogy az ilyen típusú
(de még pogány módra eltemetett, s íjászfelszerelést is
használó!) harcosok mellett eddig még egyetlen a kalandozások korából való érmét sem találtak.
A kalandozó hadjáratok során a 10. század közepe
felé egyre sűrűsödő kudarcokból, majd az augsburgi
csatavesztésből (955) a magyarok ekkoriban uralomra kerülő nagyfejedelme, Taksony (955–972) majd
utódai, Géza (972–997) és Szent István király
(997/1000–1038) levonták a haditechnikai jellegű következtetéseket is. Újjászervezett kíséretüket igyekeztek
nyugati típusú fegyverekkel, főként kétélű kardokkal
és nehéz döfőlándzsákkal felszerelni. Harcosaik azonban még nem alkottak nehézfegyverzetű csapattesteket, egyéb felszereléseik ugyanis arról vallanak, hogy ők
is lovas íjászok voltak. A korábbi méltóságjelvényeket,
a díszes fegyverövet azonban ők már nem használták,
az erre utaló leletek hiányoznak sírjaikból. Korszerűbb
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BIZÁNCI ARANY FÜLBEVALÓK KECELRŐL
Kecel határában egy homokbányával megsemmisített
temető hat sírját mentették meg. A mellékletek szerint
e temető azon ritka lelőhelyek közé tartozik, melyek a
10. század végére, esetleg a 11. század elejére keltezhetők,
s ennek ellenére viszonylag gazdag leletanyagot tartalmaznak. Az egyik női sírban a két bizánci arany fülbevaló
mellett rombusz alakú aranyozott ezüst ingnyakveretek
voltak, az egyik lovas férﬁsír pedig kétélű vaskardot és
egy ritka típusú harci baltát tartalmazott. A másik férﬁsírból egyedi megformálású övveretek kerültek elő: formájuk, motívumkincsük még a 10. század eleji hagyományt követte, de már tömör bronzöntvények (a korábbi típusok túlnyomó többsége kéregöntéssel készült,
anyaguk pedig aranyozott ezüst). E temető minden bizonnyal a 10. század második felében szervezett, új típusú fegyverekkel felszerelt katonai kíséret hagyatékának tekinthető. A veretes öv felbukkanása e korszak
sírjaiban már önmagában is szokatlannak tekinthető.

83. kép ■ Bizánci fülbevalópár
■ Kecel (Bács-Kiskun m.), MNM 3/1936.1. Arany 4,7×3,9 cm
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A ﬁnom mívű, granulációval és ﬁligránnal díszített
fülbevalópár a 10. századi bizánci ötvösművészet kiemelkedő alkotása. Ezt a formát a későbbiekben a Balkánon és Kelet-Európában ezüst- vagy bronzöntvényekkel igyekeztek utánozni. A keceli fülbevalók legközelebbi és kitűnően keltezhető párhuzama a Rosenberg-gyűjteményből ismert, az ott őrzött példány körívszalagján Ióannés Tzimiskés (969–976) bizánci császár
arcképe látható. Az ékszereken megﬁgyelhető sérülések és kopásnyomok hosszú, akár több évtizedes használatra utalhatnak, utolsó, idős korában elhunyt tulajdonosukkal az ezredforduló táján kerülhettek sírba. Ma
már nem lehet eldönteni, hogy kereskedelmi forgalomban, vagy a Bizánc ellen vezetett utolsó kalandozó hadjáratok (958, 961, 970) egyikének zsákmányaként kerültek-e Magyarországra, Taksony, illetve Géza fejedelmek újonnan szervezett katonai kíséretét gazdagítva.

86. kép ■ A szablyamarkolatú kardokkal a 10. század közepén a két fegyver előnyeit próbálták meg
egyesíteni – sikertelenül.
■ Szentbékkálla (Veszprém m.), MNM 11/1905.
Vas, H: 64 cm

84. kép ■ Az újjászervezett kíséret felszereléséhez
tartozó kétélű kardok és nyéltámaszos balta
■ Kétélű kard, Szob-Kiserdő (Pest m.), MNM
2/1937.20. Vas, ezüstberakás, H: 64,5 cm
■ Nyéltámaszos balta, Szob-Vendelin, MNM
13/1931.23. Vas, H: 14 cm, Sz: 9 cm
85. kép ■ Egyélű kard, amely valószínűleg Norvégiából került Magyarországra
■ Felsőszeli (Horné Saliby, Szlovákia),
MNM 84/1885=52.16. Vas, H:
82 cm

fegyverzetük révén azonban így
is komoly szolgálatokat tettek
az említett uralkodóknak az ellenlábasaikkal vívott államszervező harcok során. A nehézlovasság Magyarországon csak a
Géza fejedelem, majd Szent
István király korában betelepedő német
lovagok részvételével és szervezőmunkájuk
nyomán vált a királyi haderő részévé (84.,
85. kép).
Az új fegyverek alkalmazása új haditaktikát is követelt. A nyugat-európai harctereken egyre gyakrabban tapasztalhatták a
magyar harcosok, hogy a közelharc során
könnyű szablyáik nem eléggé hatékonyak
az ellenfél súlyos kétélű kardjaival szemben. Ezért próbálkoztak a század közepén
egy sajátos újítással: a zsákmányolt kardokat megkísérelték átalakítani, a saját kezükhöz formálni oly módon, hogy a markolatot a szablyákhoz hasonlóan az egyik él
felé hajlították, s ugyancsak a szablyákéra

emlékeztető, a penge felé ívelődő keresztvassal szerelték fel a fegyvert. Nyilván a szablya
és a kard előnyeit akarták e hibrid fegyverrel
egyesíteni, törekvésük azonban nem járt
eredménnyel. A két különböző fegyver
ugyanis nemcsak más-más lovaglás- és vívástechnikát kívánt, hanem alkalmazásuk különböző harcmodort is feltételezett. A kísérlet hiábavalóságát hamarosan felismerték,
hiszen alig egytucatnyi szablyamarkolatú
kardot ismerünk csupán a honfoglalás
kori sírokból. E 10. század középső harmadában megjelenő fegyverek a 970-es
évekre már el is tűnnek a magyarok felszereléséből (83. kép).
A 10. századi magyar könnyűlovasság
ugyanis kerülte a közelharcot, ellenfeleit távolról, nyílzáporral semmisítette meg. Ha
mégis ember ember elleni küzdelemre kényszerültek, a rövidre csatolt kengyelben felhúzott térdekkel lovagló harcos csuklóból forgatta szablyáját. A kardos-lándzsás lovas ellenben zárt
hadrendben támadott, s ellenfelét igyekezett közelharcra kényszeríteni. Ennek során nyújtott lábbal ült
a nyeregben, s karját vállból mozgatva teljes erővel
sújtott a kardjával. E látszólag lényegtelen, apró
mozzanatok is jelzik, hogy milyen mértékű átalakulás ment végbe, hiszen nem volt elég az új fegyvereket
beszerezni, de új harcmodort is kellett alkalmazni,
amelynek során még a régi, beidegződött mozdulatokat is újakkal kellett felváltani.
A kétélű kardos sírok a 10. század második felében
és a 11. század elején az Árpád-dinasztia főbb hatalmi
gócpontjai körül sűrűsödnek (Székesfehérvár vidéke,
Szabolcs megye, Ipoly mente), de kisebb számban bizonyára a törzs- és nemzetségfők is igyekeztek kíséretük számára beszerezni e fegyvereket. Használóikat a
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A SZÉKESFEHÉRVÁR-DEMKÓHEGYI TEMETŐ
Székesfehérvár területén a 10. század közepe táján nyitottak meg több temetőt, akkortájt, amikor az új nagyfejedelem e területet egyik hatalmi központjává tette.
Sajnos a nagyszabású építkezések révén a 19. század
végén és a 20. század első évtizedeiben e kulcsfontosságú lelőhelyek nagyrészt elpusztultak. Erre a sorsra
jutott a demkóhegyi temető is, amelynek az eredetileg
mintegy 150 sírjából csak 41-et tártak fel. A temetőt
az újonnan szervezett fegyveres kíséret egyik vezető családjának tagjai és szolgálónépeik használhatták.
Előbbiek fegyverzetében már feltűnik a kétélű kard, de
tovább használják a szablyát, fokost és íjászfelszerelést
is. Halottaikat pogány rítus szerint temették, hiszen sírjaikban megﬁgyelhetők a lovastemetkezések is. Asszonyaik még aranyozott ezüst veretes díszruhát hordtak.
A köznépi sírok szegényes ékszerkészletét az egyszerű

kutatók egy része a Szent István király törvényeiben
is említett miles réteggel azonosítja, az elterjedésükből levont történeti következtetésekkel azonban óvatosan kell bánnunk.
Nemcsak a fegyverzet alakult át, de változott a
lószerszám is. Ekkor tűnnek fel a sírokban az ún.
trapéz alakú, vállas kengyelek, melyek fülét és
szárait gyakran ezüst- vagy vörösréz berakással
ékesítették. E kengyelek azonban még a korábbiakhoz hasonlóan homorú talpúak, tehát puha
talpú csizmához valók voltak. A trapéz alakú kengyeltípus főként a kétélű kardokkal felszerelt lovasok
felszerelésére jellemző (87. kép).
Az ezredforduló évtizedeire tehető az a régészeti
periódus, amely Magyarország népeinek igen
nagymértékben hasonlóvá váló viseletét, egységesülését tükrözi vissza. A belső piacot elöntötték azok a kereskedelmi tucatáruk (hajkarikák, kar- és nyakperecek, gyöngyök,
gyűrűk, balkáni vagy bizánci típusú fülbevalók stb.) amelyek származástól és
etnikumtól függetlenül szinte uniformizálják a Magyar Fejedelemség,
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huzalkarikák, fülbevalók, gyöngyök, gyűrűk és karperecek jelzik. Noha a temetőt részletesen elemző Bakay
Kornél szerint annak használata a 950–1020 közötti
időszakra keltezhető, ennek több szempont is ellentmond. A leletanyagból hiányoznak az ezredforduló táján tömegesen elterjedő S-végű hajkarikák. Nehezen
lenne magyarázható az is, hogy az első magyar király,
Szent István (997–1038) által alapított, a keresztény
egyházszervezet kiépítésében kulcsszerepet játszó, s
később temetkezési helyéül is szolgáló bazilika szomszédságában – éppen az uralkodó kíséretének tagjai! –
pogány módon temetkeznének. E megfontolások alapján az tűnik valószínűnek (s ezt a leletanyag is alátámasztja) hogy a demkóhegyi temető használatának
felső időhatárát legkésőbb az ezredforduló éveinél
húzhatjuk meg (88. kép).

87. kép ■ A 10. század közepén kezdték használni a trapéz alakú, vállas kengyeleket
■ Muszka (Musca, Románia), MNM 45/1898-3-4, 9. Vas, ezüstberakás, M: 18,1 cm; Zabla: H: 30,5 cm

88. kép ■ Viselet a 10. század második felében
Székesfehérvár-Demkóhegy (Fejér m.),
■ Kaftánveretek (2 db), MNM 16/1898.7-8. Aranyozott ezüst, 4,4×4,3 cm
■ Csüngős kaftánveretek (4 db), MNM 16/1898.19-22. Aranyozott ezüst,
7,5×3,5 cm
■ Csüngős ingnyakveretek (4 db), MNM 16/1898.23-26. Ezüst, 2,5×2,1 cm
■ Gömbsorcsüngős fülbevalók (2 db), MNM 16/1898.31-32. Ezüst, H: 5,3 cm
■ Gyöngysor, MNM 16/1898.14. Üveg, átm: 6 cm
Székesfehérvár-Maroshegy
■ Hajkarikák (7 db), MNM 16/1898. Bronz, átm: 2,5-1,1 cm
■ Sodrott nyakperec, MNM 16/1898.36. Bronz, átm 14,9 cm
■ Huzalkarperec, MNM 16/1898.79. Bronz, átm: 6,5 cm
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89. kép ■ Kereskedelem révén Magyarországra került egyszerű ékszerek
Öntött szőlőfürtös függők ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.) (2 db), MNM 55.1.1084. Bronz, H: 4,5 cm
■ Ismeretlen lelőhely (töredék), MNM 36/1902.6. Bronz, átm: 2,6 cm
Félhold alakú, csillagdíszes függő töredéke ■ Prahovo (Szerbia), MNM 36/1902.4. Bronz, átm:
2,1 cm
Pentagrammával díszített gyűrű ■ Szob-Vendelin, MNM 188/1930.26. Bronz, átm: 2,1 cm
Fejesgyűrű ■ Bezdéd (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), MNM 86/1896.384. Bronz, átm: 2 cm
Lépcsősfejű gyűrű ■ Halimba-Cseres (Veszprém m.), MNM 55.1.629. Bronz, átm: 2,1 cm
Lunula ■ Tápiószele (Pest m.), MNM 25/1904.2. Bronz 5×3,8 cm, ■ Piliny MNM 52.1950.4. Bronz,
3,1×2,5 cm ■ Csepel MNM 2/1933.2. Bronz, 4,3×4,1 cm
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majd 1000-től a Magyar Királyság népeinek megjelenését (89. kép). Eltűnt korábbi, keleti típusú pompa,
külső megjelenésük alaposan megváltozott. Hasonló
folyamat már korábban is lejátszódott e térségben,
éppen a magyarok előtt itt élt avarok idején. Ott is a
külső hadjáratok kudarca, Bizánc 626-ban történt sikertelen ostroma indított el egy nagyarányú belső
változást, amelyik a 8. század tucatárukban bővelkedő nagy temetőinek képében köszönt vissza.
Az avarokkal szemben a magyarok vezetői azonban nem a bezárkózást választották, amely lassú elsorvadást és a későbbi biztos pusztulást eredményezte volna. A frissen uralomra került fejedelem, Géza
követei már 973-ban megjelentek Quedlinburgban
I. Ottó előtt, s jelezték hogy készek a kereszténység
felvételére. A birodalom belső bajai azonban ezt a folyamatot némileg lelassították. Géza igyekezett magát távol tartani e konfliktusoktól, teljes mértékben
azonban ez nem sikerülhetett neki. A nyugati gyepű
hamarosan ismét fegyverek csörgésétől lett hangos.
A határ itt részben a bajor telepesek fokozatos beszivárgása révén, részben pedig a 10. század második felében folyt bajor–magyar határ menti csatározások következtében fokozatosan keletre tolódott. Egyes történészek véleménye szerint már a lechfeldi csata (955)
után visszavonták a magyar határőröket a Traisenig
vagy a Bécsi-erdőig, mások szerint erre csak a 970-es
években került sor, amikor Civakodó Henrik bajor
herceg kiszorította a magyarokat erről a vidékről.
Az írott források nem említik azt, hogy a magyarok bekapcsolódtak volna a Civakodó Henrik és a II.
Ottó császár közötti háborúskodásba. Az osztrák–
magyar határ minden bizonnyal a 991-ben lezajlott
csatározások során alakult ki véglegesen, amikor is a
magyarok feladták a Bécsi-medencét és visszavonultak egészen a Lajtáig. A béke véglegesen 996-ban,
Civakodó Henrik herceg halála után állt helyre a bajorok és a magyarok között. Ennek jegyében Géza
fejedelem fia, István (aki később a magyarok első királya lett) feleségül vette az ifjabb Henrik herceg testvérét, Gizellát. E családi kapocsnak köszönhetően a békés viszony akkor is folytatódott, amikor az ifjú bajor
herceg II. Henrik néven a német királyi, illetve a német-római császári trónon ült (1002–1024). A történelem fintora: a magyarok első királynéja, a napjain-

90. kép ■ Mellkereszt
■ Arad-Földvárpuszta (Arad,
Románia), MNM
13/1898.21. Bronz, M:
4,1 cm Sz: 2,5 cm

kig tisztelt és megbecsült Gizella a korábbi ősellenség
unokája volt!
A falvak határában meghúzódó sírhalmok még évtizedekig jelezték a pogány ősök nyughelyét. A 10. század végétől a keresztény tanítás, melynek hirdetésére
Géza fejedelem majd Szent István király hívására Bizáncból és a Német-római Császárságból érkező szerzetesek vállalkoztak, gyorsan, de nem minden ellenállás
nélkül terjedt a magyarság körében. A kereszténységre
való áttérés azonban hosszú, egy–másfél évszázados folyamat volt (91. kép). Egyes eldugottabb helyen fekvő
falvak lakói még a 12. század elején is őrizték és gyakorolták pogány rítusaikat. Az első ezredfordulóra Géza
fejedelem és István király határozott és erőskezű politikájának köszönhetően Magyarország függetlenségét
megőrizve illeszkedett be Európába (90. kép).
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91. kép ■ 10–11. századi temető időrendi csoportjai Magyarhomorog-Kónyadombon az éremleletes sírok alapján (Kovács 2006
nyomán) ■ I. 10. századi sírok ■ II. 11. század első harmadának temetkezései (Szent István 997/100–1038 pénzei) ■ III. 11. század
középső harmada (Orseolo Péter 1038–1041, 1044–1046, Aba Sámuel 1041–1044, I. András 1046–1060, Béla dux 1046–1060) ■ IV.
1060–1074 (I. Béla 1060–1063 és Salamon 1063–1074 pénzei) ■ V. 11. század utolsó harmada – 12. század első harmada (I. Géza
1074–1077, Szent Laszló 1077–1095, Kálmán 1095–1116 és II. István 1116–1131 pénzei)

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program
című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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