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Magyarok

Jászik,  illetve  Avagyrok című tanulmányunkban (Ádám 2020, 2021) már érte-
keztünk a magyarokról. E helyen összefoglaljuk a korábban mondottiakat.

Történészeink általában  Anonymus (12–13.  század?)  munkáját  (Anonymus
in Szabó 1860) tekintik legkorábbinak, Farkas (1935) azonban Kézai Simon (13.
század) írását (Kézai in Szabó 1862) tekinti minden hasonló mű alapjának. Ung-
váry (2010) elemzése szerint  Anonymus műve az ezerkétszázas éveknél későb-
ben is keletkezhetetti.

A nemzeti hagyományunkon alapuló történeti feljegyzések egy része – első -
sorban 4. századnál régebbi események leírása – mesés történet, népmonda. Sze -
repelnek e leírásokban megtörténtnek tekinthető, más forrásokban azonban job -
bára nem említetti események, valós személyek stb. is.

Történeti feljegyzéseink másik része valóságos vagy annak tekinthető, nem
ritkán más forrásokban is említetti eseményeket ír le. Szerepelnek olykor e leírá -
sokban a korhoz vagy az eseményekhez nem illő nép- és személynevek, illetve
költői mellékletek, mondai elemek stb. is. Különösen Attila, óbolgár uralkodó-
val, illetve Attila, avar fejedelemmel kapcsolatban.

Nemzeti hagyományunk nagy vonalakban, lényegét tekintve azonban helye -
sen számol be a magyarság viselt dolgairól. A közös emlékezet elsősorban a ma -
gyarok történetét tartottia fenn, de az óbolgár uralkodó, Attila uralmának, s az
avarok végnapjainak idejéből is megőrzötti mozzanatokat. Történeti feljegyzése -
inknek, úgy tűnik, éppen azok legértékesebb és legmegbízhatóbb részletei, me -
lyeket szerzői nemzeti hagyományunkból merítettiek.

A bibliagyi eredet ; agyz ősszülők

Évkönyveink a magyarok történetét, a kor szokásainak megfelelően, a bib -
liai családfa felvázolásával kezdik.

A  Bibliagy Noét jelöli meg az emberiség vízözön utáni ősapjának, és a korai
időkben keletkezetti őstörténeti munkák az egyes nemzetek eredetét rendszerint
Noé fitaihoz, illetve az általuk képviselt népcsoportokig vezetik vissza. A Bibliagy
szerint (Mózes első könyve, 10. 2.)  Jáfet leszármazottiai –  Gómer,  Mágóg,  Má-
daj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász – népesítettiék be a Föld északi és keleti tá-
jait. Mózes első könyve (10. 3.), hasonlóképpen A krónikák első könyve (1. 6.), Gó-
mer fitának nevezi a szkíták bibliai ősét : „A Gómer fitai pedig : Askhenáz, Rifáth,
és Tógármah.”  Askenáz tehát  Gómer legidősebb fita, ez pedig  Jáfeté, aki  Noé
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legkisebb fita (Károli 1992). A szkíták Askenáz leszármazottiai. Az elrontotti As-
kenáz (’אשכנז: : : : askənaz) – eredetileg Askuz (’אשכנו: : : : askūz) – név pedig esküdt sza-
vunk héberhez hajlítotti változata.

Kézai szerint a magyarok ősapja a  Japhet magvából eredő  Menrot (Men-
roth,  Nemroth) –  Ménrós (Vörös mén) –,  Thana (Dana) fita  volt.  Szerzőnk
nem mondja meg, Jáfet melyik fitától származtatja a szkítákat, illetve magyaro -
kat.  Thana nevét  szerzőnk valószínűleg  Iustinus (kb.  2.  század)  munkájából
kölcsönözte, ahol Tanaus néven szerepel. E király megszólítása a szkíták egyik
istenségének,  a folyóvizek szülőanyjának nevére (Dana) megy vissza.  Tanaus
egy idők ködébe vesző viszálykodás, a szkíták és  Sesostris (Sesosis stb.) fáraó
összecsapásának meseszerű  történetében szerepel.  Valóságos  személy lehetetti,
de alighanem csak oldalági felmenője a magyaroknak. Ménrós, illetőleg a követ-
kező  szakaszban  említendő  ősanya,  Eneth,  avagy  Ünő nevét,  ellentétben  az
előbbivel, a népi hagyomány tartottia fenn. Dana, úgy véljük, az időszámításunk
előttii évszázadokban élhetetti; Ménrós és Ünő talán a 4–6. században.

Szerzőnk Menrot személyét, neki tulajdonítván Bábel tornyának felépítését,
Nimroddal azonosítja. Talán megtévesztettie őt a nevek hasonlósága, illetve Io-
sephus Flavius (37–kb. 100.) kijelentése, aki a torony felépítését  Nimrod érde-
mének tartja. Ménrós személyét Nimroddal felcserélni nem szerencsés eljárás,
már csak azért sem, mert utóbbi a Bibliagy szerint nem Jáfet, hanem Kám legidő-
sebb fita, Khús sarjadéka.

A szakemberek általában iii. Senusret fáraóhoz (i. e. kb. 1878–1839.) kapcsol-
ják  Sesostris félig-meddig mesés történeteit,  hozzátéve, miszerint az ókor hír -
mondói  Sesostrisnak tulajdonítanak oly cselekedeteket – egyebek közötti más
egyiptomi uralkodók tettieit –, melyek nem Senusret uralkodásának idején es-
tek meg.

Herodotos (i. e. kb. 484–425.) szerint Sesostris (Σέσωστρις) Egyiptom ural-
kodója volt, aki egy alkalommal Kis-Ázsiában folytatotti hadjáratot, és seregével
Európába is eljutotti,  legyőzvén minden nemzetet, közöttiük a szkítákat és a trá -
kokat  is.  Sesostris ezután hazatért,  seregének egy  része  azonban  gyarmatos-
ként visszamaradt Kolkhiszban, a Phasis (Rioni) folyónál (Historiagyi, 2. 102–104.).

Iustinus szerint (Trogi Pompei Historiagyrum Philippicagyrum epitomagy, i. 1. 6–7.)
Sesosis az egyiptomiak,  Tanaus pedig a szkíták királya volt. Egyikük a Pontu-
sig (Fekete-tenger), másikuk Egyiptomig jutotti. Nem birtokaikat kívánták gyara-
pítani, hanem népük dicsőségét keresték; megelégedtek a győzelemmel. Sesosis,
állítja szerzőnk (ii. 3. 8–18.), háborút indítotti a szkíták ellen, akik azonban meg -
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szalasztottiák őt, illetve seregét. A szkíták ezek után – mivel Egyiptom földjére a
mocsarak miatti nem juthattiak be – Ázsiát  (Kis-Ázsia népeit)  hűbéresükké tet -
ték, és 1500 évig adóztattiák.  Ninus, az asszírok (mesebeli) királya vetetti véget
uralmuknak.

Az effééle, félig-meddig mesés történeteknek legtöbbször van valamilyen va -
lós alapjuk. Egyiptom hódításai északon nem terjedtek tovább Kánaán földjénél,
ennélfogva az európai szkíták és a trákok leigázása alighanem mendemonda. A
Kis-Ázsiában portyázó királyi szkíták egyik alakulata viszont – i. Psamtik fáraó
(i. e. 664–610.) uralkodásának vége felé – csakugyan eljutotti Egyiptom határáig
(Herodotos, Historiagyi, 1. 105.). Történetírónk az esettiel kapcsolatban a szkíta kö-
telék vezetőjének nevét nem említi.

Anonymus a bibliai hagyomány ügyében vélhetően Iosephus Flavius A zsi-
dók története című alkotására támaszkodik. Szerinte Scythiának első királya Ma-
gog volt, Iaphet fita, s ama nemzet Magog királytól örökölte a moger nevet.

Iosephus a szkíták ősapjának Mágogot,  Jáfet második fitát,  Gómer fitvérét
jelöli ki : „… Mágog pedig a róla elnevezetti mágogokat alapítottia, kik magukat
szkítáknak nevezik” (Ιογδαικης αρχαιολογιας, 1. 6.).

Közép-Ázsiából Kelet-Európábagy

Kézai szerint  Menrot az özönvíz pusztítása, illetőleg a nyelvek összezava -
rása után Euilath (Khorasan) földjére ment, melyet az időben Perzsia tartomá -
nyának neveztek. Otti Eneth nevű nejétől két fitat nemzetti – nevezetesen  Hu-
nort és Mogort –, akiktől a hunok (Huni) vagy magyarok (Hungari) származ -
tak.

Történt pedig, ho� agy mint e�szer vagydászni kimentek, agy pusztán e� szagyrvagys-
ünőre bukkagynánagyk, mellyet, agy mint előttöök futottö,  agy Meotis ingoványagyibagy kergeté-
nek. S midőn agyz ottö szemök elől tökéletesen eltűnt, sokáig keresék, de semmi mó -
don nem tagylálhagyttöák. Végre is agyz említettö ingoványokagyt bejárván, agyzon földet bagy-
romtagyrtásragy agylkagylmagysnagyk szemlélték .

Visszagytérvén onnagyn agytyjokhoz s búcsút vévén tőle, minden vagy�onostól agy meo-
tisi ingoványok közzé szállánagyk lagykozni. Meotis tagyrtományagy pedig Persiagy hagyzávagyl
hagytáros s e� igen keskeny gázlón kivűl mindenfelől tenger övezi környűl ; folyói
teljességgel nincsenek, fűben, fábagyn, magydárbagyn, hagylbagyn és vagydbagyn bővölködik. Ne-
héz odagy bé, s onnagyn kimenni. S agy meotisi ingoványokbagy bémenvén, ottö öt eszten-
deig mozdulagytlagynúl magyragydánagyk. Hagytodik évre tehát kimenvén véletlenűl, agy pusztá-
bagyn Belár fiaagyinagyk nejeire, kik férjeik nélkűl sátragykbagyn tagynyázánagyk, s �ermekeikre
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bukkagynánagyk, kiket is vagy�onostól sebes nyagyrgagylvagy agy Meotis ingoványagyibagy vivének.
Történt pedig, ho� agyzon �ermekek közt agyz agylánok fejedelmének Dulánagyk két leá-
nyát is elfogták, kiknek e�ikét Hunor, másikát Mogor vevé nejűl.  S ezen nőktől
vettöék eredetöket minden húnok és magy�agyrok. S miután agyzon ingoványok közt hosz-
szagysagybbagyn időztek, lőn, ho� igen erős nemzettöé kezdtek növekedni és agy tagyrtomány
őket béfogagydni és táplálni nem bírtagy .

Kémeket küldvén tehát onnagyn Scythiábagy, miután Scythiagy országát kikémlelték,
�ermekeikkel és bagyrmagyikkagyl agyzon hagyzábagy vonulánagyk, ho� ottö lagykozzagynagyk. Midőn
tehát agyzon országbagy bémentek, agybbagyn lagykókul agyz agylpzúrokagyt és pruténokagyt tagylál-
ták,  kiket eltörölvén,  kivervén vagy� megölvén,  agyzon országot,  mint tudjuk, szom-
szédagyik ellenére magyi nagypig békességesen birják. Scythiagy tagyrtományagy u�agynis Euro-
pábagyn fekszik s kelet felé terjed ; e� felől agyz éjszagyki tenger, más felől agy Rif he�ek
zárják be ; agy forró égagyljtól távol esik. Kelet felől Ázsiávagyl vagyn e�be kagypcsolvagy. Két
nagy� folyóviz is ered benne : e�ik neve Etöl másiké Togoragy. Az agybbagyn agyz országbagyn
termettö nemzetek pedig henyeségbe merűltek, hijábagynvagylóságoknagyk hódolók, fenhé-
jázó  természetüek,  bujagyságragy  hagyjlagyndók,  ragyblásragy  áhitoznagyk,  s  áltagylábagyn inkább
bagyrnagy  mint  fejér  szinűek.  A  Scythiagy  országgagyl  keletre  hagytáros  agy  Joriagybeliek  or-
szágagy ezután Tagyrsziagy s végre Magyngagyliagy, hol Európagy végződik. A nyári nagyp agylagyttöi
táj felé agy korozmi nemzet fekszik és Ethiopiagy, mellyet Kissebb Indiá-nagyk hivnagyk, s
agyztán  délszagyk  és  agy  Don  folyó  közt  áthagytolhagytagytlagyn  pusztagy  vagyn.  A  Don  folyó,
mellyet agy magy�agyrok Etölnek neveznek, Scythiábagyn ered u�agyn, hagynem agy mint foly-
tábagyn agy Rif he�eken átme�, Donnagyk nevezik, melly is osztán agy sikragy kiérvén agyz
agylánok földén foly, agyzután pedig három ágon szagykagyd agy kerek tengerbe. A Togoragy
folyó pedig Scythiából ered, s pusztagy erdőkön, mocsárokon, és hagyvagys he�eken át
folydogálván, hol agy köd miagyttö,  agy nagyp sohagy sem süt, végre Irkániábagy szagykagyd, agyz éj-
szagyki  tengernek  tagyrtvagy.  Scythiagy  tagyrtományagy  hosszábagyn  háromszázhagytvagyn,  szélté-
ben százkilencven stagydiumragy terjed. S oly erős természeti fekvése vagyn, ho� e�et-
len nagy�on kicsiny helyen lehet beléje jutni ; miért is sem agy rómagyi császárok, sem
Nagy� Sándor nem birtagyk belé jutni, jóllehet megkisérlettöék vagylagy. Scythiánagyk földe
bujagy,  ligetekkel,  erdőkkel,  legelőkkel  ékes,  különféle  vagydagykbagyn  csudagy  gagyzdagyg  és
tele. Nyugot felől szomszédagyi agy besenyők és fejér húnok [kunok]. Az éjszagyki tenger
körül pedig, melly vele szomszéd, Susdagyl országáig emberi nemzetnek járhagytagytlagyn
sivagytagyg erdő vagyn, melly mint mondják nagy� messze terűl, hol kilencz hónagypon át
sürű köd fekszik ;  ottö agy nagypot sem láthagytni,  hagynemhagy csagyk junius-,  julius- és agyu-
gusztusbagyn, agyzt is csagyk nagypjábagyn agynnyi ideig, agy mennyi hagyt órától kilenczig vagyn.
Az említettö sivagytagyg he�eiben kristályt  tagylálnagyk és griffeek fészkelnek s vagydászsó-
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lyom magydagyragyk költenek, mellyeket magy�agyrúl kerecset-nek hívnagyk. Scythiagy országagy
e� területbe vagyn u�agyn foglagylvagy, de uragylkodásragy nézve három országragy, Bagyskagyr-,
Dent- és Magy�agyrországragy oszlik. Száznyolcz tagyrtományagy vagyn száznyolcz nemzetség
miá,  agy mennyire osztottöák hagyjdagyn Hunor és  Mogor  fiaagyi,  midőn Scythiábagy beron-
tottöagyk. Mert száznyolcz nemzetségből áll agy tisztagy Magy�agyrország, s nem többől, s hagy
tán hozzájok mások is csagytlagykoztagyk, agyzok idegenek, vagy� foglyoktól eredtek. Mivel
Hunortól és Mogortól agy Meotis ingoványbagyn minden jöttömenteken kivűl száznyolcz
nemzetség szármagyzottö volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki
lesz téve. (Kézai, i. i. 3–5. ; Szabó Károly fordítása.)

Euilagyth földje

Menrot költözésének vélhetőn nincs valós alapja.  Kézai történetének meg
kelletti felelnie a kor szellemének, illetve a bibliai  hagyománynak. Következés -
képpen jeles szerzőnknek magyaráznia kelletti, hogyan jutottiak magyarjaink az
özönvíz és a nyelvek összezavarása után a bibliai események színteréről Közép-
Ázsiába. Hunor és Mogor kétségtelenül mondabeli személy : a hunoknak is ne -
vezetti magyarok névadó ősapái. „Hun nép” nem létezetti, csupán hun szövetség,
amelynek, többek közötti, a magyarok is részesei voltak.

A magyarok khorasani  származása tény.  Forrásokat  is  fel  tudunk mutatni,
melyek betű szerint ezt állítják. Kmoskó (2007) szerint Abu Ubajd al-Bakri és
Harbi al-Himjari az onogurokról,  vagyis  a magyarokról (al-Unguluš)  többek
közötti ezt mondja : „hum nāqila min Hurāsān”, azaz „ők bevándorlók Horászán -
ból”. E kijelentés azonban a valóságnak csupán végletekig leegyszerűsítetti válto-
zata.

A Meotis ingoványagyi

Hunort és Mogort, mondja  Kézai, egy szarvasünő – Észak‐Eurázsia pusz-
tai népeinek Csodaszarvasa – új hazába, nevezetesen a Meotis (Azovi-tenger) vi -
dékére vezettie. Az új haza elfoglalása tény, a honszerzők azonban nem hunok
vagy magyarok voltak. A hun szövetség törökös népei ekkor még Belső-Ázsia
és Dél-Szibéria pusztáin éltek, magyarnak címzetti nép pedig még nem létezetti.

Kézai leírása a nőrablásról valóságos elemeket is tartalmazó mesés történet,
azaz népmonda, melynek alapgondolatához a földrajzi  leírás csak keretül szol -
gál. Belár (Bolgár) fitainak nejei, valamint gyermekei – akik közötti Dula, alán
fejedelem leányai is otti voltak – valójában népek képviselői.  Hunor és Mogor
szkíta alán, azaz jászi leányokat vesz nőül, és e házasságból származik a hunnak
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és magyarnak nevezetti nép. E megállapítás természetesen a valóság túlzó leegy -
szerűsítése, a mondáknak, irodalmi alkotásoknak azonban ez egyik sajátsága: a
lényeg megragadása és hangsúlyozása (lásd Arany 1864, hatodik ének).

Anonymus szerint Dentumogerben, a 819. esztendőben, Ugek feleségül vettie
Eunedubeliani vezérnek Emesu nevű leányát. Ettiől fita születetti, ki az Almus ne-
vet kapta. Férfitvá érvén, Almus nejül vettie egy igen nemes vezérnek leányát, ki-
től születetti Arpad.

Álmos – Kézai úgy tudja – Elődnek fita volt, ez pedig a Turul nemzetségből
való Ügyek fita.

Dentumoger a  magyarok – pontosabban az ötogurok (outourgouroi,  outri -
gouroi, utigouroi stb.) – egykori, Don-melléki hazája a Kubány, a Kuma és a Ma -
nyics környékén. Nevét Donmagyar, Doni Magyarország alakban is írhatnánk.

Az eunedubeliagyni kifejezés visszafejtésével többen is próbálkoztak. Czuczor
és Fogarasi (1874) szerint e szó a mongol önetü, önetei (becses, nagybecsű) kife-
jezésben gyökerezik. S hozzáteszik „… a -beliagynus végezet lehet a magyar beli is,
minthogy Anonymus néha a végzeteket magyarosan írja, mint Szabó K. is véle -
kedik, s akkor önetü lehet helynév.” Makkay (2009) szerint a szóban forgó kife-
jezés tartalma Jenő törzsbéli, Szabados (2010) szerint pedig ünődbeli .

Vélekedésünk szerint  Makkay megfejtése a leginkább hihető.  Eune,  vagyis
Jenő a szótő ; a d segédhangzónak, a szó végi u pedig a névszó jelölésének tűnik.
(Egy időben, úgy tűnik, latin átírásban jelölni igyekeztek a magyar névszókat. A
tihanyi alapítólevél emlékezetes szókapcsolata – „feheruuaru rea meneh hodu
utu rea” :  Fehérvárragy menő hagydútragy – is erről tanúskodik.) A magyar–latin  beli-
agyni kifejezés tartalmát pedig valamennyi szerző felismerte.

Emes anyácskánk – eme a mongolban nő,  feleség, a mandzsuban agynyagy (Czu-
czor és  Fogarasi 1874) – a szabarok Yeni, magyarosan Jenő törzséből szárma -
zotti,  a törzs vezérének leánya volt. Neve a magyar  em gyökből is levezethető:
„em (3) kiavult áth. [átható ige] 1) szop. V.  ö.  emik. 2) Eszik.”  Emes pedig „Szop-
tató  csecscsel  ellátotti,  nősténycsecsü.  Innen letti betüáttiétellel  vagy helycseré-
vel : emse (emsedisznó).” (Czuczor és  Fogarasi 1864). Az Emes név ez értelmé-
ben is végeredményben etető, szoptagytó, vagyis agynyagy .

Az ötogurokat és a szabarokat ekképpen házassági kapcsolatok kötöttiék szo-
rosabban egymáshoz, ami magyarázza, miért csatlakozotti négy szabar törzs a lá-
zadó kavarókhoz, s költöztek utóbb együtti a Kárpát-medencébe.

Ezek után lássuk a magyarok történetét – azon időktől kezdve, amikor még
nem is létezetti ilyen nevű nép – részletesebben.
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Az i. e. 2. század vége felé a jászi nép egy része közép-ázsiai hazájából Kelet-
Európába vonult. A jászik törzse a bronzkor óta a Szir-darja, az őrsöké pedig az
Amu-darja alsó szakasza mentén, Khorasmia, avagy Kalász oázisának területén
élt. Az ókor hírmondói első ízben az őrsökről tudósítanak. Az óperzsa királyok
feliratain (i. e. 6. század) nevük Sagykagy tigragykhagyudagy (hegyes fövegű szakák), Hero-
dotos munkájában (i. e. 5. század) orthokorybagyntioi (felálló tarajúak). A névadó
törzset forrásaink az i. e. 2. században említik először. A jászik harmadik törzsé -
ről, a rósalánokról első ízben (i. e. 2. század) akkor hallunk, amikor a kelet-euró-
pai pusztán, a Don és a Dnyeper közötti feltűntek. (Meglehet, a királyi szkíták,
avagy urak népességéből váltak ki, és csatlakoztak a jászikhoz.) A jászi  nép a
szkíta (esküdt) szövetség részese volt. A magyarok egy része utóbb az őrsök kö -
zül szakadt ki.

Az őrsök szállásterületei a kelet‐európai pusztán kezdetben a Don folyótól
kelet felé helyezkedtek el, és utóbb sem terjedtek a folyón túl, nyugat felé. Az
Azovi-tenger mellékén, a Kubány folyó lapályán az i.  e. 6. századtól a szkíta cirá-
kok laktak.  Az i. sz.  1.  század  közepe táján  alkalmasint  az  őrsök alárendeltjei
lettiek, és összekovácsolódtak uraikkal. Nevük a 2. század végén tűnt el a forrá -
sokból.

A kínaiak az 1. század végén legyőzték a hunok szövetségét, felszámolták ál -
lamukat.  A hun birodalom összeomlása után népessége nagyobbrészt  helyben,
vagyis Belső-Ázsiában és Dél-Szibériában maradt. Az Altaj, a Tannu-ola, az Or -
hon folyó, illetve a Tien-san által határolt területen élő népek jó része viszont
nyugat felé vonult, és – leigázván az otti élő szkíta népeket – megszállta Közép-
Ázsia északi felét a Déli-Urál, illetve a Volga vidékéig. Mindez az első és a máso -
dik században történt, és nagyjából ez időben tűnt fel a nyugati történetírók –
Dionysios o Periegetes (117–138. táján),  Ptolemaios (kb. 100–170.) – könyvé-
ben a khounoi, ounnoi stb. név, illetve az Urál folyó görögösítetti török neve (Dai-
xos).

A hun szövetség népei nagyobb részben török nyelvűek voltak, de mongol,
ős-szibériai stb. nyelvű csoportok is akadtak közöttiük.

A Kínához közelebb élő hun népek elismerték a kínai császárt uruknak, az
északi hunok legyőzötti fejedelme pedig híveivel Dzsungária felé menekült. Né -
pének egy része, elfoglalván a vuszunok birtokait, letelepedetti az Ili folyó völ-
gyében, és megalapítottia a gyenge hunok (Jüepan) birodalmát (Vejsu 102.226888).
A fejedelem s leginkább elkötelezetti hívei tovább mentek nyugat felé. Feltétele-
zések szerint a Déli-Urál és a Volga közötti telepedtek le.
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Az első, név szerint említetti európai hun csoport forrásainkban  i. Khosrov
(198–217.) uralkodásának végén tűnt fel. A beszámolók szerint a kazárok (khaz -
rac) és a barszilok (baslac) a Derbenti-kapun betörtek Örményországba, s össze -
csaptak nevezetti királlyal, aki elesetti a harcokban. A Keleti-Kaukázusban, a mai
Dagesztán területén élő őrsök és a barszilok (magyarosan bercelek, varsányok)
szövetsége hihetőleg ez idő tájt lépetti kagyzár néven a történelem színpadára. For-
rásaink a kazárokat hunnak (honk stb.) is címezik.

A 375. évben egy hun csoport lerohanta a tanaitákat, vagyis a Don mellékén,
pontosabban a Kubány, a Kuma és a Manyics környékén élő őrsöket. Legyőzték,
és szövetséges szerződéssel magukhoz kötöttiék őket.

A Kaukázus fő vonulatának északi lejtőin, a Kubány és a Tyerek középső sza -
kasza közötti letelepedetti őrsök elkerülték testvéreik sorsát. Alkalmasint ez idő
tájt alapítottiák meg önálló országukat, Kaukázusi Alániát.

Az őrsöket az ó- és a középkor hírmondói tucatnyi (göröghöz, latinhoz, ör -
ményhez stb. hajlítotti)  névvel illettiék. Nevezték őket szkítának, mivel a 4. szá -
zad előtti e szövetség kötelékébe tartoztak – közelebbről a szakák csoportjába –,
és azon belül a más esküdtek (később alánok) kisebb szövetségéhez, a jászi nép
kebelébe. Címezték őket hunoknak is, mert a 4. századtól e szövetséghez tartoz -
tak, és azon belül az ogurok, illetve (kilenc másik néppel együtti)  az onogurok
ágazatához. Hozzá még ötogurok is voltak : öt törzs szövetsége a bolgár (kavaró)
nép kebelén belül.

A kaukázusi alánok is őrsök voltak, s a kazár népet is őrsök szervezték meg.
A mordi jászikat (burtasokat) úgyszintén. A mordvinok egyik csoportját mai na -
pig erzáknak nevezik.

Scythiagy országagy

Kézai szerint magyarjaink, a népesség gyarapodása nyomán, Scythia orszá -
gába vonultak, ahol az alpzúrokat és pruténokat találták. Alpidzurok és alcildzu -
rok Iordanes (6. század) munkájában szerepelnek, pruténok helyetti pedig alig-
hanem ruténokra, azaz keleti szlávokra kell gondolnunk.

Elbeszélésének szóban forgó szakaszát, Scythia leírását, szerzőnk különböző
munkákból válogattia össze. Forrásaink lényegében két Scythiát különböztetnek
meg. Egy nagyobbat (Kelet-Európa és Közép-Ázsia pusztái), valamint egy kiseb -
bet (nagyjából a Dnyeszter és a Don közöttii puszta, a királyi szkíták egykori lak -
helye). Ismertetőjében Kézai e kettiő leírását ötvözi.

14



Akadnak Scythia leírásával kapcsolatban tisztázandó kérdések jócskán. Ma -
gyarázatukkal többen (pl. Thúry 1897agy, 1897b) is sikerrel próbálkoztak. Nem so-
kat lendítene ügyünkön, ha itti újra sorra vennénk e kérdéseket.

Térjünk azonban vissza magyarjaink történetéhez. Hunok és őrsök ( jó ideig
csak hunnak címzetti) szövetségében a török nyelvű népesség kezdetben a több -
séget képviselhettie, és a vezető szerep is a törököké volt. Ám ahogyan gyarapo -
dotti a hódítások nyomán a „hunok” népessége, úgy kerültek a törökök mindin -
kább kisebbségbe. Kezdetben felbukkanó törökös törzsi stb. neveik (pl. akatiroi,
amilzouroi, sadagarii) utóbb kikoptak a híradásokból. Végül,  Attila (434–453.)
halála után, törökjeink elvesztettiék vezérlő szerepüket. Kisebb-nagyobb csoport-
jaik letelepedtek, elsősorban a Balkán keleti részén, s utóbb elnyelte őket a dél -
kelet-európai népek tengere. Egy részük Kelet-Európába vonult, a Dnyeper-mel -
léki pusztákra, és a hatogurok (kotrageroi, kotriageroi, kotrigoroi, kotrigouroi,
koutourgouroi, koutragouroi, koutrigoroi, koutrigouroi stb.) népességét gyarapí -
tottia. A hatogurok (nagyobb részben rósalánok) szállásterületei a kelet‐európai
pusztán a Déli-Bug és a Don folyó közöttii pusztán helyezkedtek el.

A szóban forgó hunok népi neve (vulgares, illetve boulgaroi alakban) az 5.
század első felének egyik harci eseményével kapcsolatban bukkant fel,  majd a
század vége felé bizánci íróknál is. Egy névtelen szerző (Chronographus anni
cccliiii in Mommsen 1892) azonban már a 354. év naptárában Ziezi nevű veze-
tőt és vulgagyres nevű népet említ. Ez évben a bolgároknak címzetti hunok (ha elfo-
gadjuk  a  névtelen  naptárszerkesztő  tudósítását  hitelesnek),  vélhetően  még  a
Volga mellékén táboroztak.

A 463. év táján újabb törökös népesség érkezetti Közép-Ázsia felől a Keleti-
Kaukázus vidékére, nevezetesen a szabarok. Az avarok űzték el őket, vélekedé -
sünk szerint a szogdok országából. Először a Kura folyó környékének pusztáit
szállták meg, később a kelet-európai pusztán, illetőleg kazárok és az ötogurok
szomszédságában, illetve társaságában is feltűntek.

Az 527–528. évben a Krími-Boszporosz (Kercsi-szoros) közelében lakó bolgá -
rokon, forrásaink hunoknak nevezik őket, Gordas (Γορδας) nevű királyuk ural-
kodotti. Bizánccal szövetkezve megkeresztelkedetti, s hazatérve alattivalóit is meg
akarta téríteni. Beolvasztattia  aranyból és ezüstből készült istenképeiket. A ter -
mészethívő bolgárok vallási  vezetői  fellázadtak  ellene,  másvilágra  küldték,  és
fitvérét  Mouagerest (Μουαγερης) választottiák uruknak. E történetet, illetve a
főemberek nevét Ioannes Malalas (kb. 491–578.) és Theophanes (kb. 758–817.)
is feljegyezte. Moravcsik (1927, 1938) úgy véli, a Mouageres név és a történeti
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feljegyzéseinkben szereplő Magor személy-, illetve Megyer törzsnév kapcsolat -
ban  lehet  egymással.  „Kutatásaink  végeredményeként  tehát  megállapíthatjuk,
hogy a bizánci krónikás feljegyezte Muageris a kutrigur nép királya volt. Mint -
hogy pedig a név a névadó ős, illetőleg a Megyer törzs nevével megegyezik, ez
az  egyezés  a  kutrigurok és  az  ősmagyarság  közti  esetleges  kapcsolatokra irá -
nyítja a fitgyelmünket.”

Muageres nevét többen is összekapcsolják népünk elnevezésével. Felteszik,
e főember a magyarság névadója. A szóban forgó elöljáró és a magyar nép nevé -
nek azonban alighanem csak gyökere közös. Más szóval, ugyanazon fogalomról
kapta nevét a szóban forgó fejedelem, valamint a magyar nép. Egyebekben azon -
ban e feltételezés nagyjában-egészében helytálló.  Mouageres alkalmasint nem
a hat-, hanem az ötogurok királya volt. Az ötogurok közül szakadt ki nagyjából
háromszáz év múltán a magyarok három törzse, Nyék, Megyer és Kürtgyarmat.

Az 555. évben a türk uralom, illetve a hűbéres sors elől menekülő avar nép -
rész jelent meg a Kaukázus vidékén. Avarjaink – az 558–560. esztendőben – le -
győzték az ötogurokat, a barszilokat, a szabarokat, majd a hatogurokat, vagyis a
Dnyeper környezetében letelepedetti nyugati bolgárokat is. Utóbbiak közül egy
nagyobb csapat az avarokhoz szegődötti, és velük a Kárpát-medencébe költözötti.

Nem sokkal az avarok után (566–567.) a türkök is felbukkantak Kelet-Euró -
pában, s a következő években iga alá hajtottiák a Kaukázus, illetve a Volga és a
Don vidékén élő népeket.

A 630. esztendő táján a kelet-európai pusztán megváltoztak a hatalmi viszo -
nyok. A nyugati türkök ereje megrendült, s ennek nyomán hűbéres népei közül
többen önálló útra léptek. A bolgárok 632. táján szakadtak el az avaroktól. A ka -
zárok 652–653. körül szervezték meg önálló birodalmukat, és 668. táján bekebe -
lezték a bolgárok birtokait. Ennek nyomán egyes bolgár csoportok utóbb az ava -
rok országába (Kouber bolgárjai, 677.), az Al-Duna (Asparukh bolgárjai, 678.),
illetve a Volga–Káma vidékére (a hatogurok egy csapata, kb. 737.) stb. költöztek.
Utóbbiak, a hozzájuk társult barszil, szabar (szuvar, csuvas) és eszkil néprésszel,
850. táján, a mai Csuvas- és Tatárföld területén megalapítottiák Volgai Bolgáror-
szágot.

A nyolcszázharmincas években (talán a 837. évben) belháború ütötti ki a ka-
zárok országában. A lázadás valószínűleg vallási kérdések, illetve az ez idő tájt
végrehajtotti államcsíny okán törhetetti ki. A felkelésben részt vevő ötogurokat a
hatalom birtokosai idegen erők – vélhetően besenyők és oghuzok – közreműkö -
désével leverték. A legyőzöttiek egy része lakóhelyéről, a Kubány, a Kuma és a

16



Manyics vidékéről a Volga (Etel) és az oghuzok (ouzoi)  későbbi birtokai,  más -
ként fogalmazva a Volga és az Urál folyó közé költözvén foglalt magának új la -
kóhelyet, mégpedig a Szamara folyó környékén. A bolgárok, avagy kavarók e
szakadár csoportja (Nyék, Megyer, Kürtgyarmat), s a hozzájuk társult négy sza -
bar törzs (Tarján, Jenő, Kér, Keszi) szövetsége ekkor lépetti önálló népként a tör -
ténelem színpadára. Első vajdájuk – ótörök boylagy (elöljáró, felügyelő) – megszó-
lítása görögösen,  névszói  toldalék és  országnév képző nélkül,  Leved(ias),  ma-
gyarosan Eleved, mai szóhasználattial Előd volt.

A nyolcszázharmincas évek előtti – a mondottiakból következik – „magyar”
nevet viselő nép nem létezetti,  csupán hasonló (Magyar,  Megyer)  nevű bolgár,
közelebbről ötogur nemzetség.

Az ötogurok, kézenfekvő, öt nemzetség szövetsége voltak. Közülük hármat,
pontosabban négyet ismerünk, mert részt vettiek a magyar nép megszervezésé -
ben: Nyék, Megyer, Kürt és Gyarmat. Háromnak neve szabályosan képzetti ma-
gyar szó. A magyarok vezetőjévé letti Magyar, Megyer, törökösen Madzsar nem-
zetség nevének magyarosan képzetti alakja Magor lenne.

Eleved uradalma, vagyis Levédia a Volga és az Urál folyó közötti keresendő.
„Etelköz”, pontosabban Etelküzü pedig ugyanotti.  Utóbbi kifejezést  Budai Ézsa-
iás (1766–1841) gondolta ki vii. Konstantinos (913–920.) munkája, illetve a ma-
gyar fülnek félig-meddig ismerősen hangzó, több formában is lejegyzetti görög
hangsor nyomán (Konstantinos in Moravcsik and Jenkins 1967).

Konstantinos munkájának különböző kézirataiban az Atelkouzou betűsoro-
zat nem kevesebb mint négyféle alakban szerepel :  Atel és Úz (Ἀτελ και Oὐζoυ),
Atelk Úz (Ἀτελκ Oὐζoυ),  Atelkúz (Ἀτελκoύζoυ) és  Atelúz (Ἀτελoυζoυ). S ehhez
jön még Etel és Kúz (Ἐτὲλ καὶ Κoυζoῦ) a 40. fejezetben. Vélekedésünk szerint e
szókapcsolat nem a Dnyeper és a Szeret közöttii  területre – a Budai Ézsaiás ál-
tal kigondolt Etelközre –, hanem a Volga folyóra (Atel,  Etel) és (kai) az oghu -
zokra, avagy kunokra (Ouzou; alanyesetben Ouzoi) hivatkozik.

Konstantinos lazán kezeli, illetve nem egyszer vélekedésével helyettiesíti a
tényeket. A különböző forrásokból összeválogatotti anyagokat nem hangolja ösz-
sze egymással, és nem tulajdonít jelentőséget sem a pontosságnak, sem a részle -
teknek stb.

Tudni  vagyló,  ho�  agyz ú�nevezettö kagybagyrok agy kagyzárok nemzetségéből  vagylók.  És
ú� történt, ho� vagylagymi pártütés támagydt közöttöük agy kormányzagyt ellen, és belhá-
ború ütvén ki, felülkerekedettö agyz előbbi kormányzagytuk, és közülük e�eseket lemé-
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szároltagyk, mások pedig elmenekültek, és elmenvén letelepedtek agy türkökkel e�üttö
agy  besenyők  földjén,  összebagyrátkoztagyk  e�mássagyl  és  holmi  kagybagyroknagyk  nevezték
őket .

Ennek következtében agy kagyzárok nyelvére is megtagynítottöák ezeket agy türköket, és
mostagynáig hagysználják ezt agy nyelvet, de tudják agy türkök másik nyelvét is .

Mivel pedig agy háborúkbagyn legerősebbeknek és legbátragybbagyknagyk mutagytkoztagyk agy
nyolc törzs közül, és háborúbagyn elől jártagyk, agyz első törzsek ragyngjáragy emelték őket.
E�  fejedelem vagyn náluk,  agyzagyz agy kagybagyrok három törzsében,  agyki máig is megvagyn .
(De Administragyndo Imperio, 39. fejezet ; Moravcsik Gyula fordítása.)

A kazárok uralkodó népességét őrsök képviselték, és eszerint a bolgárok (ka -
varók) ötoguroknak nevezetti keleti csoportjáét is. Türköknek a császár e helyt a
szabarokat nevezi. A besenyők eredetileg Közép-Ázsiában, a Szir-darja középső
szakaszánál laktak. Onnan költöztek, a 840. év táján, az Urál folyó és a Volga kö -
zére. A császár itti az utóbbi területre hivatkozik.

Ahmad ibn Fadlán (877–960.) szerint „A kazarok nyelve nem hasonlít sem
a turk, sem a perzsa nyelvhez, sőt a világ egy nyelvéhez sem.” Ezt mondja  al-
Istahri (?–952. után) és – az „igazi” kazárok, alkalmasint a birodalom szervezői -
nek nyelvéről szólva – ibn Haukál (?–kb. 978.) is : „A kazar nyelv különbözik a
török és perzsa nyelvtől s a világnak egy olyan nyelve sincs, mely az övékhez
hasonlítana.” A szomszédos népek, egyebek közötti a volgai bolgárok nyelvéről
szólva  al-Istahri így nyilatkozik : „A bolgár nyelv a kazarhoz hasonlít,  a bur -
tasz-oknak más nyelvük van. Hasonlóképen az orosz nyelv különbözik úgy a ka -
zartól, mint a burtasztól.” Ibn Haukál megfogalmazása szerint : „a bolgár nyelv
is olyan, mint a kazar nyelv.” (Az idézetti mondatokat Kuun Géza fordítottia.)

Vagyis,  a mondottiak lényegét megragadva,  a kazárok és a volgai bolgárok
uralkodó népessége alkalmasint az esküdtek nyelvét bírta. S legalább egy részük
a török nyelvet is beszélte, ahogyan a török népesség egy része is nyilván az es -
küdtekét. Az őrsök anyanyelve tehát a szkíta volt ;  a szabaroké alkalmasint az
ótörök.

A szkíták, legalábbis részben, kétnyelvűek voltak, és nyilván keveredtek kö -
zéjük török stb. népelemek is. A mondottiakat nyomósítja a Megyer törzs nevé-
nek törökös–magyaros alakja, nem különben a törökös méltóságnevek, például
gyula, kende, és a magyar főemberek jobbára törökös neve, pl.  Géza (Gíkhcs),
Vajk (Bajik) és  Zolta (Dzoltoj).  Magyg szavunk névképzős alakja magyarosan
Magygor lenne. A Magyar, Megyer név törökös alakjában a  � hang helyén nyil-
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ván dzs állotti:  magydzsagyr,  medzser. A szkíta népek a 4. század második fele óta a
hunok szövetségének részesei voltak, s kisebb vagy nagyobb mértékben eltörö -
kösödtek.

A gyula cím – utat mutató, tekintélyes személy – eredete alighanem a szkíta
�úló, illetve az ótörök yulagy (fáklya) gyökérre vezethető vissza. A kündü (kende)
címzés (tartalma: becsülés, tisztelet) megvan a törökben, a mongolban stb. is. A
mongol gíkhcs (гийхч), illetőleg dzoltoj (золтой) szó értelme fénylő, illetve sze-
rencsés. A török bagyjik kifejezés jelentése igagyzságos .

E helyen a  háborúbagyn elöl jártagyk kijelentés a kavarók kiemelt, vezető szere -
pét, s nem alárendelt helyzetét tanúsítja.

A következő, 40. fejezetben a császár sorra veszi a kavarók és a türkök tör -
zseit. Első a kavarók (Κάβαροι) törzse, a második Nyéké (Νέκη), a harmadik Me -
gyeré (Μεγέρη), a negyedik Kürtgyarmat (Κουρτουγερμάτου), az ötödik Tarján
(Ταριάνου), a hatodik Jenő (Γενάχ), a hetedik Kéré (Καρή), a nyolcadik Keszié
(Κασή).  Minden  rendben  levőnek  látszik,  ám  ha  a  kavaróknak  három törzse
volt, akkor tíz törzs nevének kellene itti sorakoznia. A kavarók törzseit – mond-
hatnánk –, mivel egy fő uralma alatti álltak, a császár egyként kezelte. Nyolc ma-
gyar törzsről mindazonáltal egyetlen más forrás sem tudósít.  Muszlim szerzők
például csak hét magyar törzsről tudnak, és munkájának 38.  fejezetében (lásd
alább) a császár is csupán hétről beszél.

Vélekedésünk szerint  magyarjainknak – nem több és  nem kevesebb – hét
törzse volt. Konstantinos állítását ekként értelmezzük. Első a kavarók (három)
törzse : Nyék, Megyer és Kürtgyarmat.  Nyék szavunk rokonértelmű megfelelője
sövény (védmű). Megyer –  Magygor szavunk törökös–magyaros alakja – a szkíta
Mag istenségre hivatkozik. Gyarmat, mint neve is hirdeti, Kürt törzsét gyarapí -
tottia, azaz Kürt gyarmata volt. Négy törzs a szabaroké: Tarján, Jenő, Kér és Ke -
szi.  Az első – Tarján, Tárkány – alighanem a mesteremberek pártfogó istensé -
gére hivatkozik. A  дархан (darkhan) szó a mongolban  ipagyrost,  kézművest,  mes-
terembert jelent. A második – Gyana, Jenő – a török yeni (fitatal, új stb.) kifeje-
zés magyarhoz hajlítotti alakjának tűnik. Használhattiák istenség neve gyanánt
és köznévi értelmében is. A negyedik – magyarázatára több lehetőség is kínál -
kozik – vélekedésünk szerint a mongol хэрээ (kheré : holló) tőre megy vissza. A
kereitek is a hollót tartottiák mondabéli ősüknek, illetve istenségüknek. És végül
az ötödik, kesäk vagy хэсэг (kheszeg) – magyarhoz hajlítva Keszi – egyik jelen-
tése a törökben, illetve a mongolban dagyragyb, rész stb. Más szóval a Keszi törzs tö-
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redék lehetetti.  A magyarok hét törzse közül tehát három szkíta, négy pedig tö -
rök volt. A névadó s egyúttial bizonyára a vezérlő törzs – Megyer – előbbiek kö -
zül került ki.

A türkök népe régen Kagyzáriához közel szerzettö magygánagyk lagykóhelyet, agyzon agy he-
lyen, melyet első vagyjdájuk nevéről Levediánagyk neveznek, agymely vagyjdát tulagyjdonne-
vén Levedinek [Lebediagys], méltóságánál fogvagy pedig, miként agyz utánagy vagyló többit
is, vagyjdánagyk [boebodos] hívtagyk. Ezen agy helyen, agyz imént említettö Levediábagyn folyik
agy Chidmagys [Khidmagys] folyó, melyet Chingilusnagyk [Khingilous] is neveznek. De agyb-
bagyn  agyz  időben  nem türköknek  mondták  őket,  hagynem vagylagymilyen  okból  sagybagyrtoi
agysphagyloi-nagyk nevezték. A türkök hét törzsből állottöagyk, de sem sagyját, sem idegen fe-
jedelem felettöük sohagy nem volt, hagynem vagylagymiféle vagyjdák voltagyk közöttöük, agykik kö-
zül agyz első vagyjdagy volt agyz előbb említettö Levedi .

E�üttö lagyktagyk agy kagyzárokkagyl három esztendeig, s minden háborújukbagyn e�üttö
hagyrcoltagyk agy kagyzárokkagyl.  Kagyzáriagy  fejedelme,  agy kagygagyn vitézségükért  és  szövetségü-
kért nemes kagyzár nőt agydottö feleségül agy türkök első vagyjdájánagyk, agykit Levedinek ne -
veztek, vitézségének nagy� híre és nemzetsége fénye miagyttö, ho� tőle �ermeket szül-
jön, de agy sors ú� agykagyrtagy, ho� Levedi nem nemzettö agyzzagyl agy kagyzár nővel �ermeket .

A besenyők pedig, agykiket korábbagyn kagyngagyrnagyk neveztek (u�agynis agy kagyngagyr név
náluk agy nemes szármagyzás és vitézség értelemben volt hagysználagytos), ezek hát agy kagy-
zárok ellen háborút indítván és le�őzetvén, kénytelenek voltagyk sagyját földjüket el -
hagy�ni, és agy türkökére letelepedni. Amikor agy türkök és agyz agykkor kagyngagyrnagyk neve-
zettö besenyők közt háború ütöttö ki, agy türkök hagydserege vereséget szenvedettö és két
részre szagykagydt. Az e�ik rész kelet felé, Perzsiagy vidékén telepedettö le, s ezeket agy tür-
kök régi nevén mostagynáig sagybagyrtoi agysphagyloi-nagyk hívják, agy másik rész pedig vagyjdá-
jukkagyl  és  vezérükkel,  Levedivel  nyugagytragy  ment  lagykni,  agyz  Etelküzü  nevezetű  he -
lyekre, agymely helyeken mostagynábagyn agy besenyők népe lagykik .

Kevés idő múltávagyl agyz agy kagygagyn, Kagyzáriagy fejedelme üzenetet küldöttö agy türkök-
nek, ho� küldjék el hozzá első vagyjdájukagyt, Levedit. Levedi tehát megérkezvén Kagy-
záriagy  kagygagynjához,  tudagykoltagy,  ho�  mi  okból  hívagyttöagy  őt  magygához.  A  kagygagyn  agyzt
mondtagy neki, ho� ‘agyzért hívagyttöunk, ho� mivel nemes szármagyzású, értelmes és vi-
téz vagy� és agy türkök közül agyz első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, és engedelmes-
kedj  agy  mi  szagyvunknagyk  és  pagyragyncsunknagyk’.  Ő  pedig  válagyszolvagy  agy  kagygagynnagyk  agyzt
mondtagy, ho� ‘nagy�ragy értékelem irántagym vagyló hagyjlagyndóságodagyt és jóindulagytodagyt, és
illő köszönetemet nyilvánítom neked, mintho� agyzonbagyn nincs elég erőm ehhez agy
tisztségedhez,  nem fogagydhagytok szót  neked,  agyzonbagyn vagyn ragyjtagym kívül  e�  másik
vagyjdagy, agykit Álmosnagyk neveznek, agykinek fiaagy is vagyn, név szerint Árpád ; ezek közül
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agykár agyz Álmos, agykár agy fiaagy Árpád le�en inkább agy fejedelem, agyki rendelkezésetekre
áll’. Megtetszettö agynnagyk agy kagygánnagyk ez agy beszéd, és embereit vele agydván, agy türkök-
höz küldte őket, és ezek megbeszélték agy türkökkel, agy türkök pedig jobbnagyk tagyrtot-
ták, ho� Árpád le�en agy fejedelem, mintsem agytyjagy Álmos, mintho� tekintélyesebb
volt, s e�agyránt nagy�ragy becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért,
és  rátermettö volt  erre  agy  tisztségre,  és  í�  agy  kagyzárok szokásagy  és  törvénye  szerint
pagyjzsragy emelvén, fejedelemmé tettöék. Ez előttö agyz Árpád előttö agy türköknek más feje-
delmük sohagysem volt, s ettöől fogvagy mindmáig ennek agy nemzetségéből lesz Turkiagy
fejedelme .

Néhány év múlvagy agy besenyők rátörtek agy türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddagyl
e�üttö elűzték őket. A türkök tehát megfutagymodván, földet kerestek, agyhol megtele-
pedhetnének, s odagyérkezvén elűzték Nagy� Moráviagy lagykóit, s megszállták agyzok föld-
jét, agymelyen agy türkök most is mindmáig lagyknagyk. És agyttöól fogvagy agy türkök nem vet-
ték fel agy hagyrcot agy besenyőkkel. A türköknek agymagyz előbb említettö népéhez, agymely
kelet felé Perzsiagy vidékén telepedettö le, ezek agy nyugagyti vidéken lagykó, előbb említettö
türkök mostagynáig küldenek ü�nököket, és meglátogagytják őket, és �agykragyn hoznagyk
válagyszt tőlük ezeknek. A besenyők helyét, agymelyen agybbagyn agyz időben agy türkök lagyk-
tagyk, agyz ottö levő folyók neve szerint hívják. A folyók agy következők : első folyó agyz ú� -
nevezettö Bagyruch [Bagyroukh], második folyó agyz ú�nevezettö Bug [Koubou], hagyrmagydik
folyó agyz ú�nevezettö Trullos [Troullos],  ne�edik folyó agyz ú�nevezettö Prut [Brou-
tos],  ötödik folyó agyz ú�nevezettö Szeret [Seretos]. (De Administragyndo Imperio,  38.
fejezet ; Moravcsik Gyula fordítása.)

A 38. fejezetben a császár a magyar népet – kavarókat és szabarokat együtti
– nevezi türköknek. Ha célzottian a szabarokat említi, akkor a sabartoi asphaloi
nevet használja. Levedia, a kazárok földjéhez közeli hely, a Volga és az Urál fo -
lyó közötti keresendő, ahol a Khidmas, avagy Khingilous folyó – valószínűleg a
Szamara – kanyarog,  mely az időben a hun szövetség népeinek kard (ótörök
qïngraq:  kétélű kés)  képében tisztelt  hadistenségének nevét (Kingir  vagy Kin -
gira) viselte. A mondottiaknak megfelelően a görögös Khidmas-t Képmásként is
értelmezhetjük.

A vajda – mongol  бойлох (bojlokh), ótörök boylagy : : : : elöljáró, felügyelő stb.) –
seregvezér,  törzsi  vezető  volt  (fejedelmet,  Álmos személyében,  magyarjaink
csak később választottiak), és a vezetők közötti (időben) első Levedias. Neve, név-
szói  toldalék és  országnév képző nélkül  görögösen  Leved.  A szkíták nyelvén
Eleved, mai szóhasználattial Előd.

21



S mit jelent a sagybagyrtoi agysphagyloi szókapcsolat? Első eleme – metéljük le a szó
végéről a görög névszói toldalékot és a segédhangzót – a török sagybir (állhatatos-
ság, türelem stb.) szóból képzetti népnév. Sagybagyr, avagy állhagytagytosok, pontosabban
Állhagytagytosság népe, mert a névadó alighanem istenség volt. Második eleme a gö -
rög  állhagytagytosság stb. többes száma, azaz  állhagytagytosok. Az említetti szókapcsolat
tehát ugyanazon fogalom török, illetve görög nyelven.

A fejezet utolsó mondata – türköknek vagy szabaroknak mondták-e magyar -
jainkat, illetve volt-e fejedelmük korábban – nem sokkal járulnak hozzá ismere -
teink gyarapításához. Inkább arra világítanak rá, Konstantinos nem volt kellő-
képpen tájékozotti e kérdésekben. Ami például fejedelmüket illeti, a magyar nép
korábban nem létezetti, s így fejedelme sem lehetetti.

Magyarjaink három esztendeig (kb. 837–kb. 840.) voltak a kazárok szövetsé -
gesei, s e köteléket házassággal is megerősítettiék.

A besenyők három törzse szkíta (kankar), öt pedig török (kipcsak) eredetű
volt. A kankar név jelentése : Kagynkó (folyó) (országánagyk) lagykójagy. A Kankó (gamó,
horog, kampó) név a Szir-darja középső, szerfölötti tekervényes szakaszára hivat -
kozik. Fényes Érdemnek (Iabdiertim: „nemes származás és vitézség”) – Érdem,
Érdempálya istenség megszólítása nyomán, törökösen–magyarosan – vezértör -
zsüket nevezték. A besenyők 840–895. közötti kétszer költöztek. A császár e két
eseménysort összevonta. Az oghuzok, a kazárokkal együttiműködve a 895. év tá-
ján űzték el a besenyőket a Volga és az Urál folyó közéről. A türkök, azaz a ma -
gyarok ekkor már a Kárpát-medencében laktak. Velük a besenyők csak a Volga
és az Urál folyó közén hadakozhattiak, nevezetesen a nyolcszázas évek közepe
táján. A császár e helyen, úgy tűnik, a 895. körül lezajlotti eseményekről tudósít
– a besenyők a Volga és az Urál folyó közéről a Dnyeper–Szeret vidékére költöz -
tek –, és ezekkel próbálta összefésülni a 840. év táján történteket. (A besenyő–
magyar összecsapásokat részletesebben a következő szakaszban tárgyaljuk.)

A kazár kagán, vélhetően a nyolcszázas évek közepe táján, magához hívattia
Elevedet, s hűbéres szövetséget ajánlotti neki. Eleved azonban visszautasítottia
a fejedelmi tisztséget. Maga helyetti Álmost vagy Árpádot ajánlottia. A türkök
pedig, Konstantinos szerint, utóbbit választottiák fejedelmüknek.

Néhány év múlva, mondja a császár, a besenyők rátörtek a türkökre, és Ár-
páddal együtti elűzték őket. A türkök pedig letelepedtek a Kárpát-medencében.
A szóban forgó rajtaütés csakis a Volga és az Urál folyó közöttii hazában történ-
hetetti. A császár azonban e helyt is összevonja a különböző helyszíneket és ese -
ményeket. (Lásd a következő szakaszt.)
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Tudni vagyló, ho� agy besenyők szállásagy eredetileg agyz Etil folyónál, vagylagymint agy Je -
jik folyónál volt, s hagytárosagyk voltagyk agy kagyzárokkagyl és agyz ú�nevezettö úzokkagyl. De öt-
ven évvel ezelőttö agyz említettö úzok agy kagyzárokkagyl összefogván és hagydagyt indítván agy be-
senyők ellen, felülkerekedtek és kiűzték őket tulagyjdon földjükről, és agyzt mind agy magyi
nagypig agyz említettö úzok foglagylják el. A besenyők pedig elmenekülvén szerte jártagyk,
kutagytvagy  hely  után,  agyhol  megtelepülhetnének,  és  eljutván  agy  magy birtokukbagy  levő
földre, és rábukkagynván agyz ottö lagykó türkökre, háborúbagyn le�őzték, kiverték és elűz-
ték őket s letelepedvén agyzon, és uragyi ennek agy földnek, mint mondottöuk, mind agy magyi
nagypig  ötvenöt  esztendeje.  (De  Administragyndo  Imperio,  37.  fejezet ;  Moravcsik
Gyula fordítása.)

A besenyők a 840. esztendő táján költöztek a Szir-darja középső szakaszától
a Volga (Atel) és az Urál (Geekh) folyó közére, a kazárok (Khazarous) – egyesek
olvasata szerint mazarok (Mazarous) – és az úzok (Ouzous) szomszédságába. A
besenyők a Volga és az Urál folyó közén nagyjából a 840–895. év közötti laktak,
s kezdetben déli szomszédai voltak a magyaroknak. „Ötven (vagy ötvenöt) évvel
ezelőtti”, vagyis 890–895. körül, az oghuzok és a kazárok összefogtak a besenyők
ellen, elűzték őket szálláshelyükről, melyet aztán az oghuzok foglaltak el. (A 38.
fejezetben leírt hasonló eset – a besenyők indítottiak hadat a kazárok ellen – ko-
rábban történt.) A besenyők nyugat felé menekültek, és megszállták a Dnyeper–
Szeret vidékét. Magyarjainkat semmiképpen sem űzhettiék ki onnan, mert ők ek-
kor már a Kárpát-medencében laktak.

A császár, munkájának 40. fejezetében, még egyszer szóba hozza a besenyők
és a magyarok viszálykodását. A híradás első része magyarjaink 895. évi balkáni
hadjáratáról szól. Beszámolójához a szerző hozzáfűzte az évekkel korábban tör -
tént besenyő támadást, melynek nyomán a magyarok – a Volga és az Urál folyó
közét elhagyván, a kelet-európai erdőövben vándorolva – beköltöztek a Kárpát-
medencébe. A 895. esztendei hadjáratot már új hazájukból indítottiák. Más forrá-
sok i. Simeon (893–927.) és a besenyők szövetségéről nem adnak hírt, így semmi -
képpen sem tudjuk tisztázni, volt-e az említetti besenyő–bolgár–magyar összetű-
zésnek valós alapja, történt-e a leírtakhoz hasonló esemény a balkáni hadjárat
során.

Ezután Leon, agy Krisztus-szerető és dicső császár hívásáragy átkelvén agy Dunán és
megtámagydván Symeont. Teljesen le�őzték, és iragymukbagyn egészen Preszlagyvig hagytol-
tagyk, és bezárván őt Mundragygagy várábagy, visszagytértek sagyját földjükre. Abbagyn agyz idő-
ben Liüntikagy, Árpád fiaagy volt agy fejük. Miután agyzonbagyn Symeon újból kibékült agy ró-
magyiagyk császárávagyl és bátorságbagyn érezte magygát, agy besenyőkhöz küldöttö és mege�e-
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zettö velük,  ho�  leverik és megsemmisítik agy türköket.  És agymikor agy türkök hagydjá-
ragytragy  mentek,  agy besenyők Symeonnagyl  agy  türkök ellen jöttöek,  csagyládjagyikagyt  teljesen
megsemmisítettöék, és agy földjük őrzésére hátragyhagy�ottö türköket gonoszul kiűzték on-
nét. Miután pedig agy türkök visszagytértek, és földjüket ilyen pusztán és feldúlvagy tagy-
lálták, letelepedtek agyrragy agy földre, melyen magy is lagyknagyk, s  agymelyet, mint mondot -
tuk, agy folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt agy helyet pedig, agymelyen agy tür-
kök korábbagyn voltagyk, agyz ottö keresztülmenő folyó nevéről Etelnek és Küzünek [Etel
kagyi Kouzou] nevezik, s mostagynábagyn agy besenyők lagykják. A türkök pedig agy besenyők-
től elűzetve, elmentek és letelepedtek agyrragy agy földre, agymelyen most is lagyknagyk. (De
Administragyndo Imperio, 40. fejezet ; Moravcsik Gyula fordítása.)

Besenyő közjáték

Konstantinos művének besenyőkről szóló 37. fejezete (23. oldal) egyetlen
besenyő–magyar összetűzésről ad hírt. A beszámoló foglalata a következő.

A besenyők szállása eredetileg a Volga és az Urál folyó közötti volt. A 890–
895.  év körül az oghuzok és a kazárok szövetségének támadása kivetettie  őket
birtokaikról. A besenyők a Dnyeper–Szeret vidékére költöztek. Elűzvén az otti
lakó magyarokat, maguk telepedtek helyükre.

Utóbbi állítás hitele kétséges. Tudniillik – forrásaink beszámolnak cselekede -
teikről, legkorábban a kavarók (cowari) hadakozásáról a 881. évben – magyarja -
ink ez időben már a Kárpát-medencében laktak.

A legkorábbinak tartotti híradás – Hincmarus (806/821–882.) 862. évi bejegy-
zése az Annagyles Bertiniagyni lapjain – nem a magy�agyr, hanem az ungri (onogur) kife-
jezést használja. Nevezettiekről teljes bizonyossággal nem állapíthatjuk meg, ma -
gyarok voltak-e. Tudniillik az avarok, a bolgárok, a kazárok stb. is a hun szövet -
ség onugur ágazatához tartoztak, s a tudósítás hivatkozhat rájuk is.

A 38. fejezetben (20., illetve 21. oldal) két besenyő–magyar csetepatéról esik
szó. Az egyik Eleved országlásának idején történt, a másik a fejedelemválasztás
után.

A besenyők háborút indítottiak a kazárok ellen, de vereséget szenvedtek, és
kénytelenek voltak saját földjüket elhagyni, és a magyarokéra letelepedni. Ami -
kor a magyarok és a besenyők közt háború ütötti ki, a magyarok hadserege vere -
séget szenvedetti, és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén
telepedetti le, s ezeket szabaroknak hívják, a másik rész Eleved vezetésével nyu-
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gatra ment lakni, az Etel és Úz (Atelkouzou stb.) nevű helyekre, ahol 950. körül a
besenyők népe lakotti. (Az Etel és Úz szókapcsolat a Volga s az Urál folyó közére
hivatkozik, nem a Dnyeper–Szeret vidékére, ahol a besenyők 950. táján laktak.)

Néhány év múlva a besenyők rátörtek az Árpád vezettie magyarokra, s elűz-
ték őket lakóhelyükről. A magyarok megfutamodván elfoglalták Nagy Morávia
földjét. A besenyők szállása, ahol korábban a magyarok laktak, az otti kanyargó
folyóvizek neve szerint azonosítható: Dnyeper (Baroukh: Bor), Déli-Bug (Kou -
bou : Kupa), Dnyeszter (Troullos : Túr), Prut (Broutos) és Szeret (Seretos).

Vélekedésünk szerint  Konstantinos, mindhárom esetben, a besenyők 890–
895. körül lezajlotti költözéséről beszél.  Ezen eseményhez kapcsolja a magyaro -
kat ért támadásokat, jóllehet azok alkalmasint korábban estek meg, nevezetesen
a Volga és az Urál folyó közöttii szálláshelyen. A részleteket pedig jeles szerzőnk
az általa ismert tényekhez igazítottia. Népi hagyományunk a magyarok első feje-
delmének  Álmost tartja, a császár azonban a fejedelmi címet  Árpádnak tulaj-
donítja. Talán azért, mert az ő idejében Árpád volt a magyarok fejedelme. S mit
sem tud például a besenyők első költözéséről.

Konstantinos állításait nem tudjuk ellenőrizni, mert nincsenek más adata -
ink, melyekkel tudósítását összevethetnénk. Egyebet nem tehetünk, elfogadjuk
mindazon kijelentéseit, melyek nem mondanak ellent az ismert tényeknek, s a
belőlük levonható észszerű következtetéseknek.

A besenyők 840. körül költöztek a Szir-darja középső szakaszától a Volga és
az Urál folyó közére. Hihetőleg ez idő tájt ütköztek meg a kazárokkal, s veresé -
gük nyomán – nyugat felé tovább nem mehettiek – kénytelenek voltak kazár te -
rületen letelepedni, vélhetően a Szamara vidékén, a folyótól délre, ahol akkori -
ban Eleved magyarjai éltek. A besenyő–magyar csatározás okán a szabarok egy
része, meglehet, elszakadt a magyaroktól, és visszatért korábbi szállására, a Ke -
leti-Kaukázus vidékére. Talán azért töredék (kesäk) a Keszi törzs, mert népessé -
gének nagyobb részét ekkor elvesztettie. A magyarok ezen összecsapás nyomán
valószínűleg észak felé költöztek. A Szamara folyó és a volgai bolgárokhoz tar -
tozó eszkilek birtokai közé eső tartományt, a Szamara és a Cseremsan folyó kö -
zöttii vidéket szállták meg.

A második összecsapás, ha csakugyan így volt,  Álmos fejedelemmé válasz-
tása után történt. Magyarjaink ezután sátort bontottiak, és a Kárpát-medencébe
költöztek. Népességük kisebb része visszamaradt a Volga és az Urál folyó közén.
A Szamara folyótól északra talált rájuk, pontosabban nyugaton élő néprészükre,
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Ahmad ibn Fadlán a 922. évben, illetve nagyjából ugyanotti Iulianus az 1236.
esztendőben. A 13. században már minden más forrás szerint a Belaja folyó kör -
nyékén éltek.

Jákút al Rúmi (1179–1229.) – Ahmad ibn Fadlán tudósítására hivatkozva –
a baskírokról, vagyis a Volga és az Urál folyó vidékén visszamaradt magyarok -
ról hosszasan értekezik. Hivatkozik, jóllehet nevét (Mag) nem említi, a magya -
rok névadó istenségére is.

Vagynnagyk, agy kik  Basgurd-ot,  mások kik  Basdsurd-ot,  s  megint mások,  kik  Bas-
kurd-ot  irnagyk.  Ez  agy  tagyrtomány  Konstagyntinápoly  s  Bolgár  (városagy)  közt  fekszik.
Muktedir-billah khagylifagy Ahmed ben-Fadhlân ben el-Abbasz ben Resid ben Ham-
mad-t, ki előbb agy hivők emirjének, utóbb Muhammed ben Szuleiman-nagyk volt tör-
zsébe fogagydvagy,  agy szlávok királyához küldte  (agy Volgagymellékén lagykó bolgárok kirá-
lyagy), agy ki népével e�üttö áttöért agyz iszlâm hitére, ho� őt agy számáragy küldöttö díszru-
hákbagyn  felöltöztesse,  s  agyz  islâm  törvényeire  oktagyssagy.  Ez  agy  követ  Bagygdagydból  agy
(hidsragy) 309-ik éve Szefer hónagypjábagyn [921. június] ment ki s mindagyzt, agy mit agyttöól
fogvagy visszagytérteig tagypagysztagylt (útleirásábagyn), elbeszélte. A basgurd-okról szóltábagyn
megemliti, ho� e� törökfagyjú nép földjére érkeztek, melynek neve Bašgurd. Ettöől agy
néptől igen nagy�on óvagykodtunk, mert ezek agy legrosszagybbféle törökök, agy leghagytagylmagy-
sagybbagyk, és ottö,  agy hol agyrról vagyn szó : �ilkolni, agy legbátragybbagyk. Hagy vagylagyki közülök el-
lenségre tagylál, fejét veszi s agyzt agy törzs hátragyhagy�ásávagyl magygávagyl viszi. Szagykálukagyt
beretválják. A tetüt megeszik s agyzt ruhájok összevagyrrásagy közt szorgagylmagytosagyn fel-
kutagytják s fogagyikkagyl megrágják. E�ik  közülök, agy ki agy mozlim vagyllásragy áttöért, ve-
lünk volt szolgagy minőségben. Láttöagym, agy mint e�szer agy ruháján tagylált tetüt onnagyn
felszedte, körmével megtörte s szájábagy vettöe. A mint engem meglátottö,  felkiáltottöl
oh,  dicső  fagylagyt !  Minde�ikök  magygánagyk  fából  e�  priagypus  [hímvessző]  agylagykú bál-
ványt fagyragygottö,  melyet agyztán (nyagykábagy) agykagysztottö.  Hagy utagyzni ment, vagy� csagytáragy
készült, bálványát megcsókoltagy s i� imádkozottö hozzá : oh uragym, agydd meg nekem
ezt vagy� agyzt ! Tolmácsomnagyk megpagyragyncsoltagym, ho� e�iköktől tudagykozná meg, mi
agy bizonyítékok erre nézve s agy fagyragygványt miért tagyrtjagy istennek. Mire agyz illető agyzt
válagyszoltagy, ho� e� ehhez hagysonló nemzettöe s mást nem ismer, agy kitől szármagyzottö
volnagy .

Vagynnagyk közülök olyagynok, agy kik tizenkét [vagylójábagyn tetszőleges számú] isteni
lénybe hisznek, u. m agy tél-, nyár-, eső-, szél-, fák-, emberek-, bagyrmok-, viz-, éjjel-,
nagyppagyl-,  hagylál-,  élet- és föld istenébe. Az égben lagykozó istent pedig mindezeknél
feljebbvagylónagyk tagyrtják, agyzonbagyn agyzon nézetben vagynnagyk felőle, ho� velök tagynácsko-
zik s közös megállagypodás szerint  teszen,  ú� ho�  agyz e�ik agy másik cselekedetét
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(mindenkor) helyesli s helyben hagy�jagy. Oh �agylázagytos  Istentelenség, mely távol le-
�en tőlünk! Olyagynokagyt is láttöunk agy bagysgurdok közt, agy kik agy ki�ókagyt vagy� agy hagylagy-
kagyt  isten �agynánt  imádták.  Megint  mások közülök agy dagyrvagykhoz fohászkodnagyk s
ezek agyzt agydják okául ezen bagybonás hitöknek, ho� e�szer agyz ellenségtől megfutagy-
mítvagy,  dagyrvagykagyt  hagyllottöagyk  kelepelni  magygok  mögöttö,  mire  megfordúlvagy (nekibáto-
rodtagyk) s agyz ellenséget megszagylagysztottöák. Ez agyz, mit Ibn-Fadhlân erről agy népről be-
szél. (Kuun Géza fordítása.)

Ó-Magy�agyrországtól Magy�agyrországig

Kézai a Volga–Urál folyó közétől a Kárpát-medencéig vezető útról nyúlfark -
nyi leírást ad. A magyarok, mondja szerzőnk, a besenyők és a fehér (keleti) ku -
nok földjén átvonulva Susdaliába, Rutheniába és a fekete (nyugati) kunok birto -
kaira nyomulván, végül említésre méltó veszteségek nélkül a Tiszáig jutottiak.

A száznyolcz nemzetségből osztán kiválogagyttöák agy hagydragy erős férfiaagykagyt,  mind-
e�ikből tizezer fe�verest szedvén, s agy többit Scythiábagyn hagy�ván, ho� országukagyt
agyz ellenségtől őrizzék. S emelt zászlókkagyl megindúlván agy besenyők és fehér kúnok
földén átvonulánagyk; agyzután Susdagyliábagy, Ruthéniábagy és agy fekete kúnok földére nyo-
mulván, végre minden kár nélkűl, agyz említettö népek ellenére, agy Tiszagy vizéig jutá-
nagyk. Melly tagyrtományt körültekintvén agyz egész községnek tetszettö,  ho� ne menje-
nek tovább bagyrmagyikkagyl és cselédeikkel ; mert feleségeikkel, sátragykkagyl és szekerekkel
szállottöagyk vagylagy ki országukból. (Kézai, i. ii. 2. ; Szabó Károly fordítása.)

Anonymus állítása szerint a Hetumoger (Hétmagyar) névvel illetetti hét feje-
delmi személy, vagyis a törzsi vezetők tanácsot tartván úgy döntöttiek, Pannoni-
ába költöznek. Nevezetti helyről ugyanis a szállongó hírből azt hallottiák, Attila
király földje volt.  Attila itti kétségtelenül az óbolgár uralkodó, akinek ivadéká -
tól Álmos vezér, Árpád apja származotti. Szabad akarattial és egyetértéssel vezé-
rül választottiák maguknak  Álmost, és pogány (szkíta) szokás szerint szavukat
vérrel megpecsételt esküvel erősítettiék meg.

Álmos sorsáról bizonyosat nemigen állíthatunk. A Képes Krónikagy szerint Er-
dőelve (Erdély) országában megölték (Kálti in Geréb 1993).

Magyarjaink – folytatja Anonymus – a 884. esztendőben kerekedtek fel szö-
vetséges népek sokaságával. Útjuk sok napig pusztaságokon át vezetetti. Az Etyl
(Volga) folyón tömlőkön úsztattiak át. Ruscia (a ruszok) birtokait ama részen ér -
ték el, melyet Susudal (Szuzdal) névvel illetnek. Majd Rutheniába (Kijevi Rusz)
érkezvén egészen Kyeu (Kijev) városáig jutottiak. A Denep (Dnyeper) folyón át-
hajózva meg akarták hódítani Rutheniát. A kijevi vezér cuman (kun) szövetsége -
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seitől kért segítséget. Amikor azonban magyarjaink megszalasztottiák a kunok
seregét, majd ostrom alá vettiék a várost, a kijeviek békét kértek. S latba vetvén
javaikat is, Pannonia földjét magasztalva próbálták rávenni magyarjainkat, állja -
nak tovább. Szavaik szerint nevezetti tartományt sclavi (szlávok), bulgarii (bolgá -
rok), blachii (bulak bolgárok) és a rómaiak pásztorai (a frankok és hűbéreseik)
lakják. Az említetti kunok önként meghódoltak, s csatlakoztak a magyarokhoz,
és a ruténok közül is sokan.

A költözés következő, jelentősebb állomása Lodomer (Volodimir-Volinszkij),
és azután Galicia (Halics) városa volt. A halicsiak is azt kérték magyarjainktól,
Pannoniát szállják meg, mely előbb Attila király földje volt. Halála után birto-
kait a római fejedelmek foglalták el a Dunáig, és oda pásztoraikat helyezték. E
helyen az avarok fejedelméről van szó. Nem tudjuk, neve valóban Attila, azaz
Fejedelem volt-e. (Attila, óbolgár uralkodó megszólítását a germánok alkalma -
sint a mongol эзэн – edzen: fejedelem – szóból ferdítettiék.)

A Duna és a Tisza közötti elterülő földet – állítja Anonymus – Keanus Mag-
nus (Krum, 803–814), Bulgária ura szállta meg a ruthenok és polonok földjéig,
és lakosul  sclavokat és bolgárokat tetti oda.  A Thiiscia (Tisza)  és Erdeuelu (Er -
dély) felé elterülő Igfon erdeje (Erdélyi-középhegység) közé eső területet pedig
a Morus (Maros) és a Zomus (Szamos) folyóig Morout (Marót) vezér foglalta
el ; e földet a Cozar (kazár) nevű nép lakta. A Morus folyótól Urscia (Orsova) vá -
ráig terjedő uradalom a Gaad nevű vezéré volt, aki Bundyn (Vidin) várából jötti,
s nevezetti területet kunok segítségével vettie birtokba.

Magyarjaink a Houos erdőn (Havas erdő: Kárpátok) keresztül Hungaria ha -
táráig a Hung (Ung) részekre szálltak. Álmos vezér pedig még életében vezérré
tettie fitát, Árpádot Hung várában.

A mondottiakat nemigen tudjuk kiigazítani vagy kiegészíteni, mert más for -
rások a magyarok ezen költözéséről részletekkel nem szolgálnak, a vonulás út -
vonaláról pedig semmit sem tudnak. Állomásai közül is csak Kijevről emlékez -
nek meg. A Dnyeper–Szeret vidékének birtokbavételéről viszont nemzeti hagyo -
mányunk nem szól. Évkönyveinkben stb. nem találunk erre utaló adatokat. Ma -
gyarjaink, ez látszik leginkább valószínűnek, sohasem laktak nevezetti vidéken.

A magyarok,  Anonymus jelentése szerint, a 884. évben keltek útra. A kava -
rók (cowari) azonban, a Sagylzburgi évkönyv bejegyzése szerint, már a 881. eszten -
dőben a Bécsi-medence területén hadakoztak. A Kézai által megadotti időpont –
ő a 872. évre teszi a magyarok bejövetelét – közelebb állhat a valósághoz.
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Ahogyan ez népek költözése esetében lenni szokotti,  a magyarok népességé-
nek egy része visszamaradt a Szamara folyó táján Ó-Magyarország (Magna Hun -
garia) területén. A mongol hódítás idején, ha nem korábban, e magyarok eltörö -
kösödtek, s ma baskortoknak nevezik magukat.

Amint  Bendefy (1941, 1942) kimutattia, muszlim szerzők tudósítása nyomán,
egy időben két „magyarok lakta” terület létezetti Kelet-Európában. Nevezetesen
a baskír-magyarok Szamara folyó vidéki országa, valamint – ahogyan a szerző
nevezi őket – a Kummagyaroké, avagy kaukázusi magyaroké. A Kubány, Kuma
és Manyics vidékén visszamaradt keleti bolgárok, avagy ötogurok a mongol hó -
dítás idején szétszóródtak, más népek közé keveredtek. A baskír-magyarok a 13.
századtól a Belaja folyó környezetében élnek.

Kik voltak ama szövetséges népek, melyeknek sokaságáról  Anonymus meg-
emlékezik, nevüket azonban nem említi, nem tudjuk. Lehettiek közöttiük törökös
származású nemzetségek, pl. barszilok (bercelek, varsányok), berendzsek (beré -
nyek), bulakok, valamint szkíták, pl. kazárok, vagy az oghuzok: kipcsakok, ku -
nok, ujgurok (palócok) kötelékéből kiszakadt kankarok stb.  A Kijev városánál
csatlakozotti kunok is inkább besenyők, pontosabban kankarok lehettiek.

Regino (kb. 842–915.) a 889. esztendő eseményei közötti említi a besenyők és
a magyarok viszálykodását, valamint a Kárpát-medence megszállását stb.

A mondottö népet [ungagyri] tehát agy fent említettö vidékekről [Scythiagy], sagyját szál -
lásagyiból kiűzték agy vele szomszédos népek, agykiket besenyőknek hívnagyk, mivel szám-
bagyn és vitézségben felülmúlták őket, és mivel – mint előrebocsátottöuk – agyz embe-
rek tömegében bővelkedő szülőföld nem volt elegendő agyz ottölagykásragy. Elmenekülvén
tehát emezek erőszagykosságagy elől, búcsút mondtagyk hagyzájuknagyk, s elindultagyk, ho�
olyagyn vidéket és helyet keressenek, agyhol lagykhagytnagyk és megtelepedhetnek. Először is
agy pagynnónok és agyz agyvagyrok pusztáin kóboroltagyk, vagydászagyttöagyl és hagylászagyttöagyl szerezvén
meg mindennagypi táplálékukagyt ;  ezután ismétlődő, ellenséges támagydásokkagyl törtek
be  agy  kagyragyntánok,  morvák  és  agy  bolgárok  hagytárterületeire ;  kevés  embert  kagyrddagyl,
több ezret pedig nyilagykkagyl pusztítottöagyk el, agymelyeket oly �agykorlottösággagyl lőnek ki
szagyru-íjagyikból, ho� lövéseiket bagyjosagyn lehet elhárítagyni. (Kordé Zoltán fordítása).

Magy�agyrok agy Kárpát-medencében

Árpád népének beköltözése idején – a nyolcszázas évek második felében – a
korábban avarok által birtokolt területek részben idegen hatalmak kezén voltak.
A Kárpát-medence nyugati fele a frankok, illetve hűbéreseik érdekkörébe tarto -
zotti. Az Alsó-Tisza vidékét és a Maros völgyét a bolgárok tartottiák ellenőrzésük
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alatti. Bolgárjainkat mindenekelőtti Erdély aranya érdekelte. A medence keleti fe -
lében lakó avarokról,  sorsukról  hírmondóink a magyarok beköltözéséig lénye -
gét tekintve hallgatnak.

A történeti  feljegyzéseinkben megőrzötti hagyomány szerint  Attila halála
után Csaba nevű fita a görögök (Bizánci Birodalom, Keleti-Balkán), majd a szkí -
ták országába (a kelet-európai pusztára) vonult. Korozmini leányt vetti feleségül,
és egyik fita visszatért a magyarokkal a Kárpát-medencébe. Amikor a hunoknak
is nevezetti székelyek értesültek a magyarok bejöveteléről, eléjük mentek a Ru-
tén határhoz.  És így tovább.  Ezen állításokkal  (egyelőre)  nemigen tudunk mit
kezdeni,  mert  a nép emlékezetében – a dolgok természetéből következik – az
események jobbára eredeti környezetükből és összefüggéseikből kiragadva, más
keretben és  kapcsolatokban szerepel(het)nek.  Az avarok utolsó független feje -
delmét például – a körülményekből ítélve mondáink rá hivatkoznak – a bolgár
Attilával azonosítják, tettieit neki tulajdonítják stb. A mondottiak okán nem ad-
hatunk hitelt történeti feljegyzéseink minden szavának, de a regék sorába sem
utalhatjuk őket. Mindazon kijelentéseiket,  melyek nem mondanak ellent az is -
mert  tényeknek és  az  azokból  levonható  észszerű  következtetéseknek,  valósá -
gosnak, illetve lehetségesnek tarthatjuk.

Csaba királyfit történetét, például, történészeink és nyelvtudósaink mesének
tartják.  Nevezetti uralkodó  létezését  azonban  Aventinus (1477–1534.)  avarok
végnapjairól szóló tudósítása megerősíteni látszik.

Thuudun agy Dunán túl, agymagy vidéken, agyhol Ptolomagyeus szerint agy iagyzigok [jászik]
lagyktagyk, agy Tiszán felül nyugagyt felé uragylkodottö. E vidék fővárosagy Bormagynon, Thuudun
fejedelmi székhelye volt, ki u�agynottö, nem messze Agriától [Eger], eltemettöetettö .

Az agyvagyrok, agykik megmagyragydtagyk, visszagynyerték erejüket, bizonyos Chagyiagy-t tettöék
meg királynagyk. (Aventinus, Annagylium Boiorum, iv. v. 9–10.)

Kézai beszámolójának magvát alkalmasint történelmi tények alkotják. Tudó-
sítását olvasván elsőként a bolgárok Attila nevű urára – forrásainkban Ethele,
Etzel stb. – gondolnánk. E helyen azonban nem csak róla, hanem az avarok fe -
jedelméről, a halálát követő eseményekről is olvashatunk. A történet – lényeget
nem érintő részletektől eltekintve – hihető. Vélhetően az avarok birodalmának
végnapjairól, illetve ama belviszályról, illetve következményeiről tudósít, mely -
ről kevés szóval a frank évkönyvek is beszámolnak a 796. esztendőben.

Az elbeszéléshez nem illeszkedő részletek, illetve személynevek Attila, bol-
gár uralkodóhoz kapcsolódnak.  Flavius Honorius (393–423.)  a Római Biroda-
lom nyugati részének császára, „leánya” pedig, akire Kézai e helyen hivatkozik,
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Iusta Grata Honoria, iii. Constantius, nyugat-római császár (421.) gyermeke
volt. Veronai Ditrik (Theodoricus, 475–526.) a keleti gótok királya volt Italiá -
ban. Krimhild, avagy Gudrun, Kriemhild a germán mesék szerint azonos At-
tila (időben) utolsó feleségével, akit Iordanes Ildico néven említ.

A cagympo Chigle szókapcsolat valószínűleg sövénnyel körülvetti térséget, föld-
várat jelent.  Makkay (2005), illetve forrásai szerint talán Cegléd városát.  Cegle
szavunk kosár kötésére, sövény stb. készítésére alkalmas fűzfajt jelent, jó esély-
lyel a csigolyafüzet (Sagylix purpureagy). S magyarázatot igényel még a  másodszor
visszagyjöttöek szófordulat is.  Kézai ötvözi a bolgárokra, avarokra és magyarokra
vonatkozó adatokat.  Ennélfogva vagy a bolgárok vagy az avarok beköltözésé -
nek idejét tekinti első, a magyarokét – szerinte a 872. esztendőben került erre
sor – második bejövetelnek.

A mint osztán hagylálánagyk híre terjedt,  agy  föld  kereksége elámúlagy,  s  ellenségei
nem tudják vagylagy, sirjagynagyk-é vagy� örűljenek, rettöegvén töméntelen sok fiaától, kiket
mint vagylagymelly népet agylig lehetettö megszámlálni. Mert agyzt hittöék, ho� magyjd utánagy
vagylagymellyik fiaagy uragylkodik. Azonbagyn Veronagyi Ditrik [agy fragynkok lagyngobagyrd szövetsé-
gesei] és agy németországi [ fragynk] fejedelmek álnokságagy miá, kiknek Ethele király
uragylkodvagy nyagykokon űl vagylagy, agy húnok [agyvagyrok] községe pártokragy szagykagydagy, u� ho�
némelyek Csagybát Ethele  királynagyk agy görög császár Honorius  leányától  vagyló  fiaát,
mások agy Krimhild  német  fejedelemagysszonytól  születettö Alagydárt  törekszenek vagylagy
Ethele  után királylyá  emelni.  Mivel  pedig  agy  józagynagybb  rész  Csagybávagyl,  agyz  idegen
nemzet pedig Alagydárragyl tagyrt vagylagy, agyzért mind kettöen kezdének uragylkodni. Ditrik ál -
nokságából osztán, ki Alagydárhoz szít vagylagy, kettöejök közt agy dolog háborúragy kerül.
Az első ütközetben tehát Alagydáron erőt vesznek, de agy másodikbagyn, melly Sicagymbri-
ánál [Óbudagy] két álló hétig foly, Csagybagy hagydát u� le�őzik és szétverik, ho� Ethele
fiaagyiból és agy húnokból igen kevesen magyragydnagyk. Ez u�agynis agyzon csagytagy, mellyet agy hú-
nok Krimhild csagytájánagyk neveztek s magyig is e néven emlegetnek. Melly ütközetben
agynnyi vér ömlöttö, ho� hagy agy németek szé�enből nem titkolnák és tisztán meg agykagyr-
nák vagyllagyni, agy Dunagy vizét néhány nagyp sem ember sem bagyrom nem ihagyttöagy, mintho�
Sicagymbriától Potentiagy városáig [Százhagylombagyttöagy] vérrel volt áragydvagy. Csagybagy tehát
tizenötezer húnnagyl Görögországbagy Honoriushoz futagy, s bár agyz ottö kivántagy magyragysz-
tagylni s görögországi lagykossá tenni, nem magyragydagy, hagynem visszagytére Scythiábagy agytyagy-
fiaagyihoz és rokonagyihoz. Ki is mihelyt Scythiábagy visszagytért, mindjárt kezdé sürgetni,
ho� mindenestől menjenek visszagy Pagynnoniábagy, ho� agy németeken bosszút álljagynagyk .
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Magyragydt volt még agy húnokból háromezer ember, kik agy krimhildi csagytából futás-
sagyl menekűltek, kik is félvén agy nyugoti nemzetektől Árpád idejéig agy Sziklagymezőn
[cagympo Chigle] magyragydtagyk s ottö magygokagyt nem húnoknagyk hagynem székelyeknek [Zagy-
culi] nevezték. Ezen székelyek u�agynis agy húnok magyragydványagyi, kik midőn megtud-
ták, ho� agy magy�agyrok Pagynnoniábagy másodszor visszagyjöttöek, agy visszagytérőknek Ruthe-
niagy [agy Kijevi Rusz] hagytárszélein eléjök menének s Pagynnoniát e�üttö meghódítván
agybbagy részt nyertek, de nem agy pagynnoniagyi síkon, hagynem agyz oláhokkagyl [Blagycki : bulagyk
bolgárok] e�üttö agy hagytárszéli he�ek közt kagyptagyk osztályrészt. A honnagyn agyz oláhok-
kagyl  összeele�edve,  mint mondják,  agyzok betűit  hagysználják.  Ezek agy székelyek agyzt
hittöék, ho� Csagybagy Görögországbagyn veszettö.  A honnagyn agy köznép magy is mondjagy pél-
dagybeszédben: agykkor térj meg, – mondják agy távozónagyk, – mikor Csagybagy Görögország-
ból. Tehát ez agy Csagybagy Ethelének Honorius görög császár leányától születettö törvé-
nyes fiaagy, kinek fiaagyit Edeménnek és Ednek hívták. Edemén osztán, mikor agy magy�agy-
rok másodszor visszagytértek Pagynnoniábagy, agytyjagy és agynyjagy igen nagy� agytyagyfiaagyságávagyl
bejöve, agynyjagy u�agynis agy korozmin nemzetből vagyló vagylagy ; Ed pedig Scythiábagyn magy-
ragydagy agytyjánál.  Ezen Csagybától  szármagyzottö agyz Abagy nemzetsége.  Midőn hát  Csagybagy
Scythiábagy visszagymenvén agy község előttö agynyjagy nemes voltávagyl hánykolódottö,  agy hú-
nok nemessége megveti vagylagy, agyzt állítván, ho� nem igagyz növendéke Scythiagy orszá-
gánagyk, hagynem csagyk olyagys jöttöment idegen fagyjtagy. Miért is Scythiából nem kagypottö, hagy-
nem agy korozmin nemzetből vettö feleséget. (Kézai, i. iv. 5–6. ; Szabó Károly fordí-
tása.)

A fejedelem halála után hatalmi harc dúlt az avarok országában, s a főembe -
rek széthúzása okán (közrejátszhattiak ebben a frankok és szövetségeseik is mint
felbujtók) a nemesség pártokra szakadt. Az avarok birodalmának nyugati fele a
viszálykodás nyomán a frankok, illetve hűbéreseik uralma alá került. A keleten
élő avarok helyi hatalmasságok, illetőleg a bolgárok fennhatósága alá jutottiak, s
testvérnépnél – a kelet-európai magyaroknál – kerestek menedéket. Avarjaink
utóbb a magyarok köznépévé lettiek, és nevüket székelyre (székhelyire, vagyis
helyben lakóra) változtattiák. A korozmin rokonság a jászikat, közelebbről az őr -
söket jelenti. Eredetileg Kalász (görögösen Khorasmia) lakói voltak. Ők szervez -
ték meg a kazárok és a magyarok népét is. Csaba tehát az őrsök közül, talán a
magyarok egyik törzséből vetti feleséget. Egyik fita, rokonságával együtti,  vissza-
tért a Kárpát-medencébe.

Kézai (i. ii. 3–4.) az avar–frank csatározásokat is felemlíti. Leírása, ami a lé -
nyeget illeti,  elfogadható.  A tudósítás első részében alkalmasint az avarok bu -
kása utáni időkről esik szó. Egy alkalommal avarjaink átúsztattiak a Duna jobb
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partjára, és összecsaptak az ellenük készülő frankokkal és szövetségeseikkel. A
híradás második része a 791. esztendőben indítotti frank hadjáratról, illetve a Ce -
zummaurnál (Cumeoberg, Tulln és Zieselmauer közötti) vívotti csatáról szól.

Székely Estván (1505–1565)  Krónikájagy (1559) is megemlékezik az avarokról.
Jeles szerzőnk szerint Atila halála után a „Magiaroc” fele részben elvesztek Si -
cambriánál, mikor két fita a birodalomért megvívotti, fele részben pedig Chabá-
val mentek Erdel’be, ahol mai napig lakoznak, és nem Magiaroknac, hanem Sze -
kelieknec hívatnak. Még most is különböznek a többi magyaroktól törvényeik -
kel és írásukkal. Szekel’ betűvel élnek mind e napiglan.

Anonymus elbeszélésének egyik fitgyelemre méltó állítása szerint a magya-
rok bejövetelének idején a Tisza és Igfon erdeje (Erdélyi-középhegység) közötti
kazárnak (Cozar) mondotti nép lakotti.

Feltétlenül említést érdemel, bár újdonsággal nemigen szolgál,  Thomas Ar-
chidiaconus (?–1268.) történeti feljegyzése – Historiagy Sagylonitagynorum agytque Spagy-
lagytinorum pontifiacum – is. Egyedül e munka tartja a magyarokat a massageták
(más esküdtek), azaz a jászik nemzetségéből valónak.

His fere  temporibus,  agyliquagy pagyrs  gentis Magyssagygetum,  egressagy  de regione suagy,
quagye  Magygeriagy  nuncupagytur,  venit  in  multitudine  gragyui  obstagyntiagy  quagyeque  deuagy-
stagyns,  totagym  Pagynnoniagym,  ex  vtragyque  pagyrte  Dagynubii  occupagyuit.  (Schwandtner
1748: 548.)

Nagy�jából ez időben, agy magyssagygeták néptörzsének e� csoportjagy, elhagy�ván sagyját
tagyrtományát, mely Magygeriánagyk  neveztetik,  nagy� sokagyságbagyn jőve minden szembe-
kerülőt elpusztítottö, egész Pagynnoniát, agy Dunagy mindkét oldagylát elfoglagyltagy .

Magyarjainkra jó ideig egyetlen nyugati  forrás  sem hivatkozik saját  nevü -
kön. Legkorábbinak tartotti említésük –  Hincmarus (806/821–882.) 862. évi be-
jegyzése az Annagyles Bertiniagyni lapjain – sem a magy�agyr, hanem az ungri (onogur)
kifejezést használja.  Tóth (Tóth in Kristó 1995) szerint az ungri cím az emlí-
tetti ellenségekre (hostes) vonatkozik,  Ungváry (2012) szerint a népekre (popu-
lis).

Dagyni magygnagym regni eius pagyrtem cede et igni vagystagyntes pragyedagyntur. Sed et ho-
stes agynteagy illis populis inexperti, qui Ungri vocagyntur, regnum eiusdem populagyntur .

A dánok [agyz ő] királyságagy nagy� részét mészárlássagyl és tűzzel pusztítvagy ragybol-
ják ; de agyzon népek előttö korábbagyn ismeretlen ellenségek is, agykiket magy�agyroknagyk ne-
veznek, u�agynagynnagyk királyságát pusztítják. (Tóth Sándor László fordítása.)
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A dánok agyz ő országagy nagy� részét öldökléssel és tűzzel pusztítvagy zsákmányol-
ják. De olyagyn ellenség is dúljagy agyz ő országát, agymelyik ezelőttö agyzon népek számáragy,
agykiket ungroknagyk neveznek, ismeretlen volt. (Ungváry Jenő fordítása.)

A szöveg értelmezésétől függően vagy onogurok (feltételezések szerint ma -
gyarok) pusztítottiák  ii. Ludwig (843–876.) országát, vagy az onogurok (talán a
királyság területén honos avarok)  számára korábban ismeretlen ellenségek. A
jelzőként használt mutató névmás (illis) megjelöli,  kikre utal a vonatkozó név -
mással (qui) bevezetetti mellékmondat. E két megfogalmazás közül –  agyzon, ono-
guroknagyk nevezettö népek előttö korábbagyn ismeretlen ellenségek , illetve  agyzon népek
előttö korábbagyn ismeretlen, onoguroknagyk nevezettö ellenségek – szerintünk az első
látszik helyesebbnek. Ez idő tájban magyarjaink előőrsei már alighanem jelen
voltak  a  Kárpát-medencében,  ám  akárhogyan  okoskodunk  is,  bizonyossággal
nem állapíthatjuk meg, kiket nevez itti Hincmarus onoguroknak. Tudniillik nyu-
gati forrásokban az avarokkal kapcsolatban is szerepel a szóban forgó kifejezés
(Király 1987 ; Olajos 2013).

Az első tudósítás, mely bizonyosan a magyarok Kárpát-medencei jelenlétére
utal, a Sagylzburgi évkönyv. E forrás szerint az onogurok (ungri) és a kavarók (co-
wari) a 881. évben Alsó-Ausztriában hadakoztak. A kavarókat biztosan azonosít -
hatjuk, az ungrok, illetve a korábbi híradások hun, türk, ungr, ungri stb. néven
említetti szereplői lehettiek avarok, bolgárok stb. is. Az avarok szintén a hunok
szövetségének onogur ágazatához tartoztak, csakúgy, mint a magyarok stb.

Regino a 889. év eseményei közötti említi a besenyők és a magyarok csatáro -
zását, valamint a Kárpát-medence megszállását stb. (29. oldal).

A következő híradás a 892.  esztendőből való.  Az  Annagyles Fuldenses bejegy-
zése szerint  Arnulf (887–899.),  a  keleti-frank birodalom királya  Zwentibald
(i. Szvatopluk, 870–894.), morva fejedelem ellen hadakozotti. Segítségül hívta az
onogurokat  (ungari),  és  követeket  küldötti a  bolgárokhoz,  kérvén  Laodomirt
(Vladimir, 889–893.),  ne engedje meg birtokain a morváknak só vásárlását.  E
helyen bizonyosan, más forrás tanúsága szerint is, a magyarokról van szó.

Aventinus ugyanezen  eseménnyel  kapcsolatban  hosszasabban  értekezik.
Arnulf,  közli  tudósítónk,  a  892.  évben birodalmi gyűlést  tartotti,  s  minthogy
ezen Szvatopluk nem jelent meg, ellenségnek nyilvánítottiák. Részt vettiek ezen
tanácskozáson a magyarok királyának, Cusalának (Kusány) követei is. Felaján-
lottiák haderejüket Szvatopluk ellen, ha megkapják a karddal megszerzetti terü-
leteket.
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Az Annagyles Fuldenses 894. évi bejegyzése szerint Zwentibald, a morvák ve-
zére  „utolsó napját  szerencsétlenül  lezárta”.  Az avarok pedig,  kiket  onogurok -
nak (ungari)  mondanak,  ez időben a  Dunán túl  sok szörnyűséget  követtiek el.
(Forrásaink ez időtől fogva alighanem a magyarokról, illetve a magyarokká letti
avarokról tudósítanak.)  Szvatopluk pusztulásának körülményeiről a fuldai év-
könyvekben nem esik szó. Kézai (i. iv. 7.) szerint a magyarok Bánhidánál (Tata-
bánya) „egész katonaságával elvesztettiék”.

A 890–895. év táján az oghuzok elűzték a besenyőket a Volga vidékéről, és a
kazárok is részt vettiek a harcokban, távol tartandó a besenyőket a kazár birto -
koktól. A besenyők nyugat felé vonultak, megszállták a Dnyeper és az Al-Duna
közöttii pusztát.

Korábban (Ádám 2020) úgy vélekedtünk – érvelésünket Konstantinos két-
értelmű tudósítására alapozva –, magyarjaink a Volga vidékéről először a Dnye -
per és az Al-Duna közöttii  pusztára költöztek. Azután, véderőket visszahagyva,
birtokba vettiék a Kárpát-medencét. Utóbb pedig, a besenyők foglalása nyomán,
feladták kelet-európai területeiket.

Nemzeti hagyományunk másként írja le a magyarok vonulási útvonalát – a
kelet-európai erdőövben vándorolva jutottiak el a Kárpát-medencéig –, és sem-
mit sem tud „etelközi” tartózkodásukról. S hozzá még Konstantinos tudósításá-
nak magyarjaink vándorlására vonatkozó részleteit sehogyan sem lehet hibátla -
nul összeilleszteni. A mondottiak okán, és ismereteink gyarapodása nyomán, ko-
rábbi álláspontunkat ezzel kapcsolatban megváltoztattiuk. Úgy véljük, a magyar
nép sohasem lakotti „Etelközben”, vagyis a Dnyeper–Szeret közötti nyújtózkodó
pusztán.

Végül essék szó a magyarok bolgárok elleni hadjáratáról, és ezzel kapcsolat -
ban a bolgárok és a besenyők szövetkezéséről.

Konstantinos tudósításának 40. fejezete (23. oldal) elnagyolt, jócskán ad le-
hetőséget találgatásra. A magyarok, közli a császár, átkeltek a Dunán, legyőzték
Simeon bolgárjait, és visszatértek saját földjükre. Liountika – Ungváry (2012)
szerint Juntika (Jutosa) – a szóban forgó háborúság idején nyilván nem a ma -
gyar nép feje, hanem a balkáni hadjárat vezetője volt. A bolgárok utóbb a bese -
nyőkkel szövetkezvén rajtaütöttiek, és nagy pusztítást vittiek véghez a magyarok
szálláshelyén, kik ennek nyomán beköltöztek a Kárpát-medencébe. Hasonló ese -
mény – a bolgárok rajtaütnek a balkáni hadjáratban részt vevő magyar csapat
szálláshelyén, és ezek a dúlás nyomán visszatérnek hazájukba – elképzelhető, a
besenyők szereplése stb. azonban e helyt alig hihető. A történet végéhez hozzá -
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toldotti,  a magyarok lakóhelyeinek megnevezésével kapcsolatos császári magya -
rázat pedig – legyen szó a Kárpát-medencéről, a Dnyeper–Szeret, vagy akár a
Volga–Urál folyó vidékéről – teljesen elhibázotti.

A szóban forgó kérdésekben más források sem igazítanak el bennünket. Bi -
zánc, illetőleg vi. Leon képviselője, Niketas Skleros, és a magyarok főemberei,
Árpád és Kusanes (Kusány) – az ótörök kus jelentése keselyű – az Al-Dunánál
találkoztak (894. vagy 895.), azon helyen kötöttiek szövetséget a bolgárok, illetve
Simeon ellen. A hadjáratra a 895. esztendőben került sor.

Leon és a Georgios barát történetének folytatója néven ismert szerző, illető -
leg Pseudo-Symeon (10. század) így beszéli el a történteket. A magyarok átkel -
tek a Dunán, s vereséget mértek a bolgárokra. Utóbbiak azonban visszavágtak,
legyőzték a Bizánc által nem támogatotti magyar sereget.

Az Annagyles Fuldenses 895. évi bejegyzése a szóban forgó viszálykodásról ek -
ként ad hírt. „Az avarok megtámadták a bolgárok határait, de azok megelőzvén
őket seregük nagy részét megsemmisítettiék.” A következő, 896. évi bejegyzés pe -
dig így szól. „Ugyanabban az évben [895.] a görögök békét kötöttiek a magyarok-
nak [ungari] nevezetti avarokkal.  Ezt szövetségeseik, a bolgárok gonoszságnak
tekintve  ellenséges  haddal  felkeltek  ellenük,  és  egész  területüket  pusztítva  a
konstantinápolyi kapuig üldözték őket. Ezt megbosszulandó a görögök hajóikat
ravaszul az avarok elé küldték, és átszállítottiák őket a Dunán a bolgárok orszá-
gába. Az átszállítottiak a bolgárok népét erős sereggel megtámadva, nagy részü -
ket  legyilkolva a  halálba  küldték.”  (Az idézetti mondatokat  Géczi  Lajos fordí-
tottia.)

Attöilagy népe-e agy magy�agyr?

Bizonyos értelemben igen. A magyarok három törzse az európai hunoknak
is nevezetti bolgárok közül szakadt ki. A bolgároknak pedig egy időben Attila,
a Dulo nemzetség ivadéka volt ura. Halála után pedig, amint ezt az Óbolgár ká-
nok névsoragy is bizonyítja, az ő nemzetségéből került ki több bolgár uralkodó.

Авитохолъ житъ лет. ~т. род ему Дуло. а лет ему диломъ твирем. Ир -
никъ. житъ лет. ~(ри). род ему Дуло. а лет ему дилом твeримь. Гостунъ на -
местникь сьï два лета. род ему. Ерми. а лет ему дохсъ. втиремь. Куртъ: 60
лет дръжа. род ему Дуло. а лет ему шегоръ вечемь. Безмеръ ~г. лет. а род
ему  Дуло.  а  лет  ему  шегоръ  вемь.  сii  ~е  князь.  дръжаше  княженїе  обону
страну Дуная.  летъ.  ~ф.  ~(еi).  остриженами главами.  И потом прiиде  на
страну Дунаа. Исперих княз тожде и доселе. Есперих княз. 61 лет. род Дуло.
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а лет ему верени алем. Тервель. -к~а. лето. род ему Дуло. а лет ему текучи -
тем. твирем. ~(ки). лет. род ему Дуло. а род ему дваншехтем. Севаръ. ~(еl).
лет. род ему Дуло. а лет ему тохалтом. Кормисошь. ~(зi). лет. род ему Во -
киль. а лет ему шегоръ твиремь. Сiи же княз измени род Дулов. рекше Вих -
тунь. Винех. ~з. лет. а род ему Оукиль. а летъ ему имаше Горалемь. Телець.
~г.  лета. род Оугаинь. а лет ему соморъ. алтемь. И сïй иного рад. Оуморъ.
~м. днïи. род ему Оукиль а ему дилом тоутомъ . (Az óbolgár kánok névsoránagyk
átiragytagy : : : ; Златарски 1918.)

A névsorban felbukkan Attila legkisebb fitának neve,  Irniké: : : ; negyedik he-
lyen Kubraté, Régi Nagy Bulgária alapítójáé, mégpedig Куртъ alakban. Ezt töb -
ben  Kürtnek olvassák. A bolgár uralkodó, hasonlóképpen a magyarok azonos
nevű nemzetsége hihetőleg ugyanazon tárgytól, a harci- vagy az ivókürttiől köl-
csönözte nevét. Említetti eszköz – meglehet – vallási szereppel felruházotti tárgy,
esetleg istenség megtestesítője lehetetti a szkíta népek körében.

A Dulo nevet sokan a gyula méltóságnév megfelelőjének tartják, ám lehet e
szláv hallás nyomán lejegyzetti név a Turul (törökös Toghrul) megfelelője is. Ha
a d és az l hangot a mássalhangzók helyettiesítésének szabályai szerint felcserél-
jük rokon hangzású párjára, akkor Turo alakú, két szótagú, a Turul kifejezéshez
hasonló betűsorhoz jutunk.

Nemzeti hagyományunk szerint Álmos, illetve utódai a Turul nemzetség iva -
dékai voltak, következésképpen Attila, óbolgár uralkodó leszármazottiai. A Me-
gyer nemzetséget eszerint hun (török) eredetű fejedelmek uralták.
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