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Nyelv- és őstörténet

Alább következő eszmefuttaatásaink, vizsgálódásaink tárgya a magyar nyelv,
az uráli, avagy fitnnugor nyelvhasonlóság, valamint a magyar őstörténet.

Halotti beszéd

Latiatuc feleym ʒumtuchel mic vogmuc. ýſa pur eſ chomuv uogmuc .
Látjuk – biza, por és hamu vagyunk –, és úgy gondoljuk, a Halottii  beszédet

egy magyarul nem, vagy nem jól beszélő egyházi személy jegyezte le latinosan.
A feljegyzést temetéseken segédeszköz gyanánt használták.

Hasonló módszerrel él a hazai, az angol nyelvben kevéssé járatos zenészek
egyike-másika is. Hallása szerint leírja magyarosan: „Áj láv jú, máj bébi” (Sze -
retlek, babám). A feljegyzést előadóestjein segédeszköz gyanánt használja. S ha
nem vész el a papírlap kézen-közön, néhány száz év múlva esetleg becses nyelv -
emlék – Sermon about love (Szerelmi beszéd) – lesz belőle. Angol nyelvészek osz -
tatlan örömére.

Az Úr jeles szolgáinak nem állotta rendelkezésére egységes szabályozás, ma -
gyar betűkészlet, átírási útmutató. Így aztán ki-ki hallása és legjobb tudása sze -
rint – itta-otta a helyes kiejtés érzékeltetésére néhány saját találmányú jelet alkal -
mazva –, a latin ábécé betűivel igyekezetta rögzíteni a magyar szavakat. Nyelvé-
szeink osztatlan örömére.

Feheruuaru rea meneh hodu utu rea

Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember…
Nyelvészeink szerint a tővéghangzó, a szótő végéhez illesztetta magánhangzó

– csakúgy, mint a fitnnek nyelvében, pl. kala, käsi, silmä (hal, kéz, szem) – a ma-
gyarban is megvolt egykoron (Kiss és Pusztai 2003).

Ha nem akarjuk a magyarázatot mindenokvetlen északi felebarátaink háza
táján keresgélni, másféle megoldást is találhatunk.

Nyelvemlékeink közötta szótő végéhez illesztetta magánhangzó csakis névszók
esetében fordul elő – otta sem általános érvénnyel, s főleg nem következetesen –,
igék közötta nem. Nem tudunk idézni például ásu (ás) alakban leírt szót.

Latin átírásban, úgy tűnik, egy időben jelölni  igyekeztek a magyar névszó-
kat.  Így váltak el egymástól,  félig-meddig szükségszerűen, az összetetta szavak
elemei, illetve a ragok, és lettaek névutók (hadútra : had-u út-u reá). Mivel a ma-
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gyarban – eltérően a latintól (-us, -a, -um) – nincsenek nyelvtani nemek, elegen -
dőnek látszotta egyetlen betűt a jelölésre használni. Szükség esetén a névszóhoz,
a kiejtés megkönnyítése végetta (pl.  Den-t-u, Eune-d-u), segédhangzóval toldot -
ták hozzá a jelölést.

Fehérvárra menő hadútra.  Hajdanában alighanem így beszélt  a magyar em-
ber.

Nyelvi kapcsolatok

A magyar és az urálinak (fitnnugornak) nevezetta nyelvek közöttai kapcsolat –
mondják jeles nyelvészeink – régebbi, mint a magyar–törökös viszony. Ez is erő -
síti az állítást, miszerint a magyar és az urálinak mondotta nyelvek (származás
szerint) rokonok.

Török eredetű szavaink (kb. 350-400 szó) a fejletti állattienyésztéssel és földmű-
veléssel  (ekés  gabonatermelés,  kertkultúra,  szőlőtermelés)  való  megismerkedésről
tanúskodnak. Ez török hatásra ment végbe a ma8arság körében. A török szavak
jelentésükkel is bizonyítják, ho8 későbbiek, mint a fisnnugor eredetű ma8ar sza-
vak,  mert  azok a halászatra,  vadászatra és  8 űjtögetésre utalnak.  Török eredetű
nyelvtani elemek a ma8arban lényegében nincsenek, míg fisnnugor eredetű bőven
van. Va8is a török hatásról vallotti tudományos vélemény erősíti azt, ho8 a ma-
8ar nyelv nem a török, hanem a fisnnugor nyelvek közé tartozik (Klima 2018).

Először is, kétségeink vannak török eredetűnek mondotta szavainkkal kapcso-
latban. Mi bizonyítja e kifejezések török eredetét (e helyen: kölcsönzötta mivoltu-
kat)? Az ezzel kapcsolatos kijelentések bizonyos mértékben valószínűk, ám épp -
úgy ellenőrizhetetlenek, mint a fitnnugor (e helyen: származás szerinti) eredetre
vonatkozó kinyilatkoztatások.

Másodszor pedig, a halászatra, vadászatra, gyűjtögetésre, egyebekre utaló ki -
fejezések, valóban, korábbi nyelvi kapcsolatot sejtetnek, a származás szerinti ro-
konságról viszont éppúgy nem mondanak semmit, mint pl. a szőlőművelésre vo -
natkozó szavak.

A származás szerinti rokonságot, fájdalom, az sem bizonyítja, ha a szabályos -
nak mondotta hangmegfelelések kimutathatók a nyelv feltételezhetően legősibb
elemeinek rétegében, pl. a számnevek és névmások körében (lásd Fejes 2010).
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A török eredetű nyelvtani elemek szerepét stb., s az eltérő véleményeket (pl.
Vámbéry 1870, 1882, 1914) nyelvészeink nem tartják megfontolásra érdemesnek.
Mi több, jelentőségüket igyekeznek kisebbíteni, próbálják őket értéküktől meg -
fosztani.

A mennyiben kiemeltük – sőt a mennyire e tanúlmány szűk határai közötti le-
hetséges volt, – azt hiszszük : be is bizonyítottiuk –, ho8 a ma8ar nyelv hangrend -
szere és alaktana túlnyomólag sem fisnn-ugor sem török-tatár nyelvjellem nyomait
nem viseli, – ellenben a szókincs a rokonság na8obb fokozatával a török nyelv felé
hajlik : a ma8ar nyelv kettiős va8 ve8üléki jellemét annyiban kétségtelenné tet -
tük, ho8 – bár az e8es részek qualitására és quantitasara vonatkozó vitatások -
nak korán sincs vége szakítva – e kérdés fő lényege fölötti nem lehet polemizálni
(Vámbéry 1882).

Nyelvünk – mondja Vámbéry – alapvonásait tekintve nem uráli (fitnn–ugor),
és nem is altaji (török–tatár) jellegű, szókészletét tekintve azonban a török nyel -
vekhez áll közelebb. Állításai nagyobbrészt a megvizsgált nyelvek hasonlóságán
alapulnak, ellenőrizhetők.

Nép és nyelv nem azonos

Pontosabban fogalmazva, nem azonos elbírálás alá esik e kettaő.
Nyelvészeink körében – különböző megfogalmazásban – mostanság a cím-

ben foglalt sarkigazság a leginkább felkapotta kijelentés.
Habár akadtak ellenvélemények, nyelvészeink többsége korábban úgy nyilat -

kozotta, hogy nép és nyelvének őstörténete egymástól nem választható el. Szerin -
tük nem csupán az urálinak (fitnnugornak) nevezetta nyelvek, hanem beszélőik is
egységet alkottaak valaha.

A rokonság legfontosabb ismérvének u8anis a nyelveket tartottiák, s abban is
mege8eztek a kutatók, ho8 a rokon nyelvek valamilyen na8jából még e8séges
ősnyelvre mennek vissza, amelyet a még szintén többé-kevésbé e8séges ősnép be-
szélt (Fodor 2009).

Mióta az örökléstan kutatói kimutattaák és hirdetik, hogy a magyarok, illetve
fitnnugor felebarátaink népessége örökletes vonások tekintetében nemigen hajaz
egymásra,  a  címben megfogalmazotta kinyilatkoztatás  nem hiányozhat  jószeré-
vel egyetlen, a kérdéssel kapcsolatos értekezésből sem.

11



A ma8ar nyelvnek, és ezzel e8ütti a ma8ar népnek az őstörténete nem kever-
hető  össze  tehát  az  uráli/fisnnugor  va8  az  ugor  nyelvek és  népek  őstörténetével
(Keresztes és Csúcs 2006).

… nem mi va8unk fisnnugor eredetűek, hanem a nyelvünk (Klima 2018).
Amikor a nyelvek rokonságáról beszélünk, az első és legfontosabb feladatunk

annak tudatosítása, ho8 nép és nyelv nem azonos (Maticsák 2018b).
Mindenekelőtti azt  kell  leszögeznünk, ho8 a nyelvrokonság és a néprokonság

nem u8anaz (Pusztay 2020).
Úgy tűnik, az újabb eredmények ismeretében jeleseink megváltoztattaák állás-

pontjukat, legalábbis a néperedettael kapcsolatban. De miért kell a korábbival el-
lentétes álláspont élharcosának szerepében feltűnniük? Miért van szükségük ön -
igazolásra?

A hunfalvystának nincs rálátása saját viselkedésére. Kénytelen – magát elbo -
londítva – elferdíteni a valóságot, más célt, okot vagy értelmet tulajdonítani cse -
lekedeteinek, hogy ne kelljen szembenéznie gyarlóságával. Ő ugyanis, hite sze -
rint, tévedhetetlen.

A nyelvnek eredete van, a népnek eredetei

Ezt állítja, másokkal egyetértésben, egyik jeles fitnnugor nyelvészünk (Mati-
csák 2018b).

Szakembereink nyelvünk szókincsének egy részét uráli, más részét germán,
iráni, szláv, török stb. eredetűnek tartják, és vannak ismeretlen eredetűnek mi -
nősítetta szavaink is jócskán (Zaicz 2021). Ám ha így van – amennyire tudjuk,
nem változotta ezzel kapcsolatban nyelvészeink álláspontja –, nem csupán a nép -
nek, de a nyelvnek is lehet sokféle összetevője. Ha úgy tetszik, sokféle eredete.
Mi több, bizonyítás nélkül, pusztán tapasztalati alapon is belátható, valamennyi
nyelv sokgyökerű.

A fisnnugor 8ökér megkülönböztetetti fis8elemnek örvend, és mindent maga alá
rendel, a ma8ar nyelv más nyelvekből származó elemei pedig – mint olyan zavaró
tényezők, amelyek csorbát ejthetnek a rendszer különben olyan szép e8értelműsé-
gén – valaho8 ú8 tűnnek fel, mint amelyek netalán veszélyeztethetnék nyelvünk
tiszta fisnnugorságát és a fisnnugor nyelvtudomány végső 8őzelmét (Szilágyi 1999).

Ha nyelvünk származását aszerint ítéljük meg, milyen gyökerekre vezethető
vissza szótöveinek többsége, akkor a magyar nem uráli, altaji, indoeurópai stb.,
hanem ismeretlen eredetű, rokontalan nyelv (Buvári 2020).
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A szent módszer

Nyelvészeink – korábban (Ádám 2021a) szóltunk róla – mai, élő nyelvekből
próbálnak következtetéseket levonni a hajdanvolt, több ezer évvel ezelőttai, tel-
jességgel ismeretlen nyelvállapotokra vonatkozóan, és következtetéseiket tekin -
tik a (származás szerinti) nyelvrokonság bizonyítékának.

Tekintsük át még egyszer, tételesen, miről is beszélünk.
– Nyelvészeink mai, elő nyelvekből, egy általuk megfelelőnek vélt módszer -

rel, előállítanak (kikövetkeztetnek, megszerkesztenek) egy adathalmazt, melyet
itta kikövetkeztetetti alapnyelvnek nevezünk. Nyelvészeink állításai, ténykedései e
pontig tételről tételre ellenőrizhetők. A továbbiakban azonban már semmi mó -
don.

– Feltételezik, vagyis bizonyítás nélkül állítják, hogy a  kikövetkeztetetti alap-
nyelv valamilyen (meg nem határozotta)  mértékben egyezik egy másik adathal -
mazzal, a feltételezetti alapnyelvvel. Egy olyan nyelvőssel, melyről nyelvemlékek
híján semmit sem tudunk, szakembereink azonban feltételezik, hogy egykor lé -
tezetta. (Léteznie kelletta, hiszen azt feltételezik, hogy a kikövetkeztetetti alapnyelv
tartalmaz belőle elemeket…)

– Végül pedig feltételezéseiket, illetve ezekre alapozotta következtetéseiket a
magyar és az urálinak nevezetta nyelvek közös eredetének bizonyítékaként keze -
lik.

Az alapnyelv előállítása

Első lépésben mai, élő nyelvekből – bonyolult, kivételektől sem mentes sza -
bályok szerint – „rekonstruálnak” (kikövetkeztetnek, szerkesztenek) egy „alap -
nyelvet”.  Klima (1991) szerint 660 magyar  szónak van egy vagy több urálinak
nevezetta nyelvben  párhuzama,  fitgyelembe  véve  a  bizonytalannak  minősítetta
megfeleléseket is. Ennyi tehát az alapnyelvinek mondotta szavak száma.

Bizonyos hangok bizonyos helyzetekben többé-kevésbé szabályszerűen vál -
toznak meg rokon nyelvekben, mondják nyelvészeink (pl. Maticsák 2018b). (Ta-
lán üdvösebb lenne ekként fogalmazni : különböző nyelveket akkor tekintünk ro -
konoknak,  ha bizonyos  hangok bizonyos  helyzetekben többé-kevésbé  szabály -
szerűen felelnek meg egymásnak.) Felebarátaink szerint egyebek közötta e válto-
zások szabályosnak mondotta rendszere tanúsítja az urálinak minősítetta nyelvek
(származás szerinti) rokonságát.
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Ezek, az egész alapszókincset átható szabályszerűségek nem írhatók a véletlen
számlájára, csak a közös eredetből vezethetők le (Maticsák 2018b).

Ha nem a véletlen, akkor mi az oka a hangváltozásoknak? A közös eredet
aligha. Vélhetően a mondanivaló megfogalmazásával van itta baj ( jeleseink a sza-
bályosnak minősítetta hangváltozásokat tekintik a közös származás bizonyítéká -
nak) : „… csak a közös eredet bizonyságai lehetnek.” Ám kérdésünkre, mitől vál-
toznak a hangok, így sem kapunk magyarázatot.

Nos, szerintünk a hangok – többé-kevésbé szabályszerűen – leginkább nyel -
vek közöttai kapcsolatok, csereüzletek során változnak.

Ha például a kínai ki akar mondani vagy át akar írni egy idegen szót, az ál -
tala nem ismert hangokat kénytelen saját nyelve hangkészletének hasonló ele -
meivel helyettaesíteni.

Minden hosszabb idegen kifejezést szótagokra, illetve hangokra szabdal, és
rendesen az egy szótagú szavakat  is,  ha  több mássalhangzóval  bírnak,  illetve
mássalhangzóval  végződnek.  A szó  vagy szótag  végi  mássalhangzót,  egymást
követő mássalhangzók közül az egyiket, illetve az utolsó szótagot azonban el is
hagyhatja stb. S korlátozotta szó-, illetve hangkészlete okán egyéb ferdítésekre is
rászorul.

A latin  crux szót a kínai a következőképpen bontja elemeire :  k-ru-sz. Majd
kiválasztja nyelvének szókészletéből a hallása stb. szerint leginkább megfelelő -
nek tartotta egytagú szavakat : ku-lu-szu. Kötik nyelvének szabályai, ám a rendel-
kezésre álló szókészletből többféleképpen választhat ; egy szó átírására többféle
megoldást is találhat. Felebarátunk például 26 l hanggal kezdődő kínai szó közül
választhat : la,  laj, lan,  lang,  lao, lej, leng,  li, lia,  liang, liao, lie, lien,  lin, ling, liu ,
lo,  lou,  lö,  lu,  luan,  lun,  lung,  lü,  lüan,  lüe. Ezek közül egy bizonyos helyre ész-
szerű szempontok szerint nyilván csak egy-kettaő illeszthető.

A nyelvében nem létező r hangzót a kínai rendesen l hanggal kezdődő egy-
tagú kifejezéssel írja át. Az f hangot  b vagy p hanggal kezdődő egytagú szóval
és így tovább. Csak ekként tudja ezeket „átvenni”.

E bizonyos valószínűséggel érvényesülő szabályszerűségek sem írhatók a vé -
letlen számlájára, ám nem a közös nyelveredetből („rokonságból”) vezethetők le,
hanem a különböző nyelvek eltérő hang- és szókészletéből, szabályrendszeréből
stb. következnek. Más szóval a szabályosnak mondotta hangváltozások – újabban
„szabályos, tendenciaszerű hangváltozások” (Kiss és Pusztai 2003) – nyelvek kö-
zöttai kölcsönhatásokkal is magyarázhatók.
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Kivételek pedig elsősorban azért léteznek, mert az igen szövevényes és bizo -
nyos mértékben hajlékony nyelvi szabályok – s számos más, előre meg nem ha -
tározható lehetőség – miatta elkerülhetetlenek kisebb-nagyobb eltérések a „szab -
ványtól”. Vannak egyedi esetek jócskán, melyek nem igazodnak a rendhez.

Idegenek  szavait  az  átvevők  úgy  honosítják,  hogy  a  számukra  ismeretlen
hangzókat felcserélik saját nyelvük hangkészletének hasonló elemeivel. S egye -
bekben is igyekeznek idegenek szavait a maguk hallásához, szavaihoz, nyelvük
szabályaihoz (mi több, kényelmükhöz) igazítani. Ekként lesz például a crux szó-
ból a magyarban kereszt .

A nyelvős

A kikövetkeztetetta alapnyelvről  felteszik,  hogy bizonyos (meg nem határo -
zotta)  mértékben egyezik egy feltételezetta közös nyelvőssel.  A kikövetkeztetetta
alapnyelv megszerkesztése – a rendszeresnek és egyedül üdvözítőnek mondotta
hangmegfelelések módszerével* – bizonyítja, hogy a feltételezetta közös nyelvős
létezetta. Legalábbis nyelvészeink szerint.

Csakhogy az alapnyelv megszerkesztése – bármilyen módszerrel – nem bizo -
nyítja a nyelvős létezését, illetve a magyar és az urálinak mondotta nyelvek kö-
zös eredetét.

A közös származás bizonyítéka az volna, ha jeles nyelvészeink felmutatná -
nak öt-hatezer éves nyelvemlékeket, melyek igazolják feltételezéseiket. Egyebek
közötta a legfontosabbat, nevezetesen hogy a kikövetkeztetetta alapnyelv egykori
megfelelője, a közös nyelvős (a feltételezetta alapnyelv) egykor valóságosan is lé -
tezetta.

Nyelvrokonság va8 nyelvhasonlóság?

A mai, élő nyelvek összehasonlítása – „szabályosnak és tendenciaszerűnek”
minősítetta hangmegfelelések keresgélésével  vagy bármilyen más módszerrel  –
csupán hasonlóságuk mértékének kimutatására használható, eredetük kideríté -
sére  teljességgel  alkalmatlan.  Mert  bármilyen  módszerrel  szerkesztünk  közös
alapnyelvet, nem tudjuk ellenőrizni,  hogy ezen „alapnyelv” valóban egyezik-e
egy hajdan beszélt nyelvvel, jelesül a feltételezetta alapnyelvvel. Ebből követke-
zik,  hogy bármilyen osztályozás és ábrázolás (családfa) az érintetta nyelvek ha-
sonlóságának mértékét tükrözi, származásukról semmi bizonyosat nem mond.

* Ellenőrizhetetlen állítások igazolására egyedül üdvözítő módszert x-féleképpen választhatunk;
x helyére bármilyen pozitív egész számot állíthatunk.
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Csak akkor tudnánk – elvben, a fogalmak pontos meghatározása után – bár -
milyen nyelv eredetét  megállapítani,  ha minden elemének sorsát  képesek len -
nénk végigkövetni gyökeréig. Ám erre alkalmasint csak akkor leszünk képesek,
ha az időutazás a gyakorlatban is alkalmazható eljárássá válik.

A nyelvész még csak kísérletet sem eszelhet ki, mellyel igazolhatná feltétele -
zéseit. Mondjuk megismétli a Teremtést ; megjelenik a tagolt beszéd s alakot ölt
az Ősnyelv ; megépül a Torony Sineár földjén ; Urunk alászáll, és tesz róla, hogy
ne értse meg egymást fitnn és magyar; s végül kialakul – a várakozással ellentét -
ben – mindenekelőtta szkíta, fitnnségi és indoeurópa elemek összeötvöződéséből
a  mordvin… Nyelvészünk ezek után egyetlen  észszerű  következtetésre  juthat:
Természet Ősanyánk fesletti életű .

Teljességgel  mindegy tehát,  mit  állítunk nyelvünk atyafitságával  kapcsolat-
ban, mert nincsen lehetőségünk feltevéseinket ellenőrizni. Bizonyos meggondo -
lások alapján csupán arról dönthetünk, melyik vélekedést  tartjuk valószínűbb -
nek. Azt kell vizsgálnunk, hogy egyik, illetve másik feltételezés milyen mérték -
ben van összhangban az ismert tényekkel és a belőlük levonható észszerű követ -
keztetésekkel.

Ellenségünk a valóság

Jeleseink eszméiket csak úgy tudják fenntartani, a magyar és az urálinak ne -
vezetta nyelvek atyafitságát csak úgy tudják „bizonyítani”, ha erőszakot tesznek a
valóságon. Nem lehet őket szembesíteni a tényekkel, mert legvégső esetben min -
dig képesek még egy érvet, újabb magyarázatot találni, mellyel kibújhatnak az
okszerű gondolkodás kényszere alól.

Megpróbálják elhitetni, elsősorban magukkal,  hogy az uráli nyelvrokonság
„megingathatatlanul igazolt tudományos tény”, melynek „alaptétele megdönthe -
tetlen”. Holotta többségük sejti, tudja, hogy nem az – ezért is erőlteti ellenkező -
jét –, mert nem lehet a szóban forgó nyelvek közös eredetét bizonyítani.

Nyelvészeink feltevéseit nem lehet ellenőrizni, következésképpen igazolni és
cáfolni sem. A tudományos köntösbe bújtatotta uráli,  avagy fitnnugor eszme en-
nélfogva nem a tudomány, hanem a hit illetékességi körébe tartozik. Szekértolói
pedig egy hitközösség, pártfelekezet tagjai.

Tiszteletreméltó atyáink és elvbarátaik bizonyítékok nélkül elfogadják, azaz
hiszik, hogy:
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– Az urálinak nevezetta nyelvek egyetlen közös nyelvősből, nevezetesen a fel-
tételezetti alapnyelvből erednek, s a mai, élő nyelvek összehasonlításával ki lehet
következtetni a feltételezetta közös nyelvőst.

– Nyelvhasonlításnak nevezetta módszerük alkalmas nyelvek eredetének meg-
állapítására. Kizárólag e módszer megfelelő e célra, és az ily módon kapotta ered-
ményeket  csakis egyféleképpen lehet értelmezni,  mégpedig  ahogyan ők teszik.
Bármilyen más eljárás alkalmatlan, elutasítandó, tudománytalan.

– Az általuk következetesen „rekonstruált”  jelzővel illetetta adathalmaz, a  ki-
következtetetti alapnyelv  valamilyen (meg nem határozotta)  mértékben egyezik a
keresetta nyelvőssel, a feltételezetti alapnyelvvel, ami az urálinak, avagy fitnnugor-
nak mondotta nyelvek származás szerinti rokonságát bizonyítja.

– Egyedül az ő hitük – az egyetlen és igaz hit – üdvözítő. Aki nem fogadja el
hittaételeiket, az fogyatékos, „mentálisan aberrált”, a nemzeti tudat kóros elválto -
zásában szenved stb.*

Ha jeleseink meg akarnának maradni a tárgyilagosság talaján,  rokonság he-
lyetta üdvösebb lenne hasonlóságról beszélniük. Például : „anyanyelvünk ilyen és
ilyen jellemzők alapján x mértékben hasonlít A nyelvre, y mértékben B nyelvre
és így tovább”. Nem kellene hadakozniuk a valósággal, mert minden állításukat
bizonyítani lehetne.

Lehet, természetesen, rokonságról is beszélni, csak azt kellene hangsúlyozni
– minden alkalommal, amikor erről értekeznek –, hogy a rokonság itta nem szár-
mazás szerinti kapcsolatot jelent.

Saneunos, a szkíta

Egy Hellanikosnak (i. e. 5. század) tulajdonította megállapítás szerint Sane-
unos, szkíta király találta fel a vas fegyvereket. Szakemberek szerint értesülését
a görög alkotó eredeti szkíta hagyományból merítettae.  Aiskhylos (i. e. 525/524–

* A hunfalvysta értékesebb, okosabb stb., mint a közvitéz, legalábbis ő ezt hiszi magáról. És mi -
vel ő különb, mint mások, neki több jár, mint a talpasoknak. Előjogok illetik meg, és az emberi
kapcsolatokban érvényesülő kölcsönösség elve rá nem vonatkozik. Mások becsületét, érzéseit,
igényeit, meggyőződését stb. nem kell fitgyelembe vennie. Az ő hitét stb. viszont másoknak kö -
telessége tiszteletben tartani. A Mindenséget saját királyságának, embertársait birtoktárgynak,
eszköznek tekinti. Úgy akar nagyobbnak látszani, hogy másokat lebecsül. Feneketlen düh, mar -
dosó fájdalom gyötri, ha nem azonosulnak nézeteivel, s nem ismerik el az ő kivételes nagysá -
gát. A félelem miatta, hogy meg kell élnie gyarlóságát, felebarátunk mindig kívül keres valamit,
amit az embernek önmagának kellene megvalósítania, nevezetesen a szilárd önértékelést.
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456.) (Aiskhylos in Trencsényi-Waldapfel 1971) is a szkítákhoz, nevezetesen a
„vas-kovács khalüpszokhoz” társítja a vas megmunkálását, s a Kaukázust nevezi
„a vas szülőanyjának” (Phillips 1968).

A legrégebbi görög hagyomány szkítáknak, mégpedig a khalybes népnek tu -
lajdonítja a vas feldolgozását (pl. Apollonios Rhodios, ii. 374–376.). Saneunos
pedig, mondják szakértőink, valóságos személy lehetetta. Nevét iráni eredetűnek
tartják, és párhuzamba állítják Eunones, illetve Vonones nevével. Előbbi az őr-
sök (aorsoi),  utóbbi a parthusok királya volt.  Nevüket az avesztai  vanana (hó-
dító), illetve a hotani szaka sana, sani, a szogd san és az oszét son (ellenség) szó-
val rokonítják (Phillips 1968).

Hasonló nevű madai (méd) főembert – Zanasana – említ egy asszír felirat
(i. e. 677. vagy 676).

Uppist, Partakka bēl āliját, Zanasanát, Partukka bēl āliját, Ramatîját, Urakaza -
barna bēl āliját – (kik) a messzi Mādából valók, amerre királyi őseim Asszíria ha -
tárát át nem lépték, földjét nem tapodta (lábuk) – elborítottia Aššur, az én uram fé-
lelmetes ra8ogása. Na8méretű harci méneket és a he8eikből kihasítotti lazúrkő
tömböket fővárosomba, Ninivébe hoztak (nekem), megcsókolták lábamat. Bizonyos
bēl ālik miatti,  kik őket fenyegettiék, uralmamért könyörögtek, segítségemet (kitru)
kérték. (Vér 2018).

Partakka (görögösen Paraitakene) a mai Iszfahán tartomány, Partukka (óper-
zsa Parthava) az avarok egykori uradalma a Kopet-dag északi előterében, Uraka -
zabarna pedig a mai Gorgan tartomány, az ókorban Varkana, avagy Hyrkania.

Örmény forrásokban is feltűnik egy hasonló nevű főember, nevezetesen Sa-
nesan, avagy  Sanatruk (298–338.),  Kaukázusi Albania Mazktac (Más Esküdt)
fejedelemségének ura. Óiráni nyelven – közli Gadjiev (2021) – Zanaχšāna előke-
lőt stb. jelent.

Az i. e. 8–7. században Kis-Ázsiában kalandozó szkíták kisebb csoportjai az
Újasszír Birodalom bukása után sem tértek vissza Kelet-Európába. Madai és as z-
szír kötelékekkel megerősítve hadi vállalkozásokba fogtak,  illetve letelepedtek
Egyiptomban és Kis-Ázsiában. Legnagyobb csoportjuk Gymnias (Gjumri) város
tágabb környezetében lelt hazára. Kisebb csoportjaik Észak-Anatóliában, Paphla -
gonia és Pontos tartomány közötta foglaltak maguknak lakóhelyet, nagyjából a
Halys (Kızılırmak) folyótól Trapezounta (Trabzon) városáig, illetőleg a Szevan-
tóig nyújtózkodó vidéken stb.
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… sok leigázotti népet  más hazába költöztettiek,  kettiő  közülük na8  csoporttiá
letti. Az e8ik asszíriaiakból állotti, őket Paphlagonia és a Pontos közöttii földre köl -
töztettiék, a másikat Médiából hurcolták el, és a Tanais (Don) mentén telepítettiék
le, e népre ruházták a sauromatai nevet (Diodoros Sikeliotes, ii. 43. 6.).

Kis-Ázsia szkíta eredetű lakói közötta voltak délkelet-európai jövevények, ne-
vezetesen trákok (pl. threikes, treres) is (Herodotos, i. 28–29, iii. 90. ; Strabon,
xi. 8. 4.).

A szkíta származású vasművesek – khalybes (Χάλυβες), khalyboi (Χάλυβοι),
utóbb khaldaioi  (Χαλδαιοι)  –  lakóhelye egykor  Kerasos (Giresun)  és  Kotyora
(Ordu) városának környékén volt (Xenophon, v. 5. 1.).

A legkorábbi (i. e. 5. század) görög forrásokból ismerjük őket. Az ókor tudósí -
tói közül többen is beszámolnak róluk, pl. Hekataios (Hekataios in Stephanos
Byzantios, 685.  10.),  Herodotos (i.  28.),  Strabon (xii.  3.  18–23,  28–29.),  Pli-
nius (vi. 4. 11.). Hesykhios (Χ 84.) meghatározása szerint ők voltak „a vas fémet
elsőként felfedezők”. A korai görög költők, pl. Aiskhylos, Apollonius Rhodios
is megemlékeznek róluk (Long in Smith 1854).

Az ókori görögök a hőkezeléssel és kalapálással edzetta vasat, acélt (khalyps:
χάλυψ) alkalmasint e szkíta eredetű vasművesekről – mondhatnánk őket kalapá-
lóknak, vasverőknek is – nevezték el.

Az i. e. 12. században a Kaukázustól délre terjedő terület volt a fémművesség
góca. A vas használata innen részben szkíta közvetítéssel terjedt tovább. Veres
(1997) feltevése szerint a hurri nyelv ušḫu szavából ered a magyar vas kifejezés.

Az Urál hegység keleti oldalának pusztáin honos szkíta izzítók (issedones)
az i. e. 8. századtól készítettaek vastárgyakat is. Az izzítók láttaák el bronz-, és ki-
sebb részben vaseszközökkel a Felső-Volga és az Ob–Irtis térségében élő népes -
séget (Koryakova and Epimakhov 2007).

Ügyek, az ügyekező

A Névtelen jegyző beszámolójának (Anonymus in Szabó 1860) iii. fejezete
megadja Álmos leszármazási sorát.

Úr születésének 819-dik esztendejében Ögy8ek [Vgek],  mint föntebb mondók, a
na8 idővel előbbi Magóg király nemzetségéből,  vala Scythiának valami igen ne -
mes  vezére,  ki  nejül  vevé  Dentma8erben [Dentumoger]  az Ögynedbeli  [Eunedube-
liani] vezér leányát, Emes [Emesu] nevezetüt, kitől nemze fisat, kit Álmosnak [Al-
mus] neveztek. Isteni jelenetről nevezték pedig Álmosnak, mivel terhes anyjának
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álmában isteni  látmány tünék föl  saskeselyü [astur]  képében,  melly mintha alá-
szállva teherbe ejtettie volna őt, s ú8 tetszék előttie, ho8 méhéből folyam eredne és
á8ékából  dicső királyok származnának,  de  nem a magok földjén sokasodnának
meg. Mivel hát az álmodást ma8ar nyelven álm-nak mondják, s az ő eredete álm
által vala megjósolva, azért nevezték magát is Álmosnak; va8 azért nevezték Al -
musnak azaz szentnek mivel nemzetségéből szent királyok és vezérek valának szü -
letendők. De ha8ján!

A szövegben előforduló magyaros nevek egy részét (Dentu, Eunedu, Emesu)
szerzőnk a latin névszókhoz hasonlóan jelölte. (Ezzel kapcsolatban lásd a  9. ol-
dalt.) Az Ugek és Moger név viszont jelöletlen.  Almust talán kivehetjük a sor-
ból (a szó végi -us történetesen egyezik a latin hímnemű névszók jelölésével).

A szóban forgó magyaros nevek alakja manapság alkalmasint  Ügyek[ező]
(fitgyelő,  ügyelő)  (Czuczor és  Fogarasi 1874:  ü8ehödik szócikk),  Donmagyar
(Doni Magyarország), Jenő-beli ( Jenő törzsbeli), Emes és Álmos lehetne.

Kézai állítása szerint (Kézai in Szabó 1862 :  ii.  i.  4.)  Álmos (Almus) vezér
Eleved (Elad) fita volt, ez pedig a Turul nemzetségből való Ügyek (Uger) fita. A
Névtelen jegyzőnél (v. fejezet) Eleved (Eleud) Szabolcs (Zobolsu) atyja.

Az egymásnak ellentmondani látszó adatok nem teszik lehetővé, hogy tisz -
tán lássunk, egyértelműen állást foglalhassunk valamennyi kérdésben. Úgy vél -
jük,  ü8ek lehet méltóság neve is, a törökös  boyla (elöljáró, felügyelő) magyar
megfelelője. Számolhatunk tehát ama lehetőséggel is, miszerint az  ü8ek kifeje-
zés  Elevedre (avagy  Elődre) a magyarok első ügyelőjére  utal.  Nevezetta,  haj-
lotta kora ellenére  alighanem részt  vetta a  honszerzésben,  és  lehetetta Szabolcs
nevű fita is.

Északiak és pusztalakók

Az alábbiakban – nagy vonalakban – áttaekintjük az urálinak nevezetta népek,
valamint a magyarok korai történetét. Figyelmünk középpontjában az írotta for-
rások nélküli idők állnak, valamint a honfoglalásnak nevezetta esemény.

Északiak

Északi  felebarátaink  –  szamojéd,  ugor,  fitnnségi  stb.  népek;  a  férfitak  na-
gyobbrészt az N haplocsoport (Y-DNS) képviselői – kb. 120000 éve, a jégkorszak
végén jelentek meg Szibériában. Az időtől fogva élnek jelenlegi lakóhelyükön,
mióta Észak-Eurázsia a jég uralma alól felszabadult.
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Eredetileg Dél-Kína lakosai voltak. Körülbelül 20000 évvel ezelőtta észak felé
kezdtek vándorolni – költözésük összefügg a jégtakaró visszahúzódásával –, és
18–120000 évvel ezelőtta jelentek meg Mandzsúriában, illetve Szibériában.

Szibériából azután nyugat felé terjeszkedtek.  Nagyjából 7500–6500 évvel ez-
előtta elérték Északkelet-Európát, a Volga–Urál hegység környékét (Káma népes-
ség: i. e. 5300–3300), illetve a Baltikumot (fésűs cserépárut készítők: : : : i. e. 4200–
2000.).

Felbukkanásuk kezdete óta változatos – egyebek közötta nyelvi – kapcsolatok
fűzték őket az eurázsiai pusztán élő népességhez, a szkítákhoz, illetve elődeik -
hez, egészen a korai középkorig. Úgy tűnik, hogy a nyelvek közöttai csereüzletek
– kölcsönzés és átörökítés – alakítottaák ki az urálinak nevezetta nyelvek, illetve
a szkíta (magyar) nyelv közötta kimutatható hasonlóságot.

Ki lehet következtetni, elsősorban kik örököltek szavakat és kitől. A magyar
népesség körében az N haplocsoport hordozóinak aránya 1% körüli. Az urálinak
nevezetta népek közötta – a nyenyecek és a nganaszanok szinte tisztán észak-szi -
bériaiak – a szkítákra jellemző R1a képviselőinek aránya 4,3–36,7%.

A mondottaakkal kapcsolatban még egy kérdés kívánkozik ide. Ha a szkíta
népesség – miként a világ szellemi élcsapata vallja  – csakugyan iráni nyelvű
volt, hogyan lehetséges, hogy egykori szomszédaik nyelvében nem iráni, hanem
magyar szavak párhuzamait találjuk tucatszámra: : : ?

A bronzkori fatjanovo–balanovo R1a népesség (i. e. 3200–2300.) i. e. 2500-tól
megszállta, elfoglalta a Baltikumot és a mai Finnország déli  részét. A két cso -
port – a helyben lakó N1c1 (észak-szibériai), és R1a (szkíta) – összeolvadása nyo-
mán keletkezetta a Kiukainen népesség (i. e. 2300–1500.).

A mai balti népesség – indoeurópaiak melletta nagyjából egyenlő arányban
N1c1 és  R1a elemekből áll – ugyanekkor öltötta alakot. Az  N1c népesség először
Fehéroroszország, majd Finnország és a Kola-félsziget felé terjeszkedetta, mielőtta
végül Észtország területére is behatolt volna, több ezer évvel később, a vaskor -
ban (i. e. 500. körül).

A balti-fitnn és az uráli (ugor) népesség elkülönülése kb. 4400. évvel ezelőtta
vettae kezdetét, nagyjából akkor, amikor a Kiukainen népesség kialakult. Először
az uráli ág vált el kb. 4200 évvel ezelőtta, azután az ugor ág, s végül a balti-fitnn
ág 3600 évvel ezelőtta. Utóbbi nyomban kettaévált a keleti csúdokra és a nyugati
balti-fitnnekre. A fennoskandinávok és a baltiak kb. 2600 évvel ezelőtta váltak el
egymástól.
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Az N1c1 haplocsoport képviselői – legvalószínűbben a vaskorban és a korai
középkorban vándoroltak Északkelet-Európából  a Germán-alföldig – kis  szám-
ban megtalálhatók a szlávok, a skandinávok és a germán népek keleten élő cso -
portjai közötta is.

Az N1c1 haplocsoport képviselői kétharmadát–felét teszik a fitnnugornak ne-
vezetta népességnek: pl.  udmurt (67%),  fitnn (61%), lapp (53%), komi (51%),  mari
(50%).  A Volga mellékén élő törökös népek közé is  jelentős számban kevered -
tek : pl.  csuvasok (28%), volgai tatárok (21%), baskírok, avagy baskír-magyarok
(17%). Az N haplocsoport másik fő elterjedési területe Kelet-Szibéria, ahol a fér -
fitak több mint fele e csoportba tartozik ( jakutok, csukcsok és ázsiai eszkimók).
Gyakori az N csoport a szamojéd népek körében is : nyenyecek (40% N1c és 57%
N1b) és nganaszanok (N1b).

Pusztalakók

Ama népesség – az eurázsiai puszta mamutvadászai –, kiket mi magyarok el -
sősorban őseinknek tekinthetünk, Észak-Ázsia pusztáin alakult ki, közvetlenül a
legnagyobb eljegesedés ideje előtta, 260500–190000 évvel ezelőtta.

A szkíta férfitakra jellemző  R1a haplocsoport (Y-DNS) a  legnagyobb eljegese-
dés idején vagy nem sokkal az után jelent meg, alkalmasint Dél-Szibéria, Közép-
Ázsia, esetleg Kelet-Európa pusztáin.

Az eljegesedés megszűntével a puszta lakóinak zöme a Kaszpi-tenger északi
partjának környezetében telepedetta le. Történetük a középső kőkor végéig (i. e.
kb.  110000–9000.) követhető nyomon visszafelé az időben. A mondotta korszak-
ban az Urál folyó és a Manyics, illetve a Kuma alföldje közötta nyújtózkodó pusz-
tát lakták.

A kelet-európai puszta lakossága, a gazdasági fejlődés és a népesség gyara -
podása nyomán –  a bronz fegyverek korai alkalmazásának és a ló háziasításá -
nak (i. e. 4000–3500.) eredményeképpen –, a kő-rézkor középső szakaszától (i.  e.
4000–3500.) kezdve időről időre rajokat bocsátotta ki. Éspedig előbb Európa nyu-
gati  felébe.  A  kirajzotta népesség  nagyobb része  Délkelet-Európában,  illetve  a
Kárpát-medencében ütötta tanyát,  kisebb részük pedig Közép- és Nyugat-Euró-
pába, egyebek közötta a Brit-szigetekre, a Skandináv-félsziget déli tartományaiba
is eljutotta.

A keleti és a déli irányú népmozgások kevésbé jól ismertek. Kisebb-nagyobb
csoportok a kő-rézkorban, nagyobb tömegek a bronzkor korai szakaszában (i.  e.
2200–1800.) költöztek Közép-Ázsia területére, és ezek egyike-másika Belső-Ázsi -
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ába, illetve az Indiai-félsziget északnyugati felébe stb. is eljutotta. A szóban forgó
népesség a bronzkor középső szakaszában (i.  e. 1800–1500.) széttaerjedt Közép- és
Belső-Ázsia, illetve Dél-Szibéria pusztaságain. Birtokaikat északon a tajga, nyu -
gaton a Déli-Urál vidéke,  keleten az Altaj,  a  Szajánok és a Bajkál-tó, illetve a
Nagy-Hingan hegység és Belső-Mongólia határolta, délen pedig a Kopet-dag, a
Pamír, a Tien-san és a Csilien-hegység.

A kelet-európai füves puszta lakói  (a Don, a Donyec és a Dnyeper  környé-
kén élő Szrednyij  Sztog népesség) i. e.  4200. körül  megszállták az Al-Duna, il-
letve a Keleti-Balkán  lapályait,  majd a Duna mentén vándoroltak felfelé.  Első
csoportjaik i. e. 4000–3600. közötta érkeztek az Alföldre. A vándorlás útjába eső
népek részben megadták magukat sorsuknak, részben elmenekültek, s mozgásba
hozták az útjukba eső közösségeket. Előőrseik nagyjából a Sváb–Bajor-meden-
céig, illetve az Elba és az Odera felső szakaszáig jutottaak. A vándorlás nyomán
Közép-Európában i. e.  2400.  körül  megszűnt a  zsinórdíszes cserépárut  készítő
népesség uralma,  és  megalakult az  úněticei  népesség  (i. e.  2300–1600)  a  mai
Csehország vidékén.

Az első nyugati irányú kivándorlást követtae egy keleti irányú. A puszta lakó-
inak  egy  része  (Repin  népesség,  i. e.  3700–3300.)  a  Don–Volga  közöttai  erdős
pusztákról az Altaj és a Szajánok vidékére költözötta, s megalapítottaa az Afanasz-
jevo népességet (i. e.  kb.  3600–2400.).  A kelet-európai  erdős és füves puszták
övében ezt  követően a gödörsíros népesség (i. e. 3300–2500.)  jutotta vezető sze-
rephez.

Az erdős puszta lakói ezután Közép-Európa felé terjeszkedve összeötvöződ -
tek a Lengyel- és a Germán-alföld indoeurópai lakóival, és létrehozták a zsinór -
díszes cserépárut készítők népességét (i.  e. 2800–2400.). Nyelvében e népesség
utóbb germán, illetve balti (szláv) letta.

A Don és az Urál hegység közöttai erdős, illetve füves puszta lakói (Abasevo
népesség, i. e. 2500–1900. ; Poltavka népesség, i. e. 2700–2100.) Közép-Ázsia felé
terjeszkedetta, és letelepedvén a Tobol és az Isim folyó lapályán, megszervezte  a
Szintasta–Petrovka népességet (i. e. 2100–1750.).  Nevezetta népesség alkottaa meg
a könnyű harci szekeret i. e. 2100 körül, mely gyorsan elterjedt Közép-Ázsiában,
egészen Baktria és Margiana vidékéig, majd onnan tovább.

A Szintasta–Petrovka népesség terjeszkedése nyomán Közép-Ázsiában, Dél-
Szibériában és Belső-Ázsiában felbukkanó helyi népességek összességét nevezi a
régészet tudománya Andronovo műveltségnek. A kelet  és dél felé terjeszkedő
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szkíta népesség magába olvasztottaa az Afanaszjevo népességet is, s egyebek kö-
zötta – amint  a helyben talált, jó állapotban megőrzötta tetemek tanúsítják – i. e.
2000. körül a Tarim-medencébe is eljutotta.

A  Szintasta–Petrovka  népesség  részben  kohászattaal  foglalkozotta.  Rezet bá-
nyászotta az Urál  hegységben, és termékeit Baktria és Margiana, illetve Irán és
Mezopotámia városállamaiban értékesítettae.  A Zarafsán folyó  völgyében  rézbá-
nyász  telepet alapítottaak i. e.  1900 körül,  és nem sokkal később már ónt is  bá-
nyásztak a környéken. Az i. e. 1700-as években az Amu‐darja alsó szakaszáig ter-
jeszkedtek,  s  öntözéses gazdálkodást  folytató közösséget  alapítottaak (Tazabag-
jab népesség). Később, i. e. 1600. körül elköltöztek Margiana és Baktria erősítetta
városaiból, és az északról érkező szkíta bevándorlókhoz csatlakoztak.

A szkíták egy része letelepedetta az Ili folyó völgyében, a Szir-darja középső
és alsó, illetve az Amu-darja alsó szakaszánál, valamint a Kopet-dag északi előte -
rében.  Más részük  átkelt  a  Hindukus  vonulatain, behatolt Beludzsisztán  terüle-
tére, megszállta az Indus völgyét (i. e. 1500. körül), és az i. e. 500. évig meghódí-
tottaa az Indiai-félsziget északi és középső részeit. A szkíta foglalások mozgásba
hozták az indoiráni  népek  egy részét,  például  a médeket és a perzsákat,  akik
nyugat felé költöztek az i. e. 800. évtől.

A szkíta bevándorlás – melyet a történelmi időkben további  betelepülések
követtaek – magas  R1a gyakoriságot  eredményezetta Irán, illetve az  Indiai‐félszi-
get területén. Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Észak-Afganisztán területén a férfit
népesség kb.  65  százaléka szkíta  eredetű.  Indiában és  Pakisztánban –  helytől,
népcsoporttaól és a kaszttaól függően – az arány 15–50%. A brahminok (az indiai
kasztrendszer legfelsőbb kasztjának tagjai)  túlnyomórészt szkíta eredetűek. Dé-
len, a dravidák körében, illetve Bengálitól keletre az R1a haplocsoport képviselői
már csak elszórtan fordulnak elő.

Közép-Ázsia pusztáinak késő bronzkori és kora vaskori népességei a szaka
néven ismert népekkel (az ázsiai szkítákkal) azonosíthatók. (Használatból kiko-
potta szaka szavunk jelentése  elvált rész.) A Belső-Ázsiába vándorolt szaka cso-
portok ős-szibériai és kelet-ázsiai stb. népekkel keveredve anyanyelvüket elvesz -
tettaék. E vegyes származású népesség örökösei tűntek fel később török, illetve
hun – kínai forrásokban kaocsö (magas szekér), tielö (tereg), illetve hsziungnu –
néven. A magyar kocsi és a törökös tereg kifejezés jelentése nagyjából ugyanaz:
kocsi,  szekér,  lovas taliga.  A törökök tehát, ha úgy tetszik szekeresek. A  hun –
eredetileg kóny – kifejezés jelentése pedig ember, férfis. Nem nép, hanem szövet-
ség neve volt, akárcsak a szkíta (esküdt) kifejezés.
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Az európai népek körében leggyakoribb az R1a a lengyelek (57,5%), az ukrá-
nok (40–65%), a kelet-európai oroszok (45–65%), a fehéroroszok (51%), a  szlová-
kok (42%), lettaek (40%), litvánok (38%), csehek (34%), magyarok (32%), norvégok
(27%), osztrákok (26%), horvátok (24%), északkeleten élő németek (24%), svédek
(19%) és románok (18%) közötta.

A lengyel férfitak több mint fele szkíta eredetű, a magyar férfitnépességnek
csupán nagyjából  harmada.  Mi mégis  meg  tudtuk  őrizni  eredeti  nyelvünket,
mert a közép-ázsiai és a kelet-európai pusztáról a kő-rézkor óta (csak ez időtől
lakja szkíta eredetű népesség is a Kárpát-medencét) többször is kapt unk vérfris-
sítést. Ha  korábban egyszer-egyszer el is veszetta nyelvünk, atyafitságunk újabb
és újabb csoportjai visszahozták, fenntartottaák. Az i. e. 8. században az utóbb dá-
kosokká (dakoi,  threikes)  letta ragadozók (agathyrsoi)  találtak hazára a Kárpát-
medencében. Majd a jászik (iazyges) névadó törzse időszámításunk második év-
tizedében, továbbá a jászi rósalánok (rhoxolanoi) a 3. század közepe táján. Utób -
biak vélhetően az urak, avagy királyi szkíták (iyrkai, ourgoi) népességéből vál -
tak ki. A 4. század végén a jászikkal összevegyült hunok, azaz a bolgárok követ -
keztek. (A bolgárok uralkodó csoportja ótörök nyelvű volt,  származása szerint
azonban jórészt szkíta.) Azután, az 567–568. évben, az avarok népe alapította a
Kárpát-medencében birodalmat. Országuk összeomlása után székelyeknek, azaz
helyben lakónak nevezték magukat, és a 872. táján érkező magyarokhoz csatla -
koztak. Magyarjaink – jászi őrsök és török szabarok szövetsége – uralmuk alá
vonták a Kárpát-medence indoeurópai (kelta, germán, balti stb.) és szkíta szár -
mazású, jó részben szkíta nyelvet beszélő lakóit .

Az urak, avagy királyi szkíták, illetve Herodotos elbeszélése szerint első fe-
jedelmük, Hargita a perzsák kelet-európai hadjárata (i.  e. 512.) előtta ezer eszten-
dővel (i. e. 1512.) uralkodotta.  Hargita országlásának ideje, a késői bronzkorban,
megfelel a kelet-európai puszta keleti felét megszállva tartó, gerendavázas síro -
kat építő népesség (1800–1200.) korának.

Honszerzés

Kína a 91. évben legyőzte a hunok szövetségét, felszámolta államukat. A hun
népesség részben kirajzotta Belső-Ázsiából. Megszállta Közép-Ázsia északi felét,
nagyjából a Déli-Urál vidékéig. Európai tudósítók először a második század ele -
jén adnak hírt róluk. A 350. évben egy hun csoport betört Szogdiába, a 375–376.
évben pedig egy másik a kelet-európai pusztán élő szkíta és germán népességet
igázta le. A szkíta népek betagozódtak hunok szövetségébe. Négy-ötszáz év múl -
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tán a szkíta népesség félig-meddig eltörökösödötta, így például az európai hunok-
nak nevezetta bolgárok is, de csak a mongol megszállás után váltottaa fel végleg a
szkíta nyelvet a török, illetve Kelet-Európában utóbb a szláv.

Dionysios o Periegetes (117–138.) felsorolván, nyugatról kelet felé haladva,
a Kaszpi-tenger partvidékén élő nemzeteket, a hunokat (ounnoi) a szkíták ( sky-
thai) után, a kaszpiak (kaspioi), az albanok (albanoi), a kadusziak, avagy gélek
(kadousioi), a mardok (mardoi), a hyrkániak (hyrkanioi), a tapyrok (tapyroi) és
a derkebiek (derkebioi) előtta említi. A „szkíták” a kelet-európai pusztán, a kasz -
piak és az albanok a Kura folyó mentén éltek. A hun szövetség egy csoportja te -
hát – vélekedésünk szerint a kazárokról van itta szó –, ha hinni lehet a tudósítás -
nak, ez időben az Északkeleti-Kaukázus lejtőin, vélhetően a mai Derbent környe -
zetében lakotta.

Nagyjából ugyanezen időben (134–136.)  Dion o Kassios a Keleti-Kaukázus-
ban és Észak-Anatóliában háborúskodó alánokat más esküdteknek (massagetai)
mondja, illetve jásziknak (iazyges) is címezi. A kazár és a hun nevet nem említi.

Ptolemaios, a 150. esztendő táján, Sarmatia Europaea területén, tehát a Don-
tól nyugatra, a baszternák (basternoi, bastarnai) és a rósalánok (rhoxolanoi, rha -
kalanoi) lakóhelye közötta helyezi el a hunokat (khounoi).

Örmény forrás ad hírt – 217. körül történt eseményekre utalva – az első, név
szerint ismert hun csoportról, a Keleti-Kaukázus lejtőin élő barszilokról, avagy
bercelekről, varsányokról (baslac), illetve az őrsök és a barszilok társulásáról, a
kazárokról (khazrac).

Egy névtelen római szerző a 354. év naptárában Ziezi nevű vezetőt és vulga-
res nevű népet (vélhetően bolgárokat) említ.

A Képes Krónika szerint a 373. esztendőben a Szittayaországban lakozó hunok
(bolgárok) megsokasodnak, majd elhatározzák, hogy benyomulnak a nyugati tá -
jakra.

A hunok (bolgárok) egyik csoportja – a Volga vidékén lehetetta szálláshelyük
– a 375. évben lerohanta, legyőzte s hűbéres szövetségesévé tettae a tanaitákat, a
Don mellékén (a Don, Kubány, Kuma és a Manyics folyó vidékén) élő őrsöket.

A 401. évben a hunok (bolgárok) elfoglalták a jászik alföldi birtokait. A já -
szik jó része ennek nyomán – germán népek csoportjainak társaságában – Dél-
nyugat-Európába (Galliába,  a Pireneusi-félszigetre stb.),  illetve Észak-Afrikába
költözötta.

A hunok (bolgárok) a 434. évben birtokba veszik a Kárpát-medence nyugati
felét is.
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A közép-ázsiai avarok – valószínűleg a 441. évben – elűzték a hunokat Szog -
diából. Avarjaink ez időben vettaék fel a törökös Yeti ala at, vagyis a Hét tarka ló
nevet. A megszalasztotta hunok (vélhetően szabarok) – kimozdítván ottaani szál-
láshelyeikről az ogurokat, sarogurokat és onogurokat – a 463. esztendő táján a
Keleti-Kaukázus vidékére települtek. Onnan pedig valamivel később egy részük
a kelet-európai pusztára költözötta. Otta találjuk őket – hun és szkíta származású
csoportok társaságában – Régi Nagy Bulgária népei közötta, és részesei voltak a
kazárok szövetségének stb. is. A sarogurok (saragouroi) nevét egyelőre nem tud -
juk ismert néphez rendelni. Az ogur (ourogoi), illetve számnévvel összekapcsolt
változata, az onogur (onogouroi) név a hun szövetség nagyobb csoportját jelöli.
A bizánci udvar használhattaa e neveket a bolgárok, a kazárok stb. megjelölésére.

Az avarok nagyobb része, elhagyván Közép-Ázsiai hazáját, az 555. évben fel -
tűnik a Keleti-Kaukázus vidékén.

Az avarok az 558–560. évben legyőzik az ötogurokat, a barszilokat, a szaba -
rokat, majd a hatogurokat, azaz a Dnyeper környezetében letelepedetta nyugati
bolgárokat is. Utóbbiak közül egy nagyobb csapat az avarokhoz szegődik, és ve -
lük a Kárpát-medencébe költözik.

A türkök felbukkannak Kelet-Európában (566–567.), és a következő években
iga alá hajtják a Kaukázus, illetve a Volga és a Don vidékén élő népeket.

Az avarok az 567–568. esztendőben elfoglalják a Kárpát-medencét, előbb ke -
leti, majd nyugati felét.

A keleti türkök a 630. évben kínai fennhatóság alá kerülnek. Ennek nyomán
a kelet-európai bolgárok a 632. esztendő táján megalapítják saját országukat. (A
nyugati türkök a 658. évben lesznek Kína alattavalói.)

Az arab hódítás a 640. évben eléri a Kaukázus keleti felét (Azerbajdzsán, Ar -
menia).

A 652–653. évben a kazárok is elszakadnak a türköktől. Az arabok támadást
intéznek a kazárok ellen, de csatát vesztenek.

A kazárok, a 668. év táján, bekebelezik a bolgárok birtokait. Ennek nyomán
egyes bolgár csoportok utóbb az avarok országába (Kouber bolgárjai, 677.), az
Al-Duna (Asparukh bolgárjai,  678.),  illetve a Volga–Káma vidékére (a hatogu-
rok egy csapata, kb. 737.) stb. költöznek. Asparukh a 679–680. évben foglalja el
az Al-Dunától délre eső bizánci területeket, a mai Bulgáriát.

Az arabok a 722. évben elfoglalják Berendzslert, a kazár székvárost. A kazá -
rok a Volga torkolatához helyezik át székhelyüket (Atil : Fejedelem).

27



A 733. évben Bihar (Vihar), kazár uralkodó Çeçek (Virág) nevű leánya és a
későbbi bizánci császár, v. Konstantinos összeházasodik.

Az arabok támadást indítottaak a kazárok ellen (737.), és eljutottaak a Volgáig.
A kagán szorult helyzetében elismerte az arabok fennhatóságát, és az iszlám hi -
tet is elfogadta. Az arabokat ez időben lekötöttaék belső nehézségeik, erőforrásai -
kat kimerítettae a kazárok elleni hadviselés stb., s így nem tudták ellenfelüket el -
lenőrzésük alá vonni. A kazárok három év múlva visszaszerezték függetlenségü -
ket.

Az ujgurok a 745. évben megtörik a Második Türk Kaganátus uralmát. Ez idő
tájt szervezi meg három kankar és öt kimek-kipcsak törzs a besenyő népet.

A 791. évben háborúság támad a frankok és az avarok közötta.  Az első nyílt
ütközetre Tulln és Zieselmauer közötta kerül sor. A magyar hírmondók is beszá-
molnak e csatáról, avarok helyetta azonban Attila népéről, hunokról beszélnek.
Attila (Ethela, Ethele stb.) e helyen nem az óbolgár uralkodó, hanem az ava-
rok kagánja.

A 794. évben belháború üt ki az avarok országában. A harcok során megölik
a kagánt és a jugurrust. Avarjaink ez után – Aventinus szerint – Chaia-t (vél-
hetően Csaba) teszik meg királyuknak.

A magyar hírmondók szerint a hunok (avarok) közössége pártokra szakadt.
Közrejátszhattaak ebben a frankok is mint felbujtók. Némelyek, „a józanabb rész”
Csabát, Ethele egyik fitát, mások, „az idegen nemzet” Aladárt, a kagán másik
fitát akarták királlyá tenni. A két párt hívei először Ethela városánál (Etzilburg:
Óbuda) csaptak össze, ahol Csaba hívei győztek. A két hétig tartó második ösz-
szecsapásban, melyet a hunok Krimhild csatájának neveznek, Csaba hadát szét-
verték. Csaba tizenötezer hunnal Görögországba (Bizánc) futotta, és onnan „visz-
szatért” Szkítiába (a kelet-európai pusztára). S mindjárt kezdte sürgetni atyafitsá-
gát, menjenek vissza Pannoniába, hogy a frankokon bosszút álljanak.

Történt, nagyjából ez időben, hogy a Dunától keletre élő avarok átkeltek a
folyón, és Százhalombattaa környékén (Tárnokvölgy) összecsaptak az ellenük ké -
szülő frankokkal és szövetségeseikkel.

A 803. év körül születetta Eleved Donmagyarban.
A Képes Krónika szerint Csaba tizenhárom évig időzötta Görögországban, s a

veszedelmes és nehéz utak miatta még egy esztendeig tartotta visszatérése szittaya
földre.  Csaba tehát vélhetően a 809. év táján érkezetta meg, alkalmasint az öto-
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gurok földjére, kik Donmagyarban (a Don, a Kubány, a Kuma és a Manyics lapá -
lyán) laktak. Felesége, hagyomány szerint, korozmini (kalászi) származású, azaz
az őrsök törzséből való volt.

Eleved – a Turul nemzetség sarja, Attila óbolgár uralkodó ivadéka – a 819.
évben nejül veszi Emes anyánkat, a szabar Jenő (Yeŋï, Yeni) törzs fejedelmének
leányát. Nászukból születik, mint azt Emes álombéli látomásának leírása is hírül
adja, Álmos, a magyar nép első fejedelme.

Álmos és Árpád születésének idejét (820., illetve 836. körül) csak Eleved há-
zasságának a Névtelen jegyző által rögzítetta időpontjához viszonyítva, találga-
tással tudjuk megállapítani. Fiaikat elődeink tízéves koruk táján tekintettaék tel-
jes jogú családtagnak, és korán kiházasítottaák őket. Solt fejedelmünk például ti-
zenhárom évesen nősült.

A 837. esztendő táján végrehajtotta államcsíny, illetve az ezt követő intézke -
dések, pl. a judaista államvallás bevezetése nyomán felkelés tör ki a kazárok or -
szágában. A lázadás leverése után a bolgárok (kavarók) – közelebbről az ötogu -
rok, avagy a kazárok nemzetségéből való őrsök – egy része elszakad a kazárok
birodalmától. Csatlakozik hozzájuk a szabarok egy csoportja. Kavarók és szaba-
rok e szövetségét alkalmasint házassági kapcsolatok fűzik szorosabban egymás -
hoz. Elköltözvén Donmagyarból (a Don, Kubány, Kuma és Manyics rónájáról),
Kazáriához közel, a Volga és az Urál folyó közöttai  pusztán, a Szamara folyótól
délre  foglalnak  maguknak  lakóhelyet.  Ez  időben  az  Urál  folyó  az  oghuzok
(úzok) birtokainak nyugati határa. A besenyők a Szir-darja alsó szakaszánál, il -
letve az Aral-tó környékén laknak.

vii. Konstantinos császár magyarjainkat – kavarókat (Κάβαροι) és szabaro -
kat együttaesen – türk (Τοῦρκοι) névvel illeti. Ha célzottaan a szabarokra utal, ak-
kor a sabartoi asphaloi (Σάβαρτοι ἄσφαλοι) nevet használja. Levedia (Λεβεδία),
Levedias (Λεβεδίας) vajda uradalma a Volga és az Urál folyó közötta keresendő.
Ahol a Khidmas (Χιδμάς), avagy Khingilous (Χιγγιλοὺς) folyó – alkalmasint a
Szamara – kanyarog. A szóban forgó folyó az időben a hun szövetség népeinek
kard (ótörök qïngraq vagy qïŋïraq : : : : kétélű kés) képében tisztelt hadistenségének
nevét (Kingira) viselte. Ekképpen a görögös Khidmas szót Képmásként is értel -
mezhetjük.

A türkök népe hét törzsből állotta, mondja a császár, s kezdetben nem volt fe -
jedelmük, hanem vajdák (βοέβοδος) igazgattaák őket, közülük első volt Levedias.
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Első a kavarók (Κάβαροι) három törzse : Nyéké (Νέκη), Megyeré (Μεγέρη),
Kürtgyarmat  (Κουρτουγερμάτου) ;  négy  törzs  a  szabaroké:  Tarján  (Ταριάνου),
Jenő (Γενάχ), Kéré (Καρή) és Keszié (Κασή).

A vajda – mongol  бойлох (bojlokh), ótörök boyla (elöljáró, felügyelő stb.) –
seregvezér, törzsi vezető, avagy  ü8ekező volt. Fejedelmet,  Álmos személyében,
magyarjaink később választottaak. Levedias neve, névszói toldalék és országnév
képző nélkül görögösen Leved. A szkíták nyelvén Eleved, mai szóhasználattaal
Előd.

Magyarjaink együtta laktak a kazárokkal három esztendeig, s mint szövetsé-
gesek, együtta harcoltak velük minden háborújukban. Kazária fejedelme nemes
kazár nőt adotta feleségül  Elevednek, gyermek (fitú utód?) azonban e házasság-
ból nem születetta.

A türkök népe régen Kazáriához közel szerzetti magának lakóhelyet,  azon a helyen, melyet első
vajdájuk nevéről Levediának neveznek, amely vajdát tulajdonnevén Levedinek, méltóságánál fogva pe -
dig, miként az utána való többit is, vajdának hívtak. Ezen a helyen, az imént említetti Levediában fo-
lyik a Chidmas folyó, melyet Chingilusnak is neveznek. De abban az időben nem türköknek mondták
őket, hanem valamilyen okból sabartoi asphaloi-nak nevezték. A türkök hét törzsből állottiak, de sem
saját, sem idegen fejedelem felettiük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttiük, akik kö-
zül az első vajda volt az előbb említetti Levedi .

E8ütti laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden háborújukban e8ütti harcoltak a kazárok-
kal. Kazária fejedelme, a kagan vitézségükért és szövetségükért nemes kazár nőt adotti feleségül a tür-
kök első vajdájának, akit Levedinek neveztek, vitézségének na8 híre és nemzetsége fénye miatti,  ho8
tőle 8ermeket szüljön, de a sors ú8 akarta, ho8 Levedi nem nemzetti azzal a kazár nővel 8ermeket
(De Administrando Imperio, 38. 3–13, 13–19. Moravcsik Gyula fordítása).

A 838. év táján egy soknevű (ungr, türk, hun) nép harcosai a dunai bolgáro -
kat segítik az Al-Dunánál. Ugyanezen időben épül Sarkel erődje. Az önálló útra
lépetta magyarság, illetve hadereje már nem védi Kazária határát a Donnál.

A 840. év táján a karlukok és a kimek-kipcsakok szövetsége Közép-Ázsiában
elfoglalja a besenyők szállásterületeit (s vélhetően a kankarokét is). A besenyők
– három kankar és öt kimek-kipcsak törzs szövetsége – a Szir-darja alsó szaka -
szától, illetve az Aral-tó környékéről a Volga és az Urál folyó közére vonulnak,
és összecsapnak a kazárokkal. Legyőzetvén kénytelenek a kazárok birtokain le -
telepedni. Elfoglalják a magyarok lakóhelyét a Szamara folyótól délre.

Az Aral-tó környéki harcokról egy 787–848. év közötta szerkesztetta ujgur kö-
vetjelentés tibeti fordítása ad hírt.

Tőlük [I-byil-kor törzs] északnyugatra van a Be-ča-nag törzs ; ötezer harcosuk van. Háborút foly -
tattiak a hor-ok [oghuzok] ellen .
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Al-Maszúdi vélhetően ugyanezen viszálykodásról ad hírt, és a magyarokat
is a harcok részeseként említi.  Háborúk voltak a turkok négy fajtája (besenyők
és magyarok), valamint az oghuzok, a karlukok és a kimekek közötta az Aral-tó
környékén. (Oghuz a hunok szövetségének ágazata ; a kunok, ujgurok stb. össze -
foglaló neve.)

„A tudományok fajtáinak s az elmúlt idők eseményeinek könyvében” említettiük, mi volt az oka an-
nak, ho8 a turkok e né8 fajtája Keletről elköltözötti,  miféle háborúk és portyázások voltak közöttiük,
valamint a Ġuzzīya, a H  arluh  īya, a Kīmākīya közötti a Ğurğān-tó mentén (Kuun Géza fordítása).

Magyarjaink népessége a besenyőkkel folytatotta harc nyomán – alkalmasint
nem elsősorban a vereség, hanem megosztottasága okán – kettaészakadt. A szaba-
rok egy csoportja – hihetőleg a Keszi törzs népességének egy része – visszatért
régi hazájába, a Keleti-Kaukázus északi előterébe. (A szóban forgó törzs, gyanít-
ható,  ekkor vettae fel a „töredék” nevet.) Magyarjaink derékhada Eleved vezeté-
sével átkelt a Szamara folyón, s a Cseremsan folyóig terjedő pusztán foglalt ma -
gának területet.

Konstantinos állítása szerint a kettaő közül „az egyik rész kelet felé, Perzsia
vidékén telepedetta le”, a másik rész pedig „nyugatra ment lakni, az Etelküzü ne -
vezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe lakik”.

Az Etelküzü kifejezést Budai Ézsaiás gondolta ki egy elrontotta görögös szó-
kapcsolat (Ἀτελκούζου) nyomán, és a Dnyeper–Szeret közöttai terület megjelölé-
sére használta. A szókapcsolat valójában a Volga (Atel, Etel) és (kai) az oghuzok
(alanyesetben Ouzoi) nevű helyre, vagyis a Volga és az oghuzok birtokai közöttai
területre, a Volga és az Urál folyó közére hivatkozik. Nem a Dnyeper és a Szeret
közére, ahol a besenyők népe a 950. év táján („mostanában”, a kézirat szerkesz -
tésének idején) lakotta.  Az elrontotta Atelkouzou (Atelkúzok) – a  mondvacsinált
Etelküzü – helyesebb alakja vélekedésünk szerint Atel kai Ouzou (Atel és Úzok).

A császár a 840. táján történt események ügyében aligha volt kellően tájéko -
zotta. A kazárok, besenyők és magyarok viszálykodásáról szóló hírt a 890. táján
történt eseményekhez társítottaa.

A besenyők pedig,  akiket  korábban kangarnak neveztek (u8anis  a  kangar  név  náluk a  nemes
származás és vitézség értelemben volt használatos),  ezek hát a kazárok ellen háborút indítván és le -
8őzetvén, kénytelenek voltak saját földjüket elha8ni, és a türkökére letelepedni .

Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezetti besenyők közt háború ütötti ki, a türkök hadse-
rege vereséget szenvedetti és két részre szakadt. Az e8ik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedetti le, s
ezeket a türkök régi nevén mostanáig sabartoi asphaloi-nak hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és
vezérükkel, Levedivel nyugatra ment lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostaná -
ban a besenyők népe lakik (De Administrando Imperio,  38.  19–23,  24–31.  Moravcsik Gyula fordí-
tása).
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A besenyő támadást követően „kevés idő múltával” Kazária fejedelme magá-
hoz hívatja Elevedet, s hűbéres szövetséget kínál a magyaroknak. Eleved elfo-
gadja az ajánlatot, a fejedelmi tisztséget azonban nem. Maga helyetta másik főem-
bert ajánl, Álmost, illetve annak fitát. Magyarjaink pedig, állítja a császár, utób -
bit emelik maguk fölé.

A besenyő támadást követő eseményekhez még annyira sem tudunk pontos
évszámot rendelni, mint az eddigiekhez. A császár jelentésének e része sem lát-
szik minden részletében megbízhatónak,  más  kútfők hiányában azonban állítá-
sait nem tudjuk ellenőrizni.

A fejedelemválasztásról szóló híradás észszerű szempontokkal s nemzeti ha-
gyományunkkal is ellenkezik. Hírmondóink a magyarok első fejedelmeként Ál-
most nevezik meg,  Konstantinos azonban a fejedelmi címet  Árpádnak tulaj-
donítja. Talán azért, mert ő Árpádot ismerte a magyarok fejeként.

Kevés idő múltával az a kagan, Kazária fejedelme üzenetet küldötti a türköknek, ho8 küldjék el
hozzá első vajdájukat, Levedit. Levedi tehát megérkezvén Kazária kaganjához, tudakolta, ho8 mi ok-
ból hívattia  őt magához. A kagan azt mondta neki, ho8  'azért hívattiunk, ho8  mivel nemes szárma-
zású, értelmes és vitéz va8 és a türkök közül az első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, és engedelmes -
kedj a mi szavunknak és parancsunknak'. Ő pedig válaszolva a kagannak azt mondta, ho8 'na8ra ér-
tékelem irántam való hajlandóságodat és jóindulatodat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, mint -
ho8 azonban nincs elég erőm ehhez a tisztségedhez, nem fogadhatok szót neked, azonban van rajtam
kívül e8 másik vajda, akit Álmosnak neveznek, akinek fisa is van, név szerint Árpád ; ezek közül akár
az Álmos, akár a fisa Árpád le8en inkább a fejedelem, aki rendelkezésetekre áll'. Megtetszetti annak a
kagánnak ez a beszéd, és embereit vele adván, a türkökhöz küldte őket, és ezek megbeszélték a türkök -
kel, a türkök pedig jobbnak tartottiák, ho8 Árpád le8en a fejedelem, mintsem atyja Álmos, mintho8
tekintélyesebb volt, s e8aránt na8ra becsülték bölcsességéért, megfontoltságáért és vitézségéért, és rá -
termetti volt  erre  a  tisztségre,  és  í8  a kazárok szokása és  törvénye szerint  pajzsra  emelvén,  fejede -
lemmé tettiék. Ez előtti az Árpád előtti a türköknek más fejedelmük sohasem volt,  s ettiől fogva mind-
máig ennek a nemzetségéből lesz Turkia fejedelme . (De Administrando Imperio, 38. 31–55. Moravcsik
Gyula fordítása).

Magyarjaink – egyelőre nem tudjuk pontosabban megmondani, mikor bon -
tottaak sátrat – talán a 850. év táján keltek útra, hogy birtokba vegyék a Kárpát-
medencét.

„Néhány év múlva” a besenyők elűzték (a Volga és az Urál folyó közéről) a
magyarokat, akik azután a Kárpát-medencében telepedtek le. Lényegét tekintve
ennyit tud Konstantinos a magyarok költözéséről.

Néhány év múlva a besenyők rátörtek a türkökre, és fejedelmükkel, Árpáddal e8ütti elűzték őket.
A türkök tehát megfutamodván, földet kerestek, ahol megtelepedhetnének, s odaérkezvén elűzték Na8
Morávia lakóit, s megszállták azok földjét, amelyen a türkök most is mindmáig laknak. És attiól fogva
a türkök nem vettiék fel a harcot a besenyőkkel. A türköknek amaz előbb említetti népéhez, amely kelet
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felé Perzsia vidékén telepedetti le, ezek a nyugati vidéken lakó, előbb említetti türkök mostanáig külde -
nek ü8nököket, és meglátogatják őket, és  8akran hoznak választ tőlük ezeknek (De Administrando
Imperio, 38. 55–65. Moravcsik Gyula fordítása).

Besenyők és magyarok, úgy véljük, csupán egyszer háborúskodtak egymás -
sal, nevezetesen a 840. év táján. E hadakozás leírása a császár tudósításának 38.
fejezetében (19–23, 24–31.) van helyén. A munka 37. fejezetében, illetve a 38. fe -
jezetben (55–65, 66–71.) alkalmasint tévedés okán kapotta helyet. A császáron kí-
vül egyetlen forrás sem tud egynél több besenyő–magyar viszálykodásról.

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 közötta laktak,
és kezdetben déli szomszédai voltak a magyaroknak. „Ötven (vagy ötvenöt) év -
vel ezelőtta”, vagyis 890–895. körül, az oghuzok és a kazárok összefogtak a bese -
nyők ellen, elűzték őket szálláshelyükről, melyet aztán az oghuzok foglaltak el.
(A 38. fejezet 19–23. sorában leírt hasonló eset – a besenyők indítottaak hadat a
kazárok ellen – a 840. esztendő táján történt.) A besenyők nyugat felé menekül -
tek, és megszállták a Dnyeper–Szeret vidékét. Magyarjainkat semmiképpen sem
űzhettaék ki onnan, mert ők ekkor már a Kárpát-medencében laktak.

Tudni való, ho8 a besenyők szállása eredetileg az Etil folyónál, valamint a Jejik folyónál volt, s
határosak voltak a kazárokkal és az ú8nevezetti úzokkal. De ötven évvel ezelőtti az említetti úzok a ka-
zárokkal összefogván és hadat indítván a besenyők ellen, felülkerekedtek és kiűzték őket tulajdon föld -
jükről, és azt mind a mai napig az említetti úzok foglalják el. A besenyők pedig elmenekülvén szerte
jártak, kutatva hely után, ahol megtelepülhetnének, és eljutván a ma birtokukba levő földre, és rábuk -
kanván az otti lakó türkökre, háborúban le8őzték, kiverték és elűzték őket s letelepedvén azon, és urai
ennek a földnek, mint mondottiuk, mind a mai napig ötvenöt esztendeje . (De Administrando Imperio ,
37. fejezet ; Moravcsik Gyula fordítása.)

Konstantinos jelentésének alábbi sorai feltételezésünk szerint nem tartoz -
nak a magyarok történetéhez. A leírás a besenyők Dnyeper–Szeret közöttai lakó-
helyére, illetve annak folyóvizeire hivatkozik : Baroukh (Bor : Dnyeper), Koubou
(Kupa: Déli-Bug), Troullos (Túr: Dnyeszter), Broutos (Prut), Seretos (Szeret).

A besenyők helyét, amelyen abban az időben a türkök laktak, az otti levő folyók neve szerint hív -
ják. A folyók a következők : első folyó az ú8nevezetti Baruch, második folyó az ú8nevezetti Bug, har-
madik folyó az ú8nevezetti Trullos,  ne8edik folyó  az ú8nevezetti Prut,  ötödik folyó  az ú8nevezetti
Szeret. (De Administrando Imperio, 38. 66–71. Moravcsik Gyula fordítása).

A magyarok költözésének kérdésében, nagy vonalakban, nemzeti hagyomá-
nyunk igazíthat el. Kézai nem mondja meg, mikor indultak útnak magyarjaink,
az Anonymus által megadotta időpont (884.) pedig elkésettanek tűnik, hacsak nem
valamiféle utóvédről stb. szól a hír.
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Anonymus a hely szűkét említi a költözés okaként. Állítása szerint a Hétma-
gyar (Hetumoger) névvel illetetta hét fejedelmi személy, azaz a törzsi vezetők ta-
nácsot tartván úgy döntöttaek, Pannoniába költöznek. Nevezetta helyről ugyanis
azt hallottaák, Attila király földje volt. Attila e helyt kétségtelenül az óbolgár
uralkodó,  kinek nemzetségéből  Álmos vezér,  Árpád atyja  származotta.  Szabad
akarattaal és egyetértéssel vezérül választottaák Álmost, s pogány (szkíta) szokás
szerint szavukat vérrel megpecsételt esküvel erősítettaék meg.

Magyarjaink – folytatja Anonymus – a 884. esztendőben kerekedtek fel szö-
vetséges népek sokaságával. Útjuk sok napig pusztaságokon át vezetetta. Az Etyl
(Volga) folyón tömlőkön úsztattaak át. Ruscia (a ruszok) birtokait ama részen ér -
ték el, melyet Susudal (Szuzdal) névvel illetnek. Majd Rutheniába (Kijevi Rusz)
érkezvén, egészen Kyeu (Kijev) városáig jutottaak. A Denep (Dnyeper) folyón át-
hajózva meg akarták hódítani Rutheniát. A kijevi vezér cuman (kun) szövetsége -
seitől kért segítséget. Amikor azonban magyarjaink megszalasztottaák a kunok
seregét, majd megrohanták a várost, a kijeviek békét kértek. S latba vetvén java -
ikat is, Pannonia földjét magasztalva próbálták rávenni magyarjainkat, álljanak
tovább. Szavaik szerint nevezetta tartományt sclavi (szlávok), bulgarii (bolgárok),
blachii (bulak bolgárok) és a rómaiak pásztorai (a frankok és hűbéreseik) lakják.
Az említetta kunok önként meghódoltak, s csatlakoztak a magyarokhoz, és a ru -
ténok 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 ferdítettaék.)

A költözés bizonyára éveket vetta igénybe. A kisebb folyókon nyilván átgázol -
tak, a Volgán tömlőkön úsztattaak át, a Dnyeperen áthajóztak. Anonymus tudósí-
tása olykor utal a menet közben tartotta pihenőkre. Kijev városát például a máso-
dik héten kezdték vívni. Lodomer alatta három hétig időztek, Galícia városánál
egy hónapig. S ha komolyan vesszük Anonymus állítását – „a ruthénok földjét
meghódíták ; fitzessenek esztendőnként tízezer márka aranyat”–, akkor a Kijevi
Rusz néhány évig adófitzetőjük lehetetta.
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Magyarjaink a Houos erdőn (Havas erdő: Kárpátok) keresztül Hungaria ha -
táráig a Hung (Ung) részekre szálltak. Álmos vezér pedig még életében vezérré
tettae fitát, Árpádot Hung várában.

Álmos sorsáról bizonyosat nemigen állíthatunk. A Képes Krónika szerint Er-
dőelve (Erdély) országában megölték. E híradás bibliai párhuzamot idéz: Mózes
sem mehetetta be az Ígéret földjére. „És monda néki az Úr : Ez a föld az, a mely fe -
lől  megesküdtem Ábrahámnak,  Izsáknak, Jákóbnak,  mondván:  a te magodnak
adom azt. Megengedem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át.” (Mó-
zes ötödik könyve, 34 ; Károli 1992).

A mondottaakat 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 nevezetta vidéken.

Hincmarus (a 862. évben) szaktekintélyeink többsége szerint „magyarokról”
(ungri) ad hírt. Lehetséges – a jelentéstől függetlenül –, hogy a magyarok fürké -
sző előőrse már az említetta év táján jelen volt a Kárpát-medencében. Az avarok
talán tőlük értesültek a magyarok jöveteléről ; küldöttaségük eléjük ment Ruténia
(a Kijevi Rusz) határához.

Kézai szerint a hunok vagy magyarok a 872. évben jöttaek be ismét Pannoni-
ába, vagyis a Kárpát-medencébe. (A hunok, avagy bolgárok első ízben a 401. év -
ben jelentek meg itta.) Új hazájukban velük egy nyelvet beszélő népességet talál -
tak. Nevezetesen avarokat, valamint kelták, balti–szkíták (dákosok), szkíták ( já -
szik), germánok, szlávok stb. avarrá letta sarjadékait. Edemen, Csaba (valószínű-
leg idősebb) fita visszatér a magyarokkal ősei földjére, népes korozmini (kalászi)
rokonságával.

A Salzburgi évkönyv a 881. évben onogurokat (ungari) és kavarókat (cowari)
említ.

Regino híradása tömörítve, a 889. év eseményei közötta beszéli el a honszer-
zés vázlatos történetét.

A besenyők 890. körül az Etil (Volga) és a Jejik (Urál) folyónál laktak ; szál -
láshelyük határos volt a kazárok és az oghuzok birtokaival. Az oghuzok és a ka -
zárok egyesítetta hadereje kiszorítottaa  a besenyőket szálláshelyükről, melyet az -
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után az oghuzok foglaltak el. A besenyők egy része helyben maradt, az oghuzok -
hoz, illetve a kazárokhoz csatlakozotta, nagyobb részük pedig nyugatra ment, és
a Dnyeper–Szeret közöttai pusztán telepedetta le.

Arnulf, a keleti-frank birodalom királya a 892. évben birodalmi gyűlést tar -
totta, s minthogy ezen i. Szvatopluk, morva fejedelem nem jelent meg, ellenség -
nek nyilvánítottaák. Részt vettaek e tanácskozáson a magyarok királyának, Cusa-
lának (Kusány) követei is. Felajánlottaák közreműködésüket  Szvatopluk ellen,
ha megkapják a karddal megszerzetta területeket.

Magyarjaink a 894. évben legyőzik Szvatopluk seregét Bánhidánál (Tatabá-
nya).

A besenyők a 890–895. évben foglalják el a Dnyeper és a Szeret közötta nyúj-
tózkodó pusztát.  Konstantinos szerint rábukkannak az otta lakó türkökre (ma-
gyarokra), legyőzik és elűzik őket.

A besenyők és a magyarok összecsapása újra meg újra felbukkan a császári
beszámolóban. A hadakozás leírása, mint mondottauk, szerintünk a tudósítás 38.
fejezetében (19–23, 24–31.) van helyén. A munka 37. fejezetében, illetve a 38. fe -
jezetben (55–65,  66–71.),  úgy véljük,  tévedés  okán kapotta helyet.  A császár  a
840. év táján történt összecsapást a jelzetta helyeken a 890–895. év eseményeihez
társítottaa. A magyarság derékhada ekkor már a Kárpát-medencében lakotta.

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.

Más források a bolgárok és a besenyők szövetségéről nem tudósítanak, így
semmiképpen sem tudjuk tisztázni,  volt-e az említetta besenyő–bolgár–magyar
összetűzésnek valós alapja, történt-e a leírtakhoz hasonló esemény a magyarok
balkáni hadjárata során.

Ezután Leon, a Krisztus-szerető és dicső császár hívására átkelvén a Dunán és megtámadván Sy -
meont.  Teljesen  le8őzték,  és  iramukban egészen  Preszlavig  hatoltak,  és  bezárván őt  Mundraga  vá -
rába, visszatértek saját földjükre. Abban az időben Liüntika, Árpád fisa  volt a fejük. Miután azonban
Symeon újból kibékült a rómaiak császárával és bátorságban érezte magát, a besenyőkhöz küldötti és
mege8ezetti velük, ho8 leverik és megsemmisítik a türköket. És amikor a türkök hadjáratra mentek, a
besenyők Symeonnal a türkök ellen jöttiek,  családjaikat teljesen megsemmisítettiék, és a földjük őrzé-
sére hátraha8otti 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
mondottiuk, a folyók fenti elnevezése szerint neveznek. Azt a helyet pedig, amelyen a türkök korábban

36



voltak, az otti keresztülmenő folyó nevéről Etelnek és Küzünek nevezik, s mostanában a besenyők lak -
ják. A türkök pedig a besenyőktől elűzetve, elmentek és letelepedtek arra a földre, amelyen most is lak -
nak. (De Administrando Imperio, 40. fejezet ; Moravcsik Gyula fordítása.)

Konstantinos híradása szerint a magyarok, Bizánc szövetségeseként megtá -
madták a bolgárokat, legyőzték őket, majd „visszatértek saját földjükre”. Miután
a bolgárok ura békét kötötta Bizánccal, a besenyőkkel társult, s amikor a magya -
rok hadjáraton voltak, elpusztítottaa szállásukat. Magyarjaink ennek nyomán be-
költöztek ama földre, „melyen ma is laknak”, amelyet „a folyók fenti elnevezése
szerint neveznek”. Ama helyet pedig, ahol a magyarok korábban laktak, az otta
kanyargó folyó neve nyomán „Etelnek és Küzünek nevezik”, és „mostanában” a
besenyők lakják.

A leírásból, először is, nem lehet kideríteni, hová tértek vissza magyarjaink.
A Kárpát-medencébe? (Hihetőleg, hiszen a Keleti-Balkánon harcoltak.) Másod -
szor, nem tudjuk, hol volt a magyarok szállása, melyet a besenyők s a bolgárok
feldúltak.  Feltételezzük, hogy nem a Kárpát-medencében. Tudniillik a pusztító
támadás nyomán magyarjaink oda költöznek be (nevezetesen a Kárpát-meden -
cébe), ahol a császár idejében „ma is laknak”. Ennek azonban ellentmond a kö -
vetkező állítás : az említetta földet, ahol a magyarok a császár idejében leteleped-
tek, „a folyók fenti elnevezése szerint nevezik”. E kijelentés, tegyük fel, a 38. fe -
jezet 66–71. sorára hivatkozik, ahol a besenyők Dnyeper–Szeret közöttai  lakóhe-
lyéről esik szó. Igen ám, de a császár nem nevezi meg e területet, csak az otta ka-
nyargó folyók nevét sorolja fel (Baruch, Bug, Trullos, Prut, Szeret). Konstanti-
nos idejében e területen a besenyők laktak, nem a magyarok. A tudósítás utolsó
mondata a magyarok korábbi lakóhelyére, „Etelközre” – a Volga és az oghuzok
birtokhatára (az Urál folyó) közöttai tartományra – hivatkozik. A besenyők azon -
ban nem „mostanában”, vagyis a császár idejében laktak otta, hanem a 840. évtől
a 890–895. évig.

Vélekedésünk szerint a 38–40. fejezet szövegét a császár a következő esemé -
nyek hézagos ismerete nyomán szerkesztettae, gyúrta össze.

– A kazáriai államcsíny, illetve a judaista államvallás bevezetése okán a Don,
a Kubány, a Kuma és a Manyics lapályán élő keleti bolgárok (ötogurok, besogu -
rok) közül a 837. év táján kiszakadt három (négy) törzs : Nyék, Megyer és Kürt -
gyarmat. Csatlakozotta hozzájuk a nevezetta terület keleti felében élő szabarok kö-
zül négy törzs, mégpedig Tarján, Jenő, Kér és Keszi. Az ötogurok és a szabarok
említetta csoportjait vélhetően házassági kapcsolatok kötöttaék szorosabban egy-
máshoz. Elhagyván lakóhelyüket, nevezettaek elszakadtak a Kazár Birodalomtól.
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– A hét szövetséges törzs „Etel és az Oghuzok”, vagyis a Volga és az Urál fo -
lyó közötta, a Szamara folyótól délre foglalt magának szállásterületet. Vezetőjük -
nek (boyla, ügyekező) a törzsek vezérei közül  Elevedet, az óbolgár fejedelem,
Attila leszármazottaját,  a  Turul  nemzetség ivadékát  választottaák.  Három évig
szövetségesei voltak a kazároknak, s e köteléket házassággal is megerősítettaék.

– A Szir-darja alsó szakaszától, illetve az Aral-tó vidékéről elűzötta besenyők
a 840. év táján nyugat felé törtek. Harcba keveredtek a kazárokkal, és legyőzet -
vén a Volga és az Urál folyó közén telepedtek le. Szembekerültek a helyben lakó
magyarokkal, s megverték őket. A vereség nyomán a magyarok népessége kettaé -
szakadt. A szabarok, vélhetően a Keszi törzs egy része visszatért a Keleti-Kauká -
zus északi előterébe. A magyarok nagyobb része átkelt a Szamarán, és a Cserem-
san folyóig foglalt magának területet. A kazárok ez időben megerősítettaék a szö-
vetséges szerződést magyarjainkkal, akik ekkortájt emelték maguk fölé Álmost,
Eleved fitát, a nép első fejedelmét. Pogány (szkíta) szokás szerint vérrel megpe -
csételt szerződést kötöttaek, s magukat a szkíta Mag istenség, illetve vezérlő tör -
zsük megszólítása (Megyer) nyomán magyaroknak nevezték.

– A 850. év táján magyarjaink szálláshelyük elhagyása melletta döntöttaek. A
nép nagyobb része, a kelet-európai erdőövben vándorolva, a Kárpát-medencébe
költözötta. A népesség kisebb része helyben maradt, és később a Belaja folyó sík -
ját szállta meg. E baskír-magyarok ma baskortnak nevezik magukat.

– A 890. esztendő táján a kazárok és az oghuzok szövetsége elűzte a besenyő -
ket a Volga és az Urál folyó közéről. A besenyők 890–895. közötta a Dnyeper és a
Szeret közöttai pusztára költöztek.

A 895. évi balkáni hadjáratot magyarjaink már új hazájukból indítottaák. Bi-
zánc, illetőleg vi. Leon megbízottaja, Niketas Skleros, és a magyarok főemberei,
Árpád és Kusanes (Kusány) – az ótörök kus jelentése keselyű – az Al-Dunánál,
talán a Vaskapu alatta találkoztak (a 894. vagy a 895. évben), s kötöttaek szövetsé-
get a bolgárok ellen.

Az Annales Fuldenses 895., illetve 896. évi bejegyzése a szóban forgó viszály -
kodásról ekként ad hírt.

Az avarok megtámadták a bolgárok határait, de azok megelőzvén őket seregük na8 részét meg -
semmisítettiék .

U8anabban az évben [895.] a görögök békét kötöttiek a ma8aroknak [ungari] nevezetti avarokkal.
Ezt szövetségeseik, a bolgárok gonoszságnak tekintve ellenséges haddal felkeltek ellenük, és egész terü -
letüket pusztítva a konstantinápolyi kapuig üldözték őket. Ezt megbosszulandó a görögök hajóikat ra -
vaszul az avarok elé küldték, és átszállítottiák őket a Dunán a bolgárok országába. Az átszállítottiak a
bolgárok népét  erős  sereggel  megtámadva,  na8  részüket  le8ilkolva a  halálba küldték.  (Az idézetta
mondatokat Géczi Lajos fordítottaa.)
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E tudósítással kellene valahogy összhangba hozni  Konstantinos jelentésé-
nek (40. fejezet) vonatkozó részleteit. Kihagyva – mint alig hihetőket – a bese -
nyőkre hivatkozó állításokat.

Magyarjaink első – úgy tűnik, önálló – vállalkozása balul ütötta ki. Második
alkalommal viszont, most már szövetségben Bizánccal, elverték a port a bolgáro -
kon, megszorongatván uralkodójukat, i. Simeont is.

Ahmad ibn Fadlan utazása során találkozik a Volga vidékén visszamaradt
magyarokkal (922.), kiket a török népek közé sorol, és bāšġird névvel illet. Neve -
zettaek ez időben a Szamara és a Cseremsan folyó közöttai pusztán laknak.

Az 1235. év telén Iulianus barát eljut a volgai bolgárok fővárosába. Itta egy
magyar asszonytól megtudja, hogy kétnapi járóföldre megtalálja a keresetta ma-
gyarokat. Szerzetesünk az Etil (Volga) mellékén rájuk is akad, talán csak egyik
csoportjukra. A derékhad ez idő tájban alighanem a Belaja folyó mellékén él.
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