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Árpád Atila örökén 
 

Anonymus nemcsak Szerről ír, s a továbbiak már hamisítottak lehetnek, 

ezért saját fordítást alkalmazva kell közelíteni az eredeti mondanivalóhoz. Szem 

előtt tartva, hogy Anonymust rögtön hiteltelennek kiáltják ki, mihelyt Atila örö-

kén érkezőnek mondja Árpádot. Zolnay László szerint 1189-től keltezetten tud-

juk bizonyosan, hogy Óbuda királyi szálláshely, de a település másik gazdájának 

az óbudai káptalant tartja. Fel sem merül benne, hogy a két dolog összefügg: a 

királyi közelség hívta életre a káptalant még Szent István idejében. Továbbá 

Zolnay kijelenti: „Ami Aquincumnak, a későbbi Óbuda városának Atila hun ki-

rály városával való azonosságát illeti, e legendának sem történeti, sem régészeti 

valósága nincs.”1 Ám ha a mai óbudai részen a hun régészeti és történeti emlé-

kek hiányzanak, abból nemcsak arra lehet következtetni, hogy a hun hatalom, 

illetve Atila egyáltalán nem volt kapcsolatban régi Óbudával. Különösen akkor, 

ha sok egyéb adat mégiscsak alátámasztja azt. Zolnay azonban, mint legtöbb 

mai történészünk, tovább megy a következtetéssel, és ettől már nagyon kilóg a 

lóláb: „Ugyanilyen legenda az Árpádok családjának, vezető nemzetségüknek 

Attila hun királytól – s a magyaroknak a hunoktól – való egyenes ági származta-

tása.”2 Amit cáfolnunk kell, előbb csak abban az általánosságban, ahogy itt Zol-

nay fogalmaz, azután részleteiben is, amint ő azokat előadja. Általánosságban 

azért kell elvetni a magyaroknak a hunoktól származtatása tagadását, mert nem 

tesz különbséget a nép és uralkodói, vezetői között. Mert ez a magyarok eseté-

ben azt jelenti, hogy Atila idejében még a hunokról nevezték őket, a hun katona-

ságról, a hun vezető rétegről, és amikor a magyar nevet adó Álmos–Árpád-féle 

vezetés uralkodott rajtuk, akkor arról. Ámbár, mivel nem láttak nagy különbsé-

get a két (sőt, három, mert közbeesett az avar vezetés is) uralkodó katonaság kö-

zött, az első elnevezés megmaradt a környező, főként nyugati, távolabbi orszá-

gokban és népeknél, és a magyart inkább a mai szomszéd népek használják, 

akiknek felmenői korábban többnyire az országunk elődjének, azaz a Magyar 

Királyságnak a lakosai voltak. Ám volt egy harmadik elnevezés is, illetve az is 

használatos máig, a venger, amit a lengyelektől vett át (vagy talán a szláv 

együttélés idejéből hozott) több későbbi szláv nép, és amely az onogur uralkodó 

réteg nevének saját nyelvi változata náluk. 

Zolnay véleménye a hun–magyar, illetve pontosabban hun–avar–magyar 

folytonosságról az, hogy „legenda ez akkor is, ha ezt esetleg maguk az Árpád-

ház tagjai, a XII. század magyarjai s maga Anonymus is hitte és hirdette.”3 De 

                                                 
1 Zolnay László: Az elátkozott Buda – Buda aranykora. Magvető, Budapest, 1982. 83.  
2 Zolnay (1982), 84. 
3 Zolnay (1982), 84. Ugyanakkor, ha rátekintünk a nyugat-európai uralkodó családok ’történe-

tére’, ott kimondott és megengedett a szinte csupán legendákra hivatkozás. A magyar ügyek-

kel kapcsolatban oly finnyás magyar történészek részéről is. Csak egyetlen leleplező művet 

említünk itt: Littleton (2005), Scott L., Linda A. Malcor: Szkítiától Camelotig. Az Arthur ki-
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az előbb mondottak fényében ez a Zolnay-féle kijelentés már tudománytalan, 

mert összemossa a nép és az uralkodói, hatalmi rendszer fogalmát, s nem veszi 

figyelembe, hogy éppen a külföld részéről a korábbi – hun, avar és onogur – 

uralkodási névhez ragaszkodás, míg az itteni nép részéről az új név használata 

arra mutat, ami a valóság, hogy csak uralkodóváltás történt, a nép maradt 

ugyanaz. Tudta ezt az is, aki a régi, és az is, aki az új nevet használta, használni 

kezdte, használatba vette. Mármost fontos visszautasítanunk azt a Zolnay által 

hangoztatott és közkeletűnek számító, minden elsőéves történész egyetemista 

eszébe máris bégettetett érvet, hogy az Árpád-ház tagjai (és a XII. századi ma-

gyarok és maga Anonymus is) a felmenőiket nem ismerték, legendákban hittek, 

hazugságot szajkóztak. Mert Zolnay szerint „Anonymus tehát Óbuda – Atila vá-

rosa esetében – nem általa kitalált dolgokat írt meg. Hanem olyasmit, amit az ő 

korában általában hittek, beszéltek, megénekeltek.”4 Rafinált vád ez, sőt merész: 

hogy e Föld akkori legerősebb hatalma vezető rétegének leszármazottai nem is-

merték saját családfájukat. Tették ezt úgy és akkor, olyan körülmények, kultúra 

birtokában, amely nemhogy a vezető réteg – sokszor isteni – leszármazását nyil-

vántartotta, de minden ember fel tudta sorolni felmenőit több tucat nemzedékre 

visszamenőleg. Ideje lenne már egyetlen érvet, bizonyítékot felhozni a magya-

roknál erre a tudatlanságra. Vagy elkullogni a történészi pályáról. 

És most nézzük, mire alapul az a mai, illetve modern általános ’hit, beszéd 

és ének’, amit Zolnay hangoztat. Mert Zolnay felhozott indoklása nem állja meg 

a helyét, néha már-már nevetséges. Szerinte ugyanis azért helytelen a magyar 

felfogás, mert „Óbudát Barbarossa Frigyes császár ittjártakor, tehát már 1189-

ben is Urbs Adtile, vagyis Attila városa névvel illeti a császár kísérője. Német 

neve pedig egészen a XVI. századig Etzilburg volt.”5 Azaz Zolnay azt sugallja, 

mintha a németek terjesztették volna itt el Atila városának – hamis – kultuszát. 

Vagy a császár kísérője hazudott volna? Zolnay érve visszalő. Ám tudjuk azt is, 

hogy a császár Esztergomba érkezett, és III. Béla királyunk csak vadászni vitte 

Óbudára. A császár és kísérete elámult azon a gazdagságon, amit látott. És Óbu-

dán bizonyára megtekintették a sok-sok római kori pompázatos emléket, azok-

nak Attila óta folyamatosan megújított maradványait (Amiről Anonymus nem 

felejt el beszámolni): különösen Attila városa érdekelhette a császárt.  

A másik indoklás arra, hogy mesének kellene tartanunk Attila városát és az 

Árpádok hun származását, ez: „A magyaroknak (a székelyeknek) a hunoktól va-

ló eredeztetése – talán mint avar hagyaték – mind nálunk, krónikáinkban, – 

Anonymusnál, Kézai Simonnál, a Képes Krónikában, Thúróczi János művében s 

végül a XVI. századi Oláh Miklósnál, – mind pedig idegen középkori íróknál – 

Mügeln Henriknél, L. Snutheimnél – hosszú századokon át kísért (Az Árpádok 

hun eredetmondájáról: Dümmert, 1977, pp.: 11-75. Simon, 1978, p.: 270). Csaba 

                                                                                                                                                         

rályról, a Kerekasztal Lovagjairól és a Szent Grálról szóló legendák eredetének radikális    

újraértelmezése. Szkíta Szarvas Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
4 Zolnay (1982), 84. 
5 Zolnay (1982), 84-85.  
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királyfit pedig népünk s a székelység váltig hazavárja… (Grex, 1928.).”6 Ám – 

enyhén szólva – furcsa megnevezés a kísértet a nemzeti és királyi hagyományra. 

És Zolnay most vonja be a magyarázatba először az avarokat. De ez az ’avar 

hagyaték’ ugyan miért lenne hamis? Ezt is bizonyítania kellene, de nem teszi. 

Hiszen ez inkább alátámasztja, megerősíti a későbbi hagyományt. És az a kísér-

tetnek leminősítés sem bizonyíték, amit Zolnay elkövet a fél világ történeti ha-

gyományával. S ettől kezdve zavarossá válik Zolnay érvelése: „Etzilburgnak 

nevezi Óbudát az Anonymusszal közel egykorú, 1200 táján leírt Nibelung-ének 

is. Ez a germán eposz Budát (Óbudát) teszi meg ’Etel lakának’ (mint Szász Ká-

roly magyarítja), Attila és Krimhilda násza, a nibelungok drámája színhelyé-

nek.” Ami mind mellette, nem ellene bizonyíték, de hozzáteszi: „Az Attila udva-

rát leíró részletek – úgy vélik – a XII. század végi Óbudát jelenítik meg.”7  

Az világos, hogy Zolnay régészetileg nem tud kiegyezni a mai Óbuda és At-

tila városa azonosításával, de akkor nem az egész történeti hagyományt kellene, 

hogy elvesse, vagdalkozva, hiszen annak az egésznek a cáfolatára még csak lé-

péseket sem tesz. Tehát nem lett volna szükségszerű arra következtetnie, hogy 

Atilának egyáltalán nincsen semmi köze Óbudához, ha nincsen köze a mai Óbu-

dához. És Zolnay így folytatja: „Az ógermán mondák – az izlandi Edda-dalok, a 

Völsunga saga, az ún. Waltharius-eposz s végül a Nibelung ének – mintha meg-

őrizték volna Attila király emlékét. Ezek az eposzok Pannóniába helyezik ’Attila 

várát’ (ami egészen valószínű is), azt a helyet, ahol Krimhildának – a megölt 

Siegfried bosszúért lihegő özvegyének, majd Attila feleségének – felbujtására a 

nibelungokat a hunok felkoncolják. A monda legkésőbbi változata a Nibelung 

ének.”8 Ám csúnya dolog Zolnaytól, hogy nemcsak tájékozatlan, de hamisan 

elmarasztaló is a hunokkal. Abból viszont, ahogy a későbbi elfogulatlan történé-

szek, irodalomtörténészek elemzik mindezt, nyilvánvalóvá válnak a következők: 

A Nibelung-éneknek és a Waltharius legendának egyértelműen magyar előzmé-

nye van: Magyar Adorján szerint „a Nibelunk-ének felületesen szemlélve ke-

reszténynek látszik, de igen sok kereszténység előtti őselemet is tartalmaz, tehát 

részleteiben, külön-külön énekekben, elbeszélésekben az anyaga már sokkal a 

keresztény-kor előtt megvolt, és hogy ezeket a régi anyagokat csak később fog-

lalták egybe, hozzáalakítva a kereszténység fölfogásához. Az ének anyaga az 

ősmagyar csallóközi eredetű, kereszténység előtti magyar regékből származik. A 

németek ezeket a regéket próbálták a maguk és a kereszténység felfogásához 

átformálni. Siegfriedet, az ének főalakját északon Sigurdnak nevezik, és az ének 

az összes szaktudós szerint délen, éspedig Ausztriában született és onnan került 

Németországba, majd Skandináviába, – igen régen ugyan, – de már irodalmi 

úton. Ez a megállapítás egészen közel hozza a dolgot Magyarországhoz, annyi-

val is inkább, mert pl. a Bécsi-síkság (Marchfeld) és az ettől délre eső hegyvi-

dék, még az avarok korában is Hunniának neveztetett, ahová – az avarok legyő-
                                                 
6 Zolnay (1982), 85. 
7 Uo. 
8 Uo.  
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zése után, az ottani magyarelőd őslakosságot részben elűzve – csak” (a Heribert 

Illig előtti történetírásban még főszereplő)9 „Nagy Károly telepített keresztény 

bajorokat és szlávokat. A Sigurd név a régi magyar Zoard névvel feltűnően 

egyezik, a germán hősénekek Atilláról és a hunokról csupa dicséretes dolgokat 

emlegetnek, illetve az énekekben alig akad olyan állítás, ami nem válik Atillá-

nak és a hunoknak dicsőségére, viszont a német, vagy germán hősökről, feje-

delmekről általában csak rosszat mondanak. Még Siegfriednek alattomos gyil-

kosairól is megmondják, hogy azok németek voltak. A Nibelung-ének éppen 

úgy, mint más germán hősiének, a hunokról szép és dicséretes dolgokat regél, 

magát Atillát pedig valósággal isteníti s Odin germán főisten fiának nevezi… 

Tudjuk, hogy a burgundok németek, tehát azok voltak a Nibelungok is, akik Si-

egfriedet meggyilkolták. A költemény végén levő sorokat, amiket a Nibelung-

ének magyar fordításához (Budapest, Lampel R. Kiadása) Szász Károly a beve-

zetésében is idéz, magyarul így olvashatjuk: A passaui püspök, Pilgerin / Öcséi-

hez való jó szíve szerint, / Leiratá a gyász-mesét, / Hogy tudja minden, hogy 

esék¸ / Latin betűkkel még pedig: / Ezt mindenek elhihetik… / Azt sorba leírta 

mind, / Maga s világ tudásakint / Konrád mester, íródiák. / Azóta aztán átirák / 

S megvan németül is a dal. Szász Károly ezekhez többek között még hozzáfűzi a 

megjegyzést: ’Konrád íródeák latinul írta meg a munkát, s azt utána más fordí-

totta le, vagy dolgozta át németre.’ Bizonyos tehát, hogy az eredeti Nibelung-

ének, illetve annak ősalakja nem volt német, hiszen akkor nem kellett volna azt 

németre fordítani. Kitűnik ellenben, hogy Pilgrin passaui püspök10 Konrád nevű 

íródeákja a püspök megbízásából, valamilyen rege, vagy regék (szerintem ma-

gyar regék) alapján fordította le latinra, majd ugyanazt az anyagot, talán még 

Konrád életében és tudtával, valaki – valószínűleg költő, vagy énekmondó – le-

fordította németre is.”11 Ezt a magyar mondavilágot aztán a német hercegi udva-

rokban eltorzították, az ottani ízlés szerint véres jelenetekkel dúsított és az érthe-

tetlenségig ilyen részletekbe vitt legendafüzért csináltak belőle. Mint amikor 

minden udvari énekes hozzátesz valami még borzalmasabbat az addigiakhoz, 

amit még senki se hallott, hogy kielégítse a hallgatóság vérszomját. Így tehát a 

magyar változat az eredeti és időben megelőzi a későbbi torzításokat. A latin 

írásba foglalás még X. századi, míg a német csak XII. századi. Az eredeti tény-

legesen szólhatott Attiláról és budai udvaráról.  

Eredetileg a Kárpát-medencei lakosságot szórakoztató hősmondákról van 

szó, amit aztán a németek eloroztak, elferdítettek. Szívük rajta, de minket az 

eredeti érdekel természetesen. A Waltharius legendával kapcsolatban pedig Fe-

hér Mátyás Jenőtől megtudjuk, hogy „az ’eltűnt’ avarok hősi eposzairól, csa-

                                                 
9 Illig és tudós köre még Károly létét is tagadja, nemhogy császárságát! Lásd: Illig, Heribert: 

Kitalált középkor. A történelem legnagyobb időhamisítása. Allprint Kiadó, Bp. 2002.  
10 Meghalt 991-ben.  
11 Magyar Adorján: A Nibelung-ének magyar eredete. Kiadta „A fáklya”. Warren, Dickey 

Avenue 151, Ohio, USA. 1963. (Interneten elérhető: http://www.szilajcsiko.hu/magyar-

ostortenet#!__magyar-ostortenet/a-nibelung-%C3%A9nek-magyar-eredete.) 4-5.   

http://www.szilajcsiko.hu/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/a-nibelung-%C3%A9nek-magyar-eredete
http://www.szilajcsiko.hu/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/a-nibelung-%C3%A9nek-magyar-eredete
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tadalairól, népi énekeiről a VII. század első felében élt Theophylactos, görög 

’haditudósító’ és történetíró emlékezik meg az avar történeti irodalom legjelen-

tősebb forrásművének tekinthető Historia Oikumenike c. munkájában. Az ’ava-

rok énekeiről’ szóló, sajnos csak mindössze háromsoros megemlékezésében (H. 

W. Haussig: „Theophylactos Exkurs über die skythischen Völker.” Byzantium 

23, 1953). Szerinte az avaroknak szép, hősi énekeik, csatadalaik, valamint népi-

es nótáik is voltak. Arról is tudósít, hogy ezeket az énekeket részint magános 

regősök, részint énekkarok dalolták tábortüzeknél, esti pihenő órák alatt a fal-

vakban. Éneküket húros hangszerekkel kísérték, mialatt a hallgatóság időnként 

tapssal kísérte az énekek ütemét (Theophylactos, ed. Ded BOOR, 236, 6). Köz-

tudomású a mélységes gyűlölet Theophylactos részéről az avarok irányában és 

így kényszerű elismerése énekművészetükről hatványozott értékű. A tudósítást 

más helyütt Theophylactos kibővíti azzal, hogy az avarokat környező szláv né-

pek ismerik ezeket az avar énekeket. Ez a híradás nagy jelentőségű az avarok 

szellemi hatásának felmérésében Európa szerte és miután a koraközépkori hős-

költemények egész sora és szövevénye ilyen hatásokra vezethető vissza, a leg-

újabban nagy lendülettel dolgozó avar-kutatás, amely főként régészeti anyaggal 

dolgozik, kiegészítendő a korábban ó-germánnak ítélt hun–avar szellemtörténeti 

kutatással is (Csallány D.: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitte-

leuropa. Budapest, 1956).”12  

Fehér a Waldharius hősköltemény szövegét behatóan elemezve rámutat az 

eposzban a ’hun–avar’ népi, vagy népnévi használat folyamatosságára: „Ennek a 

magyarázatát a szerző mindjárt a 4-5. verssorban érthetően feltünteti a követke-

ző szavakkal: ’Pannónia népét, melyet többnyire csak hunnak nevezünk mi szo-

kásból!’ Ezt a szöveg töredéket a Waldharius kutatók első rangú bizonyítéknak 

tekintik a költemény szerzésének idejére vonatkozólag, amennyiben a jelzett né-

pet a jelenben rögzítve említi. Mondanunk sem kell, hogy legtöbb szövegmagya-

rázó a magyarokat érti ama nép alatt, amelyet megszokásból ’hunnak’ nevez az 

epikus elemeket közvetítő népi eredetű forrás, és amelyet így rögzített le a szer-

ző. A hunok, avarok és magyarok nevét a korabeli nyugati krónikások sűrűn 

’összetévesztik’ a mai magyar terminológia szerint, a népi hagyomány azonban 

azt sejteti velünk, hogy az avarok büszkék voltak a velük azonos hunok hőstette-

ire és az avarok korábban érkező népével már ide jött magyar elemek13 is bele-

kapcsolódtak ebbe a hagyományba. Maga az egész első versszak egyébként tel-

jesen elüt a kolostori krónikák ’hivatalos’ és nagyban elterjedt hun–avar–

magyar-gyűlölő szellemétől és környező népek eddig egyedüli forrásként fel-

használt írásbeli adataitól. Sőt az egész versszakaszt az ’eurázsiai nomád nép’ 

valóságos dicshimnuszának lehet tekinteni.”14 – Mindebből az a fontos szá-

                                                 
12 Fehér Mátyás Jenő: A „Waltharius manu fortis” hősköltemény avar vonatkozásai. 2012. 

Interneten is elérhető innen: http://www.szilajcsiko.hu/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/fmj-avar-

vonatkozas. 
13 És az őslakosság. 
14 Fehér (2012), 6. 

http://www.szilajcsiko.hu/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/fmj-avar-vonatkozas
http://www.szilajcsiko.hu/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/fmj-avar-vonatkozas
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munkra, hogy az avar idők elején a falvakban hősénekeket énekeltek. Kiről, 

másról, mint Attiláról?! Így a hatás tehát mindenképpen tőlünk eredt nyugatra is, 

ami az ellenkezőjét jelenti, mint amit Zolnay László bizonygat. 

Mindenesetre Zolnay még részletezi az előző állítását zavarossá tevő néze-

tet: „A legújabb kutatók egyike megfordította az eddigi vizsgálódások módsze-

rét. Simon V. Péter nem azt kérdezi, miként hatott a korai magyar ősgesztára és 

az abból kiinduló, ’felülről lefelé’, az udvari műveltségből a nép felé áramló ha-

zai hagyományra a germánok mondavilága, hanem úgy véli, a hatás iránya for-

dított volt, s a hun-avar-magyar népek történetének egyes eseményei – Géza fe-

jedelem cselekedetei, István és Gizella királyné életének egyes eseményei, a XI. 

század németellenes magyarországi megmozdulásai, Vak Béla híveinek aradi 

tömeggyilkossága – tükröződnek Attila korára visszavetítve a Nibelung-ének 

hun vonatkozású részleteiben.”15 Ez az érvelés azonban több sebből vérzik. Már 

az is cáfolja, hogy a szerző valamiféle nyugat-barát elfogultsággal németellenes 

magyarországi megmozdulásokról beszél, amikor néha élethalálharcot vívva 

kellett védekeznünk az állítólag keresztény testvér németek kegyetlen katonai 

támadásai ellen, Kurszán legyilkolásától és a 907-es kétszeres túlerőt felvonulta-

tó támadástól kezdve. Ezen felül valamivel bizonyítani kellene, hogy tényleg 

hatottak a középkori magyar események a nyugati legendaképző kedvre, még-

pedig olyan módon, hogy Árpád-házi királyainkat Atilával azonosították, és az 

eseményeket, mégha azok Aradon történtek is, Atila – nem valóságos – óbudai 

udvarába helyezték. Lehetetlen! Zagyvaság.  

Nyilvánvaló, hogy ezen igen gyenge érvek elfogadása Zolnay részéről a ré-

gészeti adatok hiánya miatt történt, de nem segített rajta Györffy agytornája 

sem, akit Zolnay idéz: „Györffy György úgy véli, valószínű, hogy az Attilát em-

lítő ógermán eposznak egy, a Nibelung-éneknél korábbi változata juthatott el a 

XI-XII. századi Magyarországra. Ebben – mégpedig a Völsunga sagában – sze-

repel Attila hun királyon (Etzel, Ecil) és Krimhildán kívül a Budli név is. Ennek 

a Buda helynevünkkel – az akkori Óbuda nevével – való hangzásbeli rokonsága 

mozdíthatta elő a mondaképződésben Budának – Óbuda városának – és Attila 

városának azonosítását.”16 Csakhogy ez egy semmivel sem alátámasztott feltéte-

lezés, – az ellenkezőjét viszont imént láttuk bizonyítva, – amit különösen a ma-

gyar ősgeszta léte cáfol erősen, amelynek létét Györffy és Zolnay is elismeri.  

De Zolnayt mindez nem zavarja, s megismétli álláspontját a német mondai 

elem hatásáról, hogy „Anonymusunk már ennek ismeretében írta azt, hogy ’Ma-

góg királynak ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila 

király. Ő az Úr testet öltésének 451. esztendejében a szittya földről kiszállva 

Pannónia földjére jött, és a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. 

Majd királyi székhelyet állított magának a Duna mellett, a hévizek felett. Min-

den régi épületet, amit itt talált, megújíttatott, s az egészet igen erős falakkal vé-

                                                 
15 Zolnay (1982), 85.  
16 Zolnay (1982), 86. 
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tette körül. Ezt magyar nyelven most Budavárnak mondják – civitas Attile regis 

–, a németek pedig Etzilburgnak’ (Györffy, 1973, pp. 249-251. Mollay, 1959, 

Karl: Das Ofner Stadtrecht. Budapest. pp. 45, 132).”17 Ám Anonymus azt is tud-

ta, hogy Árpád harc nélkül foglalta el ezt a várat, és azt is tudta, miért: „És hogy 

így alakultak a dolgok, elmondhatatlan jó kedvük támadt, megértve, hogy addig 

a pontig azért nyerték harc nélkül el Atila városát, mert Árpád fejedelem Atila 

nemzetségéből származott.” És ez egészen más, mint amit Zolnay mond, mert ez 

azt jelenti, hogy az ország fogadta el Árpádot, mint Atila leszármazottját, utód-

ját. Természetesen kellett hozzá a Vérszerződés is, annak katonai teljesítése Ár-

pád fővezér részéről, de kellett hozzá az országbeliek beleegyezése, segítsége, 

amint arra Bátonyi Pál rámutatott.18   

Végül Zolnay összefoglalja Anonymus elleni és az Atila–Árpád leszárma-

zás, valamint az Óbuda, mint Atila városa, elleni érvelését: „A forráskritika fé-

nyénél, de meg a hun kori óbudai leletanyag hiányának okán mind a germán 

hősmondáknak, mind Anonymusnak Attilával, Krimhildával, Bleda–Budával 

kapcsolatos téziseit a költői elképzelések világába utasíthatjuk. (Ugyanúgy, mint 

a francia eredetű legendát Óbuda és az ókori Sicambria – sokáig emlegetett – 

azonosságáról (A Sicambria legendáról: Eckhardt, 1927, pp.: 157-201).”19 De 

Györffy feltételezését – amit Zolnay (és minden magyar virulens történész) a 

következő mondatában már tényként kezel: a Völsunga saga „juthatott el” Ma-

gyarországra, amit semmivel se bizonyít, de még ha igaz lenne is, akkor se bizo-

nyítaná azt, hogy nem volt a magyar királyoknak saját emlékezetük, hagyomá-

nyuk, – nem fogadhatjuk el cáfolatként, mert nem fogadható el, hogy fantáziálás 

lenne, költői elképzelés csupán a királyi krónika, mivel nem annak készült, és 

senki se bizonyította még, hogy az Árpád-háznak nem volt saját emlékezete a 

múltról, vagy hogy saját hagyományukat máshonnét merítették volna. Azt sem 

bizonyította még senki, hogy az ősgeszta nem tartalmazta mindezt a vitatott 

ügyet, de igenis mindezt feltételezték, hogy tartalmazta. Az sem tartható állítás, 

hogy ha a Sicambria-monda csupán legenda, akkor az Atila-hagyomány sem 

lehet igaz. Ilyen érvelési mód nem állja meg a helyét.  

Így kijelenthetjük, hogy semmi joga Zolnaynak és vele a magyar történettu-

dománynak lenézni Anonymust és elvetni az Atila-hagyományt.20 Mi pedig in-

kább már csak mosolygunk – kínunkban – azon a nagyképű önteltségen, amivel 

a régmúlt magyar emberét lenézik: „A kor embere hitt ezekben a legendákban! 

A mondák ereje a királyi udvartól a népig áthatja a kor emberének eszmevilágát. 

                                                 
17 Zolnay (1982), 86.  
18 Bátonyi Pál: „A magyarok letelepedése a Kárpát-medencében.” Acta Historica Hungarica 

Turiciensia XXIV/2, Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A (a 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 59. sz. kiadványa),  

http://www.zmte.org/hu/e107_files/public/59.pdf 23:12:53. 2009. 02. 13. 23:12:53.  
19 Zolnay (1982), 86. 
20 Vesd össze Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. Őstörténeti tanulmányok. Nap Ki-

adó, Budapest, 2004. 

http://www.zmte.org/hu/e107_files/public/59.pdf
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A tegnapi legenda – holnapra helynév.”21 Inkább a mai történészekre jellemző 

ez a hitbéli buzgalom, ami az utóbbi két-háromszáz évben eltakarta előlük az 

igazságot.  

Zolnay persze szinte tobzódik a könnyen jött győzelem dicsőségében, a va-

lódi érvek nélküli kombinálásban:22 „Még különösebb dolog a legenda testet öl-

tése: a XIV. században Óbudának – Etzilburgnak egyik forrását, a mai ún. Ár-

pád-forrást (III., Bécsi út 257.) ’Krimhilda feredőjének’ nevezi az egyik 1389-es 

oklevél (Bártfai, 1938.)! … mert egy percig sem kétséges: Krimhilda sosem lu-

bickolt ennek az óbudai Krimhilda feredőjének vizében!”23 Nem bizony, mivel-

hogy ez egy jelképes elnevezés volt. Azaz olyannyira ismerte az akkori magyar 

utókor a múltat, éppen a mondai és krónikai hagyomány révén, hogy nem egy-

szerű földrajzi nevet teremtett, hanem az óbudai területen folyt hun testvérharc, 

vagy jobban mondva polgárháború kapcsán, azt magyar szempontból sajnála-

tosnak értékelve, elítélték és gyászolták, és ironikusan nevezték Krimhilda für-

dőjének, amin vérfürdőt értettek. Mindenesetre tehát jobban ismerték a múltat, 

mint a mai történészeink, akik még mindig nem képesek elhelyezni azt a sors-

döntő csatát sehová Magyarországon. Illetve nem akarják, mert nem szeretnék 

elfogadni a magyar okleveles adat, hagyomány igazát.  

Sokkal letisztultabb véleményt mond Atila örökségéről Baráth Tibor. Műve 

első kötete első könyvének a Hun–magyar testvériség Kárpátországban címet 

adta.24 Ebben külön-külön jellemzi a hunokat és a magyarokat, feltárja testvéri-

ségüket. Azután rátér a hunok nyelvemlékeinek bemutatására, amelyeket hun 

vagy székely rovásírással írtak. Végül sorra veszi a kárpáti Hunország minden 

népét, elemzi nevüket, előadja sajátságaikat. A hunok fellépésekor szerinte a 

Római Birodalmon kívüli Európában rajtuk kívül a szarmaták és a germánok 

(vízi és esti gótok) voltak a hatalmi tényezők. A szarmaták és hunok Kelet-

Európa északi, illetve déli felén éltek, a germánok az Elbától a Kárpátok feletti 

területen a hunokig terjeszkedtek. 375-től a hunok nagy része nyugatra indult, az 

ostri gótokat legyőzték, a vízi gótok pedig a Római Birodalomba menekültek. A 

hunok 409 és 433 között birtokba vették a Kárpát-medencét is. Oktár (†430), 

Rúga (†434) és Attila (†453) királyuk az Uraltól a Rajnáig terjedő hatalmas hun 

birodalmat épített ki, melynek központi kormánya a Kárpát-medencében volt. 

Attila fiai a birodalom felosztását akarták, ami a germánok beavatkozásával bel-

ső háborúvá fajult, miáltal a majd’ 80 évig fennállt birodalom szétbomlott, a hun 

nagyhatalom megszűnt.    

És aztán a későbbiekben ugyan mit láthatott Árpád Etzelburgban? Mert ami-

kor Atila és Árpád váráról, városáról beszélünk, a krónikai híradásokat komo-

                                                 
21 Zolnay (1982), 86. 
22 Aminek lehetőségét még az osztrák császári önkény teremtette meg a tudományban, és az-

tán már csak a Thomas Kuhn-féle tudomány-paradigma érvényesült. De ezt már az unalomig 

ismételjük.  
23 Zolnay (1982), 86.  
24 Baráth (1988) Tibor: A magyar népek őstörténete (I-III). Egyesített új kiadás, [New York].  
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lyan véve azt mondhatjuk, hogy igen nagy, szép városuk lehetett, és csak annyi-

ra elhanyagolt állapotban, amit a több száz eltelt esztendő és a történelem vihara 

indokolt. Még eléggé pompás állapotban ahhoz, hogy mindkét hatalom ott vesse 

meg a lábát. De mondhatunk három hatalmat is, mert egyértelmű, hogy az avar 

főhatalomnak is ez volt a székhelye, s nem véletlen, hogy a Nagy Károly-féle 

ostromot ide teszik, erre a területre.25  

Anonymus pontosan tudósít erről a várról. Miután szabadsággal jellemzi a 

keleten lakó ősi népet, az ő korában is ilyen nevű dentümogyereket, közli, hogy 

a Jáfettől származó Magóg, Szkítia első királya volt népe magyar névadója, s így 

folytatja: „Ettől a királytól származott a nevezetes és hatalmas király, Atila, aki 

az Úr megtestesülésének 451. évében26 Szkítia földjéről erős haddal indult el. 

Pannónia földjére jött és miután megfutamította a rómaiakat, birtokba vette az 

országot, királyi székhelyét a Duna menti Felhévíz felett alakította ki, amelyet 

ma magyarul Budavárnak hívunk, németül pedig Etzelburgnak. Az itt talált ősi 

épületeket parancsára rendbehozták, körös-körül erős fallal övezték.”27 A folyta-

tásban pedig „hosszú idő elteltével az említett Magóg királytól származott 

Ügyek, Álmos fejedelem apja, akitől Magyarország királyai és hercegei erede-

tüket származtatták”.28  

Megfontolandó, hogy ha három nemzedék száz évet átível, és abban egy ha-

gyomány-átadás szerepel, – az idős nagypapa fiatal unokájával megtanítja a leg-

fontosabbakat – akkor Árpád Ügyektől a negyedik átadásban részesült, midőn 

megkapta a még Irnákh csabától, Atila legkisebb fiától hagyományozott szent 

feladat hírét. Ennek tartalmáról Bonfini számol be: „Azt beszélik, hogy Csaba 

hatvan öccsével és tizenötezer hunnal, aki e csatát túlélte, Görögországba futott, 

ahol tisztességgel fogadták, és 13 évig tartózkodott ott; aztán hazáját nem feled-

ve, egy évig tartó utazással visszatért Szkítia belsejébe, ahol – mint mondják – 

nagyapját még életben találta, ami egyenesen képtelenségnek látszik; ennek ta-

nácsára a Szkítiával szomszédos khorezmi nemzetből vett feleséget, és tőle 

nemzette Edemen és Ed fiait; míg élt, gyermekeit folyvást Pannónia visszaszer-

zésére biztatta, és utolsó percéig Pannónia meg Sicambria nevét mondogatta.”29  

Az Álmos, majd Árpád vezette nemzetegyesítő bejövetel, beköltözés harcai, 

győztes csatái után Árpád és katonái bevonultak a fővárosba. Ezt Anonymus így 

adja elő (saját fordításban a 13. századi másolat [?] latin szöveg mellett):30  

                                                 
25 Lásd például Bonfininél. Bonfini (1995) Antal: A magyar történelem tizedei. Balassi Kiadó, 

Budapest, 1995. 1.9. Első tized, Kilencedik könyv, 125-155 ötsoros.  

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/adatok.html.  
26 Ezt tartják a catalaunumi csata évszámának.  
27 Anonymus (2004): A magyarok cselekedetei. Fordította Veszprémi László. Változatlan 

utánnyomás. Osiris, Budapest. 10.  
28 Anonymus (2004), 11. 
29 Bonfini (2012): A magyar történelem tizedei. Balassi Kiadó, online változat. VII/115. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/adatok.html. 
30 „… a kézirat nem autográf, de másolója … magyar anyanyelvű volt. Az írástörténeti párhu-

zamok alapján kéziratunk a 13. század közepére, de mindenképpen IV. Béla halálának 1270. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/adatok.html
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„Et dum uidissent quod undique tuti 

esent, nec aliquis eis obsistere valeret, 

transierunt danubium. Et portum ibi 

transitum fecerent, portum moger 

nominaverunt, eo quod vii. 

Principales persone qui hetumoger 

dicti sunt ibi danubium 

transnavigaverunt. Transito danubio 

castra metati sunt iuxta danubium 

usque ad aquas calidas superiores. Et 

hoc autido omnes romani per terram 

pannonie habitantes vitam fuga 

servaverunt. Secundo autem die dux 

arpad et omnes sui primates cum 

omnibus militibus hungarie 

intraverunt in civitatem atthile regis. 

Et viderunt omnia palacia regalia 

„És amikor látták, hogy biztonságban 

vannak minden tekintetben, senki se 

képes szembeszállni velük, átkeltek a 

Dunán. És a révet, ahol az átkelést vé-

gezték, Moger-révnek nevezték, ama 

hét miatt. A fejedelmi személyek, kiket 

hetumogernek hívtak, itt hajóztak át a 

Dunán. Átkelvén a Dunán, tábort ütöt-

tek a Duna mellett fel a felső hévvize-

kig. Ennek hírére a Pannónia földjét 

lakó összes római rohanvást mentette 

életét. A rákövetkező napon pedig Ár-

pád vezér meg minden főembere, az 

összes magyarországi katonával együtt 

bevonulva32 megszállta Atila király vá-

rosát. És láttak az egész királyi palota-

város-négyszög33 építményei közül né-

                                                                                                                                                         

événél korábbra helyezendő… A kora újkorban a Bécsi Udvari Könyvtárban tűnik fel… Se-

bastian Tengnagel könyvtárigazgató (†1636) ad nevet először a műnek (Historia Hungarica 

de VII primis ducibus Hungariae, auctore Belae regis notario), valamint sorszámmal látja el a 

fejezeteket és a fóliókat, majd Mattheus Mauchter 1652-es katalógusában „De gestis Hunga-

rorum liber”-ként szerepel. Kollár Ádám könyvtárigazgató 1780 előtt köttette egybe az amb-

rasi gyűjteményből származó Kaspar Pansa-kézirattal (1610). A köteteket a 19. század első 

felében választották szét… A velencei kultúregyezményt (1932) követően került az OSzK-

ba.” (Veszprémy László: „Anonymus: Gesta Hungarorum.” Magyar Nyelvemlékek. Tudomá-

nyos vetület. http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/anonymus_gesta_hungarorum.) Anonymus talán „az 

egyház által tiltott ősgestát igyekezett átmenteni, valamint merészen kirohant a pápaság ellen. 

A régi kunok előtérbe állítása elképedést válthatott ki az egyházi vizsgálókban, valószínűleg 

tiltott műnek nyilvánították. Az eredetit talán elpusztították, de egy másolatát legvalószínűbb, 

hogy a székesfehérvári curia könyveshelyiségében, elzárva őrizték. Akkor kerülhetett ki on-

nan, amikor 1543-ban a törökök feldúlták a várost. Ekkor bárki megkaparinthatta, talán így 

került Bécsbe. Mivel témája, a magyar honfoglalás ott nem volt aktuális, így könnyen elsüly-

lyedhetett a könyvtár mélyén…” (Megyesi Csaba: „Anonymus, a névtelen jegyző.” múlt-kor 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=7643&pIdx=2, 2004. október 11.) Ám „nagyon könnyen juthatott a 

kódex később, 1610 és 1636 közt is az Udvari Könyvtár birtokába, vagy esetleg azon nagy-

számú kódexek közé is tartozhatott, melyeket TENGNAGEL, 13.546. sz. katalógusának Ia 

lapjára írt jegyzete szerint Rudolf császár és király számára időlegesen Prágába küldött.” Így 

nem zárható ki a szöveg ekkori módosítása sem, mivel Rudolf császár magyarok felé szándé-

kai közismertek. (Jakubovich Emil: „Az Ambrasi Gyűjteményből való-e Béla király névtelen 

jegyzőjének kódexe?” Magyar Könyvszemle 34. évf. 1927. 1-2. 91. 

http://epa.oszk.hu/00000/00021/00179/pdf/084-099.pdf.) 
32 Azaz nemcsak a bejött Árpád-katonaság vett részt hadműveletekben és az ünnepségen.  
33 Anonymus a palatium szót használva utal régi Óbuda négyszögletű alakjára, hiszen Rómá-

ban „a Forum Romanum mellett emelkedik a város bölcsője a Palatinus, amelyen a hagyo-

mány szerint Romulus szántotta körül az első város, a ’Roma Quadrata’ területét, és itt építet-

http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/anonymus_gesta_hungarorum
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=7643&pIdx=2
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00179/pdf/084-099.pdf
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quedam destructa usque ad 

fundamentum quedam non, et 

ammirabantur ultra modum omnia illa 

edificia lapidea. Et facti sunt leti ultra 

quam dici potest, eo quod capere 

meruerunt sine bello civitatem atthile 

regis, ex cuius progenie dux arpad 

descenderat. Et epulabantur cottidie 

cum gaudio magno in palatio attile 

regis conlateraliter sedendo. Et omnes 

simphonias atque dulces sonos 

cythararum et fistularum cum 

omnibus iocolatorum habebant ante 

se. Fercula pocula portabantur duci et 

nobilibus in vasis aureis, servientibus 

et rusticis in vasis argenteis. Quia 

omnia bone aliorum regnorum 

circumiacentium dederat deus in 

manus eorum. Et vivebant large ac 

splendide cum omnibus hospitibus ad 

se venientibus. Et hospitibus secum 

commorantibus dux arpad terras et 

possessiones magnas dabat, et hoc 

hányat lebontva az alapzatig, másokat 

épségben, és ugyancsak megbámulták 

mindegyik kőépületet. És hogy így ala-

kultak a dolgok, elmondhatatlan jó 

kedvük támadt, megértve, hogy addig a 

pontig azért nyerték harc nélkül el Atila 

városát, mert Árpád fejedelem Atila 

nemzetségéből származott.34 És minden 

nap Atila király palotájában étkeztek 

nagy megelégedéssel barátságos lég-

körben ülésezve.35 És minden zene ne-

kik szólt, éspedig hegedűk és sípok kel-

lemes hangja36 az összes énekmondóval 

együtt. Az ételt, italt a vezérnek meg a 

nemeseknek arany-, a közrendűeknek 

meg parasztoknak ezüstedényekben 

szolgálták fel. Mert hiszen Isten a ke-

zükre adta a többi környező ország 

minden gazdagságát.37 És minden hoz-

zájuk érkezett vendéggel hosszas és 

élénk eszmecserét folytattak.38 És Ár-

pád fejedelem a vele időző vendégeket 

földekkel és nagy vagyonnal kegyeltet-

                                                                                                                                                         

te fel házát is. Egyre többen építkeztek itt, a köztársasági kor vége felé már csaknem kizárólag 

a gazdagabb családok lakták. A Palatinus szóból származik az Európában mindenfelé elterjedt 

palota szó is.” (Atom: „A Palatinus domb Rómában.” Róma Direct Connection honlap. 2013 

http://roma-nevezetessegei.blogspot.hu/2011/11/palatinus-domb-romaban.html.) Azaz „a palatinusi várost 

szokták volt négyszögű alakjáról Roma quadrata névvel jelölni”. (Pecz Vilmos: „Róma”. 

Ókori Lexikon. Franklin Társulat, Budapest, 1902-04. Elektronikus kiadásban: 

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/7238.html Arcanum, 2002. Róma korábbi város egyébként, 

mint a mondai alapítása (Caesarina: „Néhány gondolat Róma kezdeteiről.” http://roma-

szenvedely.eu/index.php?page=content_shower&pageid=12&type=menu_fomenuk Róma-szenvedély hon-

lap. 2013.)  
34 Azaz az őslakos népet nem kellett leigázniuk.  
35 Nem az étkezésen, hanem az ülésezésen (országgyűlésen) volt tehát a hangsúly. 
36 A hegedű helyett kobzot is szoktak fordítani. De a lényeg, mint Mózer Zoltán írja: „a síp (és 

az összes síp, duda, fuvola, furulya) a fúvós hangszereket, a hegedű pedig a húros hangszere-

ket jelképezi”. (Móser (2005) Zoltán: Álmodik a múlt. Kicsiknek és nagyoknak, a Dunán in-

nen, és a Dunán túl. h. n., é. n., p.: 24. http://vmek.oszk.hu/02800/02899/02899.pdf. Módosítva: 

2005. 07. 01. 9:55:55.) 
37 A birodalmi főváros birtokába jutván az egész magyar hatalom minden ereje által szerzett 

gazdagság jelképeivel éltek. 
38 Árpádot tájékoztatták az ország állapotáról, a jövő lehetőségeiről.  

http://roma-nevezetessegei.blogspot.hu/2011/11/palatinus-domb-romaban.html
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/7238.html
http://roma-szenvedely.eu/index.php?page=content_shower&pageid=12&type=menu_fomenuk
http://roma-szenvedely.eu/index.php?page=content_shower&pageid=12&type=menu_fomenuk
http://vmek.oszk.hu/02800/02899/02899.pdf
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auditio multi hospitum confluebant 

ad, eum et ouvnter morabantur cum 

eo. Tunc dux arpad et sui propter 

leticiam permanserunt in civitate 

atthile regis per xx-ti dies. Et omnes 

milites hungarie ante presentiam 

ducis fere cottidie super destrarios 

suos sedendo, cum clipeis et lanceis 

maximum turnamentum fejebant. Et 

alij ivuenes more paganismo cum 

arcubus et sagittis ludebant. Unde dux 

arpad valde letus factus est. Et 

omnibus militibus suis diversa 

donaria tam in auro quam in argento, 

cum ceteris possessionibus donavit. 

Et in eodem loco cundunec patri 

curzan dedit terram a ciuitate Atthile 

regis usque ad centum montes, et 

usque ad gyoyg, et filio suo dedit 

unum castrum ad custodiam populi 

sui. Tunc curzan castrum illud sub 

suo proprio nomine iussit appellari. 

Quo nomen usque in hodiernum diem 

non est oblivioni traditum.” 31 

te, és ennek hírére sok vendég özönlött 

hozzá, és örvendve időztek vele.39 Ár-

pád vezér és övéi akkor húsz napig szí-

ves-örömest Attila király városában 

maradt. És majdnem minden nap Ma-

gyarország összes katonája a vezér szí-

ne előtt, harci lovukon ülve, kerek érc-

pajzsokkal és lándzsákkal nagy tornát 

tett. És a többi ifjú pogány módra ját-

szott íjjal és nyíllal. Ez Árpád vezért 

nagyon jó kedvre derítette. És minden 

katonájának különféle ajándékot adott, 

úgy aranyból, mint ezüstből lévőket, és 

egyéb vagyont.40 És azon a helyen föl-

det adott Kündünek, Kurzán atyjának 

Atila király városától el Száz-halomig 

és Diósdig, és fiának egy várat a népe 

védelmére. Akkor Kurzán saját neve 

alatt neveztette. Amely név mind a mai 

napig nem merült feledésbe.” 

 

Egyértelmű tehát számunkra, hogy itt Árpád fejedelem beiktatási ünnepségé-

ről van szó. Ezzel szemben viszont Zolnay László – amint a hazai tudomány 

szinte egésze – a XX. század utolsó előtti évtizedének kezdetén is még ugyan-

úgy értelmezi Anonymust, mint száz évvel korábban Stephan Schönwiesner,41 

amikor tivornyázásnak állítja be Árpád budai országgyűlését. Mert szerinte 

„Anonymus úgy véli: az Árpád fejedelem vér szerinti ősének tartott Attila hun 

király (†456)42 székhelyként építette fel s erősítette meg a hévizek fölött fekvő 

Aquincum városát, amelyet magyarul Buda várának, németül – Attila Etzel né-

met nevéről – Etzilburgnak neveznek. E városban azután Árpád magyarjai Attila 

palotájában sípoknak, doboknak, húros hangszereknek muzsikájára, jokuláto-

roknak édesen zengedező énekeit hallgatva affajta hét országra szóló, három hé-

                                                 
31 http://la.wikisource.org/wiki/Gesta_Hungarorum#De_portu_Moger. 
39 Az egész terület népessége képviselői megjelentek és nemzetté, állammá szerveződtek.  
40 Azaz a honvédő hadsereget is megszervezte. 
41 Akit ma szeretnek Schönwisner Istvánként emlegetni, de németül, ill. latinul írt. 
42 Zolnay jegyzete e ponton: „A hun hagyományról: Dümmert Dezső: Az Árpádok nyomában. 

Bp. 1977. 26-112. – Utóbb Simon V. Péter: A Nibelung-ének magyar vonatkozásai. Századok 

1978. 271-325.” 

http://la.wikisource.org/wiki/Gesta_Hungarorum#De_portu_Moger
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tig tartó vigalmat, holmi ’magnum aldomas’-t csaptak. S mintha Anonymus, tán 

épp a csacska jokulátorok s parasztok meséi nyomán, maga is népies narrációba 

csapna át: az urak arany-, az egyszerűbb népek ezüstkupákból ittak! Alkalmasint 

még ’az ebek is bort vedeltek’. A sereg harcosai lovuk nyergébe pattantak, kop-

ját törtek, az ifjak pedig íjakkal versengtek. Árpád magyarjai – szerinte – itt, At-

tila városában ünnepelték meg a honfoglalást, azt, hogy ’Isten a környező orszá-

gok minden javát az ő kezükbe adta’. Megemlíti Névtelen, hogy Árpád fejede-

lem ekkor adta át vezértársának, a vele hatalomban osztozó ’kündünec’ (Kend-

ének), Korszán atyjának az Attila városától (vagyis Óbudától) a Száz-hegyig 

(Százhalombatta) és Diósdig terjedő birtokot s egy várat is, e jószág őrizetére. 

Hozzáteszi: Korszán várát most is így nevezik.43 S végül Attila városával (Óbu-

dával) kapcsolatban Névtelenünk arról is megemlékezik: ’az Úr megtestesülésé-

nek 907. évében költözött el Árpád fejedelem. És tisztességesen eltemették őt 

annak az Attila városába kőmederben alácsorgó kis pataknak forrásánál, ahol a 

magyarok, megkeresztelkedésük után a Szűz Máriának – Nagyboldogasszony-

nak – szentelt Fehéregyházát építették fel!”44 Hangsúlyoznunk kell, hogy ebek 

bort vedelése nincs Anonymus szövegében.  

 

 
1. kép. Árpád felemeli a míves ivókürtöt (kelyhet). Mivel körülötte mindenki éne-

kel, akár Te Deumra is gondolhatunk.  

                                                 
43 Zolnay jegyzete e ponton: „Rupp, 1868, 27. [Lásd Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének 

helyrajzi története. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest, 1868. (Eg-

genberger Ferdinánd Magy. Akad. Könyvárusnál. x, 314 p., két térképpel.)] – Zsigmond ki-

rály 1406. évi átirata az 1364. évi oklevélről. – Györffy Gy. elmélete Kurszán fejedelemségé-

ről 1959. 116-117; Bp. tört. I. 255-256. – Elméletének bírálata: Dümmert Dezső: A magyar 

fejedelemség keletkezéstörténete és eszmevilága. Egy Kvt. Évkönyvei, 6/1973. 205-211. – 

Kurszán kende 904. évi bajor gyilkosság következtében Bajorországban bekövetkezett halálá-

ról: Dümmert, 1977. – A X. századi székhelyekről: Heckenast Gusztáv: Fejedelmi (királyi) 

szolgálónépek a korai Árpád-korban. Bp., 1970.” 
44 Zolnay, 1982.: 83-84. 
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A beiktatás nyitójelenetét örökíthette meg a Képes Krónika, amikor Árpád 

vezér hálaadó áldozatot mutat be Istennek, serleget felmutatva, midőn Attila vá-

rosát oly könnyen birtokba vehette, de nem csupán ezért, hanem annak a nagy 

eseménynek az alkalmából, hogy az országot addig sikeresen egyesítette, és fe-

jedelmi címe megerősítéséért is bizonnyal. Korabeli Te Deum ez mindenképpen.  

Emlékeztetünk a kiváló Dümmert Dezső által idézett és elemzett, I. István 

királyunkat avató szertartásnak az érsek által a jövendő királynak feltett egyik 

kérdésére: „Akarod-e az országot a te atyáidnak Istentől rendelt igazsága sze-

rint kormányozni és megvédeni?”45 Ez a királyavató szertartási rész ugyanis 

szintén arra mutat, bár így sosem értelmezték, hogy Szent István felmenői ke-

resztények voltak: ha kell Árpádig, ha kell Atiláig.46  

 

 
2. kép. Anonymus első sorai: „P dict’ magister Incipit plog’ in gesta 

hungarum, ac quondam bone memorie’ gloriosissimi bele’ regis hungarie’ 

notarius, N, suo dilectissimo amico uiro uenerabili, et arte litt’alis scientie’ 

inbuto, salutem et sue peticionis effectum. P mint írnokelöljáró Indít előszót a 

magyarok tetteiben ajánlva Magyarország egykor legeslegdicsőbb Béla királya 

jó emlékének, legkedvesebb barátja, N. nagyrabecsült és írásművi avatott tu-

dományfinak köszöntést és ígéretét teljesítve.”  
 

Bizonyítja ezt – a szent királyaink előtti fejedelmek szentségét – Anonymus 

krónikájában Emese álma, amelyben Álmos anyjának, a már áldott állapotban 

lévő Emesének álmában isteni látomás adta tudtára, kerecsen (mennyből az an-

gyal) képében hozzá érkezve, hogy olyan küldetés adatik neki, olyan szent terhet 

is kap mintegy a várandó gyermekével együtt, ami által nemzetsége – ugyan nem 
                                                 
45 Dümmert (1977), 170. 
46 Így aztán már vitatkoznunk kell Dümmert ama megállapításával, hogy csak képletesen len-

ne értendő, hogy „atyáinak Istentől rendelt igazságát” fogja követni a király. (Dümmert De-

zső: Az Árpádok nyomában. Harmadik, javított kiadás. Panoráma, Budapest. 1977. 171.) Mert 

tehát a nyugati keresztény szertartásrendre áttérés nem azonos a kereszténnyé levéssel.    
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a jelen lakóhelyen – megszaporodván királyi dicsőséggel ruháztatik fel. Mert az 

alábbi latin szövegnek a pontosabb fordítása ezt jelenti:  

Sed ab euentu diuino est nominatus almus, quia matri eius pregnanti per 

sompnium apparuit diuina uisio in forma asturis, que quasi ueniens eam 

grauidauit. Et innotuit ei quod de utero eius egrederetur torrens, et de lumbis 

eius reges gloriosi propagarentur, sed non in sua multiplicarentur terra. Quia 

ergo sompnium in lingua hungarica dicitur almu, et illius ortus per sompnium 

fuit pronosticatum, ideo ipse uocatus est almus. Vel ideo uocatus est almus id est 

sanctus, quia ex progenio eius sancti reges et duces erant nascituri.47   

Azaz: 

„De Álmosnak isteni végzésből lett nevezve, mivel várandós anyjának ál-

mában isteni jelenés tűnt fel kerecsen alakban, hogy akinek érkezte mintegy 

méltóvá tegye őt. És tudassa vele, hogy méhéből olyan folyam(at) jövend elő, 

(hogy) ágyékából dicsőséges királyok szaporandjanak, de nem az ő földjén so-

kasodnak majd el. Minthogy tehát az álomlátást magyarul álomnak nevezik, és 

leszármazása álommal volt jelezve, ő maga is Álmosnak hívatott. Avagy azért 

hívták Álmosnak, vagyis szentnek, mivel ivadékaiból szent királyok és herce-

gek voltak születendők.” 48   

Hogy ez a helyesebb fordítás, hogy ez tehát egyfajta „Angyali üdvözlet”, azt 

megerősít Álmos szentnek mondott neve, és a kerecsen—karácsony áthallás, az 

isteni jövendölés általi szentség elnyerése Álmos felé. 
 

 

Darai Lajos 

                                                 
47 https://la.wikisource.org/wiki/Gesta_Hungarorum#De_almo_primo_duce 
48 Vesd össze: „Álmos az első fejedelem. (Anonymus, 2004. 12. old.) 

https://la.wikisource.org/wiki/Gesta_Hungarorum#De_almo_primo_duce

