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I. ANONYMUS NYOMDOKAIN 

A magyar történetírás atyja a honfoglalás koránál legalább is 200 évvel későbben született. Akár 

1150, akár csak 1200 körül írta: A magyarok tettei című munkáját, ez az idő még mindig nincs oly mesz-

sze a honfoglalás idejétől, hogy az általa olvasott vagy hallott események elmondásában teljesen letért 

volna a történelmi valóság útjáról. A munkájában mindenütt figyelemmel kísérhető stilisztikai elemek 

tehát nem takarják el történeti értékű adatainak tömegét. Hiszen éppen a legújabb irodalom forrástanul-

mányai mutatták ki, hogy P. mester a saját koránál jóval korábbi, olyan XI. és XII. század eleji kútfőket 

használt, amelyek hasonlóan, még régebbi, olykor az eseményekkel egyidős forrásokból merítettek. 

Adatai, melyek hazánk honfoglaláskori földrajzára, sőt néprajzára vonatkoznak, sokkal hitelesebbek-

nek bizonyultak a részletkutatásoknál, semmint amilyennek Anonymus régebbi nagyra értékelői is gon-

dolták. Ezek eredményeképen ma már senki sem fogadhatja el éppen egyik legkiválóbb történetírónknak 

azt az állítását, hogy a honfoglalás idején Magyarország földje csaknem lakatlan lett volna s a honfogla-

lók csak itt-ott találtak volna néhány száz főnyi szláv népcsoportot. Ez a felfogás teljesen tarthatatlan az 

újabb évtizedek régészeti kutatásai folytán, melyek bebizonyították hazánk népességének IV-XI. századi 

folytatólagosságát. A népvándorláskori és honfoglaláskori nagy temetők már egymagukban is kizárják ezt 

az «üres terület»-es elméletet. Mivel pedig Anonymus gestájának szinte minden fejezete «igen nagyszá-

mú» jelenlévő népességről beszél, kik Árpád vezérben nem ellenséget, hanem csak «új urat» látnak, - ez 

szinte perdöntőleg befolyásolja a magyar nép eredetéről kialakult felfogásomat. Anonymus csak a vezé-

rekről és nemesekről mondja, hogy ezek magyarok, ő a parasztokat nem számítja a honfoglaló magyarak, 

tehát a «nemzet» tagjai közé, hanem a nemzeten kívül eső meghódított elemnek tekinti, mely szerinte 

szláv, oláh, vagy a legtöbb helyen nemzetiségi jelleg nélkül említve, egyszerűen csak «nép», «paraszt-

ság», de semmilyen vonatkozásban nincs jelentősége. Anonymus a néptömeget, az itt talált lakosságot ép 

olyan kevésbe veszi, mint az ember a levegőt, amelyben pedig benne él. 

Mit mond Anonymus a honfoglaláskor itt talált népekről? 

«Miként a trójai históriát s a görögök hadait megírtam vala, úgy írnám meg neked Magyarország ki-

rályai és nemesei származását is.» «S ha az oly igen nemes magyar nemzet eredetének eleit s minden vi-

tézi tetteit a parasztság csalfa meséiből, vagy a hegedősök csacska énekéből mintegy álmodozva hallaná, 

igen éktelen és elég illetlen lenne.» «... kinek kegyelméből Magyarország nemesei bírják az országot bol-

dog véggel.» (Előbeszéd.) 

«Atilla halála után foglalták el a római fejedelmek Pannónia földjét a Dunáig, ahová pásztoraikat he-

lyezték.» - «A földet pedig, mely a Duna és Tisza között fekszik, Keán, Bolgárország nagy vezére... fog-

lalta el a ruthének és lengyelek határszéléig és oda szlávokat és bolgárokat telepített lakni.» «.. . A Tisza 

és Igfon erdeje között Erdély (Erdeuelu) felé... úgynevezett kozár népek lakoznak.» (11. §.) 

«Árpád vezér... az egész földet, mely a Tisza és Bodrog (Budrug) között vagyon, Ugocsáig minden 

lakóival magának foglalá.» (14. §.) 

«Árpád vezér a maga kegyelméből azon egész földet minden lakóival Sátorhalomtól kezdve a Tulsua 

(Tolcsva) vizéig Ketelnek ajándékozá... Ketel fia várat épített, melyet Komárumnak nevezett, mely vár 

szolgálatjára mind a magával hozott, mind a vezértől szerzett népből két részt ajándékozott.» (15. §.) 

«Salán vezér... .Árpád vezérnek... a Soujou (Sajó) vizéig való földet lakosaival együtt neki ajándé-

kozta.» (16. §.) 

«... minden velök szomszéd helyeket meghódítottak, tudniillik a Sajó vizéig és Sóvárig. És ugyanott a 

Tukota (Takta) mellett s a hegyek alatt Árpád vezér különböző helyeken sok földet ada lakosaival együtt 

Edunek és Edumérnek, mely földeket maradékaik Isten kegyelmének segélyével mind mostanig bírniok 

érdemlették.» (17. §.) 



«... és minden lakosok javaslatára Borsut, Bunger fiát, erős haddal kiküldték a lengyelek földje felé... 

Bors pedig... megindula és sok parasztságot összegyűjtvén, a Buldua (Bódva) vize mellett várat építe, 

melyet azon nép Borsodnak neveze... Bors aztán a lakosok fiait túszokul vévén s határokat hányván, a 

Turtur (Tátra) hegyein át visszatért Árpád vezérhez.» (18. §.) 

«... hol most Zobolsu (Szabolcs) vagyon, a föld majd minden lakói nekik önként meghódolának... fia-

ikat túszokul adák, nehogy valami bajuk légyen. Mert félnek vala tőlük majdnem minden népek... senki 

sem hiszi vala, hogy élhessen, hanem, ha... Árpád és nemeseinek kegyelméből, miért is legtöbben önként 

hódolnak vala nekik.» (20. §.) 

«Akkor Zobolsu... a lakosságot összegyűjtvén, nagy árkot hányata és igen erős várat építe földből, 

melyet most Zobolsu (Szabolcs) várának neveznek. Akkor Zobolsu és társai a föld népéből sokat ezen 

várhoz szolgáknak rendelének, kiket most polgároknak (cives) hívnak... a sereg felével a Tisza partján 

nyomulának elő, hódítva a népeket a elérkezének a Zamus (Szamos) folyó mellé és azon a helyen... 

Thosu... sok népet összegyűjtve... s a lakosok fiait tuszokul vévén.» (21. §.) 

«Nagy népséget hódítának a Nyír erdejétől Umusouerig (Omsóér) és így felmenve Zylokig (Zilah) 

jutának, senki kezét ellenök nem emelvén... elvégezték, hogy Árpád vezér országának határa a meszesi 

kapunál legyen. Akkor a föld lakosai parancsukra kőkapukat építének.» (22. §.) 

«midőn... azon föld népét majdnem mind meghódították, akkor igen felmagasztaltatának azon föld 

lakói fölé.» (23. §.) 

«akkor Tuhutum, midőn kezdette hallani a lakosoktól az erdőelvi föld jóságát, hol bizonyos Gelou 

oláh «uralkodik» vala.» (24. §.) 

«Említett Tuhutum... külde egy ravasz férfiút... Ogmándot, hogy loppal, járva kémlelje ki neki az er-

dőelvi föld mivoltát s milyenek annak lakói. Tuhutum kéme... a föld jóságát, termékenységét és lakosait 

megtekinté... és azon föld lakosai az egész világon a leghitványabb emberek, mivel oláhok és szlávok.» 

(25. §.) 

«meggyőzetének Gelou vezér vitézei... Gelou futásnak erede, kit is futtában a Kapus folyó mellett 

megölének. Akkor a föld lakói urok halálát látván, tulajdon magok jószántából kezet adva, Tuhutumot... 

urokká választották.» (27. §.) 

«visszafordulának Árpád vezérhez, hódoltatva az egész népet a Szamos-folyótól a Körösig.» (28. §.) 

«Thosu és Zobolsu... Árpád vezérnek... a lakosoknak hozzá túszokul adott fiait bémutaták.» (29. §.) 

«Salán... a kívánt földet a Zogea (Zagyva) vizéig Árpád vezérnek engedé... lőn nagy öröm a vezér 

udvarában és a vezér kezde híveinek helységeket és nagy birtokokat ajándékozni.» (30. §.) 

«meghódoltaták a föld minden lakosait a Köröstől a Zagyva vizéig és a Zepus (Szepes) erdőig. »  (32. 

§.) 

«Árpád vezér... sok vitézeket külde hadjáratra, kik neki Gumur és Nougrod (Gömör és Nógrád) vár 

népét meghódítsák. Tábort ütének az Ipoly, vize mellett. Akkor az azon földet lakó szlávság, kik előbb 

Salán vezér emberei voltak... magok szabad akaratjából meghódolának nekik... midőn látták, hogy a sok 

nép nekik harc nélkül meghódolt... a föld előkelő lakosainak, kik fiaikat túszokul adták, különféle ajándé-

kokat osztanak, őket szép szóval háború nélkül Árpád vezér uralma alá hajtják s a hadjáratra magokkal 

vivék» (t. i. a nyitrai csehek és szlávok ellen). (33. §.) 



«A Gron (Garam) vizén átkelve a föld népe... a hozzájuk hű lakosok kérelmére elvégzé, hogy a sereg 

harmadrésze a föld népével menjen a Zoulon (Zólyom) erdőbe. S akkor Bors összegyűjtvén a sok pórné-

pet, igen erős várat épite... - Borsvárának is nevezik.» (34. §.) 

A Nyitra folyó mellett «azon földet lakó szlávok és csehek, a csehek vezérének segítségével ellenök 

állanak.» (35. §.) 

«... a szlávok és csehek... tüstént hírt adának uruknak, Zuburnak.» (36. §.) 

«Zobor (Zubur) a csehek segítségével eléjök mene... a magyarok a csehek és szlávok közül sokat 

agyonnyilaznak vala... a csehek és minden nyitrai szlávok futásnak eredének és Nyitra várába zárkózának, 

valamennyi nemes túszokul adá nekik fiait és azon föld minden népei meghódolának nekik a Vág vizéig.» 

(36. §.) 

«Árpád vezér és nemesei pedig a Zagyva vizétől megindulva... a Tisza partján menve Olpar (Alpár) 

homokjához érkezének.» (37. §.) 

«...ott a vezér vele jött nemeseinek különböző helyeket ajándékoza minden lakosaikkal együtt.» 

«Árpád vezér és nemesei Titelig jövének a népet hódítva... A Vajas folyó mellett... nagy földet ada 

minden lakosaival együtt Tasnak.» (41. §.) 

«a Tiszán... áthajózának... megfélemlettek vala tőlük azon föld minden lakosai... a begueyi (Begai) 

részekre jutának és ott maradának, míg azon haza minden lakosait a Marostól a Temes vizéig meg nem 

hódították és azok fiait túszokul nem vették.» (44. §.) 

«A Pannónia földjén lakó rómaiak mind futással menték életöket.» (46. §.)  

«Árpád vezér ada Eudeu-nek földet a Duna mellett számtalan néppel. - Eudeu azon vidék népének 

meghódítása után várat építe, melyet köznyelven Zekuseunek (Székcső, Baranya megyében) neveze. - S 

Boytának azon módon nagy földet ada számtalan néppel a Sár mellékén.» (47. §.) 

«Bezprém (Veszprém) városa felé menjenek és hódítsák meg azon föld minden lakosait Vasvárig.» 

(48. §.) 

«Vasvárt vevék be s a lakosok fiait túszokul szedék. Innen Tihanyhoz jutának és a népeket meghó-

dítván s a lakosoknak túszokul vett fiaival... Árpád vezért különféle ajándékokkal üdvözlék s a lakosok 

zálogba vetett fiait a vezérnek bemutaták.» (49. §.) 

«A Tisza vizén a beuldi (Böld) réven áthajózának... a Kórógy vize mellett a székelyek... mindnyájan 

békességesen elébe menének és fiaikat különféle ajándékokkal önként túszokul adák... s az első sorban 

kezdének Ménmarót ellen harcolni. S a székelyek fiait mindjárt átküldék Árpád vezérnek s magok székely 

kalauzaikkal együtt Ménmarót ellen kezdének lovagolni.» (50. §.) 

«A különféle nemzetekből összegyülekezett vitézek Ösbő (Usubu) és vitézei ellen harcolni kezdének. 

A székelyek és magyarok sok embert agyon nyilazának... Árpád megparancsolá, hogy Ménmarót leányát 

fiának, Zultának (Zsolt) vegyék nejül és a lakosok tuszokká tett fiait hozzák magokkal.» (51. §.) 

«Usubu és Velek... Ménmarót leányát, lakodalmat tartva átvevék, s a lakosok túszokul vett fiait ma-

gokkal vivék.» (52. §.) 

«Zulta vezér... várat ada építniök az oroszoknak, kik nagyatyjával, Álmos vezérrel Pannóniába jöttek 

vala.» 



Anonymus tudósítása szerint 

Anonymusból - hazánk honfoglaláskori lakosságát illetőleg - ezt olvasom ki: 

Magyarország földje Árpád honszerzése idején sűrűn lakott, népes föld volt. E szép és termékeny or-

szág tájait akkor is, miként ma, sőt különösen kelet felé a mainál jóval nagyobb területen, magyarul be-

szélő ugor fajú paraszti népség (szkítha–szarmata maradék) lakta. Ezek a békésen halászó, pásztorkodó és 

földet túró parasztok a honfoglalást megelőző évezred leforgása alatt hajdani önállóságukat teljesen elfe-

lejtették. Időközben már annyiszor változtattak urat, hogy Árpád hódítása ellen nem is lázadoztak. Ekkori 

uraik nem az ő vérükből valák voltak, ezek harca nem az ő ügyük is, hanem egyedül csak az uraiké volt. 

Salán bolgár vezér, a nyitrai cseh herceg, vagy Gyeló erdélyi oláh vezér igáját hordó pór nép az ő 

idegenfajú uraihoz csak annyira ragaszkodott, mint mondjuk Bosznia népe 1878 után Ferenc Józsefhez, 

vagy a megszálló magyar ezredekhez. 

Árpád hódítása ellen már csak azért sem mertek tiltakozni, mert élt még bennük a hagyomány Atilla 

királyról, az Isten ostoráról, kinek kései unokája, Álmos vezér íme megjelent, hogy jogos örökét birtoká-

ba vegye s hogy elűzze az avar birodalom romjait könnyedén birtokba vevő bolgárszlávokat, cseheket és 

németeket. 

Ha nem elfogultan, nem a magyarok eredetéről, szinte dogmaszerűen felállított elmélet szemüvegén 

át, hanem tárgyilagosan (nem mondhatom, hogy parasztésszel) vizsgáljuk Anonymus értesítéseit, akkor a 

legelső magyar történetírónak - a történelmi Magyarország általa említett részeire vonatkozó - néprajzi és 

településföldrajzi adataiból több dolog nyilvánvaló. Eszerint történelmi ténynek kell venni a következő-

ket: 

1. Magyarország Árpád honfoglalása idején nem volt üres, lakatlan terület. Sőt az akkori európai vi-

szonyokhoz mérten elég sűrűn lakták.  

2. A honfoglaló törzsek a IX. század végén, X. század elején itt talált lakosságot nem irtották ki, ha-

nem csak meghódoltatták, vagyis uralmuk alá hajtották. 

3. Az Árpáddal bejövő nyolc törzs (t. i. hét magyar és egy kún–kabar), illetőleg a törzsfők és nemese-

ik által meghódított őslakosság csak urat cserélt, egyébként zavartalanul élte itt tovább a maga ősidőktől 

megszokott jobbágyi, zsellérkedő és hódítá urainak szolgáló «paraszti» életét. 

4. Salán elődei - az avar birodalom Dunától és Garam-Ipoly vonalától keletre eső részén - a bolgár 

uralmat szinten már lakott országrészekre terjesztették ki. Salán országában a pór népesség legtöbb he-

lyen nem szláv. Ezt Anonymus sem mondja. Sőt a Sajó, Hernád, Eger mellékén, a Szamos-Tisza közém 

és sok egyéb helyen - bár igen sok esetben említi a lakosság nagy számát - sohase mondja ki, hogy itt 

«szlávok» laknak, hanem csak annyit mond a nemzetiség kitétele nélkül, hogy a föld lakói «parasztok». 

Hogy miféle nyelvűek voltak ezek a parasztok, azt nagyon könnyű kihámozni az Anonymus említette 

földrajzi nevekből. Ezek pedig túlnyomó részben félreismerhetetlenül tiszta magyar elnevezések. A leg-

nagyobb szívósságot mutató folyónevek különösen igen régi eredetre nyúlnak vissza és éppen ezek túl-

nyomó többsége magyar. Ha a jelentéktelen Tapolca vize - mint ahogy erről a névről Melich János olyan 

hatalmas érveléssel kimutatta - a honfoglalás előtti időből maradt meg a mai napig, én meg úgy érzem, 

hogy a Tapolca közelében folydogáló Sajó (Souyou = Só + folyó), Hejő (Heuvou = Hév + folyó), vagy 

Nyárád, Ostoros, Hernád, Eger vize, mind jóval nagyobb földrajzi objektumok elnevezései, szintén oly 

ősiek, sőt még sokkal ősibbek, mint a Tapolcához hasonló eredetű néhány kisebb szláv víznév. 

5. Anonymus sehol sem mondja, hogy Árpád vagy alvezérei parasztságot hoztak volna magukkal és 

azokkal telepítették be az országot. Ezzel szemben legalább két tucat esetben azt hangoztatja, hogy Árpád 

bőkezűségéből, ez vagy az a híve nagy darab földet kapott jutalmul azon föld «nagyszámú» meghódított 

«népével» együtt. 



6. Árpád foglalása idején Magyarország túlnyomó része, főleg a Duna-Garam vonalától keletre fekvő 

tájak névadó, de paraszti sorban élő lakossága - Anonymus földrajzi nevei alapján - nem lehetett más, 

mint magyar, mert hiszen a IX. századi bolgár-szláv és cseh uralmat jelző szláv névanyag eltörpül a na-

gyobb földrajzi tárgyakat jelölő, tehát ősibb ugor-magyar nevek tömegében. Ne felejtsük el, hogy a két 

oláh fejedelemség, Moldva és Havasalföld lakossága legalább 700 év óta szinte kizárólag oláh nyelvű, 

ennek dacára folyóneveiknek legfeljebb egyhatod része oláh elnevezésű még mai napig is. Megjegyzen-

dő, hogy ez a hatodrésznyi oláh értelmű víznév is a kisebb folyókból vagy patakokból tevődik össze. 

7. Árpád hódító hada és a kún–kabar törzsek a személynevek tanúsága szerint törökök voltak. Cse-

lédségük egy része, valamint a csatlakozó ruthének, oroszok természetesen szláv nyelven beszéltek. A 

török elemeket a besenyő, izmaelita és kún rokonnyelvű törzsek befogadása csak erősítette. De ezeket 

éppen úgy, mint magukat a hódítókat, az ugor parasztság tömege szinte észrevétlenül magába szívta - 

persze csak nyelvileg. A török nyelv eltűnt, de a török vér nem. 

8. Anonymus több helyen céloz rá, hogy a parasztok más nyelven beszéltek, mint a hódító magyar 

törzsek. Amikor pl. Bors «sok parasztságot összegyűjtvén, a Boldva vize mellett várat építe, melyet azon 

nép' Borsodnak neveze», - ebből következik, hogy Anonymus szerint ez a nép «más nyelvű» volt, mint 

hódítói; a Borsod szó pedig csakis magyar eredetű lehet. 

9. Az Anonymus gestájában említett magyar elnevezésű folyónevek közül egyetlen egyről sem bizo-

nyították még be, hogy «azelőtt» másképen hívták volna őket! De ez nem is valószínű, mert hiszen a X. 

század előtti forrásokból ismert Duna, Tisza, Maros, Szamos, Körös, Temes, Olt, Zala, Rába, Balaton stb. 

vizeink is megőrizték régi nevüket, bár partjaikon a történelemből is ismert dák, kelta, illir, római, szar-

mata, germán, hún, avar, bolgár, szláv, oláh és magyar uralom váltakozott. A letűnt időkben a sovinizmus 

korántsem utazott a régi víznevek kiirtására. 

Anonymus fenti értelmezéséből pedig önként következik, hogy 

1. a honfoglaló turk–magyar törzsek éppen úgy beolvadtak a meghódított ugor népbe, mint a bolgár a 

délszlávba, a germán varég az oroszba, a longobárd az olaszba, a germán gót és frank a franciába, az el-

franciásodott hódító normann az angolba, a mandzsu a kínaiba és így tovább. Sok hasonló eset igazolja, 

hogy a hódító réteg - ha vékony, elmerül a meghódítottak tömegében még akkor is, ha az ő nevét tartja 

meg az új politikai alakulat. 

2. Az ugor-magyar olyan maradványa a szkítha–szarmata gyűjtőnéven emlegetett nagy népnek, mint 

az albán az illírnek, mint az ír a kétezer évvel ezelőtt még fél Európát uraló keltának. 

Valóban, közel jár a költő az igazsághoz, mikor azt mondja: A magyar testvértelen ága nemének. A 

magyar nép testvérei csak unokatestvérek. 

* 

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a honfoglalás előtti kor írott forrásai etimológiailag még nin-

csenek kellőleg átvizsgálva. Annyi már most is látszik, hogy a római és nyugati források víznevei túl-

nyomó részben ugyanazok, mint a ma használatosak. Egy jelentéktelenebb víznek, az Aqua nigra-nak 

azonosítását Alföldi Andrásnak köszönhetjük. Neki sikerült megállapítania, hogy ez nem más, mint a 

Dráva balparti mellékvize, a Feketevíz. Mivel pedig a római uralom vége fele szerepelt folyócska táján 

római lakóhelyek sohasem voltak, nem tévedünk, ha megállapítjuk, hogy az Aqua nigra név csak fordítás. 

Azt is tudjuk, hogy a szarmaták már a Kr. u. II. századtól kezdve nagyobb rajokban kezdtek áttelepedni a 

Dunán római uralom alá. Így tehát szinte bizonyos, hogy a városokon kívül a megritkult illír–kelta lakos-

ság helyét a szarmata parasztság foglalta el. A dunántúli nagy sírmezők is ezt mondják. A III. századtól 

kezdve mindig szarmata volt a parasztság zöme a gót, hún, longobard és avar uralom alatt egyaránt. 



A IX. század közepéről bajor oklevelek említenek egy tucat helység- és víznevet a Dunántúl közepe 

tájáról. Ezek közül magyar értelműnek látszik Keszi falu. A vizek közül a Zala, Rába, Pinka, Valkó (ma 

Válicka), Gyöngyös (latinul Sabaria, németül Pernten) és a Bilis-aszó említtetnek. Ezek közül a Bilisaseo 

= Bilis + aszó név utótagja nyomatékosan mutat rá, hogy az aszó szavunkat a Dunántúl Árpád honfogla-

lása előtt is használták! (Felfogásomat a Tört. és Rég. Közl. 1928. évf.-ban «Honfoglalás előtti bajor ada-

tok» c. dolgozatomban részletesen megokoltam.) 

 

II. A FÖLD MINT TANÚ 

Egyéb bizonyítékok 

Ha Árpád honszerzését egyedül csak P. mester mondaná el, úgy nyomban előállana egy hiperkritikus 

német. Ez filológiai pontossággal, német alapossággal és az ezzel járó egyetlen tudományos, tehát merev 

módszerességgel kimutatná, hogy Anonymusnak semmi forrásértéke nincs. 

Igen ám, de amit P. mester mond, azt mások is mondják, sőt kiegészítve megerősítik. Aki tehát nem 

hisz Anonymusnak, sem a parasztság csalfa meséinek, meg a hegedősök csacska énekének, az ne higyjen 

a ködös elméleteknek sem, hanem inkább bízza rá magát az oklevelek tanúságára és egyéb tudományok 

biztosabb magyarázatára. 

Mit mond a régészet? 

A régészet csak néhány évtized óta tud beszélni. Most már elég érthetően szól arról, hogy hazánk 

földje a népvándorlás korában, annak egyik szakaszában sem volt lakatlan föld. A dunántúli nagy sírme-

zők (Keszthely, Cikó, Moson, Székesfehérvár), a Szentes-vidéki, szegedkörnyéki temetők, az ország majd 

minden vidékén feltalálható húnszarmata-, avarjellegű ú. n. soros sírmezők, s ezekben a temetkezés mód-

ja és a sírmellékletek azonossága meggyőzően tanúsítja hogy hazánk a Kr. u. III-XI. századokban meg-

szakítás nélkül, folytatólagosan lakott föld volt. 

Ezekbe a rendes falusi telepedést feltételező temetőkbe folytatólagosan temetkezik a nép a honfogla-

lás előtt, alatt és után is. A temetőkben több a jeltelen sír, több a szegény halott, mint a gazdag úribb ren-

dű, akár csak ma. A régészek se tudnák bennük a temetkezés korát közelebbről meghatározni, ha a sze-

gény pórnép közé nem temetkeztek volna hódító uraik is. Ezek azonban szép cifra ruhában, réz- vagy 

ezüstveretű bőrövvel, meg felszerszámozott lovakkal mentek a másvilágra. Így aztán könnyebben megha-

tározhatják a temetők korát a hozzáértők, pontosan megmondhatják, hogy ez vagy az a temető hún-, avar- 

vagy magyarkori-e? A meghatározás azonban sántít akkor, ha az V. századi húnkori temetőben csak 

húnfajú halottakat, a VI-VII. századiban csak avarokat, a IX. századiban csak szlávokat, a X-XI. századi 

temetőben csak Turánból idelovagolt magyar tetemeket akarnak látni. Sőt a kétféle népelem egyidejű 

temetkezését szépen mutatják - Bartucz, Rhé és Móra szerint - a népvándorláskori temetők. 

A XI. század vége felé már megszilárdult hazánkban a kereszténység. Ettől kezdve felhagynak az ősi 

szokással, hogy a halottak mellé használati tárgyakat tegyenek. A régi temetők is megszűnnek és meg-

kezdődik a templomok kerítésein belül való temetkezés új rendje. Azóta a sírleletek helyett a templomok 

kövei, meg az oklevelek fakó pergamenjei beszélnek. 

Mindenesetre a régészet egyedül nem döntheti el a hazánk földjén hajdan élt népek nemzetiségét és 

nyelvi hovatartozását. De azzal a szilárd megállapításával, hogy hazánk földje a bronzkorszak óta mai 

napig megszakítás nélkül és folytatólagosan lakott terület volt - biztosít bennünket arról, hogy Árpád hon-

foglaló hada nem talált itt üres pusztaságot. Anonymus értesítése tehát nem mese és az erre is, de nem 

egyedül csak erre alapított következtetés nem lóg a levegőben. 



Az oklevelek víznevei 

Már Ortvay észrevette a víznevek szívósságát. Magyarország régi vízrajza c. munkájának előszavá-

ban többek között ezt mondja: «... vizeink elnevezései a politikai átalakulásoktól nagyrészt érintetlenek 

maradtak. A Duna, Tisza, Maros, Szamos, Körös, Temes, stb. mind oly folyónevek, melyek folytonossá-

gát az avar, hún, római és dák uralmak idejéig szemmel kísérhetni». (Lásd I. kötet, 6. l.) Valóban feltűnő 

jelenség, hogy a honfoglalás előtti korból ismert kisebb-nagyobb folyóneveink közül alig akad csak egy 

is, amelyik azóta nevet változtatott volna. 

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha Anonymus adatainak ellenőrzése céljából XI-XIII. szá-

zadi latin okleveleink vízneveit nézzük. Még a jelentéktelen patakocskák közül is kevés cserélt nevet 8-

900 viharos év lezajlása alatt. A sok száz névből könnyebb áttekinthetőség végett csak a legrégibben em-

lítetteket, tehát csak a tatárjárás előttieket és azokból is csupán a jelentékenyebbeket válogattam ki. 

Megjegyzendő, hogy ha a magyar nyelvű köznép csak Árpáddal jött volna hazánkba, akkor nem vol-

nának magyar dűlőnevek legkorábbi okleveleinkben. Már pedig vannak szép számmal. Szent István okle-

velei közül az 1000. évi görög nyelvű veszprémvölgyi s az újabb latin nyelvű okleveleiben szépszámú 

magyar helynév van. Az 1055-i tihanyi alapítólevélben szintén akad több magyar dűlőnév. Így: Segisti, 

azaz Segesdi tó, Fuk = Fok Kues-kút = Köveskút, Zilu-kút = Szilkút, Mortis = Martos, Sumig = Somogy, 

stb. 1075/1217-ből Fizegi = Füzegy, Meler = Mélyér, Aranas = Aranyos, Cris, Kyris = Körös. 

Tatárjárás előtti latin okleveleink magyar víznevei 

Ag Duna, Aldoucuth, Alma, Aranas, Arpas, Balatin, Belsar, Berekzow (Lycosholm mellett), Berethe, 

Berkyou, Berkest alias Hyduspotok, fluit in Berekzo, Bodrog, Bodrug, Budrug, Budrig, Boga Toufeu, 

Bozyas foka, Bozyastou, Chergou, Churgo, Chuespotok, Copos, Copus, Cuher, Cuthsar eri, Dedpotoka, 

Didvag, Donathava, Dunazel, Ebes, Egur, Egruspothoka, Egris, Egrug, Eleu tou, Ereus ag, Eurem, 

Eurmenes, Feyrthou, Fekete sar, Fekete viz, Fekete rhe, Ferteu, Ferthes er, Fihed heri, Fizeg, Fizig, 

Folutoa, Fuk, Garmas potoka, Gastuna, Gemulsinus, Gerne vize, Gungus, Hagymas, Halagas, Halap, 

Hango, Harangud, Her, Hydus, Holt wag, Hornad, Homuser, Homuspotok, Hueseos, Humorou patak, 

Keurs, Keurus, Kyris, Koaspotok, Kuken-egur pothok, Kuyar, Lapus, Lapus feu, Lenozou, Ludos er, 

Meges potoch, Myler, Miler tou, Mocher, Magoroud, Monorous, Moris, Morzol, Nados, Noger, Alma, 

Peles, Piscaros to, Pwk er, Queureus, Qumlou uolgu, Racpotok, Saar, Saard, Saartou, Saharret, Sajo, 

Syov, Soyov, Sartue, Sarus, Sceg, Scilvas feu, Sebes, Secues, Sernes, Soust, Tenerhere, Tolomas, 

Wagkuz, Weguhomoc, Wios, Wirthis, Wyzes fener, Ukerag, Woyos, Voios, Urkuta, Icurtou, Zabadhegh, 

Zakadath, Zyndpathaka, Zomus. 

Ha egyéb tanunk nem maradt volna fent Anonymus támogatására, csak az ősi víznevek, ezek serege 

mint koronatanú egymagában is eldöntené az ugor-magyarság ezer évnél sokkal előbbi itt lakását. 

Földrajzi és személynevek 

A vízneveknél mindenesetre kevésbé szívós életű vár-, helység-, megye-, hegy- és erdőnevek sorában 

is sok a honfoglalás előtti nem szláv, ne germán és nem török eredetű földrajzi nevünk. Anonymus ilyen-

fajta nevei (mint fentebb elsoroltuk) sokszoros tömegben fordulnak elő korai okleveleinkben. 

Szent István királyunk nagy tettei közé számítják iskolai könyveink a 45 első vármegye megalakítá-

sát is. Ez a kegyes, de glorifikációs célzatú állítás azonban alaptalan. Én Erdélyi László tanításával tartok, 

aki az Árpádokról szóló munkájában megírta, hogy csaknem valamennyi vármegyénk megvolt már Szent 

István előtt is (talán az egy Abaúj kivételével), sőt a legtöbb megye névadó vára, castruma, a honfoglalás 

előtti időkben létesült. Ő csak azokról a várakról ismeri el, hogy István korában épülhettek, amelyek ma-

gyar nevűek. Ezeket is csupán azért tartja ily későinek, mert «magyar» nevük van! 



Nemcsak Erdélyi, de a krónikák is úgy mondják, hogy Szent István az idegen német lovagok vezeté-

sével és az Árpád vitézei által meghódított parasztsággal és várszolgákkal törte le a honfoglaló 

turkmagyar nemesi osztályt. Koppány somogyi és Gyula erdélyi vezér az István király vérrokonságához 

tartoztak és mégis felnégyeltetés, meg börtön lett a sorsuk, birtokaik pedig német lovagok, vagy az akkor 

még túlnyomórészben idegen jövevény papság, idegen szerzetesekkel benépesített kolostorok kezébe ke-

rültek. De az ősi paraszti népség is ekkor jutott több szabadsághoz. Egész vagy félszabad állapotú néposz-

tályok keletkeztek, melyek még kétszáz év múlva is védelmezték «Szent István adta szabadságaikat». (U. 

o. 188. l.) 

A honfoglaló töröknyelvű hódítóréteg gyors beolvadását tehát Szent István erőskezű újrend formálá-

sa tette lehetővé. A parasztság túlnyomó része egyébként Szent István előtt is keresztény volt, még pedig a 

nyugati országrészekben a római, délkeleten a görög szertartást követte, mint ahogy azt a legendák s a 

korai oklevelek adatai (Szent István első oklevele pl. nemcsak hogy görög nyelvű, de a görög orthodox 

liturgia kétségtelen jeleit viseli magán) és a legrégibb személynevek igen nagy rétege mutatja. 

Amikor a magyarság ugor és török ága a kereszténységben egyesült, megszűnt a kétféle nyelvűség is. 

A természet rendje szerint a sokkal kisebb számú törökség nyelvmaradványa, csak mint az ugor-magyar 

nyelv egyik jelentős török kultúrrétege tanúskodik ma már Árpád török hadának beolvadásáról. 

A magyarság ugor és török kettős rétegét az is mutatja, hogy a honfoglaló nemzetségek leszármazot-

tai túlnyomórészben török személyneveket viseltek. Ezzel szemben a szolgák és parasztok osztálya a leg-

zamatosabb, tősgyökeres magyar elnevezéseket használja ugyanegy időben. 

Kik voltak Erdély őslakói? 

Ennek az ügynek koronatanúi a folyónevek. Már pedig a Tiszától keletre eső tájak víznevei úgy 

Anonymusnál, mint Ortvay víznévgyűjteményében, úgyszintén a magyar, erdélyi szász és román nyelv-

ben közösen meghonosodott víznevek vitathatatlanul magyar eredetre, magyar őslakosságra vallanak. 

Anonymus víznevei: Tisza, Szamos, Almás, Kapus, Sár, Omsó-ér, Körös, Jószás, Tekerő-ér, Túr, 

Kórógy, Maros, Csesztreg, Böge, Temes, Föveny rév. E 16 névből 9 félreérthetetlenül magyar értelmű. 

De az -s képzős szavak egyike sem lehet más. A 16 név közül egyébként mai napig egyről sem tudták 

bebizonyítani, hogy más, idegen nyelven volna valami jelentésük. 

Ortvay XI-XIII. századi víznév gyűjteményéből első sorban a jellegzetesen magyar -s melléknévkép-

zős végződésű, aztán az egyéb világosértelmű neveket közlöm. Könnyebb áttekinthetőség céljából me-

gyék szerint csoportosítottam őket. 

Alsó-Fehér megyében: Maros, Nádas-patak, Poklos, Sárd, Tó, Udvarág, Bocsárd. 

Arad megyében: Száraz-ér. Ugyanitt egyetlen egy újabban előkerült oklevélben, 1203-ban: Körös, 

Sáros, Hölgyes (t. i. Menyétes), Hódos, Ér, Fok, Kengyel víz. 

Beszterce-Naszód megyében: Szamos, Sajó, Bodagd. 

Bihar megyében: Gyepes, Körös, Medgyes, Somos, Hévjó, Berekjó, ma Berettyó, Tekerő, Szakál ér, 

Szil ér, Omsó ér. 

Brassó megyében: Tömös, Barca, Olt. 

Fogaras megyében: Árpás, Eger. 

Hunyad megyében: Nádos-patak, Feredő gyógy. 

Kis- és Nagy-Küküllő megyében: Hévíz, Küküllő. 

Kolozs megyében: Almás, Aranyos-foka, Darvas-tó, Nyulas, Nádas, Sebes, Szamos, Aszujó séd, 

Borzasztó mocsár. 

Krassó–Szörény megyében: Temes. 

Maros-Torda megyében: Szakál. 

Szatmár megyében: Hidas, Erőság, Füzes, Hados, Kékes, Kovás, Lápos, Berkesd, Berekszó - ma 

Burszó az 1236-ban említett Fentős erdő mellett -, Bika patak, Fertő, Fekete víz, másképp Monyorós, Sár, 



Somos. Egy újabban előkerült oklevélben 1181-ből a Szamos mellett: Sebes-patak, Tur, Ered, Sár és Ke-

rektó. 

Szilágy megyében: Almás, Egres, Egregy, Szilágy. 

Szolnok–Doboka megyében; Egres, Gyékényes, Lápos, Szamos, Sajó, Mélyséd. 

Temes megyében: Temes, Harangod, Bega. 

Torda-Aranyos megyében: Aranyos, Örményes. 

Ugocsa megyében: Homus patak. 

A Székely-föld ezen korbeli vizeiről még nem szólnak az oklevelek. Annyi bizonyos, hogy ott akkor 

is magyar folyónevek voltak használatban. 

Az erdélyi folyónevek 

Erdélyben nemcsak a fent elsorolt víznevek magyar eredetűek. Hogy csak egy néhánnyal pótoljam 

meg: ott folydogál a Vargyas, Homoród, Nyárád, a másik Almás, Szartos, Pogánis, Karas, Berény, 

Gyógy, Székás, Hideg, Hortobágy, Gyéres, Ludas, másik Kapus, Görgény, Bodza is. 

Az őslakosság kilétének megállapításához tudni kell, hogy minél nagyobb valamely folyó, annál 

messzebb időre nyúlik vissza nevének eredete. Annak elbírálását, hogy melyek hát keleti országrészeink 

legnagyobb vizei, saját válogatásom helyett mások, háborúelőtti térképkészítők selejtezésére bízom. 

Kogutowicz iskolai fali térképén és iskolai atlaszának hegy- és vízrajzi lapján csak a jelentékenyebb, 

t. i. földrajzi szempontból legjelentékenyebb folyók neveit írja ki. - Szerinte a Romániához csatolt terüle-

teknek ezek a legnagyobb folyói: 

Tisza, Visó, Iza, Tur, Kraszna, Ecsedi láp, Száraz ér, Aranka. 

Szamos 2; Lápos, Sajó, Beszterce, Almás. 

Kőrös 3; Ér, Berettyó, Dragán patak. 

Maros; Nyárád, Küküllő, Aranyos, Sebes, Sztrigy, Riu mare, Jára, Gyógy, Ompoly, Kapus. 

Olt; Fekete ügy, Barca, Vargyas, Homoród, Hortobágy, Cibin. 

Temes; Bega, Bisztra Pogánis, Berzava. 

Duna; Karas, Nera, Cserna, Tatros, Bodza, Zsil. 

 

A Kogutowicz-térkép 51 folyóneve eredet szerint így oszlik meg: 

magyar eredetű folyónév 33, 

szláv eredetű folyónév 6, 

román eredetű folyónév 2, 

ismeretlen eredetű folyónév 10. 

Nagyon tanulságos szám: 51 víznévből csak két hegyipataknak adott nevet a román lakosság - mások 

szerint 700, szerintem 1000 év alatt. A magyar eredetű víznevek közül 16 a jellegzetes s képzős név. 

Erdély öt nagyobb folyójának a neve közül négy s végződésű. A Szamos, Körös, Maros, Temes nevét 

más nyelvekből megfejteni nem lehetett, a magyarból pedig meg sem kísérelték. És pedig azért nem, mert 

a szófejtő a magyarok eredetéről hirdetett dogmával összeütközésbe kerülhetne. Pedig a Maros név más-

felé is előfordul. Máramaros megye, Nagymaros, Kismaros, Esztergommal szemben fekvő faluk, Sióma-

ros nevében is teljesen egy és ugyanazon szó. A szó gyöke is lehet magyar, hiszen d (t) képzős, Mart (= 

part) változatában leggyakoribb helyneveink egyike. A Körös szó töve a «kör, kerül» szintén gyakori név. 

Régi alakja gyakran Keres. Ugyanezen gyökű a Tisza mellett Nagy-Körű és az Anonymus Tekerő ere. (A 

Körös víznév nem tévesztendő össze Kőrös nevű községneveinkkel, amelyek a kőrisfától vették eredetü-

ket.) 

De ha a Maros, Körös szógyöke, a mar és kör alapszó esetleg nem magyar eredetű lenne is, s képzős 

alakjukban már a honfoglalás előtti adatokban is magyarok voltak. 



A szászok víznevei 

A magyar források mellett hallgassunk meg erdélyi szász tanút is. Egy inkább magyargyűlölő, mint 

semleges nagyszebeni térképrajzoló, az 1848/49-es események után készített térképén, mely Erdélyt ábrá-

zolja, 

magyar nevű 20, 

német nevű 4, 

román nevű 1,  

szláv nevű 2, 

ismeretlen nevű 4, 

Román eredetű folyónevet egyet használnak a szászok. Ez a Riu mare-patak a Retyezátban. De ro-

mános végződéssel használják az Orestiora nevét is, mely a Szászváros fölötti hegyi pataknak a magyar 

«város» szóból képezett alakja. 

Román folyónevek 

A nagyobb folyónevek közül egynek sincs román neve, hanem ők is ugyanazokat az elnevezéseket 

használják, mint a magyarok és szászok. Persze a Marost Mures-nek, a Szamost Szomes-nek, az Aranyost 

Aries-nek ejtik. Egyetlen nagyobb folyó a kivétel, t. i. a Küküllő. Ezt a szászok Kokel-nek ferdítik el, a 

románok ellenben bolgár-szláv nyelven Târnavá-nak írják, de Türnavának ejtik. A Türnava nevet bizo-

nyára bolgár kenézeik adhatták a Küküllőnek. 

Román eredetű folyónevekről Erdélyben nem beszélhetünk, mert ilyenek nincsenek. Kolozsváron 

1921-ben megjelent egy térkép, amely a Dictionarul Transilvaniei c. könyvhöz volt csatolva. Innen szed-

tem ki az alábbi román folyóneveket:  

Magyar neve: Román neve: 

Almás   Almás (Almas) 

Néra   Néra (Nera) 

Aszó   Oszoj (Oszoj) 

Nyárád   Nyirázs (Niraj) 

Aranyos   Aries (Aries) 

Olt   Olt (Olt) 

Berekszó   Birszó (Bârsaul) 

Paganis   Paganis (Paganis) 

Ér   Jér (Jer) 

Sebes   Sebis (Sebis) 

Gyógy   Gyóázs (Geogul) 

Szamos   Szomes (Somes) 

Karas   Karas (Carasu) 

Székás   Székás (Secas) 

Körös   Kris (Cris) 

Szivágy   Aszuázs (Asuajul) 

Lápos   Lápus (Lapus) 

Temes   Timis (Timis) 

Maros   Mures (Mures) 

Vargyas   Vargyis (Varghis) 

A lakosság elsőbbségének tanúi, a folyónevek tehát a magyar ősibbség bizonyosságát vallják. A fo-

lyónevek hangos beszédét vajjon nem hallják-e a bukaresti akadémia tudósai? Hogy is mondja a nóta: 

Vagy alusznak, vagy nem hallják... Vagy talán nem is akarják... 



Az erdélyi földrajzi nevek alapján két fontos megállapításra jutunk. Az egyik ez: A románok Erdély 

minden részére később költöztek be, mint a bevándorlásuk idején már ott talált magyarok. A másik az: A 

román nyelvbe a magyar folyónevek mint kölcsönszavak a XII. század előtti időben mentek át. Ezekből 

tehát joggal következtethetjük, hogy a magyar nyelv Árpád foglalása előtt is uralkodó nyelv volt Erdély-

ben. 

A rovásírás meg a székelyek eredete 

A székelyek ősi írását szokták így nevezni. Mibenlétéről sok szép tanulmány jelent már meg, de hogy 

Belső-Ázsiából miképpen jutott Erdélybe, azt egyelőre mély homály borítja. Annyi bizonyos, hogy ezt az 

írást a húnok még, Árpád népe már nem hozhatta magával. Mivel pedig a székely rovásírás betűsorában 

görög és glagolit betűjegyek vannak, nem gondolhatunk másra, minthogy a bolgár szekel törzs hozta ma-

gával Bulgáriából a IX. század előtti időben, amikor a bolgár-török elem még nem tért át a keresztény 

vallásra s amikor a cirill írás nem szorította ki a bolgároknál az Ázsiából magukkal hozott rovást. 

A rovásírást megőrző székelyek tehát a bolgároknak kereszténység előtti, a románok a kereszténység 

utáni uralma idején kerültek Erdélybe. 

A székely nyelvjárásokat nyelvészeink igen behatóan tanulmányozták. Kutatásaik eredménye az, 

hogy a «székely nemzet» nyelvjárásilag épp olyan tagozódott, mint a Királyhágón innen élő magyarság. 

A beköltöző török nyelvű rovásírást használó székely hadi nép tehát nem mint néptömeg jött be, hanem 

mint erős, de vékony «katonai alakulat», mely időteltével utánpótlást a beköltözése, illetőleg letelepedése 

helyén élő őslakosságból nyert! Nemzeti önálló szervezete és főleg a határszéleken való lakása óvta meg 

attól, hogy nyelvi beolvadását nem követte nemzeti szervezetének megsemmisülése, miként az a bese-

nyőknél oly korán, a kunoknál lassabban, - szinte napjainkig elhúzódva - de bekövetkezett. 

A XIII. század közepén beköltözött kunok szintén hadi nép volt. Mivel beköltözésük alkalmával kun 

(török) nyelven beszéltek, emiatt történt aztán, hogy ennek az egységes «nép»-nek mai utódai nem egysé-

ges nyelvjárást használnak, hanem mindegyik kun-csoport olyant, mint annak a helynek ősi parasztsága, 

ahova letelepedtek. 

Az eltérő kun és székely nyelvjárások a legvilágosabb bizonyítékai, hogy mindkét nép idegen (török) 

nyelvvel érkezett e hazába. A Moldovában maradt kun hadi nép utódai sem török, sem nem magyar, ha-

nem az ottani parasztság nyelvét, a román nyelvet használják már régóta.  

Az ősi magyar vers 

A magyar verselés egyik legősibb sajátsága a betűrím (alliteráció). Azonban van egy nagy hökkenő: a 

betűrím a finn-ugor nyelvcsaládnak éppen a magyartól legjobban eltérő finn és észt testvéreinél van kifej-

lődve, de megvolt a mindhárommal szomszédos ősgermánoknál is! 

Egy fiatalon elhalt tudósunk, Király György 1921-ben egy szép kritikai tanulmányt írt A magyar ős-

költészet címen. Ebben felhívta a figyelmet az ősgermán–finn-ugor verselésben mutatkozó eme feltűnő 

hasonlóságra. 

Mi egy lépéssel tovább mehetünk. Az ősi magyar betűrím: Vak vezet világtalant... Hátán háza, kebe-

lén kenyere, stb - tőrül metszett mása az ősgermán Edda-daloknak. Ugyanígy a finn Kalevala alliterációja. 

A német ősköltészet fennmaradt összes emlékei kivétel nélkül alliterációs versek. Ilyen a X. század-

ban lejegyzett, de a keresztény szellemtől teljesen érintetlen két varázsige, az ú. n. merseburgi varázsigék. 

Ezek alliterációs hosszú sorokban (Stabreim) vannak írva. Ugyanilyen verselésű a Kr. u. 800 körül le-

jegyzett Hildebrand-ének és a Muspilli. 



A német irodalomtörténet megállapítása szerint a német ősi verselés az alliterációt csak a IX. száza-

dig használta, amikor azután áttértek a végrímekre. 

Kétségtelen ezek szerint, hogy a betűrím még pogánykori kölcsönhatás a magyar-finn és germán né-

pek között, mivel a németeknél a VIII-IX. század után a keresztény egyházi költészet hatása folytán meg-

szűnik. Nálunk tehát éppen úgy, mint a finneknél, a IX. század előtti germán és finn-magyar szomszédság 

figyelemreméltó bizonyítéka. 

 

III. NAPJAINK TUDOMÁNYOS ÁLLÁSPONTJA 

Azok a gondolatok, amelyeket a régészet, Anonymus és a folyónevek tanúskodása alapján kifejtet-

tem, bármilyen újszerűnek, vagy merésznek tűnnek is fel, csak látszólag állanak ellentétben szakembere-

ink felfogásával. A magyar nép két főelemének, az ugor és török rétegeknek összeolvadását talán kivétel 

nélkül vallják, de az összeolvadás helyét a Kárpátokon túlra, a Volga–Ural tájára viszik. Ezzel szemben 

én az összeolvadás helyének a Duna–Tisza táját gondolom, ahova az Ural–Don közötti őshazából az 

ugor-magyarok már a Kr. e. évezred második felében megérkeztek. 

A másik eltérés ott van, hogy - szerintem - tudósaink nagyobbik része a magyar vérben, úgyszinte a 

magyar szókincsben és földrajzi nevekben - mint ahogy régebben a szláv - most a török elemek súlyát 

kiélezik. Csaknem mindannyian súlyosabbnak látják a magyarságban a turáni «turk» ágat, mint ahogyan a 

politikailag ugyan súlytalan, de a mindenkori alapot nyújtó «ugor» paraszti elem kellő figyelembevétele 

mellett értékelni lehetne. 

Össszegezés 

Fejtegetésem végére értem. 

A kép melyet az általam megjárt új úton láttam, az elmondottakban foglaltatik. Ez a kép még csak 

vázlat. A benne érintett gondolatok azonban nem hirtelen kipattant, nem múló ötletek. Nem, mert hiszen 

évtizedes olvasás, tapasztalás és gondolkodás eredményei. 

A magyarság eredetéről kialakult felfogásom a mezőnyéki sírmező általam történt feltárása alkalmá-

val formálódott ki nagyjából. S azóta bővebb tanulmányozgatás folytán lett olyanná, mint az előző fejeze-

tekben kifejtettem. Már 1928-ban lényegében ugyanígy foglaltam össze most kifejtett véleményemet. 

Akkor ezt írtam: Úgy gondolom, hogy a mai tősgyökeres magyarság zöme nem Árpáddal jött be, sőt már 

az avarok, húnok előtt is itt élt és magyarul beszélt. Felfogásom szerint ez a magyarul beszélő pórnép nem 

más, mint a Kr. u. századokban szarmata gyűjtőnéven említett néptörzsek maradéka. 

A szarmatákról a Kr. u. I-IV. századból a római történetírók és a Duna mentén talált feliratos kövek 

sok adatot (latrunculi) megőriztek. E népek az V. században hun uralom alá kerültek, de mint a hunok 

szövetségesei (miként azelőtt Traján segédcsapatai) Attila harcaiban mindenütt jelen vannak s ott rangban 

a tucatnyi vazallus nép közül a harmadik helyen következnek. Csak a húnok és gótok előzik meg őket. 

A szarmaták a hun birodalom felbomlása után a VI. században, mint szabad népek megint előbuk-

kannak, hogy az avar uralom idejétől kezdve ezen a néven örökre eltűnjenek. De népi mivoltuk, ezer meg 

ezerre rúgó feltárt sírjaik tanusága szerint (amelyek között a hódító hunok, avarok és turk-magyarok tete-

mei többnyire csak szórványosan fordulnak elő) nem szűnik meg a VI. században, hanem itt élnek to-

vábbra is váltakozó hódítóiknál mindig jóval nagyobb tömegben. Folytatólagos ittlakásuk kimutatható 

egészen a XI. századig, amikor aztán a kereszténység új temetkezési rendje folytán soros sírmezőik meg-

szűnnek. 



Népi mivoltuk tehát nem szűnt meg és így nyelvet sem cseréltek a rétegben rájuk vagy közéjük tele-

pedett hódítóiktól. A IX. század közepétől kezdve hungari, ungari néven emlegetik őket négy ízben is. 

Ezek az ungarik nem lehetnek azonosak Árpád honfoglaló törökül beszélő hadával. 

Moravcsik Gyula új bizánci források alapján bizonyítja, hogy az onogurok nem mások, mint bolgá-

rok. Ebből pedig következik, hogy a szomszédos népek nyelvében használatos ungari népnév jóval Árpád 

előtt keletkezett és az avar meg bolgár államok lakóira vonatkozott. A turk-magyarság ebben a korban, 

896. előtt évekkel, sőt évtizedekkel még messze, valahol a Fekete-tenger partján tanyázott. Árpád hódító 

népe az egyre hitelesebb Anonymus szerint is olyan csekély volt a meghódolt lakossággal szemben, hogy a 

hódítók nyelvi beolvadása négy-öt nemzedék alatt könnyen bekövetkezhetett. 

Árpád államszervezési elve teljesen azonos a török törzsek állameszméjével, amelyet Germanus 

Gyula találóan foglal össze. «A törökségnek századok alatt kifejlődött azon faji tulajdonsága, hogy egy 

vezér, egy dinasztia korlátlan uralma alatt megszervezi a gyengébbet és annak gazdasági erőforrásaira 

támaszkodva, mindig gyarapítja területét.» 

Mintha csak Anonymusból olvasnánk Árpád földadományozását, úgy hangzanak az állameszmét fej-

tegető Kadatku Bilik török költemény, sorai: 

Föld bírásához csapatok és emberek kellenek, 

Csapatok bírásához birtokot kell osztogatni... 

A magyar őshaza felé vezető úton ilyen képet láttam. 

Az új úton látott kép azt mutatja, hogy a magyarság legfőbb eleme, az ugor-alap, Árpád előtt is itt élt 

e földön, több mint kétezer esztendő óta. 

S a másik elem, mely Árpád hódító hadával jött be, nem jött hiába, mert Kelet éltető lelkét hozta ma-

gával. Hős Árpád vezér lehelte belé a csendes, lanyha tömegbe a nemzeti géniuszt, mely ezer éven át irá-

nyította a háborgó vészek között sokszor hányódó magyar nemzet élethajóját. Ezt a hajót, a magyar álla-

miság hajóját a turáni elem kormányozta, de az olykor rohanó, máskor recsegve ropogó gályát az ugor 

víz, ez az őselem hordozta a hátán. 

A magyar nemzetet főleg ugor vér és verejték tartotta fenn mai napig s ez a szélesebb népréteg tartja 

fenn a jövőben is. 

Bizonyára a História lelke szól hozzánk látnoki lelkű költőnk szavaival, aki ezeket az igéket írta le 

számunkra örök tanúságul: 

Habár fölül a gálya, 

S alul a víznek árja, 

Azért a víz az úr! 

(Petőfi: Föltámadott a tenger.) 


