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TA LM U D ista

ÁLLAM CSÍNY  KAZÁRORSZÁGBAN  
ÉS AM I UTÁNA KÖVETKEZETT

A bagdadi kalifák északra ia terjeszkedő hatal
mával szemben Bizánc a türk birodalommal keresett 
szövetséget a VII. század 6ta. Az araboknak azonban 
mégis sikerült a Kaukázusban megvetni a lábukat. A 
kazároknak az ősi Kaukázus-vidéki fővárost el kellett 
hagyniok. A kagán /fővezér, később: cár/ Itilbe, a 
Volga partjára helyezte át székhelyét. Közben jelen
tős esemény történt.

Bulin, kazár előkelőség, 730 körül fölvette a 
zöld*) vallást. Példáját lassanként a többi vezető is 
követte. Artaaanov, ' "...fölsorakoztatva az áttérés 
idejére vonatkozó egymásnak ellentmondó adatokat, ar
ra a következtetésre jut, hogy az áttérést a VII.-IX. 
század fordulójára kell rögzítenünk. A források /Jó
zsef király levele, a cambridgei Névtelen, Jehuda 
Halévy/ közölnek legendákat az áttérés körülményei
ről s ezeknek kielemezhető közös motívuma, hogy va
lamennyi Dagesztánra /Kazária ősi centrumárai/ utal, 
mint arra a hadúré, ahol a konverzió folyamata meg- 
k e z d ő d h e t e t t T é n y ,  hogy észak felé húzódó zsidó 
csoportok befogadász kértek a kaganátusba éa nemso
kára a kagán és udvara, majd több kazár vezető is föl
vette a zsidó vallást.

"Artamonov véleménye szerint, mivel a keresz
ténység vagy az iszlám fölvétele egyúttal lehetőséget 
adott volna Bizáncnak, illetőleg az arab kalifátusnak, 
hogy a maga érdekszférájába vonja a kazár kaganátust, 
ez utóbbinak uralkodóosztálya tudatosan, függetlenaé-

1/ Türk ▼. turk = tur-ug = töredék nép, Qosztonyi 
Kálmán amófajtéae szerint. Ezek a népek az iráni 4a 
kaukázusi hegyvidéken dél felől nyoaultak hosezu idSn 
keresstUl a Bajkál, Arai, Kaepi tenger vidékire. Itt 
hasonló nagyaUvelts4gii és fáakulturában 415 szervezett 
lovaan4pekkel egyeatlltek laia sz<Jvets4gekben. IlyelvUk 
as ural-altáji középeS, Sai ága volt.

Z/ M.I.Artaaonov: Iaztorija Hasar. Lenin*rad,1962.
523. lap.

V  Erd4lyl-Kádár-0jtoai: A kazárok tört4netének el- 
a5 öoozefoglaláea. Archeológiái fcrteeltő, Bp. 1963.

I.ss. 87.lap.



t« a ?m0n®trálni kívánva,politikai céllal választot-
?tmadik lehetőséget ."/U.o./.Nyilvánvalóan e nem- 

kai* f? nyt főként a bizánci birodalomból és a bagdadi 
^ c ’^Sból kiszorított talmudista zsidók ékesszólóan 

*°«rtatták a kagán előtt, a döntésből származó 
kazir^0^ a*okban sokkal katasztrófálisabhak voltak a 
a • a°£ *z4mára, mint azt sejthették volna. Egy ideig 
szók t *‘8z^*ny8*g» az iszlám és az ősi törzsi kultu- 
népcso°T '̂)b virágozhattak a laza törzsszövetségben élő 
hatalft*5*r*°k körében. A zsidóság azonban egyre nagyobb 
Bell£ a* szerzett meg az ország vezetésében. A kagán 
pogány h keresztény, két zsidó, két mohamedán és egy 
Nemsoki állítottak, mint legfőbb tanácsosokat.
'be ajtitt* aaonban a zsidók az egész föhatalmat kezük
ként venni, holott a nép legnagyobb része idegen- 
»ín»k. . szemben a zsidó vallással ée a talmudi tör- 

szellemével.
s z á r m a ^ 68ZlnUllek 1At8zik, ho«y a* Áttért Bulán le- 
hatalmat obAdJa Tolt **» *ki átvette a tényleges
kagánt * dinasztiát alapított, háttérbe ezoritva a 
korolt' a*utaa Bar C8ak szakrális funkciókat gya- 
^ • Obádja alatt zajlott le a zsidó vallásnak ál- 

_}***« való deklarálása. József úgy jellemzi Obád- 
dó «ii az állami élet reformátorát• valamint a zsi- 

^mazétti * Öa,y pártfogóját. Obadját közvetlen leszár- 
viielt ^ követték a trónon, valamennyien zsidó neveket 
e M k  _%k* József megjegyzi az öröklés rendjéről, hogy 
hét a követheti apját a trónon, idegen nem kerül-
rálvsí * **y nyert végleges formát a kettős ki-

8 rendszere a kazár birodalombaP*"1^
1 ,« VIII.-IX. az. fordulóján a tUrk dinasztia kép- 
t a kagán, már csak szakrális, névleges hatal-
. rt-.x *'°lt »z zsidó vallásu és * zsidósággal vér- roKons^gb% ±B kerUlt fejedelemmel szemben.

Por»hvík0r tart kl az a belháboru, amiről Konstantinos 
°S*nitoa is beszámol. A fölkelés élén kazár ve- 

lent's *elt* tarkánok állanak. "A magyar törzsek je- 
köriili 8**r*Pet Játszottak a VIII.-IX. az. fordulója 
miatt ki* Zsidó valláa éa az azzaltalfudi törvénykezés 
dó rali- **rt kazáriai bélháboruban. ”  — "Obadja a zsi- 
rületek*8* tett* uralkodóvá a hatalma alá tartozó te- 
eitéeér*11 * kereaztény egyházi szervezet aegsemmi- 
Voljránt% törekedett..." Ötkor törtek ki a magyarok a 
a belhík * a Dontól nyugat felé, ők ia részt vettek 

__borUskodásban s a fölkelők oldalán állottak."5/
v  liTop'------------------- — —

Antal: M.I. Artaaonov: IoztorlJ® H»i»r. Ia- 
Bartha A ? Bpeat, 196V1* 8o7-l--V.3.i

5/ tJ.Q 1963.1.ez./



A zsidó valláskirály vagy inkább talmudista veze
tők, idegen népeket hivnak segítségül a türk kazár nép
ből származó felkelők ellen, mégpedig az uzokat és a 
besenyőket. "Ezt a tényt az archeológiái leletek iga
zolják: a nagy fontosságú kazár erőd, Sárkel védői — az 
emlékek szerint— ezután uzok vagy besenyők. A kazárok 
negyréBze kiirtódott a belháboruban s igy az idegen né
pek törtek fel. Kazária a IX. az. végéig uz és besenyő 
hatás alá került. A harc végső aktuaa Sárkel fölépíté
se és barátsági szerződés kötése a bizánciakkal 83^-ben. 
Ekkor Járt a kazár uralkodónál Petronáez Kamatiroez,
■int a konstantinápolyi udvar követe."1/ Ennek ellené
re az "mégsem tett engedménydket a kereszténységgel 
szemben, olyannyira, hogy az említett Petronáeznak nem 
•ngedte meg, hogy Sárkelben templomot építhessen, Jól
lehet — az ásatások tanuaága szerint—  már a faragott 
köveket ir odahozatta."2' A ZBidó 111. a talmudiata u- 
ralkodó zsoldosokra épülő uj hadsereget szervezett. A 
ker®rztényeket és a mohamedánokat egyaránt üldözte. 
"0.5lt-855-ben 300 kazár mohamedán menekült el hazájá
ból a Kaukázuson-túli területre az arab kalifátua vé
delme alá. Arra is utal Artamonov, hogy a pogányok sem 
érezték biztonságban magukat a zsidó kazár uralkodók 
alatt, ezért a megmaradt pogány o)*, kabarok a magyarok
hoz menekültek."-"

860 körül Szent Cirlllt /Konstantinos Kirylloat/ 
a konstantinápolyi pátriarcha a kazárok földére kül
dötte. Cirillelőször Chereonnesosba utazott, majd "a 
maeotiai tavon /a mai Azóvi tengeren/ hajóra ült a a 
kazár utón elérkezett a Káspi-tengerig."^' 4 Kaukázus 
felé haladva eljutott Zakariáa kagán szállására. A ka
gán , bár nem tért keresztény hitre, barátaágoaan fogad
ta a főpapot, aki azután viaazatért Konetantinápolyba. 
Ennek az utazáenak a során Szent Cirill egy portyázó 
magyar /ungre/ csapattal ia találkozott.5'

Zakariáa rétor tudóéit minket a kaukázusi onogur- 
magyarok között már 330-tól folyó keresztény térítések
ről. Artamonov igy látja a két rokon nép kapcaola- 

"A kelet-európai hun törzsek legerősebbike, az a- 
katzir törzs /vagy törzs-szövetség/ volt, amelynek fe
jéül Attila ^ 8-ban legidősebb fiát, Elákot tette meg.

1/, 2/, 5/ u.o.
<*/ PchUtz, Balonyi atb.: Szentek élet e . Bp., 1933.

III.27.1.
5/ Bendeííy Lárzló: A sagyaraág áa a közép-kelet.

Bp. 19**5. 193. lap.
6/ Szt.IetTán Enlékkönyv, Bp. 1938. 1.187-9.Lap.



'■z-k ott is maradtak a dél-oroezorazági ateppéken, 
pon'onabban a Dnyeper mellett. Az V. század közepén, a 
Pannóniái hunoktól teljesen függetlenül, kaukázusi éa 
k"'ik'zueontuli háborúk folytak. Attila halála után fi
ai vezetésével a hunok visszatértek keletre, a fekete- 
tenger mellé. A gótok, majd Bizánc elleni küzdelmeik 
sikertelenek voltak. Az V. sz. 60-as éveiben a saragu- 
rok keletről előrenyomulva meghódították az akatziro- 
kat. Bizánc az uj ellenséget Iránra irányította, aJti- 
nek neve a kaukázusi hadjárataik után már nem fordul 
elő a forrásokban, talán a Nyugat Szibériából betörő 
szabirok őrölhették föl őket, akiket viszont az avarok 
űztek el keletről...

A szabirokat ugoroknak tekinti, akikről tatár ha
gyomány is beszél az Irtia folyó mellett. A Szibériá
ból kiűzött szabirok a Kaukázus-Káspi-tenger közötti 
partsávot foglalták el egészen Derbentig. A hun-szabi- 
rok 515-ben már a Kaukázuson-tulra vezettek hadjáratot. 
A szabirok által kiszorított onogurok a Káepi-és Azóvi 
tenger között a steppe nyugati részét foglalták el.
Nem mások, mint eltürkÖ6Ödott ugorok. Etnikailag alig 
különbözhettek maguktól a hunoktól.

A krimi kazár adminisztratív központban, Fullában 
már a XIII. sz. elején a hivatali életben is fontos 
szerephez Jutottak az első századokig visszanyúló ha
gyományokkal rendelkező keresztények. A kazár eparchia 
helyébe azonban az előbb vázolt folymyatok miatt a 
VIII.századig fönnállt. Egy bizánci püspökség-jegyzék 
a VIII. pz, közepéről a krimi gót egyházi tartomány 
négy püspökségét említi, köztük szerepel a hunok és az 
onogurok püspöke.1/

A kazáriai talmudista államcsíny történetének 
részletes megfigyeléseés elemzése sok értékes következ
tetésre és tanulságra vezet és világosság derül egyes 
népek áramlásának eddig ismeretlen gyökerére is. Tény, 
hogy a magyarságnak az a része, mely laza törzs-szövet* 
•égben élt a kazár birodalomban, az államcsíny idején a 
leghatározottabban azoknak a kazároknak az oldalán állt 
akik fölláaadtak a talmudi államvallás és törvénykezés 
ellen— és inkább kettészakadt.

1/ V.Ö.: Dudás Miklós püspök: A aagyar liturgikus 
nyelv kialakulása. Tanulaány a Vigilia 1966. aug. szá

mában, 505-^13. lap.



A MAGYARSÁG  KETTÉSZAKÍTASA

A talaudista állaacsiny következtében a aagyarság 
egylk_r6eze keletre húzódott és a Káspl- és Fekete- 
tenger között szervezett országot a hun, onogur, szabir 1 
t3r<* lékekkel. Fővárosuk Magyar, a Kuaa partján, aely- 1 
nek palotái, katolikus tenploaai és aohanedán Becset- > 
1#1, öntttzőcsatornáai aég roajalkban is egy szabad és 
milvelt nagy birosaloaról tanúskodnak Pallas rajzai 
szerint, aki a XIX. században arra utazott.

A Kuaa-aenti Magyarságról először Chorénei Mózes 
történetírótól értesültünk. Eszerint *+6o körül a Kau
kázus északi lábainál élnek "kuma-aagyarok" is a kazá
rok Bellett. Előbb aár röviden érintettük vallási fej
lődésüket. A X* sz&&a4b&n Gnrdlzl szerint "Jézushitüek" 
bálványiaádók /A1 Bakri/ és aohaaedánok. Talaudistáról 
egy forrás sea tesz ealitést. Messzire eljutottak lo
vasportyázásaik során és a levédiai aagyarsággal érint
kezve a klevi állaaig nyúlt közvetítő szerepük, KIév
ben sok nagyár ealék van és Jelentős aagyar kolónia is 
élt ott a XIII. századig. A kazár-bizánci érdekkör le
hanyatlásával az arab-noraann kapcsolatok alnd nagyobb 
Jelentőségre tettek szert. Ebbe kapcsolódtak b* a aa- 
gyarok, akik a Kaukázustól Kievig érintkezést tartottak 
fönn egyaással.( FetTlcmtliiutatta, hogy előkelő aagya* 
rö> "aár ekkor VTiievi noraann-szláv állaa közelében 
lektek. S hogy ezek az arab-klevi aagyar kapcsolatok 
■ilyen élénkek voltak, aisem bizonyltja jobban, alnt 
az a tény, hogy a X. századból száraazó klevi aagyar 
fejedeleai sírokban egykorú arab éraéket találtak"1' ' 
F^zel kapcsolatban sok kérdés aég tisztázásra vár. A 
XII. az. végi esztergoai királyi palota kápolnájának 
néhAny "ék"-ea ive Suaérból kiinduló ihletést autat.Az 
oltár aögötti szentély-fal lábazatán pedig iráni ha- 
gyoaányokat is őrző, lényegében piros körgyürüa aező, 
közepén fölegyenesedő zöld oroszlánnal, aögötte életfa...

Ez a Suaér-Szubartu-Ir&n-Koreza-Etelköz vonalon 
Esztergoaba érkező oroszlánábrázolás aagán viseli n 
Suaér oroszlánábrázolás hároa alapjellegzetességét:ol
dalán az latenaég, az isteni erő négy sávja, toaporán 
a aargarétaszerü, egyszerű aezei virág az állandóan 
ujrafakadó élet Jele és a sörény alól kiinduló farok, 
aely korbáccsal végződik, aint a hataloa Jelével.-—

l/Bondeffy: I.m. 20k-205. lap.



11 jen színes körók leb. 80-80 ca. átmérővel díszítik a 
rélkörivee ezentélyfalat a halszéltől a Jobbszélig. 
Baloldalon az elaő oroezlánfej Jobbra néz, a követke
ző a jobbszél feli haladva pedig balra a így tovább./-/
A baloldali elao kör színezése és folyondár díszítése 
még Jól kivehető, Jobbfeli haladva azonban a falfeotia 
H j r e sirültebb.iMindenesetre a legrégibb emléke nem
zeti TzlnéinkieBr és oroazlánféjnek együtt. Figyelembe 
kell vennünk, hogy Irán nemzeti Jelvénye ma ia a Zöld- 
fehér-piros zászló, közepiben az oroszlán. India szí
nei: narancspiroa, fehér éa zöld. A magyar cimerpajzs 
1obb mezejében pedig a fehir aávokban még Nagy Lajoa 
idejében egy-egy oroazlánfej látható.

Meddig állott fönn ez a Kuma-mentl Magyarország, 
va*y második Magyarország,Bendeffy László kutatáaal 
nyomin igen sok is értékes adat került elő erre vonat- 
koróan.^/ XXII. János Avlgnonban székelő pápától Je- 
r»tann /Oyertyán/, "az ázsiai magyarok királya" külön 
püspököt kért a virágzó hitélet számára. A pápa 1329- 
ben bullával válaszol "Magyarország katolikus fejedel
mei" leszármazottjának és elklildi kíséretével az uj 
püspököt, Maacaaola Tamást. Ekkor már valószínűleg a

- mai Baskiria területin /a Káma mentén/ fönnállótt ma
gyar őshaza, Magna Hungária, magyarjai la leszivárog
tak Kunmagyariába 111. Levedlába. Tény, hogy majdnem 
egy azázaddal előbb Julianus domonkoarendi szerzetes 
míg aok magyarral találkozott baskír földön, is velilk 
föanakadás nélkül tudott beszélni.

Kunmagyaria követeket küldött Magyarországra Is. 
Itthon tudtak erről a Második Magyarországról. Mikor 
azonban ITagy Lajostól azt kérték, hogy nyújtson segít
séget országuknak Timur Lénk mongoljaival szemben, a 
mvgyar király nem merte megadni a fegyveres segítséget 
nehogy magára az országra zúdítsa a mongolok haragját* 
így történt, hogy mikor a délről fölfelé törő mongo
loknak a magyar fejedelem nem adta meg magát, 139 5- 
ben Timur Lénk teljesen elsöpörte az országot pompás 
fővárosával együtt. Csak azok a magyarok menekültek 
aeg, akiknek sikerült még Idejében a Kaukázus völgye
ibe fölhuzódniok. "A kumal magyarság a nagy mongol tá
madáskor na*y, de nem öaszefliggő tömegben délnyugat ve- 
zér-ban a Kuma Malka, '3jikszán, Csegem. Cserek, Terek

1/ Beadeífyj Kunaafyaria. Budapeet, 19*41,
2/ Dr.Rlbáry Fereac: VilágttfrU»»lea. XV.Köt»t.

A Köeépkor. Irt* Molaér Antal dr.,Bp.,Fraaklin T. l88l
lap.



• ' . folyók mentén a hegyekbe menekült és ott a havasi 
: ® lóké t szállta meg.*// Ezek utódait találta meg 
: tl^-ben Sven Hédin kaukázusi útja során, álkor olyan 
népcsoportra bukkant, mely magát "kumaquari"-nak nevez- 

A aai abkázok, osszátok /alánok/, kabardok és kür
tők őrzik hagyományaikban a Kuma-tienti nagy és szabad 
nagyarok országát, amint a főváros utódjaiként nem 
messze tőle fölépiilt központi fekvésű uj város:Hadz6ar 
m  csak nemrégen kapott uj nevet.

A magyarság má6ik része a kazáriai belháboru ide
jén nyugat fe^é tört előre Etelközbe /itil-kuzu/, a 
hozzá csatlakozó "pogány" kabar csoporttal. Az előbbi- 
■■k alapján egészen bikonyoB, hogy a magyarság Kazáriá- 
b'>l nem a talmudista elemeket fogadta magához, mikor 
éppen az ellen a szellem ellen nyiltan szembehelyezke
dő!. oldalára állott, és inkább ismét uj haza keresésé
re indult, semmint elfogadja akár a talmudi vallást, 
akár a talmudi törvénykezést.

Itt azonban provokáció áldozata lett. VI. Laó bi
zánci császár Simeon bolgár fejedelem ellen segitaégiil 
hívta a pzövetséges magyarokat. "Görög hajók szállí
tották a Dunán ét az Árpád fia Levente vezette magyar 
BT'-íet. Pusztítva nyomultak a bolgár földre, ismétel
ten megverték, és Disztra várában, a későbbi Silistrá- 
ba szorították Simeont. Bizánc, békére azólittatván föl 
általa, cserbenhagyta szövetségeseit, kikre meglepett 
seregeik vereségén kivül súlyosabb csapást is zúdított 
e kétszínű eljárás. Figyelmez tetve Simeon által a aa
gyar lovasság legnagyobb részének távolléte nyújtotta 
kedvező alkalomra, régi ellenségeik, a besenyők megro
hanták gyengén védett etelközi szállásaikat, leöldös- 
ték a férfiakat, rabságba hurcolták az asszonyokat s 
gyermekeket, elrabolták szarvasmarháikat. A veszteség
nek, mint Salamon véli, nagymérvűnek kellett lennie, 
hogy Itáliába is eljutott hire, mint Reginó krónikájá
ból kitetszik....Az etelközi véres katasztrófa körül
belül felerészét megsemmisíthető"^/, a népnek.Ujabb 
kutatások szerint /Padányi/ azonban a besenyő támadás 
már a honfoglalásra fölkészült magyarságot érte. Terv
szerű utóvédharc különösen az Alsó-Dunánál fejlődött 
ki, ahol Levente hősi áldozatokkal mindaddig föltar
tóztatta az egyesült bolgár-görög seregeket, aaig a 
.íonfoglaló törzsek észek felől megszállták a Tiszám
éul t.

A mai ismereteink alapján látjuk, hogy ezek a be
senyők ugyanazok, akiket a kazár kagán a belháboru 1- 
iején saját népe ellen is behívott a talmudi vallás és 
törvénykezés ellen fölláeadtak ellen.



fcrdek»B az, ho*y ugyanénak a korabeli források 
tudósítanak minket a kazáriai belháboruról, aint az E- 
t<»lközi tragédiáról. Mégis, a belháboru okait nem le
hetett föltárni a közvélemény előtt. A besenyők a ma
gyarok ellenségeiként vannak föltüntetve. De, hogy kik
nek a zpoldjában álltak, arr61 egy szó sem szólhatott. 
Pedig ez éppen olyaa történelmi tény, miAt a másik.Pó
toltuk-e már a mulasztást?

Ahhoz, hogy egyáltalán tisztán lássunk, legelő
ször ai volaa szükséges, hogy föltárjuk a történelem 
eélhallgatott fejezeteit. A Talmudhoz ragaszkodók a- 
zoaban ezt nem engedik meg, mert rájuk nézve hátrányos 
de igaz tények is napvilágra kerülhetnének, 5k viszont 
fáradhatatlanul"leplezik le" más aépek hibáit, te ez 
▼olt a történelem legkatasztrófáliaabb következmények
kel járó dilemmája.

A VÉRSZERZŐ DÉS ÉS A HONFOGLALÁS

A magyarásg előtt még nem homályosodott el a ti—  
zenegy évszázad előtti kérdés: mi volt a kazár nép 
pusztulásának az oka és hogyan kerülheti el ugyan
azt a sorsot minden nemzsidó nép.

Az első világos és határozott lépés volt, hogy 
a magyarság a hozzácsatlakozott, megmaradt kazár nép
töredékekkel, a kabarokkal nyugat felé húzódott el a 
Dnyestvr vidékére, Etel /Dnyeszter/-közbe a 9. Ét. 
közepe táján. Itt lépett vérszerződésbe a hét törzs, 
és halált esküdött arra, aki hűtlen lenne a vezérhez 
vagy viszályt támasztana ellene.

A vérszerződésben benn zug a magyarság fölhábo- 
rodása mindaz ellen, amikről azt mondották neki, hogy 
zsidó, mert azok vezetőinek titkos összeesküvése és 
erőszakossága miatt ismét el kellett hagyniok hazáju
kat. Egyszerű, tissta, nomád vallásossága, a Hadúrnak 
istenüknek nyilt és álnokságot megvető szolgálata a 
leghatározottabb összafogásraés Önmaguknak a zsidó
ságtól való legteljesebb elhatárolására sütgette őket.

Valami egészen uj élmény volt az tehát, ami a 
magyarságot a vezérség intézményének létesitéséhez 
vezette, hiszen a hosszú vándorlások sok szervezési 
ér gazdasági, meg katonai problémáit e nélkül is jól 
megoldották, és semmi tudomásunk nincsen hóditó had
járatok vezetéséről, inkább mindig kitértek a szom
szédos népek nyomása elől.

Noadható, hogy a magyarsag a talmudietáknál ta
lálkozott először mások megtévesatésére ée leigázásá- 
ramesterségeBen kitervelt ideológiával, mellyel szem*



tji.n rögtön Megtalálta a védekezés módJátiTeljes egy- 
n«g de nem terror, hanem belátás és baráti hűség a- 
iapján. A jogi forma külsőségpárhuzamot mutat. József 
Kazár cár azt Írja 955 körül Chaszdal Ibn Saprut kor- 
lovai kalifához, mint már előbb láttuk; "Idegen nem 
ilLhet őseink székén, csak a flu ülhet az apjának a 
t r/>nján, ez a ml szokásunk és őseink szokása." Ha a 
Írvél hiteles voltát egyes történészek kétségbe Is 
vonják, mégis kifejezi az elzsldósitott kazár cári 
hutaion egyik titkát: a zsidó vérből kell származnia 
v a * v  azzal szoros kapcsolatban kell állnia a tényleges 
hatalom mindenkori birtokosának, függetlenül alattva
lói akaratától.

Etelközben érte utói a magyarokat az eltalmudoso- 
iont kazár cár zsoldos seregének, a besenyőknek alat- 
•onos tiaadása, melyről már előbb szó volt. A megma
radt magyarság most már végre el akart szakadni a meg
bízhatatlan Zfidó szomszédságtól és a baráti kievl fe
jedelemmel való békés tárgyalások után nyugatra fordul
va elvonult Halics mellett, a Kárpátok keleti oldalán 
húzódó nagy, termékeny síksághoz. Majd több irányban 
átvonulva a Kárpátok szorosain, ÖÖ9-Ö96 között birtok
ba vette a Kárpátok övezte egész területet. A Kárpátok 
keleti oldala mentén a magyarság egy része azonban 
vioazamaradt, eddig még nem teljesen tisztázott okok
ból. Utóvédeket mindig hagytak eddig is a vándorló ma
gyarok , most azonban különösen szükség volt őrtállfik- 
ra, mert a talmudista kazárok ha katonailag nem is, 
de kereskedelmi és politikai cselszövésekkel állandó
éin nyomukban voltak.
'— Amint Láczay megállapítja: "Árpád, aki valószí

nűleg 8^0 körül született, már igen mozgalmas idők
nek nézett elébe Dentu-Magyaria történetében.A Den- 
tu-Magyáriától keletre terülő kazár birodalom nem 
tudta az azab vereséget kiheverni é6 meggyengülve é- 
ri a besenyő támadás, amelynek nem tud ellenállási.
A magyarság kitér a besenyő támadás elől és kiüríti 
kb. 889-ben a tlzenötévi munkával fölépített orszá
got a Donyec és Dnyeper közét. Ekkor csatlakoznak a 
szablr törzsek — a már előbb csatlakozott Nyék tör
zsön kívül—  a Kéri, Keszl és a töredék törzse Kürt. 
nem valószlnU, hogy a nemzet az uj területet, mely a 
Dnyeper, Búg és Dnveezter között terül el, végleges 
letelepedési területnek tekingette, mert hiszen 862- 
ben vezetett hadjáratot Pannóniába, majd ismét 892- 
ben Arnulf német-római császár szövetségében Szatop- 
luk dlen, és 89^-ben ujabb pannoniai hadjáratot hajt 
▼égre. Árpádot 892-ben választják fejedelemmé ás mind
járt diplomáciai tevékenységbe kezd. Bölcs Léó sizán-



ci császárt próbálja rávenni a bolgárok olleni közös 
hadjáratra. A bolgárok birJaX énkor aeact uk Bulgári
át, hanem a Havasalföldet és az egéoz Tiszántúlt Er
déllyel, tehát egy nagyhatalom, mellyel a magyar 
törzs-szövetség oei mérkőzhet. BöIcb Le6 ükkor még 
visszautasítja az ilyen háború lehetősé kőt, azonban 
ami nem érdekelte Bölcs Leót 892-ben, az egyszerre 
érdekessé vált számára 89^-ben, amikor vaskezü ifjú 
bolgár cár, Simeon megtámadta Bizánc északi tartomá
nyait. Bölcs Leó Sáklérosz Niketasz követet küldte 
Árpádhoz és végre szövetségi ajánlatot hoz a bolgárok 
ellen. Az időpont tehátelérkezett a Kárpát-medencének 
Árpád által már valószínűleg évtizedek óta tervezett 

^elfoglalására. A honfoglaló magyarság lélekszáma kb 
*♦00.000 emberre tehető, amiből kb. 60-70.000 lehetett 
a fegyverforgató férfi. Az egész népesség kb. 1200- 
l^OO kilométert tett meg a nyári hónapok alatt, amikor 
a7. egéez évi mez'gazdasági termés elmaradt, amikor e- 
l^r# kellett élelmiszert tartalékolni és tartósítani. 
Amikor megfelelő mennyiségű sóról kellett gondoskod
ni a háztartások számára stb. A vonulás lassú volt, 
hiszen a lóállománynak és marháknak naponta időt kel
lett adni a legelésre is.

Árpád fiára Leventére bizza Nyék és Jenő törzsek 
haderejét, akik a bizánci haderővel szövetségben tá
madják meg a bolgárokat, mig Árpád a főerővel a Kár
pátokon átkelve a Kárpát-medencét szállja meg. A dé
li szánmy Bulgáriában eleinte sikerrel nyomult előre, 
Bulgária fővárosát is elfoglalja, de Bölcs Leó hir
telen békét köt Simeon cárral és ekkor a bolgárok e- 
gész haderejüket a két lovastörzs hadereje ellen tud
ják vetni. A haderő nehéz utóvédharcokkal folytatja 
visszavonulását és az Aldunánál vonul be a Kárpát
medencébe. Feladata igy is sikerült, mert a bolgár 
főerő nem tudott beavatkozni a magyar főerők harcaiba.
A bolgárok kierőszakolták az átkelést a bolgár Duna- 
szakasz északi oldalán| augusztus vége van és a nemzet 
már átkelt a Kárpátokon és a törzsek már az uj hazában 
vonulnak kijelölt letelepedési helyeik felé. A főerők’ 
a Tisza és a Kárpátok közötti bolgár területeket hódít
ják meg, amelyeknek Simeon képtelen segítséget nyújta
ni. A zseniális átvonulás befejeződött. A mozgásban 
lévő népet nem érhette végzetes támadás. Az akkori eu
rópai viszonyokban a **00.000 főt számláló nemzet any- 
nvit jelentett, mint ma ^0 millió. A nemzet Európa «- 
gvetlen nemzeteamelynek olyan magas kulturája volt, 
hogv saját Írását hozta magával. Európa egyetlen nem
zetének sincs saját Írása.



A bevonuló utfitt az évezredea szkita kulturát 
hozta magival. A aagyar katonai rangok azonosak az 
n.sezlr birodalom katonai rangjaival, aint kashánu- 
királyi szeaélynök, kuaán, Árpád helyettesei Szálát 
'isaziroknál tartományi fejedelem* ..aolt, honfogla
láskori méltóság, vagy zsolt; az akkádban sziltani, 
a törökben szultán; tartan az asszir műszaki csapa
tok parancsnoka, a tarohán vagy tarján a bányászok és 
kovácsok törzsének feje a honfoglaláskori magyarság
nál vizir, asszir hadseregben Anonymuanil aég ugyanugy 
kundu, később kendet Harku az asszíroknál a kisebb 
király a magyaroknál horka stb. ___

A korabeli Európa még tudja, hogy a bevándorló 
magyarok szkiták, V. Orbán pápa. XI. Gergely pápa bul
láikban Királyi Sskltáknak nevezik e nemzetet. Qardézl 
bizánci történetíró úgy Írja le őket, mint akik préa 
és selyem brokátruhákat hordtak és arany-ezüstveretü 
fegyvereket viseltek. Természetesen a fényes ruhák a- 
latt éppúgy viselték a fehérneműt, mint egyéb ezkita 
testvéreik, de aait akkori Európa nem hordott, és csak 
Í00 évvel később kezdenek a gazdagabbJal viselni. Qar- 
iézl irísa teljesen megfelel az azóta la hordott úgy
nevezett diszmagyarnak. A bevándorló magyarságnak több 
lova és marhája volt, az akkori egész Európának együtt
véve. Ez a magaG műveltséget aagával hordó neazet 
telepedett egy olyan Európába, amely a római birodaloa 
bukása óta sikeresen tönkretette a római birodaloa ösz- 
szes alkotásait! az utakat, a hatalmas épületeket éa 
teami újat nea épített helyébe. A rómaiak által épített 
utakat az elmúlt 300 év alatt benőtte a fü, elmosta 
az eső.1/ Európa váróételepüléBei nea régebbiek, aint 
azok a városok, melyeket a magyarság kezdett építeni.

A magyar honfoglalás előtt alig húsz évvel ösz- 
s zeomlott avar birodalom avarjai még itt élnek; főként 
az ország északkeleti részébe húzódtak, aaley terület 
Bem bolgár, aea frank 6em szláv uralom alá nea került. 
Miskolc, Kaaaa, Eger, Győr, Fehérvár, Csanád, Veszprém, 
rzeged, Kikinda aég avar alapitáBU vároaok, a hirea 
várépítő neazet rakta le az alapokat de a honfogla
lást követő alapltáau városaink száaa is nagy: Solt, 
Kál, Szolnok, Tarján, Keve, Túr, Nagyvárad, Karcai,.
Abasár, Heves, Gyöngyös, Üllő, Jutaa, Káta,Doboka,
Kálló« Meggyes beszédes tanul a aagyarság városépítő 
tevékenységének. A török háb*ruk után légyengült,egy
ötödére fogyott aagyarságot próbálta azután Nyugat-E- 
ur-ra nomád vándornépnek föltüntetni, az az Európai- 
mely még a kőkorszakban élt, amikor a magyarság ősei



már irodalmi alkotásokat hagytak az utókorra. Indo-E- 
urőpai »lméle‘eket állit föl az a Nyugat-Európa, me
lyet nihány szóra alapit, aaely közösnek látszik a su
mer Írásoknál <+000 érvel fiatalabb szanszkrit Írások
ban és az európai árja nyelvekben, amely szevek azon
ban mindkét irányban az ősi sumér kultura kisugárzá- 
63 folytán Jutottak bele ezekbe a nyelvekbe. A sumér 
kultura fölfedezése és a sumér agyagtáblák megfejtése 
megfogja dönteni a minden logikát és történelmi ada
tot nélkülöző elméleteket.

A Kárpát-medencében már Kr.e. 3000 évvel a sumér 
isteneket tisztelték és róluk neveztek el folyókat éa 
hegyeket, tehát már akkor egy suaár kulturáJu nép te* 
lepedett itt le. Kr.e. az első évetredből már törté
nelmi följegyzések vannak itt élő szkita törzsekről.
A honfoglalás előtti századokban itt*alapítanak biro
dalmat a hunok éa az avarok. Alig 90 évvel a honfog
lalás előtt omlik csak Ö6sze az avar politikai szer
vezet, de a nép, amely már előtte itt élt rokon szki
ta elemeket bizonyára fölszivta magába, itt élt még a 
honfoglalás idején. A környező szláv népek Polovecok- 
nak hivják őket, ők magukat talán palócoknak. A hon- 
forlalás idején küldöttségileg üdvözlika velük egy 
nyelvet beszélő magyarokat, akik rájuk is bízzák ez 
orszá* északi én északkeleti határának védelmét.

A magyarság tehát olyan területet vett birtoká
ba, amelyre, a honfoglalást megelőző négyezer éven ke
resztül egymást követő hullámokban vele rokon vagy tr 
zonos népek telepedtek le és azóta is élnek. Olyan 
népek éltek itt, melyek "nyelve az ural-altáji törzs 
turk-tatár osaládjához tartozik," melybe a mi nyel
vünk is tartozik,— Írja az elfogultsággal egyáltalán 
nem vádolható Mahler Ede, majd folytatja: "olyan nép 
élt földünkön, mely a magyarsággal egy családba tarto
zik." Ehhez az utóbbi megállapításhoz nem kell kom
mentár. £hhez tanuul hívjuk a magyarországi ásatások 
során előkerillt nagyszámú leletet, többek között az 
erdélyi sumér-anyagokat, a Pulszky szakmunkájában 
/I883/ Lueaka /Ung megye/ mellett talált sime aumér 
fejszéket stb.

A honfoglalók meghagyták a töredéknépek szokásait, 
nyelvét, vallását, éa a keresztény igehirdetőket is 
szívesen látták. A sok császárt látott provincia, 
Pannónia, különösen is müveit volt éa az I. század 
ótaa kereszténységnek máig le 6ok emlékét őrzi. A 
római limes azoban a népek ütései alatt összetört, 
a hadiazerenose változáeaiban kelták, jazigok, mar- 
komannok, kvádok, kérpok, gótok, hunok, germánok, a- 
varok. frankok, szlávok tűntek föl, sodródtak a Duna-



medencében. A aagyar állaavezetés— még a keresztény
nél hivatalos fölvétele előtt —  , a barátságban itt 
élő népeknek meghagyta szálláshelyét, foglalkozását,
« igj páratlanul egys«S#a •* erős állaaot létesített.

Leó császár taktikája. Bíborban született Kons- - 
L«ntln Tájékoztatása fia, Romanus száaára, valaaint a 
korabeli arab történetirók följegyzései szerint a aa- 
*yar néppel valami uj Jelent aeg Európában: olyan 
iép, jelyet a kereszténység és aohamedán ugyan po- 
ón y n a k  nevezett, de amelynek emberséges és nemem Jel
lemvonásai tiszteletet, ketonal tudománya félelmet 
ébresztett. Egy-Isten iaádásuk bálványt nem tűrt aeg 
éa "erkölcsi állapotaiba ie kedvező világot vet az 
emberáldozatok teljes hiánya, a többn*Jüségtől való 
Idegenkedés, az eskü szentsége c azon körülmény is, 
hogy a kereszténység első tanítóinak nea kelljtt köz
öttük— , aint a köbbi barbár népeknél—  vérükkel fi
zetniük a hitbuzgó merészségüket."V

A KALANDOR LELKÜLET ELLENI &ARC ^
A Káma-Volga menti őshazából a keletről érkező 

néphullámok szorították ki az ogurokat, részben észak
ra a fián ágat, részint délre a magyar ágat. Ilyen ok
ból érkeztek annakidején ide az Ural keleti lejtőiről,
111. az Ob és Irtisz vidékéről/székely rovásírás/,i- 
de pedig az iráni tájakról Chorezaen keresztül /ásatá- 
808 leletek!/. A szálak Innen legújabb és sok vonatko
zásban egybehangzó adatok alapján Suaérra^/ MUTATNAK. 
Tnnen az 5si, a aaga korában páratlan aüveltségü és 
szinte előzaények nélkül megjelenő suaér nép az észak
nyugat felSl ránehezedő akkád-babiloniai sémi népek 
•1*1 Irán felé, északkeleti irányba tértek ki. Minde
nütt ugyanazok a körülmények indították meg a további 
vándorlást: kényszerhelyzet, nemhóditás, nem meglévő 
civilizációk és kultúrák lerombolása, hanem ennek aég 
politikailag aeg nea szervezett vidékeken való fölépí
tése és gazdagítása, miközben az előmagyaraág áldozat
ként ég, önmagát eaésfctve, aás népek Javát szolgálva 
mindazoknak az értékeknek érdekében, amikért egyének 
és népeknek egyáltalán érdemes élni.

A kalandozások ellenben főként az erő megmutatá
sára, zsákmány és szolga szerzésére voltak alkalmasak.

Maga a vezér, Árpád és utódai NEM vezettek ka
landozó hadjáratokat. A törzsvezérek szánták rá magu
kat. Egyik oka, az avar testvérektől elrabolt, nyugat- 
rahurcolt mérhetetlen kincs aegtalálása és visszaho- 
záaa. Másfelől, Artoaonov 700 körűire teszi /József



c&r 620 ktJrUlr*/ Bulán kazár fejedelemnek azt ai 
•IhatArozását, hogy megengedi országában a maidó 
vallást. Igen Jellemző amit ezzel kapcsolatban a 
Cambridge! Névtelen állit. Eszerint egy elkazároso- 
dott zsidó vezető, aki rabl&hadjáratban kitüntette 
magát, zsidó feleségével és apósával együtt győzte 
mén Bul&nt ennek a lépésnek előnyeiről. A görögök és 
arabok tiltakoztak, de a kazáriai zsidók lelkesen áll
tak az eszme szolgálatába. Arra is utal egy hagyomány 
hogy hajókon zsidók ezrei érkeztek Kazáriába és ott 
befogadást kértek, mert üldözöttek — amint mondották... 
Bulánnál kivi'íák, hogy távolítsa el a jövendőmondókat 
--Írja levelében József cár. Tehát azokat távolították 
el legelőször, akik a nemzsidó oldalon állottak és a 
türk nép hagyományait ápolták.Bulánon keresztül a Tal- 
mudisták rábeszélték a többi kazár fejedelmet, sőt ma
gát a kagánt is, hogy zsidóvá legyen. Ezekután— foly
tatja József cár levele: Bulán fölsőbb sugallatra el
határozta, hogy épit egy templomot, és hogy megszerez
ze az ehhez szükséges kincseket, rablóhadjáratot szer
vezett egy Kaukázusban fekvő vidék ellen. Elpusztítot
ta azt és nagy zsákmányt gyűjtött. ' A rablóhadjárat 
sikerével s a gyiljtött kincsekkel nem volt nehéz egy 
türk vezérhez zsidó nőt adni feleségül. Ezek leszár
mazottai pedig az állandó és céltudatos Talmudista 
hatás alatt fokozatosan kezükbe vonták össze a tény
leges fShatalmat, a türk kagánt pedig lassan csupán 
nemzeti szimbólummá sorvasztották. A Biblia tekinté
lyével 16 megakarták erősíteni a viszonyt a talmudis
ta fejedelem és a legerősebb kazár vezető, a tarchánok 
között. Ez a kettős fejedelemség Kazáriában nem volt 
?égl hagyománymegőrzése, hanem uj történeti képződ
mény, mely egy uralkodó dinasztiának egy másikkal való 
fölváltása során lépett föl, meghatározott körülményr között,— állapítja meg Artamonov, majd igy folytatja: 
az uj állami szervezet összekapcsolódott a régi for
mával, melynek már régóta elveszett az eredetijelen- 
tősége, jelentése. A türk birodalom szétesése a ka- 
zárpknál akkor kezdőéUtt, mikor a türk dinasztia ke
zéből á Talmndot tanult helyi kazár vezérekre támasz
kodó fejedelem kivette a hatalmat a vallás és Isten 
nevében. A fejedelem számára ez a kisszámú vezetőré
teg biztosította a privilegizált helyet az államban.
A fejedelem viszont biztosította ennek a rétegnek a 
hatalmát saját népétől függetlenül, sőt a talmudiz- 
museal kiszakította ezt a réteget abból a népi kö
zösségből, melyből kinőtt, hiszen a kazár nép idege
nül állt szemben a zsidósággal. Ennek a tanult ré-



tejnek a jelentősége annyira nagy lett, hogy végül •- 
*yik képviselőjének sikerült saját kesében összponto
sítani az államhatalom egészét, a kajánt egy hallgató 
bábbá téré, akit a népnek mutogattak a bitorlás ellep- 
lezésére. A tiirk kagán kénytelen volt fölvenni az ál
lam zKldó^si^asásu tényleges fejéhek a vallását és 
pzt állani szimbólummá formálni inkább vallási, mint 
politikai téren. Ez a tényleges hatalmat biztosító 
zfidó egyéniség a kazár uralkodóház uj alapítója lett. 
Kl5bb bek, azután kagán bek és azután cár.*' Ez volt 
Obadja, aki 800 körül a nyilt államcsíny végrehajtó
ja lett, mindenkire kényszeritve a talmudizmust.

As uj zsidó cárok zsoldos katonaságra, uzokra és 
besenyőkra támaszkodott és a maguk kezében tartották 
az összes jó állami állásokat és meggazdagodtak az 
átmeneti kereskedelem révén és hittestvéreiket meg
erősítvén a helyi vezetők rovására?' De József cár 
az igazság ellen vét— mondja Artamonov— , mikor azt 
állítja, hogy a kazárok a zsidó vallás fölvétele után 
érték el hóditási sikereiket. Éppen fordítva van. A 
nagy hódításokat a türk vezérek vitték végbe és a IX. 
században a kazároknak csak honvédő és nem mindig si
keres háborúik voltak. Tehát megállapíthatjuk, hogy 
ebben a forrásban a monarchikus tendencia győz a tör
téneti pontosság fölött.

Egy jó évszázad alatt K-azária megszűnt a laza 
szövetségben élő hatalmas tűrk nomád népek szabad 
országa lenni. A Talmud útmutatásai szerint egy a- 
ránvlag ki* csoport titkos összeesküvéssel fokoza
tosan beépUlt az egyes törzsekbe. Mikor Obadjá a 
nyilt színre lépett, s meghirdette a mindenki számá
ra kötelező uj hitet, tulajdonképpen tudva-nemtudva 
a kazár nép kiirtását kezdte meg. Titkos megfigyelő
in keresztül Jól tudta, hogy a kazárok még idegenebbül 
éllnak szemben a zsidókkal, mint mikor befogadták őket. 
Obadja a törzseket egymás ellen játszotta ki, buzgón 
sürgetve a Talmud elismerését. Behívta az uz és bese
nyő seregeket. Zsoldosaivá fogadta őket és Sarkéi vá
rosában a véres háború végen már idegen zsoldosok őr
zik a kazárok nélküli Kazáriában a mintegy 200 elzsi- 
dóaodott kazár vezető osalád hatalmát és vagyonát...

A magyarok a fölkelők oldalára álltak. Jól meg
figyelték a talmudista hatalomátvétel minden lépését... 
Ismét ősi gyakorlatú# szerint Jártak el: kitértek a 
rájuk zúdított seregek elől és Etelközbe húzódtak... 
nyugat felé, Int már szó volt erről.A kazárial veze
tőség azonban nem akart lemondani a magyarokról. E- 
13bb nyájas szavakkal próbálkozott. Zsoldosokká fo-



*adta volna őket a besenyők helyett ha ismét szövet
ségre lépnek Kazáriával. A magyarok válasza: a vérszer- 
z’Sdéss*! szorosabbra vonták szövetségüket.így került 
sor a Bizáncon keresztül kitervelt provokációra. A ma- 
aa 07árok veszedelmes szomszédokká váltak kazárla szá
mára. Mivel teljesen kiismerték a talmudi eljárásmó
dot, ezért pusztulniok kellett volna. Ha vállalkoz
tak volna a besenyők helyett, á Bérsük a teljes ki
irtás lett volna egy másik zsoldos sereg által....
"Hozd életveszélybe éB ne szabadítsad ki őket"/Aboda 
Zara 26 a.b. Qoldachmidt, Leipzig,l885/. És a zsol
dosokat rászabadították az etelközi védtelen táborra... 
Közben a nyugat felé húzódó magyarokkal szüntelenül 
kapcsolatokat akartak teremteni.A magyarokhoz csatla
kozott talmudellenes kazár, a kábar, népnek is igen 
"előnyös" kereskedelmi ajánlatokkal megukhoz akarták 
őket fUzni. Tény, hogy a Kárpátok keleti lejtőjénél 
a magyarság egy része végleges szálláshelyre rendel
kezett be. A folyóparti ligetek és legelők békés ha
zával kecsegtették a rettenetes árulás által sebzett 
hépet. A többség azonbanminél messzebb akart vonulni...

Kár, hogy a történészek mindezekről lényegében 
hallgatnak. Föltűnő, toogy az erre vonatkozó okmányok, 
adatok és müvek fokozatosan eltűnnek a levéltárakból, 
és könyvtárakból nemcsak Magyarországon, hanem egész 
Európában és Ameriitában is. Mintha titkos összjáték- 
kalmég az emlékét is ki akarnák irtani egyesek a pél
dátlan népirtásnak. Ugyanekkor pedig a keresztény név 
pék hibáival foglalkozó müvek «özönével árasztják el 
a könyvtárakat is és a közvéleményt is. Pl.Hibáry idé
zett müvében háromszáz év alatt az Ibér félszigeten 
a spanyol inkvizíció mintegy 300.000 háláik okozott 
/V.606/ és oldalakat betölt az ezzel kapcsolatbani 
részletek felháborodott hangú leírása. Ugyanez a mű a 
magyarok lebédiai tartózkodásával kapcsolatban csak 
azt Írja, hogy a kazárok szomszédságában éltek, a tal- 
mudieta államcsínyről és a magyarság kettészakitásá- 
ról nem közöl adatot /IV.3^5./. Egy lappal később 
említi, hogy Etelközben kb. félmillió ember /magyar" 
semmisült meg egyetlen rajtaütéskor /IV.3^6/. Tény, 
hogy a magyarok jelentős utóvédeket hagynak hátira, 
de a Kárpátok keleti lejtőjénél maradt magyarok sze
repe még nem tisztázott. Miért kímélték őket a besenyők7 
&Idős vezér halálával kapcsolatos körülmények sincse
nek tisztázva, 1/ de tény, hogy a magyar utóvédekre 
szinte számtalan besenyő, kun, tatár támadás zúdul
hatott. . .Későbben, pedig ezen a vidéken, mely később 
a magyar királyok védelme alatt áll, majd magyar hű
béres tartomány lesz, a magyarság meggyengül, megfo-



■tkozlk, megindul a zsidó, talmudista ás oláh népek 
' ■ints észrevétlen beszivárgása.

A bagdadi kalifátusból időnként kirajzó mene- 
r , ló Z6idók előszeretettel vonultak nyugat felé, a ké
ri ixii Kunországba, majd Galíciának, Bukovinának, Va- 
nhIának vidékére. Rendkívül érdekes, hogy csupán a

► i 'i, századvégi Románia, mely nem foglalta még magába 
" Később Európa által az első világháború végén konc- 
K»int odadobott Erdélyt, '♦OO.OOO főnyi zsidót mutat ki 
I M')0 körül.

A honfoglalók az uj hazában egészen uj vonásokat 
mutatnak, a földmüves-állattenyésztő-kézmüves magyar 
n•-p addig is járt nyugatra földerítés, legelőkeresés 
fÍjából, de sohasem vagyongyűjtésért. Sőt, Artamonov 
r-nzletesen leirja az eddig figyelemre nem méltatott 
vrSnika-részletet, ahogyan a Bizáncot segitő magyarok 
viselkedtek a hadizsákmánnyal kapcsolatban. A Simeon 
iî lirír csapatai feletti győzelem nyomán nagy zsákmány
hoz Jutottak a magyarok de azt nem vitték magukkal,

1«nem Bizáncnak, szövetségesüknek Juttatták el.Ez Jól 
mutatta a magyarok önzetlenségét s a pénzimádat teljes 
h1Anyát a magyar vezérek Jellemében./Ribáry leírása 
lényegében hasonló/*

A kordovai kalifa tisztában volt a zsidó kereske
dik szerepével Magyarországon és Prágában is. így a 
zsákmány értékesítésének Jó lehetősége volt.

A XV.-XVI.sz. fordulóján élt Aventinus nevű bajor 
udvari történész, aki Annales Boiorum c. müvében ezt 
Írja a "kalandozásokról": "Nemcsak a magyarok dicsősé
géért hanem a puszta létért is kellett harcolniok a 
magyaroknak s igy érthető, hogy a támadásoknak heve
den ellenállottak."

Á * v'

BEVEZETŐ HADMŰVELETEK 899-9 0 7.

1/ Árpád 899. évi itáliai hadjáratát az a stra
tégiai biztositó elgondolás váltotta ki, hogy a Felső- 
itáliát birtokló németség és az itáliaiak Magyaror
szágot veszélyeztették. Ezért sietett Berengár leve
résére. De mivel számolt azzal, hogy Berengár a né
meteket hívhatja segítségül, 900-ban előnyomúlt a 
Traun folyóig / a mai Linz-Qanunden vonalig/, hogy az 
esetleges német támadás a gyepü-területen és ne Ma
gyarország területén következhessen be.

2/ 906-ban Árpád II. Szvatopluk morva fejedelmet 
verte le, aki a 893-ban már levert Szvatoplukhoz ha- 
eon!6an "Nagyszláv Birodalmat" kívánt alapítani. Árpád



a norva területeket Magyarországhoz csatolta és Így 
csak a morva fönnhatóság alól szabadult csehek léphet
tek szövetségre a németekkel— a magyarok ellen...

3/ Árpád 90’-ben Fozsonynál tönkreverte Gyermek 
Lajos német királynék a Duna mindkét oldalán előnyo
mult, pUapökök által vezetett két aeregét. /Árpád itt 
kapott halálos sebet Luitprand mérgezett nyilától./ 
Majd a magyar sereg Enssburgra nyomult elő, ahol a 
tartalék sereget és szétverte és ahol a király is el
esett a bajor nemesség szinejavával együtt.

Ugyanakkor a Lengyelországban uralomra jutott 
Fiast uralkodóház a német császár hűbérese lett. Ma
gyarországot északról is veszély fenyegette. Az uj, 
erőrekapott Bizánci osászárság a Balkán fölötti u- 
ralma révén délről ia veszélyeztette Magyarországot.

>C v
KISEBB SEGÍTŐ VÁLLALKOZÁSOK 907-933.

1/ 915-l6-ban a Thüringiai, Schwabe és Frankén 
tartományok ellen folytak támadások Arnulf bajor her
ceg kérésére, aki a Gyermek Lajost követő német ki
rály Üldözése elől Magyarországra, Kál vezérhez, Bul- 
csu horka apjához menekült, akinek lányát feleségül 
in vette. Ennek unokája Gizella, aki István felesége 
lett. 2/917-ben Elzászra, Lotharingiára támadnak egy 
Kondrád elleni koncentrált támadáa keretében, aig 
Burghardt sváb herceg Schwabenből, Arnulf pedig Ba
jorországból támad.

3/ 919-ben Burghardt éa Arnulf a magyarokkal 
szövetségre lépMadarász Henrik ellen és ezt Arnulf 
929-ben Bulceuval megújítja, mire Henrik 927-től 936- 
ig terjedő időre évi adófizetés ellenében békét kér.
Ez a 9 esztendő Jelentette a magyarság európai hatal
mának egyik csúcspontját éa erre az időre esnek a
II.Berengár északitáliai királyt megaegitő hadművele
tek Rudolf burgándl király ellen, éBpedigi

921, 923 ée92ít-ben, mert Rudolf 923-ban döntő 
caapáat mért II. Berengárra és Felsőitália ura lesz.
A magyarok ezért Burgundiát végégpusztitjak, de mégis 
Rudolf marad ura Italia felső részének)

926-ban, Hugó provencei herceg kérésére a magya
rok verik meg Rudolfot és végigpueztltják Elfcászt, 
Lotharingiát. Verdunt és az Andeaek vidékét, majd meg
sarcolják Toszkánát és Rómát is fenyegetik.



■.yőzelmes hadjáratok:
4}9=Brenta. 902-906=Moravi«. 910=Rajnavidék.
•12= Franciaország. 917= Basel. 9l8=Bremen. 
i?S= Délitália,onnan az Alpokon keresztül az 
/• tlantl óceánig. 926= Szent Gallen. 927= Bulgária 

Merseburg, 93^= Bizánc. 937= Swábia éa 
Franciaország. 9**3= Spanyolország. 9^7= Itália.

Görögország. 951= Északitália. 95**= Burgundia 
én Belgium. 959-969= Balkán hadjárat Konstantiná
polyi*.
/01-ben a Krajnán és Friaulon keresztül Itáliába 

v *> 7.ető~ut neve: "STRADA HUNGARORUM" /Marcali/ mely a 
/.unráb melletti Grécvárról indul ki /Győrfy/.

A 900-ban Bajorországra támadt magyar sereg az Enne 
i lyótól indult el. Ekkor építették Ennaburgot, mint 

tárvárat, a bajorok. 906-ban az Elba mentén Száazor- 
>/ágba vonul egy csapat. 907-ben már Kelet-Styria is 
magyar kézen van. Nagy Károly Ostmarkja megsemmisült. 
ioö, 909, 910, 911* a szászok, svábok-alemannok, a 
keleti frankok földje és a Rajnavidék elleni magyar 
támadások évszámai. 913-avábországból visszatérve,
-<7. Inn aellett vereséget szenvednek. Hóman szerint 
ekkor vesztették el a mesés "Operenciát" azaz az Ober- 
Fnna '/ragy Ob dér Enns=az Ennsen túl/ vidékét, Felső 
Ausztriát. 917-es adat szerint a magyarok nyugati ha
tóra az Enna folyó volt, északabbra pedig mélyen bent 
Morvaországban haladt. Brémát 915-ben már oseh segéd- 
csapatoktól kisérve sarcolták meg.
lU'-ban Welsnél vereséget szenvedtek a bajoroktól, me 
" bajoror'zági hegemóniájuk elvesztését eredményezte. 
u9S-ban a magyarok Pannóniát — a császár főhatósága 
nlatt 4116 hlibéres tartományt—  DÉLRŐL megkerülve tá
madnak Nyugatra, 900-ban viszont már az Bana torko
latvidékéről. Pannónia elfoglalása tehát Alsó-Auszt- 
r la és Stájerországnak meghódításával egyidejű. 
a nemzetközi történészek grandiózus ténynek írják üwnnl- 
.. «1 Alpokon történt átvonulását. Ugyanaz a nyugati tör
ténész gárda elhallgatja a magyarok, 923-i hadjáratát 
i T.ikor Berengár megölése ürügyén támadtak Itáliára,
!.pvették Páduát, betörtek Svájcba, és a Jurán át Dél- 
Frunciaorezágba vonultak, majd Lombardiáan át tértek 
hfií.’A magyar lovaaaág ugyanazon a déli Alpokon vo
nult nyugatra és vissza, ahol Hannibál. 2l8.Kr.e.
A történetmondók rosszindulata tombol ellenünk...pl. 
a 933-aa szászországi és thüringiai vereségünket 
mérföldkőként állítják be. Katonai erőnk éa Bzelle-



műnk "töréséről" Írnak. Ugyanakkor elhallgatják azt, 
hogy ugyanabban az évben Bizáncot le támadtuk éa Kon- 
atantinápoly falaiig vonultunk. A következő évben pe
dig iámét a Rajnánál, Elzáaz-Lotharingiában, Burgundi

ában éa Dél-Framciaországban "kalandoztunk."
933-ban na*y aagyar sereg tört Szászorezúgra és Thiiringi- 
ára. A két réazre oszlott aereget azonban a német lovagi 
haderő Sonderahauaennél ée Meraeburgnál /a Riade mellett/ 
megverte /aárciua 15./ A "kalandozáaok" a határmenti tör- 
zaek eryéni vállalkozásai voltak, amire nem vetették be 
teljes haderejüket. Független hadivállalkozások voltak a 
köZDonti erőfcelJ eeebb haderő éa az ország déli vagy kele
ti törzaeinek haderejétől.
9'*l-ben Itáliába törtek, onnan Spanyolországba.950-ben 
Bajororezág. 951-ben Itália, onnan Dél-Franciaorazág. 
953-ban szövetség Ludolf alleaann herceggel, Ottó ellen a 
95*t tavaszán Konrád Lotharingiai herceg vezetéaével pusz
tították a néaet birodaloa déli tartoaányait, majd Bur
gundián, Svájcon éa Itália éazakl réazén kereaztül tértek 
haza. 955-ben két oazlopban Bajorországra törtek. A ro
konaival kibékült I.Ottó a aereget Augaburgnál megzavar
ta /Augaburgot ostromolták/ éa aug. 10-én a Lech mezején 
megverte. A aáaik ceapat vereség nélkül hazaérkezett.
Mint látjuk, a törtébetirók éa történészek azt ia el
hallgatják, hogy nyugati portyázáaaink kb. negyven azáza- 
lékát nyugati éa itáliai fejedelaek aeghiváaából történ
tek. Est a katonai éa etikai fogyatékoaaágaikat cár nem 
szeretik történelemmé tenni...

"91^-ben Botond Felaő-Olaazorazágban Hugó olaaz ki
rály ellen a kié burgundi Rudolfnak aegédjeként volt ki- 
küldve, de aiután az ellenfelek ütköződéae előtt kie
gyeztek, Botond Hugó aeghiváaáre aegédül szegődött Rakau 
az oaajádok kalifája ellen, honnan vagy 3o napi caatáro- 
záa után nagy zaákaánnyal a az üldözéaek elől a Spanyol- 
ország hátsó szélein hozzácaatlakozott vagy 2000 cigány 
caaláddal tért viasza hadijáratból a* országba."1/

A helyzet e<tyre több veezedelmet rejtett aagában. A 
megtámadott népek szervezett ellenálláaát szította föl éa 
Jel^nt^a vérveszteségeket okoztak, neazetünknek.Az egyea 
törzs k nagy azabadaágát aeg kellett szüntetni, azüklteni. 
Árpád egyea engedetlen törzaet azéttelepitett az orazág- 
ban,Sulyoa aulaaztáa,hogy a történéazek éa Írók miirt nea 
vizagálták aeg alaposabban ennek a kornak történetét. A 
aagyaraág vezetői látták, hogy a kordovai kalifának igen 
Jó azolgálatot tett volna Józeef, Kazária cárja, ha aeg 
tudta volna azerezni az északról reá nehezedő aórok elleni 
öaazefogáat éa általában az európai kereszténységet öseze-



jzó aagynr hadjáratot. A kordobai-kazáriai levelezés, az 
' :>o«n említett közép-európai Baldó kereskedő központok 
?giteégével sár egyenes ulat készített a aagyarságnak 

mint Kazár!a uj és tehetségesebb zsoldosseregének zsidó 
érdekekért való föláldozására. A aagyar vezérek azonban—
: észint a Bizánc és a német-római császárság felől tapasz
talt ellenállás alatt is, ie saját politikai tapasztala
ik alapján is*-tovább folytatták a Vérezerződéesel meg- 
vpsdett főhatalom központosítását.A kazáriai mintára át- 
n<-netileg érvényre juttatott kefctős fejedelmséjet /Gyula- 
■'•nde/ megszüntették, de csak Taksony vezérnek sikerült 
17. Ottó néaet császártól Au^sburg mellett 95^-ben és Barda6 
rrr'ög vezértől Drinápoly Tellett 968-ban elszenvedett vere-
■ éltek lélektani hatását is kihasználva minden kalandozást 
végérvényesen eltiltani és a vezér föhatalmát megsziládi- 
•«ni. /A fejedelmek uralkodást sorrendJével kapcsolatban 

adatokat elemez Heckenast Gusztáv: Fejedelmi /királyi/
'/.olg^lónéppk a korai Árpád korban./Akad.Kiadó.É.53/197o/ 

Feldolgozásra vár még a teljes némaságba burkolt Vi
king - Magyar kapcsolatok. A Kievben kialakult Jóviszony 
ipa szűnhetett aeg. A vikingek is a kilencedik századtól 
a tizedik 6zázad közepéig, aint a magyarok, "kalandozták" 
Kurópát, nyugat-európát ée Bizáncot. Véletlen-e, hogy 
Leif Erichson nevelőepja a magyar /turk/ származású Tirkir 
volt, aki Amerika földjébe ültette az első szőlővenyigéket. 
Hihető-e az, hogy a teljes Európa elleni hadjardokban • 
két népnek nea voltak kapcsolatai? Soha. A magyarok leál
lásával Európa kétirányuvédekezéee egyirányúvá válva, 
a vikingek is megszüntették hadjárataikat.

KERESZTÉNYSÉG

Taksonynak fia, Géza lett az utód, akinek felesége 
Sarolta a Bizáncba kezesül küldött és ott aegkereeztel- 
kedett erdélyi vajdának. Gyulának leánya, buzgó keresz
tény volt. Valószínűleg döntő szerepe voltabban, hogy 
Géza a kereszténység fölvétele aellett döntött. A Bizánc
cal kapcsolatos etelközi keserű tapasztalatok mellett 
I. Ottó követének, Bruns verduni püspök látogatásának a- 
zonban döntn szerepe volt abban, hogy 973-ban aagyar kö
vetek jelentek aeg I.Ottónál és RÓMAI hithirdetőket hív
tak az országba.

Géza aásodik felesége Miciszláv lengyel fejedelea 
húga, Ad-lheid volt, akinek hatására Szent Adalbert és 
bencései Jöttek az országba. Gézát és aég első feleségétől 
született fiát, Vajkot Sfft Adalbért keresztelte aeg.l/



Vajk az István nevet kd,,tp., felségül pedig Gizellát, 
Henrik bajor herceg lányát. Sít István elődeinek politi
káját folytatva, IT. Szilveszter paptól kért/l/koronát, 
ée apostoli inté̂ K-'-iisfici: * aeg« rőaitéat. Nem úgy, mint 
ugyanabban ;J ■ ?.n, Holí-t zl áv lengyel fejedelem, aki
nek I. Ötté a;n«íi császár tette fejére a koronát ée igy 
már előbb hűl)* roaé’ é fette.

Szent Istvánt 1GOO augusztus 15.-én koronázta meg 
Asztrik eoetergoni éraekt A modern európai keresztény 
■agyar királyság, mely politikailag rendkívül érett 
magyar nép ősi. hagyományaira éa a pápa legfőbb tekln- 
+p~yír» támaszkodott.

Tény, hogy az első századig visszanyúló pannoniéi 
/•‘ippztényeéggel való közvetlen találkozás mély benyomást 
tett a magyarságra.A fenékpusztai, óbudai /Aquincum/, 
b táci /Oorslum/ a 6Zombathe>yi /Savaria/, eszéki /Mursa/ 
pécpi /Sopianae/ és sok más helyen talált bazilikák, 111-
kápolnák a krisztusi hit erejéről, Művészetéről és 
nemességéről tanúskodtak. Az aquincumi katonaváros 
hatalmas épületekkel érte meg Árpád vezér megérkezé
sét annyira, hogy Árpád a körszinház bástyáiban is > 
rendezett be vezérl szállást. Az is tény, hogy az 
itt *alílt gyér lakosság tovább végezhette békés 
munkáját és keresztény hitének gyakorlását. A salz
burgi érsekség följegyzéseiben a honfoglalás előtti 
évtizedekben sok kápolnát é6 templomot szenteltek 
f<Jl Pannóniában, mely akkor egyházilag hozzá tarto
zott. Az ország déli részén a bizánci egyháznak 
voltak kolostorai, templomai és hivei, akik szintén 
■ég a római császárság idejéig visszanyúló hagyomá
nyokat és emlékeket mondhatta magáénak, pl. Siscia 
/Sziszek/,Cibalae /ma Vinkovce/, Siraiua /Szerem', 
ma Mltrovioa/, Singidunü* /Nándorfehérvár, maBelg- 
rád/ stb. városokban. Az is már részletesen ismert, 
hogy a vándorló magyarság «ár az V. századtól érint
kezésbe jutott a kereszténységgel.

Rendkívül buzgó és amellett a világi tudomá
nyokban is Jártas, szilárd jellemU és egyszeri! é- 
letmódot élő szerzetesek, hlthirdetSk, is nagy ha
tással voltak a sok nemes Jellemvonással ékes ma
gyarokra.A talmudista hit propagálói nem ilyen be
nyomást hagytak a népnek még nagyon is friss emlé
kezetében. A keresztény hirdetők fegyveres hatalom 
kísérete nélkUl nyíltan és őszintén hirdették épp 
azt a hitet, amelynek tanítása a talmudi cselszö
vésekkel teljesen ellentétben állt. Ugyanakkor a 
keresztény államok tiszteletben tartották az or-



nzí* határait én fenyegetések nélkül küldték el 
hitük köve tőit, legalább is a kezdetben. Egy bölos 
és neaes, tág ’.átöhatáru vezérhez volt illő Géza 
fejedelem kijelentése: "Elég hatalmas vagyok ahhoz, 
hogy két Istennek irt szolgáljak."— hiszen a magya
rok égben lakó aagy Istene és Krisztus nea is ál
lottak egymással szemben... Qéza fejedelem nagy meg
látásait, kapcsolatait és elhatározásait fiának, 
Istvánnak adta tovább.1' A Bencések nagy hatással 
voltak Istvánra. Az annyi uaztuláat és szenvedést 
megélt és az állandóan lesben álló talmudista ki
zsákmányolást vággyal szembeni magyar nép, szabad
ságának és fejlődésének akkor egyetlen biztosíté
kát a keresztény tanítás szellemében való élettel 
és éberséggel hitte állandósítani. Lényegében Ilyen 
következtetésre jutott el, ugyancsak kazáriri ta
pasztalatok alatt, az akkor már talmudisták vezetése 
alatt álló Kazária által adófizetésre kényszaritett 
és állandóan szorongatott, a Rusz-törzsből való 
szláv népektől segítségül behívott normannok vezéri 
törzse. Purik 862-ben Jelent meg a normann csapat—  
a varegek--élén Novgorodnál. A Dnyeperen kétszáz 
hajival vonultak le a Fekete temgerig. Kievben ren
dezték be fővárosukat. Hurik utóda, Jelgi, minden 
ezlÁv törzsnek eltiltotta a kazár adó további fi
zetését. Sv-tosláv a Don torkolatától, fia Valdemár 
/Rurlk dédunokája utolsó Fekete-tenger melléki bir
tokaiból is kiszorította a kazáriai vékony talmudis
ta uralkodó osztály zsoldos seregeit és az egykori 
KazárHban megtelepszenek a normannok. Valdemár és 
első utódja a kazár cári elmet is fölveszi, de nem 
a legyőzött talmudi lelkiséget és világnézetet, ha
nem a tőlük sokszor fenyegetett éa megsarcolt Bizánc 
hitét, a kereszténységet veszik föl. Qckor már a 
Skandináv őshazával lassan fölbomlik a normannok 
öBszekttttetése éa egy néppé olvadanak a szlávokkal. 
Lehetelmn nem észrevennünk a Vladimír és Árpád küz
delmei között az elvesztett hatalmát kerülő utón, 
különféle trükkökkel visszaszerezni akaró talmudis
ta próbálkozásokkal) szemben. Nastor krónikás szarint 
Valdimir "Kievben egyedül kezdett uralkodni," nor- 
cannok és szlávok orosz nemzet gyanánt lépnek a tör
ténelem színterére.2/ a párhuzam azért is renákivül 
jelentőségű, mert nem "antiszemitizmusról" volt szó( 
nea "keresztények részéről zsidókkal szembeni gyűlö
let" szerepelt és nem is "keresfcteshadjárat" vagy 
"Izgatás", hanem életerős, bátor, nemesgondolkodá- 
su "pogány" népek természetes emberi Ítélet szerin
ti szabad döntésről.Ebben látta mindkét nép a Jövő
lének és fejlődésének biztosítékát.



PANNONIA I ELŐZMÉNYEK POLITIKAI SÍKON

Mikor a róni': . lit:6 a keletről Jövő mind erő
sebb tAmadípok s]su íipeadozai kezdett a II. század 
Hanoiik felében, mnid véglegesen megnyílt, anikor a 
rónaiak ^33-ban t-ljesen átadták Pannomiát a hunoknak, 
a rónai aikotaá.iy tovább élt Pannóniában.Lehetőségen 
belül érvényesült la mindig a római jogon fölnöveke
dett nemzedékek továbbadódó hagyományai erejében.Ez
zel páratlanul szilárd és vonzó keretet adott,, aján
lott föl az egymásután föltűnő es elviharzó népeknek 
a békés egymásmelletti élés megszervezésére. Ennek 
az is oka volt, hogy a római jog, a ius gentium, az 
alapvető emberi jogok gyökereit lényegében helyesen 
látta meg és ezért a keresztény tanítás emberi e- 
gyenlőségének szellemében egyre Jobban tökéletesed
hetett. Ac antik Bómából az P&x Romana, az egyeniő- 
Jogu polgárság eszméje, éppen a kereszténység révén 
terjedhetett el a kifejlődésben lévő uj világban. )

"Most mikor én Konstantinus Augustua és én 
Licinius Augustua szerencsésen Milánóban találkoz
tunk én mindent, ami a közélet biztonságát illeti, 
megtanávskoztuk, egyebek között elhatároztuk— ami 
nézetllnk szerint sokak hasznára lesz — , elsősorban 
az* kell elrendeznünk, amin az Isten tisztelete 
nyugszik. Vagyi6 mindenkinek megadjuk az engedélyt, 
hogy azt a vallást kövesse, amelyiket akarja, hogy 
igy at istenség az ő égi trónusán /bármilyen le
gyen is az/, irányunkban kegyesnek és Jóságosnak mu- 
tatkozhaesék. .."--mondja ki iinnapélyesen a 313. Jú
nius 13-án kelt milánói rendelet.

Ebben már benne lüktet a három évszázad keresz
tény vértanúinak győzelma hite előtti hódolat és a 
hóditó népek dübörgő lovasseregeinek támadása elleni 
oltalom reménysége. A népvándorlás fölzaklatott né
pei is Jobb, biztonságosabb, rendezettebb világ után 
vágyakoztak és est csak a vértanuk hitétől kaphatták 
meg. A limes tulajdonképpen nem dőlt össze, hanem a 
keresztény testvériség szelleméből kinyílt és kitá
rult, hogy minden népet befogadjon. Ez az uj világ

letőben van. Nem valósult meg teljesek pe amit kez
detben csak a hit ősei, hősei hirdettek, ma már a 
társadalomtudomáyn és az emberiség világszervezete 
tudományos igazságaként is hirdeti. Alig van terület 
a földkerekségenahol már a kőkorszak óta jobban tud



nánk fiftyelniaz emberi akarások és latén kegyelmének 
cFodálato6 Saezeszövődését, kinzó vajúdások után a 
békés - viszonylag békés-- megnyugvás megérkezését, 
mint a Kfrpát-medencében, ahol az ősi ural-altáji és 
lndo-eur^pai népek kölceönhátáeából rendkívül magas- 
szintű értílmi és akarati műveltség, tudás és Jellem 
smber és ember iránti megbecsülés eresztett mély gyö
keret az emberiség történelmének talajába. Mindez 
különösen all éppen a népvándorlást magábazáró első 
évezredre /Részletesebben 1.: Tóth József: A panno
niéi kereszténység első évezrede c-kézirata/ ______

A Duna-Tisza közben az ősi szittya szarmaták, 
a Felső-Tisza mellett a Jazigok, és a vandálok haa- 
ding ága, Erdélyben a gótok és gepidák, a Felvidéken 
a kvádok és markomaanok támadnak a limes irányába. 
Constantinus személyesen többször is Pannóniában jár 
hogy a védelmet megszervezze, fia II. Constantinus a 
délpannoniai Valentinianus hasonlóképpen, Theodosiua 
fővezér maga irányítja innen sikeresen Szerémvédelmét. 
Constantinus több ütközetben visszaveri a kvádokat, 
a Jazigok ellen pedig támadó hadjáratot indit. Érde
kes epizódot idéz a Pilisi utikalauz ebből az időből. 
/Megjelent 1967-ben Bpesten. Sport. A szerkesztő 
munkaközösség tagjai: Dr. Dénes György, Lajos Ferenc, 
dr.Mezei Iván, dr Pápa Miklós, ko. oldal./

"Az Aquincumtól északnyugatra elterülő eikságon 
a r^mal katonasággal körülzárt, fegyvereiktől meg
fosztott ée öarzeterelt Jazig tömeget egy összetákolt 
tribünről maga a császár korholtaés szigorú büntetés
sel fenyegette őket. ConetantinuB beszéde közben a 
Jazig foglyok közül az egyik földobálta a saruit a 
levegőbe és elkiáltotta magáti"Marha| Marhat" Ezt 
Amianus Marcellinus a római történetíró beszéli el.
A azó Jelentését a latin történetiró nem ismerte. 
Szerinte harcbahiváet Jelenthetett, mert erre a fegy
vertelen jazigok megrohanták a császári emelvényt, 
legázolták a testőraéget és a császár is csak üggyel 
bajjal menekült a fölállított légiók védelmébe."/A 
mai Budapest területén feküdt ez a tartományi főváros. 
Nagyklterjedéeü romjai és gazdag leletanyaga ma is 
látható. Ezt az eseményt Edward Gibbon is említi."The 
history of the Decline and Fali of the Román Empire" 
c. könyve XIX. fejezet. Sirmium melletti Aciminkum./ 

Később, Valentiniánue alatt 374. nyarán a szar
maták lovassága a kvádokat támogatva széles sávban 
átkelt a Dunán ée végigpusztitotta Pannóniát. Csak 
Szirmium erődje állt ellen sikeresen. A császár sze
mélyesen siet a Duna-könyök védelmére, a Rajna mellől. 
Az ellensége ennek hírére visszavonul és békeküldött



séget meneszt Brigatioba /Szőny/ a ceáezár elé. A 
hevesvérü uralkodó, amikor a követeket szidalmazza, 
annyira fölingerül, hogyagwérzés éri, mely 375.no
vember l?-én halálát okozza. Megindulnnk a gótok, 
alánok, vandálok és nyomukban a hunok. A Duna déli 
folyásánál a határ védelmére betelepített germán éa 
alán isoriortok /^8o3 már alig különböznek a Duna 
tuloó partján támadó rokon törzsektől. J95-ben a 
betelepített törzsek már csatlakoznak a betört bar
bárokhoz, Uoi-ben a vandálok Godigisel királyuk ve
zetésével átvonulnak Pannónián a Duna felső folyáaa 
mentén nyigat felé. k\0 körül a nyugati gótok tör
nek Pannónián keresztül I táliára, majd onnan Gallián 
keresztül Hispániába. A rómaiak ^09-ben Pannónia egy 
részét, Valériát /melybe esett a Duna-kanyar Pilis
sel/ átadták a hunoknak. Uldin hun király Jutalmul 
kapta meg, sert hősiesen ellenállt Ragagaisus gót 
seregének.

Valéria fővárosa Aquincum volt abban az időben . 
Mikor egész Pannóniát átvették a hunok, a 6ok szövet
séges népből álló hatalmas birodalom uj központokat 
is szervezett, ill. őstelepüléseket Í6 fölujitott,) 
így a Tiaza-Maroe vidékén volt Attilának egy hatal
mas városa, melynek pontos helyét nar”nem tudjuk de 
tájekozódAul szolgál, hogy ez a vidék ősi müvevelt- 
ségU központ volt. Sansizegetusa, az ősi sumér jel- 
legU erődvár a Tisza alsó vidékének keleti perem- 
h»iryvldéke szélént Hóda ezó vásárhely, melynek közelé
ben Kökénydomb, hatalmas'; kőkorszakból való mégy- 
pz'riKletes alaprajzú hazakkal büszkélkedő város rom
jai léthatók /csak kis részben van föltárva é6 in
nen került elő az ékírásos Ana-iatennő szobor, ház- 
modell *tb./ ée Temesvár vidékén a nagy vilderőd, 
mely a hun-avar időben jelentősen kibővül. A másik 
talin még Jelentősebb A-ttl^a székhely a Pilisben volt. 
Aquincim közelében és a Duna-kanyár mentén, ahol Dö- 
■ös már a rézkorszakban az egész Kárpát-medence leg
nagyobb telepe volt, majd a kelták legnagyobb városa 
lett ezen a tájon, amint ezt a legújabb áeutások 
/1967/ is bizonyították. "A Kárpát-medencében a ne- 
olitikumra következő rézkorszak — bitonyára a rézbő
ség és a rézművesek művészi szintre emelkedett hoz
záértése, valamint a műveltségnek sumér jellege miatt 
is—  hosszabb ideig tartott, mint bárhol a földön.
"A nemzetközi tudomány a mygyarországi rézkorszakot 
a SZÉP RÉZKOR Jelzővel tüntette ki. Ez a hosszabbra 
nyúlt korszak tette ugyanis lehetővé, hogy a rézkul- 
tura itt magasabb fejlődési fokot érjen el, mint bár-



i<■ ■ I másutt a földön, ahol a rézkorszak teljes ki- 
!'":i tokozását megakadályozta a bronzkor korai be- 
h .ü.zöntéae. Nálunk már a rézkor utolsó szakaszában ie- 
jiTték és használták a kocElt. A későbbi bronzkorsz&kbul 

irmazó lószerszámok pedig azt auzazják, hogy a bronz
kor emberének sikerült már a lovat is megszelídíteni és 
■unkába fogni. A ló és kocsi lehetővé tette a távolabbi 
vidékek közötti közlekedést. Csereforgalom alakult ki a 
Keleti-tengertől a Földközi-tenger vidékéig. Thüringiába 
m bronz-kéazitéshet tőlünk szállítottak rezet." /Pilis,
"> Lkalauz, 38. oldal/.

A hunokkal magyarok is érkeztek erre a földre, maguk 
k m i hozva az ural-altáii szittya népekkel közös kiváló 
r-Ti-. ;v»6Fé*ük és fegyvereik bizonyítékait. Ebben az idő-
> -n kopta Attila városa a Buda nevet, Attila bátyjáról 
«kit ÖC'-ee ölt meg. Attila egyébként — Anonymus szerint-- 
moj-tiltotta, hogy városát őróla nevezzék el— talán sze- 
:ény%«gből. A germánok törzsei mégis inkább Attlla-várou- 
n«k /Etzelburg-nak/ nevezték, mig a hunok éB magyarok ro- 
KonszenvbSl is Budának nevével Jelölték a várat és egéaz 
viiékét, mely a központi hatalom székhelye szükséglete
inek megfelelően Aquincumig húzódott és az őai K0KEZM1 
hi-gyi várakhoz rendkívüli hasonló helyzetet kínált föl.
/Romváros nyomai a Piliebeni Thierry Amadé:Histoire d'
Attila....Németh Péter tanulmánya a Bpeat c.lap 196?.
Jul. száma 26-29. oldalán, valamint kéziratos müve./

A Niebelungen -lied néven ismert hősi ének rész
letes teirást is közöl Attilának erről a városáról, mely 
Keztergom alatt a Duna paetján volt. A Niebelungokról vi- 
Biont kevésbé hizelgően nyilatkozik. Ez is alátámasztot
ta Alóla Schröffli müncheni tanár állítását, aki könyvé
ben részletesen bebizonyította /19103, hogy a hőskölte- 
oény hun és magyar regősök hagyatékából készült. Géza fe
jedelem állítatta össze a magyar kobzosok és mágusok é- 
nekelből és ajándékba adta Henrik bajor királynak, aki 
testvére volt Gizellának, Szent látván feleségének. A 
bnrátságos átadás sok római maradt Pannoniéban, mikor a 
légiók hivatalosan kivonultak. A köznép, földművelők, 
mesteremberek, veteránok, de még előkelő é6 gazdag bir
tokosok és tisztviselők is szívesen belehelyezkedtek a 
▼enrtégFzeret^ hunok birodalmába, akik itt "berendezked
tek”. Fgy tekintélyes római polgár aki nea akarta elhagy
ni ^zUlíföldjét Pannóniát, Oreates, Attila szolgálatába 
állott aki őt titkos Írnokává fogadta. 452-ben, Attila 
halála után visszakapta szabadságát éa Itáliába ment, a- 
hol kinevezték a hadaereg főparancsnokává. Kéaőbb sike
rűit fiát, Roaulua Auguatuluat a császári trónra Ültetni. 
*♦75-ben ő maga la uralkodott, fia tárauralkodója volt. 
az utolsó császár tehát a mi vidékünkről került a halódó 
Komái Birodalom trónusára. /Pilla. Útikalauz,41.oldal/.



Attila halála után Avitus nyugatró®41* CBaazar Jon 
455-ben Pannóniába hadserege élén és a t®rtomany* a ^e- 
leti g6tokra bizza. A szövetségesek és » lakosság bizal
mát azonban neu tudják megszerezni, a jtö*a^laP0 0̂lc 
romlanak. Mig Priscos rátör, aki maga ±0 körétként járt 
Attila városában, arról számol be, hogy vo
▼iminaciumi görög kereskedővel találkozol** f * az mon" 
dotta neki: "a hunok között biztosabban arj?te* ** r"~ 
bér, mint a görög császár birodalmában, * dig Szén e- 
romos 398-ban ezeket irjaj "Dalmácia ás ** ?fe“  
hemzseg a gotoktól, szarmatáktól, a krádo^tol, hunoktól, 
vandáloktól és markomannoktól, akik toe£togatJák.PU8*“ 
titják ezeket a földeket és mindent magunk®1 cipelnek... 
a római birodalom a földre roskadt."

A keleti gótokat nagy királyuk Theodoricf|» lf88-*>an 
Itáliába vezeti- A király maga Pannoniáb*n született, 
Valchumban/Keszthely, Fenékpuszta/, az gekereszteny ba
zilika melletti palotában. Itáliába vonul5 minisztere, 
Caseiodorua, a gótok hadjáratának törtéoetlr° Panno- 
niáról mér mint kihalt pusztaságról emlá*ezlk Be«* 
Tbeodorich 504 után Colosseus comest rer»<ieit# Tbnnonia 
kormányzójává. Ugyanakkor a keleti csás**r8a« ia r°aalT 
nak tekintette ezt a tartományt. Justini»nua.CBa8lar' i8  
igy nézett Pannóniára. Itáliai hadjárat* ®°r»n ugyanis  ̂
ezt is elfoglalta, de 546-ban átengedte ** Elba ▼idekarol 
levonuló longobárdokat. A gepidák király®* Ardarich, Attila 
legfdbb emberei közé tartozik, apósa is Attilának.
Attila halála után megszállta a Tisza-Maros-Körös szögét 
és Erdélyt, ahol később unokája, Attila £*a* Qeio*uth u- 
ralkodott egy hun néptöredék /székely?/ felett. Közben 
^7 7-ben elindultak nyugat felé a szintén ural-altáji ava
rok, akikhez különféle visszavonulóban k«v° hu“ törzsek, 
várhunok és magyarok is csatlakoztak. ju» * ^ nian csiszár 
fölajánlja nekik Pannóniát és azt 562 és Z66 között meg 
is szállják. Longobárd seregekkel egyesülve a gepidák fe
lett az avarok Baján, kagénjuk vezetésével v®giegeB győ
zelmet aratnak és a Tiszától keletre eső területeket, 
valamint a Duna-Tisza közét birtokba vett®*- Mikor azutan 
568-ban a longobárdok is Itáliába vonult*** ,az avaro* a 
Dunántúlt, a szoros értelemben vett Pann<>niat ie elfo«- 
lalták. A viszonylag békás kétszázötvené*®8 avaf 
alatt a Kárpát-medencében a visszamaradt &un» romai tö
redék mellett a Tisza vidékén Jászok, a tfyirsegben “ ff" 
mat^k nyugalomban éltek,óig a 7 . század eleJen északról 
megindul a szlávok beszivárgása egészen Erdély 
lakott vidékéig. Kis számuk ás szervezőkéJ’e88effUJtbeli hi" 
ánvuk niatt azonban nem jelentettek nyilt yeezelyt az a- 
var hatalomnak. Az avar-magyar vezetőségi ePPusy« ■iát 
a hun, testvéri egyetértést tudott teremt«ni a kezdetben 
amugyis túlnyomó többségben ural-altáji nepek



<özö 11. Nagy Károly azonban hódító szándékkal 791-ben 
ámadáat indított az avarok ellen, aely a felső-Duna 
tájától a Kárpátoktól keletre obő nagy síkságokig ter
jedt. A frankok nehéz harcok után bevették a Tisza Bő
gőt ti központi titkos avar földvárat, valamint az erőd
rendszerekkel biztosított pilisi várat és rengeteg kin
cset szállítottak el innin szekérezámra hazájukba. Nagy 
Károly Minisztere és krónikása szerint: "Emberemlékezet 
óta k i  volt háború mely'oen a frankok Jobban meggazda
godtak volna./Dr.Ribáry Ferenc: Világtörténelem,l88l.
IV. 182./ Az avarok őau szittya rézaűvesaégének a- 
rany, ezUst, rézremekel, kengyele* lószerszámai,gomb
jai, csatijai, fejdiszei, éksaerei s fegyverei a suaár 
jellegS kétezeréves ural -altáji fémműves műveltségéből 
fejlődtek ki és joggal keltettek csodálatot Európában. 
YÍnt nagy lovasnép, ők voltak e művészeteknek legfőbb 
terjeFztői. Ezekben az avar kincsekben "minden európai 
nemzet saját ipara kezdetét véli feltalálni. A franci
aknál aerovingi, a spanyoloknál és németeknél osztrogót, 
és visigót, frank és aleaan, az olaszoknál longobárd 
kincsnek nevezik az ily leleteket." /Erdélyi István: Dia 
Kunst dér Avarén. Corvina Verlag Bpest. 1966.22.oldal.
Lassanként azonban a Dráva alatti avarság nyelve el- 

szlávoaodott: ezek a horvátok elődei lehettek, a Lajtán 
tuliat- és a F^lsS-Duaa aentiek nyelve pedig elhéaetese- 
dett. Etnikumban, karakterben innen ered sok rokon vo
nás a magyarság és e népek között./
A szét térjedér oka Nagy Károly volt aki a zsákmányolt 
avar klnoaekből ainden európai udvarba gazdag ajándéko
kat küldött.

Míg a frankok nyugatról támadtak, a délről a bolgá
rok. Krum kán vezetése alatt szorongatták az avarokat, 
így avar töredékek nyugatra húzódtak a Fertő tó kör
nyékére és fejedelaükkel, Tudunnal együtt 796-ban aeg- 
kereeztelkedtsk. Egyes szláv osoportok is lassanként 
fölvették a kereszténységet, melynek terjesztését Arno 
salzburgi érsek és Paulinus aqulinai püspök irányította.
A frank fönnhatóságot a Dunántúlon és északabbra is frank 
fegyverek képviselték, melynek oltalma alatt uralkodtak 
a frank grófok és hiibérurak a frank-avar-szláv jellegű 
lakosság felett. A frank birodalmi gyűlés előtt Aachen- 
ben/826/avar követek panaszt tesznek a szlávok erősza
kosságai alatt. A salzburgi vitairat /Conversio Bagoar- 
iorum et Carantanorua/ 870-ben még említést tesz az ava
rokról.

A aagyar honfoglalás két szakaszban történt: a VII. 
század második felében a "fehér aagyarok", 896-ban pedig 
árpád aagyarJai a "fekete magyarok" foglalták el hazán
kat. F;z»rlnt föltehető, hogy akik a csodaBtarvas aondát 
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hor^tAk Ö7<Jkben, nem i6 avarok voltak, hanem a* "első 
hon íorlalis magyarjai. /László Gyula:Hunor és Magyar 
nyomában. Bpest, Gondolat, 1967.50.oldal.

Az egykor hatalmaa, nagymSveltségü ás gazdag avar 
birodalom mint a hunoké is, lassan fölbomlott, da a nép 
tovább élt. Ennek okát igen érdekeset világítják aeg 
a bolgár kán előtt a hadifogságba esett avarok: "Csel
szövések és rágalmak hatalmasodtak el közöttünk, és a 
legénységet meg az értelmiséget is tönkretették. Igaz
ságtalanok és tolvajok lettek a biráknak társai, ehhez 
jött még az ivás, mert mindnyájan réBzegeskedtek, mert 
kimeríthetetlen mennyiségű bor állt rendelkezésükre. Eh
hez jött azután a megvesktegetéa --mert mindnyájan megfi
zethetők lettek—  ás végzetessé vált az üzletelés, mert 
mind kalmárokká váltak és becsapták egymást. Ez a mi rom
lásunk oka."

Szinte szóról szóra az az ut amit a magyarok is, 
szintén keserves tapasztalatok árán tanultak meg már Ál
mos vezérek Irányítása mellett Kazáriai tartózkodásuk

Birodalmak alakulása és fölbomlása, fegyverek csa
tazaja között a kereszténység megingathatatlannak bizo
nyult Pannóniában. Szent Jeromos Hellodorushoz irt leve
lében tanueltja, hogy az V. század elején Pannónia legna
gyobb részt keresztény volt. A hódítók előtt már odaérke- 
zésik előtt sem volt ismeretlen a kereszténység. Attila 
udvariban számos keresztény követ, Írnok, kereskedő, tiszt
viselő, megfordult. Miniszterelnöke Onegesius, két titká
ra, Orestes és Constantinus keresztémy volt, Lerinumi 
Szent Antal és atyja, Secundinus, a Duna mellett élt, 
Pannóniának abban a részében, mely már 409 óta a hunoké 
volt. Nyolc éves, mikor atyja meghal. Ekkor Szent Seve- 
rinushoz megy Noricumba, a mai Ausztria területére. Mikor 
402-ben Szent Severinus meghalt, nagybátyja, Constantinus 
püspök nevelte tovább. Ennek halála után Itáliába, majd 
a hires lerinumi kolostorba ment és itt halt meg. Pannó
niái volt az a Leoianus apát is, akit a hunok magukkal 
vittek a galliai hadjáratukba. Gennodius marEeilles-i 
pap /+500 körUl/ beszél egy Paulus nevű keresztényről, 
aki szintén pannoniai volt. Pannóniában született 513 kö
rül Martimus, aki később a hispániai Bracara /Braga/ér
seke lett. A pannoniai Sabariában született Szent Márton, 
Szent Quirlnus, Szent Viktorin püspök, a Négy Megkoroná
zott s a többi számtalan tanító is vértanú keresztény 
munkája és vértanusága megteremtette a gyümölcsét Panno-

legvégén.



niVoan az üldtfzS pogány római birodalom bukása után ia.
A rc-n^iaik nem mondták azt, hogy a birodalom el

pusztult. Még « IV. sz. elején is a konzulok szerint szá
mították az éveket Pannóniában. A városok tovább éltek 
«z esetleges átmeneti pusztulások után Í6. Az uralomra 
kerU13 uj népek általában kimélték a városokat.Szükségük 
volt az ottani iparosok, kereskedők munkájára. Csak a be- 
batörő csapatok pusztítottak. A keresztény rómaiak a 
föld-és szőlőművelés, ipar, lereskedelem és művészet mel
lett a hit eredményes tanítóinak is bitonyultak. A hunok 
között is akadtak szórványos megtérések. Ilyenekről be- 
nzél Szent János, Szent Jeromos, Orosius V. századbeli 
történetiró, nólai Paulinus költő stb.

A markomannok egy része már 396 körül telepedett le 
Kelső-Pannoniában. Királynőjük, Fritigil egy Itáliából 
érkező paptól hallott a milánói Ambrus püspök nagy tekin
télyéről. Ennek hatására ő ia keresztény akart lenni. Kö
vetséget és levelet küldött Szent Ambrushoz és arra kérte 
adjon neki tanácsot és alapos oktatást, mikép kell neki 
Krisztusban igaz utón hinnie.Ambrus válaszolt a királynő 
levelére, kifejtette előtte a katolikus hit alapigazságát. 
Majd arra kérte a királynét, hasson a férjére, hogy béké
ben éljen a rómaiakkal. Meg is lett az eredménye. A király 
beköltözött népével a római föláre, Felaő-Pannoniába. A 
nép egyik része később a hunok elől Noricumba futott, ahol 
tériténUket Szent Szeverin fejezte be. Szeverin a hun bi- 
rortalon bukása után keletről érkezett a mai Ausztria te- 
rllletére. Előzőleg sokáig működött az Aldunánál és nagy 
i zerepe volt a kereszténység terjesztésében azon a vidéken. 
Nevét megőrizte Ssörény-tornya, a Duna-menti város/Turnu

Sever in.
A gótok a II. sz. végétől állandó összeköttetésben 

voltak a romaiakkal kereskedelmi, politikai és katonai 
téren egyaránt. Nyugati góto k szállták meg a római kiü
rítés után Dáciát ée csaknem máEfél századig uralkodtak 
ottan. Domonkos Péter Pál részletes szakmunkájában /Kato
licizmus a Kárpát-medencében. 1966/ kimutatta, hogy a 
náciét megszálló légiók egyike sem eredt Itáliából, hanem 
legénységük vagy Afrikából vagy Szíriából vagy valamelyik 
másik római provinciából toborzódott. Amikor tehát a ró
mai hatalom a mai Erdélyből kivonta a polgári és katonai 
igazgatás egész személyzetét, a hozzájuk tartozó iparosok 
Kereskedők, szolgák családjaikkal együtt, gyakorlatilag 
fieaunilyen római népség sem maradhatott vissza Dáciában.
Ke valóban, a római kivonulásból kezdve nincsen római em- 
Lék vagy leletanyag Erdélyben. Annál több a szarmata, 
szittya, hun, avar és magyar.

Az Erdélyt megszálló gótok a 332. évi vereségük u- 
’an mintegy harminc évig nem háborgatták a rómaiakat. Or-



szaguk szoros kapcaoletba kr: i; j t Ciliclávai. Phygiával, 
Kappadókiával, S*iriával, oí.ol nagyon erőé volt a ke
reszténység. A Kárpátoktól délre éa keJ.eire eeő vidékek 
akkoriban a keleti, görög /liturgia/ később ortodox nevii 
vonzókörébe kerllltek. í. gotok a IV. sz. elején tömegesen 
lesznek keresztények. Bizonyltja az a tény is, hogy a 
325-ben a nieeai zalnaton részt vett Theophyloo, a gótok 
T>üsp3ke és alá is irta a zsinat végzéseit .Valószínűen a 
birodalom ter'Jletén lévő valamelyik gót településnek 
volt a pUsptfke, esetleg Krím környékén.{(Már nevelt gót 
nylvtl térítőket a Birodalmon kivül élő gótok számára. A 
gót rilfllas pllspök azonban 359-ben már az Áriánus izü 4. 
eirmiumt formulát irta alá, A IV. sz. második felében a 
pannoniai gótok és gepidák nagyrészt már áriánusok. Tő
lük veszik át a vandálok az áriánus kereszténységet, az
után 401-ben elhagyják Pannóniát a magukkal sodort nép
töredékekkel, köztük alánokkal együtt, kik között nagy 
számmal voltak katolikusok, is.

A kereszténység terjedésének rendkívül érdekes vonat
kozása, hogy a főként ural-altáji nagy lovasnépek nem 
üldözték a keresztényeket és a hit hirdetőit. A "barbá
rok" itt Pannóniában tehát nemcsak művészetükkel, kato
nai tudásukkal, öltözködésükkel, kultúrájúkkal, fegyver
zetükkel, hanem lovagiam, emberséges magatartásukkal is 
fölülmúlták a Rónai Birodalom vezetőinek irányvonalát. A 
sok millió Római Birodalmi vértanúval szemben nem isme
rünk egy vértanát aem a kereszténység hithirdetőinek nagy 
seregében Pannóniában. De más vallás terjesztőit vagy 
híveit sem Üldözték itt hitük miatt. Ez elgondolkoztató... 
A zsidósággal, mint néppel, szemben ugyan foganatosítot
tak néhány intézkedést a császárok Jeruzsálem lerombolá
sa útin, de ilyen intézkedéseket ismételten hoztak más 
népcroportokkal szemben Is. A belülről szétbomlasztott 
Kaz4ria egyfelől, az arab-zsidó kalifátus Hispániában 
nárfelSl volt hivatva előkészíteni a talmudizmus segit- 
ségéval Európa szétbomlasztását és a kereszténység 
térh£ditásának megakadályozását, amit a Római Birodalom 
segítségével a talmudisták nem tudtak elérni. Habár a 
magyarság teljes egészében visszautasította közreműkö
dését, a későbbi századok folyamán a talmudista össze
esküvői élyan mértékben vált sikeressé a talmudista csíny 
mely mértékben sikerült a magyarság fizikai ée lelki e- 
rejét aegtépáaai-

A r^oaiság nemcsak államiságot, hanem világnézetet 
is jelentett. Sz uj államok mint nevelőanyjuktól és ta
nítóiktól vették át az állam és az Kgyház egymást erő
sítő és egymás Javát szolgáló szoros szövetségét. De a 
világnézetek megítélési nézőpontjai is változnnK. így 
történt meg az, hogy bizonyos szempontból er.ykénőbbi



fokról visszatekintve elmaradottnak mutatkozik a múlt, 
viszont hosszabb Időszakokat összehasonlítva egymással, 
ügy tűnik, hogy egyes elmúlt korok az emberiség törté
nelmében sokkal bensőségesebb, kiegyensulyozattabbak, 
testvéribb emberi életet mutatnak. Abban találjuk ennek 
magyarázatát, hogy a tudományt egyik nemzedék könnyen 
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a szemita-akkádban 5, a tibeti.birroániban 12, az indiai 
munda-kholban 9» a csendesóceániban 7, sajátság./Goszto- 
nyi Kálmán: Sumer nyelvészet Jobbról és balról. Tanul
mány, Párizs, 1961./

Tagadhatatlan, hogy a sumer nyelvből a szomszédjai 
gazdagodtak. Nem tagadható, hogy a sumer szelleai'hagya
tékból a magyarság örökölt a legtöbbet és ezt a hagyaté
kot máig is egyedülálló gazdagságban, teljességben, össz
hangban, komplex módon képviseli mint saját ősi népi ha
gyatékát. Fény derül továbbá arra is, hogy minden tech
nikai fejlődésünk dacára milyen Bök étikéi, Jellembeli 
és társadalmi értéket veszített el a a ai civilizációnk 
/vagy igyekeznek elvenni tőle/. Ezzel pedig az okok föl
derítés* során az orvoslás útja ia megnyílik.

y > V
ELŐZM ÉNYEK AZ Ő SM AG YAR Ö RÖ KSÉGBEN

Szinte minden sikon mint tankönyv, irodalom, tör
ténelem, nyelvészet stb. a legkevesebb szó esik a Jelen
legi tudásunk 6zerint legelső Írásos kultúránkról, a su- 
mérrél. Pedig az Írás feltalálása, törvénykezés, fémko
hászati ötvösművészet, építészet, képzőművészet, rkb- 
szolgaBágnélküli ér mégis fejlett társadalom, kereske
delem, közlekedés stb. terén páratlan, amit a sumerok—  
aránylag kisszámú emlékeikben --ránk hagytak. Egyiptom, 
Asszíria, Babilonia stb mind ennek örökségéből élt. A se- 
mita népek ugyanakkor azon voltak, hogy a köztudatból a 
sumerok emlékét a lehetőség szerint mialőbb kiiktassák. 
Még eredeti nevüket is /MADA/R/ - az ország/ 6zinte a- 
gyonhallgatva a szemita szóval: "SUMER" cserélték fel.

A Kr.e.II. évezred folyamán a Sumerba betörő semi- 
ta nomádok fokozatosan elnyomják és elsemitizálJák a su
merok egy részét, ’.fflamurabbl Babilon Elámtól Asszírián 
keresztül Szíriáig terjedő más hatalmakkal kötött válta
kozó koalíciójának legügyesebb kihasználásával ezeket 
egymásután kiiktatta úgy, hogy birodalma a kicsiny kez
dettől végűi is egész Babiloniét, Asszíriát és Mezopo
támiát magába foglalta." /Ploetz: Auszug dér Geechichta 
1960, Würtíburg, 79.oldal./.

A sumárok nyomait virágkorukban megtaláljuk Szibé
riában, Erdélyben, Angliában stb. is, mert hivatásuknak 
tartották, hogy itásaikat, tudományukat fegyveres hó
dítás nélkül terjbBzék a náluk sokkal kisebb műveltségi 
fokon álló s áltálul elérhető népek között. Suér elsze- 
,ittizálódásával egyudejüleg — mondhatjuk—  megindult a 
kulturvilág elsemitizálódása is, kis, hönios, föllobbanó 
eredetiségét mutató korszakok kivételével. ^550-ben az 
akkádok szerezték meg a Sumer fölötti utalmat.



A talmudista szemléletű történeti müvekben agyon- 
■> Ugatják a kazária zsidó államcsínyt éa a nyomában Já- 
i : népirtást, mely az ottani türk /tulajdonképen szkita- 
"zittya/ kazárok teljes pusztulásával Járt. Bllenkezöleg 
n t  magasztalják, hogy milyen müveit, hatalmas nép volt 
m Kazár, de elhallgatják, hogy Kazária addig volt kato
nailag is hatalmas, aaig a magyar törzsekkel szövetségi 
tIszonyban állt. Nem a magyarok tanultak ott a kazár ve- 
■pt'ségtől, aely zsidóvá lett, hanem az ősi katonai és 
poltitcsi szervezettségük volt Kazária megteremtője. Qosfc- 
'onyi Kálmán párizsi szumér professzor részletes tanul- 
vínya m gvilágitja Jól « sokat vdtatott kazár nép hova- 
artozását. Szerinte az ókori el3-ázsial nyelvek ismere
te nélkUl a kazár nyelvmaradványok egy része valóban tö
röknek tűnik. Minden kazár szó azoban szinte kivitel 
nélkül könnyen és helyreillő értelemmel már a sumér hyelv- 
ből értelmezhető.

/TŰK + UO sumér nyelven szószerint "KIS NÉP". DSL és 
Lm, l44j 312, 144. vagyis "töredék nép", még pontosabban 
"töredéke népnek."/ Az ókori szkitákra és szarmatákra 
jól ráillik ez a név. Egységes államot, nagy területükön 
szétszóródva nem alkottak. Kisebb csoportokban Kr.e. 1000- 
1200 táján a Kaukázuson túlról érkeztek. Sokan iráni nép
nek tartják ma is őket, de a szórványosan fönnaaradt 
szkita neveknek, szavaknak szumér szavakkal való össze
vetése mellett és a meglévő történeti adatsk sz ősrégi 
hagyományok mérlegelése után ez nem áll meg. Iráni keve
redés nyomait a szkitaknái a történeti és földrajzi ada
tok értelmében valóban megállapítható. A maismert szkita 
szarmata szavaknak iráni nyelvből való eredeztetése azon
ban zsupán sazok számára mutatkozott egyetlen lehetőség
nek, akik a sumér nyelvet nem ismerték. A szkita-szacma- 
ta ny»lv és hagyomány a sumerokkal sokkal szorosabb kap
csolatot mutat. "Az adatok helyes összevetéséből Jól ki- 
tUnik. hogy a korai középkorban a források "törölnek" 
kétféle értelmet adtak, amivel 6zámolnink kell,— de NEM 
úgy, ahogy Klaproth és Horwoeth gondolták azt. "Török 
volt olyan is, akiknek a nyelve nem volt török: nemcsak 
magyar volt az, hanem egyaránt a kazár és ó-bolgár
visszaélése# után fokozatosan megerősödve a föntemlitett 

' nagy babiloni birodalomban teljesedett ki. "Birodalmuk 
fölépítése ellentétében állt a sumerok által kiformált 
államformával. Az Isten többé már nem volt az ország tu
lajdonosa és a király nem volt már annak helytartója, az 
uralkodó maga élvezte az Istennek kijáró tiszteletet. Az 
akkád király, mint az első, "VILJÍOURALKODó" a történelem
ben, az általa konevezett tisztviselőkkel kormányozta az 
országot." /Dr.Liane Jakab Rost: Suaerische Kunst. Prism* 
Verlag, Leipzig, 1966.XII./.
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/lásd Ibn Fozlant és az arab Írókat/, de az avar éa a bún 
ia." A kazárok éa magyarok faji és nyelvi különbsége a 
nyelvi, földrajzi és történelmi /Konstantin/ adatok értelv 
nében csupán árnyalati lehetett.

A kazárokat Theophylaktos a VII. Bzázad elején még 
nem nevezi ezen a nevükön, a türk nagykagánról ir, —  a 
kazár birodaloa akkor aég _alakuló-fean volt. Egy bizánci 
Író 62b-ban"ai'ár kazárokról ír, "TUKK1' népnek mondván ő- 
ket. A kazár nagybirodalomba bekebelezett többi turk lo- 
vasnép: vagy távolabbi rokon nép: a besenyő/,
a turk név aellett külön néven ia szerepel ezután: ugor, 
unugor, onogur, ogor, szinte egy, úgymint a azabir, —  
aajd a szik, az avar, a bolgár etb.— , mondja Oosztonyi.

A Ezkiták régebbi aüveltebb szokásai helyenként el
torzultak. Azt, hogy a kancatejet kedvelték, az Írók ainc 
ealitik. A régi magyarokkal ugyancsak egyezik a tüztiaz- 
teletUl és a kardtiszteletük. A szabadban áldoztak, mág
lyán vagy halaon, Jókora karót állitva föl a Hadiatennak 
/Herodoton/. A szkita áldozati kard Jelének hagyománya 
aég a keresztéig korban ia — aegváltozott éretelaebn—  
kitűnik: az alapitó I. Endre király sírjának feleiét, a 
tihanyi apátsági teaploahan e^ykőbevésett, pusztán álló 
kard jelzi. Egyúttal a kereszt Jelét ia alkotja. Még ko
rábbi időből való a felsőörsi prépostság templomának 
belépőjében, a jobboldali fülkében fekvő nagy kőlap, 
ralta egyenes, egyre vékonyodó kard, markolata 5si ke

leti /Suaérig visszavezethető/'tulipánként kifaragva.) 
Egyik örsvezér törzyéből való előkelőség kőkoporsójá- 
nak fedője lehetett, aert e templom Örs vezér ozállás- 
helyén, annak várával azemben épült fel, maga ia leg
ősibb elemeiben vár jelleget és keleti mintájú kőfara- 
gást mutatva /oszlopokon CBomóra kötött kötéldarabok 
k5b81 faragva/.
—  A szarmata nép eredeti nevét Uerodotos igy Írja: 
Sauromata, Ez a szumér SA+ÜTTJ+MADA szevak könnyen e- 
gyeztethető megfelelőja: "szive, belseje,/ "vároa" vagy 
"kör+ország" vagyia belseje a kornyék /a vároa/ orszá
ginak. Ez az eredetnév, majd otszágnév. Ország hijján 
utóbb népnévvé vált. A szarmaták szálláshelye a Volga 
táján éppen a kazárok kéaőbbi országának magva volt.
/V.B.: Oosztonyi Kálmán: A kazár aranyneazet birodal- 
aaés nyalva. Párizs, 1962./

Mikor ilmua, a kazárok kievi helytartója, látta a 
talmudista államvezetés makacsságát, fölkészült uj ha
zába vonulásra. Kiadta az utasítást a fegyverkovácsok
nak, hogy teljes erőből lészitaék a könnyű és nehézijja- 
k«t, kopjaffyeket, egyenes és görbe kardokat /ezablyá- 
kat/. mások zablákat, kantárokat, kengyelvaaakat, tar-



nolylenezeket, öveket ceattokát. Az ijjak késziteaebmi
■ nyeregkészltésben többféle aesttarségben Jártas stak- 
rnbereknek kellett együtt dolgozni: asztalonnak, tiaA« 
nak, azikgyártónak, nyergesnek, kötélszövőnek stb.—  A 
n3k tejport, száritotthusíélét raktároztak, nagyszámú 
töalőt készítettek el a folyóvizeken való átkelés sza
mára, kötéseket a sebesültek számára, füveket a gyógyl 
tás céljaira, továbbá a kocsikat, szekereket, sátoroka 
otb. készítették elő a hooszu utazásra. Az egynejüsége 
szigorúan aeg kellett tartani. Mindezekről Padányi Den- 
ruaagyaria clmü könyvében Igen hozzáértően és részlete 
oen szól- így érkezett el az átkelés a Dnyeperen Kiev 
■ellett, aa>d az Etelközbftlvaló továbbvonulás. Ezekhez 
a besenyő zsoldosok katonai nyoaása egy, a látható té- 
nyző volt,a aásik tényezőt, a láthatatlant, a kazárial 
vezetőség talaudistává válását eazzal egy zsarnoki cso
port embertelen hatalai vágyát, a aagyar katonai és po
litikai vezetőség kellő Időben és kitűnő aódAn aérlege: 
ni tudta a az egyetlan helyes aegoldást választva dön
tött az uj haxáka költözés aellett.

Mindezt kényegében Dunlop, Marquart, Mcartney stb, 
kutatók aár megírták. Artaaonov /Isztoria Hazar, Lanln- 
grad, 1962/ a helyszínen végzett ásatásoknak gazdag le
letanyagával tudta a részletesebb akátáaasztást aegirn: 
és több eddig isaeretlen részletet közölt a aagyarság 
őstörténetére vonatkozóan is. E aunkának hazai lsaerte- 
tése során irta Bartha Antal a Századokban /1964.4.,
807 old./i "A aagyar tözsek jelentős szerepet Játszotta 
a VIII.-IX. sz. fordulója körüli, a zsidó vallás és ax 
zal kapcsolatos talaudi törvénykezés alatt kitört kazá 
rlaibelhábiruban."

1968 tavaszán eljárás indult aeg Artaaonov ellen. 
Lev41tották az Eraltázs igazgatásából és csak a törté- 
n»lea egye teImi tanárságát tarthatta aeg, Dgylátszlk, 
ennek kell tuladonitanunk, hogy Bartha Antalnak 1968. 
nyárin megjelent könyve /A IX.-X. századi aagyar társa 
daloa/ csak a jegyietek néhány sArában aeri iaaertetnl 
Artaaanov aegállapitását. A Történelal Szeale 1968. 
évi 1-2./ de csak novemberben aegjelent száaában pedig 
aár szégyenteljes visszavonulásra is kényszeritették i 
olyan erők, aelyekre világosan következtethetünk Azok
kal kaposolatban ugyanis, akiket aég előzőleg az eaber 
szsabadság és fejlődés szellemében a talaudlsta osztál 
uraloa és annak zsarnoksága ellen' föllépőkafc)t mutatót 
be, ezt Írja Barthai "Nea vesszük bizonyosra, bár sejt 
jük, hogy a Kazár Kaganátus egyébként is turbulens ele 
aei által kirobbantott, föltehetően a TIII.sz. aásotik 
felétől a IX.sz. elejéig tartó háborúskodás a zsidó hi 
törvénykezés fölvételével és terjedésével állhat össze



függésben. A kazár vezetők azonban képesek voltak helyea 
következtetésekre, mert a IX. az. folyamán az állami 
politika éa kormányzás rangjára emelték a tolarenciát." 
Hogyan lehet a hatalmat erőszakkal magához ratradö kb.
300 családot a tolerancia mintájává tenni? Ezt senki el 
nem hisze Barthának, aki eléggé ismerheti az arab éa 
keresztény forrás adatait erről a "tolarenciáról." Aki 
pedig még a talmudot íg ismeri, az egyenesen szándékos 
megtévesztésnek nevezi Barthán&k ezt az állítását, hi
szen a Talmud egyenesen az alapvető, súlyos és hátrányos 
megkülönböztetést hirdeti meg minden nemzoidóval szemben. 
Éppen az ellenkező az ifazság. Bartha cikke éppúgy, mint 
az Artamonovval szembeni eljárás annak a bizonyítéka, 
hogy ma is érvényben lévőnek tekintik egyesek a Talmudot. 
A Talmud minden zsidókra nézve előnytelen kijelentést, 
független attól, hogy igaz- vagy sem, elnémítani és meg 
bosszulni parancsol, nem pedig toleránsán megvitatni 
engedi.

Ibn Ruazta 8?0 körüli kazáriai állapotokat 9.J0 kö
rül ir le és megállapítja a magyarokkal kapcsolatban:
"Azt mondják, hogy a kazárok régebben körülsáncolták 
magukat a magyarok és az országukkal szomszédos népek 
ellen." /Qyőrfy Györgyi A magyarok elődeiről éa a hon
foglalásról. Gondolat, 1958. 51*. oldal./

A kazároknál "a nagy fejedelem a zsidó valláson 
van, ugyanugy az Isá és átok, akik hasonlóan gondolnod* 
nak a vezérek és a magyarok közül. A többiek vallása 
hasonló a törökéhez." /I.m. 55. oldal/.

"...Katonáinak a megjelenése igen szép...Amikor az 
Isá kivonul valamilyen okból, egy napkoronghoz hasonló 
t4r»:yat emelnek magasra előtte, amely &lynn mint egy 
kétüt^feliletü dob." /ü.0./.

A magyarok végleges elvonulása utáni állapotok 
m\r más képet mutatnak a kazár vezetőkről in. Ibn Fadián 
Így lr a 921-922. évek állapotáról egyidejüeni

"A kazárok királyát kagánnal nevezik, ú minden négy 
hónapban csak egyszer Jelenik meg nyilvánosan, egyébként 
teljes visszavonulteágban él.őt magát a nagy Kagánnak, 
helyettesét Kxgán bégnek nevezik. Az utóbbi vezeti a 
seregeket és igazítja az ügy eket...Minden nap a Nagy 
Kagán elé Járul, megalázva magát Isten szine előtti 
aljzattal. Csak mezítláb Járul eléje...A nagy király 
szpkásai közé tartozik, hogy nem ül le az emberekkel 
is nem beszél velük. Őhozzá sem megy be senki azokon 
kívül, akiket említettünk." /I-m- 6l. oldal/.

"A király szokásai közé tartozik, hogy húsz fele
séget tart. Feleségei közül mindegyik a neki alávetett 
királyok lányai közül származik. A király vagy jónzán- 
tukból, vagy erővel veszi el őket. Van még hatvan rab



szolgája és ágyasa is...Ha a király kilovagol, akkor 
az egész sereg kivonul veTe, tekintettel ffiTrá, hogy ő 
kilovágolt ̂ mégpedig úgy,'hogy egy mérföld távolságra 
van tőlük. Ha őt bármelyik alattvalója megpillantja, 
teljesen arcraborul előtte, esnem emeli föí fejét ad
dig amíg el nemJu^ladt mellette. S ha a király valahová 
sereget küld, az semmi szín aTatt hátat nem fordít, mert 
ha megfutamodik, mindenki megölheti aki csak visszatér 
hozzá. A vezéreket és helyette6étpedig, ha megfutamodik, 
mega elé rendeli, odaviteti feleségeiket és gyermekei
ket in és szemük láttára másnak adja 5ket, s ugyanugy 
tesz lovaikkal, ingóságaikkal és házaikkal is. Néha 
mindegyiküket ketté vágatja vagy keresztre feszitteti, 
vagy nyakuknál fogva fára kötteti őket, néha pedig, ha 
ketr.vet akár gyakorolni velük szemben, lovásszá fokozza 
'két...A kazárok és királyuk zsidó. A szlávok és a töb
bi szomszédaik is alattvalóik voltak, szolgai alázattal 
fordultak hozzájuk és engedelmességet tanúsítottak ve
lük szemben." /I.m.62-63. ddalak./.

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve leírja a cionisták 
világuralomra törésének programját, eszközeit és a —  
majd a világ feletti, szerintük uralkodó Cion királya 
kormányzása alapelveit. Az ember megdöDbenve állapítja 
meg, mennyire egyezik ej. azokkal az elvekkel és gya
korlati lépésekkel, melyeket a talmudista kazáriai ve
zetőség vallott és megvalósított. A Jegyzőkönyvek 1904 
óta ismeretesek Szentpétervárorr, Londonban és Washing
tonban. Hamisításnak nem nevezhető, mert az események 
pontosan olyan irányban folytak azóta, aaint ott prog
ramként leírták. Mindezeket a  már talmudista szellemű 
történészek agyonhallgatják és agyonhallgattatJák.S ha 
a világ ebből a hipnózisból nem akar menekülni, nem is 
foc tudni menekülni.Csak tudással éB bátorsággal győz
heti le a kajafási, antikrisztusi szellem. Ezt kísérel
te meg először a világtörténelemben a magyarság, és •- 
zért nehezedik reá titbkzatosan minden oldalról a tal- 
mudiaták bosszúja. A magyarok lár jóval a kereszténység 
el3tt ősi erkölcsük tiszta erejében öeztönszerüen elha
tárolták megukat a legnagyobb kockázat vállalásával a 
talmudi szellemtől. Meg is kapták a legkülönfélébb jel- 
iík»t az eltalmusdosltott Írók, történészek, nyelvé
szek stb kicsiny de annál nagyobb nemzetközi támasszal 
rendelkező zsoldoscsapatától.Az ellenállást folytatni 
kell, különben azt gondolják, hogy másokat már teljesen 
leszoktattak a gondolkodásról és képetelenk már tőlük 
függetlenül nézni és kritikai vizsgálat alá venni a dol
gokat. a világot.



"Sátoriaké" "vadnövényeket és gyümólcBökat gyűjtöge
tő", "pásztorkodó", "sátornép", volt a magyar a honfog
lalás el5tt. A többi uralaltájl népet nem nevezik vagy 
nem ilyen hangsullyalnevezlk Így. Ezek a Jelzők Így, 
hiányosan fölsorolva arra az az eltorzított szemlélet 
formálásra hasznosak, mely szembeállítható a helyenként 
kőházak bán lakó európai népek kultúrájával. Ezek már 
"régen letelepedtek/ és szorgalmasan dolgozónépek" és 
természetesen sokkal műveltebbek, mint a "kóborló step
pel nomádok". A szervezett lovasnép, az ősi keleti 
fémművesség népe vagy a lovas-kulturáju mép /szembeál
lítva a gyalogos kulturájueurópai népmaradványokkal/ 
inkább Jellemezhetné ezt a népet, ha már egy szóval a- 
karjuk Jellemezni őket. Padányi kétségbevonhatatlanul 
tömören mutatja az uralaltájl népek nagy lovasmüvelt- 
ségét, kézművességét, katonai tudását, szervezőképes
ségét, kulturaközvetitő szerepét, széles látóhatásárát 
tájak és népek közvetlen tapasztalatból eredő alapos 
iemeretét stb. Mindezek megszerzise és birtoklása a ló 
megszelídítése révén vált lehetségessé és ezért Jobb 
szó hijján méltán illethető ez a civilizáció a "lovas" 
jelzővel. Ez.a műveltség és tudás legyUrhetetlen fölényt 
biztosított e népeknek a helyhezkötött, lassan mozgó, 
laza eirymásmellettiségben élő gyalogos népekkel szemben. 
Esek hátránya még az is volt, hogy természeti csapások 
vagy háborús fenyegetések elől nem tudtak elhúzódni, 
tehát meghódolásra kényszerültek. A biologiai tovább
élés érdekében inkább föladták népi, politikai jellem
vonásukat, hagyományaikat, szokásaikat stb.

"A "barbár" szót pontosabban kéne meghatározni. A 
kalaszikus világ többféle "barbarral" találkozott,fő
ként amikor a közvetlen szomszéd nevezte annak. Nem 
értették meg, hogy a Budapesttől Mongoliáig húzódó 
szteppék népe nem volt alacsonyabbrendübb a sedentá- 
ry /mozdulatlan/ népeknél. Ehhez kell hozzátenni, hogy 
a török vagy mongol népek értelmes, színvonalas, prak
tikus népek, kikst környezetük szigorú valósága edzett 
örökké kész hódításokra. Ilyenkor, az első napokban 
minden nehézség nélkUl foglaltak helyet az uralkodás
ban, a legmagasabb rendfi és hagyománytisztelő trónu
sokon, mint Grand Khán Kínában, Király Perzsiában, 
császár Indiában or Szultán Rumban és őszinte alkal
mazkodások eredményeklnt félkinalvá váltak Ispahanban 
vagy latsii Ral-já P* raliban....A lovas nyilas, kultu- 
rahordozó népek tizenhárom századon át uralkodtak Eu
rázsiában ami azért volt lehetséges, mert a sztyeppe 
népe a föld önkéntelen alkotása volt." /René Qrouaset: 
The ffcpire Of The Steppes. 1970.Rutgers Dniveraity,
New Jerssy, ÜSA.



Érdekes jelenaég «»t *ogy a talaudIsták caakla a 
keresstény ill. "átívelt” táraadalaakban képeaek gyöke
ret venii. Ázsiában ara. A talaudl "aüTelt" ásó a ke
reszt én jrek aellett éa a loTaanépek ellen Irányul. A 
"■ütélt" néppel a talaudlata tud "tárgyalni", "Üzletet 
kötni", Tata "áraik* a realltáaok lránt", "ara ragaaz- 
kodlk aakaoaul a aaga elképseééaelhez", "belátó", áa 
"aegértS” , Tagyla a talaudlata be tudja hlselegnl aagát 

közéjük. A loras népek között, a teraéazetl törTényeket 
Jól isaerő, fegyelmezett, szolid, hlt-és erkölcai Tilág- 
gal, hagyoaányhiiséggel rendelkező népek között a talau- 
disták aohasea Toltak Teraenyképesek. Tehát ara tartják 
érdekeaeknek ezeket a népeket. Vlasont értékesek a "nyu
gati népek" aert azok között talaudlata erköleatik ré
vén szerzett gazdagságukkal, kapcsolataikkal, örököa 
sürgés-forgásukkal aár régóta kezilkben tartják a háttér
ből , aza alapvető eaberl Jogegyenlőség tagadáaáTal egy
idejűleg, a társadalmi aoagások ellenőrzését és Irányí
tását. A aüveltséget általában az Írásbeliséggel kap- ---
csolják ösaze de teljesen agyonhallgatják, hogy a magya
rok saját ősi Írásukkal rendelkeztek és azzal is Tanul
tak be a Kárpát-medencébe. Ez a roTásirás az Ob-Jenisz- 
szei vidék roTásirásán keresztül a Kara-korua és Suaér 
ékirá«ig megy Tissza, mint aaga az a nép aely azt magá
val hozta. Ez az Írás az őaibb időkben ismeretes Tolt 
ezen a tájon, aint Erdély több részén a a aagyar Al- 
fSldan is /Kökénydomb, HódmezŐTáaárhely aellett. Szeg
vár , -TUzkÜTeren stb/, föltárt iklratos táblák autatják.
Az egyiptomi, a sémita asszir-babiloniai, a görög, a 
latin stb. Írás értékelésével sok szakaunka foglalkozik 
és joggal. De, hogy ezek aind, az irásföltatláló suaé- 
rokig, aennek viasza, vagy'hogy a aagyar rovásírás mi
lyen aulttal és ealékekkel rendelkezik és allyen kap
csolatban állanak a japán és kínai altájl Írásokkal, 
annak nlacaen visszhangja a talaudistáknál. /A aagyar 
rováalráaoa emlékere nézTe lásd a felTidéki felaőazer- 
kédl 1482. évi roTáalráaos teaploakapu-faragáat-Iro- 
dalml Szeale, Pozsony, 1968. aug. az. Caollányi Dezsfi, 
Magyar Adorján /Warren/ atb.Lásd Forral Sándor tanulaá- 
nyát: A aagyar roTáairáa kaposolata a gyorsírással.- 
Gyorsírók lapja. Budapeat, 1968. jun. éa ssept. az./.

A talaudlsták a "tudomány", tudományoa" kifeje
zések aögött a saját haladáaukon fáradoznak. Erre ki
váló példa a szuaér kérdés több, aint egy éTazázadoa 
probléaája. A neazsldő szerzők aUTelnek aegjelenését 
pedig lehetetlenné teszik, miközben a kéziratoa anya
got elfektetik, eltüntetik, aokasor aegseaaialtlk. As 
Is megtörténik, hogy a késirat késleltetéaéTel párhuza
mosén aietTe aegjelentetnek olyan aüTeket, aelyek as



elf"kv5 kézirat0k--6zerintük—  használható részleteit 
mir publikálják; a kéziratoknak azokat a részeit, me
lyeket érdekeik szempontjából kedvezőtlennek minősí
tenek, egyoldalú beállítással előre nevetségessé te
szik, "délibábosnak", "tudománytalannak", "túlhala
dottnak" minősítik. A számukra rendkívül kellemetlen 
sumér-magyar rokonság kérdésében azután olyan hamisí
tásokra is vetemednek, hogy külföldi szerzők könyvei
nek ezt támogató részleteit kihagyják a magyar nyelven 
megjelentetett fordításokból, Zamarovszky: Kezdet
ben volt Sumér, az inkák és a középamerikai indiánok 
törzstörténetávéi, néprajzával foglalkozó müvek stb. 
Magyarországon az I.gimnazisták Történelemkönyve pél
dául a történelmi kotokat Egyiptommal kezdi a 10. ol- 
daloa, nagyszerű képekkel. Asszíriáról, Babilonról 3 
oldalon szól. Süniért pedig elintézi 10-12 sorban.Ennek 
aszemléletmódnak propagálásába belevonják még az ószö
vetség szent könyveit is. Köztudomású, hogy a szentiró 
korának minden isneretét fölhasználhatta Írás közben.
A sugalaazotteág azt jelenti, hogy a Szentlélek óvta a 
szerzőt Írás közben, hogy Írása tévedést ne tart&lmazz- 
zon. Az ószövetségi Szentirásban nagyon sol olyan tör
téneti mozzanat van, melynek semita forrásait nem is
merj ük , de ismerjük a sokkal régebbi Bumér— ural-altáji 
— forrásait /Gilgames, Góg-Magóg, Nimród, Melkizedek stb/. 
Ezekről a közfigyelmet elterelik, örökségét nem elemzik, 
így azután megrökönyödnek álkor manapság néhol azt hall
ják, hogy az Dristan kapcsolatban állta az emberiséggel 
még Ábrahá-i, sőt Sám előtt is, sőt prófétákat, küldöt
teket is menesztett őskori, nemzsidó népekhez is stb. 
Amerika nacryrabecsült történetírója, a zsidófeleséges 
WilJ Durant ezeroldalas könyvében: Our Orientál deri- 
'tageben, annak már a bevezető, IX. oldalán irja; "How 
shall an Occidental mind ever understand the Orient?... 
...nőt even a lifetime of devoted scholarship would 
6uffice to initiate a Western student intő the subtle 
character and eecret lőre of the Ea6t,every chapter, 
every paragraph in this book «ill offend or aause somé 
patriotic or esoteric sóul: the orthodox JEH will need 
all his ancient patience to forgive the pages on Yahwehj 
the metaphysical Hindu will mourn this superfioial 
scratching of Indián philosophy; and the Chinese or Ja- 
panese sage will saile indulgently at theue brief and 
inadequate selections froa the wealth of Far Eaetern 
literature and thought..." Ez a mü minden * ázsiából 
eredtet, a Tiz Parancsolatot Zoroasztertől, /331.old./, 
Tahwet Kr.e háromezerben márKánaáni népektől, a 310. 
oldalon, Salamon Énekei--szerinte is--babiloniai erede
tű /34l.oldal/, Ishtar ás Tammuz ünnepi dicnéretei.A



bölcsmondások egyiptomiak és ógörögök, összeötvözték 
■> Kr.e. haraadik és második században görögös alexand
riai zsidók. A sumerokról a 120.oldalon Írja: "Give 
Ilberty to hie people" agyagtáblái prezerválták a "LEGO- 
■'THP, L^GÉRTHETŐBB és LEGIGAZSÁGOSABB TÖRVÉNYKÓNÍVEKETa" 

oldal./. UryanakKor a sumér a.c-y agtáblákról megtud
hatjuk Sargon születése körülményeit, mely szát százalé
kosan azonos volt Mózes születési meséjével. Kétségtelen, 
•iogy a Mózesi a másolat. Sargont azért hívják GREAT-nek 
mert Snekl sikerült kifosztani a legtöbb várost és le
gyilkolni a legtöbb embert.— Írja Will Durant a 121.old.

.‘.zumérban,— Írja-- a rabszolga, hét év után már ura mel
lett Járhatott, a szolgálólány egyenlő volt úrnőjével 
«s a gyönge as erős oldalán pihenhetett." "A vizözön, 
h Teremtésmonda, éa több ótestaaentumi leírás suaér ere
detű, Írja Will Darant. Még megjegyzi, hogy Sargon egy 
prostituálttól származott. Majd az európaiadról igy vé
lekedik: "Amikor a katolikusok protestánsokat gyilkoltak, 
Franciaországban és Angliában, és az inkvizíció tombolt 
ésprotestansok Erzsébet alatt öldökölték a katolikusokat 
Angliában, irtották a zsidókat Sőanyolországban, és Bruno 
égett a kereszten Olaszországban, ugyanakkor AKBAR kije
lentette: "The auperiority of mán rest6 on the jewel of 
reason." és konferenciára hivatta minden felekezet kép
viselőjét. biztosította őket békéről, toleranciáról, és 
nemlegesséhgének bizonyítékaként feleséget választott a 
Rrahman, Buddhista és Mohammedán hitből. St Francia Xavier 
riportja megerősíti mindezt.
Will Durantot hűséges élet-és munkatársa segítette, 
a zsidó hiten levő ARIEL kinek e müvet is dedikálta.

Mózes származási körülménye tehát Sargontól át
másolt. Mózes a kenita, a turáni főpaptól nyert ál
lamvezetési oktatásokat amikor népét hátrahagyva 
"fölment az istenhegyre a tízparancsolatért." Lát
ják, hogy a tízparancsolat Zoroasteri találmány, 
átvették a kisázsiába vonuló szkiták, helysebben 
magukkal vitték. Jethró turáni pap /King James 
screndixe szerint/ tanította Mózest aki, hogy el 
n» feledje a tanításokat, feleségül vette Jethró 
eirylk leányát Zlpporát. Eszegáában sem volt saját 
nénéb'l való feleség. Ábrahám pedig a szintén turáni 
“elkizedeknek áldozott és Jézus is Melkizedek-rendi 
f^pap volt, tehát Melkizedek volt előbb, nem ke
vesebb, mint egyezerhétszáz évvel Krisztus Urunk e- 
iött. Lásd Újszövetség. A zsidókhoz irt levél, 7:
11-26. Ugyanebben az intelem: HVlgyázz, mindent arra 
a mlntárakészits, amelyet a hegyen láttál." A turáni 
Jethrónál, a Sinai /Horeb/ hegyen. Csoda-e, hog> a



turániak, ural-altáJiak aeg nea állhatnak a talau- 
dlaták előtt?

A aagyaroraságl talaudista történészek álkor 
terjeszteni akarják saját fölfogásukat, könyvüket 
ilyesféle megjátszott kritikával propagálják: "... 
Itassak, akik a könyv egyik vagy aáslk állításával 
nem Írténak agyat", vagy "agyasak a könyv némely ál
lításának ellene fognak mondani", vagy " a munka ér
tékét növeli, hogy vitát vált kl","ellentaondáara In
gerel", aeg kell isaernl "as életet a aaga realitásé* 
bán" stb. A könyvet nagy példányszámban, olcsón nyom
tatják ki, nagy reklámnál, megrendeltetik a könyvtá
rakkal és közelietekkel, "mert aindenki erről beszél, 
ezt ismerni kell, nagyon érdekes" stb. Ahhoz, hogy a 
könyv nem*B gyümölcsöt teremjen, a másik oldalt is u- 
cyanolyan buzgósággal kellene megautatni engedni, hogj 
a ez'banforgó kérdést minden oldalról láthassák. U- 
'gyanilyen mód*űrrel érnek el rossz hatáat a színpadon, 
filmben, rádióban, TT-ben, sajtóban stb. Például, Salome, 
Heródiás operák, Nabuccó, Madách Mózese, Zsuzsanna, Sám
son, Makkabeuaok stb. hangjátéka "természetesen" műsorra 
kerUl, Krisztusról, keresztény népekről és vezérekről 
a magyar történelem és mondák világából ugyanilyen po
zitív beállítású müvek a legritkábbak a haaar lejerül- 
nek a aüaorról. "Meg kell foastani a történelmi sseaé- 
lyaket a hozzájuk tapadt altossoktól", reáliaan kell 
Bejutatni a történések aögöttjét" stb., mondják,
--- ■, Nemzsidók hiába imák nagysserü könyveket, azok
"nea szakszerűek", "elfogultak", "nem felelnek meg a 
közönség Ízlésének", "nincs rájuk fedezet", a kiadó 
nem viselheti a kockázatot", "elavult", /hamia kultur- 
fölényt hangoztat", "nem aegalapozott", stb. A auaér- 
magyar kapcsolat kimutatásakor "nacionalizmuat", "fej- 
elaéletet'V'triuafallzaust" emlegetnek.
— - As egyes népek törekvéseit abból a szempontból kell 
értékelai, aennyivel Járulnak hozzá alapkönyveikkel,ha- 
'gy Ománjaikkal, tetteikkel, müveikkel az általános, min- 
den emberre kiterjedő haladással és fejlődéssel mindig 
Jobban érvényesülő alapvető emberi jogegyeálőség megva
lósulásához s milyen mértékben tudnak elszakadni hagyo- 
mányaikban, tetteikben és aüveikben mutatkozó visszahu- 
■6, megkülönböztető, embertelen, önző vagy túlzó marad
ványoktól.Ilyen szealélettel kell átvlssgáljuk a magyar nép 
őstörténetét a as erről ssóló aüveket, mert az előbb 
isaertetett eseapontok alatt aálg sincsenek ások vég
érvényesen és nyilvánosan isaertetfce, mérlegelve és ér
tékelve úgy, alnt azok értéke est aegkivánja.

/Ily/ Kesdve tehát a legrégibb mondáinktól és
U



je isseinktől, végighaladva olyan müveken mint pl.
. í'íkat Z6Ígmond: A magyar nép és nyelv kialakulása,

4y a r régiségek /Szerkesztette Kiss Bálint, Bpent,lö59.
.'»• 1 egdi János: Rudimenta Linguae Scythicaa /Leiden, 159Ö. 
Nagj Géza niivei, Tokos István, József: A magyarok roko
nai /tanulmány a Oyőri Kalendáriumban még Sajnovics e- 
lőtti időből./ Baráthosi Balogh Benedek történeti és 
néprajzi miivel és sok más és sok értékeset tartalmazó 
müvein, föl kell dolgoznunk a legujabbakat is. Ezek 60- 
rában a már említetteken kívül át kell tanulmányoznunk 
Bobula Ida történél /The history of the Hungárián Natlon/, 
valamint nyelvészeti ás művészettörténeti munkáit; "Su- 
merian Affiliations" "A plea fór reconsideration", el
küldve kézirat gyanánt kb negyven egyetemnek. 1951./Egy 
példánya e mQ>kiadójánál is/. Rudnay Egyed Attila tri
lógiái át /Bruxelles/, a Studia Sumiro-Hungarica köteteit 
/fiilramesK Publlahlng Cor 6o5Q Boulevard East, West New 
TorkV~New Jersey/, és sok aasbel-és külföldi szerz5 
marysr vonatkozású müveit. Vannak e müvekben túlzások 
és elhamarkodott megállapítások is de vannak bennük 
páratlan értékek is, melyek a mi értékeink és ax egész 
emberiség étftékei. Éneikül menthetetlenül •laáradunk a 
tudöHáfiyók rohaaös^fejlődésétől és az előkerült leletek 
földolgozásából eredő uj ismeretektől. Ez valamennyi 
rokon-és segédtudománnyal való egybevetése látókörünket 
majd negyaértékben kitérJeszti.Kitűnik, hogy a magyarok 
eredete és nyelve kérdésében nem lehet aegállanl Bas- 
klriánál és a finn-ugor nyelvcsaládnál. A történelmi, 
nyelvi, néprajzi stb. anyagok parancsoló szükségességgel 
Írják elő a magyar anyagnak az avar, kazár, hun, szkita, 
szaraata világ teljes összefüggésben való éí •Blélélét."” 
üíbec szovjet antropologus és kultur-antropologus, Tol- 
sztov történész /v.ö.: Ab Ssl Korezm/, az ősi Kusán bi
rodalom föltáat anyaga, a szibériai páratlan aranyveretek, 
az ősmagyar indás-palmettás ötvösmüvektartalal és tech
nikai tanúsága alapján nyitva az ut az Iránba fölszori- 
tott subartu magyarok, s azokon keresztül a Tigris és 
Eufrátesz közti Mada /Suaér/ birodalom népe és nyelve 
felé is. Ezen az utón tovább kell haladni a távolabbi 
muTt felé. Érdekes kapcsolatok tárulnak föl Herodotos- 
nak a perzsa háborúról szóló tudósításai alapján. A 
szikunok, szikánok, majd a latin, görög források emlí
tette Szikek és szik-eaberek, a Pilisben lévő Sjcaabria,
majd az erről a tájról a Rajnához vándorló frankok 5- 
sei, valamint a kelták és illírek között. Másfelől aeg 
kell vizsgálni a kinai források adatait. A kinában ta
lált csónakban eltemetésre vonatkozó ősi leletanyaggal 
az amerikai kontinens közepének nyugati partsávján ta
lálható különböző ural-altáji csoportba tartozó "indi- 
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inoknak" nevezett etnikummal, müvét>z.Btukk<-l, nyelvükkel 
szokásaival stb. is. Nem szabad lekicttiny élni azok lel
kesedését sem akiknek érdeklődése sokKal átfogóbb, miut 
egy leszűkített területen mozgó azaktudónu. Bátran vál
lalják a gúnyolódás és kishitűség kockázutát csak a- 
zért, mert mernek bátran nekivágni a bizonytalanságnak, 
hogy bizonyosságot találjanak... Előkészítik a lépegető 
szaktudósok számára a módszeres kutatáu útját. Igen sok 
fölfedezést nem szaktudósoknak köszönhet a tudomány 
fejlődése. A szaktudós kötelessége, ho«y elfogadja a 
igazolható állításokat vagy bizonyítsa be a téveuést.
Ezt kívánja a tudomány becsülete.

Kz egykori ősi ural-altáji lovsakultúrának etnikuma 
és nyelve -- Csendestől az Atlanti óceánig--- megszakí
tás nélkül folyamatosan él sok évezred óta a Kárpát
medencében. Erse vonatkozóan Teilhard de Chardin jezsu- 
itapaleontologusis érdekes adatokat Jegyzett föl, köz
ve tlenüljiinai hagyományból/. A kultúrából e*y korai 
leágazásnak, a déli sumér-egyiptomi ágnak köszönhetjük 
az emberiség legősibb Írásos emlékeit. Később, ugyan
abból az ural-altáji családból eredeztethetek az északi 
finn-ugor és s déli török leágazások. Az bizonyos, hogy 
a ragozó /agglutináló/ szerkezetű ural-altáji és a hang
változtató /flektáló/ szerkezetű úákeu*6p4i indo-Eu- 
rópai nyelv csak sok tízezer évvel ezelőtt turtozhatott 
ery közös szerkezetű nyelvcsaládba. Nem állítjuk azt, 
hogy a két csoport nyelvben és etnikumban nem volt köl
csönös hatással egyaásra. E kérdésekben akellöen nem 
eléggé értékelhető suaér nyelvemlékek adnak biztos 
eligazítást. Erről részletesebben kell tárgyalni mert 
a magyarság őstörténetének, politikai jellemrajzának 
nem utolsó forrása éppen a nyelve.

i v/

Oyőrffy György jól áttekinthető vázlatot ad a 
Közel-és Távol-Kelet korabeli népeinek nagy történelmi 
eseméayeiről. /Napkelet felfedezése. Juliánue, Piano 
Carpini és Rubrok utijelentése.Bpest.Gondolat, 1965./ 

Ezek közvetve vajgr közvetlenül nagy hatályai vol
tak a magyar nép megszerveződésére és elvonulására. 
Fnnek kapcsán kitűnik, hogy a korabeli Eur,,pi» vula- 
mennyi népénél és magánál apápai udvarnál is miért volt 
évszázadokon keresztül Jobban értesülve a magyar feje
delem, majd később király a Kelet eseményeiről, mint 
bármely más fejedelmi udvar.



"^jdin a kazárok egy része föllázadt a zsidó hitre 
ittért uralkodó osztály ellen s a lázadást leverték, 
a lázadók a függetlenné vált magyarokhoz csatlakoztak" 
/l.m. 9.oldal/ Makkal László azt Írja, hogy a kazár ka
gán "rabja mohammedán testőrségéhek és zsidó vallásu 
kazár főti6ztviselőinek" /Az idők sodrában II.Bpest, 
MiPfirv®. 196Ö. 43, old./ amiért is a nép elfordul vezetőitől: •'az első csapast a nagy törzsszövetseg el
szakadása mérte a kazár hatalomra."

A csatlakozók között az onogur törzsek mellett 
Khoreza-b3l az Aral-tó mellett fekvő fejlett kultúrá
jú országból származó kiváló lovasok is voltak, akkor 
már részben mohammedán hiten. Ezek a khorezmi, mai ma
gyar nyelven káliz harcosok még a XII. az.-bán is megő
rizték Magyarországon szokásaikat és "nevüket a mai na
pig fönntartották a Kálózd nevek, helynevek, sőt Buda
kalász is egy káliz nemzetség lakóhelye volt." /Kovarezm 
akkád nyelven Kumarizma, ékiratosan Ku-aa-ar-iz-ma, ebből 
az ősi formában: Ku-mag-gar-ri-es-ma = szent-dicső nem
zetek földje. Egyezik az V. sz.-ban élt örmény tudós, 
Chorensi Mózes földrajzi müvében ealitett magyar név 
nevével: Ku-maggarii— dr.Novotny szófejtése./

/A kiváló lovas vezető neve: kalsu, a rabló lovas ügyes
ségét rosszra használó támadó: kalóz./

A volgai bolgárok fölvették az iszlámot s Anonymus 
arról értesit bennünket, hogy Taksony idejében több iz
maelita azaz mohammedán költözött bolgár földről, a vfcl- 
gai bolgárok országából Magyarországba, s ezek kapták 
Pest várát. /Castrua Pestiense, akkor igy hivták a mai 
Budát s akkor Buda a Herculia-Sicambria-Attila városa 
Etzelburr-Arpád-vára volt a pilisi Duna völgyében. Pest 
suTiér szó. Jelentése égetőkemence. A kelta fazekasok 
még a római Aquincumiak a messze vidékének is a mai 
Gellérthegy oldalában álló kemencéikben égették művészi 
agyagedényeiket. /V.ö.: Német Péter tanulmányaival/.

A Pest határában még a XIV. században is őrizte 
emléküket egy Böszörménykut nevű hely." /V.ö.Qyőrffy 
Qy. I.m. 10. oldal/

Biborban született Konstantin tudósit arról, hogy 
már az uj hazában letelepedett magyarok a Perzsia vi
dékén, a Kaukázusban visszamaradt szabir-magyarokkal 
élénk kapcsolatban állanak.

Botond már az uj hazából a kis burgundi Rudolfnak 
megsegítésére volt kiküldve. Mielőtt azonban megütköz
tek Hugó királlyal, Felső-Olaszországban, a felek kie
gyeztek egymással. Botondot most Hugó kérte segítségül 
Rahmad, az Omsijád kalifa ellen. 30 napi hispániai 
csatározások után nagy zsákmánnyal indultak haza. EDc-



kor kérte meg Botondot a i>...> • ul ;,>7.é -i V, Múro.n-
gatott 2000 főnyi cigány-tábor, hogy n okhoz
csatlakozhassanak. A magyarok tzután b*-fogadták okét 
országukba." /Az Akum nemzetségből való Szilaai ér 
Pilisi Szilassy család Genealógiájából./

Nem sokkal később a besenyők kértek befogadást.
A magyarok, emlékezve arra, hogy Kazáriában egy kis 
1 d° lg a vezetőség őket is zsoldod munkára kényszeri- 
tette, mikor a szlávok ellen küldte őket rabszolgák 
gyűjtésire, nyilt szívvel fogadta be őket és Dél-Magyar- 
orszigba telepítette a besenyőket. Ez a folyamat át
nyúlt az Árpádok királyi korába. A folytatódás azt 
bizonyltja, hogy a magyarság mindig kész volt barát
sággal, sőt vendégszeretettel segíteni az üldözötte
ken sőt földjét is megosztotta a befogadottakkal. I'- 
gyanosak történelmileg Igazolható az a tény is,ho^y 
csak ritga esetben mutattak köszönetét és hálát ezért 
és legtöbbször aagukra hagyták a magyarokat élet-halál 
harcukban. A veszély elmúltával a magyarság nem bosz- 
szulta aeg a hűtlenséget sőt orvtáaadást.Ez a maga
tartás évezreden át nyomonkövethető. Legutóbbi ilyen 
"nemes" magatartás a II. világháború alatt. Amikor a 
Szálasi kormány Jóváhagyásával a svéd Wallenberg és 
svájci valamint vatikáni ügynökök 1 9 ^  végén a Bu
dapesten, un."védett házak"-ba kb. százezer zsidót 
költöztettek. Tették ezt akkor aaikor a budapesti la
kóházak több, aint harainc százaléka romokban hevert, 
és a keresztény lakosság is zsúfoltan éhezett a pin- 1 
cékben. A magyar nép megtűrte a százezer extra személy 
aegjelenésétés a legcsekélyebb attrocitásról sem tu
dunk. Százezer zsidó németektől való megvéd énével a 
magyar koraány a világtörténelemben példátlanul álló 
emberiességéről tett bizonyságot, totális háború, 
vesztésre álló utolsó akkordjaiban, amikor Is veszi- 
tésünkkel számoltunk és a vesztő, tapasztalat szerint 
mindig igyekszik elpusttitani vagy pusztulni hagyni 
az ellenséget. A aagyar nép, a náci acélgyürün belül 
sem kezelte ellenségként a aagyar zsidóságot, annak 
minden múltbéli bűne vagy hibája tudtával sem.

DrV
Dr.Varga László joggal irt könyvet erről a Jellem

vonásról és teraészetfölöttl utalásokat o&vaH le róla. 
Heglepő, hogy az "ó Hada" suaér himnusz Istentől ka
pott hivatásnak nevezi ezt a sorsot. Varga alig ismer
hette ezt a költeményt könyve aegirásukor, 1960-ban.

A szüklátókör és önzés fölé emelkedő ezzel a ma
gatartással rokon más vonások 16 határozottan állnak 
elénk s honfoglalás korából.



Anonymus, Béla király jegyzője aok történeti for
rást használt, melyekből ma már caak részleteket isme
rünk , a krónikások, történetírók adatai alapján. Ö 
többször kifejezetten utal arra, hogy "különféle törté
netírók adatai alapjám" dolgozott és szándékosan nem 
hallgatott "az énekesek és lantosok fecsegéseire." A- 
dataink nagy részét azonban mégis igazolva láthatta a 
saját korában is továbbélő hagyomány lényegével. Ez kü
lönösen áll azokra a vonásokra, melyeket most szándé
kunkban van kiemelni: az ősi szokásokra és Jogi fölfo
gásra melyben a nép Jelleme, gondolkodásmódja, világ- 
rölfog4sa, s5t hite is bizonyos fokig tükröződik.Ez 
pegit a történelmi hagyományok vonalának viaezafelé 
^vetésében, melyben az őatörténész éa a nyelvész szak- 
rzempontjai nem bizonyulnak önmagukban elegendőknek. 
Kiilonören akkor, ha valamilyen sajátos értelmezéssel 
a "források kritikai kezelését" úgy magyarázzák, hogy 
azokat egyáltalán nem kell figyelembe venni. Nézzük, 
alt mondanak az eredeti források melyek szerzői köze
lebb állottak az eseményekhez mint mi s azután elemez
zük majd őket kritikailag.

Az Etelközi vezéri tanácskozáson— irja Anonymus—  
a törzsek hét vezére "belátta", hogy a megkezdett utat 
nem tudják bevégezni, hacsak vezér és tanító /ducem et 
praeceptoraa/ nem áll fölöttük," /V.ö.:Emericus Szent- 
péteryt Sctaílptores rerua Hungaricarua.Vol.I.,40,7-9-/
Az érdekes összetétel igen emlékeztet a magyarság őstör
ténetében szereplő népeknél található klfejezésre:papkirá] 

A választás "szabad akaratból és közmegegyezéssel" 
/libera voluntate et communl consensu/ történt a ezért 
irányult Almosra, mert Almos és ivadékai "kiválóak vol
tak származásukra nézve és hatalmasok a küzdelemben." 
/clariores erant genere et potentiores in bello/I.M.
40, 13-14.

Ezt az állítást az események igazolják. A talmudis
ta államcsíny és következményeinek átlátása, az uj hazá
ba indulás katonai és gazdasági megszervezése, évtize
dekig tartó győzelmes nyfegati és déli hadjáratok, lehen
gerlő stratégia, taktikai, technikai fölényük, ugyanak
kor a meghódolókkal szemben mutatkozó nyiltszivü barát
ság stb., Jogosan azt a kérdést teszi föl az emberben: 
va.1 1on valóban, tudományonkivüll megkötöttségeken fö- 
lllpmelkedS, és meggyőződéssel állitják-e egyes nyelvé- 
nzek és történészek, hogy a magyarság egészen a finn
ugorok Volga-Kíma vidékéről való "növénygyüjtögető, ha- 
lászó-vadászó, Igénytelen sátorlakó", szinte "kőkorszak- 
bell életet folytató" népből ered? És magát a Volga- 
Káma-i életet valóban olyan igénytelennek tartják-e, 
mint ahogy mondják és éreztetik népünkkel?...Mert ha



igen, akkor nea nyelvészetből éa öotorténetbői, hanem 
gondolatelméletből --logika—  ée ismeret <-• Imiiéiből
— kritika—  buknak meg. De akkor mi « céljuk ezzel 
a torzitáeaal? Kinek használnak ezzel? A ulani, a ha
zugságba éa aegtévesztésbe való belenyugvás megalázó 
volta.

A felelet: e torzítás azoknak kedvez, nklk pri
mitívségbe, szellemi sátorlakásba szoritunúk <i mai ma
gyarokat. Azok táaogatják akik a maguk felsőbbrendűség 
hitét Így szeretnék alátámasztva látni. £zt tnlraudista 
szellemnek nevezzük. Ezt megerősítik n mindennapi té
nyek melyek könyvekben, előadásokban etb megfogalmazva 
Így állanak elénk: "A magyarság őstörténetének földerí
tése nehéz feladat és aa még nem látunk tisztán." E szé- 
penhangzó bevezetés után azonban ez következik: "Egyer 
kutatóink a Volga-Káma vidékére helyezik az őshazát, 
m4sok a permi vidékre, Í6mét aások az Uralon túli obi- 
ugorok vidékére. " Legújabban az egyik kutató -aki pe
dig se” nyelvész, sem őstörténész a végzettsége ezea- 
pontjából de véleményét maguk fedezékeként uzéltében- 
hosszában hangoztatják sokan-- a Rajna-Visztula vidéké
re helyezi a magyarok elődeit." És itt megállnak és e- 
gyetlen aagyar vagy külföldi tudóst sem tmlitenek akik 
szerint bizonyított tény, hogy a aagyar népnek legalább 
egy része déli törökösnek nevezhető — de tulajdonképpen 
suaér eredetű, ül. ural-altáji eredetű, mint a suaér is, 
aelynek nyelvét sok ezer év távolából is Jól ismerjük.
Ez a szervezett lovasnép nagy féamüveltséggel, saját i- 
rással, szókinccsel, agglutináló nyelvsaerkezettel, 
nylevtani sajátossággal, szutaartu-Bumér műveltségbe 
nyúló kultúrával rendelkezik. Miért kell elhallgatni 
ezeket? Miért nem engedik ezeket a nyilvánosság elé? 
Mitől félnek? s egyáltalán, mióta tudományon szempont 
a félelea? Ez egyértelmű a beismeréssel, hogy Hlláa- 
pontjuk nem tudományos érvekre, hanem egy hitre, éspedig 
egy értelemmel meg nem alapozott hitre, tehat TÉVHITRE 
a felsőbbrendűség talmudi hitére épül. tgyozerübban: 
ennek a tévhitnek harci eszköze, uj szellemi Honfogla
lás, szellemi agresszió ninden neazsidó érték ] tn.

Pozitív és negativ oldalról egyaránt rmkuzorosan 
igazolt tehát az ismertetett, összetett many^r őstör
téneti kép. Figyeljük meg ennek további l^nzolúnát 
Anonymus Gestájában.

A vérszerződés öt határozata /Stntun iurnmer.tí/
szerinte a következő volt:
1/ "Amig csak életük tart, mind n.-kik, mind utó

daiknak vezére miniig Álmos vezér ivadékaiból le»;z."-



-Kan királyról fejedelemről, kagánról, vajdáról, kenéz
ről hercegről 6tb. van szó, hanem Ünnepélyesen és u- 
gyanakkor egyszeri! vezérről /dux/, az elsőről az egyen
lők között. Ez a vezér alkotmányszerüen, népének szabad 
akaratából áll az első helyen e tisztének örökös jelle
get ad, hogy leszármazottai töretlenül képviselik a nem
zet ősi hagyományainak szellemében való továbbfejlődést. 
Az utódlásnak ez a rendje sikkor már ősi időkbe nyúlt 
vlsszaés bebizonyította szilárdságát a kazáriai talmu
dista mesterkedések vihanainak tobzódása közepette is. 
Most a tapasztalatok alapján az alkotmány pillére lett.

2/ "Bármiből, amit fáradozásaikkal szereznek, sen
ki se legyen kizárva." — Ismert tény, hogy a felsőbbren
dűséget valló talmudista uralkodóréteg nem adta meg a 
Kazária érdekeiért küzdő és vérző magyar törzseknek azt, 
amit ők Jogosnak és méltányosnak tartottak. Emiatt az 
iryenlőtlen bánásmód miatt kelt elégedetlenség í b oka 
volt annak, hogy a nép a felkelők oldalára állt. A 2. 
határozat egy ősi méltányosság szerinti részesedés Jo
gának kifejezett megvallása.

V  "Azokata főembereket /principales personae/ a- 
kik szabad akaratukból Álmost választották uruknak és 
»zek fiait 6ohase~. lehet megfosztani attól, hogy a vezér 
t«n4csában »s azor6zág tiszteletében részük legyen." --
a magyarok alkotmányának másik szilárd pillére a vá
lasztok állandó és örökös részvételének Joga a kormány
aiéban és az ezen alapuló megtiszteltetésben.

V  "Ha valaki utódaik közül hűtlenné válna, a ve
zér személyéhez, és ellentétet szitana a vezér és csa
ládtagjai között, a vétkes vérét kell ontani, amint ők 
7érüket ontották az esküvéekor, amit Álmos vezérnek tet
tek."

5/ "Ha valaki Álmos vezér é6 más főemberek utódai 
itözül eaküvésük határozatait meg akarnák szegni, mind
örökké átok alatt legyen."

A *♦/ és 5/ határozat a kölcsönösség és egyenlőség 
alapján biztositja az eeküvés megszegőinek / a vezér, a 
méltányos részesedés és a hűség ellen vétőknek/ bünte
tését. Ez alappillérként végogvonul a magyar alkotmány
fejlődésben /V.ö.: Az Aranybullában lefektetett ellen
állási Jog, a magyarországi szabadságharcok vezéreinek 
jogos önvédelemtudata stb./

A pontosabb szövegkritikai vizsgálatok, a források 
egybevetése megállapították, hogy a vér6Z*rződés a Kiev 
nlatti átkelés után, már Etelközben történt meg. Az e- 
seményeket és azok belső indítékait azonban Anonymus a 
többi forrásokkal egybehangzóan Jellemzi. Még pontos



meghatározásra vár az a kérdés, hogy az Anonymus-hasz- 
nálta népelnevezések milyen ugor vagy ogur, ill. török 
/Gosztonyi figyelmeztetése szerint: töredék/ népeket 
jelölnek. Ebben a szakaszban azonban most azt kell kü
lönösen kiemelni, hogy a volt ellenségek --igaz, csak 
átmanati ellenségek—  meghódolása után szabad elhatáro
zásukból szövetséges társak lettek. Az addik kazár zsld- 
ban álló testvérek, a kunok, hihető örömmel, most már 
az erős és Kazáriával nyiltan szakitó magyarokhoz mer
tek csatlakozni. A magyarok pedig nyilt szivvel nem
csak befogadták őket, hanem kölcsönös esküvés6el meg
pecsételték az egynjoguságot biztató szövetséget.

A Havas-erdők, a Kárpátok felé vonulva Almos éB 
népe Ladomér városba érkezett. Itt ünnepélyesen és a- 
jándékokkal fogadták őket és a vezetők fiaikat Almos 
udvarába küldték. Három heti tartózkodás után Galíciá
ba vonultak, ahol ugyanez megismétlődött. Itt Jelentet
ték f.öbbek között. Almosnak azt is, hogy a Kárpátok ö- 
vezte Attila birodalmának egy közeli, a Havasokon túli 
részében kazárok /cozar/ laknak az Erdőelőnek /Erdeuelu/ 
Maror és Szamos közti vidékén. Akár törökös, akár szláv 
népek voltak ezek a kazárok, inkább csak laza politikai 
függésben való létet jelezhet az Anonymus használta ka- 
zar megjelölés. E laza kapcsolat is megszűnt az állancsiny 
után. Ezt látszik igazolni az is,amit Anonymus vezé
rükről, Maróiról Bond __is am±t nem aond a nip fiairól__ 
hogy ti. sok felesége volt s ezért ta magyarok Mén Marói
nak nevezték /plures habebat aaicas- I.m. *»9, k./ Ez az 
állapot, aai a talmudista vezetőkre volt Jellemző, mél
tán keltett megütközést az egyneJüségben élő magyarok 
körében.

A magyarok átkelve a Kárpátokon, Hung vidékére 
érkeztek és nagyon megkedvelték ezt a tájat. Az ott lé
vő szlávok "önként alávetették magukat Almos vezérnek, 
mert hallották, hogy Almos vezér Attila király nemzet
ségéből származott." I.m. 51* 11*/ Elmondták neki, hogy 
Attila halála után Zalán vezér ősei Keán vezér Bulgá
riából kiindulva a görög császár tanácsára és annak se
gítségével elfoglalta ezt a földet. Ezután a szlávo- 
kmtfölvezették Bulgáriából egészen a ruténok vidékéig.
Most pedig Zalán vezér hatalma alatt állanak.

Ennél a Ezaka6znál figyelrabe veendő, ho^y a bolgá
rok, a magyarok rokonai a Volga mellett a magyarok szom
szédai i.« voltak, később mind Jobban elszlávooodtak 
nyelvükben. Dél felé húzódva a görög határtól északra 
helyezkedtek el s onnan terjesztették ki lassanként po
litikai hatalmukat észak féké. Egy ideig békében éltek 
a nagy avar birodalommal, majd egyre Jobban szorongat
ni kazdték azokat, amint erről szó volt Na«y Karoly had-



Járatai során. Az avar politikai hatalom összeomlásával 
afcavar nép maga nem szűnt meg, hanem fogság, szolgaság 
keretében nyelvében szintén elszlávosodottés ugrás
szerűen hatalmassá tette az un. Bolgár birodalom Ano
nymus által is Jelzett, észak felé történő kiterjedését.

Anonymus ezután mondja el, hogy keltek ás a magya
rok Klevnél a Dnyeperen számtalan szövetséges nép nagy 
tömegével. A kunok hét vezérének a serege vonult föl 
ellenük, Eddig elhanyagolhatónak tűnt a Qestában az a 
megjegyzés, hogy az ütközetben vereséget szenvedtek Ul- 
dö*ér® közb»n "tonsa capita Cumanorum Almi ducis milites 
nactabant tamquam crudas cucurbitas". Vagyis: Álmos ve
zér katonai — tehát nemcsak a magyarok—  a kunok Ayirott 
f®Jét úgy vagdalták, mint a nyers tököt. •>—

Az ural-altáji népek hajviselete a férfi szabadá
gának éa méltóságának a Jelképe volt. A fej megnyirása 
vagy éppen lekopaszitása pedig meghódolást, erőtlensé
get, a szabadság, az önállóság bizonyos fokú elveszté
sét Jelentette. Akik Kazáriában elfogadták a zsidóvá 
lett vezetőség talmudista államcsínyét és meghódoltak, 
azoknak a haj megnyirásával kellett elismerniük aláren
deltségüket a Jtgy megmenekültek a besenyő zsoldosok 
üldözésétől. Ezt a magatartást az államcsíny ellen föl
lázadtak mint megalázót megvetették, még akkor is ha a 
behódolók a talmudi vallást egyénileg bensőleg nem is 
tették magukévá.

A hajviselettel kapcsolatban érdemes megemlíteni, 
egy /másik adatot mely mégjobban megvilágítja s alátá
masztja Anonymus megállapításait. Juliánus Domonkos szer
zetes 1235 tavaszán indult el Magyarországból keleti 
útjára három társával és Béla herceg által adott kísé
rettel. "Szerzetesi ruhájukat voláglval váltották fel, 
ezakállukat ée hajukat pogány módra megnövesztették." 
/Na*y Magyarország dolgáról Bichárdus fráter. Byőrffy 
György: I.m. *»0. oldal/. Konstantinápolyban hajóra 
pz^lltak és a Fekete-temgeren át a Krim keleti végével 
Fzeaközt lévő Matrlkáig, a mai Tamangig utaztak. Itt, 
a régi Kazária egyik központjában, olyan vidékre jutot
tak, melynek "fejedelme és népe magát kereszténynek 
mondja; görög betűkkel Írnak és papjaik görögök. A fe
jedelemnek állítólag száz felesége van. A férfiak mind 
kopaszra nyírják fejüket és ékes szakállt növesztenek, 
Kivéve a nemeseket, akik nemességük Jeleként bal fülűk 
felett egy kevés hajat meghagynak, fejűk többi része 
teljesen megnyirt." Jól látható, hogy ^azária politikai 
hatalmának összeomlásával a tengerparti részeken a ke
resztény hitre tért a nép. A vezetőszerepet viszont 
helyenként még nyilvánvalóan talmudlsták tartották a 
kezükben vagyonuk, kereskedelmi összeköttetésük segít-



Kiev békés megegye z-énre .! utott Alcoo nagy seregó- 
▼•1. A lakók házaikban maradhattak, a főemberek pedig 
fiaikat ÁlmoB udvarába küldöttek. Majd Álmosnak igen 
ajánlották, ho?y lannoniába vonuljon, mely előbb Attila 
földje volt. A kunok hét vezére pedig "látva Almos ve
zér jóságát" /pietatea/, Szentpétery:I.a.46,16-23./, 
önként alávetették magukat neki s "uruknak és tanító
juknak" választották utolsó ivadékaikig. Erre pogány 
■ódon megeskUdtek éa ugyanígy hittel éa esküvel köte
lmet ék magukat Álmon éa az 5 főeaberei." Ekkor megenged
ték a hét kun vezérnek éa nagy seregének /nec non cua 
romina múltitudine/, hogy velük aenjen Pannóniába. Sok 
rv.tén la oaatlakozott hozzájuk.
A vezetSség és a nép különbözősége la okozta, hogy a ma
gyaroknak a helyi lakosság sok helyen önként behódolt, 
sőt csatlakozott hozzájuk, mig a vezetők, ha életben 
maradtak, elmenekültek.

Attila birodalmában lakó szklta-szarmata-hun népek 
maradványai előtta magyar testvér népnek s Attilától 
száraazó vezérének jó és lelkesítő hatása volt a bizo
nyos aártékben fölszabaditót láthatott bennük a külön
böző vezettők alatt élő őslakosság. Ezt a tényt az u- 
jabban előkerült leletek is egyre jobban igazolják, bár 
teljes összefüggésben ilyen vonatkozásban még egyáltalán 
nem kerUltek földolgozásra.

Lubbock angol régész "Prehistoric time6" c. könyvé
ben — 1865-ben—  beautatott egy Íráséul diazitett, bal
taél alakú bronz leletet, mely Róma vidékén került nap
világra. Ez az egyetlen bronzkori ealék, melyet Írás dí
szít --Írja Lubbock—  de az Írás ismeretlen. Egyebekből 
viszont arra következtet, hogy a baltaél a mai Teaeavár 
Bellett lett öntve, hogy hlrea őskori bronz-mühelyben. 
Három évtizeddel később Pulszky Ferenc "Magyarország 
archeológiája" c. müvében említi, hogy a Kárpátok ölén 
olyan különleges bronz fokosok kerültek napvilágra, "Me
lyeknek rokonságát sehol sem találjuk." Ezek két rész
ből állanak. Fejüket vörösrézből kovácsolták, élüket két 
bronzból öntötték. A tokos bronzöntvényt ruházták és rá- 
erősitették a rézfejre. Azóta a aazopotámiai ásatások 
felszínre hoztak sok olyan kiváló állapotban lévő fokost 
melyeket a sumérok készítettek és használtak. A fokos 
föliratát is aegfejtették a rovásírás segítségével és 
kitűnt, hogy a Lubbock-féle felirat igy szól: "fekesit 
is - Ut is - ró is."

Mahler Ede, kinek elfogulatlanságához gzó nem férhet, 
aegállapitotta az ilyen és hasonló lalat&k alapján,hogy 
a Kárpát-medencében az ural-altáji törzs turk-tatár csa
ládiához tartozó nyelv élt már háromezer évvel ezelőtt.



mtxyí tartozik a ni nyelvünk is. Majd elemezve a le
leteket /a Pulezky által i6mertetett Lucaka /Unk megye/ 
melletti fokost a megfelelőit, a fegyverkováca technikát, 
szerszámokat stb. azt Írja, hogy évezredek óta olyan <é 
nép élt földünkön, mely a magyarsággal egy családba tar
tozik. /A régibb bronzkor chronologiájához. Archeológiái 
fcrtesitő 1902. 293-296.

A hun-magyar folytonosság, sőt azonosság kérdésében 
az avarok mindig nagy cserepet Játszottak. Csallány De- 
zo* legújabb munkájában /Né7>vándorlás-honfoglaláskori 
bliánéi régészeti kapcsolat tink Józsa András Muzeua Ki
adványai 5. Nyíregyháza, 1965./ erre nézve is rendkívül 
fontos megállapítást közöl, mintegy öeazefpglalva az ed
digi eredményeket. Idézzük Kőhegyi Mihálynak Csallány 
könyvéről szóló beszámolóját /Ethnographia. Budapest, 
1960. 3. sz. oldalak/: "Ismeretes, hogy sz a-
varok két népi összetevője közül az egyik eabertanilag 
a mongolokhoz kapcsolható /Lipták PálrThe "Avar perlőd" 
mongoloidé in Hungary." Acta Archeologica Acadealae 
Scientlarum Hungaricae, 1959. 251-279./ és az Altáj te
rületéről nyugatra sodort török nyelvű néppel azonosít
ható. Vitás volt az avarság aásik népi koaponensénskt

az európai avarok /Baján Kagán népe/ 6záraazáBS, a
gepidákra rétsgeződtek rá a Körös-Tisza-Maros vidékén 
/Csallány Dezső:Archeologische Denkaáler dér Gépidén ia 
Mitteldonaubecken, Bpest. 1961./.

Theophylaktos Simokatta bizánci tudósítása szerint 
ezek nea igaz avarok, hanea csak annak aondják magukat, 
hogy jobban féljenek tőlük. Valójában a Volga-aenti u- 
gor népek kötelékéből váltak ki /Németh Gyula:A honfog
laló aagyarság kialakulása.Bpest,1930/. Való igaz, hogy 
az ealékanyaguk és teaetkezési rítusuk a Volga-Káaa vi
dékével összeköthető. Mindezek alapján a szerző arra a 
következtetésre jutott, fcogy az a finn-ugor nyelv, ame
lyet ma is beszélünk, az álavarok révén került a Kár
pát-medencébe 568-ban. A honfoglaló aagyarságba pedig 
najrv avar töaegek olvadtak be /Csallány Dezső:A X.sz.-i 
avar továbbélés problémája. Szabolcs-Szataári Szsale, 
1956. 39-U8.— Kőhegyi Mihály, Ethn. 196 5. 291-295."-/

Visezatérve Anonymus szövegére, a magyarok Hung vi
dékén az első helységet Munkácsnak nevezték él, aajd 
HUng várába vonultak, melynek ura, Laborczay, Zeaplén 
várába aenekült. Itt négy napos áldomást tartottak s a 
negyedik napon Álmos, még életében /ipso vivente/ fiát, 
Árpádot tette aeg vezérré és tanítóvá, ami után Árpádot 
vezérévé /dux Hungáriáé/ kiáltották ki.



Az AVAR népnév fajbellségén megoszlanak a vélemény ele. 
Avaris 5ai várost találtak a Niluadeltánál, avar népnév
vel találkozunk ázsia minden részében. Már Theophylactua 
fölisaete az avar éa álavar tömegeket. Marquart Juan-jüan
oknak , a mongolok mesterfajának véli őket. A bizánciak 
hunokkal keveredett avarokat Ouarkhonltalnak la nevezték. 
Ogurokat, UJgurokat véltek az avarban. Az ujgurok pedig 
törökös nép volt. Az avarban jelentős mongol vér van. 
Albert Herrman térképatlaazaln avar éa hun keveredéaii 
juan-jüanoknak tUntetl fel 3ket. Herrman azt la állítja, 
hogyha az avarok nem Juan-jüanok, akkor kétaégtelenül 
Fphtalit4k, fehérhunok.rsiaocattea'Így la Ír róluk: "Hun 
ugur, Sabir éa más hun csoportok". Megjelenéaük Bizánc* 
bán a hunokra emlékeztetett; aámánlaták voltak. Az avarok 
a hunokkal ellentétben, hajukat két copfba fonták.hátul. 
Grouaaet azerlnt az avarok aaszlmllálták a hunokat. Sze
rint" i6 Baján Attila volt fővároaában azékelt.
Xenophon /Kr.e. 4)1/ már megemlékezik az avarokról. Bölca 
Leó bizoynitja, hogy a magyar név használata előtt az 
egéaz nép neve avar volt.Paulla Diaconue /Kr.u.799/ éa 
St.Paullnua aqulleal pátriárka /Kr.u.Ö03/ az avarokat 
állandóan hunoknak nevezik. Nagy Károly ellenük vezetett 
hadjáratált a hunok ellen vezetett hadjáratoknak Irta.
- Említi, hogy a nizánci udvarnál első megjelenéaükkor azt 
hitték róluk, hogy egy uj nép, majd rájöttek, hogy tu
lajdonképpen HUNOK, akik magukat azabiroknak la nevezték.
A Fuldai Évkönyvek /89V Írja: "Avari aui dicuntur unga- 
ri". Róbert J. 6crutton:The other Atlantia c. könyvében 
Írja, hogy a finn-ugor nép megmaradt a nagy kataklizmá- j 
bán. /Sphere Books Limited. 30/32 Gray'a Inn Rd. Londono/ 
Tárgyalja a kontroverziál Oera Linda Book történetét éa 
tartalmát. Közel kétazáz oldalon említi a finneket, ma
gyarokat, máglkát. Szerinte a finn-magyarok Kr.l. 2092- 
ben bírták egéaz Skandináviát. A Hittltákat flnnugoros- 
nak mondja. Képen is bemutat egy Luvian diazket hittita 
Írásjelekkel, mivel a Luwian a hittiták nyelve volt. 
Szerinte a Duna-medencébSl húzódtak Kisázsiába Kre.1100 _ 
körUl. Szerinte finnugorok alapították Tróját. Finnugor 
nép vonult Indiába, Punjábba is. Nagy Sándor "indoszki- 
tákat" talált Indiában, stb.

Mlelfitt lezárjuk a honfoglalás előtörténetét, meg 
kell üljünk Almos személyénél, kinek páratlan éleslá
tása, pzervezSképessége, a keresztény szellemiséghez 
rendkívül közel állő szittya Jelleme máig sem kapta meg 
azt az értékelést és tiszteletet, amit a magyar törté- 
netirásbanjoggal megérdemel. Fettich Nándor kiváló ré
gészünk szerint Almos alakja zsenialitásban Szent Ist
ván királyunk mellé emelkedik ha nem múlja őt felül... 
Anonymus szerint MAQÓG nemzetségéből származó UGEK fia



volt, s anyjának, Emesének álmában agy sas, a turul,.|a- 
Lezte Jövetelét. Érért a neve Álmos, ami annyit tenr, 
mint szent /Almus, ld est sanctus/.Ez a megjegyzés arról 
tanúskodik, hogy kiváló egyéniségeket, uralkodókat, ha
láluk után isteni, küldöttként /dingir/ tisztelték.

Álmos születése nagy öröm lett szüleinek és "csak
nem valamennyi szittya fejedelemnek" /fere omnibus pri- 
matibus Scithie/ szinte a "szentlélek ajándéka" volt 
benne /velut donmus spiritus sancti erat in illő/ Ano
nymus Jellemzése bővelkedik a legnemesebb Jelzőkben 
annyira, hogy egyenesen feltűnő a hallgatása Álmos ha
lála körüli eseményekről s a halála után esedékes még 
részletesebb méltatásáról. Ez a hallgatás azútán foly
tatódik századokon keresztül Álmos halála után, annyira, 
hogv a magyr vezéri küldöttség Bizáncban nem is akar 
beszélni róla... /I. 38,1^-15. 39, 3-*». 39,10.11./

f tnlínynak megfejtéséhez az ujabbkori történetí
rás n^m Jutott, közelebb. Csak a legutóbbi szovjetunió
beli kutatások nyomán váltak egyre világossabbakká a 
Kazirorezágban lejátszódó események. Ennek során kitűnt, 
hogy a vékony vezetőréteg által kierőszakolt államcsíny 
Kazária politikai hatalmának bukását készítette elő. 
Kbben pedig Álmos magatartása döntő volt. A nyilt és e- 
gyenes magyar Jellem nem barátkozott embertelenséggel. 
Ezzel kapcsolatos állásfoglalást Álmos fogalmazta aeg 
és ő irányította az abból eredő következtetések foko
zatos levonását. így elkerülhetetlen az a feltételezés, 
hogya talmudista-bosszu elsősorban Álmos felé irányult.
A magyarságra uszított külön bérencek legfőbb Álmost 
keresték. Halála pontos körülményeit nem ismerjük.Az uj 
hazában viszont érthető, hogy a magyarság vezéreinek Jó 
ideig nem volt ajánlatos egy gyilkosság tényét hiresz- 
telni, mely mögött a kazáriiai talmudista vezetőség zsol
dos hadierejét és a mi még Jelentősebb, annak a vezető
ségnek nagy nemzetközi összeköttetéseit A bizánci és 
bolgár vezetők felé is/ részben ismerhették, részben 
/nyugat felé/ alappal gyaníthatták. Mikor azután az uj 
illamrend kialakult, a főként nyugat felől beszivárgott 
talmudista gazdasági és politikai erők képviseld .előtt 
"em látt4k célszerűnek olyan sérelem hangoztatását, mely 
az akkor már kívánt előnyök megszerzésének útjában állt. 
Ezek a feltevések. De mik a tények?

A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói Zemplénban 
honfoglaláskori fejedelmi Bírt tártak fel 1958-ban. 
"Nyers tölgyfakoporsóban temették el a hatalmas ter
metű --kb.190 cm. magas fejedelmet, de már fölravata- 
lozísakor elvették tőle összes fejedelmi aranyjelvé



ny»,it, hogy azokat at uj fejedelem használhassa, és a- 
rany, valamint ezüst utánzatokkal pótolták. Így a ran
gos temetés kötelezettségének Is eleget tattek.Kardja 
például a béc6i, volt udvari kincstárban őrzött csodá
latos aranyszablyának az utánzata, 6ima, rögtönözve rá- 
hajtogatott aranylemezekkel. Az 56magyar tarsolylemezek 
művészi mintáival díszített ezüsz áldomáscsészéJe egye
dülálló a kor leletei között, pedig ez is kicserélt, el
rongálódott tárgy volt a sírban. A szokatlanul gazdag 
díszítésű lószerszám is sűrűn volt ezüst lemezekkel bo
rítva s négy darab gazdagon díszített nagy ezüst csen
gő csüngött róla. A sir további értékes mellékletei még 
az arany nyak-, kar- és lábperecek, öt nagy ezüst korong 
varkocsdisz, tegez hét nyíllal s a bőrruha ezüstveretek- 
kel díszített tömege. Az egész leletanyag, még kicserélt 
voltában is, a legnagyobb honfoglaláskori leletünk.
A halott fejét az eltemetés előtt levágták és a Jobb 
vállához tették.
— ' Az összes adatok Álmos vezérnek a XIV. századi kró
nikában is »mlitett mejröletéeére vallanak és ezt az Ano- 
nymusnál közölt Álmos-féle személyleírás is alátámasztja. 
A fejedelmi lelet körül föltárt szláv hamva6Ztáso6 marad
ványok a tevékenykedő, megölt személyzet maradványai le
hettek. Ez, a7. A nonymusnál is fontos szerepet Játszó 
Zemplén müvében történt. A magyar történelem első hagy 
tragéHiíJa, melyről erről csak írott forrásokból tudtunk. 
A tragédia emlékét a néphagyomány is őrzi. Például a sír 
közelében levő helynevek, mint Felsőtábor-dülő, Táboral- 
ja-dilő, Rihótábor-dűlő és az eredetileg szláv nevű Szo- 
motor falu Zomorutor neve, ahol a fejedelmet megillatő 
vidám tor — tornaJátékok, bajvivások stb—  mellőzésével 
caaka bucsiztató tort adták meg. A néphagyomány ez eset
ben krónikásainkkql és a régészeti leletekkel egyenrangú 
forráshak bizonyult. /A Petőfi Népe.Kecakemét, 1964.ezept 
29.-i száma, 4. oldal./

Elgondolkoztató az a tény, hogy ezzel a páratlan 
lelettel kapcsolatosan támadt "tudományos" és sajtóvi
harban egyáltalán nem kézzelfogható leletek nagysfcerü 
értéke és annak jelentősége kapott széles teret, hanem 
tizedrangu kériések és személyeskedések ködösítették el 
a nemzet közvéleménye előtt az őt érdeklő tények párat
lan értékeit. A Szlovák Tudományos Akadémia kérésére a 
Magyar Tudományos Akadémia még ki tudta küldeni a hely
színre a nemzetközi tekintéllyel rendelkező legkiválóbb 
honfoglaláskori régészünket, Fettich Nándort. Mikor a- 
zonban beszámolójának kéziratából kiderült, a leletek 
igazi értéke, olyan vélemények kaptak sa j tóvj ne /.hangot. 
».ely»k nemszakértőktől, sőt olyanoktól, >»kik nn.iát be
vallásuk í7,erict nem is olvasták el a beszámoló kézira
tát./Fettich könyvének a kéziratához én sem n vitnilés



"lőtt, sem pedig utána nem Jutottam hozzá. Ez a szakem
berek iránti személyeskedés tulajdonképpen a leleteknek 
-'s a leletekből levonandó következtetéseknek elhomályo- 
■itáeát célozta éspedig szándékosan, mert nem a szak
szöveget, hanem a napisajtónak a leletekkel kapcsolatos 
riWkei torzításait támadták, fcs ez már komoly alap,hogy 
iosromn föltételezzük: "szakemberek" nem is tudományos 
ténvcknek akartak Jelentőséget adni, hanem ellenkezőleg,
■i n*mfudoinnyo6 sajtó nemellenőrzött cikkeire támaszkod
va, a lel»tek fölötti Jogos, örömet akarták elvenni a 
n»mzet közvélaményétői. Es ez már igazolhatóan talmudi 
mesterkedés Jegyeit viseli magán. Hazafias mázba mártott 
tollal Fettichről azt állították, hogy apagyilkosnak ne
vezte Árpádot. Erre a megtámadott a nyilvánosságnak ia 
tszánt válaszában --melynek közzétételére másfél évig kel
lett várni--, többek között igy válaszolt: "Álmos gyilko- 
^ainakjickérdésével sem előadásomban, sem monográfiámban 
nem foglalkoztam. De Árpádra még gondolatban sem gyana
kodtam. A gyilkosság politikai Jellegét azonban Qyőrffy 
■yörggyel együtt én is vallom, és a gyilkosságot egy e- 
aeménysorozat egyik láncszemének tartom, melynek néhány 
láncszemét a besenyők "támadásában", a kievi csatában,
* XI. századi nándorfehérvári csatában stb. vélem meg
találhatónak. De már ezzel sem foglalkoztam az emlitett 
helyeken. /Fettich Nándor u.o.302.oldal./

A ízomotor Zomorutor kérdés körüli eszmecsere Jó 
példát szolgáltat arra, hogy milyen meglepetések várják 
azokat 'kik magyar szavak eredetét mindjárt hajlandók 
*zlív javakban vagy nás idegen szavakban keresni. Adat 
van arról, hogy "Saomotor olim Zomoru-tor pagus Hunga- 
ricus" /Pzirmay, 18037". E n n é l  régebbi Írott emlékünk 
ninc? a névr'1 vonatkozóan. Ha pedig a szó-eredet vizs
gálat o t vesrzílk igénybe, teljesen szemben áll még a 
marxista kutatási elvekkel is, hogy csak azt nézzük, mi 
Jöhetett át a szlávból a magyarba s arra nem merünk 
gondolni, hogy mi mehetett át a magyarból a szlávba. 
:r.Bobula Ida figyelmeztet arra, hogy a legtöbb un.
"szláv Jövevényszavunk" nincsen meg. a tőlünk meaz- 
szebb lakó szlávoknál. E "Jövevény szavak" csakis a 
Közvetlen szomszédságunk ezlávjainál használatosak, ill. 
a ml "jövevényszevunkra" a távolabbi szlávok kikkel nem 
érintkezünk, ugyanarra a dologra má6 szót használnak.E- 
z«rt valószínűbb az, hogy bőséges szókincsünkből inkább 
a velünk szomszédos népek kBlcsönöztek szavakat.Azeti- 
•aologizálásnál az nem tudományos magatartás, ha megál
lunk a legközvetlenebb tényéknél. Ezeket figyelembe kell 
/enni de mögéjük is kell tudni nézni és Jelen esetben 
Tol kell kutatnunk, nincs-e közös forrás egy idegennél



16 íb a magyarban ie használt fonéma vagy merféma ese
tében. Már pedig éppen a Kárpát-medencében a ?olyó-í 
hegy-és helységnevek esetében Igen sokszor megtaláljuk 
a köz'ÓE forrását a sumér ékiratos szövegekben és nyelv
ben. /V.3.: rchedel Andor dr. technikatörténeti és föld
rajzi nevek szócsoportjait ismertető tanulmányait és szó- 
t4r4t a eumér-magyar vonatkozásban./ /Paizs Dezsői A ma- « 
gyár nyelv. Bpest. 1968. 3. sz. )84.oldal./

Annak illusztrálására, hogy még olyan marxista 
történész, mint Bartha Antal sem tudja könnyen kivonni 
magát a talmudizmus megtévesztő hatása alól, idézzünk 
már említett könyvéből. A kazár Kaganátusról irja;"Vizs
gálódásainkat nem terjeszthetjük ki eszmetörténeti kér
désekre, de az olvasó figyelmét fölhívjuk a Kaganátus 
államvallisának kérdésére.” Viszont minden marxista 
történeti munka telve van eszmetörténeti kérdések elem
zésével és annak magyarázgatá6ával, hogyan születtek 
meg a különböző eszmék, az emberek társadalmi helyze
teiből, osztályküzdelmekből. Pl a kereszténységről min
dig azt olvassuk, hogy teljesen természetes magyarázat: 
az elnyomottak szenvedéséből Jött a másvilági boldogság 
reményt adó hite. A vulgarizáló marxista irodalom nem 
óhajtotta megismertetni olvasóit, mit mondanak erről a 
kérdésről a hozzáértő keresztény tudósok. Bartha ebből 
a szempontból mutat ugyan fejlődést, de a kényes pontnál, 
a talmudizmus megismertetésének kérdésénél ő is megtor
pan: NEM terjesztheti ki erre vizsgálódásait. MIÉRT NEM? 

Hiszen a marxizmus mindig kiterjesztette vizsgálódásait 
eszmetörténeti kérdésekre, ha a nem ralmudisták bűneiről 
tévedéseiről- volt szó. Itt meg kellett volna ismertetnie 
olvasóival, mit mond magáról a Talmudizmus és a Talmud 
és mit mondanak róla a kívülállóit és a történelem. És 
époen Kazíria- esetében. Akkor nem irta volna le a to
vábbiak során ezt a mondatot: "---egy államilag senki 
által nem támogatott de szinte mindenki által gyűlölt 
üldözött vallás hivatalos befogadásában nem véletlent, 
hanem a Kaganátus független politikájának egyik jelét 
kell látnunk." /U.o.:157./

Éppen Katarié példája mutatja a talmudista módszert 
Több, mint évszázadnyi idő alatt legfeljebb )00 kazár 
vezető család vette föl a talmudi hitet, mely számukra 
mérhetetlen hatalmat, gazdagságot és klzsákmányolási le
hetőséget biztosított "l6ten" nevében. Ennyi hivet ennyi 
idő alatt ilyen előnyök garantálása mellett bárki szerez
het magának. Épp az a Jellemző, hogy ilyen kevesen vál
lalkoztak erre a kalandra. Igenis, mindenki által "üldö
zött" volt ez a társaság de nem azért mert boldogságot, 
üdvösséget hozott és hirdetett és minden embernek sza - 
badságát garantálta. Ellenkezőleg: harcot minden neo-



zsidó ellen. Hiszen a hitleri német nácizmus ellen in 
össze fogot t a világ, de ez az "üldözöttség" nem keltett 
rokonszenvet a nácizmus iránt, mert az alapvető emberi 
Jogegyenlőséget elvben és gyakorlatban megtagadta, a 
fÜKKetlen politika akkor Jelent elismerést amikor a füg- 
getl-nséget a vezető osztály az egész nép javára hasz
nálja fül. Kazáriában pedig a "független" talmudista ve
zetésig idegen zsoldosokkal irtotta ki saját népét.
Rartha nem a magyarokat mondja üldözötteknek, /hiszen a 
talmudizmue üldözte őket/, de a talmudizmust siet "üldö
zött vallássá" nevezni...

Bartha könyvében sok az értékes megállapitás.Vi
lágosan kimondja például, "...bizonyosan nea tévedünk 
akkor, amikor nea csupán a honfoglalás katonai esemé
nyeiben látunk céltudatosan irányított cselekvést, ha
nem magában az uJ, és ezúttal végleges haza kiválasztá
sában is...A magyar törzsszövetség vállalhatta volna a 
behódolást a besenyők előtt, vagy bebocsátást, védelmet 
kérhetett volna Bizánctól is...Akár a besenyők előtti 
behódolást, akár az utóbbi lehetőséget választják, a 
politikai és az etikai fölaorzsolódás mindkét esetben 
csupán idő kérdése lett volna. A súlyos helyzetben hozott 
döntésben megfontoltságot kell látnunk. /U.o.119./

Érezzük a szakszerű fogalmazás mögött az óvatos 
mértéktar‘.ástip hogy valamivel se mondjon többet, aint 
amit okvetlenülmonriania kel)..a történésznek. Nincs benne 
aemmi l^lkesültség, ünnepélyesség va*y éppen öröm, — ami 
azért feltűnő, mert a talmudizmussal kapcsolatos monda
tokban nincs meg a szakezempontok. érvényre jutása és en
nek »llenére lelkesültség árad a "meglepő"-nek bemuta
tott /egyoldalúan bemutatott/ talmudista függetlenség 
iránt. A lelkesültség nem tudományellenes, hiszen a tör* 
ténész is ember és legyen is teljes emberde az igaz és 
jó megvalósulása láttán lelkesüljön, ne a gonoszság és 
hamisság láttán, aég ha sokszor talán az utóbbi maga
tartás pillanatnyilag hasznosabbnak is látszik. Bizton
ság kedvéért hozzáteszi a szerző a fönt idézett megái- 
lapitásaihoz: "Ennek hangoztatásával őseink esetében nea 
látnoki előrelátást tételeztünk fel, hanem tényt állapí
tunk meg." Hát, ai megállapíthatjuk, a TÉNYT, hogy a 
magyarság fölmorzsolódott volna, ha nem lép a honfogla
lás útjára. De hogyan is láthatták volna a döntést hozó 
vezetők a kor kavargó, cselszövésekkel teli levegőjé
ben előrelépésük helyességét?...nem éppen látnokinak 
nevezhető módon?... Pontosan ez a szó kell ide aait Bartha 
is tompítva Jónak látott. Ezt tette a következőkben is:
"Az utókor szemében oly magasztos Jelentőségű választás
kor aligha évezredes vagy évszázados előrelátás vezérelte. 
Vállaikra tragikus események súlya nehezedett, a terhek



egy részétől igyeke?.-:ek F.3*b»áulni. politikai oagaterts- 
auk indokául csa's oz ad'itg megtett ut tapasitalait h o z *  
hatjuk föl- Az vi.-sc'.it zintén ténykérdée, hogy e dön
tér ép hz aii kíive*. ő sv.-xázad feJ3 5déee nélkül nem be- 
szélhrtnénk maty^r . tfrténelemről."

Minién '■•'•eto'i né.téktartás mellett ia érezzük, hogy 
rettenetso é^mér.yrk s a belőlük győzelmesen kibontakozó 
magyarság egyik legnagyobb sorsfordulóJárói ir a szerző. 
Népek soreát eldöntő Tihatok dübörögnek és Álmos alakja 
szinte a természetes okok és tények fölé emelkedik hig
gadt, bölcs, határozott és népéért minden áldozatot és 
felelést éget vállaló döntésével. A száraz történetirás 
ez?kb'n a sorokban emelkedik a legmagasabbra és mutat 
beplll»nt4rt a legmélyebbre. Nem tévedünk ha ebben a négy 
mondatban látjuk az egész könyv súlypontját. A magyar 
tragédia, mely fölött a Talmud stttétlik és a megtett ut 
tapasztalatai — évszázados és évezredes tapasztalatok 
már akkor--, ebben valóban összefoglalható a magyar töív 
ténelem lényege, a magyar sors s ebben tükröződik a 

magyar jellem is.

v V 'V
AZ ORSZÁG MEGSZERVEZÉSE

Árpád fejedelem ée vezértársai hosszabb ideig tar
tózkodtak az ország északkeleti részén, hogy bevárják 
az uj hazába bevonuló csapatokat, szekértábort, az ál- 
latcsordákat. Meg akarták várni az Alsó-Dunánál folyó 
utóvédharcokról szóló hireket s magának Árpád fiának, 
Leventének visszaérkezését is. Közben alaposan szem- 
figyre vették a környező vidéket és átmeneti táborhe
lyeket létesítettek, számbavették a népet és az ott 
talált lakosságot, az állatállománynak megfelelő lege
lőket, biztosították, kiegészítették készleteiket és 
fölkészültek a Kárpátokkal védett igen kellemes vidék 
birtokbavételére és megszervezésére. "És miközben itt 
sok napot eltöltöttek, a vezér és övéi látva a föld 
termékenységét és minden állatban bővelkedését, valamint 
a Tisza és Bodrog folyósnak halban való gazdagságát, a 
földet, Jobban, mint azt elmondani lehet, megszerették./ 
Mindamellett menetkészen álltak, mikor Zalán vezér köve
tei Árpádhoz érkeztek. Talán nem mert kezet emelni^ há- 
nem bolgár módon, ahogyan nekik szokásuk, csak fenyege
tőzött, hogy a bulgárok és görögök segítségével jön 
majd a magyarok ellen. "Árpád vezér azonban a büszke 
Zalán vezérnek követeit meghallgatva, nem kevélyen, ha
nem alázattal válaszolt: Árpád hivatkozott arra, hogy 
őséé, Attiláé volt ez a birosalom a bulgár határig, mégis 
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''éa a i'órög uulgárok. iránti félelméből, hanem Zalán 
vezér iránti barátságból kór ebből egy részt s ezenfe
lül a Duna ▼izéből, Alpár mezejének füvéből íb kért a 
gazdag ajándékokkal küldte vissza a követeket. Minden 
Anonymus időmégjd ő lése szerint a 903. évben történt.
Jó idő eltelt tehát mig a föld népének vezetője nevében 
valaki 8sót emelt a magyarság vezetőjénél, aki már é-
vek óta ott élt a szomszédságban. Jól mutatja ez a tény__
is azt, hogy politikai szervezettségnek és hadseregnek 
nem volt észrevehető nyoma, A kilátásba helyezett 
fegyveres erőt a távoli Bolgár-és (Jrögország jelentette. 
F.z®ket viszont lekötötte a Levente-féle hadsereg. Jól 
kira Jzoló-lot t, hogy érdekkörök és nem népek ütköztek 
■őrt öerse. Hogy pedig a Kárpát-medencében talált ro
kon-népek melyek önként meghódoltak, láaeák sorsuk 
Jobbrafordulását, Árpád őket is behívta az egységes 
államszervezetbei "terram...cua oanibus habitatoribus 
suis praoccupavit." Nyoma sincs annak, hogy a nép ellen 
valamilyen intézkedés vagy éppen üldözés történt volna. 
Semmiféle "népirtás/ nyomai sem fedezhetők fel Anoyy- 
musnál, amit a magyarok itt élő népekkel szemben vit
tek volna véfbe. Jó és szükséges ezt itt megállapítani, 
és egyáltalán nem nacionalizmusnak nevezhető az az öröm, 
ami ennek nyomán támad minden magyar emberben.Sok év
századdal később "müveit" nyugati népek milyen népirtá- 
s okát, gyűlölködést, kényszer-áttelepitéseket, hajtot
tak végre.Mindezek fölötti bünbánat vagy éppen kártérí
tés az üldözöttek irányában sohasem következett be, 
csak ha az üldözöttek történetesen zsidók voltak. Ók 
minden lehető formájú kártérítést kiköveteltek maguknak. 
Anonymus csak azt jegyzi fel, hogy a fegyveresen ellen
álló katonákat vetették fogságba a magyarok, tehát még 
azokat sem semmisítették meg, mint a rómaiak tették. A 
kevésszámú foglyot Hung várába /castrum/ vitette Árpád.

A Zalánhoz igyekvő magyar követek útközben "Turzol" 
hegyére is fölkapaszkodtak és megcsodálták a vidéket.
Majd a hegy tetején áldomást tartottak /56,17/.A hegyet 
ml Tokajnak hívjuk ma — Szentpétery Jegyzetei szerint—  
mig az ősi nevet Tarcal helység neve őrzi. Zalán szíve
sen fogadta a követeket és teljesítette Árpád kívánságát. 
Sőt a Sajóig terjedő vidéket és annak lakóit is Árpádnak 
adta. A hír vétele után maga Árpád is elindult vezérei
vel /"sui nobiles"/. A vidék szépsége miatt, melyet na
gyon megszerettek, a Tokaj után elért hegyet Szerencs
nek n»vezték el /a zerelmu/. Ezen a tájon az előkelőknek 
cs«lí-Uagjaikkal együtt hajlékokat állítottak össze, 
/factis tufcuriin"/ és a/,zegész területet a Sajótól Sóvá*- 
ig /Eperjes mellett/ birtokba vették.



Miután igy meggyökereztek /ita radicati/,"közös 
megtanácokozás után és valamennyi helybelinek útbaigazí
tásával" Borsu-t küldték el erős csapattal a lengyelek 
földje felé, hogy az ország határát megszemléljék, és 
torlaszokkal megerősítsék Turtur hegyéig /ma Tátra/ és 
alkalmas helyen várat építsenek az ország védelmére." 
Borsu a kapott engedély /accepta licentia/ birtokában 
el is indult és teljesítette a feladatot, a "vidék la
kóinak nagy sokaságát összegyűjtve." Mikor azután ezek 
gyermekeiből fölajánlott biztosítékot elfogadva és a 
határjelzőket elhelyezte visszatért Árpád vezérhez, nagy 
örömmel fogadták a vezér szállásán, Árpád Borsut tette 
meg a vár ispánjává /in curia ducié/ /comitenv/ és az e, 
gész vidék gondozását /curam/ reá bizta.

A vezér szálláshelyétől nyugatra és északra eső te
rület átszervezése ezzel lezárult. Feltűnően sokszor 
történik utalás a lakók önkéntes meghódoolására, az e- 
gyü1. tmilködésre és az együttélésre való készségre a hely- 
benlakók részéről. Ennek viszonzására a helybeliek a vár
őrségben teljes szabadsággal vettek részt. Az alispán 
megbízójából maguk irányították mindennapi életüket. A 
aagvar vezéreknek elegendő volt a helybeli fiatalok egy 
csopontjinak udvari szolgálata, mely szolgálat egyben a 
ma^a koriban kiváló magyar katonai és politikai igazga
tás központjában való legmagasabb kiképzést Jelentette. 
Hangsúlyozza Anonymus a közös megtanácskozást, az ennek 
alapján kapott hadivállalkozási engedélyt vagy parancsot. 
Látszik tündébből, hogy minden lépés igen alapos mérle
gelés után született aeg, szigorúan megszabott hatáskör-^ 
re korlátozott parancsokkal. Nincs aeaai nyoma a később 
Jelentkező kalandozási szellemnek, melyek a már ismert 
okok miatt szivárogtak be a következő nemzedék egyes 
sokszor nem is magyar tagjain keresztül.
A stratégiai követelményeknek is teljesen megfelelő volt, 
hogy most aár délre fordultak. "Főembereiuől kapott ta
nácsnak megfelelően" Árpád követeket küldött Bihar várá
ba Ménaarfithoz, hogy ősének, Attila királynak jogán adja 
vissza neki a Szamostól a Nyír határáig, a meszes! kapu
ig terjedő területet. A követek most is szkitia előkelői 
közül valók voltak, akik Álmost nagy sereggel követték.

A követek Tiszalucnál átkeltek /transnavigaverunt/ a Ti
szám, köszöntötték várában Ménmarótot, átadták a gazdag 
ajándékokat, s előadták Árpád megbízását /mandata/. Há
rom napig voltak ott szívesen fogadott vendégek, azután • 
Ménmarót megajándékozta és hazájukba való visszatérésre 
utasította /repatriare precepit/, Illetve engedte /dedit 
llcentiani/ őket.



Ménmarót üzenete Így 6zólt: "Mondjátok meg Árpádnak,
■"1 ryarország /Hungáriáé/ királyának, uratoknak, adónni 
■'■'Kjunk n*ki mint barát a barátnak, mindenben, ami neki 
/. Ik^éges, mert "hospes homo" /6 0.1 3-6 1.5./ •£> sokra van ~ 

i ’úks égé. A földet, azonban, amit Ígért kegyességünktől, 
maiiképpen sem adjuk oda neki, míg csak élünk. Azt sem 

•■<*ttük jó néven, hogy Zalán vezér olyan nagy területet 
■ngedett át neki, akár barátságból, mint mondjátok, akár 
'eleiemből, amit tagadnak. Mi azonban sem barátságból,
'<>-3 félelemből nem adunk neki még egy maroknyi földet 
?a. Még ha azt mondja is, hogy Joga van hozzá. És sza
vai nem zavarják meg lelkünket azzal, hogy azt üzente
■ ■‘künk: Attila nemzetségéből származik, akit Isten os- 
'órának hivtak és aki szintén erőszakosan rabolta el 
zt a földet ősömtől, de most az én uramnak, a konstan
tinápolyi CBásfcárnak kegyelméből senki sem tudja azt el
venni kezemből. /6 0. 13-61. 5./. ---

Árpád és vezérei megharagudtak ée sereget küldtek 
’énmarót ellen. A vonuló sereg előtt a vidék csaknem va
lamennyi lakója önként meghódolt és lábaikhoz borulva 
gyermekeiket zálogul fölajánlották nekik Attila tekin
télye miatt, hogy semmi bántódásuk ne legyen. Nem is 
lett. Szabolcs az igen bölcs férfi, alkalmas helyen tár- 
raival való közös tanácskozás után és a helybelieket 
o35zegyűjtve,nagy árkot hányatott és igen erős földvárat 
épített. "Akkor Szabolcs és társai a föld népéből soka
kat ehhez a várhoz /castrum/ szolgáknak /Bervientes/ 
rendeltek, akiket most polgároknak /civiles/ neveznek 
ée egyes nemes vitéz alatt katonákat hagytak." A sereg 
egy része tovább vonult, bevette Szatmár várát három nap 
alatt és Ménmarót katonáit fogságba vetette, a lakosság 
fiaiból kezeseket fogadott el. Majd a várat katonákkal 
megtöltve, a Meszesi-kapu felé vonultak. /63,1^./.

Ebben a szakaszban uj mozzanat, hogy Ménmarót csak 
a görög császárra hivatkozott, mint urára, akitől teljes 
függőségbe került. A görög császár a bulgárokkal együtt 
azonban^Levente seregére támadt s annak súlyos vesztesé
get okozott. így nem volt Jó ajánlólevél Ménmarót számá
ra Árpád előtt, aki a föld népének egyetemesen megnyil
vánuló hódolata alapján • föld népe vezérének tekinthette 
magát a mai legdemokratikusabb választás alapján is. KI 
volt Ménmarót őse? akitől Attila "elrabolta" ezt a földet?

Figyelemreméltó, hogy amikor Árpád és az S főembe
rei elhatározzék Ménmarót ellen hadsereg kiküldését, 
Anonymus külön megjegyzi, hogy csak akkor indult el a 
sereg, amikor "Árpád vezér erre megadta az engedélyt 
/a duce Arpadio essent licentiati/ 61,14./

Szaboles várától a sereg másik része a Nyírségen,



fermelléken át Zilahra vonult ée a Meezeei kapunál talál
kozott a már előbb odaérkezett eleő seregrésszel. A vi
dék lakóival k5kapukat építettek, fatorlaezokat emeltek, 
ée * gy zárták el --mintegy határként a völgyet. Mikor 
Árpád a hírvivőktől értesült mindenről, Jobbágyaival 
/yobagronibus/ 64, 13— Szentpétery Jegyzete ezerint a 
jobbakkal a nép előkelőivel./ együtt nagy áldomást tar
tottak egy héten kereBztül, majd övéivel együtt levo
nul' a Ti-cza-Sajó-Hernád szögbe.

A Maszeoi kaputól Töhötöm kikémleltet te az erdőn- 
tuli /Ultrasilvanam/ földet, ahol Anonymus szerint Oelou 
volt a hatalom birtokában, egy bizonyos oláh /quidam 
Blachus/. Töhötöm aeg akarta szerezni magának ezt a föl
det "urának", Árpád vezérnek a kegyéből". Amint "a mi é- 
aekeselnk mondják: Mindnyájan ők földet azerzének. És 
maguknak hírnevet szerzének" 65, 1 7-20./

A megfigyeld aorban beszámolt a kiváló folyók ne
véről, az aranyról, aai a fövenyről szedhető, a sóbá
nyákról és sóskutakról. Elmondotta, hogy "annak a föld
nek a lakói a legnyomoruságosabb emberek az egész vilá
gon, mert oláhok és szlávok éa mert más fegyverük nincs, 
■int az ijj ée nyil és, hogy az ő vezérük Galou, nem na
gyon bátor s nincsenek körülötte Jó katonák...é6 a kun
októl és a besenyőktől sok jogtalanságot szenvednek./67,
16-69, ?./.

Ez utóbbi adat moat uj megvilágitáebnn mutatja be 
Erdélyt, mióta a kazáriai talmudista vezetőségről tud
juk, hogy saját népe ellen zsoldgába fogadott kunokkal 
és besenyőkkel sanyargatja népét. Moat Erdély lakóit tá
madlak. Erdély népe ugyanabban a aorekozöaségben él,mint 
a n'-ntalnii'Uaták éltek Kazáriában. Geleou nem ismerte 
föl **zt a fajta sorsközöspéget. Tény, hogy csatára került 
sor, A menekUlő Geleou a Szamoementi v.*ra /Gyula közelé
ben »lee"tt, akkor a föld lakói saját akaratukból Jobb
jukat nyújtva, uruknak választották Töhötömót ns azon a 
helyen, amit Eeculeunek hirnak, esküvel erődítették meg 
hűségüket. /66, 4-9./

Semmi nyoma a népek közötti gyülölködésce>í, vagy 1- 
rigykedésnek. A magyar politikai szervezetben a fajiság 
seholsem Játszik szerepet, hz egyes népekre vonatkozó 
általánosító Jellemaéanok sem.Li jelentőséggel nem birnak 
a politikai Joguk szempontjából. /A fajináj., helyesebben 
a nemzetiség elsőoorbam a közvetlen nemzetiségi kötelé
ket, kultúrkört, foglalkozást Jelentette: szlávok tulajfc- 
donképpen schlavi /szolgák, oláhok, vlachok, blahok, tu
lajdonképpen pásztorok, mint a lengyelek még na le az 
olaszokat wlosinak nevezik./ Egyedül a ezemélyee kiváló
ságok a bátorság, bajtársiaseág dönt a politikai szerve
zetben való előmenetel vagy Jutalmazás kérdésében. Ez



párntlanereje Tolt a magyar szervezőmunkának és állandó
sította a talaudlata mesterkedésekkel szemben a aagyar- 
ságnak az itt talált népekkel való tudatos összefogását. 
Ugyanakkor páratlan fejlődést és előaenetelt jelentett 
az utóbbiaknak a katonai, politikai, a művelődés és mes
terségbeli tudás terén.

Ezenközben Hénaarót nem támadta meg a magyar se
regeket, sőt azon igyekezett, hogy előkészítse útját Gö
rögországba. így a magyar csapatok nyugodtan átkeltek 
a Tiszán és nagy területet bejárva visszatértek Árpádhoz. 
ÁrpAd tanácskozás után követet küldött Zalánhoz Alpár 
mezejére ép ujabb területeket kért. Miután ezt aegkapta, 
vezető embereivel /sül principes/ elindult Szerencaről- 
Átk^ltek a Sajó ép Hernád összefolyásánál, átvonultak 
Di^egy^r, Miskolc vidékéa, aaelynek várát Borsun&k adta 
Árpád, majd átvonultak Eger folyóhoz. Itt hajlékokat é- 
pitettek a mai Szlhalom /szlnhalom/ melletti doab tetején.

Megfigyelhetjük a honfoglalás stratégiai lépéseit, 
a sorrakerülő vidék aegszemlélése után első mindig «nn«v 
Jogszerű birtokbavételei az ősi jog alapján ugyan, de a 
pillanatnyi hatalom képviselőjétől és mintegy jóváhagyva.
A görög vagy bolgár hatalmi képviselőkre találva, — ha 
ellenállás mutatkozik— , Joggal a talmudista kazárial 
vezetőség kinyújtott karjára következteta vezéri tanács. 
C3&ki akkor kerül sor csatára, áe csak a hatalmi szerv 
<épviselőivel szeaben, s nem a föld népével szemben, a- 
uely tjzámára egy nagy birodalomban való egység eddig nem 
•apasztalt előnyei bontakoznak ki egymással és a magyar
ságai való teljes összhangban. A honfoglaló sereget 

követték a családok, áll*tálloaány, a mesterségek 
nÜTel^i, csak amennyire éppen szükség volt. A többség még 
!• rdőelvénél, Munkács vidékem van és lassan ereszkedik 
zerencs felé. így a házimunka, földművelés, az utánpót
lás egyéb feladataiban az állatállomány ápolásában és 
rötelíeében semmi fönnakadás nincs. Váratlan katonai balsi
ker, va«ry t4«adás veszélyének a kockázata szinte a sem
mivel egyenlő, A nép zömének ezt a békés életaódját nea 
rcnyira a szálláshely őrzésére visszahagyott harcosok,
,anen a föld népével való békés együttélés és a közös 
nőre iudata, valamint a közös eredet, 111. Attila biro- 
'Umának hagyománya biztosítja.
Árpnd katonákat küldött Oöaör és Nógrád vidékére.E- 

/.'■k azután a Duna zuhatagjain keresztül az Ipolyig értek. 
M.-*-adenki "félt tőlük azért, aert hallották, hogy Álmos 
vezér fia, Árpád vezér Attila törzséből származott. Az 
itt lakó szlávok mindnyájan, akik kezdetben Zalán ve- 
-éré voltak, saját szabad akaratukból aeghódoltak előt
tük és senki nea emelt kezet ellanük. Félelemmel szol



gáltak nekik, mintha aár régóta az b uraik lettek volnaU 
Jellemző, hogy ezt az inkább tiszteletnek nevezhető fé- 
lelaet mennyire nem használták ki a magyarok. Azt Írja 
folytatólag Anonymus, "Mikor látták, hogy a eok nép há
ború nélkül meghódolt nekik, négy lakomát ültek-éa a vi
dék lakói közül a jobbaknak /melioribus" akik fiaikat 
zálogul adták, különféle ajándékokat adtak, őket azelid 
szavakkal uruknak. Árpád vezérnek háború nélkül meg
nyerték éa magukkal vitték hadi vállalkozásaikra. A zá
logba kapott fiaikat pedig különböző ajándékokkal Árpád 
vezérhet küldötték, amire a vezér e előkelői megörülve 
az örömhírt hozóknak, szokás szerint, sok ajándékot adtak 
/75. 10-17/.

Közben Zuárd, Kadocea és Huba átkelt az Ipolyon an
nak torkolatánál, másnap pedig átkeltek a Garamon is, It 
bevArták Borsut, akit nagy sereggel Árpád küldött utánuk. 
Itt a "vezetők tanácsot ültek s a hozzájuk hü helybe
liek kérésére úgy döntöttek, hogy a sereg harmadrésze a 
föli népével »gyütt Zólyoa erdőségbe menjen. Itt az őr
eiig határánál erős várakat kell építeni aind kövekből 
aind fákból, hogy esetleg csehek vagy lengyelek lopás 
yagy rablás céljából ne Jöhessenek be az országba." így 
i» történt. A sereg nagyobb része a Zsitváig vonult e- 
lőre nyugat felé. Innen előreküldték megfigyelőiket a 
Nyitra folyóig. Anonymus, nem ismerve pontosan a cse
hek és morvák honfoglaláskor! viszonyát, azt Írja, hogy 
a vidéken szlávok és csehek Jóvoltából a nyitraiak vezé
re Zuhur volt. /77. 10/ Figyelemreméltó adatról tájé
koztat itt bennünket Anonymus. Kitűnik, hogy nemcsak 
az ország keleti felén lakó helybeliek, hanem a nyuga
ton élő szlávok sem Ismerték azt a technikai fejlett
séget, amivel a magyarok rendelkeztek. Pedig a csehek
nek bőséges tapasztalataik lehettek az akkori nyugati 
fegyverekről is. Ez áll a krónikában /Gesta Hungarorua/: 
"Mikor a felderitők látták, hogy a csehek éa a szlávok 

nem tudnak nekik ellenállni, háromszoros nyilzáport zúdí
tottak réjuk. "Mikor azt látták a szlávok és a csehek, 
akiket Zuhur őrsége állított, ho^y azok, akiket Hetumo- 
gernek neveznek, ilyen fegyvereket használnak,nagyon 
megijedtek mert ilyen fegyvereket még sohasem láttak, 
nyomban hirUl vitték Zuhurnak, uruknak és ama tartomány 
többi vezetőjének."

A magyarok átkeltek a Nyitrán, a menekülő Zuhurt 
elfogták és a várba zárkózott ellenálló harcosokat le
győzték. Erre annak a vidéknek minden nemes ifját zálo
gul adták a magyaroknak és az ott élő népek mind meg
hódoltak. A magyarok a Morva folyóig mentek előre, a- 
hol az ország határát torlaszokkal szabták. Közben pe
dig Galgócz, Trencsén éa más várakat átvéve vagy megépít
ve mindenütt őrséget rendeltek /ordlnatis custodibus 
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caatrorum/. Akik nem akartuk hűséget fogadni, azokat vas
láncokkal megkötözve magukkal vitték a vezéri szállásra, 
/iacuria ducié/. Árpád "nemeseinek taaáoaára is kérésé
re miután a hűtlenek /infidelium/ esküt tettek, külön
böző helyeken földeket ajándékozott a Nyitra vidékéről 
hozott előbb említett hűtleneknek, hogy esetleg még 
hűtlenebbekké ne válba, hazatérésük után ne ártsanak a 
■yltrai széleken lakó hozzá hűségeseknek." Hubát nyitrai 
ispánná /comitem/ tette és ás várakévá /aliorum castro- 
rums/, a Zsltva mentén pedl nagy földet adott neki sa
ját birtokába /dedit el ter.aa propriem/.

A PANNONIA I H ITH IRDETÉS A IX. SZ. bán

Hielőtt rátérnénk a gestának Pannónia birtokbavéte
léről szóló fejezetei ismertetésére, vessünk egy pillan
tást ennek a területnek szélein folyó hithirdetésre.Az 
erre vonatkozó források mélyebb bepillantást engednek a 
honfoglalást megelőző évtizedek települései etnográfiai 
politikai és szellemi kulturális viszonyaira. A ■agyár
éi gnak a honfoglalást megelőző, korai bizánci és bolgár- 
szláv keleti szertartással való kapcsolatait Jól foglal
ja össze Tloko Imre dr. három tanulmánya a Vigilia 1970. 
évi szept. okt. és noveaberi száaában.

Ab áttekintést főként Schellhorn tanulmánya /Erz- 
blschof Adalwin von Salsburg und die Pannonischen Mission. 
Aus Mittellungea dér Oesellsohaft für Salzburger Laudes- 
kunde. Sand 10*». 19&k/. alapján végezzük a szükséges éa 
indokolt kiigazításokkal, bővítésekkel. Az áttekintés a- 
lapján világosabban áll előttünk a pannoniai világ, aely- 
be a magyarok a szittya népek öröksége alapján beléptek.

Az avarok szervezett lovas*épe, aely a legújabb /V.ö. 
főként Líszló Qyula; Kettős honfoglalás/ aatropologiai, 
régészeti, művészettörténeti, nyelvészeti kutatások sze
rint a közös szkita származás révén neacsak rokonságnan 
volt a aagyar néppel, hanea magyarul is beszéltek, a 6. 
század folyamán Pannoaián keresztül nyugaton a hajdani 
Noricuaba nyomult előre, egészen az Enns folyóig, észa
kon pedig a Morva medencében. Az avarok délen a Dráva 
mentén 730 körül Karaathiába is bevonultak. Ennek szláv 
hercege, Boruth a bajoroktól /ezeknek a vezérnépe /bawar- 
ok, bajuwarok/ tulajdonképpen frank uralom alatti, a 6. 
sz. óta elfrankosodott avarok voltak/ kért segítséget. 
Ennek fejében azonban a bajorok a maguk számára igényel
ték az uralmat. Minthogy azonban ők, meg a frankik va
zallusai voltak, a frankok Karanthiára is kitérjesstet- 
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tég uralaukat. A Merovi.'ir.•'/ Ai-iordoausn, a későbbi pipp^n 
király Boruth herceg fiát ée unokatfcceét túszként Bajor
földre Titette, ahcl keresztény nevelésben részesültek. 
Boruth halála mtAn a két fiú Virgil salzburgi éraektől 
hithlrdet"két kírt. Modeatus püspök vezetésével Jelen
tős szítad hitbirdető pap is klerikus ment Karantiába és 
lend:ilet*F apostoli munka indult aeg, mely Virgil utódja, 
Arr ér^ek alatt is sikeresen folytatódott.

K4roly frank király 788-ban letette az utolsó bajor 
herceget, III. Taszilót és Bajorföldst, valamint Karantl- 
át aint uj tartományokat beolvasztotta biroéalmába. 790- 
beo pedig birodalmi gyűlést hirott egybe . Wormsban.

Nagy Károly, akiről szó van, Kis Pipin fia, Kis 
Pifinnek felesége pedig a nagylábú Berta /B. Mit den 
groesen Fuss/ volt, akiről annyit tudunk, hogy egy ha
gyomány szerint egy magyar /avar/ király leánya. Berta 
ugylátszik egy avar /magyar/ követJárással kapcsolatban 
került a Merovingok udvarába. Itt az udvarmes ternő meg 
akarta gyilkoltatni, hogy saját lányát adja pipinhez 
feleségül. A szép Berta azonban megmenekült. Pipin vm- 
letlenül találkozik vele és felismeri őt "nagy lábá
ról"/ Bizonyára avar szokás szerint csizmát viselt, ami 
akkor nyugaton nem volt/ és feleségül veszi. Gyermekük 
anyja kívánságára, Kara 'Ulu" = fekete ölyv nevet kapta, 
melyből ered a Károly név, ez pedig nyugaton szintén 
nem szerepelt Martell Károlyig. /V.ö.:Keyers Konvers. 
Lexikon 1875. évf. 5. kötet Bertha cimsző alatt./
A Bécsben őrzött un. "bécsi szablyát" egyesek Nagy Károly 
kardjának nevezik. Ez az adat azért nevezetes, mert 
szintén összefüggésre mutat Ragy Károly és az avarok 
/mapverok/ között. A kard azonban bizonyíthatóan Álmos 
kardja volt. Álmos pedig a hagyomány szerint Attila kard
jaként viselte. Álmos sírjában e ,nek teljesen pontos má
solata került elő. Az eredetit ősi szokÁs szerintÁrpád 
vette át és az a IXO sz. folyamán került Németországba.

A wormsi birodalmi gyűlésen avar küldöttség is meg
jelent, hogy az avar birodalom északi és déli határvona
lának pontos megvonásáról tárgyaljon. Nem sokkal előbb 
Ybbs mellett Károly seregei csapást mértek a III. Taszilo 
bajor herceggel elövetségben a nyugatra törő avarokra. A 
tárgyalások úgy látszik nem vezettek eredményre, mert a 
gyűlésen határozatba ment az avarok ellen indítandó há
ború. Minthogy Hagy Károly Itáliából hozatott Zsidókat 
pénzügyeinek vezetődére, ez a rablóhadjárat biztosítani* 
volt hivatva a pénzügyi egyensúlyt birodalmában fellett 
azobnn a talmudi céloknak ifi megfelelt /nemzaiJó aegrab- 
lána megengedett/. 5oi, páratlan kincsek pedig Európában 
ekkor a zsidókon kívül csakis a hur.-avar birodalom bíró
kéban voltak.



7 bsn Kátoly serege Regensburgból Loreh felé ln- 
11' . Az avarok egész Győrig visszavonultak. 795.-ben a 
rrlaull Eriit herceg és Woaiayr szláv herceg együtteaen 
' .ma i tik meg az avarokat Karahtánia keleti határán. Ekkor rn 'ír Nagy Károly maga n*-n akarta folytatni a hóditó had- 
: -i- tot...Maurus Schallhorn Bzerint — aki a Conversio 
n''gfrariorua et C«rantanorum— Ed.Kos.a. LJubbiani,1936—  
-tatait íb értékeli, akkor vetették vissza a frankok az 
-ivarokat a Tisza aögé éa rabolták el az avarok megerő
sített várának rengeteg lelne ít amiről táár szó volt. Ara, 
a salzburgi pllspök is résztv it ebben a hadjáratban, mely 
után Pipiu királytól /Nagy K roly fiától/ megkapta a meg
bízást a pannoniai területen folytatandó hittérltéai mun
kára. 803-ban Károly aegerősitette fia intézkedését éa 
Mll-ben a Drávát jelölte aeg határvonalként a salzburgi 
éa aquileJai egyháztartományok között.

Figyeleareméltó, hogy Einhardt, Nagy Károly életé
ről szóló munkájában /Vita Caroli/ azt Írja,hogy Pannónia 
nz avar háborúk után lakatlan terület volt. /V-ö.:J4h. 
Bühler forditása.Leipzig, 1921*./ Ekkor indulhatott meg 
rí délre húzódott avaroknak a szlávnyelvü, de a magyarral 
rokon bolgárok birodalmában végbement elszlávosodáaa 
'horvátok/. Ezt föltétlenül eiettette a frank seregnyo
mában járó zsidó rabszolgakeresked5k karmai közé jutás
tól való félelem.

Tény, hogy a frankoknak behódolt szlávok észak és 
nyugat #«1^1 való beszivárgása a hataloa árnyékában föl
gyorsult. Helyzetükkel visszaélve hataloaakodni kezdtek 
a vlezatérí ayar lakossággal. A helyzet annyira tűrhe
tetlenné vált, hogy 805-ben egy avar fejedelem Károlyhoz 
ment azzal a kéréssel, jelöljön ki népének uj lakhelyet 
Szombathely és Carnuntua /Néeastóvár-Deutsch-Altenburg/ 
között, mert a szlávok őket állandóan sanyargatják. A ki
rály intézkedett és és ebből ismét figyelemreméltó ada
tot kapunk N.Károlynak az avarok iránti rokonszenvéről.

Feltűnő, hogy az említett Schellehorn ezt a "Carnun- 
tuaot" Karantániának értelmezi Pertz-Kurze és Zibermayr 
alapján. Ehhez azt hozza föl támaszként, hogy 805-ban 
Salzburgban egy "Capcanus /Caganus/" Ábrahám névre meg- 
keresztelkedett. Ez tehát Pannóniából JötTt— következteti—  
nempedig a passaui missziósterületről, ahová a Duuamenti 
Carnuntum városa tartozott. Avarok azonban délen és észa
kon ia voltak nagy számban. Nem is emlitve a tényt, hogy 
a szerző szerint Feleő-Pannoniában is /csak Győrig/ elő
ször Arn salzburgi érsekmtiködött. Később pedig a salz *- 
burgi és paseeui hithirdetők együtt dolgoztak ezen a te
rületen, mig csak 830-ban Német ^ajos úgy döntött, hogjr 
a terület a bécsi erdőtől Győrig ée dél felől a Pinka és



• Rábca vonaláig Pasaauhoz, azontúl Sál ás Kelet Salzburg
hoz tartózzák./ A Gy3i közelében lévő honfoglaláselőtti 
korba nyúló alapitAau Aábrahámkápolna talán épp a fönt- 
ealit tt Ibrahim kagánna). kapcsolatos ás annak Pannóniá
ból ts16 pz4r«nr.f('At igazolja. /Passau emelt igényt a 
Dunától északra 036 területekre la, ahol avarok bukása 
után Mo>TAora-:ág Ö22 6ta a frankok alá tartozott. A Mar eh - 
▼idékén Moinr.r, a Vágtál keletre Pribina volt a frank hű
béres herceg 030 táján. 833-ban azonban Adalram salzburgi 
íshek is Járt Nyitrán, ahol templomot szentelt.

Molmir elűzte Priblnát, aki felső-Pannoniába me
nekült. Majd a frank főhatalmat is le akarta rázni, de 
La'oo király letette őt és helyébe unokaöccsét, Rastis- 
lawot ültette 850-ben. Rastislaw azonban hamarosan szin
tén ellentétbe kerUlt Lajossal és 862-ben Mihály görög 
csiszártól kért selávul beszélő hithitdetőket.A legna
gyobb valószínűség szerint ez a megerősödő bolgár biro
dalom hatására történt.

A császár valószínűleg ftotius patriarca javasla
tára a két tesszalonikl görög szerzetes testvért, Kons- 
tantinust éa Motodiust killdte Morvaországba. Bolgáror
szágba, ugyanakkor szintén görög hithirdetők aliködtek.

"Slawiniában", Karantánla és Pannónia szlávoktól la
kott részében 796 óta Arn salzburgi pUspök működött, aki 
érsekké való kinevezése /798/ előtt aég Theodorich püs
pökit 1p fölszentelte. Utóda, Adalranua /821-736/ Theo
dorich püspök halála után Ottó püspököt szentelte föl 
éa aaga ezena területen szlávul.hirdette Isten igéjét* 

Schellhorn szerint itt a hithirdetéssel együtt az 
elnéaetesltés is megindult a bajorok és frankok részé
ről /pedig a szlávokon kívül még szép számmal éltek itt 
avarok Is/.

A menekülő Priblnát Radpod frank őrgróf fogadta be 
de később viezály támadt köztük, úgy, hogy Pribina fiá
val, Kocellel együtt a Dráván túlra menekült, Ratimir 
bolp;4r helytartóhoz. A Dráva-Száva közét ugyanis 826- 
tól Omortag bolgár kán foglalta el Sirmiummal együtt.
Ez a vidék 10l8-tól az aqullejai patriarcha alá tarto
zott Szent Lászlóig, aki ennek a Tótországnak /a régi 
Szlavóniának/ Zágrábban külön püspökséget alapított 1085- 
ben, Papod bukása után /833/ Pribina visszatért a frank, 
birodelomba.

Itt előbb földhasaálatot, majd 841.-ben Lajos kli^ly- 
tfl hUbérbirtokot kapott a Balaton tájékán. A nagyok re- 
geneburgi gyűlésén 849-ben ezt a birtokot saját tulajdon
ul is megkapta hűsége Jutalmául, kifejezetten kivéve a 
salzburgi egyház birtokait. £ribinának politikai sikere
it majd az 8 pártfogáeábanMethodius iránt megnyilvánuló



nagy rokonszenvét Róna résziről érthetővé teszi as arab 
hatalonnak nyugat felé irányuló támadása Is. A mohamedál 
seregek 8^5-ben lfápolyig Jutotta, 8^9-ben pedig a szara- 
cénok Rónának falakon kívüli részét rabolták ki. IV. Leó 
Ilyen támadások ellen építette meg 825.lg a Tlberls jobb 
partján fekvő városrészt, a Borgot védő nagy falakat.

A frank-párti Prlblna birtokának középpontja a Ba
latontól kilenc kilométerre délkeletre fekvő Mosaburg 
/Mocjárvir/, a mai Zalavár volt, nem messze a balaton- 
partl Ftnék-pueztától. ahol Valcum városában megszakí
tás nélkül a római-kori lakosság utódai megérték a magyar 
honfoglalást és két bazilika jelentős romjait is hátra
hagyták. Zalavárott, ahol 19^6-tól folyamatosan történik 
a régészekl leletek föltárása, a 9. sz.-i népesség sorsát 
/ftlridea/ szintén folyamatosan követhető a honfoglalás ko
ráig, amikor is Zala /Szala/ megye székhelye lett. Caa- 
miczky Ödönné, Sós Ágnes dr. kandidátusi értekezésében 
ismertette részletesen 1963-ig terjedően a leletek érté
kelését. A környékbeli szláv hamvasztásos urnátemetőkből 
következtethető, hogy ezek a települések olyan szláv nép
csoporthoz tartoztak, mely északi, északnyigati irányból 
a 8. sz. végén letelepült a Zala völgyében. A mocsaras 
helyekre húzódoztak, pedig a környéken Jelentős avar, 
frank-bajor, sőt római-kori települések is virágzottak.
A zalavárl Récéskut-szigeten egy szláv település nyomai
ra találtak, mely a 8-9.sz. fordulója körül pusztult el, 
minden valószlnUség szerint a frank-avar háború ideján.

telep helyén a 9 * sz. első felében fatemplooot emel
tek. A köréje létesült temető sírjai keresztény rítusnak, 
lel®tanyaguk rendkívül szegényes. Ez a fatemplom volt az 
' ter;IleI: első temploma." Ottó segédpüspök halála után 
kifejezetten immár osak Kai^anténla számára Liupram egy 
Oswald nevű segédpüspököt is fölszentelt. Pannóniában a- 
zonban továbbra is ő végezte a templomszenteléseket és 
az ottani papságot egy főesperesen keresztül kormányozta.

Lluprand salzburgi érsek halála után 859.-ben Adal- 
«in /Aludlnus v.Adelovinus/ lett az utód, mint a 6. me- 
-leKvésp^spök és a k. érsek ezen a széken. Ez egyben Szent 
í iter kolc tor apáti tisztét le Jelentette. Kinevezése 
utín Rómába ment és I. Miklós pápától megkapta a palliumot.

A?, '-lödJel alatt lendületesen folyó pannoniai missziót 
buzgón ée eredményesen folytatta. Karantánla számára,
■'.oly Virgil püspök óta a salzburgi püspökbéghez lett csa
tolva, mint missziós tartomány, nem szentelt föl külön 
püspököt, hanem azt főesperesekkel kormányozta.

Soós Ágnes szerint a 850-ben Liupram salzburgi érsek 
által fölszentelt mosaburgl vártemplom maradványai még 
nem kerültek elő. A Váreziget egymagában mintegy harminc 
hold nagyságú terület. A sziget széleit a 9. sz.-ban sö-



vényfonatos várfallal szegélyezték, & későbbi középkor
ban ia-a vár állott a szigeten. A kutatások során a vár* 
templomhoz tartozó temető egy része már előkerült. A sí
rok általában szegényesek, rítusuk keresztény. Néhány 
sírban frank sarkantyúkat találtak. "A zalavári emlékek 
azt tanúsítják, hogy a második honfoglaló magyarok nem 
pusztították el az egykori szláv központot. A várszige
ten amikor a magyarok a 1 0. sz.-ban idetelepültek, a la
kosság ugyanazt a területet használja temetkezésül, mint 
amelyet a 9 . sz.-ban használt, de a pogány szokások buk
kannak föl a sírokban." Szent Ietváh korában Zalavárnak 
vallási központ Jellege íb tovább erősödött: itt épült 
az egyik legrégibb Bencés apátság. A Récéskuton a leé
gett főtemplomra épült kőbazilika Jelentős romjait tár
ták föl 1946-ban.

Pribina és fia, Kocel, frank tisztviselők voltak 
840-870 kötött Mosaburgban. Cs.Soóe Ágnes szerint kü
lönbséget kell tenni tahát a Pribina-birtok és a Pribina 
terület között. Ez utóbbi fogalom a kormányzati terület 
amelynek élén Pribina állott. Az előbbi birtok pedig az, 
melyet 847-ben hűbéri tulajdonul kapott. Tehát nincs ar
ról szó, hogy Pribina valamilyen önálló vagy akár vazal
lus államot, 111. hercegséget hozott volna létre. Ugyan
úgy, mint a frank határgrófok, őis egy nagyobb birtokkal 
rendelkezett. Pribina halála után /86o körül/ Kocel 
egyrészt örökölte apja birtokait, másrészt apja hivata
lát, V6gyis kormányzati területét. Címei /comes, dux/ 
egyeznek a frank őrgrófok elmeivel." /V.ö.rMagyar Nem
zet, 1969. Apr. 20. 8. oldal/.

Kocel h Morvaország felé utazó Konstantinust és 
Methodlust Mosaburnban vendégül látta. Bizonyára ekkor 
erősödött meg a terve, hogy a salzburgi papok helyébe 
majd 5 le szlávul beszélő g'drbgBzertartásu papokat kér
jen én igy a valláe segítségével egyesítse a szlávokat. 
Patielaw herceg támogatásával a két hithirdető ca&kha- 
-ar a latin szertartáau misét Í6 szlávul mondta, igy 
szolgáltatták ki a szentségeket és igy prédikáltak. A 
paseaui hithlrdetSknek fokozatosan haza kellett tér- 
niök. Konstantinus közben megszerkesztette — nagyrészt 
a görög abc-ből-- az un. cyrlll betűs iráBt, mely ala
pot adott a szláv Írásbeliség kialakulásához. Az ennek 
nyomán megszületett ószláv emlékek és a Pannónia legenda 
is csakrészben tekinthetők történelmi forráBokuak,^sok 
bennük a legendás elem ée nacionalista túlzás.

Hermanrich, a passaui püspök, a hazakényszerült 
papjainak Jelentése alapján I.Miklóe pápánál bizonyára 
szót emelt a görög hithirdetők uj szokásai ellen. A pá



pa akkoriban Photiua konstantinápolyi pátrlarchával fe
szült viszonyban volta bolgár misszió miatt is. Mikor te- 
i át Konstantinua és Methodiua joggal föltételezett jelen
tése a szláv nyelvi! keresztény térítés uikereiről hoz/j\ 
negérkezett, a két testvért Rómába bivta. A részleteket 
Jól ismerjük. 867-68-ban került sor az utazásra, mely
nek során ismét ellátogattak Mosaburgba. Idesietett már 
-lőzőleg /86^-65 telén/ Adalwin salzburgi érsek is,hogy 
egyházkormányzatát megerősítse, templomokat és papokat 
szenteljen. Kocel nőst /867-ben/ a két testvérnek azt az 
ajánlatot tette,— a nem igazolt hagyomány szerint--,hogy 
Pannónia atémára Salzburgtól föggetlen pUspökség fölál
lítását kérje a pápától. Valószínűleg ezt kérte a frank
októl való függetlenség elérése érdekében Ratislaw és 
Passau viszonylatában.

I.Miklós közben meghalt. Utódja II. Hadrián lett. 
Konstantin megbetegedett, kolostorba vonult, fölvette a 
Cyrillus nevet s Rómába érkezése után 50 nappal meghalt.
A pápa Methodiust püspökké szentelte, Pannónia és Mor
vaország érsekévé éB az egész szláv terület pápai köve
tévé nevezte ki. Egészen világos— irja-- hogy már ma
sukban a kívánságaikban, ti. Ratislaw és Kocel kívánsá
gaiban, durva hálátlanság volt. Mind a salzburgi, mind a 
passaui egyházmegye évtizedeken keresztül a legnagyobb 
áldozatokat hozta a szlávok megtérítése érdekében, a 
pannoniai legenda elbeszélése szerint azobhnaan legna
gyobb kezdemény a pápa részéről a ezláv nyelv liturgi
kus engedélyezése volt.

II. Hadrián pápának ezt az engedélyét tartalmazó 
levelét a történészek nem látják bizonyítottnak. "Csak 
arra kell gondolni — irja Schellhorn— , hogy Hadrián u- 
tóda, VIII. János, aki később a ezláv szentmisét olyan 
szigorúan betiltiotta, akkoriban archidiákonus s Így a 
pápa egyik legbizalmasabb tanácsadója volt. S nem gudott 
volna az engedélyről vagy nem ellenezte volna azt?"

A megoldást abban kell látnunk, hogy a pápa meg
törte a szláv nyelvű liturgiát, mint kisebb rosszat, az
zal a veszéllyel szemben, hogy a morvaországi és panno
nlat szlávok a görög MethodU6 vezetésével, mint a bul- 
ciírck, eretieg Konstantinápoly felé fordulnak éa elaza- 
<adnnif Rimától. Hadrián pápa levele valószinüleg VIII.
,Tá-o pipa halála után keletkezett hamisítvány.

Pipál okmányok ismételten püspöknek nevezik Metho - 
íiust, le ŐUspöki székhellyel nem rendelkezett sohasem.
SeHTIkepp sem lehetett az Sirmium, mert Kocel területe 
csak a Dráváig nyúlt és Sirmiua N-Károly hadjárata óta 
/803/ politikailag Frisul őrgrófoághoz, majd Bulgáriá
hoz egyházilag Aquilejához tartozott.

Mathodiust hazafelé tartó utján ismét Kocelnél lát
ni, annál inkább, mert útközben Swatopluk Ratislaw-val



nagybátyjával háborúba keveredett.
Úgy létezik, hogy a római intézkedésekről eem a pá

pai udvertól eem Methódiustől nem kapott érteeitéet a 
salzburgi és pasaaui egyházfő. Adalwin az első hireket 
Richbald főeeperestől kapta, aki Pannóniából egy csoport 
klerikusával hazatérni kényszerűit. Az érseknek p&nnoni- 
ai föllépéséban nemcsak elődeitől örökölt egyházmegyei 
Jogaiban való durva beavatkozást, hanem a kánonjog el
leni súlyos sérelmet is látnia kellett, mely megtiltot
ta minden papnak idegen egyházmegyében istentiszteleti 
cselekmények végzését az illetékes pUspök engedélye nél- 
kül. ízért --állapítja meg Schellhorn— , Adalwin érsek 
nemcsak Jogosan, hanem kötelességszerüen is zsinatot hi
vott össze és arra Methodiust is megidézte, hogy csele
kedeteit igazolja. Ezen a zsinaton, mely 870 nyarán folyt 
le, Adalwinon kivUl Hermanrich passaui és Anno freisingi 
püspök volt Jelen, valamint a legenda szerint egy király 
aki a Regensburgban székelő Lajos király lehetett.

A Jog kérdése volt az első, hogyan merhetett Metho- 
dius egy idegen területen --csak Pannóniáról volt szó- 
fölhatalmazás nélküli tevékenységet kifejteni. Methodius 
válasza az volt, hogy ^annonia Szent Péteré és a pUspö- 
kök n^n vették figyelembe a római egyház Jogait. Az erre 
következő vitában a passaui pUspök tettleg bántalmazta 
Methodiust.

A zsinat megfosztotta méltóságától Methodiust, eli
télte és egy kolostorban két és fél évig fogságban tar
totta. Innen azonhan titokban kijuttatott levelekkel fel- 
ebbezett a pápához és értesítette őt fogságáról. A pápa 
valószínűleg még II. Hadrián volt, aki 872 végén halt meg.

Közben Adalwin érsek megszerkesztette a salzburgi 
egyháznak a pannoniai mis6ziósterületre vonatkozó joga
it ismertető emlékiratát /Conversio/, melyet mind Lajos 
király, mind az érsek a VIII. János pápához irt levelében 
fölhasznált. Ez a már többször említett Conversio az ak
kori látásmód szerint Írja le a salzburgi egyházmegye 
fejlődését ée annak 75 éves mlssziómunkáeságát Pannóni
ában. /A 10. fejezetben: "Carolus imperator rejectie 
Hunnls epiecopatus dignitates Juvavensie ecclesise rec- 
tori commendavit, Arnoni videlicet archiepiscopo et suis 
succeseoribus tenend* perpetualiter atqus regendi perdon- 
avit."/ Ebből is figyelemreméltó tényként áll előttünk 
hogy a frankok az avarokban mindig is a HUNOKAT látták: 
Attila birodaloáhak hunjait és a kéeőbb hozzájuk fölzál*> 
k&zó fajteetvéreiket. Ugyanaz a nyelv, fegyverzet, öltö
zet, rz*rveeettség, szokások s nem utolsg sorbanmagának 
a népnek eredet-tudata volt minderre a kellő alap.

II. Hadrián pápa nem válaszolt sem fcajos királynak, 
Adalwinnak levelére íb nem tett intézkedéseket Methi-



m i  kirzabaditására sem, Ezt Schellhorn — nem hnlí inl»
* 11—  arra magyarázza, hogy a pápa Methodiua azenálynn 
beazámolójából nea pontosan értesült a pamnonlai hely
zetről s az ott lakó népeseég összetételésről.

VIII. Jánoa pápa aazonban erélyesen Intézkedett, 
ajoa királynak megírta, hogy Pannónia régóta Jogosan 
Apostoli Szentszéké, te valóba* nincsen pápai jóváhagyás 
Nagy Károly avarháboru utáni pannoniai vonatkozású egy
házjogi Intézkedéseire.

János pápa egyidejűleg irt levelet Pál anconal püs
pöknek Is azzal a megbízással, hogy követként Németor- 
ozágba és Pannóniába /In Germaniam Pannoniaaque/ menjen 
hívjon egybe zsinatot, arra hívja meg Lajos királyt és 
Különösképpen hangsúlyozza az Apostoli Szentszék elévül
hetetlen jogait, melyeket az előbb Illyriában gyakorolt.

PANNÓNIA EGYHÁZJOGI HELYZETE

Itt azonban egr kis történeti kitérőt kell tennünk. 
Illyrla 379-ig a nyugat-római biroéalomhoz tartozott és 
«KTházllag természetesen Rómához. Amikor Oratlanus csá
szár ebben az évben Illyrla keleti tartományait átadta a 
k»l»tr5mai császárnak, Theodoslusnak, a konstantinápolyi 
pátriárka ezeket saját fönnhatósága alá akarta vonni. 
Damasus pápa azonban kijelentette, hogy Kelet-Illyría, 
mint azelőtt, Róma nyugati pátrlárchátusához tartozik, 
saját Joghatósága alá vonta és a tesszalonlkai metropo- 
litát saját pátriárhu helytartójává tette meg. Minden 
Joghatóságát a pápa nevében kellett gyakorolnia. Ezt tet
ték utódai la a 6. sz. közepéig. így ir Schellhorn, de a 
továbbiakban téved, amikor azt állítja, hogy a két pan
noniai tartomány mindég Nyugat-Illyriához tartozott.

Tudjuk ugyanis, hogy a főként kelta pannonok által 
lakott Pannónia fokozatos megszállása és megszerzése a 
római birodaloa részéről az I. az.-bán Alyan sikerrel 
Járt, hogy szükségessé vált annak kettéosztása. Legkésőbb 
107-től kezdve Pannónia nyugati része /P.Superior/ há
rom, keleti része /P.Inferior/ egy légiós tartomány volt. 
Az elsőnek legátusa Carnuntumban, később Sabariában 
/Szombathely/, a másodiké /elsőként a későbbi császár 
Hadrlánua/ Aquincumban székelt. Aquincum jelentősége a- 
zonban rohamosan növekedett. 19^-ben Colonia.

Diocletianus nagy közigazgatási átrendezése után a 
*♦. ez- végén Pannónia Dalmátiával és Noricunmal képzett 
egy közigazgatási egységet, a székhely Slroiua /Szerém- 
Mitrovlca/ lett. Pannóniát magát az eddigi kettő helyett



nagybátyjával háborúba keveredett.
Úgy létezik, hogy a római intézkedésekről sem a pá

pai udvertól sem Methódiustől nem kapott értesitést a 
salzburgi és passaui egyházfő. Adalwin az első hireket 
Richbald főesperestől kapta, aki Pannóniából egy csoport 
klerikusával hazatérni kényszerűit. Az érseknek p&nnoni- 
ai föllépéséban nemcsak elődeitől örökölt egyházmegyei 
Jogaiban való durva beavatkozást, hanem a kánonjog el
leni súlyos sérelmet is látnia kellett, mely megtiltot
ta minden papnak idegen egyházmegyében istentiszteleti 
cselekmények végzését az illetékes pUspök engedélye nél- 
kül. ízért — állapitJa meg Schellhorn— , Adalwin érsek 
nemcsak Jogosan, hanem kötelességszerüen is zsinatot hi
vott össze és arra Methodiust is megidézte, hogy csele
kedeteit igazolja. Ezen a zsinaton, mely 870 nyarán folyt 
le, Adalwinon kívül Hermanrich passaui és Anno freisingi 
pUspök volt Jelen, valamint a legenda szerint egy király 
aki a Regensburgban székelő Lajos király lehetett.

A Jog kérdése volt az első, hogyan merhetett Metho- 
dius egy idegen területen --csak Pannóniáról volt szó- 
fölhatalmazás nélküli tevékenységet kifejteni. Methodlus 
válasza az volt, hogy ^annonia Szent Péteré és a pUspö- 
kök n^n vették figyelembe a római egyház Jogait. Az erre 
következő vitában a passaui pUspök tettleg bántalmazta 
Methodiust.

A zsinat megfosztotta méltóságától Methodiust, elí
télte és egy kolostorban két és fél évig fogságban tar
totta. Innen azonhan titokban kijuttatott levelekkel fel- 
ebbezett a pápához és értesítette őt fogságáról. A pápa 
valószínűleg még II. Hadrián volt, aki 872 végén halt meg.

Közben Adalwin érsek megszerkesztette a salzburgi 
egyháznak a pannoniai mis6ziósterületre vonatkozó joga
it ismertető emlékiratát /Conversio/, melyet mind Lajos 
király, mind az érsek a VIII. János pápához irt levelében 
fölhasznált. Ez a már többször említett Conversio az ak
kori látásmód szerint Írja le a salzburgi egyházmegye 
fejlődését és annak 75 éves missziómunkásságát Pannóni
ában. /A 10. fejezetben: "Carolus imperator rejectis 
Hunnls epiecopatus dignitates Juvavensie ecclesise rec- 
tori commendavit, Arnonl videlicet archiepiscopo et suis 
succeseorlbus tenend* perpetualiter atque regendi perdon- 
avit."/ Ebből is figyelemreméltó tényként áll előttünk 
hogy a frankok az avarokban mindig is a HUNOKAT látták: 
Attila birodaloáhak hunjait és a kéeőbb hozzájuk fölzál*> 
kózó fajteetvéreiket. Ugyanaz a nyelv, fegyverzet, öltö
zet, rzerveeettség, szokások s nem utolaí sorbanmagának 
a népnek eredet-tudata volt minderre a kellő alap.

II. Hadrián pápa nem válaszolt sem fcajos királynak, 
Adalwlnnak levelére íb nem tett intézkedéseket Methi-



m i  kirzabaditására sem, Ezt Schellhorn — nem hnlí inl»
* 11—  arra magyarázza, hogy a pápa Methodiua személyen 
beszámolójából nea pontosan értesült a pamnonlai hely
zetről s az ott lakó népeseég összetételésről.

VIII. János pápa aazonban erélyesen intézkedett, 
ajoa királynak megírta, hogy Pannónia régóta Jogosan aa 
Apostoli Szentszéké, te valóba* nincsen pápai jóváhagyás 
Nagy Károly avarháboru utáni pannoniai vonatkozású egy
házjogi intézkedéseire.

János pápa egyidejűleg irt levelet Pál anconai püs
pöknek is azzal a megbízással, hogy követként Németor- 
ozágba és Pannóniába /in Germaniam Pannoniajnque/ menjen 
hívjon egybe zsinatot, arra hívja meg Lajos királyt és 
különösképpen hangsúlyozza az Apostoli Szentszék elévül
hetetlen jogait, melyeket az előbb Illyriában gyakorolt.

PANNÓNIA EGYHÁZJOGI HELYZETE

Itt azonban egr kis történeti kitérőt kell tennünk. 
Illyrla 379-ig a nyugat-római biroéalomhoz tartozott és 
«KTházilag természetesen Rómához. Amikor Oratianus csá
szár ebben az évben Illyrla keleti tartományait átadta a 
k»l»tr5mai császárnak, Theodosiuenak, a konstantinápolyi 
pátriárka ezeket saját fönnhatósága alá akarta vonni. 
Damasus pápa azonban kijelentette, hogy Kelet-Illyría, 
mint azelőtt, Róma nyugati pátrlárchátusához tartozik, 
saját Joghatósága alá vonta és a tesszalonikai metropo- 
litát saját pátriárhu helytartójává tette meg. Minden 
Joghatóságát a pápa nevében kellett gyakorolnia. Ezt tet
ték utódai la a 6. sz. közepéig. így ir Schellhorn, de a 
továbbiakban téved, amikor azt állítja, hogy a két pan
noniai tartomány mindég Nyugat-Illyriához tartozott.

Tudjuk ugyanis, hogy a főként kelta pannonok által 
lakott Pannónia fokozatos megszállása és megszerzése a 
római birodaloa részéről az I. sz.-ban Alyan sikerrel 
Járt, hogy szükségessé vált annak kettéosztása. Legkésőbb 
107-től kezdve Pannónia nyugati résie /P.Superior/ há
rom, keleti része /P.Inferior/ egy légiós tartomány volt. 
Az elsőnek legátusa Carnuntumban, később Sabariában 
/Szombathely/, a másodiké /elsőként a későbbi császár 
Hadriánus/ Aquincumban székelt. Aquincum jelentősége a- 
zonban rohamosan növekedett. 19^-ben Colonia.

Diocletianus nagy közigazgatási átrendezése után a 
*♦. sz- végén Pannónia Dalmátiával és Noricunmal képzett 
egy közigazgatási egységet, a székhely Slrmiua /Szerém- 
Mitrovlca/ lett. Pannóniát magát az eddigi kettő helyett



négy tartományra oeztottft'ic fel. lényegiben aegmaradt ?. 
Superlor 4f P- Inferlor határa, da kUlSn tartományokat 
alakítottak ki ereken belül a Drávától északra és dalra: 
P.Supariomak a Drávától északra fekvő része P.Pria, a 
délreeső része Savia lőtt. P. Inferior /Kelet-Pannonia/ 
Drávától délre eső réete P.Secunda lett, mig a Drávától 
északra eső része & baranyai háromszöggel Oalerius fele
ségéről, Diocletianus leányáról Valériának nevezték el. 
Nagyjából a Szávaitól dlre eső terUlet neve Illyricua 
/illetve részben Dalnatia./.

Siralua a IV. sz.-ban állandó császári azékheéy.
4o9-ben a rónai kormányzat Pannónia keleti részét, 

Valériát szerződésileg átadja a HUNOKNAK. Kár előzőleg 
m g  a 4. sz.-ban, Sopianae /Pécs városában helyezték
V léria közigazgatásának helyét hivatalával és a tartó- 
alanyi gyllléssel egyUtt, ami a várost nagymértékben föl- 
1 mditette.

Mikor Uptar halála után Rua hun fejedelem székhe
lyét az Alföldre helyezte át, a Kárpát-medence a Rajná
tól a Volgáig terjedő hun birodalomban központi helyet 
foglalt el. A hun fejedelemtől
foglalt el. A hun földre menekUlt Actius 432-ben csak 
úgy kapott segítséget a hun fejedelemtől, hogy a 433. 
évi ravennai szerződésben Pannónia Príma tartományát 
is átengedték a hunoknak /V.ö.:BarkácaiLászló-Bóna Ist- 
ván-Móesy András/ Szerk.:Haraatta János:Pannónia törté
nete. Bpest.1963./ Bár 453-ban a hun politikai vezetés 
Attil- halálával összeomlott, az átvándorló gót, gepida, 
lomrobír-1 n»pek ittmaradt töredékei mellett a romanizált 
lakosság települései tovább éltek az ujabb hun és avar 
cropo'tok érkezése idején is. Az ősi ezkita birodalmi 
hagvoa’nyok örökségeként 568-ban az egész Kárpát^medence 
az avarok kezébe került. Az avar testvéreik megsegítésé
re érkező magyarok igy a szerződéses magegyezéssel is 
átvették a római birodalomtól Pannónia politikai vezeté
sét.

A kereszténység gyorsan terjedt Pannóniában.Mintegy 
40 helyen találunk nyomokat keresztény egyházközös

ségek létére a mai magyarországi Pannóniában. Az eddig 
föltárt templomromok 6záma is Jelentős. Nem számítva a 
temetőkápolnákat, cella tricorákat, bazilikák alapjait 
ismerJUk pannomiában a következő helyeken: Aquincum 
/Budapest/ /3/ Oorzium /Tác/, Inercisa /Dunaújváros/, • 
Mursa /Eszék/, Savaria /3/, Slrmiun /Sfcerém-Mitrovica/2/, 
Fertőfehéregyháza, kékkut/2/, Cibalae /Vinkovica/, 
Poetovio /Pettau - Ptuj/, a III. sz. végén Sirmium, Ciba
lae, Siecia, P06tevlc már biztosan Püspökségek, saját 
bazilikáikkal. Joggal föltételezhetjük, hogy a Constan-



ü- -órától kezdve föllendült kereszténység többi 
rinno’. .a! bazilikái Is püspöki szertartások számára b- 
riilt»k. Tény, hogy a pannoniai püspökök nagy szerepet 
litpzottak az arianizmussal kapcsolatos hitvitában. Eb
ben az ld'ben Plrmlum az egyházi középpont is. A hitval- 
1irnak négy nlrmiuml formuláját ismerjük ebből az időből, 
melyet hírom pannoniai püspök, Valeue, Ursaclue és 0e»* 
minlus gyártott. Az ősi katolikus hit védelmében nagy 
szerepet Játszott a sabarial szülőföldjére 336-ban lá
togatóba visszatért, akkoriban kb 20 éves Ssent Márton, 
életrajzában, melyet az pt •zemélyesen i6 ismerő Sulpit- 
lus Severus irt meg, ez áll. "Ezután, mivel az atianua 
eretnekség az egész földkerek6égen b főleg Illyricumban 
elburjánzott, s mivel a püspökök hit6zegásável szemben 
szinte egyedül ő vette fel a heves küzdelmet, sok gya- 
ázattal illetve — mert nyilvánosan is megvesszőzték-- 
végül is a tartományból távozni kényszerülve Itáliába 
indult." /V.ö.: Csóka H.LaJos:Hol született Szent Márton? 
Vigilia, 1969. Junius.379-391./ — A 378-as sirmiuai sei- 
naton győzött a katolikus álláspont az arianizmus felett. 
Ebben Jelentős réssé volt Aabrosouanak is, a későbbi 
/373-t61/ milánói püspöknek, aki még mint pogány ügyvéd 
és tanácsos 365-70 között Petronius Prolus helytartó 
mellett működött Sirmiumban.

Sirmium a Száva északi partján tulajdonképpen Panno- 
nla-Secunda területén feküdt, de ugyanakkor /Nyugat-/ 
Illyria északi határvonalának szomszédságában is. A po
litikai felső kormányzás szempontjából tehát valóban al- 
knInas volt több provincia császári központjának.

Morvaországban Swatopluk uralkodott Ratislaw leté
tele után. Kooelnek 87^-ben bekövetkezett halála után 
Pannónia ismét visszakerült Lajos királyhoz, aki azt 
frank grófok által kormányozta. Ugylátssik, akkor már 
lsméf 'nüködtek ott salzburgi pnpok, mert Adalwin utóda 
Theo^mar érsek Petovicban /Pettau/ templomot szentelt. 
Német Lajos halála után /876/ Swatopluk igyekezett Pan
nonlíra 1 kiterjeszteni hatalmát, de ebben a végleges 
nagyér honfoglalás megakadályozta. A salzburgi misazio 
maradványait a magyarok nea semmisítették meg — mint 
Schellhorn véli— , hanem egyre jobban kiszélesítették 
és megerősítették aás vidékekről érkező hlthirdetőkkel 
is, éspedig az egéss Kárpát-medence ainden népének ja
vára.

"Mikor 87^-ben Swatopluk békét kötött a frankokkal, 
— irja Tóth József a már idézett kéziratos müvében /A 
pannoniai kereszténység első ezer éve/ --aaguk a morvák 
kérték a pápát, hogy küldje el hozzájuk Methodiust,mint 
érseket és tanítót. A pápa teljesítette kérésüket és et-



tői Kezdve a szlávok apostola, mint a morvák, éraege sze
repel anélkül, hogy lemondott volna pannoniai elméről. 
Székhelye Velehard lett. Működése nyomán virágzott a hit
élet, a papok és szerzetesek száma megnövekedett, aaga a 
birodalom egyre erősödött. Azonban nem volt az élete za
vartalan. Ismét feltűntek a frank papok és följelentése
ket tettek ellene a fejedelemnél, aki az ő pártjukon 
állott. Eredménye, hogy Swatopluk 879-ben János pápja 
által Methodiust feljelentette Rómában, hogy nem az igaz* 
hitet tanltja. VIII. János 879. Június 14.-én az érse
ket Rómába rendelte, hogy Igazolja magát. 88o-ban fénye
sen beigazolódott Methodlus lgazhltUsége. A pápa Ismét 
meeerísltette őt érseki és legátusl méltóságában, Jóvá
hagyta a szláv liturgiát és nagy dicséretekkel halmozta 
el. Swatopluk ugyanekkor elküldte Rómába Wlchlnget, a 
latlnrltus képviselőjét, hogy a pápa püspökké szentelje.
A pápa ezt meg Is tette és Nyltrát jelölte meg ennek 
székhelyéül, azonban alárendelte őt Methodlusnak, vele 
együtt minden morvaországi papot, legyenek bármilyen 
nemzetségüek. így alakult meg Morvaország egyházi szer
vezete.

Azonban a belső béke nem állott helyre, sőt a frank 
papok a sváb Wlchlngben uj témaszt találtak a maguk szá
mára. Az áskálódás tovább folyt és sikerült a fejedelmet 
is a magukazámára megnyerni. Wiching különféle külön meg
bízatásokat tulajdonított magának. Az érsek végűi is a 
pápához fordult. VIII. János 88l. március 23.-án kelt 
iratábnn megvigasztalta Methodiust: kijelentette, hogy 
Wichingnek nem adott titkos megbízatást és hogy minden
ben helyesli az érsek igaz tanítását.

Methodlus még ebben az évben a pápa megbízásából 
Bizáncba utazott, hogy Photlossal tárgyaljon az Egyház 
egyréréről. A patriarcha., a oaászár, a nép nagy tiszte
lettel fogadta, de a tárgyalások nem vezettek eredmény
re. Csuptn az egyházfcegyei határokban tudtak megegyezni. 
Ennek az utazásnak alkalmával találkozott az Alduna mel
lett egy magyar királlyal, aki látni kívánta őt. Methodlus 
fölkereste őt. A király Igen nagy tisztelettel fogadta, 
ajándékokkal halmoata el,és a búcsúzáékor imáit kérte, 
együttjárhatott az egyházi kormányzás /érsekség/ szempont
jából a pannoniai püspökség feletti ellenőrző szerepe.
Ez a szerepe megmaradhatott még akkor is, amikor Pannónia 
egy része a hunok politikai uralma alá került, sőt akkor^ 
is amikor a város elpusztulása után egész Pannónia az 
avarok kezébe jutott.

Mikor Pannóniának nyurati része N. Károly politi
kai kormányzása alá jutott, Károly Arn salzburgi érsek
nek i$ utódainak gondjára biiz ta azt egyházjogi szempont
ból "ÖRÖK IDŐKRE". Ezt a megbízást az apostoli Szentszék



üohap* hagyta kifejezetten Jóvá ée különben Ír, cink a 
rtfntfrcllt®tt frank hódoltsági területre terjedt ki.

A salzburgi érsekség azért mégis sérelmesnek turtot- 
ta Methodiusnak pannoniai éraekké való kinevezését. Bár 
egyházJogilag elképzelhető, hogy Methodiua kinevezéne 
tulajdonképpen nem területi, hanem nyelvi /szláv/ Jogha
tósági keretben mozgott, de a nyugati egyházré6zben 1- 
lyesféle megkülönböztetések eddig nem fordultak elő és 
érthetően zavart okoztak. II.Hadrián pápának aulyoa in
dikált ennek a zavarnak tudatos vállalására már előbb 
láttuk.

Visszatérve a Pál, anconai püspök, pápai követ 
által összehívott zsinatra, ezem 873-ban a követ VIII. 
János pápa Írásban megadott üzenetét fölolvasta az em
lített három kelet-frank birodalmi püspöknek: VKánoni 
eljárás nélkül elítéltettek egy püspököt, akit az apos
toli Szentszék küldött. Bebörtönözték, megütötték, mega
kadályoztátok a azent titkok ünneplésében és hatom éven 
keresztül távoltartottátok őt székhelyétől, mialatt 5 
többször követek és levelek utján igazságot kért." A kö
vet arra in megbízást kapott, hogy Methodiussal Swatopluk 
herceghez menjen, bizonyára abból a célból hogy az el

ismerj* Methodiust mint a pápa által kinevezett morva- 
orpzígl érseket.

Metho'Uushoz szóló levél vagy üzenet nem ismeretes. 
Arra azonban van adatunk, hogy a pápa őt felelőaségrevo- 
nás végett Rómába hivta, mert téves tanításokat adott 
elő és a követe által közölt tilalmat megszegte. Ugylát- 
ozik, a pápa megbízásából Pál követnek közölnie kellett 
Methodiussal, hogy a szentmisét latinul vagy görögül 
mondhatja, de aemmikipp sem a "barbár" szláv nyelven.
Ez a frank püspökök számára elégtételt Jelenthetett.

VIII. János pápa Uermanrich passaui püspököt levél
ben szigorúan megrótta erőszakos eljárása miatt éa ki
közösítés terhe mellett Rómába idézte, addig pedig ün
nepélyes formában fölfüggesztette. Anno freisingi püspö
köt a pápa szintén Rómába idézte, hogy Methodiua elleni 
eljárás elindítója és mozgatója. Bocsánatot kell kérnie 
Methodiustól.

Adalwin salzburgi érsek nem kapott megrovást a szá
mára érkezett pápai levélben. Minthogy azonban ő volt az 
oka Methodius zsinati letételének, neki kell Methodius 
érseket Pannóniába visszavezetni éa tisztébe lemét vissza
helyezni. Nem tudjuk, a három főpásztor hogyan teljesí
tette a pápa rendelkezéseit, adataink erre vonatkozóan 
nincsenek. Adalwin 873 májua l^.-én, Hermanrich 87^-baij 
Anno 875-bpn meghaltak.
öa-, *tthon i«®*t csak viszály és egyenetlenség Várt rá. 
Hö?. december 15-én meghalt VIII. Jánoa pápa az ő igazi 
Jóakarója ea támogatója. Swatoplik teljesen a latin 11- 
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turgla aellett foglalt állást, legkedvesebb embere lett 
Wiching. Methodiue nagy érdemeinek, személyes kiváló tu
lajdonságainak és szent életének köszönhette, hogy nem 
képtek fel erőszakosan ellene. Félreállott az utbóli de 
nem a további munkától. Bevégezte a Szentiráe fordítást 
az ószövetséggel. Számos egyházi törvényt, homiliát for
dított át görögről, maga is tartott ilyeneket főképpen 
a házasságról. Sietett, mert érezte, hogy közeledik éle-' 
te vége. Kétszáz szláv pap, diakunue segített neki munká
jában, csaknem mind saját tanítványai.Hűséges tanítványát 
Gorazdot Jelölte ki utódjának, aki Jártas volt a latin 
tudományban és az igaz hitben. 8 8 5. virágvasárnapján a 
templomban még megáldotta híveit és a fejedelmet, majd 
három bnap múlva április 6.-án mdghalt. Mintegy hetven 
éves korában.

Halála után a latin irány maradt a győztes. Gorazdot 
Róma Wiching jelentése alapján nem erősítette meg, hanea 
3t bizta a morva egyház vezetésével. 7/iching VIII.
Jáno5 pápa nevére hamisított levéllel rávette V. István 
pápátt, hogy tiltsa meg a szláv liturgiát. Az ezt követő 
papokat börtönbe vettette, majd pedig valamennyit, mintegy 
két6zízat, kiűzte az országból. Ezek Pannónián át na
gyobb részt Bulgáriába mentek, ahol nagyon BZlvesen fo
gadták őket. Itt azután szabadon működhettek a bolgár 
kereszténység megerősítésében, a szláv liturgia as Írás 
terjesztésében. Sokban nekik köszönhető Bulgária fölvi- 
rágozása Simeon cár idejében. Preszlávban alakul meg a 
bolgár kultura középpontja, sajnos azután követték Bi
záncot később a szakadásban is.

890-ben Arnulf német király és Swatopluk morva fe
jedelem még békéről tanácskozott, ami megerősítette 
Wiching helyzetét. A tanácskozás egyébként Omund hegyén 
a mai Pannonhalmán volt /Oaundesthorf-Omunterberch/, a- 
aint ezt Danczy Villebald még kéziratban levő tanulmá
nya igazolja. Wiching nem sokáig élv>zte eredményeit. 
892-ben ismét viszály, majd háború tört ki a frankok és 
a morvák között, ahol a magyarok az utóbbiak ellen har
coltak. Wiching elmenekült Arnulf királyhoz, annak kan
cellára lett, majd nagyprépost, véglll 898-ban passaui 
püspök. A következő évben azonban ettől is megfosztotta 
őt a salzburgi tartományi zsinat. Meghalt pártfogója, 
Arnulf császár is. Cím és méltóság nélkül halt meg.

894-b^n meghalt Swatopluk} fiai nem bírták megál- 
li'an' az Arnulf szövetségében lévő magyarokat. Kocel * 
egykori tartományát a délszláv Braszlav kapta meg a csá
szártól, melyet békében birtokolt Arnulf haláláig. 899- 
ben azonban a magyarok elfoglalták egész Pannóniát, el
űzték az utolső német hűbéres szláv fejedelmet, és ezzel 
uj korszak kezdősött a régi római tartományban.



A MAGYAROK DÉLRŐL IS ÁTKAROLJÁK PANNÓNIÁT

Közben Zalán követeket küldött a görög császárhoz 
*s a bulg4rok vezéréhez, hogy segítséget adjanak neki 
Vrpád, a magyarok vezére ellen. Ezek nagy sereggel áll
unk mellé. Mikor ez a segítség beérkezett, Zalán vezér 
követeket küldött Árpádhoz azzal az üzenettel, hogy 
•agyja földüket éa kezdje meg a szülőföldjére a vissza
vonulást. Árpád azonban ezt üzente vissza: a Duna és a 
Tisza közti földet és a Duna vizét pénzünkön vásároltuk 
aeg akkor, mikor megérkeztünk, /quadro növi fuimus/ és 
vételár felyében 12 fehér lovat küldtünk sok egyébbel.
5 pedig /Zalán vezér/ Alpár mezejének füvéből és a Duna 
tizéből küldött nekünk. Ezért megparancsoljuk uradnak, 
Zalán vezérnek, hogy elhagyvaföldünket, a leggyorsabb 
iramban a bulgárok földjére siessen, ahonnan őse eljött, 
Attilának, a mi ősünknek halála után. Ha pedig ezt nem 
teszi, tudja meg, hogy rövidesen harcba szállunk vele.
/A föld és a nép közti szoros kapcsolatról, a földtulaj
don eladásával kapcsolatos ajándék Jelentőségéről lásd 
"A Jog születése" c. tanulmányt az Univerzum 1969. 
évi 6. kötetében./

Alpár mezején Ütközött meg a sereg, ahol Zalán 
dühöngve /futlata mente/ vezette a görög és bulgár se
regeket. &rp4d saját seregét lendítő beszédében 
'6 SITHICI" vagyis ^SZITTYÁK" néven szólította meg 
Anonymus rzerint, A beszéd után Leél /Lelu/ megfujta a 
kUrtöt és Bulcsú /Buleun/ emelte föl a zászlót. Mikor 
Zalán láttái}, hogy övéi vereséget szenvednek, Bulgárfe- 
hérvárba menekült. A görögök és bolgárok pedig elfeled
kezve az útvonalról, melyen Jöttek, a Tiszán keresztül 
akartak elmenekülni, amelyet kis folyónak gondoltak, de 
olyan félelem szállta meg őket, hogy csaknem mind a fo
lyóba fulladtak. Ezért ezt a helyet a görögök kikötőjé- 
mek /Portua graecirum/»aörögszállás-?-/-nek nevezik.

A győzelem után Árpád és katonái a Körtvély-tó 
/Curtuelton/-hoz vonultak ée 51* napig maradtak a gyll- 
mölcserdő mellett /inxta silvam Oemelson/. Ezen a helyen 
a vezér és ffleaberei /nobilon/ elrendezték az ország 
minden szokás-törvényét /consuetudlnaris leges/ és annak 
aináen Jogát, hogyan szolgálnak a vezérnek és elsőembe
reinek /primatibus/ vagy milyen Ítéletet hozzanak min
den egyes elkövetett bűntettben. Ezt a nevet elnevezték 
SZER-nek /Scerili/, mert itt rendezték el az ország 
/vezetés/ egész ügyét. Majd összegyűjtve sok népet, Alpár 
tábor és BŐD /Beneda/ kikötő /rév/ között igen erős 
földvárat építettek, amit a nép /Sclani/ Surungradnak



/Crongrad, vagyis fekete várnék nevezett el./
Árpád sereg* azután Titelen és Szalánkemén kikötőn 

keresztül Bodrog táborhelyhez vonult /Monostorszeg mel
lett, Zombortól nyugatra/. Innen Lél, Bulcsú és Botond 
vezetésével sereget küldtek Bolgárfehérvár ellen. Erre a 
bolgárok vezére, Zalán vezér rokona is nagy sereggel és 
a görögök segítségével fölvonult. Most Leél enelte fői 
Jelvényének zászlaját /elevete vecillo sui signi/ az Üt
közet élőtt és Bulcsu fújta aeg a harci kürtöket /tubaa 
bellicas/. A bolgár vezér látva a vereséget, bemenekült 
Fehérvárba, a magyarok pedig egy kicsit lejjebb letábo- 
róztak a Duma-parti aezőn, a bolgár és görög foglyokat 
pedig megkötözve Árpádhoz küldötték.

Másnap Bulgária vezére ajándékokkal hírvivőket kül
dött a három magyar vezérhez ée békét kért azzal az üze
nettel, hogy Zalán vezérnek, anyai nagybátyjának nem fog
ja pártját, hanem Árpádnak meghódolva hűen fog szolgálni 
és évi adót fizet. A magyar főemberek elfogadták a békét 
ée kezesül a vezér fiát, majd tovább vonulva a rác földre 
egészen a tebgerig Jutottak el ésannak a földnek minden 
nemzetét hatalommal és békésen /potenter et pacifice/
Árpád uralma alá vonták. Bevették Spaletót ób egész Hor
vátországot /Croutia^/ meghódították a nemesek fiaiból 
kezeseket véve, majd visszatértek Magyarországba Árpád 
vezérhez.

Figyelemreméltó, hogy a Oesta Horvátországot meg
különbözteti Magyarországtól. Szentpétery szerint itt az 
ősi Horvátországról /Oroatia Antiqa/ van szó, mely a 
Kulpa folyón túl az Adriai-tengerig terjed. Ez az ország
rész valóban békés megegyezéssel az utolsó horvát király 
halála uf4n 1090-ben, mint önálló királyság Almossal,
Szent László unokaöccsével az éleén egyesült társország
ként Magyarországgal.

Anonymus itt külön hangsúlyozza az énekesek és me
semondók idevágó elbeszéléseinek történeti hitelességét 
/87. 7-1/, kivéve azt a hőskölteményt, mely arról szól,

Botond a konstantinápolyi araaykaput buzogánnyal 
betörte. Megjegyzi, hogy ezt mz eseményt egy történetí
rónál 6em találta meg. Ezzel a kiemeléssel viszont a többi 
hitelességét külön aegerőslti.

Bulosu, Leél és Botond ezután visszatérőben a Kul
pa folyónál táboroztak, onnan a Száván átkelve Zágrábot 
/Zabrag/ Pozagát /PQsaga/ és Valkót /Ulcou/, a mai Vuko-^ 
várt /a Duna alsó szakaszánál/ vették be. /Ez a vidék a 
Dráva és a Száva között ezután, mint Tótország, Szlavó
nia szerepel./ A Dunán a Oörög-kikötőnél, a mai Bánmo- 
nostora /Banoszra/ mellett /Csörög?/ keltek át és igy 
érkeztek vissza Árpád udvarába. Itt nagy örömmel fogad
ták őket, lakoma mellett tárgyalták meg ügyeiket a "dinom



lánoa" eredeti jelentése ezerin /mert din nutu suaérbanl 
pihenő, d&nu pedig! Ítélni/ a Ictílönböző nemzetekkel e- 
gyütt /una cum diversis nationibue/. fes a ezomezéd népek. 
/riclne natlonee/ hallván nagy tetteiket, Árpád vezérhez 
nereglettek ée tlezta ezivvel meghódolva szolgáltak neki 
nagy szorongással As Igen sok vendég házlnéppá vált /púra 
fide eub'ltl eervlebsnt el eub magna cura et pllrlml 

hosrltes fnctl eunt domeetlcl/.
Árpád azután elindulva Bodrog várától, a Dunához 

vonult le a nagy eziget mellé, majd belépve a szigetre 
azt vezéreiv»l együtt nagyon megkedvelte, Határozatba 
ment, hogy vazéri sziget legyen ezután és minden főem
bernek ott saját udvarháza és lakása legyen /curiam et 
villám/. Árpád nyomban mesterembereket hozatott és nagy
szert! vezéri házakat építtetett. Elrendelte, hogy minden 
lovát itt legeltessék és lovászainak felügyelőjévé /lo- 
vászaestertagasonibus sül* magiatrum/ egy bölca kunt, 
Csepelt /Sepel/ nevezett ki. A szót már Szentpétery Is 
török eredetűnek tartja. Ka pedig már még tovább tudjuk 
követni a szó gyökerét! Csepel a sumerban vízválasztót, 
szigetet /ami körül örvénylik a viz/ Jelent.

Áprilistól Októberig maradtak ott, majd feleségeiket 
otthon hagyva, elhatározták, hogy a Dunán-tulra mennek 
és Pannónia földjét meghódítják, a carintin-ok /Karantá- 
nia/ lakói ellen háborút viselnek ée fölkészülnek a Lom
bardia határához való vonulásra. Előzőleg azonban Zuard, 
Kadosa ée Boyta vezetésével sereget küldtek Glad ellen, 
aki a Maros folyótól Horomig /a déli várig:Orsováig/ u- 
ralkodott. Ez a sereg Kanizsánál átkelt a Tiszán és a 
Bégáig, majd a Temesig Jutott minden ellenállás nélkül.
A lakók aeghódoltak és fiaikat kezesül adták. A Temes- 
nél szembe Jött velük Glad összegyűjtött csapatával, 
melyben bolgárok, kunok, és blachok /Blancorum-foglal- 
kozásszerüen pásztorok/ voltak, Ha előbb Zalán seregé
ben görögök is érkeztek nem lehetetlen, hogy az akkori
ban a Dunától délre lakó blach pásztorok is— Jóval las
súbb menetben--északra kényszeríthetők voltak a görög
bolgár szervektől.

Zuard az északi parton maradt, öccsét Kadosát sok
kal 1 Jj-bb átküldötte a Temeeen. így egyszerre táaadva 
tönkretették az idegen sereget, melyből két kun vezér és 
három bulgár kenéz is elesett. Glad pedig elmenekült KÜVI 
Keve /Kubin/ várába. Látva az ostromra fölvonuló sereget 
/ordinato exercltu^ Glad követek utján bókét kért 06 vá
rát sok ajándékkal együtt átadta a magyaroknak. Ezek u- 
tán bevették Orsovát é6 a sereg egyharmadát a lakosok 
fial közül vett kezesekkel együtt Árpádhoz hazaküldték. 
Saját követeiket is a sereggel küldték, hogy eagedélyt



kapjanak a aörögo.'h. £•.*!>* ■ ni S -•?>. 11 eii-e . í^űaz v-jc » io* 
niát megakarták hó'ii-U'nl a I-uaÁíói ígétza.i a Fel-.-ele-tea- 
gerig.

Anonynu) * i f c^ulatli'-aságára, vagy mai nyelven 
szólva nnolona'i J 7 nue-elleneseégére Jellemző, hogy azt la 
megjegyzi, eml hcit rokonBzenves a későbbi körök előtti 
A magyarok akkoriban /tunc temporc/ örültek a vérontás- 
nak /91, 21.2}/. Katonai szakértők szerint azonban tel
jesen Indokolt volt a legyőzött ellenséges és idegen 
helyi vezetők mögött álló központi hatalom erejének ki- 
puhatolása a végleges letelepedés és országszervezés 
kulföHi kapcsolatainak megszabása céljából is. Levente 
e<reg*n»k az Aldonánl tanúsított hősies védelmi harca 
n^rln ottrekedt 'magyarok fölkutatása, pedig egyenesen 
parancsolta a bajtársi megsegítő és fölszabadító vállal
kozót. Tény, hogy Anonymus több helyen kifejezett kri- 
tokája sokban növeli a szinte csodálatosan sikeres hon
foglalást, mely Attila örökségének átvétele cimén a hun 
birodalom utódnépei számára teljesen természetes volt, 
Minden irányban csak a Kárpát-medencén kivüli hatalom
nak helyi képviselői próbálkoztak meg helyenként gyönge 
ellenállás megszervezésével.

A jelvényeket hordozó zászlók fölemelésével /Elevatis 
vexillis sigaiferis/ a déli sereg átkelt a Dunán, elfog- 
laltaBaraaca /ma Kosztqlác/ majd Szeredüc /ma Szófia/ 
várát. A bolgárok és a macedónok sok ajándékot küldve 
meghódoltak, fiaikat kezesül adták. A magyar vezérek el
fogadták a békét /paci faventea/ és a népet mint egy 
sajátjuknak tekintvd békében hagyták. Bevették Fülöp 
kitály várát /Philippopolis, ma Filippopoljt/. Ez a vá
ros Simeon és Péter bolgár cár idején Bolgárországhoz 
tartozott. 870-t81 azonban Bizánc uralma alatt állt.

Pannónia utoljára maradt, mert a vezérek értesülése 
szerint itt látták a legbonyolultabb feladatokat.Szö- 
vezségben voltak Arnvilffal Swatopluk és fiai ellen,de 
az Arnulf mögött álló erőket le kellett kötniök a Pan
nóniába való békés bevonulás érdekében. Az első déli 
hadjáratból elég sok adat birtokába kerültek, hogy lá- 
sák: Karantánia sarokőonfc az Itáliába vivő utón és a 
frank birodalom hűbéres réeze, másfelől a tótorBzági 
és horvátországi fiatal kereszténység aqueljei patri- 
arehájinak szellemi, általuk nagyrabecsült, lelki ha
talma alatt állt. Látták azt is, hogy ennek az utóbbi 
két országrésznek politikai helyzete igen bizonytalan 
a bolgír-gör^g és a frank-német érdekterület között, 
it kellett tehát aég — a tanácskozás alapján— bizto
sítani a magyar államhatalom katárát és a hatánskonttul 
lakók rokonszenvétmegnyerni. A pannoniai foglalást va-



i,i • mbt.í venzély nem fenyegette. A fölá nepe sehol 
sra .. . i.t ellent, anrt a magyarok mindenütt magukhoz e- 

nieltc'K 3ket »b .iízt adtak nekik a földekből, zsákmány
ból és várezolgálatokból. Sem oktalan vérengzés, sem 
fogolygyiijtéa nem történt. Nem vágták le a az itt ta
lált nép fejbőrét /skalp/ amely szokást az ászak-ame- 
ríttai hódítókat támogató pénzforrások /kétszáz évvel 
ezelőtt/ rohamosan elverjesztettek. /Uj Németalföld kor
mányzójának, Kieftnek tulajdonítják a kétes érdemet, 
hogy bevezettette a skalpolásért való fizetést...1689- 
ben Dél-Karolinában igen n {as összeget: nyolc angol 
fontot fizettek egy skalpé t. Az angolok tűztek ki e- 
lőször prémiompkat indián-skalpra. Viszont a franciák 
terjesztették ki először az "üzletet."/

V( / ^

FEJEDELM I SZÉKHELY  ATTILA VÁROSÁBAN

Hegyeméi /Káposztásmegyer, Békásmegyer/ történt 
átkelés után — irja Anonymus—  letáboroztak a Duna mel
lett egészen a Felső Révvizekig /usque ad Aquas Calidas/ 
Németh Péter már idézett tanulmányai Joggal állapítják 
meg, hogy hasonló álláspontot elfoglaló forrásra hivat
kozva, hogy Megyerhez képest a Római fürdő /Aqfaincum 
határában/ semmiképpen sem nevezhető Felsőnek /amint 
szentpétery gondolja/, sem a honfoglalás, sem Anonymus 
idejében. Az a feltételezés pedig, hogy a római időkből 
való elnevecés maradt volna fenn Árpádig, folyamatos ha
gyományként, nem bifconyitható. Az átkelőhely, Békásme
gyer, sokkal fentebb fekszik, mint a római fürdő és Attila 
palotájának romjai Aquincumnál sehol sem találhat&k, 
pedig Aquincum r6aai-kori romjai — még a felszíniek is—  
még ma is csodálatra méltóak. Érthetetlen, hogy Attila 
városa a mai Óbudánál lett volnaj miért nem bzóI erről 
Anonymus, aki egyébként a rómaiakról többször említést 
tesz a pannoniai hadjárat során. Viszont ezek az ellent
mondásod teljesen megszűnnek, ha rendkívül sok okaány és 
történeti adat alapján Attila városát feljebb, a Pilis 
dunapartl hegyvonulataiban keressük. Ezen a tájon még ma
le felszíni romok, várfalak, hegybevágott szobasorok, 
és emeletek láthatók. A Pilismarót-basaharci ásatások 
ezenfelül 1959. óta olyan nagytérjedelmü temi .őt tár
nak fel, folyamatosan, melyhez tartozó kiterjedt telep
helyek, város csak a hegyoldalon képzelhető el, mert a 
Duna és a hegyvonulat közti félhold alakú síkságon an
nak semmi nyoma sincs. Eb esetben a felső Hévizek az 
esztergoni, 111. az ez alatt fölfakadt de azóta megszűnt



hőforrások. Idézrük moet egyfolytában a Gesta szövegét: 
"Átkelve a Dunán, tábort ütének a Duna mellett Fel- 

vizl*. S ennek hallatára a Pannónia földjén lakó rómaiak 
ain4 futással mentik életüket. Másodnap pedig Árpád ve
zér minden előkelői, Magyarország minden vitézével egy
ben, bemenének Attila király városába ée megnézék mind 
a királyi palotákat, némelyeket földig rombolva, néme
lyeket nem, és sz erfölött bámulják vala mindazon kőé
pületeket. és kimondhatatlanul örvendezének, mivelhogy 
harc nélkül bevenniük sikerült Attila király városát, 
kinek nemzetségéből származott vala Árpád vezér. És na
ponként vendégeskednek vala Attila király palotájában. 
Sorjában ülve és a kobzok és sípok minden zengései és 
édes hangjai, a dalnokok mindenféle énekeivel zengenek 
vala előttük. Ételt, italt a vezérnek és nemeseknek a- 
rany, a szolgáknak és póroknak ezüst edényben hordanak 
vala, mivel a körülfekvő más országok minden Javait Is
ten kezeikbe adta volt, és gazdagon és fényesen élnek 
vala minden hozzájuk Jövő vendégeikkel. S Árpád vezér a 
vele mulató vendégeknek nagy földeket és birtokokat ad 
vala, mit hallván, sok idegenek tódulnak vala hozzá és 
vele vigadva mulatnak vele. Árpád vezér és övéi örömük
ben huss napig maradának Attila király városában, a Ma
gyarország minden vitézei a vezér szine előtt paripáik
ra Ülve pajzzsal majd minden nap bajt vívnak vala, s már 
iriak rosriny szokás ezerint ijjakkal és nyilakkal Ját
szani vala, min Árpád vezér igen örvendenék, és minden 
vitézainek különféle ajándékokat ada aranyban, ezüstben 
és egyíb ••gyónókban. Ugyanazon helyen ada földet Kundu« 
nak, Kurzán atyjának, Attila király városától Százhalomig 
és Qyogy-ig és fiának ada egy várat tulajdon nevére ne
veztette, mely a mai napig sem ment feledésbe. "

A Nibelungen Lied XXIV. fejezetében Attila palotája 
Esztergom mellett van Jegyezve. A messze földről a Duna 
mentén vonuló germán lovagok céljukhoz érve meggyorsít
ják lovaikat és "Attila királyt megtalálták városában 
Esztergomnál" /Sie fenden Kőnlg Etzeln in seiner Stadt 
zu gran./ Az ének leírja milyen hatalmas területen fe- 
klidt Attila városa, hogy aok»r> főnyi népét, a vendége
ket könnyen b* tudta fogadni lovaikkal, málhálkkal e- 
gyütt: "Mán sah Pallas und Türme, Oemaher ohne Zahl"XXIX./ 
Római városról viszont még emlités sincs.

A Oesta pedig Így folytatja a fennt Idézett réez u- 
táni Árpád veaér pedig a 21. napon tanácsot tartva elin^ 
dúlt: ETZILBÜRQBftL, hogy a Dráváig vonuljon. Az első nap 
Százhalomnál táboroztak. Egy napi lovagláshoz kicsiny 
szakasz lenne a mai Budától a mai Százhalombatta,Dömöa- 
től azonban már --a pilisi völgyeken keresztül—  a szo
kásos nthoesz. Csak ezután emliti me^ a Gesta a Dunát, 
melynek mentén Árpád innen küldött egy seregrészt Borona



'Baranya/ Táráig. Árpád Endeunnak nagy földet adott a 
Duna mellett "számtalan néppel". "Azon vidék népénak 
meghódítása után várat épített, melyet köznyelven 
:’,EKUSEUNAK nevezett, mivelhogy ott magának székeE ée 
■illandó lakot alkotott." Boytának azon módon nagy föl
det adott Hrpád a Saru mellékén.

A leírásból Jól látható, hogy nem Százhalomnál, 
k°ll keresni Zekuaeut, hiszen annak megépítése előtt 
még kellett hódítani a vidéket. Dunaszekcső azonban 
mintegy 140 kilométerre fekszik délre Százhalombattá
tól, ezért ezzel nem azonosíthatjuk Zekuaeut /amint 
szentpétery teszí/. Ha figyelembe visszük, hogy a Duna 
egyik ága akkoriban sokkal nyugatabbra folyt, legmagala* 
pozottabb véleménynek azt tarthatjuk. Ettől a vidéktől 
lejjebb terül el a Sár vonulása mellett Boyta birtoka 
ea Szekcső a Sárnak a Dunába torkolása alatt van, mint 
valóban ősi széktelephely.Nem valószínűtlen, hogy Szé
kesfehérvár, Szekszárd, Eszék /Cikádor/ esetleg Szakos 
a Duna nyugati oldalán hutódó őrtálló helyhez kötött kun- 
avar nép, székelyek szálláshelye volt.Ezt látszik alátá
masztani az a tény is, hogy ezen a vidéken semmilyen el
lenállásról nincs hirünk.

Árpád egy másig sereget Veszprém felé küldött Vas
várig. Ennek első táborhelye Pákozd hegye mellett volt, 
második Pétnél, ahol három napig maradtak a a negyedik 

napon Veszprém vára alá vonultak. Csaknem tiz napi ost
rom után a várat őrző "római" katonák a várból megfuta
modtak és a "teotonok" földjére menekültek. Ez utóbbi 
-legjelölés akkoriban még nem szerepelhetett — Szentpé- 
t^ry megjegyzése szerint. Anonymus idejében azonban már 
' zerepelh>*tett, mert Aucupe Henrik idejében /919.936/ 
v »t ték föl ezt a nevet /Theotonici/ a germán törzsek.
Az események idejében a frank-bawar birodalom katonái
ról és határáról volt szó, mely birodalom a római ke- 
rerzténység uralma alatt bizonyos vonásaiban a magyarok 
izemében «ltám méltán rómaiként tűnhetett föl, bár la
kóikról tudták, hogy Arnulf emberei: németek /ősi magyar 
-izó/. Anonymus elbeszéleee szerint a /rómaiak" Pannónia 
is a Teutonok közti határt úgy lépték át, hogy az üldöző 
•ingvar sereg elől lopva, lappangva uszták át a határfo
lyókat, melyet ezért a magyarok Loponsu-nak "Lapincs,
. eut megfelelője: Lafenz/ neveztek el,

Fiiryílemreaéltó a világos megkülönböztetés Pannónia 
n frank birodalom között. Az előbbit ugyanis Attila 

>T.ersőiíén ■ Ing békésen birtokba vett országárak e igy 
*.aját Jogos örökrészüknek tekintették a nagyarok, melyr 
fce a ''rómaiak" visszalopództak Attila halála, ili. a 
-okon avar főiiatalom megdöntése után. A birtokbavételt 
:oníosan nton a stratégiailag is döntő ponton kezdték

mely a 409-ben « rómciaktó3 átado'.t tartománynak



legősibb lakóhelye, a Kárpát-medencének a bronzkor óta 
folyamatos kultursentrum volt, Attila városánál. Aquincum 
egyébként az V. ez. elején már eléggé megviselt kőrenge- 
tece nemniképpen sem volt alkalmsa Attila szervezett lo
vasnépe birodalmának védett központja szerepére.

A magyar sereg a határtól visszafordulva elfoglalta 
Vasvárt, majd a felajánlott kazasakkel a Balaton mentén 
Tihanyt érintve Veszprémbe tért vissza. Innen követek 
siettek Árpádhoz a történtek megjelentisécfe is a kezesek 
bemutatására. Árpádot a Turobagi /Tor bágy/ erdőben va- 
lászatközben találták. Ezután nagy örömmel mentek együtt 
'Ecilburgu"-ba, Attila városába, ahol nagy lakomát ültek.

A fSsefeg egyharmadával ezután Árpád elindult Attila 
városából és letáborozott a sós kút mezejénél /Sóskút/, 
majd Bodajkon keresztül Szent Márton hegyénél állapodtak 
meg. Sabaria, melyről itt Anonymus említést tesz, római 
időből való település Pannonhalma alatt. Itt született 
Szent Mártom, amint ezt riszletesebben igazolja Csóka 
J. Lajos a Vigilia 1969• juniusi számában közölt, már 
említett tanulmányában. Miután a hegy tetejéről nagy ö- 
römmel megszemlélték Pannónia földjének szépségét, a se
reg a Rábához és a Rábcához vonult.

Árpád Pannonhalmán maradt, mert a sereg a pannonok 
is szlávok legyőzise után és a Murs-mentl Karantánia föld- 
Jinek elfoglalásaután visszatért Árpádhoz. Együtt azután 
a Duna mellett vonultaik hazafelé addig az erdőig, ahol 
Árpád a főembereivel tiz napig vadászott, majd a sereg
gel egyesülve bement Attila városába. Onnan azután lee
reszkedtek a Csepel-szlgetre, ahol a vezér felesége és a 
főemberek feleségei voltak.

Abban az esztendőben nemzette Árpád Zulta /Zsolt/, 
Árpád negyedik gyermeke/ nevű fiát. Nem sokkal azután kö
zös tanácskozás határozatából Árpád sereget küldött Mén
marót bihari vezér ellen. A sereg a Tiszán átkelve,
Courong folyón^l /ma: Kórógy-ér/ állt meg. Ekkor a szé
kelyek /sicull/, akik előbb Attila király népe voltak, 
bikéren a sereg elé vonultak és fiaikat különféle aján
dékokkal kezesül adták át és a sereg előtt az első sor
ban kezdtek Ménmarót ellen harcolni. A Körös vizét Sza- 
moshalomnál átusztatták Í6 innen tovább lovegolva a Te- 
kerőér mellett szálltak táborka.

Ménmarót, aki már hallott Árpád pannoniai győzelme
iről, erre nagyon megijedt. Katonáival tele várát elhagy
ta és elmenekült feleségével és leányával — Ygfon erde
jébe. A magyar sereg rendezett sorokban vonult ki a vár 
ostromára, és velük szemben álló különböző népekből ösz- 
szegyülekezettt katonákkal megkezdte a harcot. A széke
lyek is magyarod sok embert agyonnyilaztak, közülük húsz



magyar és tizenöt székely esett el /ritka adat a harcok 
™ár<teire vonatkozóan/. Pontosan meg nem határozható 
oatromfe,<-yver lehetett az, amit a Gesta "baliata" szóval 
/jelez s ami 125 ellenséges katona életét oltotta ki a 
nyilak áldozatain kívül. A tizenharmadik napon, amikor 
a magyarok és a székelyek a vár árkait betöltötték és 
létrákat /scalas/ akartak a falhoz állitani, a várbeli- 
ok megadták magukat. Megnyitották a várat és mezitláb 
könyörögve vonultak a két vezér, Usubun és Velec elé- 
A vezérek őket őrizetbe vették és bemementek a várba.

Árpád főembereivel megtanácskozta Ménmarót ajánla
tát. Örüimel elfogadta Ménmarót leányát fia feleségéül 6 
neki Ígért országgal egyUtt és elrendelte, hogy tartsák 
meg a lakodalmat, a lakosok kezesül vett fiait hozzák 
magukkal é6 Bihar várát adják át Ménmarótnak. így is tör
tént. Mikor pedig a küldöttség visszatért, Árpád és fő- 
emberei /yobagyones/ eléjük mentek és Ménmárót lányát, 
amint az ilyen nagy vezér Jegyesét illeti, tisztelettel 
ve?ették a vezért lakhoz. Árpád és vele együtt minden 
előkelői nagy lakomákkal ünnepelték meg a mennyegzőt a 
környező országok különféle katonáival együtt, fiaik pe* 
dig Játszottak a vezér és főemberei előtt.

Árpád vezér Magyarország főembereinek és katonáinak 
esküjét véve, fiát Zultát nagy tisztelettel vezérré e- 
meltette. Ménmarót ezek után a második évben fiú nélkül 
maradt, meghalt és országát teljesen Zultának, Tejének 
hagyta békességben.

Ezután az Ur megtestesülésének 907. esztendejében 
Árpád vezér elköltözött ebből a világból, tisztelettel 
temették *1 őt egy kis patak forrása /caput/ fölött, 
mely kőmederben folyik le Attila városában, ahol is a 
magyarok megtérése után templomot építettek, melyet Al- 
bának neveznek /Fehér-egyháza/ a boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére.

URAL-ALTÁJI NÉPEK Ö SSZESZÖ VŐ D ÉSE  
MAGYARORSZÁGON

Az emberre legközvetlenebbül ható környezeti ténye
zők saját testi adottságai, melyek hangulatát, érdeklő
dését, vágyait, eszményeit sok vonatkozásban színezik, 
sőt megalapozzák. A testből és lélekből álló ember kromo
szómáiban, igényeiben, sejtjeinek fizikai, kéaiai szerke
ze* éhen bizonyos elrendezéseket hordoz, melyek sokkal ál
landóbban hatnak rá, mint a távplabbi tényezők /lakóhely,
':\rs9*»lnii kötnyezet, táplálkozás, foglalkozás, divat, 
politika, értelmi és akarati képzettsége stb/. Mégis egy
felől testi eredete Jelentőségének túlbecsülése /naciona
lista túlzások/ vagy éppen ennek lebecsülése, agyonhall- 
natása /amit a cionizmus sugall minden nemzsidó értékkel



azenben/ miatt nem kapja meg ez a tényező a Jelentőségét 
megillető kiegyensúlyozó szerepet az egyéni és társadalmi 
életben. A lehetőség szerint tehát meg kell ismernünk a 
testi mivoltunkban nyomokat hagyó örökséget, és ápolnunk 
kell — az alapvető emberi Jogegyenlőség szellemében—  
családunk és népünk történetét, értékes hagyományait.

Ha mindig tudatában tennénk, hogy sok egyén és nép 
testi szellemi örökségét hordozzuk magunkban, nem becsül
nénk le szüléink, családunk, népünk múltjának értékeit, de 
nem is követelnénk ezek számára másokat alapvető jogaik
ban hátrányosan megkülönböztető előnyöket. Figyelemremél
tó történelmi tény, hogy az ural-altáji szervezett lovas
népek között a közös eredet megbeesülséséből évezredeken 
keresztül ható erők ezeket a népeket szorosan összekap
csoltak. Az ősi szkita, majd Jusán birodalom népei nagy 
szétszóródások után a Kárpát-medencében ismét testvéri 
szövetségben találkozva, a népek közötti nemes barátság 
olyan véldáját adják, melyhez hasonlót nehezen találunk 
a világtörténeleuben. Ugyanakkor a gótok, longobárdok, 
továbbvonultak a Kárpát-medencéből, a később beszivárgó
szlávok pedig mindig elfogadják az ural-altáji népek po
litikai vezetését.

Az antropológiai, etnikai, régészeti, történeti, 
nyelvészeti, településtörténeti atb. kutatások eredmé
nyeképp most már a népvándorlás korának sok részletét 
sokkal tisztábban látjuk, mint száz évvel ezelőtt. Egyre 
erVtfdiK annak belátása is, hogy ezeknek a tudományoknak 
erymiseal meg kell ismertetniük eredményeiket éa komplex 
kutatásokkal kell egymást eegvédeniok téves következteté
sektől vagy elhallgatásoktól.

Ilyen munkák segítették pl. annak földerítését, hogy 
mitörtént a Kárpát-nedencébena hun kor vége /i+53/ és az 
avar kor kezdető /5í>&/ között. Lrről ad áttekintést Simo- 
nyi D.: Die Bulgar»n des 5.Jazrhunderts im Karpatenbecken 
/Acta Archeologica 10/X'J59. 227-2!i0.old,/ cioü taaulányc.

Sterinte tévesnek bizonyul az az álláspont, hogy oín- 
den pusztai lovasnép-le.l et a népvándorlás korából "avarko
ri", éa az avar-kor előtti /**53-56Ő/ leletek germánok. En
nek főoka az avar-előtti kor foriáa.-.inak germán irányza- 
toesága volt /Jordánes/. Ezzel szemben tény, hogy a huno
kat nem irorzsolták fel mind a gepiaák s bár a lovaanépek 
életmódja különböző a körülmények és a feladatok siatt* 
bizonyítható a sfckita-szarraata-hun-avar folytonosság.

A hunok Ázsiában az akzolinözki fenneikon éa ancak 
déli lejtőjén éltek. Itt érte őket a Tie-ló /ogur/ nép 
350-370 közt előnyomuló nyugati része. Mikor azután a hu
nok Eur*p4ba törtek, az ogurok a IV. az- vágén a jRÍ.k



' ->1. (. ./íijr nyúló területen éltek. Ezután a «T.nb 1 n<h 
.'lőttek DzungAri4ból és az ogurok /111. onogurok/ k <■* 1« i 1 
l-lalán h"j y»/.ke-i‘ ?k el, vagyis a Balkáa tótól délkel ct - 

>■*, a Bal Aima-Ata mellett.
A keleten, maradt Tie-ló népektől az avarok 46j-bim

- azakadtak ée rátörtek a ezabirokra, ezek azután feltor- 
' '■-k az ogurokat és ragukkal ráutották őket.

így —  amint Friskos is uegállapította— , feltörede-
■ -tt nz ogurokaak /ill. prct.->bulgároknak/ három szállása, 
pusztai népek története ir aht mutatja, hogy a Pontún 

vidékén a hunok után és a?, o árok előtt, bolgár-nak ne
vezett lov&anomádok éltek.

Az első hullán a legkei tibb protoWulgárokat a Szir 
arjától a Kaspi-tenger északnyugati partvidékéhez ragad
va el. Ezek az onogurok /a 7-8.századig megvan a nevük/
* Kaukázus északi lejtőjéig telepedtek s ez a Nagy-Bul- 
gária, ahonnan Asparuch a 7* száladban elvezette 5ket az 
Alsó-Dunához és 678-ban a Dunán átkelve, a mai Bulgáriába.

Az avarok elől menekülő szabirok a protobulgárok 
középső táborát is nyugatabbra űzték, Számukra azonban 
már csak a Don túlsó partján akadt szálláshely a Snyeoerig. 
rzek voltak a kuturgaroknak az ősei, akik részben az ava
roktól űzve, részint velük szövetségben 5^7-568 között 
szerepelnek a forrásokban. 550 körül kb. 2000 kuturgur 
Tríeiában telepedett, mások a Száván átkelve Salaáclába 
menekültek, mások ismét az Alföldttn telepedtek Is.

Ezek a keleti és középső protobulgárok a ^69-ben le
hanyatlott Keleti-Hun birodalom különböző népeival már 
korán érintkezésbe kerültek, politikai szövetségre is 
léptek velük. A források ezeknek az uj népeknek vezető
rétegét hol hunoknak, hol bulgároknak nevezik. Az is tény 
hogy a bolgárok Dengerich halála óta /‘♦69/ Jelennek meg 
a dlorosz pusztáikon és a hunok keletre vonult csoportjai 
etnikailag is egyesültek a bolgár törzsekkel. Sokáig azt 
hitték, hogy a bolgárok azonosak a visszatért hunokkal.
A közeli rokonság egyébként is csak nyelvészetileg vá
lasztható szét egyes tudósok szerint: a hunok j-törökök, 
a bolgárok r-törökök. Az is ismeretes azonban, hogy a 
"török" vezetőnép a nyelvét sokszor feladta és a meg- 
hóditottakét vette föl.

A szabirok állandó nyomása végül a nyugati proto- 
bulgárokat is továbbüzte az Ural folyó és az Aral-t6 
közti kirgizpusztáról. Ezek átkeltek a Volgán, majd a 
Dnyeperen és aDunadelta fölötti sokságig Jöttek. Í8o. 
kör;il már Bizánc szövetségeseiként Jelennek meg. Eze
ket a források bolgároknak nevezik— tévesen/.

Sokan voltak, ezért az alsó-dunai síkságot és a 
Magyar Alföldet is megszállták. Ezért a Dnyeper-Dnyesz-



tar közt maradt protobulgárok aellett meg kell külön
böztetni: 1/ aldunal -előbb Dunai- bulgárokat,

2/ pannoniai protobulgárokat.
Az 1/ csoportbeliek ^65 tájén érkeztek, ahol sok 

visszamaradt hunt találtak /Jordanes/. Ezek között Ernák 
*+69 előtt Kis Szkitiában telepedett le, de «  un. Niko- 
polis, lekertorkolat és Lom vidékén is voltak. A többi 
idehuzódott nép a hunok alattvalói voltak, akik görög 
fűidre menekültek. A korai Duna-bulgárok és hunok keve
réke már 580-ban mint Zeno császár szövetségesei átlép
ték a határt a keleti gótok ellen. Ezután Ernák hunjaitól 
is bátorítva gyakrabban betörtek Tráciába. valószinü, 
bogy a gepidák szövetkeztek velük a határok védelmére. 
*♦90-500 között a szlávok már a Dunaieltához értek és 5o 
évvel később a nyugati bulgárokat a sziavonok elszakítot
ták keleti szomstédaitól, a kuturguroktól. A nyugati pro
tobulgárok már korán törzs-és fegyverszövetstgbe léptek 
a ezlávokkal. /A Gestában azért is érezhetünk erősebb el
lenséges érzést a pannoniai bolgár, 6zláv 1 1 1.Karantén 
lrinvban, mint Ménrót irányában/ "Az alsó-dunai bulgárok 
*»80 ás 5^0 között rendszeresen nemcsak Tráciába törtek, 
hanem Illyriába is és ennek a területnek támadói nyilván
valóan a bulgár határszövetséghen álló gepidák voltak."

A 2/ csoportbelieket illetően az 5 < az- közepétől a 
honfoglalásig a Kárpát-medencében élő bulgárokról emlí
tést tesznek:

Az Annales Einhardi 827-ben az Annales Fuldenses 
829-ben említik, hogy a bulgárok a 9. sz. elején tehát 
Omurtag alatt a Tiszántúl déli részét és a Duna-TisBa 
közét és Sirmiumot támadták. Ezek a támadások nem annyira 
uj hódításokat céloztak, hanem a bolgár rokonok megsegí
tését a Tisza alsó folyásánál és a Dunántúlon. Theiphanes 
/aki az ő Chronographlaját még 815 előtt irta, / szerint 
a pannoniai bulgárok az avarkagánnak vetették magukat alá 
éa az országban maradtak, a pentapolisi bolgárok viszont 
Ravenna keresztény uralma alá vetették magukat.

630 körül a bulgárok magukhoz akarták ragadni a ha
talmat. Nem sikerült, ezért Bajuwar területre kellett 
menekölniök az avarok elől. A 9000 menekült család túl
nyomó többségét Dagobert parancsára /Ő28-638/ lemészárol
ták , úgy hogy csak 700 család tudott a vendekhez mene
külni. Ezek a családok később a longobárdi Grimoaldnál 
/668-671/ találtak oltalmat, aki őket Benevet vidékén 
telepítette le. Ezek a bulgárok Paulus diakónus szarint 
latinul Í6 beszéltek az ő Idejében. Tehát 150 évig bi
zánci történelmi mü, de a 650 előttiek /Theophylakios 
Simnkatta, Henander Protector stb/ sem tudnak semmi ha-



tá rosot tat a pannoniai bulgárok eredetéről. Ezért két- 
flére^vfilon a 626-ban Konstantinápolyt avar szövetségben 
ostromló bolrárok pannonialak voltak-e wagy alsó-dunaiak.

Elértük 569-at, visszafelé közeledve a bolgárok Pan
nóniába érkezéséhez.

A kutugurok az avarokkal Jöttek a Kárpát-medencébe 
ez a tény. Az a következtetés azonban hibás, mintha a 
pannoniai bulgárok ősei az 568-ban itt megtelepedett ku- 
gurok volnának. Menander szerint Baján azt rendelte el, 
hegy a tízezer kutugurnak nevezett hun keljen át a Száván 
és pusztítsa el Dalmáciát, 5 maga azután átkelt a Dunán 
és a gepidák földjére ért. lény, hogy a kutugurok serege 
a Száván innen állott, tehát Sirmiumban, de a szövegből 
egyáltalán nem következik, hogy az avarokkal együtt ér
keztek volna. Valószínű, hogy aár az avaroktól űzve s nem 
▼elük szövetségben jutottak idáig. Hiszen Baján azt is 
kijelentette, hogy nem lenne nagy veszteség, ha a "hun 
kutugurok" a hadjárat során elpusztulnának. Baján nem 
bizhatott bennük és rövid itt tartózkodás után minden
képpen továbbvonultak. Nem lehettek tehát a pannoniai 
bulvárok utódai. Prokopics szerint pedig a gepidák a ku- 
tuRurokat segítségül hívták a lomgobárdok ellem. Ekkor 
törtek be /5**9/ Bitáncba s vonultak a Masotis vidékére. 
lzek eem maradtak a Kárpát-medencében.

Paulus diakónus megemlíti, hogy Alboin különböző 
népeket um.gepidákat, bulgárokat, szarmatákat, pannoni
atokat, F7,ueveket és aorikuaiakat Pannóniából magával 
vitt Itáliába. 568-ban tehát a longobárdokkal bizonyos 
fz\mu bulgár ia elhagyta Pannóniát. Tehát Theophanes 
pannoniai bulgárai azonosak Paulus diákonus avarelőtti 
bulgárjaival, akiknek egy része Itáliába vándorolt, a 
másik része visszamaradt és alávetette aagát a kagánnak.

Kassziodorus krónikája szerint 50^-ben "a bulgárok 
/Vulcares/ legyőzése után Siraiumot Itália vette birto
kába." A keleti gótok történetében aég két hasonló adat 
szerepel. Siraiumot a *»72 és 501* közötti gepida uralom 
után, csak a bulgárok leverése révén tudták újra visz- 

szavenni Theodorik vezetésével. Ennodius szintén ealltést 
tesz erről. A Dréva és Száva köze 50^-535 között egészen 
a keleti gótok birtokában volt. A Drávától északra azon
ban a keleti gótok távozása és a longobárdok .aegjelenése 
előtt /^72-5^6/ a nyugati protobulgárok a Dnyepertől ér
kezve letelepedhettek. A nyugati protobulgárok naa pók
kal később érkeztek a Kárpát-medencébe, aintahogy a bul
várok elérték az alsó Duna-vidákét, tehát 480 körül. A
História Mixellából azt is megtudjuk, hogy a nyugat felé 
Singidunuaig a limes vonalán menetelő keleti gótok tovább



haladva, előbb a gepidáké' ev.Ji a bulgárokat leverve ju
tottak Siralunon tv.J ucjvk foly ".atáoához, Itália felé.

így a pannoniul bulvárok ^83-ban való megjelenését 
blzonyitottnek vt-netjük.

Milyen irányból Jrtt.elr a pannoniai bulgárok? A Vol
ga tulaó part ián lakó ogvr-bolgárok valószínűleg tudtak 
Attila egykori szikin1 lyérői, mert az ősi hadlut, mely a 
Tiszától a VírecKüi hágón keresztül vitt, Kievig folyta
tódott.. Xnn'i, p.gy darabig a Donyec alsó folyását követve 
vitt a >/olgí»-könyökhöz, mely után Liintegy 100 km-re a 
Kei' felett húzódott és beletorkolt a& ősrégi
karavín^tbd, mely az Uet-Urt fennsikot átszelve vitt to- 

-o Kel«t fel*. Ez volt az egykori hun birodalom leg- 
r.cjszab'j közlekedési vonala nyugat felé.

Tudomásunk ezerlnta Vereckel hágó ée a Felső-Tisza 
vitákén kjk után egy nép sem lakott, melynek nagyobb po
litikai Jelentősége lett volna. Mágia nagyon valószínű 
hogy népek vonultak itt be a Kárpát-medencébe /keleti 
gótok, nyugati bolgárok, ó b szlávok/* A források hiánya 
csak azt jelenti, hogy 3izáncnak nem voltak velük nehéz
ségei. Ugyanebből az okból az is adódik, hogy egy távoli 
barbár vidéken lakó nép későbbi megemlítése egyáltalán 
nem azt jelenti, hogy ez az 5 itteni föllépésének idő
pontja. Ezért valószínű, hegy az előnyomuló bulgárság 
a Vereckei hágót ^69-től szabadon használta, sőt ellen
őrizte. A Felső-Tiszától azután a Duna-Tisza közére 
nyomultak a már megritkult szarmata népek közé és később 
A 80 körül / egyes dunántuli területeket is megszálltak. 
Mindenütt feltételezhetjük békés beilleszkedésüket, mert 
neholsem találhattak ellenállásra "ezek a bolgárok bizto
san hunok még meglevő, szétszórt maradványaira bukkantak 
mind a rzarmata vidéken, mind a dunántulon, akiket a rokon 
bolgárok biztosan szívesen láttak." Emellett hallhattak 
is már chbfl a visszamaradt hunokról az észak-őontisi 
pusztákon.

Bizonyos az is, hogy a bulgár vezetőréteg, mint a 
hun is, a török nyelvet beszélte, a népelemek azonban 
korántsem voltak homogénok. Akár helyes a "bolgár" /kö
zös, keverék nép/ név elemzése, akár nem, az ogur-bolgár 
népeket antropológiai, etnikai és nyelvi vonatkozásban 
keverék-népnek mondhatjuk. Ha ezek a pannoniai bolgárok 
az Ural-tóill URAL-ARAL-TÓ vidékéről valók,aknor ugor és 
iráni elemeket is hozhattak magukkal. A Dnyeper és a 
Dnyeszter közti tartózkodásuk idején /^9 körül/ pedig 
szláv törzsek is csatlakozhattak hozzájuk. A még a 6. 
században is ealitett szarmata népnek lényeges része volt 
ez a vázolt etnikai konglomerátum.

Ezeknek a nyugati bolgároknak egy része sokáig füg
getlen maradhatott, ahás része a gepidák földjére huzódha-



itt is határszövetségre lephetett velük. Sőt az Alsó
in zárnál határszövetségben álló bolgárok egy része as 
Jtosl szoroson vagy a Dél-Kárpátok más szorosain ia be- 
iui6dhattak.

A dunántuli bolgárok 5^6-ban vagy talán még előbb 
?7?/ longobárd uralom alá kerültek— lehet, hogy nea 

i "zdeti ellenállás nélkül— , de 568-ban mint láttuk, 
jy nagy csoport a longobárdokkal együtt ment el. A szar- 
»ía területen a bolgárok csak az avarok honfoglalása u- 
m  vesztették el függetlenségüket.

A pannoniai bolgárokat tehát nem szabad Ö6szetévesz-
■ r.ünk sem a kutirgur /kutugur/ kutrugtirokkal, sen Asparuch 
Ano«tundur bulgáriaival. Külön csoportról van szó, melynek 
:isnypnolása 115 év archeológiái leleteinek nagy ellent- 

'on-Heaihoz vezetett.
/Czeglétly Károly megállapítása szerint avar és hunni 

1 rzp, melv a régi fehér hunok leszármazottja volt, je
lleg meg tulajdonképpen avar /régebben"várkunok"/ néven, 
avarok 568-ban a longobárdokkal szövetségben leverték 

< gepidákat, és a tovább vonuló longobárdok után megszáll
tak az egész Kárpát-medencét./

Nemcsak a hunkori emlékeket kell figyelembe vennönk 
' "hát, hanem azt a leletanyagot is, ijely a Kárpát-meden- 
jfcenU53 után tovább itt élő hun-maradványnépekre utal*

Újra kell vizsgálni a korai-avarkori és az avar-kor 
■Lőtti leletanyagot. Miért utalunk minden lovasnomád nép 
eletet 568 utánra?! Amiért néhány Ismert avar temetőben
• »lált pénzek a 6-7. századfordulóra utalnak, nem fctivet- 
- zik, hogy a sok pénzlelet nélküli avar sir is abból a 
■őrből való. A sirban talált leletek is több nemzedéken
> ̂ resztül lehettek már családok birtokában, mig azután 
"«/-egy családfő sirjába kerültek.

A pannoniai szijvégek Tanga-jelei s egyéb leletek
> osonlósága a Martinowka-kultúrkor leleteihez már 568 
'-lőtt a Kárpát-medencében /aőt Pentapolis vidékén is/
Hnnoniai protobulgárok létére utal.

EV>dlg Simonyi megállapitáeai. — László Gyula rész- 
— teB vizsgálat alá vette ezt a tényt, hogy a 6 7 0. év 
mtegy választóvonal két teljesen különböző régészeti
- iveiteég között. A korai a bizánci aranyak által kelet- 
•zett un. préselt övü avaroké, a későbbi a pénzleletek 

1»Iküli, öntött bronzveretes övü avaroké. Az első vezető- 
átege tiszta bronzvereten övü avaroké. Az első vezető- 
étege tiszta belsőáasiai mongol, a második nép ttiaegé- 

t«a a Káaa mentéről és tazak-Kaukázus steppéiről érke
zett. Esek griffes indáé diszü övékét hordtak, erőse* 
'.angolos Jellegű emberek voltak, görbén Ívelő szablyi- 
Tál harcoltak, as ijjuk szélesebb fejű volt, aint az 
itt talált avaroké etb. /László Qyula: az avarok ha-



iánkban* 1956./
László Gyula állásfoglalását régieseknek, történé

szeknek és nyelvészeknek a budapesti Kossuth Klubban le
folyt eszaecseréjén teljes részletességgel fejtette ki 
/erről az első híradás 1969. május 27-én Jelent aeg/.

Idézzük aost a Magyar Nemzetet:
"Késő avar és magyar együttélés." Előadásában utalt 

arra, hogy törzsnevelnket megtaláljuk helyneveinkben.
Ezt a történelemtudomány azzal magyarázza, hogy Oéza 
és István szétverték a törzseket, a maradékaikat szét- 
telepitették. Erre seami kézzelfogható bizonyíték nin- 
ca»DT-továbbYÍve a gondolatmenetet— nem is magyarázható 
meg, hogy egy olyan nagy hagyományú összetartó erő, mint 
a törzs, emlékét veszítve, hogyan hullhatott ki történel
mi tudatunkből, amikor a helynevek ezer esztendőn keresz
tül megőrizték emlékeinket? Ez az ellentmondás több ku
tatónkat érdekes elméletek fölállítására késztette. Ezek 
közül László Gyula — megállapításait több mint két és fél 
évtlztdee kutatásaira alapozva--, azt ismertette, amely 
abbó>l az észrevételből indul ki, hogy a Kárpát-medencé
ben a késő avar és a honfoglaló települések nagyobb tömb
jei kiegészítik egymást: Árpád magyarjai sok olyan helyen 
nem szálltak meg ahol nagy lélekszámú avar népességet 
találtak. A késő avarok eszerint tehát nagy számban meg
érték a honfoglalást-

Régészeink vissonylag sok avarkori temetőt feltártak 
már hazánk területén, de feltételezik, hogy még sok vár 
"vallatásra" a föld mélyén. Az eddig előkerült emlékek 
a Honfoglalás kora előtt a Kárpát medencében megtelepe
dettavar lakosságról adnak hírt. A régészeti leletek a- 
lapján egy korai és egy késői avar kort állapítottak meg. 
A két kor váltásának időpontja bizonytalan, mint második 
hullámot 650-680-ra teazik az avarok letelepedését. Tény, 
hogy az előkerült tárgyi bizonyítékok szerintaz avar kul- 
tura ezidő tájt gyökeresen átalakult. Észrevehető ez a 
díszítési technikán, és a külsőleges Jegyeken egyarábt.
A préselt ötvöstechnika átmegy az öntöttbe, megváltozik 
a fülbevalók, az övdlazek formája — Jellemző a griffes 
növényindás díszítés— , megjelenik a hajlított pengéjű 

kard, és a kemény talpú csizma viselésére utaló egye. 
nes kengyel. De annak ellenére, hogy a korai avar teae^ 
tőket feldúlják és áttelepülnek, az avar lovas temetke
zések szokását megtartják.

A kutatók megfigyelték, hogy a késő avar temetők 
több h»lyen a X. ss-i nemzetségi központokban: Jutás, 
Üllő, Sakonykoppány, ÖskU, Urbő találhatók és aligha vé
letlen, hogy Várkony faluban, amelynek neve az avar



r-chonitákhoz kapcsolható, nagyobb avar temető km ült 
'ió. Hasonló Jelenséget Sokhelyütt megfigyeltek <■
> itatok a törzsnevek s a griffes indás temetők enybeou* 
""hői arra következtethetnek, hogy a törzsnevekre utnl,,
-lyneveket az avarok adták volna, pontosabban azok n  

•ivaroktörzsszövetségének emlékei lennének.
MAÜXAR Ni ELVŰ AVAROK. * .Érdekes megallapitas, hogy lénye
dében bizonyíthatatlan az a korábbi föltevés, hogy az itt 
ölő avarok elszlovákosodtak volna. Erre ugyanis csak az 
íz egyetlen negatív tény utal, hogy Jóformán nincs is a 
!OROK-TATÁR AVAROKHOZ köthető helynév emlékünk. Arra 
gondoltak azért, hogy az itt élő szlovákok nyelvét vet
ték át as avarok, erre azonban nincs bizonyíték. Az el
lenben használható anyag,hogy a László professzor által 
földolgozott késő avar temetők közül l6o szinaagyar hely
név területről való, Btven vegyes szláv-magyar területről 
éa csak négy köthető tiszta szláv helynévhez. Ami ebből 
következik, az merész megállapítás, mert nea kevesebbet 
Tond, mint azt, hogy a késő avarok sem el nem 6Zlávosod- 
tak sem török helynévemlékeket nem hagyhattak, mert ma
magyar nyelvűek voltak.

E kutatások alapján kétségtelen, hogy Árpád aagy&r- 
Jaia honfoglaláskor aár Jelentős aagyar nyelvű népet ta
láltak itt. Erre vall a székely és a göcseji néphit isi
ennél a két aagyar törzsnél ugyanis élt annak a tudata, 
hogy 5k honfoglalás előtti őslakók. Erre utalnak azok a 
régérzeti térképek is, aaelyek azt mutatják, hogy Árpád 
narverjal éltalábankikerülték a griffes-indások terüle
teit. Uszló professzor 12 olyan nagyobb "gócot" figyelt 
aeg, ahol Árpád magyarjai megtelepedtek. Ez hofczávető- 
legesen a mostani Szabolos megye területe, az Ipoly 
felső folyása, a Csalló-kör, a Dunakanyar dunántuli szög
lete, a Rába-mente, Északkelet Somogy, üél-Baranya Bács
ka északi területe, Csongrád és Békés határterülete, a 
Teaes középső folyása és a Küküllők köze. Ezeken a he
lyeken késő avar emlék egyáltalán nem volt, vagy csak 
szórványosan fordult elő, ugyanakkor hatalmas területe
ken — magyar helységnevek alatt— , a griffes-indás népek 
éltek.

KIK VOLTAK A G R IFFES IND ÁSO K?

A történelmi múltba visszanyúlni és a föllelhető kevés, 
a viszonylag aegbizhatónak mondható adatszerüségek alap
ján az összefüggiséket megtalálni olyan aunka,aely nem 
nélkülözheti a Jó értelemben vett fantáziát. Ha az avar 
települések és a aagyar törzsek összefüggéseit vizsfeá-



lók gondolatmenetit követjük, leegyszerűsítve Így áll 
a képlet: az avarok kultúrájában a VII. sz-ban hirtelen 
következik egy gyökeres változás, amelyet a népesség bal- , 
ső társadalmi fejlődésével nem, csak egy uj nép megje
lenésével lehet magyarázni.

Az uj "avarok" hely- /törzs-/ nevel egybeesnek a ké
sőbbi magyar törzsnevekkel, ami könnyén érthetővé válik, 
ha bebizonyosodik, hogy a késő avarok nem szlávosodtak 
el, de a török nylvből Bem hagytak emléket, nem hagyhat
tak, mórt magyar nyelven beszéltek. Ezzel magyarázható 
az a kímélet is, amelyet Árpád magyarjai tanúsítottak 
as itt talált élő grlffes-indás néppel szemben: magyar 
törzseket találtak itt, azért kerülték el azoknak a sű
rűn lakott településeit. Ez a logikai szál kézzelfogható 
egyszerűséggel visz el a "KLTTOS HONFOGLALÁS" gondolatához.

A "kettős honfoglalás" gondolata nem uJ:hogy a ma
gyarok egy része, vagy talán többsége már a VII. sz. vé
gén megtelepedett a Kárpát-medencében, azt a történészek 
ia bizonyítani próbálták azzal, hogy az orosz őskrónika 
tud a Heraclelos -kori fehér magyarokról, majd Árpád hon
foglalóiról, a fekete magyarokról. Támaszkodnak arra, 
hogy krónikájában Kézal Simon 700-ra tette a hun honfog
lalást és krónikáink többsége a hunok honfoglalását tart
ja a magyarok első bejövetelének.

/E mii kiadója most sokszorosít ggy Kolzsvárott talált 
könyvecskét. Cime: "Kaiendariom", szerzője HANCENS BÁLINT 
lelkész, kiadva 1796-ban, nyomtatva a kolzsvári Reformá
tus Knl 1 ég-1 nahan . Mag-var Krónika fejetetében a magyarok 
els3 pannoniai beréTe~pviléea_Kr^uT~380-Dan történt. Továb
bá; Ul.fi. Attila Magyar Királr~~l.éazen. Szerinte Csabáék 
visszahúzódnak Ázsiaca és Aiaaar'öunJai maradnak Erdélyben. 
Kr.u. 7UU. A magyarok másodszor Jönnek ki Scithiából,két- 
saáztizezren. Lényeges az, hogy habár a aatumok pontaíTí= 
nők Is, de a köztudatban--még szászok között'ás mint a 
könyvecske szerzője— Attila magyar király és a honfogla
lás kettős., 1796-ban Erdély NagyfeJedelemaég.A könyv a 
kormányzati tisztviselők teljes névsorát hozza.Oláh nincseay

A hibalehetőséggel számolunk. Ha azoncan figyelembe 
vesszük a legendákkal és mesemotivumokkal átszőtt króni
kák megbízhatóságát és összevetjük u régészeti kutatások 
mindenképpen kézzelfogható tárgyi bizonyítékaival,jogos
nak tűnik a kívánság, hogy a különböző tudományágak is
merjék aeg Jobban egymás eredményeit, és ha megalapozott 
közösen korrigáljanak, akár 200-250 évet is a történel
műnkön. Nea Is elsődlegesen a "kettős honfoglalás" hité
ért, hanem a tudományos kutatás hiteléért" /V.9.:László 
Gyulai ^Kettős Honfoglalás-ról.--Archeológiái Értesítő 97%- 
1970 s 161-187/. —  ---------



A QESTA BEFEJEZ? RÉSZE
Árpái hal41^ útin Anonymus nagy vonásokban iaaerte- 

<; egyes magyar -rszetőkne)': külföldi vonatkozású hadjára
tait. Nem ad azoabon hirt aíO'-.iiféle előzményről, kiváltó 
jíoról, ezekkel kapcsolatos y .-litikai éa diplomáciai tár
gyalásokról egy csatot kivóv^ Mindezeket igyekeztünk 
már több oldalról megvilágíts 1. Mout. a Qeetának ezeken 
. hadjáratokon kivUli érdekes ai£.tai; kívánjuk áttekin- 
t enl.

Zaolt^zér atyjához^erkölcsre hasonló volt, de, ter- 
uépzeti^ríottságairajfréríve különböző /di^siaiilis ’aíítura/ 
..ias^/selypitő /bijtMua/, fehérb$J?ttv^e \ lakókhoz/civibus/ 
ogyea, szelíd ei»TU, de ura^eiíra vágyó, akit Magyarország 
qlnden főembere ás katonája

Zsolt vesir atyjához erkkolcare hasonló volt da ter
mészeti adottságaira nézve különböző /desslinllia/natura/
"lséé eelypitő /blaeeus/, fehérbőrű, lágy aranysárga ha- 
u, középtermetű, harcos bezár, erőslelkü, de a lakókhoz 
civibua/ kegyes, szelíd szavu, de uralomra vágyó, akit 
Magyarország minden főembere és katonája csodálatosan szeret.

Mikor Zsolt 13 éves lett, az ország főemberei közös 
'!határosáéból és egyakarattal néhány országblrát rendelt 
‘ vezér alá, hogy a szokásjog irányítása mellett a vi- 
^r.álykodók pereit és vetélkedéseit elcsendeeitse.Másokat 
.edig a sereg vezéreinek tett meg, akikkel különböző or
szágokat pusztitsfchak. /Az akkori szkita harcmodor szerint 
legjobb védelem ha pusztaságok, gyepük védelmezik körös, 
•örUl a váratlan támadásokkal szemben a nép szálláshelyét^

A seregn»k először Karantánlába kellett mennie /Cha- 
: ’'nthina/, majd Lombardiába, innen Lotharingiába, Aftéaan- 
■ilán. Frankonián és Bavárián keresztül tért vissza Zsolthoz. 
>t enetend^vel azután, Konr&d császár uralkodása alatt, 
Alemanniát táaadja aeg Lél és Bulosu "uraktól küldve". A 
hadjárat során Lél és Bulcsu életét vesztette.

931-ben Zsoltnak fia született, Taksony, kinek nagy 
■izeméi, fekekete, lágy haja volt és az Üstöké olyan volt, 
nint as oroszláné.

Most ealit aeg Anonymus egy követjárást:"Ottó /Atho/ 
énét /theoton/ király ellenségei követeket küldtek Zsolt 
"zérhez és kérték őt, sok aranyat adván, hogy aagyar ae- 
nlyel támadják aeg az említett Ottó királyt.Zsolt vezér 
iig haragtól vezérelve aind az ő békességük, és pénzük 

latt, aind.pedig Lél és Bulosu halála miatt, elkeaare- 
’tt szívvel nagy sereget küldött Ottó, a néaet király 

-lien. » 1W



Kár, hogy se-n Anonymus, sem az utana következő 
történetírók nem Bukatták ki, hogy kik voltak ezek a 
követek ée milyen hátsó szándékkal közeledtek Zsolthoz.
A nemsokkal azelőtt elpusztított Türingiát Ottó császár ' 
a szász hercegséggel egyesítette. Tény, foogy kisebb he
lyi vezetők érdekei sürgették a magyarok bevonását a 
császár elleni támadásba. Ez a vonás eléggé elgondol
koztató. A német fejedelemségek harcai a reformáció 1- 
dejében szintén a nép nagy pusztulásával Jártak s lát
tuk, milyen tőkék oltották ezeket a harcokat. Figyelőm
re méltó Anonymus adata arról is, hogy & hadjáratból 
hazatérő Botond "Csodálatos módon kezdett gyöngülni/miro 
modo infirmari cepit/". A betegség rohamosan vitte halál
ba, annyira, hogy Botond nem tudott Attila városába sem 
fölmenni és a fejedelemnek a szokásos jelentést megtenni. 
Verőce folyó mellett temették el. Itt viszont lehetsé
ges, hogy Ottó barátai játszottak közre. Az is bizonyos, 
hogy a Talmud alapján; hogy Ottó bizonyos barátai és bi
zonyos “llenségei közös tervek szerint Jártak el.
Botond zsákmányából bőven visszaszerezhették a hadjárat 
elindításáért kifizetett aranyakat. Mint már említettük 
az első hely, melyen zsidó közösségről van adatunk a Kár- 
pát-medenoében a honfoglalás után, Horvátország.

955 körül Chászdai Sáprut a József, kazár talmudista 
királyhoz intézett levelében közli, hogy két Cordovában 
Járt horvátországi zsidó követ fölajánlotta neki, hogy a 
"Hungaria" országában lakó zsidók közvetítésével eljut
tatja levelét Kazárországba. Ez a két zsidó követ talán 
*PP «gy magyar hadjárat nyomán járva jutott el Hispániába. 
-—  Anonymus fontosnak tartja annak hangsúlyozását,hogy 
a magyar katonák ezeket és ezekhez hasonló háborúkat Tak
sony idejéig viselték. Dgy látszik ekkor érkezett el az 
ld5, hogy az ország határai megszilárdultak.Az egykori 
hun-avar birodalom határainak helyreállítása — amire e- 
gyes vezérek törekedtek—  megvalósithatatlannak bizonyult. 
Az Európa különböző részén letelepedett hunok, avarok, 
egyesítése a környező népekbe történt beolvadások miatt 
nem volt már közóhaj.Zsolt végett vetett a kalaárkodó 
szellemnek is és megszabta as ország határait a Botond- 
féle hadsereg hazaérkezése után: a görögök felől a Wacll 
kapuig és a rác /Racy/-földig. Nyugatról a tengerig hol 
Spalete városa van és a németek /Theotonicorum/ felől a 
Ouncil /Konrád, Kunc11/ hidjéig. És azon a tájékon vá
rat adott építeni az oroszoknak /Ruthenis/, akik nagy
atyjával. Álmus vezérrel Ifennonlába Jöttek /Oroszvár/ 1 
és ugyanarra a határszélre a mosonyi /Musun/ fertőn túl
ra nem kevés besenyőt telepitett le országának védelmére.



hogy valamikor a Jövőben a dühön németek a rajtuk el
követett sérelem miatt a magyarok határait el ne pusz
títhassák. a csehek /Boemorum/felől a határt a Morva 
/Moroa/ folyóig tűzte ki olyan feltétellel, hogy azok 
vezére Magyarország vezérének évenként adót fizessenek 
és ugyanugy a lengyelek felől a Tátra /Turtur/ hegyé
ig amint először szabta meg a határt Borsu, Bunger fia.

Ezután Zsolt vezér fiának, Taksonynak feleséget 
vett a Kunok földjéről ée még életében kivette főemberei
nek esküjét, ée fiát, Taksonyt vezérré és uralkodóvá tette 
egész Magyarország felett. Zsolt azután fia uralkodása 
idejének harmadik évében halt meg.

Taksony Magyarország minden fflemberével együtt hatal
masan és békésen birtokolta országának minden Jogát .és 
kegyességét hallva, sok vendég sereglett hozzá a külön
féle nemzetekből. Mert Bolgár /Bolár, Bolgár/ földről 
valóezinllleg Nagy-Bulgáriából/ Jöttek nemes urak Izmae
liták nagy seregével, kiknek nevük Silla és Boku /Boesu/ 
kiknek a vezér a magyarok különböző helyein földet adott 
és azonfelül azt a várat, melyet pestnek /Ofen/ neveznek 
örökre átadta. Billa és Boku pedig, kinek nemzetségéből 
Ethei származik, tanácsot tartván, a magukkal hozott nép 
kétharmadát a nevezett vár szolgálatára rendelték, egy- 
harmadát pedig utódaikra hagyták.

Taksony vezér pedig nemzette Géza nevű fiát, Magyar- 
ország ötödik vezérét.

Akkoriban Jött a besenyők földjéről egy fejedelmi 
származású vitéz, kinek neve Thonuzoba, Urkund atyja, ki
től a Rhomoy nemzetség származik. Ennek Taksony földet a- 
dott a komeji részeken a Tiszáig, ahol most Obád rév van. 
Ez a Thonuzoba Szent István király, Taksony vezér unokája 
idejéig élt. s/ >N

A MAGYARSÁG ÉS MÁS NÉPEK EZER EVRE SZOLO 
ÖSSZEFOGÁSA

Ezzel végétért Anonymus Gestája, mely bemutatja az 
ural-altáji szkiták, hunok, bolgárok, avarok szervezett 
lovaenépe után a rokon és örökös magyar népnek a Kárpát- 
meiencéb* való végleges letelepedését és államszervező 
munkáját. A különböző néven megnevezett, lényegében u- 
gynnolyan JpllemU, ugyanazt a nyelvet beszélő nép későbbi 
hullámai az előbb érkezettek segítségére Jöttek a mindig 
6zlláBdabb alapokon szervezték meg nagy birodalmuk nyu
gati erődgét a Duna-Tisza medencéjében.

Idézzük aégegyszer Mahler £de megállapításait /"A 
régibb bronzkor chronologlájához" Archeológiái Értesí
tő 1902. 293-296/: "A_legujabb kutatások szerint Dél-Ba-



bllonla lefréglb* l«.kfrlt. . a ̂ a_a<a«reket, i\lighaa*a a.; ural- 
altájl nylTtőrta turk-ta'tár családjához kell ezámltenunk, 
tehát ahhoz a nyalni:naládTTös. aielySez, tartozik a ml 
ny•lriiak,_Xb * Ily «r. k-irüliloayek közöztt különöT-érdek
kel birkát r«ánk.,, h'jy *.a archeologdai laletek tanúsága 
szerint a aaHvny lalt o'tvözetlenr rézből készü'lt'
fejszék teljp. Tt. n**fa?elnök & Babiloniéban talált-píl-' 
dányoknak. JKétaa la tftlén ír^yon is aerÍM, de aligha 
teljesen ulapi; az a föltevésünk, hogy aár ősrégi i-
dők>*fl jlrsa ttíp élt földUbkön, amely a aagyareággal 
'gr *■ '̂ r■•■íiSi .«*rá.azott."

y.icsllett a Kárpát-medencében található ezlávaág tör- 
tA; -Imi nevű vezetők nélkül, szinte egyenként szivárgott 
t? ? .. VI. azázadtól a különböző népek szövetséges vagy 
: ' ’ ̂ anépeként minden iránytól. Nem io>askulturáju nép 
é-i •’gviszerU eszközeivel véges primitív földaüvelést. Kü- 
'jr 411Ó településekben él 6ok esetben római kori városok 
ú'!»i*t5k romjai között, mocsaras, zord tájakra húzódva, 
minden nagyobb egyeég nélkül. Átveszi a sumér-szkita 
hogy-, vízrajzi, településtörténeti elnevezéseket, nía- 
lyeket ér a kelták ia használtak. Politikai szervezett
ségük kezdetben egyáltalán nem volt, később a frankok, 
avarok alatt gint mindenkori hűbéresek tartották fenn 
biologiai életberendezésüket. Nyílt harcban sonasem áll
tak ki ilyen értékeikért a magyar államszervezés kezde
téig s ekkor ia egy-két vezetőjük tulajdonképpen Idegen, 
a Kárpát-medencén kivuli politikai hatalom képviselője
ként mutatkozik be, a náp maga pedig meghódol ellenállás 
nélkül a hun birodalom örökségeként érkező magyarságnak.

A valachok még később Jelennek meg ezen a tájon 
Anonymus tanúsága Bzerint, mint a görög-bolgár biroda
lomnak észak felé fölvonultatott seregének része. Jól a- 
látámasztotta ezt az egyébként Jól bizonyítható tényt a 
Román Tudományos Akadémián Petrovici román nyelvész az 
utóbbi évek során. Mikor as egyik ülésen részletesen iga
zolja, hogy a XV. századig nincs román nylevnek nyoma a 
Dunától északra, Dajkovici "professor" fölállt és szen
vedélyes »n hangon előadta, hogy Petrovici tudományosan 
igazolta tételét. De gondoljuk meg, a mai nemzedék abban 
a tudatban nevelődött, hogy a dáko-román elmélet igaz és 
és Erdélyben 8si joggal élnek a románok. Ml lenne, ha 
Petrovici tételeit kezdenénk tanítani? Nagyon kérjük Pet- 
rovicit, ne tanítsa megállapításait. íme, ezt a hitet, 
tévhitet állította a tudomány éa a tények helyébe a cio
nista pénzre fölépített román propaganda.

A katonai győzelemmel egyidejüen a honfoglaló ma
gyarság és utódai a legnagyobb vendégszeretettel fogad
ták birodalmuk egyanrangu polgárainak sorába mindazokat



az idegeneket, akik a közös érdekek munkálásával elfogad
ták az akkori időkben legkiválóbb államszervezet uralmát 
és továbbépítését. Ebben megtalálták nemcsak fönnmara
dásuk biztositékát hanem nemzetiségük megerősödését is. 
Tatárral, törökkel, nyugattal íe kelettel, a cionista 
nemzetbomlasztó aknamunkával szemben a magyarság áldozta 
a legtöbb vért és értéket a Kárpát-medence népeiért ezer 
éven keresztül.

Méltán mondhatta el 1858-ban angliai fölolvaaó kőr
útján Kossuth Lajos — és irta meg később az •migrációból
c. müvében: "Ellenségeink aszal ámitgatták s még folyvást 
ámitgntják a világot, hogy az utóbbi magyar szabadságharc 
tulajdonképpen fajharc volt, melyben mi magyarok aint u- 
ralkodé faj szerepeltünk, aely a többi fajoknak úgy Jo
gokban, mint nyelvben elnyomására törekedett. Ez állitá6t 
n leghatározottabban koholmánynak nyilatkoztatom. Lege
lőbb i$, a mi a jogokat illeti; bátran ki merem hivni a 
viligtörténeimet, mutasson nemzetet, mely annyira türel
mes, igezpág06 és szabadelvű volt és más fajok és nemze
tiségek iránt, mint aminőknek aagukat a magyarok bizonyí
tották a legrégibb időtől f*gv« folyvást mind e mai napig..

Az idegen fajok iránti szabadelvüség annyira a ma
gyar politika vezéraxiómája maradt minden következő i- 
ion át, miszerint nincs péld<« az egész világ történel- 
mébenhogy faj, mely valaha állaomt alkotott, hasonló 
mértékben kizárta volna politikájából saját előnyére 
a Jogok kizárólagosságának még csak gondolatát is, és 
a "polgár" fogalmat nagyobb mértékben tette volna füg
getlenné a faj fogalmától, mint a magyarok.

Több, alnt ezer éve a magyar faj állumot alapított 
Európában, ott, azon a területen, mely az ő megtelepe
dése előtt a népvándorlás rajköpüje volt, meg-megzavarva 
ülepedésében uj Európa alakulását; ez államalapításhoz 
a magyarok szabadságszeretetet hoztak, s érettségüket 
a szabadságra oly intézvények szervezése által, mutatták 
meg, melyeknek a haladó kor igényeibe belesimulni képes 
alapelvei expansivitásuknál fogva még ma is tipikus becs
csel birnak; aég ma 16 Sernek /a "szervezés"-től=organi- 
eatie/ neveztetik a hely, hol honalkotó őseink a IX. sz.- 
ban alkotmányozó gyűlést tartottak, mely első ilyen nemű 
gyUlés volt Európában, és határozottan állíthatjuk,hogy 
szón korszaktól kezdve a szabadságára mindig féltékeny 
magyar nemzet közel ezeréves életében soha, de soha e- 
(ry®tlenegy alkotmáayos jog vagy kiváltság sem fordult elő, 
melyet az ország másfaju lakosainak kizárásával csakis 
saját fajuknak tartottak volna fenn a magyarok." /V.ö.: 
Kossuth Lajos: Magyarországért. Érdekes könyvek. A Magyar 
Parasztszövetség Művelődési Osztálya, 19**3«/



Először fordult elő, hogy o Kárpát-medence őai, ba
ráti, geopolitikai és etnikai egységét messze, távoli ha
talmak darabolták szét a magyarsággal való tárgyalás nél- 
klil. Messze a Jogos határon túlmenően kielégítették a 
nemzetiségeket anélkül, hogy a magyarság érdekeire tekin- 
1ettel lettek volna* Bebizonyosodott, hogy a "nemzeti e — 
gytnjoguság" megtévesztő Jelző volt.

A más nemzetiségek osztályai a történelmi fejlődés 
mindenkori fokán semmivel sem voltak elnyomottabb hely
zetben, mint a magyar nép megfelelő osztályai. Sőt inkább 
kiváltságosabb helyzetben voltak, mert bizonyos autonomi- 
ájuk--legtöbbször egyenesen királyi parancsból megvolt.

Kikor pedig később a terjeszkedő török hatalom és 
saját földesurai elnyomása elől Oláhországból tízezrével 
menekültek aa oláhok, Erdély biztonságosabb közállapoto
kat, Jobb megélhetést és magasabb mliveltség .megszervezé
sét Jelentő földjére, a magyar királyságba, szives befo- 
gadásrs találtak ée sokkal magasabb műveltségi és gazda
sági szintre emelkedtek, mint as Oláhországban maradt 
fajtestvéreik. Ugyanúgy kapott befogadást és biztonságo
sabb életet az ugyanugy menekülő szerb petriarka 200.000 
főnyi hívével egylltt.. Földet és fölszerelt gazdaságot 
kaptak a töröktől elpusztított területekre később bete
lepített néra»tek stb. A magyar államiság elismerése és a 
vendéül* tik iránti becsületbeli kötelesoégek elfogadása 
tulnyomórérzben sohasen volt részükről sem kétséges.

Viszonzás?..a nemzetiségi vezetők árulásában a ma
gyar nemzet meggyengült. Ahelyett, hogy a nemzetiségek 
segítették volna a magyarság élet-halál harcát az elnyo
mókkal szemben, a legfőbb elnyomó, a kapitalista Ausztria 
üg7nökeivel szemben, hátbatámadtak bennünket. l8Lt8/49-ben 
a hegyi micok Abrudbányán és vidékén,réttenetes mészárlá
sokat végeztek a védtelen székely-magyar lakosokon.Jella- 
slch osztrák pénzért a honvéd sereget támadta hátba. A 
Felvidéken Etur támadt szlovákjaival lesből a magyarokra. 
Mind túlfűtött, embertelen nacionalizmussal támadt Ma
gyarországra, mely létüket és fejlődésüket évszázadokon 
át biztosította. Mindennél gyalázatosabb volt TRIANON...

A bécsi Kirchenzeitung 1970. nov. 15.-i szám megle
pően minden kommentár nélktil közli azt a hirt, hogy a 
volt izraeli miniszterelnök, BEN OURION, Jeruzsálemben 
elhelyezte a "BIBLIA HÁZÁ"ttlapkövét. Ennek kapcsán Ben 
Ourlon azt mondta, hogy a Biblia "Izrael ajándéka az em
berisig számira."

Ben Ourionnak az a figyelmeztetése, hogy magára a 
Bibliára irányítsa az egész zsidóság figyelmét, talán 
annak a Jele, hogy a fejlődés általános törvényeivel 
szemben a zsidó vezetők sem kivánnak már akadályt támasz
tani. Ez mind a világbéke, mind az oekuaentlkus törekvé
sek szempontjából örvendetes Jelenség.
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MIÉRT MOHÁCSI A VÉSZ?..

"Nagyhatalmi állásánának megfelelően, Mátyás király 
1^80-ban a NOIXETI EOYHÁZ tervével foglalkozik. A pápához 
intézett levelében már kilátásba helyezi a Rómától való 
elszakadást, a bibornoki kollégiumhoz irt levelében pe- 
iig a magyar kettőskeresztnek hármaskeresztté alakítását.
A politikáját élesen biráló kalocsai érseknek hét évig 
börtönben tartásával is az egyházpolitikában előreformá- 
cl6s ereket érvényesít. Európai uralkodótársai második 
AtMiinak nevrzlk aki hunanista udvarában a magyar faj- 
rudatot. felezi ki. Udvari renaissancekultúrájával az o- 
1«67, rlna6ci-nentot túlszárnyalva, az eezmei értékeket és 
a földi eszközértekeket harmonikus világszemléletben e- 
^yesiti. A klas6Zlkus hagyományok föluJitásával a kiegyen
súlyozott egyéniséget helyezi előtérbe. Az általa alapí
tott pozsonyi egyetemen önálló magyar magaskulturát kivan 
termelni. De az udvari hyperkultura Magyarországon nem 
tud gyökeret ereszteni, mert a visegrádi és budai királyi 
palotából szétáradó fényre tudatos ellenszemvvel tekin
tettek az egyházi és világi oligarchák. Egyik alvezére 
Kinizsi Pál kenyérmezei győzelme óta, éppen egy hatodik, 
minden eddiginál nagyobb támadóhadjáratra készül a több
szörösen megsebesült Mátyás a török birodalom ellen, ami
kor a halál elragadja /megmérgezték/."-irja Málnási Ödön.

Hunyadi Mátyás halálával az oligarchia újjászületik.
Az irányítható, gyenge Jagelló 11. Ulászlót választják ki
rállyá. Remélik., hogy lengyel királlyá is választása után 
a lengyel mintájú feudalizmust szabhatják Magyarországra. 
Legitimitásra és diplomáciai érdekekre hivatkoznak, pe
dig egyetlen céljuk a központi hatalom elsorvasztása. Így 
« torok elleni háború bázisaként megszerzett Ausztriát 
itsdjik Habsburg Miksának a pozsonyi szerződéssel. A had- 
■■•reí zsoldját nem fizetik b mikor az lázadozik, szétverik. 
Atyja hagvpmányait követő Corvin Jánost ki Jajcáig nyomult, 
fiival együtt m»gmérgezik. Ulászló fiát LAJOST két éves 
koriban megkoronázzák. Az Egyház nem tölti be hivatását.
Az e<|y Váradi Péter kivételével, a török veszedelmre nem 
gondolnak és Krisztust messze a felhők fölé helyezik, hogy 
a földön szorgalmasan élhessenek a vagyongyűjtéssel. A hét 
óves korában esztergomi érsekké lett Estei Hippolyt herceg, 
bibornok Javadalmát az egri püspökséggel cseréli fel; Pe- 
rényi nádor kilenc éves fia az erdélyi püspökséget kapja 
amelyet 1*+ ávee korában a gazdagabb váradival cseréli föl. 
a javadaloméserék legnagyobb mestere Bakóez Taaás alri egy



ezerre 26 egyházi javadalom jövedelmét habzsolja.Sokat fo
gad el a velencei követtől. Jóllehet kerékgyártó Jobbágy 
fia, mégis nyilvántart az országban minden dúsgazdag, gyer
mekieken házaspárt és Jelentéktelen hitelekkel örökbefo- 
ftadtatJa magát. Zálogjog cimén sokakat tönkrehitelez. Jó 
pénzért a budai zsidókat a nép támadásaitól két alkalom
mal is megvédi* lovasaival keresztény gyermekeket tipor- 
tat. halálra és a királyi testőrökkel antiszemita vezére
ket végeztet ki. Az országnak közel hatodrészét szerezte 
mee. Utódai példáját követik. Szálkái már volt váci, egri 
püspök éf eeztergomi érsek, de pappá szentelésére csak 
érseksége második évében szánja magát. A főpapok a hon- 
véHelmi kat*tl«?8sé*ek teljesítését lealkusfzak.Állandó ki- ráhfl hadreregmár nincs, de a főpapi bandériumok szama

alig éri el a nyolcezret. A pácai püspök Jövedelmének 
csak ötödét vallja be. A alsópapság teljesen magára ha
gyatva elproletárizálódik és a létért aprópénzt kapkod, 
üzletel. Róaától a szükséges reformokat nem lehet várni 
mert a pacság /VIII. Ince, VI. Sándor, II. Gyula/ ezidő- 
ben Jut az erkölcsi mélypontra. Savonarolát kivégzik, 
és Alverna szeráfi Kálváriakápolnájában zsoldosok orgiái
nak. Itthon a szerzetesek közül a premontrei rend leleszi 
prépostja a rendi ruhába be se öltöziK és rendje a pré- 
postválasztási'jog kicsikarásával a királytól függetlení
ti -nagit. Csak 63 ferencrendi kolostorban folyik a lálek- 
balzsamozá6 s a korszak ProhászkáJának, Temesvári Pelbárt* 
nak négy kötet egyházi beszéde 20 év alatt 80 kiadással 
európai hatást ér el. A Hunyadi Mátyás halálakor még • 

jjmgatl kultura élharcos! szeremét betöltő magyar kul- 
tura Nvugat ee Kelet küaaöhimltúrájává zsugorodik, amelyet 
MINOm KÉS ÓBBI_ KORSZAKBAN TaPoJ~Es ~KCTPTÁT MlWú m  1DLQKN. . .

' Ulászlóval Farkashidán megígértették, hogy tartóz
kodni fog a Mátyás -féle újításoktól. Beleegyezett, hogy 
az országtanács és a rendek megkérdezésével irányítja kel
és külpolitikáját. Ezalatt Miksa a kiürített Ausztria *gy 
részét Visszafoglalta. 1^90 augusztusban elfoglalja Kő
szeget, Sopront és nov. 14-én Székesfehérvárt. Hadjáratát 
csak a pénzhiány allitotta meg tél idegén. Miksa és Ulászló 
békekötése eredményeképpen visszaállt az 1463 előtti ha
tár és Ulászló 100.000 aranyat fizet Miksának /??!/, és 
amennyiben nem születne gyermeke, elismeri őt örökösének.
Miksa addig is használhatta a magyar királyi cimet...
A híres fekete bereg nem kapta meg a ZKoldját, fosztoga
tott, ezért Kinizsi P.il szétverte őkel, az Ausztriába át
jutó alig 2000 lovast aztán Miksa vágta le. A joboágy^ág 
ttrhei elviselhetetlen mértékben sokasodnak. A közbiz
tonság hiánya miatt az ipar és kereskedelem megszűnt.
Az adót elsikkasztják éj évenként többször hajtják be.
A délvidéki Jobbágyok a baromi bánásmód miatt a török
höz készülnek szökni. A feszültséget csak háborúval le
het levezetni, lakócz kereszteshnboruba hívja a Jobbágy
ságot. DóZ6*.iijörgy székely tisztnek arany nyakláncot, fe- 
hé^ fővezér! zászlót ad. A SZA2£Z£D JOBÍAGlíot nem ékel-



zi .-'osatogatnak. Az elfogot lakat karóbahuzzák, kihe
réli. , otthonmaradt családjukat kínozzák. A pápai udvar 
a keresztesek zeoldjára küldött adományát abudai zsidó 
kincstárom nea adta ki. Mátyás háláló után a velencei — ' 
követ é6 a talmudista magyror6zágl bankárok /Fuggerek, 
Szerencsés Fortunatus Imre stb/ közreműködésével a gyön
ge Ulászlót ültették a trónra. Tőle kibérelték a bányá
kat ej jövedékeket.majd az adószedést is. Töredékkel ki
elégítették a királyt miközben a népet — királyi adószedők 
fölhasználásával teljesen kifésztották. /V-ö- Jfika Wal- 
tari: Mikael. Európa Könyvkiadó, Bpest. 1966.II.k.2^6-252./ 
Ulászló erőtlen volt. /z ezt a kondíciót kidolgozott Fug
gerek kölcsönt ajánlottak Ulászlónak majd Bécsbe küldték.
"A Habsburg-Jagelló családi találkozás a Fuggerek terfce 
szerint jó időreelrendezte Európa sorsát; itt Jegyezte el 
Máriát Lajos, a magyar királyfi, aki már meg volt koronáz
va, nővérét, Annát pedig Ferdinánd /Ribáry, XI.102./ U-
1.íez1í> házaterve hamarosan meghalt. A bankároknak útjában 
állott, mert elmondhatta hogyan kényszeritették hitBzegésre. A bankarok az ifjú király. Lajos gyamjául az erkölcstelen Brandenburgi Györgyöt jelöltek akinek gondja volt az ifjú
fcirilT erkölcsi megrontására. /I.m. 162. 1./
Fontos a-lat.hpgy még Ulászlónak a török 1515 végén 
feiryversziJnetet ajánlott de a pápa utasította Ulászlót 
ne kÖFSőn békét a törökkel és ezt megtoldotta 50.000 
arannyal az esetleges h&borura.

A züllött Brandenburgi György, Bakóez Tamás gyámságá
ban levő fiatal király, II.Lajos, Nándorfehérvár eleste 
után 1521-ben kötöttek házasságot. A királynő udv&rhölgyei 
viselkedése közbotrányul szolgált /I-m. 162-163/*

Ab 1516.-i országgyűlés Zápolyait kívánta kormájiyzó- 
vá választani. A nemesség megostromolta a királyi várat. 
1521 május 26.-án Ferdinánd és Anna házasságot kötöttek. 
Jun. 11.-in meghalt Bakóc* Tamás. A török követeket az 
országtanács elfogja. Erre a provokációra Szolimán Nán
dorfehérvár ellen indul. Elesik Logod, Zimony, Nándorfe
hérvár, Orsóvá.

Fraknói V., Bp. l8?8.i4.1 . Írja: "Pénzügyi tekintetben 
Ínség uralkodott....Lajos UOO.OOO arany adósságot örökölt 
Ulászlótól amit ő még növelt. ..ha valaki valamit megkí
vánd, maga Írhatta mer nr adománylevelet s bemutatta a 
irálynak aki mer fontold nélkül aláírta a látta el gyű
rűs pecsétjével."Az udvarban elhatalmaskodutt 0 német 
--'•-■•nder' urgi r" ' Burgio császári követ-t •?fo} váj. 
b : - n m ■' '.itt a gazdálkodáshoz, a pápa.’ követ té- 
kozlőnak mondja, ki két orezág jövedelmét is elköltené.
1 Monun.Vat. Hung. II. sor, I. k. Bev. Cll./ Az 1525.-i 
orjzifcgyUlé* elrendeli, hogy a királyné gyürüspecsétjét 
a kancellárok őrizzék. /1525. 3. t.c./. Dubravezky cseh 
történetíró ezerint Brandenburgi üyörgy "növendékének 
erkölcseit megrontotta, a szép tehetséggel megáldott if-



jut sikamlós talajra állította s őt a aaga mintájára ido
mította." 6 az oka hogy a király " »  országon ügyeket úgy 
kerülte, mint a kutyát és kigyót." /Hiet. Hegni Boieaiae 
i.m. XXXIII. 203.1./. A súlyos hajok orvoslására összehi- 
Tott országgyűlést Mária hiúsítja meg, "mert sár ő is meg 
volt .rontva."— Sidlowieczki Kristóf császári követ hapló- 
jának másolata Géreci Kálmántól a M.Tud. Ak. könyvtárá
ban, A királyi pár a nemesfémeket elzálogosította a zsi
dóknak, Szerencsés- Fortunátus, Efrajim nevű gazdag zsi
dó fia. Héber neve Snéor, másképen Zálmán volt, melyet 
Salamonra is változtattak. Nándorfehérvár 1521.-1 levesz- 
téséért őtet vádolták mert hogy a vár fölszabadításához 
szükséges pénzt és hadiszereket kés*, küldte el./Ma
gyar Zsidó Lexikon, Szerk. Újvári Péter.Bpest. 1929,8*+5./ 

Fortunátus-Szerencsés-Snéor-Zálmán Imre /Perényl 
IMRE nádor kfr«sztapja/ silány pénzt veretett, az or
szág hitele megromlott. Fortunátus Szálkái prímás védel
mében működött. Mindeközben nem felejtenek határozatokat 
hozni a Lutheránusok ellen. Elesett Szörény vára is, 
Jajcát virzont Frangepán fölmentette. II/LaJos szavahi
hetősége crak 6-8 ír» hocezat tartott. A  király megjaví
tása céljából 1523 okt. 19.-én a következőkben állapod
tak ”n%g: 6-8 megbízható kamarást kell Lajos mellé válasz
tani, rajtuk klvill más csak akkor mehessen eléje ha hív
ják." "Az egész kereszténység ügy veszélyben forog— Ír
ja a velencei követ.— mert Magyarország pusztulása szabad

az ut Európa szivébe, hiszen a horvátok már adófizetői 
a szultánnak." A követek II. Lajos romlását a németek, kü
lönösen Máriának tulajdonítják akiket Bornemisza nem birt 
egyensúlyozni.— Massari köv. titkár. 1 5 2 3 .-1 jelentése 
/Sanuto M.T.T.XXV. 286/: Brandenburgi György é6 Burgio e- 
gész éjjel táncolnak a királynővel s udvarhölgyeival. Má
ria ellensége az Arszágnak"

Orio 1523 dec. 21.-én Így ereferál a szenátus előtt: 
"Lajost azok veletík, akik jövedelmét elszedik...Maria 

picola, negra, sdegnosa, a 11 lauro cadente come a tutti 
quelli desceai di 1'Emperador Maximiliano."

A Rákos mezején 1525. évben kelt országgyűlési hatá
rozatok 5. cikke.:

"...Továbbá, hogy Burgionok és a többi külső 
nemzetből valóknak rendelt zsoldot vagy fizetést a 
Jövőbem meg ne adják, és hogy a királyi felség avagy 
a kincstárnok ut részéről a királyi jövedelmekről 
bárkinek kiadott kötelezvényeknek és akármiféle le
veleknek, semmi erejük se legyen, hanem az összes ki
rályi Jövedelmeket azonnal és tényleg csupán a kirá
lyi kincstárnok kezébe szolgáltassák és a máskép Sze
rencsésnek nevezett Salamon Imrét ne csak minden tisz
tétől megfosztottnak és mindkét felség udvarából el- 
csnpottnak tekintsék, hanem aeomfe-Utt— érdedéhez és az



ce»pot-t«*k-_tflJtlBteáJLr hanem a2giLf*Hil ér4«méhea-ia az 
ellenében már f-íltilntetett gonoszságaihoz, meg a vele 
szemben nyilvánvalóvá tett és elfogadott bizonyítvá
nyokhoz klpést, azonnal meg kell büntetni.11
A kir-ílvl pár az örszággyülés esetleges megfékezésére 
a torok elleni készülődés ürügyével négyezer cseh gya
logost táboroztat Buda alatt kik később elpusztultak 
Mohácsnál.

A szerencsés házasságpolitikával 13 millió négyzet- 
kilométerre dagasztott Habsburg gyarmatvilágbirodalom 
túlsúlya miatt írancia-török-angol-velencei-milán&i-pá- 
pai koalíció Jön létre, amely a Habeburg-monarchiát a 
torok hatalom segítségével Becsen keresztül akarja fel
borítani .

1533* év folyamán a francia Ferenc császár Konstan- 
tinúpolyba küldött követeivel sürgette a török hadjáratot, 
V.Károly német császár ellen. Usyannakor Ferenc Lajost 
biztosította a Károllyal való közeli kibéküléssel és a 
török elleni támadással /Tomic, VII. 306, 309/. A szul
tán kedvező válaszát hozó Frangepán János követ, a velen
cei tanácsnak azt Jelenti, hogy a török támadás NEM Ma
gyarország ellen fog irányulni, mert a magyarokkal 3 évi 
fe<TYverszünet van. FereeC nem sietett a válasszal hanem 
Framcep-int bebörtönözte. Úgy gondolta, hogy a liga elég 
erős. a magvarok elleni török támadás pedig rájuk nézve 
értéktelen. Ferenc 1526 Julius végén azt Írja a szultán
nak: "...miután itthon minden rendben van, senkitől sem
mit sem kivonhatok birodalmam védelmére." A levél kelte
zetlen./ — Charriere I. 119-121./Miközben a szultán 
a Velencével kötött szövetsége értelmében Friaulon át 
vonult volna Milano ellen, átvonulási engedélyt kért 
11. Lajostól, aki a barátságos követeket hosszú ideig 
visszatartotta, egyet elpusztított, éB a szultánnak in
gerlő válaszokat küldött. A szultán már utón volt nyu
gat felé amikor az európai változásokról értesült.
Adatunk van arról, hogy Szolimán korábbi üzenete álta
lános békeajánlat volt, ép, cpak a horvátországi nyugat 
felé való átvonulás engedélyét kérte II. Lajostól. Mig 
II. Lajos— német és cseh tanácsadóinak azon mesterkedé
sére, hogy a vatikán mindenről tudjon,—  nem tárgyalt 
/levelezett/ a törökkel Velence megkérdezése nélkül, ad
dig Velence tőlünk független politikát folytatott, több- 
kék között hadperegezállitó hajóhaddal segítette a török 
hadsereget. Ugyanakkor az oláh vajda azt Ígérte a szul
tánnak, ha 10.000 lovast kap, Budáig gyomul. Az oláh6ág 
másik embertelen akcióját Jegyzi föl az 1870-ben megje
lent Sacred and Profáné History. S.Hawe6, Boston.:"Az 
oláhok áruló módon elhurcolt 100.000 lengyel polgárt 
rabszolgaként eladtak a törököknek." Ugyanakkor 
a távolabbi lengyelek IS, hatévi békét kötöttek a szul
tánnal. Török levéltárakban kutató turkológusaink szerint



SzüleJmán a Dráva hídfők biztosítása után nem tervezett 
további támadást a magyarok . ellen, ha azok nem erőritik 
meg kapcsolataikat a Habsburgokkal. /Perjés Géza: Az or
szágút szélére vetett oreizág. 1975 Magvető.

NemeskUrtl "Mi történt Mohác6 után" c. könyve jól 
mutatja meg, hogy miképp játszotta át a fjabsburg Mária 
királynő férje feje fölött az országot testvére, 
ferdinánd kezébe.

A terv értelmi szerzőit homály fedi. Nagy való
színűséggel állítható azonban, hogy azokat a "Kalan
dosok" titkos társaságában kell keresni. Ez a társaság, 
mely annak a kornak szabadkőmUves mozgalmának tekint
hető, több külföldi pénzembert is magában foglalt és a 
személyes oltalma alá helyezte magát.

"Magyarország és Velence között évszázadokon át 
küzdelem folyt a dalmáclal tengerpartért és a parti 
városokért. /I6 7.I./. Velence régi riválisa, Magyar- 
ország felé terelte a szultánt.

Grittl utasítást kapott Velencétől, hogy János 
királyt kell támogatnia. Plezro Zeno, a dogé konstan
tinápolyi követe megmutatta Lodovico Grlttlnek a TIZEK 
TANÁCSA 1529. januári levelét: Velence megbízottai 
kövessenek el mindent , hogy a HÁBORÚ MIHAMARABB KI
TÖRJÖN a császár és a török szultán között. Qritti a 
török sereggel ment, a konstantinápolyi udvartól a 
legfőbb élelmezési tiszt rangját kapta.

Erdődy János: A szárnyas oroszlán. /Kozmosz Kvek 
1967./ c. könyvében bővebben ir erről:

"Andrea Grittl négy fiát, köztük Lodovicot, Ve
lencében neveltette." ü maga "hosszú évekig élt Kon
stantinápolyban. Hasznothajtó Üzleteket kötött a ke
leti fővárosban és diplomáciai megbízatása is volt a 
Köztársaság kotmányától. felet társa egy görög nő.... 
Lodovicot apja nem törvényesítette, csak természetes 
fiaként ismerte és engedélyt adott neki, hogy a csa
lád nevét fölvegye." Kb. 27 éves volt Lodovlco, mikor 
visszament Konstantinárolyba /165-166. lap./.

Ferdinánd az 1526. májusi Ospeieri gyuláé előtt kö
veteket klildötta magyar országgyűlésre a "magyarok lelke
sítése végett". Burglo Antal 1526 jul. 10.-én: "nincs ve
zető, nlnc5 rsnd, nincs pénz, hiányzik mindaz ami a had
viseléshez kellene éd csak az Istentől függ, hogy mit hagy 
meg a szerencsétlen országból." /Theiner: i.k.II.,707-9.1./ 

A déli végek zeoldot, fölszerelést nem kaptak,-—
"mert Üres a kincetár". Amikor azonban a fölháborodott ne
mesek és polgárok megrohanják a kincstárnok budai paT 
lotáját, hatvanezer régi, legjobb minőségű aranyat talál
tak magánlakásában. /Smakály is megáll annak megállapítá
sánál: "mindig Üres a kinőetár" /22.1./ A talmudlsta mód
szerek bizonyítottak.



"A Szentgyörgy-téri palotából zsákszámra hordják ki 
at aranyat, **-ir ja Málnáéi.

1526 augusztusban a déli végek már vivták magányos 
harcaikat. A török hadsereg ellátását és hadtápját ve
lenceiek intézték. Tömöri Pál sikeres csatározásait a ki
rály állítja le azáltal, hogy a mohácsi táborba rendelte 
őt. Tömöri azzal küldte vissza 7>alinait: vegye rá a ki
rályt, hogy a szultántól akár évi adó árán is kérjen bé
két. /Burgio 1526. Jul. 22. Jelentése./

A magyarok üövetelték, hogy a király vonuljon a 
karaesói Jobb védőállásba s azzal fenyegetőztek, hogy 
különben nem a szultán, hanem a király seregét támadják 
meg.

Majd Zápolya János és Frangepán Kristóf követei is 
hasztalan kérték a királyt, hogy megérkezárukig hízódjon 
hátrább a török elől. A Mohácsnál történt megállás melll*r 
semmiféle logika nem szóll De Tömöri stratégiáját a kl- 
rálvpártiak, egyházi, német és cseh tanácsadók, elnyomták.
A király a tolnai gyülekezőtábor helyett még dudán volt, 
amikor a törökök bevették Péterváradot.A király julius 
20.-án indult Tolna felé. Oda Aug. 6.-án érkeztek.Aug.
8-án a török bevette Újlakot. Aug. l6-án Lajos üátára ér
kezett. Itt fővezérré Tömörít és Szapolyai Györgyöt nevet
te ki. Augusztus 22.-én a' török Eszéknél átkelt a Dráván, 
23.-án fölégette saját hidját.

Közben a magyarok követelte*, nogy a Király vonuljon 
a Karassóboz Tömöri segítségére.

A ^0.000 vitéz székely harcossal rendelkező Zápolyal 
négy parancsot kapottj az első a csatlakozásra, a második 
a havasalföldi expedícióra/I111 amikor Mohácsnál baj volt.../ 
a harmadik ismét a csatlakozásra utasította őt. Nem tudván 
mitévő legyen, BácpiGyörgy utján határozott és meg nem m á 
sítható parancsot kértés azt is megüzente, hogy ő a király 
seregével való egyesülést gondolja a leghelyesebbnek.
Van, aki azt mondja, hogyha ha segíteni akart volna a ki
rályon, akkor a harmadik parancsra el kellett volna in
dulnia. De ilyen Joggal azt is kérdezhetnék, hogy miért 
nem latodul t a második parancsra Havasalföldre?! És aki 
már három nem egyező parancsot kapott, az kaphatott vol
na ery negyediket Is. Ki tudja, melyik parancs volt a bű
nösen félrevezető?! Bácsi Julius 28.-án indult el Duna- 
földvárról, aug. 1.-én ért Gyulafehérvárra. Az akkori út
vonalon ez kb. 600 km-tert kellett megtenni, Mohácsig.
Ezt az utat vegyeshaddal; tüzérség, gyalogság, lovasság, 
m a  tehették meg 26 nap alatt, részük aug. 27-én érkezett 
Szegedre. /Die Oeschichte dér Ungarn.VI.302.1./

Zápolyát a korabeliek nem vádolják, Brodarics kancel
lár írja: "semmi remény se volt arra, hogy akár Frangepán 
akár Zápolya János kellő időre megjöhessenek." Rónay-Hor- 
váth sem lát rossz szándékot. Zápolya kérte a királyt a 
hátrább vonulásra. II. Lajos hiába volt csefi király, a 
csehek akkora utat sem tettek meg aug 29.-ig, mint Zápo-



Lya, pedig ők nem ellenkező parancsokat kaptak. A csa
tában a magyar lovasság félelmetes rohammal áttörte a 
30) torok ágyú állás egy részét és elérték a szultán 
személyes őrzésére állított választott janicsár állást 
iái a szultánt kardja kirántására kényszeritette.

A csata elveszett e a 2^,000 katonából talán 
'•5.000 magyar ha meggondoljuk a négyezer csehet kiket 
eredetileg a királyi pár rendelt Buda alá a magyarok 
föllázadásának eshetőségére. Föltehető, hogy mivel török 
átkaroló--morvamezel-féle-- mozdulatáról nem tudunk, a 
magyar lovasság része is elmenekült.

Az 1526, aug, 29.-1 mohácsi csata hibái:
a./ szándékosan rossz vezetés. Tomorit, Frangepánt, 

Zápolyát vagyis a főbb vezéreket szabotálták.
b./ A harctér megválasztása: szándékosan síkságon 

ahol a nyolcszoros tulerfi könnyen győzhet. Ha 
a főerő északabbra vonul mint a fővezérek kér
ték, esetleg visszatér Budavárába, a törökök 
ostromrakészületei közben beérkező Zápolyai és 
Frangepán a budavári főerőkkel bekeríthette 
volna a szultánt és kétségtelenül, a befutó 
'♦O.OOO és 20.000 lovas magyar katona, /Zápolya 
és Frangepán katonái/ a tömöriéiv.il, teljesen 
megsemmisítette volna a török hadsereget. D.a-ha 
Tömörít-úgy, lát-ta, hogy a Drávához esetleges 1-ael- 
ető királyi sereg elég lett volna a török átírni í* 
megakadályozására addig mig Zápolya ás Frangcpán 
beérkezik, akkor látnunk kell, hogy a magyarok 
biztos győzelemre állhattak volna.

c./ a német Hardegg János 80 ágyúja golyói a török 
lovasság előtt potyogtak le. Nyilvánval6 szabotázs.

d./ Hiányzott a szokásos HARMADIK HADRENDI mely az 
elakadt — eleinte széditően lendületes— támadásnak uj kökést adhatott volna.

Az 152ó, augusztus 29.-1 mohácsi csatavesztést 
követő tizenöt esztendő eseményeit csupán kronologiai- 
lag ismertetik és a figyelmet azonnal a meginduló test
vérharcra, az ország három részre ezaxadására és a tö- 
rökdulás másfél évszázados kezdetét 1526. augusztus 29.- 
re datálják. Alig érthető^mohácsot követő tizenöt esz
tendő /fél emberöltő a kritikus korban/ kiértékelésének 
szabotálása. A szajkózott "százötvenéves törökdulás" 
nem Mohácsnál kezdődött amikor az ország a török lábai
nál hevert, hanem tizenöt évvel későbben a Habsburgok 
szakadatlan ingerlései, provokálásai, hódításai és pusz
tításai következtében.
1526 aug. 29. Mohács, ahol elesett kb. 15.000 magyar, 
kevés kiváló hadvezető és egy csoport oligarcha. Mit 
vesztettünk? az oligarchákat kikre semni szükség nem 
volt már korábban sem. Vesztettünk féltucat jó hadveze- 
t5t de maradt még hazánkban elegendő. A 15.000 magyar 
elvesztésével még nem omlottunk ösEze. Néhány évvel



Korábban a Dózsa- féle fölkelőkből leöldöstek kb 80.000 
ugoros magyart, hatszorta többet a mohácsi veszteségnél 
mégsem "Dózsa vész" a "vész". Hazánk négymilliónyi 

lakosából elesett 15.000 Mohácsnál, tat könnyen kihever
te a nemzet, hiszen fegyverben állott még kb 85.000 
székely és magyar katona, rettentő erő abban a korban.

A Futaknál állom&sozo Báthory András 18.000 
rínvi lovasa. Zápolya és Frangepán a többi csatlakozó 
szimiagyar egységekkel még e6Ílye6 volt győzelemre, 
de kizárólagosan magyar érdekeket tekintve, volt-e 
értelme a már évszázados törökellenes háborút a vég
telenségig prolongálni mikor a szultánok végcélja 
nem is 1'1agyarorezág hanem a cselszövő nyugat volt.
A válasz: "igen" azoktól a pángermán és Vatikán- 
centrikus elemektől akik a "Magyarország,mint a ke
reszténység védőpajzsa— a véfpusztulásig" áldatlan 
reklámja mögött immár évezrede szolgálnak idegen ér
dekeket. Ezek elhallgatják, hogy a "pogány" /nempedig 
a keresztény akikért szerintük véreznünk kell/már szep
temberben kivonult hazánkból, önként, a 85.000 főnyi 
intakt nemzeti:Szapolyai-Frangepán-Báthory féle NEM
ZETI haderőkkel való összecsapások nélkül is...
Egy hóditó nem vonul ki egy országból két hónapon belül. 
Ha a nyugati keresztény közösség nem Játssza vissza a 
Szultánt, akkor Magyarország a Szultántól ugyan béké
sen fejlődhetett volna negyven millióssá mint Anglia és 
a többi nagyország. Tehát nem volt MOHÁCSI A VÉSZ... ott 
inkább megtisztultunk az ellenséges kormányzóinktól.
Szabó Dezső Írja a Küzdelmeink a nemzeti királyságért c. 
müvében: "Biztosra vehetjük, hogy ha Lajos Mohácsnál 
nem esett volna el, a további küzdelem már nem folft 
volna le anélkül, hogy a király alattvalói szembe ne 
kerültek volna egymással. Mert a magyarok tudták, ai volt 
királyuk része a habsburgok magyarországi befolyásának 
növekedésében. A lengyelek nagyértékü okmánygyüjteményé- 
ben az Acta Tomicában Így Jellemzik: a magyarok nem bán
ták volna azt sem, ha LaJo6 hamarább pusztult volna el. 
Mert gyűlölték őt, minthogy a németek szokása szerint 
élt. Szerette a németeket, megvetette a magyarokat, és 
csak a németek körében érezte jól magát."

Mialatt a velenoei bailo Konstantinápolyban a mo
hácsi diadal fölötti örömét fejezte ki a Signoria nevé
ben, Ferdinánd — Szolimán örök irigységére és nyugta
lanságára— , megszállja Olaszországot. Miután Buda tor
nyaira fölkerültek a lófarkas zászlók, "Provincia part
jain a félhold a francia fehér kereszt mellett Jelentke
zett." --Mohácsi Emlékkönyv, 1926.

A török eredeti tervében Itália, nyugati Ezrópa, 
állott, é6 csak a cognaci liga terelte a szultánt Magyar- 
ország felé. Hogy a szultán nem szándékozott elfoglalni



hazánkat, bizonyltja az a tény, hogy amikor 1536 őszán 
aég őrséit Bem hagyva Budin kivonult hazánkból... a déli 
végekre,

1526 oktober 14.-én Szapolyai JánoE erdélyi vajda 
hívei Szapolyait királlyá választják.

1^26 okt. 13-án Ferdinánd Habsburg főherceg 
Hainburgban találkozik hiveivel, megállapodnak Ferdinánd 
királlyá választásában.

1526 okt. 2,3.-án a cseh rendek Ferdinándot Cseh
ország királyává választják.

1526 nov. 10.-én az 1SP5. évi rákosi gyűlés hatá
rozata alapján Szapolyait az egybegylilt rendek Székesfe
hérvárott királlyá választják. /Uraik. 1526-151»l.-ig/.

1526 december 16.-án a Habsburg-párti rendek,Qli- 
garchák azzal az ürUggyel, hogy V. Károly német-római 
császártél segítséget kapnak a török ellen /az ellen 
a török ellen ki: önként kivonult hazánkból.../ a po
zsonyi or*zággyillésen összesen tizenhármán, Ferdinándot __
királlyá választják. /Uraik. 1526-156V A keftős király
választás után megindul a két párt hatalmi harca.

Az "ördögi az ISTENTELEM török még azt az alkalmat 
sem használta föl hazánkba való betörésre, amikor a déli 
"fekete ember", Cserni Jován Llppa tájékán 12.000 főnyi 
délnzláv seregével beveszi Szabadkát, földulja Temes
várt, elfoglalja Szegedet, Végül János király, nehogy 
Ferdinánd elleni harcában a fekete cár hátbatáaadJa,
Czlbak Imre pUspök által szétvereti. Közben 1527 Jul. 31- 
én Ferdinánd elfoglalja Győrt, Tatát, Komáromot, Esztergo
mot, és Vlsegrádot. Aug. 20-án a Szapolyai által védtele
nül hagyott Budát is elfoglalja. Menekülése közben János 
király megismerkedik a pálosok perjelével Martinuzzá /Frá
ter/ Oyörggyel aki legbizalmasabb segítője lesz. Őt ké
sőbben császári orgyilkosok ölik aeg. János király a tö
rök vfedelaét keresi.

1528-ban Meheaet belgrádi pasa kis sereget ad János 
mellé. 1529-ben II. Szolimán 200.000 emberrel megindul 
Ssapolyai megsegítésére és Bécs elfoglalására. 1529 súg. 
l8-án János király Mohácsnál hűbéres kézcsókkal járult a 
ssultánhoz. Erdély Szapolyai hűségére tér.
(Régebbi és ujabb közoktatásunkban ez a jelenet roppant 
elítélésben részesül. Pedig csak as történt ami a mos
tani hatvanas években aaikor az oláhok elviselhetetlen 
sanyargatása miatt az erdélyi székelység már az oroszok 
beavatkozását kérték. Ezért őket az oláhok kommunistá
nak e*férezték a nyugati népek előtt. A jelenben mi 
magyarok megértjük erdélyi véreink kétségbeesését d« . « 
neheztelünk s nagyobb veszélyben volt őseinkre. Miért?)

1529 sxept. 3.-án Szolimán vívni kssdl as osztrák 
és cseh hadakkal tömött Budavárát melyet Ferdinánd hivs,



Nádaedi védene de azept. 7.-én a német zsoldosok elun
ják a harcolni akaró Nádasdit és megnyitják a vár kapuit, 
iáikor Nádaedi Szapolyai pártjára áll.

1529 ozept. 26.-án a török Béos alá ér, sikertelen 
ostrom után okt. 15.-ín visszatér Konatantlmápolyba. Si«- 
polyal mellett tanácsosként — török védöreéggel— Orlttl 
AláJo6t hagyja. Tehát a császár makacs provokációja el
lenére sem rontja Magyarországot a szultán.

1530-ban, lemét, az arrogáne germán provokáció: Fer- 
dinánd Roggendorf Vilmos vezetésével 10.000 főnyi német
spanyol hadat küld hazánkra. Roggendorf ostrom alá veszi 
Budát. Védelmét Grittl Alajos vezeti, aki visszaveri az 
agres6zorokat. Qrlttlt Szapolyai kormányzóvá emeli.

1531: ferdinánd'Pozsonyban megszervezi a magyar kama- 
rat* 1532 ápr. 25.-én II. Szolimán ujabb hadjáratot indít 
Bécs ellet.TLHAT NLM BUDA, AMMAGXAROK ELLEN...A szultán 
három heti oetrom után visszavonul, Konatantinápolyba.

A török porta A.-velencel származású Grlttit, leg
főbb bizalmasát a két király közötti közvetítésre is meg
bízta. Ezzel csaknem teljhatalmat adott neki. Közben 

Qrltti a saját királyságához egyengette az utat.^Gritti 
Velencétől la utasítást kapott János király támogatására. 
Magyarország és Velence között évszázados harc Xolyt a 
dalmácial tengerpartért és a parti városokért. Plemro 
Zeno, a dogé konstantinápolyi követe megmutatta Ludovlco 
Orittinek a Tizek Tanácsa 1529. Januári levelét: Velence 
megbízottal kövessenek-el mindent, hogy a háború mihama
rább kitörjön a császár ás a török szultán között.)
Qritti erdélyi mesterkedés* viszályt ezit. a török segély
csapatok Erdély területére lépnek, Czibak Imrét leverik. 
Erre unokaöccse, Patócay Mihály rátámad Qritti medgyeai 
táborára és megöli 5t. Ekkor keres Szapolyai megegyezést 
a császárral.

I5U0. lulius 22.-én meghal Szapolyai János. Ferdl- 
nánd évi 30.000 aranyat kinál a szultánnak ha az országot 
birtokba veheti. Egyben katonaságot indít Buda ellen. A 
védők visszaverik. 15^1-ben Roggendorffal ujabb sereget 
kUld. A várat Fráter Martlnuzzi Qyörgy védi. Roggendorf 
súlyos veszteség után visszavonulna de a Buda alá érkező 
Szolimán a pásti oldalra átkelS 16.000 németet megsemmi
síti. Szolimán táborát Óbudán állítja föl. Fráter György 
negyven előkelő orral tiamtelgő látogatást tess a szul
tánnál.

15^1 augusztus 29.-én, a mohácsi csata tizenötödik 
évfordulóján a zsidó bankár JÓSZtF ben SÖLOMO átadja a 
▼ár kulcsait a szultánnak ám másfél tvazásadra beül a 
török. A szultán a tanácsosokkal tudatja, hogy János 
Zalgaond nagykorúságáig birtokba Teari Budavárát. £1 a 
fordulat ma osatrákok tlaenötévi provokációi, dulásai 
orvtámadáaalnak logikus következménye. A tizenöt *v alatt



az osztrák négyszer támadt Budára, éspedig
1527 augusztus 20.-án Ferdinánd
1530 Roggendorf,
15^0 Roggendorf,
15^1 Roggendorf.

Miután a török a "Mohácsi vész" utáni harmadik 
hónapban elhagyta hazánkat, az azt követő tizenöt esz
tendő alatt kétszer vonult Bécs ellen. Nem Buda ellen.
A török hadsereg háromszori /Mohács-Buda-Bécs-Bécs/ 
kivonulása után mindannyiszor Ferdinánd földulta a du
nántúli városainkat, erődeinket egészen Tokajig. A 
cél a török Ingerlése éB hazánk hadiszintérré spekulá
lása, megvédeni Bécset.
A cél a törökök ingerlésével Magyarországot hadszín
térré változtatva fölfogni a nyugat elleni támadásokat.
A szultán hazánkat a Habsburgoktól és Fuggerektől füg
getlennek akarta tudni. Ezt remélte megvalósulni a nem
zeti király, Szapolyai megválasztásával, kinek védelmé
re le kelt. Följegyzések szerint egész Európa érdekére 
a sagyarországl állapot olyan volt, sínt a jónapot 
kívánás.

Nemeskiirty Ietván könyvében: Mi történt Mohács u- 
tán, "meglátja" hogy két hadsereg is a csatatértől nem 
mesFZe tétlenil táborozik, Zápolya a ^0.000-el és Báthory 
András 18.000 pmberrel Futaknál. /Frangepánt elfeleltl../. 
De, mint tfr. Zakar A. Írja, a bankárok mesterkedéseiről 
nem teez emlitéet. "Éneikül pedig nem találjuk a szálat, 
összegubancóljuk még Jobban a csomót ahslyett, hogy a meg
oldást elősegítenénk és az események okozati rendjét föl
fedezzük. Ezzel még adós a történetírásunk." "Mintha még 
ma is a Habsburg uralkodóházi érdekeket kellene védelmez
zük mint a Bach-korszakban és utána addig, míg volt király 
vagy fönnállt a királyság. Az a tény, hogy a dinasztikus 
ésdekek védslme fontosabb szempont még ma is, mint a ma
gyar nép Jogos én kötelező önbecsülése, azt mutatja, hogy 
ugyanazok a tudományon kívüli szempontok uralkodók bizo
nyos Bzak-nai körökben, mint amelyek kötelezőek voltak a 
Bach-kors7.»k egyetemi tanárainak és akadémiai tagoknak kö
rében. A hamis történész közreműködik a nemzet megtévesz- 
tésében'.'-mondJa dr. Zakar András.

Azt még megírják, hogy II. Lajos seregével vonulva a 
Érd melletti Kakuk hegyen szállt meg, innen átment Rácke- 
vére hogy elbúcsúzzék feleségétől, Máriától. 3 nap múlva 
ment tovább* Mária a bucsu után mindjárt Budára sietett 
csomagolni. Azt is fölfedték, hogy a dunaszekcsői plébá
nos feljegyzése szerint Cettrlch Ulrik, a királynő cseh 
kapitánya ölte meg Lajost és csak később helyezték a Csele 
patakba. Arról nem szólnak, hogy a töröknek nem egy letl- 
port hanem egy semleges Magyarország volt az érdeke, ezt 
akadályozta meg Európa, amikor Ferdinánd a pápa pénzén.



éa a magyarok adóiból fönntartott seregeivel ezüntel.-niU 
betört Magyarországba, hogy provokálja a szultánt óc «1- 
érje Magyarország elözönlését, gyengítését.
A reformterveken gondolkodó Mnrtinuzzl Györgyöt r'erdinuml 
Castsldo spanyol tábori mérnökkel megölette. A "pogány" 
RuntMi pasa. Szol ej mán sógora személyesn nyújtotta át a 
selyear.sinArt Malvezzi osztrák követnek és hulláját a Jedl 
kula bástyíJárói a Boszporuszba hajittatta. III. Gyula 
pápa eloldozta a gyilkosokat. Gersel Pethő János báró 
följpgyezte Fráter Martinuzzi György kijelentéséti "...ha 
urak közölt, kell választanom, akkor a szultánt választom 
■ért 3 az elsS az urak között."

FELELŐSSÉG —  BŰNÖSSÉG KÉRDÉSE

Dr Zakar András szerint "Ma is minden kulturállam 
törvényei azt büntetik, aki a csalást, provokálást és a 
megvesztegetést végbevitte, nem pedig a kárvallottat. Eb
ben a vonatkozásban a tények igazi föltárása, a nemzet be
csületének helyreállítása és az okozott mérhetetlen ká
rok lehetőség szerint való jóvátétele még d.ndig késik."

"A felelősség kérdés* nem azo
nos a bUnls6ég kérdésével.*1 Igaz, a nemesség ke
zében volt a közjogi hatalom egy része, de a má
sik, a pótenciálisabb, réaz a király kezében volt. 
Történészeink megalkuvásaival szemben csak el kell 
olvasni a Mohács előtti országgyűlések határozatait, 
mennyi előrelátás, figyelmeztetés is kívánság a ki
rály felé "az országiakésok" az "ország közügye" 
érdekében. A veszély idején közteherviselésre meg
szavazták saját hadiadójukat, személyes hadba-vo- 
nulásukat Jóllehet látták, milyan idegen éa akara
tuk ellen folytatott titkos mesterkedések juttat
ják romba az országot. Történészeink nem saólnak 
ezekről a— nyugati alkotmányfejlődésnek akkori fok
ánál sokkal magasabb— határozatokról amelyekből ki
tűnik úgy a felelősség, mint a bűnösség kérdése...
IC kérdéseket a magyar rendek világosan föltárták a 
nemzet előtt. Az ezerféle nyilt és titkos törvény
telenségek szerzőinek felelősségeit és bűneit....
A magyarságot pártoskodással vádolni csak akkor 
lehetne, ha az országban minden a törvények szerint 
folyt volna és mégis, vagy éppen ezért állott vol
na be a tragédia. Ha az idegen uralom gondozásba 
vitte volna az 1525.-1 országgyűlés határozatait 
/• b abból fakadt volna n tragédia, feberen fi^yel- 
h:k azt a gou lol V.odáí,mó<lo t m.-ly minden baj idején



bennünket megterhel a felalSaségel, biinöa- 
aéggel, ugyanakkor leplezi az eabertelenat- 
g«k elkttvatSit s a fölbujtókat.

Pl. a hazai történetíró, Nemeskürty István 
könyvében nem akarja tudni, hogyan sétáltak Budára 
a törökök. Pedig két irrott forrás is található erre 
nézve. "II. Szulajaán czultán a Budavár kulcsait 
átadó JÓSZÉF ben SÖLOMO családjának bizonyos adóen- 
gedaényeket ad." — írja a magyarországi Izraeliták 
Lapja az UJ Élet 1967. április l.-i száma, 5.oldalon.
Ez található a 203. jelzésű töröknyelvii formánban.
Az idézett után zárójelben ez áll: MScheiber: Acra Orient 
Hung. Tónus XII. 107. 1."

A nyugatról áramló törvénytelenségek és emberte
lenségek leplezésére az akkori magyarságot "PÁHTOü- 
KODÓNAK" kiabálni hazaárulás. Az árulók kedvenc pont
ja a kettős királyválasztás ténye. Az igazság az, hogy 
miután az ország többsége, a rebdek alkotmányosan nem
zeti királlyá választják Szapolyait, 1526 november
10.-én, éppen az 1505.-Í rákosi gyűlés határozatai a- 
lapján, egy töröktől mentes, szabad Magyarországban, 
ugyanakkor 1526 december 16.-án a Mohács utáni mara
dék oligarchák, összesen tizenhármán, köztűk papok, 
a nemzeti közvéleményt ignorálva, királlyá választják 
Ferdinándot. A tizenhárom oligarcha kik nevüket sem 
tudták az okmányokra vetni, nem képviselte a nemzetet, 
úgy nem, mintahogyan 1956-7-ben a Kádár-kormány sem. 
Mintahopyan a maroknyi 1956-os Kádár klikk és az egye
temes nemzeti összefogás közötti ellentét nem nevezhető 
"páttoskodásnak, Így az egyetemes nemzet által választott 
nemzeti király Szapolyai és a tizenhárom oligarcha, 
klikk közötti viszony sem nevezhető pártoskodásnak. 
Történetíróink a török rablgát a aohácni csata keltétől, 
1526-tól Jegyzik. Az ideirinyitott figyelembe azonnal be
ültetik az "Őreiig három részre szakadás" kezdetét. Mintha 
a báron részre szakadás és e pártookodásból la származó 
tragédia a mohácsi csatamezőn kezdődött volna. Ez HAMIS. 
Mohács után a testvér: török önként kivonult hazánkból ami 
súlyos gondot okozott nyugatnak, ugyanis a török-magyar 
háború' a menekvésüket Jelentette és busás kereskedelmi 
hasznot. Ezért provokálták a szultánt aki a mohácsi "vész" 
tizenötödiket évfordulóján ül be Budára. E tizenöt év ese
ményeit, motívumait nem akarják analizálni. Hindeat a 
pártoskodó magyarok hibájául mutatnak ki, éspedig hamisan 
az 1526.-i mohácsi csatától számítván. Dr Zakar András 
Euklk ennek legelső tanulmányozója szerint minden álta
lánosítás igazságtalan. Mohácsi csata évében a magyar 
rendek egységét láthatjuk. Az 1525.-lk évben kelt ország



gyűlési határozat világosan éa EGYSÉGESEM azeaban áll • 
"másik" az idegenek vagyla NEM MAGYAROK pártjával, fcrról 
a tényről történetíróink PÁRTOSKODÁA oiaen foglalkomaak.
A kövatkezaényekat a történetíró kizárólag a magyarok ro
vására jegyzi n a  aaelvin ki, hogy azon az orazággyűléaen 
az törtint aai 1936-ban, amikor a azinaagyar tttbbaig aage- 
ligalta az ldagan nemzetvezetők puaztltiaait. Tahát 
nemzeti aegaozduláa az idagen zaarnokaág allan. Erről az 
országgyűlési határozatról a történetiró kaveaet azól.Pe
dig ebből kitűnik a közhatalom, a rendek agyaiga. Csakúgy 
mint az 1956-os nemzeti ágyáig. Pártoakodáa itt naa mutat
kozik. Ha mégis használni kell a "pártoakodáa" Jelzőt ak .- 
kor vonatkozik az a hatalmat bitorló nénat, caah ia agyházi 
csoportokra akik 1525-ben, mint 1956-ban idegenül álltak 
a nemzettel szemben. Mégis, a "pártoakodó" magyarokról 
Ír a történetíró, mely pártoskodáa eredainye MOHÁCS a ami 
atána következett. Mintahogyan korunkban la a hivatalos 
hazai törtinetirás a szabadságra vágyódó magyarságot bé
lyegzi randfelforgatónak, bUnösnak és falelősnak. Minta- 
hogyan az 1956-ban elnyomott magyarságot elvéreztetik, 
épp úgy, a diktatórikus hatalommal szembenálló szlnaagyar- 
aág sem volt képaa kierőszakolni az 1525-ös törvényes or
szággyűlési pontjait. Az 1525.-1 országgyűlés REFORMJAIT 
megvalósítani lehetetlen volt, mart az uralkodókra ne
hezedett az a tény, hogy az 1505- évi országgyűlési ren
delkezés ellenére "NÉHiNY SZEMÉLY IGYEKEZETE" Ültette 
őket a hatalomba akikkel szemben bitonyos megkötöttsé
gek és szövevényes mesterkedések megbénították, mega
kadályozták őket az 1525.-1 nemzeti országgyűlés ren
delkezései keresztülvitelére. Csakúgy, mint 1956 az á- 
ruló, szovjet érdekekbe helyezkedett kommunisták. így a 
felelősség mint a bűnösség kérdésénél az idegeneket kell 
vádolni, nem pedig az 195b-os sem az 1525-os magyarságot III
A tizenhármak, a kilenc analfabéta főur és a négy 
pap éppúgy idegenszuronyokra támaszkodó hazaárul^K. 
voltak mint 1956-ban a Kádár klikk. Ez pedig nem 
nevezhető pártoskodásnak, annál Inkább, amikor Ker- 
dlnánd megválasztása után sorra támadja meg és 
pusztítja el a nyugatmagyarorazágl erősségeket, a- 
gészen Tokajig. Ami ezután Következett, azok. a két
séges Idők amikor notábilis magyarok hol a nyugati 
hol az erdélyi "párthoz" csatlakoznak— és gyakran 
többször is hslycserélve—  csajt azért, hogy az áldat
lan helyzet megszűnjék, egyik vagy másik hatalomraju- 
tá6aval helyreál Ihasson a török kiűzéséhez 6zdk6égea 
EGYSÉG. Ennek ékes példája Nádasdi esete.

£s most lássuk, hogy u történetíróink által 
"pártoskodóknak" bélyegzett megyer nemzeti ország- 
gyűlés milyen reformokat hoz‘ vt a hatalombitorlókkal



AZ 1525.-Í ORSZÁGGYŰLÉS HATÁROZATAIBÓL

"A királyi tanácsot, amelyben nagyrészt Idegenek 
kormányoznak, Igazgatnak, át kell alakítani..."/I.cikkely/

"Idegen nemzetből azonban a királyi tanácsba ne 
bocsáseanak és a király meg a királynő ő felségeik 
tisztségeit és az összes várak várnagy6ágát, valamint 
a sókamrák, arany ób eziist bányák, úgyszintén a har
mincadok, huszadok, századok, ötvenedek valamint a 
váemegyék tisztségeit, a dekrétum tartalmához képest 
3 felségeik csakis a magyar nemzetből való és csak ne
mes származású embereknek és ne idegeneknek adományoz
zák.és azoktól az idegen nemzetből valóktól pedig, a* 
kik Jelenleg ilyen tisztségeket viselnek, ezeket azon
nal és tényleg el kell venni és ugyanezt kell érte
ni az egyházi javadalmakról is..." /2. cikkely./

Az országgyűlés előbb az idegenek titkos szövet
kezését és az abból eredt károkat akarta megszün
tetni.
"A királyi felség gyűrűd pecsétje ezután és köz

vetlenül ő felsége adományozására, magyar titkárnál le
gyen. A királynő ő felsége is az ő peosétjét hasonló
képpen a magyar nemzetből való embernek, a főtiszte- 
lahdő urnák: ő felsége érdemes kancellárjának méltóz- 
taseék adni".../3. cikk./

"Továbbá, a Fuggerek és az összes külső nemzetbe
liek kik az ország kincseit nyilván /palaa/i vagyis 
nyilvánosan, miJenki szemeláttára kimerítik is elvi
szik, ez országból azonnal kitiltandók és kiküldendők 
és helyükbe magyarokat kell tenni. Mindazonáltal ha 
idegen nemzetbeliek, bármilyen nyelvűek is, ő felségeik
nek és ennek az országnak szolgálni akarnak, szokott 
Zsoltért szabadon jöjjenek be és fogadják fel őket. D« 
az ország végvidékein magyarok módjára kell szol- 
gálnlok és katonáskodniok.
A császári és velencei követeket is ki kell külde
ni az országból. " /^.cikk./

Továbbá, hogy a Burgionok és a többi kUlső nem
zetből valóknak rendelt zsoldot vagy fizetést jövőre 
meg ne adják és hogy a királyi felség avagy a kincs
tárnok ur részéről a királyi Jövedelmekről bárkinek 
kiadott kötelezvényeknek és akármiféle leveleknek 
semmi erejük pe legyen. Hanem az összes királyi Jő
ve 1 elmeket azonnal és tényleg csupán a királyi kincs
tárnok kezébe szolgáltassák és a máskép Szerencsésnek 
nevezett SALAMON IMRÉT, ne csak minden tisztségétől, 
hanem •■unfeJiU. 4T3?nilieit -éri az ellenében már foltüh-



e; t ircen ijsihúi, utg tt velő özemben nyilvánvalóba 
s t t i c  frlfcgadott bizonyítványokhoz képeut, uzoouil 

rtcg kel, húatetui." /5. cikk./
"Továbbá, nogy u királyi felség éti őrgrófok, ás 

máa hat almaudkodók részéről újonnan elkövetett fogla
lásokat a foglalók akarata ellenére is, minden kéoede- 
leo nélkül hozza rendbe." /7.cikk./

Továbbá, hogy az állatokat íb a barmokat vagyis az 
ökröket és Juhokat, tehenekrt és lovakat ez Ívben nyá
janként vagy sás szin alatt, valamint ez állatoknak a 
bőreit is ebből az országból a noetani ércpénznek a 
kiveezése meg a Jelenlevő és az ezután következő had
járat miatt ki ne vigyék, ha fredig kivinnék, bárhol 
rajtakapnák azokat, ő felségének az a felől kiállítan
dó levele ellent nem illván, le kell foglalni." /8.cikk/

"Továbbá, mivel azokat a harmlncadokat, melyeket 
Nádorfehérváron is Zalánkeminen szoktak szedni, eaután 
Péterváradon fogják szedni, nehogy a fegyvereket, sót, 
puskákat /plxldes/ és tőröket Törökországba vigyék."

/9.clkk./
"Továbbá, hogy úgy a király és királyné őfelsigelk 

mint a főpap és báró urak és nemesek és mindazokat a 
Jobbágyokat, akiket a paraaztfölkelés is lázadás után 
szökve és lopva a aaját fekvő jószágaikba vittek, vagy 
elhelyeztek, a ....dekrétumban a nem.-re előirt bünte
tés alatt mostantól fogva azonnal visszaállítsák."/iO.cikk/

II.Ulászló 151**. évi dekrétuma <*<». cikkelye 
szerint ez már elrendelt dolog volt migis 
bizonyára emberségből is még a főnemesek sem 
erőltették a parasztok visszatérésit, ahol a 
büntetés várta őket, uj uraiknál azonban et
től megmenekültek /V.ö.: a 26-29.cikkelyek
kel is 191^-ből./
Eddig nagy hiányok voltak a főnemesek és neme

sek hadcsapat tartásában. Esirt ezúton aki közülük öt
ven lovast nem tud állítani, hadi adót tartozik fi>«tni. 
/egyenlő közteherviselésl/"A nemesek közönsége mindén- 
lk vármegyében válasszon egy kapitányt, aki a Jószá
gokat adó alá vonja, a hadcsapatokat fölfogadja ia 
irányítja. /12.cikk./

Ezenkívül a vármegyikben a nemesek közönsége első 
törvényszékükön válasszanak négy becsületes is nemes férfiút 
akik valamennyi egyházi is egyéb fő-is köznemesi dizsmajö- 
vedelmet megvizsgáljanak, lajstromba vegyék, hogy a dézsma- 
kilencedek kivehetők legyenek." /lj.clkk./.

0. Így a ozabadvárosok, királyi birtokok, zsellérek áa 
megrovandók, osak a török által elpusztított is fölégetett 
helyeket nem.



"További, hogy a királyi tanácaoe urak azonnal szabják 
éa állapitaák mag a királyi bevételek helyeit, ahol éa ui- 
lyekből a végvidékek tieztviaelői a fizetéseiket megkapják 
és a Jövedelmekbe Jövőre senki se avatkozzék bele, nehogy 
•zek a tisztviselők Budán koldulni és ennek okán hivatalai
kat elhagyni kénytelenek legyenek és mind a két felségnek, 
a többi királyi Jövedelmeit és udvari szolgálóit is aképpea 
kell mérsékelni, hogy a királyi Jövedelmekben Jövőre annyi 
pazarlás, aint eddig történt, elő ne forduljon." /19.cikk/

Az országgylilés kijelöli és előírja a király teendőit, 
ez látható szinte valaaennyi cikkelyből. A végrehajtás mód
ját és annak szerveik azoaban központilag nem határozza aeg 
mindig világosan.

"Továbbá, togy a pénz mostani verése jövőre megszűnjék, 
és a királyi felség méltóztassék olyan Jó pénzeket veretni, 
aint amilyenek a néhai fejedelmek: Mátyás és Ulászló ki
rály urak idejében,feg a királyi felség a mi legkegyelmeaebb 
unm| uralkodásának a kezdetén is voltak} mindazonáltal a 
már kivert pénzek az előbb emlitett Keresztelő Szent János 
napján tartandó, a legközelebbi közönséges országgyűlésig 
és alatt, az eddig gyakorolt szokás szerint egy régi dénár 
számban forogjanak is fogadják el azokat, de az eladó dol
gok tekintetében a királyi felség a régebben tett és ki
hirdetett rendelkezést tartsa meg, éa ha az eladók az ellen 
cselekednének, eladó dolgaikat és árucikkeiket mindenütt 
közzeikmánayá'kell tenni." /20.cikk./

"Minthogy eddig ez az egész szükség és az eladó dolgok
nak meg az áruknak a drágasága, amely az országot ez idő 
szerint elnyomta, a jelen pénznek a veréséből szátmazott és 
növekedett és többen vannak, akik a Jelen pénzeket verették, 
némelyek t.l. a királyi felség engedőiméből, mások ismét sa*
Ját vakmerőségükből: azért az előbocsáttottakra nézve a valót 
ki kell puhatolná és helyes számadást kell vonni és tétetni, 
és akik királyi engedelemmel igaz súlyban vagy négy latos ve- 
gyitékban verettek pénzeket, azokat, ha ezekről igaz számot 
adhattak, fölmentetteknek kell tekinteni. Azok, ellenben, 
akik azokat a pénzeket meghamisították, és kiderül, hogy 
hogy három latos vagy azon alul lévő vegyltékben verettek, 
azok nemcsak helyes számot adni kötelesek, hanem még azt az 
egész nyereséget is, amit ama csalárd meghamisításból kaptak, 
a királyi felségnek tartoznak kiadni és visszatéríteni" /21.cikk 

"Akik pedig saját vakmerőségükből verették, azokat amint 
a dekrétum is elrendeli, örök hűtlenség vétkében kell elma
rasztalni." /22.cikk./

"Továbbá, hogy amely külföldi emberek Jövőre ez orszá
gon kívül vert és készített pénzeket hoznak be, ebbe az or
szágba, ée ezen rajtakaphatók, azokat legott és tényleg tűzre * 
kell vetni ée elégetni, és a vert pénzt el kell venni tőlük. 
Azokat le, akik ha Jövőre rajtakaphatok lesznek, hasonlókép
pen kell bűntetmi." /23,cikk./.



"Továbbá, hogy a királyi felség a horvát-, dalmát-, eu 
n ; avonorezági bánságot Thahl János urtól, azok miatt a nyil
vánvaló gyülölségnek, egyenetlenségek és ellenségeskedések 
matt, amelyek közte és amaz országok nemesei közt támadtak 
-m fönnállanak: elvenni és magyaroknak adományozni méltóztaa- 
<.ck, nehogy azok az országok ennyi ellenségeskedés, gyUlölaég 
«o zűrzavar közepette elvesszenek és veszedelem között forog- 
j«nak." /2U.clkk./.

Bizonyíték, hogy a központi hatalom, az ország
gyűlés helytelenítette a nemzetiségi vidékeken 
a zsarnokoskodást és amennyire hamar lehetett 
megakadályozta.

"Továbbá, hogy a királyi felség Koozka Sztaniszlót és
I.ászlót a múlt évben elkövetett gyilkosság miatt ez országból 
Kiküldeni és kiutasítani méltóztassék és a pénzt, amelyet ebben 
az országban összegyöjtöttek a királyi felség vegye el tőlük 
a fordítsa a végvárakra." /25.cikk./

"Továbbá, hogy a királyi felség a néhai főtisztelendő 
■x György esztergomi érsek urnák a végrendeletét végrehaj
tani, szolgáit kifizetni és azt a pénzt meg más odaígért dol
gokat, amelyeket örökösen az esztergomiUáptalannak adott, en
nek kegyelmesen kiszolgáltatni méltóztassék." /26. cikkely/.

"Továbbá, hogy a néhai főtisztelendő Tamás és György 
esztergomi és Gergely kalocsai érsekeknek végrendeleti pénz
összegeit és egyéb vagyonát mostantól fogva ki kell puhatolni 
•6 az ország szükségeire fordítani." /27.olkkely/.

"Továbbá, hogy ak aranyat és ezüstöt ebből az orsnágból 
nem szabad kivinni, s ha olyanra akadnak, amelyet ki akarnak 
vinni, azt bárhol szabadon el kell venni." /28. cikkely/.

"Az alsó részek nemeseit és különösen a tizenkét várme
gye tSzörény tői Pozsegáig, a dekrétum tartalma szerint meg 
kell tartani ai ő szabadságaikban és elhagyott helyeik után 
való jövedelmeiket meg kell adni." /JO.olkk./

A háborús puaztitások miatti kárukmt 
az ország pótolni kívánja...

"Ámbátor igen gyakran állapítottak meg és hoztak nagyon 
sok olyan határozatot és rendeletet, nagyon sok olyan szabályt 
és végzeményt, amelyek mindenekelőtt a királyi felség, a ml 
legkegyelmesebb urunk kormányozatának a gyarapodását, azután 
az egáEZ ország jólétét és békés állapotát illétik és é- 
rintlk, de EDDIGELÉ A KÜLÖNBÖZŐ ZAVAROK MIATT SEMMI UTÓN,
MÓIXW ES SEMMI TEKINTETBOÍ SEM NYERTEK FOGANATOT. Nem ke
rülhettek végrehajtás elé, hanem az országlakósok minden 
költsége, munkája és fáradsága dugába d51t: ennélfogva, hogy 
azoknak a határozatoknak a megháboritófc elől az ut valahára 
elzáródjék és az ország közügyé Jó állapotba kerüljön.



Ke reaztelS Szent János 1 egköz sbbi üntopára a Uevaa virulj 
ben fekv* ITagy-Hatvan nareiet i mei3vároeta a nemasok áe ai 

bármely Állapotú éa rangú hirtokoa emberek réaeéra, *fj^‘,t 
éa egyénenként) általároa «&ybcgyUlekezéat ás oroza^íjüléat 
kall hirdetni, aaalyrfi az 3as*ea úgy Jobbágyoa, ilint egytel 
kas nemeaek tartozzanak mindan tiz Jobbágytelkük után agy-a 
könnyű fegyveraetfi lovast, a felsőrészek vármegyéiből, ugya 
Trencsén, Turóor, Árva, Liptó, Zólyom, Szepes éa Sáros T-me 
gyékből lovasok helyett gyalogosokat magukkal hozni, önma
guk ia saját személyükben nem kocsikon, hanem táborozok mód 
Jára eljönni: az egytelkea nemesek pedig, akiknek száz forl 
tót érő ingó vagyonuk van, legyenek kötelesek személyesen 
megjelenni, a többiek pedig tizen, maguk közül egyet kül
deni." /31.cikkely./

Az orezáglakóaok /regnicolae/, az ország közügyé 
/reapublica rágni/ védSi a nemesek, akik nemcsak 
Jogokat élveznek, de személyesen kötelesek hadba 
szállni, s ezt maguk a nemesek mondják kll...



MORVAMEZEI CSATA
(1278. A U G U SZ T U S 26.)

Történetírásunk egyik fogyatékossága tilnik föl 
az 12?8, augusztus 2 6 . - 1  morvamezei csata hiányos 
leírásában, tanításában és kiértékelésében. Talán, 
hory elsikkadgasson a germán hálátlanság ténye, és 
egyéb politikai éa hadvlselési korabeli fölényünk.
Az egész Európára nyolc évszázadra kiható, a Habs
burgokat hatalomra juttató Morvamezei csatáról töb
bet kell tudnunk.
Az Ennsig terjedő területen, kizárólag az északnyuga
ti szlávokkal volt bajunk-aár Etelközből két hadjára
tot intéztünk ellenük ée a későbbiek folyamán, 1069- 
ben törtek hazánkba a csehek. Könyves Kálmán /1095-1U6/ 
fia, II. István /1116-1131/ uralma alatt,1116 május 
13.-án összeütközött a csehekkel az Olsva partján de 
6ulyos vereséget szenvedett. Ill8-ban Leopold őrgróf 
cseh szövetségben tör hazánkra. Kétévi küzdelem után 
Kötöttek békét. 1177-ben Szobjeszláv cseh herceg ki
szolgáltatta az Ausztriából tovább menekülő Gézát Bé
lának, aki öccsét börtönbe záratta.

Az 1237-ben második magyarok után kutató ázsiai 
útjáról hazatérő Julián barát hirt hozott a tatárok kö
zeledéséről. 1238-ban IV.Béla IX.Gergely pápa engedé
lyével ismét zsidó és szaracén tőkéseknek adta át ill. 
bérbe az állami Jövedelmeket ami, valamint a várföldek 
visszavétel®, növelte az egyházi és világi főurak e- 
.égedetlenséjét. E kritikus időben Béla, serege növe
lésére engedelyt adott a tatárok elől memekülő kunon 
hazánkba költözésére. A kőmonostori ülés elhatározta 
le telépítésükét. Az egyházi é6 világi nagybirtokosok, 
akik Béla egész kormányzatával— elsősorban az állami 
lövődéinek zsidókézre juttatása éá az adományozások 
visszavétele miatt—  közönyösen fogadták Kiev bevételé
nek hírét. /12i*0,dec .6./. 12*+1 jan-febr.-ban a főurak 
alig reagáltak a "véres kard" körülhordoztatásán.feb
ruár tizedikén a Kuten kun kán kiadását kérő tatár 
töveteket a főurak Úbudán megölték. A tatár betöréskor 
:61a által segítségre hivott Frigyes meg is érketett 
:e a kunok ellen lázitotta az amúgy is neheztelő főu
rakat, kik megölték Kutent mire Frigyes dolga jól vé
geztével hazament Ausztriába. Ugyanis a kunok a magya
rok e l l e n  fordultak, Bulcau ceanádi püspök és Barc fia 
Mikló:. seregét azétverték, miközben a tatárok elözön
lőt l e k  l . r r t é l y t  ei .  ;,enn;.y eloroza* felöl iu betörtek



országba. A muhi csata után Frigyeshez menekült Bélát 
Frigyes fogságba vetette és a magyarok archívumát, kin
cseit elkobozták. Itt veszhettek el nemzeti történeti 
irataink. Elzálogosult Moaon, Sopron és Pozsony me*ve. 
Frigyes Győrig pusztított. A papahoz es a francia ki
rályhoz segítségért forduló Bélát elutasították. /Ma
radjon a "kereszténység védőpajzsa" 5 egyedmagában...
A tatárok kivonulás után IV.Béla vlsszaváltoitatta 
előbbi pusztító politikáját, s a várföldek elkobzása 
helyett inkább ösztönözte a várak építését, éa meg
kezdte az idegenek nagyszámú betelepítését.

Történetírásunk kérdéseket támaszt, pl, hogy a 
tatárdulás által "TELJESEN ELPUSZTÍTOTT OHSZÁGI' ho
gyan volt képes már 5 év múlva; 12^6-ban, a magyarok 
a Lajta menti csatát ha elveszítették la de ott frigyest 
megölték. 12^8-ban betörünk Styriába, 12^9-ben ismét, 
nire Hermán bádenl határőrgróf betör Nyugat-Magyaror- 
szigba, mire IV. BÉLA KUN csapataival megrohaja Auszt
riát. II. Frigyes éa Hermán őrgróf halála után az 
osztrák rendek OTTOKÁR CSEH TRÓNÖRÖKÖST választják 
hercegükké. Ezért kitört az ellenségeakedés IV.Béla 
éa Ottokár között.

1232-ben -Ua tatárok által teljesen kiirtottu- 
magyarok elfoglalták Styrlát ée alsó Afsó-Ausztrlát. 
1233-ban Morvaországot pusztították. Junius 23.-én 
Olmütz alá érkeztek . Közben Styrlában la nagy harcok 
dúltak. Béla Bécset Is oatromolta. Három magyar had
sereg la harcolt nyugaton és valószínű, hogy az anyaor
szágot sem hagyták védtelenül—  azok a magyar harcosok 
akiket a tatárok "mind egy szálig kiirtottak"...Ez a 
"saellemhadsereg" térdrekényszeriti Ottokárt aki 1251* 
métjus 1.-én békét köt Pozsonyban melynek értelmében 
Styria IV. Béláé maradt. Béla ugyanakkor velencétől 
vls6zavivja Zárát, fia István nőül veszi a kun vezér 
lányát, Erzsébetet.

1258.-i ateierországi lázadást Béla leveri, kor
mányzójává fiát István nevezi ki. Styriáért tovább 
folytak a harcok. Ottokáa föllázitotta a tartományt 
és steier herceggé kiáltatta ki magát. 1260 jul.12-én 
Ofrfcokír legyőzi Istvánt, Styria elveszett. 1265 márci
us elején a kunok egy csoportja elhagyta az országot. 
I6 tván utánuk ment, elfoglata a bulgáriai Vldint a föl- 
vette a bulgár király jjjEméJi.. f

1267. évi dekrétum az Aranybulla második megújí
tása. 1268-ban Béla leverte II. Uros szerb fejedelmet. 
Béla Dalmáciáért Velence ellen szövetséget keresve, u- 
nokáját Máriát 1269.-ben Sánta Károly nápolyiANJOU 
herceghez adta férjhez, fiuunokáját, LÁSZLÓT pedig el
jegyezte Nápolyi Izabellával. Ez a kapcsolat alapozta



mag ANJOU-HÁZ későbbi trónöröklési Jogát.
1270. májuB 3.-én meghalt IV.Béla. V.Ietván hadat 

üzent Ottokárnak, kivel Pozsonynál békét köt, amit 
Ottokár megszeg mire István betör Ausztriába.

1271 elején Ottokár bevette Pozsonyt, Nagyszomba
tot, Nyltrát és Mosont.Jullus 2.-án l6mét békét kötött 
j 6tvái nal. 1272. istván halála után utóda

ív.LÁSZLÓ /1272-1290/ tíz éves korá
ban került a trónra. Helyette Pektárl Joáklm és anyja 
Erzsébet kormányozott. Uralma alatt a feudális anarchia 
Eoha nem tapasztalt méreteket öltött. Zűrzavaros kor. 
Tzímtalan pártockodás, szüntelen harcok. Ottokár ha
dat izent de seregeit megelőzve, IV. /KUN/ László, 
127^-ban betört Morvaországba, Ausztriába, Styrlába. 
Orztrikok betörtek Oyörbe, Nyitrára, Ottokár szeptem
berben bevette Pozsonyt, Sopront éa visszatért Auszt
riába.

1272 oktober 1.-én HABSBURG RUDOLFOT német király- 
lyá választották. A nürnbergi birodalmi gyűlés fölszó
lította Ottokárt, hogy adja vissza az elfoglalt tarto
mányokat. Ezt Ottokár nem tett* meg, mire őt ellenséggé 
nyilvánították.

1275-ben Habsburg Rudolf IV.Lászlóval kötött szö
vetséget Qttokár ellen.

1276-ban Rudolf már Bécsig nyomult és megteremtett* 
az összeköttetést a magyar csapatokkal, mire Ottokár 
békét kötött. Lemondott hódításairól, a magyar terüle
tekről is. A háború azonban 1277 őszén kiujult.

A háború közvetlen dea

A háborúra közvetlen okot egyébként az a körülmény 
adta, hogy Habsburg Rudolf igényt tartott Styriára, Ka- 
inthiára é6 Krajnára mint megüresedett hübérekre és igé
nyét Ottokár ellenzésére is érvényesiteni-:lgyekezett.
Az 1271*.-1 augsburgi gyűlésen Ottokár nem jelent meg. 
Erre Rudolf a nevezett tartományokat erivel elfoglalta. 
Ottokár Cseh-és Morvaország birtokában elég erősnek é- 
rezte magát a mérkőzésre. A nagy küzdelem 127b. évi au
gusztus 26.-án a Morva mezőn Ottokárt elsöpörte. A kül
földi mint magyar történetírók érthetetlen okból Rudolf 
győzelméről beszélnek, magyar segélycsapatokkal. Holttt 
az Kun László győzelme volt Habsburg Rudolf aegélycaapa- 
taival. Rudolfot e csata nagy hadvezérének titulálják, 
holott a csatát eldöntő kun lovasság teljesen függetle
nül operált, is csakis úgy volt hajlandó abban részt 
venni, ha a dekadens nyugatiak meghagyják nekik a sza
bad cselekvést-s mint látni fogjuk, pontosan ez döntöt
te e’ a csata sorsát! a "pogány" taktika, a sebes hely-



ceerée hadmozdulatok, átkaroló vágták, kileavén közben 
az ellenség késedelmes vagy hibás reakcióit s akkor el
söprő teljes térségi! roham, i,nnek az ősi magyar lova6 
hadviselési taktikájának volt a szemtanúja egész burópa 
delegációja amikor Buda fölszabadításakor a segítségül 
érkező, török lovashadserefc a magyar huszárokkal szembe 
került és mindkét lovashadsereg, Európa két legfélelme
tesebb hadserege alkalmazta ezt a manőverezést. A tö
rökök hibáztak és egy gyors helycserés magyar lovasosz
tag kezdeményézésévei a kitaktinázott törökök elveszí
tették az ütközetet.

Ottokár, Hémetor6zág főpohárnoka, Csehország ki
rálya, vezérl képességeiről kiváló tanúságot tett az 
1275- évi magyarországi hadjáratában. Mielőtt azonban 
serege teljesen egybegyült volna, Németujvári Henrik 
bán 30.000 magyar és KUN lovassal 1273 aug. íj.-én meg
verte. Itt esett el Ottokár veje, Dürnholz Ulrik is.
De harmadnapon Ottokár fölujitotta a harcot és 60.000 
emberrel Sopronug nyomult. Detrekönél meggyengült ereje.

A HABSBURG CSALÁDNÁL nem az volt a baj, hogy a gazdag 
rínál Pierleone zsidó családból származott és ennek e- 
gyik Genuin keresztül érkező tagja vagyonával Svájcban 
megvette a romos Habsburg -váfat, és a velejáró német 
cs.46zár*ági kedvezményeket, /Meyer6 Conversationa 
Lexlcon, l8?5*/- Sokkal inkább jelentős az a tény,hogy 
a rokonságnak még a Talmud szerint élő tagjai, ismerősei 
a ha talonba 6eglttetve olyan környezetbe vonták be, 
hogy szabad döntési képest,égét elveszítve a bankárok 
viligpolitlkai terveinek Játékszere lett. Ez végig kl- 
mutathatő a magyar történelemben is. A lelki tulajdon
ságaik átöröklése szintén kimutatható. Pl. a morvamezei 
csatában --ami inkább germán te;,tvérharc volt ha a mind
két tábor lova6katonáinak számát ia vesszük— , mindkét 
fél nagyméretű fgyenruhájukra festett keresztet viselt. 
Tehát a római nagykereszt Jegyében, kíméletlen testvér- 
harcban elesett Ottokár hullájával a következőképpen 
Jártak el: Ottokár mezítelen hulláját Habsburg Rudolf 
Bécsbe vitette, népünnepélyen daraookra vágatta, kibe- 
leztette és megejttette. /Veridicua;"Az első Habsburg 
arcképe./. Minden osztrák dicsőségnek kutforrása a 
"HiBtoria annorum 1<í6h-1279 .MjS. IX. 655" Jelzés alatt
örvendezteti uz utókort: "A holttest....vágómarhák
módjára földaraboltatott, halak módjára kibeleztetett, 
részeiket külön megfőzték ée elválasztották a hullától." 
Az első Habsburg sohase ülhetett volna aRómai Szent Bi
rodalom trónjára ha IV.KUN LÁSZLÓ nem ránt kardot a 
Rudolfus Dei Gratia Romanorum Rex Semper Augustus" vé
delmére. A morvamezei dünnkruti csatában a magyaroknak



és . .000 szabadon mozgó kun lovasbak döntő szerep ju
tott. Hababurg Rudolf már lehullott a lováról, Ramswág 
thüringiai lovag emelte 5t saját lovára, életét Így 
negmentette...

Habsburg /zsidó/ Rudolf háláját azzal fejezte ki, 
hogy a papához irt Jelentésében nem szólt magyar vagy 
kun érdemekről vitézségről, ellenkezőleg. így irts

"...Istentől nekünk adott kard birtokában szembeszáll
junk a nevezettel és igy üzentJfertalan Apostol előes
téjén Mi és fiunk Lajos Magyarország király a cseh tá
bortól alig egy némát mérfildnyire /vix ad millere 
Teutonicum/ vertünk tábort...." — irja Rudolf 1<í7Ö 
aug. 18.-án kelt levelében, 111. Miklós pápához mely
ben annyira sem méltatja a magyar királyt, hogy a nevét 
megjegyezze, hanem "LAJ0S"-nak nevezi IV. Lászlót.A 
"Lajo6"-hoz mellékelt "FIUNK" jelző, mint nyugati váll- 
veregetés a lenézett barbárok sárjadékának.1,' már akko
riban kijárt. Végül pedig, a "hivatalos" történetírók 
kik fölsoroltak minden ki a osztrák hereegecskét, őr- 
grófocskát, mélyen hallgatnak máig, hogy a "LaJoe"-nak 
nevezett Kun László magyar király "régi magyar szokás 
szerint:vérszerződéet is kötött Rudolffal, hogy JÓBAN 
-ROSSZBAN osztozkodni fognak..." A Judeokeresztény 
szellemű nyugatra, igy Rudolfra is jellemző, hogy a 
magyarokat, az országot hálából mint császári hiibért 
fiinak Albertnek adományozta éa hogy ezt valóra is 
váltEa, nagy sereggel betört Magyarországra ahonnan 
azonban III. Endre kiverte. Hálából el akarta rabolni 
Magyarországot.
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Rudolf IV . Kun Lászlót, a magyarok ifjú  kirá
lyait, 1277 nyarán hűséges szövetségeséül nyerte meg. Ez n szövetség 
a hainburei tnlálkozás (1277. november 11) alknlraávl még azáltal 
is erősödött, hogy Rudolf felajánlotta leányát, Klemencia hercegnőt, 
László király testvérének, Endre hercegnek, hitvesül. E  szövetség 
annál tartósabbnak ígérkezett, mert Ottokár ellen a magyarok között 
az előző harcok folytán keletkezett izgalom még folyton tartott. 
A  kért magyar eogélyhndak toborzására László király altulános föl
kelést rendelt. A  magyar nemzet által kiállított hadak fele — el
tekintve a kun haderőtől —  gyaloghurcosokhól állott. Ezért neveze
tes tényező a morvomezei csata a magyar hadiigy kifejlődésében. 
Igaz ugyan, hogy az ott nagy számban megjelent gyalogságot a harc
ban nem alkalmazták és az csupán a tábor őrzésére szolgált,1 de ez 
a seregnek már csak azért is előnyére volt, mert így vált lehetővé, 
hogy a lovaeeng teljes számban a harchoz legyen felhasználható.

A  csatában résztvett, vagy legalább a harctéren jelen volt csupa- 
tok száma a következő:

Ottokár serege: 3000 morva lovas, 15.000 német lovas, 2000 len
gyel és sziléziai lovas és 24.000 cseh gyalogos; összesen: 44.000, 
vagyis: 20.000 lovas és 24.000 gyalogos.1

Rudolf serege: 200CT német Tovns. 16.000 kun lovas, 20.000 magyar 
lovas és 20.000 magyar gyaJogos; összegen: 58.000, vagyis: 38.000 lovas 
és 20.000 gyalogos.4

E harcoló sereg javarésze magyar és kun lovasságból állott. 
Fegyvere: íj, puzdra, pajzs, kard fe buzogány. A  németség már szór
ványosan —  kiki tehetsége szerint —  pancélinget, sőt vertet és ki
készített állatbőröket (kutzát) is viselt es szőrmés, könnyű fanyereg
ben ü lt Általánosságban — de különösen a nemeteég —  acélsisakot 
viselt. E könnyen lovasított magyar nemesség szálfegyvereivel nem

’ 1̂ *1 O. Kflhler Ueoaralmajor r. D.: „Die Entvickdung des Krfc 
Kriagfahrung ia dér RitteneiL’' II. Bánd, 119. SeiU. „Dis Schlacbt 
/•Ida 1278.'

* LW  Köhlcr II. 11!). Anhang 780. lap.
* Klingabwg ia Thoroas Tu(cua olasz krónikád megegyeznek a német lovasok 

•lámái illetőleg. Megjegyezni kívánom, hogy a nehrz lovatok mollékezemélyzsto. miat n«n 
harcolók, niucsrnek kimutatva. A gyalogság izámába betoiámltandók a csatlósok. szeke- 
f*«*k, poggvászkiserfk, fttesinálók, szekerészek; ei voltsképen a „nem harcoló állomány1'. 
F.ua. i ,  ilapon látta Kápolnai ét Soós Elemér is a XIII. eiátad gyalogságát. Ezzel Pauler

: Magyar nemzet története cúnO II. kolet 71S. lapon tett megjegyzésére meg
választ. Nem távé* az a kép, amit mi adtunk. De tévedett Pauler, mert Paulor 
a 170. lapon gyalogságról" csakugyan szó van. Arai podig ait illeti, hogy 

y T. Akadémia tagja, rendkívül tudományosan képlett 
volt katona! Köhlcr azonban, mim tozérómogy, azinlo



állottá a nehéz német lovasság hnreát; ellenben az íjászok, akik első 
vonalból szőrűik halálthozó nyilaikat, kitűnően voltak alkalmazha
tók. A  magyarok kitűnően ismerték nz íjaikban rejlő erőt, nyilaik 
sisakot és vértet átvertek,5 s ennek tudatában csak akkor bocsajt- 
koztak kézitusába, midőn a nyilak előkészítő hatása már e lé g s é g 
nek mutatkozott.

A  kor lovíigszellemétöl áthatva, a krónikák elfogultan emlékez
nek meg a magyarokról. Azt regéli például a kolmári krónika, hogy: 
„a Morva mezején nem igen akartak vo’na a magi/nrok beleharapni
0 harc b a A salzburgi annalesefe pedig felhozzák, hogy ,filméjük 
inkább rablásra, mint harcra volt lekötve". Ezek valamennyien részre
hajlók. Elhallgatják különösen azt, hogy tulajdonképen a magyarok 
voltak nz elsők, flkik a cseh-moiva sereg első harcvonaiát tönkre
tették.* A  verseskrónika írója a magyar íjászokat teljesen mellőzi és 
csupán két harcvornilbn alakult nemességet említ.

A  német tartományok csapatai német szokás szerint nngvobb- 
réezt nehéz lovasságból állottak. Fegyverzetük a pallos és a landzsa, 
ők maguk vaspáncélos vértekbe öltöztetve, lovaik pedig szőr- és 
posztőtakarókknl fedve. A  lovagok nagy, széles háromszögű pajzzsal 
védekeztek.

Ottokár lovassága német módra felszerelve csupán tömegéé 
lökcmre szánt, kevés mozgóképe seggel bíró, nehéz lovasságból állott; 
fegyverzete nz előbbihez hasonló volt.

A gyalogság mindkét részről lándzsa, dárda, bárd és tőrrel volt 
ellátva. A  fejet cíöbörsisnk védte. A  páncéling a X I I I .  század nehéz 
lovasainak fa lovagjainak volt fő védőfegyvere. A  nndrng, lábbeli 
és kesztyű már láncfonásból készült; a térd- és könyökcsukló azon
ban még l>őrből való volt; a lemezes vaskreztyű csak a  század véjje 
felé vétetett alkalmazásba, a vaslapokból összeállított lábbeli pedig 
még nem volt használatos.

A  rabló mód, nliogjr Ottokár ennek a hadjáratnak megindítását 
Laá és Drosendorf varosok megvívásával bevezette, mindinkább 
utámzásrn talált; a napi szükséglet és lótáp a föld népétől a leg- 
iszonytatóbh erőszakoskodással, harácsolás útján szereztetett be. 
Ennek hatása alatt a sereg szelleme és fegyelme lazult. A  hosszadal
mas tétlenség a környéket kimentette, a takarmányolássnl elfoglalt 
harcosok száma naponta növekedett s azok a táboriól távol csatan
goltak. Ebitől folyóing nem lehet csodálkozni a cseh fovrások azon 
egyező megállapításán, hogy Rudolf lámadó fellépése a csehek re 
■neglepőleg hatott.

Az említett rablásokból állítólag sok eshetett a  magyar és kun 
lovasok rovására, mit a krónikások nagy előszeretettel idéznek. 
Pedig ott, ahol már Ottokár serege legeltetett, már alig találhatott 
valamit a magyar, ami n győzelmes csata utáni gyors elvonulásukat 
némileg meg is magyarázza.

A  kútfők Ottokár scregél>en előfordult árulásról, is bcszélnok,

tudományosán képlett „katonnvUelt ember" volt. Elírt támaazkodlam Köhlerre, akiről 
különben Pauler mag* mondja (id. mü 713. lap), hogy a helyzetet értelmeden él olfoguUUa 
nul tanulmányozta. Egyébiránt Eshler úgy télekedik, hogy „vöm Fuazvolk ut in dér 
Schlacht nicht die Rede, e« wird túr Deckung de« Lúgéra vervendet worden acin" — ami 
még nem zárja ki azt, hogy ceakugyan „volt gyalogéig" a harctéren a magyaroknál ia, 
habár ni>m vett reált a csatában.

* Láed Chron. de g^tia princip. S. 7. Idézve KflhlemAI III. k. 107. lap.
• Uad Chron. Colm. 250. H Annál. S. H. Saliab. 804.



amit Rudolf hű küldöncökkel nagylelkűen tudatott vele. A  csata elő
estéjén sátrába hívatta Ottokár országnagyjait s közéjük lépve, ezt 
mondá: „ It t  állok fegyvertelenül közietek, teljes bizolommal hűség- 
tökben; ha azonban rsak egy is van, aki irántam rossz szándékkal 
viseltetik, nos, jobb, h«. most egyedül osem el, mintsem a (Untában 
ezrek haljanak meg velem."7

Ili.
Rudolf ügyei 1278. május elején korántsem állottak oly előnyö

sen, mint ahogy az egy kezdeményezésre utalt vezér terveivel össze
egyeztethető lett volna.

Mindjárt n viszálykodások kezdetén a Morva mezején letelepe
dett hatalmas Chuonring nemzetsége fellázadt. Ennek fejt*, az ifjú 
Henrik, Ausztria marsallja, aki Ottokár leányát, Ágnes hercegnőt 
bírta nőiil. Az országban nagy népszerűségnek örvendő Chuonring 
Henrik elpártolása következtében sok osztrák lovag szegődött az 
ellenség táborába. Még a csatát megelőző napon is két főúr, egy 
passai és egy pfnnborgi gróf, hagyta el Rudolf táborát. Így  csele
kedtek a krónikmírók szerint mindazok, Akiket Ottokár pénzzel meg
vesztegetett. A  bajor Henrik hercegnek Ottokárhoz való csatlakozása 
következtében Rudolf előnytelen helyzete még inkább súlyosbodott, 
mert ezáltal felső német birtoklásaitól elválasztva, kényszerült volt 
Albrecht fiát a Felső-Hajna vidékére, megbízható férfiéit pedig biro
dalmába küldeni, hogy szövetségeseit a fölkelésre serkentsék. A z 1277. 
évi sarc, mely nlól Rudolf alattvalóit nem menthette fel, a kedélye
ket felizgatta és midőn 1278 tavaszán Ottokár készülő harci szándé
kát elárulta, ez nyílt ellenségeskedésekre vezetett, nmit azonban 
Rudolf május közepén nagy eréllyel elfojtott.

Rudolf 1278. julius derekán még sereg nélkül időzött Bécsben és 
egyező föl jegy zések szerint nz oszt iák tartományok vajmi kevéssel 
járultak hozzá az új állam megalakulásához. Bécs, midőn védtelenül 
látta király ''I, engedélyt kért, hogy más gazdát kereshessen, ki őket 
megyéden' képes legyen. A  város polgármestere pedig még a magyar 
Kőszegi’ -1 is pnktaít.*

Tu< iiink kell, hogy az augshurgi gvűlés előtt (1278) a viszonyok 
lényege on mások voltak. A  hatalmas Przcmyslydát, nki valar envyi 
német .íerceg veszedelmes vőfély társa volt, lefegyverezni mindnyája 
érdekéién volt akkor, most azonban Rudolf lett a hatalmasabb és 
sikerekkel csak még hatalmasabbá válhatott. Senkinek sem állott 
tehát érdekében őt erősíteni és jobban megizmosodva látni. Rudolf 
csekély seregének hű része osztrák és német lovagoktól állott, akik 
készek voltak vele bukni, avagy győzni. Halál megvetéssel küzdöttek 
utolsó leheletig. Jellemző, hogy nz elesettek között 13 Trautmanns- 
dorfi lovag maradt a csatatéren.

 ̂ I lv  viszonyok közt indult Ottokár június 27-én székvárosából, 
Prágából nagy rokonszenv nyilvánulása mellett Briinn felé, ahon

nan önbizalomtól eltelt lévaiét ír nejének. „A  király Bécsben van — 
írja —  s most az egyszer nem kaphat segítséget. Bizton hisszük, hogy 
kívánságunk szerint szerencsés sikert aratunk, és pedig nemcsak 
ellene, de valemennyi ellenségünk és vetély társunk ellen. Reméljük

’ Utd Herminn Altibroaie M. 0. S. S. XVII. 410. KShlar kMiat* • 118. lapon.
* Lied Codex epiatolaria, „Rudolf levele a páplhoi".



ugyanis, hogy az osztrák városok, mihelyt odaérkezünk, önként hódo
latunkra sietnek.'* Július 16-ig időzött itt, hogy a morva és cseh fol- 
kelőket, valamint a lengyel és észnknémet zsoldosokat maga köré 
gyűjtse. Majd folytatta előnyomulását anélkül, hogy seregét össze- 
gyűjtötte és nndat üzent volna. László niBgyAr király ekkor már Győr 
alatt állott és az itt gyülekező magyar sereget Pozsony felé indította.

2. ábra. Laá várhattál; romjai 1889-bw.

Ottokár Drosendorfnál, a Felső-Thaja folyásán fekvő jelenték
telen erősség előtt, július 20-án táborba szállott E  hely megvédése 
Maisán István ausztriai marsallra bízatott, aki aránylag csekély vár
őrségével a nagyszámú ostromgéppel felszerelt Ottokár ellen 16 napig 
hősiesen védekezett. A  vár megvívása után Ottokár augusztus 6-án 
Laá felé fordult. Mielőtt azonban ennek urnvá lett, vette a h írt hogy 
Rudolf a Dunán átkelt s feléje közeledik. Ugyanezen nnpon László 
serege Pozsonynál táborozott. Ide küldötte elólte Rudolf király 
Taufer grófot, hogy a két sereg minélelőbbi egyesülését sürgesse 
meg. Majd Drosendorf és Laá várak ostromlásának hírére türelmet
lenségében maga is a magyarok elé sietett. Ezalatt a magyar elővéd 
Pozsonynál mar átkelt a Dunán és Marchegg felé haladt. Közben. 
Rudolf, be sem várva a Lichtonstein 6s Saldenhovcn vezetése alatt 
álló osztrák és sztíriai fölkelés beérkezését, augusztus 13-án e lh a l ja  
Bécset és Hamburgnál hajókon átkel a Dunán. Másnap eléri Mar- 
chegget, hova két nap lefolyása alatt a fölkelő csapatok gyülekezését 
rendelte. Itt találkozik a magyar sereg elővédjével, mely Baksa 
Simon fia György mester vezénylete nlatt 2000 előreszáguldo kun és 

5000 magyar lovasból áll.' Emmersberg lovagot György meeter mellé 
adva, ezt az elővédet Laá felé küldi nzzal, hogy az ellenség erejéről 
biztos híreket szerezzen.10

György mester* nem először fordult meg e nevezetes hadszín
téren. Hasonló megbízatásban részesült már 1273-ban ugyancsak 
Ottokár ellen. Az ellenség kikémlelésére akkor Drözing mellett, n 
Zajúnak a Morvába folyásánál úsztatott át elővédjével (lásd át
tekintő térkép). Most is tökéletesen oldotta meg feladatát. Nemcsak 
nz ellenséget sikerült meglepnie és felriasztania, de annak erejéről 
is meggyőződést szerzett. Nyugtalanító támndása ezenfelül Ottokár



gyors eltávozását is eredményezte, aki, miután 12 napig Laá alatt 
vesztegelt, most annak vívását félbeszakítani volt kénytelen.

A  cseh sereg táborának felriasztása augusztus 17-én történt." 
És búr Ottokár György mester ismételt támadását augusztus 18-án 
visszaverte, mégis Laá ont romával felhagyott és Princendorfon át, 
ahol meghalt, augusztus 19-cii a Morvn-folyó közelében fekvő Jeden- 
speigenre ment.

A  cseh források azt állítják, hogy Ottokár az ostromlást élelme
zés hiánya miatt liagytn félbe.15 A  salzburgi annaleeek szerint a 

magyarok egyedül még nem kényszeríthették volna Ottokárt vissza
vonulásra, hanem az, hogy a lengyelektől még erősítéseket várt s 
ezért a Lengyelországba ée Sziléziába vezető utat, melyet Rudolf 
most fenyegetett, biztosítani óhajtotta. E  két véleménnyel szemben 
legvalószínűbb, hojp- mindkét tényező együttesen hatott Ottokár el
határozására. Kétsegtolen különben nz is, hogjr az élelem hiányát a 
magyarok megjelenése idézte ölő, ami még azáltal is fokozódhatott, 
hogy György mester, miután Ottokár augusztus 18-án őt visszaverte, 
a csehek Stillfiid  felé siető szállítmányaiban korasett kárpótlást, 
megragadva a viszonzásra kínálkozó alkalmat.

Marchogg, melyre most Rudolf csekély hadával támaszkodott, 
pillanatnyilag jeles hadászati jelentőséggel bírt és szigetalakú fek
vésénél fogva elegendő erős is volt. Ennek a pontnak birtoklása és 
biztosítása legrövidebb összeköttetéet létesítette Magyarországgal, 
honnan László főoreje még közeledőben volt- Fenyegette innen

* Látd Szabó Károly „Kun László", 65. lap a Tört. Útirajzokban.
"  Látd u. o. Chron. Clauttrooeeborgea H Annál. Saliab. e. b. Idézéaul. Továbbá látd 

az eredeti 12&5. éti adominylevelet György meeler réezére a Magyar Norozcti Múzeumban. 
Kiadta Fejér, V. 111. 274. 1. éa Wenzel, XII. 434. 1. Latin szövege ét magyarra való for- 
dltiaa a lladtört. Közlemények „Okmánytár" 1690. évfolyam.

* György mnaler t ma ie eló Sóvári Soóa-caalád egyik óv.
Látd György meater idézett adománylevelét.

u Ued Ann. Ottokariani S. 192. Köhlernél II. 104. lapon idézve.



Ottokár összeköttetéseit, míg ez Lná alatt Állott, Morvaországgal t'« 
mogvédte a Dunát nzon cv-hetőségn*, ha Ottokár Lnáról ez ellen for
dulna. Kudolfnnk itt kellett kitartania addig, nmíg elegendő erőket 
gyűjtve, a harcot felveheti.

E helyzetében Rudolf a svábokról még mit sem tudott és Kézai 
szerint: „mint Isten segedelmét várta a magyarok seregét", amit 
augusztus 2G-a neki meg is hozott. E  napon érkezett he a bázeli

fpüspök a sváb és a salzburgi csapatokkal, továbbá a nürnbergi őr- 
róf, az osztrákok tartalékhada, a f-tiriai felkelők, a knmnti'mok, a 
rajnaiak és a hainhurgi gróf. A  csehek királya ezalatt érthetetlen 

aléltságluin jedenspeigeni tálmrálmn tétieniil maradt. E tétlenséget 
cink egy körülmény masyáraztatja meg s ez nz, hogy a már említett 
árulás rossz sejtelmekkel szállta meg Ottokárt. Augusztus 22-én 
]V . László király már a Morva halpartján állott s ekkor Rudolf nem 
késlekedett parancsot adni a 9 kilométerre fekvő stillfridi magasla
tok másnaprai elfoglalására.

A  ir.enetoszlop élét egy kún caopnt képezte, melyet a magyarok 
derékhada követett s ehhez csatlakozott Rudolf a németekkel. Düm- 
krut alá érkravén, n magyarok a csehekkel szemben, tőlük egy mér- 
földnyi (4 kilométer) tavolsngrrn, mögöttük pedig S tillfrid  közelé
ben n németek szállottak táborba.11

A  Felső-Weidon-pntak áthatolása után kirendelték a magyar 
elővédet, a kunokat nz előtrrep átkutatásra, amikor is ezek arról 
győződtek meg, hogy a tábor előtt elterülő nádas nem ingovány, 
nőnem tökéletesen szárny inéfg neliéz lovasok által is áthatolbato 
terület. Ennek megállapítom után még előbbre nyomultak és a cseh 
előőrsöket a mai Diirnkrut-völgy szegélyéről elfízték,14 jóllehet a ki
küldött elővéd zöme óvatosan visszntartntott, hogy a Morva völgyé
nek nyugati szegélyéi szálljn meg és figyelje Jedenspcigcnt, melyet 
nzután tökéletesen megleptek s itt a cehekből 100-nt leoltok, 200-nt 
pedig foglyul ejtettek.”  Erre a csoh sereg vezérlete tekintélyesebb 
erőket indított ellenük s ez a magyarokat (kunokat) visszavonulásra 
késztette.1*

Másnnp Rudolf személyesen óhajtván meggyőződni nz ellenség 
erejo és magatartása, valamint szövetségeseinek ügyessége felől, az 
e g é z  tál>or készenléte mellett, augusztus 24-én — szerdán — szemre-

■l. ábra. Slillfried ík lemplomí 189G bíl.
’• I*A«d tlyflruy meder 1285. évi adomány levrVnrk mövrRét ox . -utt HadtOrt. Ok- 

DilnvUr 584. lapján.
<• U«1 Szíriái vrrM. krónika 142-143. .taktuzíl.



■íegelégodóssol tért vissza, bajtársi

inelkcdésekrc és csatarendbe állítá 
Azon elhatározással, hogy n döntő harcot másnap virradóra meg
kísérli.

Ottokár Jedenspeigentől keletre állott a síkon. Előtte terült el 
a Krut-föld Diirenkrutifc. Az ellenség kibontakozását megakadályozni 
azonban úgy látszik szándékában nem volt, mert a magyarok az elő- 
öreök elűzése után, úgy a megelőző kémszemlénél, mint a csata nap
ján egészen a csehek táboráig jutottak.11

Mielőtt ezen hadjárat döntő harcával megismerkednénk, szüksé
gesnek mutatkozik a csata rendezésére befolyással volt tényezőket 
ezemügyre venni.

Rudolf már 19 éves korában I I .  Frigyes 1237. évi olaszországi 
hadjáratában résztvett, később előszeretettel alkalmazta a corte- 
nuovai győzelmes csata rendezését, ami általánosságban a X I I I .  
századbeli csutak jellemvonása lett.1* Ennek n _
kornak harcászati tagozása kiválóan I I .  Frigyes 
harcielentéseiből vehető k i."

Kétségtelen, hogy I I .  Frigyes bnrccsoportjni, 
mint ahogy ennek előtte, úgy ezután is alkal- 
mazásba jöttek. Ezek a hurccsoportok nz élen 
egy tompn szöget mutattak, mert a négy szögű 5 tbr>
csoport elé e tompaszögű csoport is alkalmaz
tatott. (f>. ábra.) Epén ezért a „cuneus“  kifejezés 
nem úgy magyarázandó, mintha az egész csoport képezett volna 
háromszöget.

A z egyes csoportok fejlődött vonalban 5— 10 soros mélységben 
alakultak.

A  könnyű lovasok máj a X II .  században az I. harcvonalban 
alkalmaztattak. Cortenuovónál pedig a harcvonmlnak egy-egy cso
portja !)00 (de több is), a ITT. harcvonalban pedig 3— 400 lovasból

Rudolf
jesevel.
seregét elővonta a



alakult. Ilykép alakult Rudolf serege is, mely, a kunok kivételével, 
két hnrcosoportot képezett s az egyes csoportokhoz zászlós unnk vol
tak beosztva.

K ivételt képezett a György mester Laá alá kirendelt különít
ménye is, mely még őseitől öröklött alapelvek szerint működött.1*

Megkülönböztetésül és hogy a harc hevében egymást fölismer
hessék, a küzdő főlek jelvényekkel voltak ellátva. Rudolf serege fehér 
keresztet viselt hátán. Jelszava: „Róma! Krisztus!" volt.11

A  t*oh sereg három harcvonnlból állott, két-kót, összesen hat 
horccsoporttal. Jelszava: Prága! -vagy Hudajevico-Praha!). Minden 
ember mellén ismertetőidül zöld k. res/t. Zöld volt a király loltogóju 
is, rajUi fehér kereszttel. A  verses krónika 1G2. szakasza igv örökí 
tette meg:

„Felette egy rohumzAszló lengett.
Mely zöld volt, mlut a fü.
Abban egy kerenzt vágva lett.
Mely fehér volt, mint a hó.“

' A  verses krónika és a salzburgi annalesek, mint legilletékosebb 
egykorú források tekinthetők. Ezek szerint a morvamezei csata ren
dezése a következő volt:

I. harcvonal: a magyarok és kunok három harccEoportban; 
utóbbiaknak megongedtetott ősi szokásuk szerint szétszórtan a szár
nyak körül rajozni és ismétlődő nyíl- és dárda támadások által a 
csehek sorait nyugtalanítani. A  magyarok két dandárba oeetve, 
egymás mögött egy-egy hadcsoportot képeztek.

I I .  harcvonal: az osztrákok két harccsoportbAn egymás mellett 
A z egyik csoportban az ország zászlaja a sassal; a másik csoportnál 
nz osztrák lobogó, mint jelvény (srignum), az agg Hanslau rConrád 
zászlóé kezében.

I I I .  harcvonal: a németek (svábok), három harccsoportban egy
más mögött. Ebből alakult még külön egy tartalék. A z öreg Kapell 
az utóvédiiez volt beosztva. Oduu(ásította őt Rudolf, hogy egyelőre 
ne keveredjen harcba, hanem hn majd a kívánt pillanatot clérkezett-

IM nem ia valiizfoG, hogy a bán H menet álUI kifáraaztott különítmény újbil a dttrm- 
kriti „elíterep kikuUtátára'1 rendeltetett volna ki. Erit ti allvMro, mint fent említettem, 
mit Madat volt bízva; miot ahogy az az 1285. 4vi adománylevilbSl kiveheti ia tej te U 
velünk, midin mondja: „éa a raeh királlyal folytatott nagy caata alkalmával" — „in magnó 
conflictu" — ugyan f i a GvSrgy meater ai cl lenti* iflrű fegvveraa caataeorába „hirtelen" 
betört, kemény barcolia köihcn megarbcaOlt ét 9 caehet ejtett foglyai. Ai a tzOveg. mely 
GySrgy metternek tulnjdonltja a cteli király tereflínck kikéin leléait, az a laai vállalatra 
klremWl különítményre venatkoihatik caupán. Nnn téveaithetj ez Aaaza a derékhad el«- 
védjinek működésivel. György meater nem fgy „elóvW htrcban". hanem egy dönti pillanat
ban „hirtelen" (Irhát meglepöleg) az elleniig „tömére" rohant. (Látd a vázlatot ia az 
áttekintő Urképen a 4. ét 12. ábrát) Ezt pedig eltvédbe kirendelt ia a bevexetü harcok álul 
már megvíaalt ctapatlal alig lehetett volna végruhajUni. Felfogátom tzerint a már idiiett 
adománv'evil ttövege orra a követkeiteUara jogoilt fel, hogy GySrgy meater különítménye, 
mely auguattiu 24 ia 25 e kflzbtt megpihent, auguttlua 26-án, vagyla a nagy caatn napján, 
frlat érivel rontott a „magnó confluctu‘,-ra, tz elleniig tűrfl etataaoraiha. Tehát egiaa 
önállóan lépett kőibe a reá bízott wrrgtrettal (8000 emberrel). De ugyan hol la pihent meg 
György irattér? Erre azt feleljük. hogy kifáradt lovai Márnára Hobenruperdorf éa Spai.berg 
közt találhatott oly legelőre, mely még érintetlen volt ét a katonai felmérét-térkipen „in 
dar Sóit" t&l van je'ezve (látd a vázlatot). Innen nem eaett meaazir* a c?ata állóhelyt

■’ Láad Stíriai veraea krinlka.
'• Láad Köhler kL mO. I. 216. lap.
»  Láad a. o. 217. lap.



nek látja, akkor rontson erélyesen <;z ellenségre. A  verses krónika 
erről a körülményről még azt ia feljegyezte, hogy e feladatot l ’ fan- 
berg gróf, kihez Rudolf eleinte fordult, a következő szavakkal uta
sította el magától: „M it gondolnak majd rólunk, látva — hogy a 
voszélyből menekülni akarunk." Az öreg KniH'llt csuk uzzal lehetett 

. némi kép megnyugtatni, hogy Suminerau Komád odatolt melléje, és 
hogy a király uzt komolyan követelte. De mindketten lovagjaikhoz 
mentek, mentegetődzve a király parancsával. A z  uralkodó lovagiaa 
boc8Ületfelfogús szerint mindenesetre kényes helyzetbe jutottak, tét
lenül nézni a többiek órákig tortó viaskodásaiL Egy ehhez hasonló 
jelenet 1(X) évvel később, 13<>4-l>cii, az auray-i csatáluiu is megismét
lődött.”

A  rohamzászló a nürnbergi őrgrófnak (egy Hohcnzollemek) volt 
átadva, ki azt o stíriaiak élén lobogtatta; mellette Fiirstenl>erg gróf 
segédkezett.

A  történeti nevezetességií terep, mehet Ottokár magánuk a harc 
színhelyéül kiválasztott, már a quadok, markománok, szlávok és 
avarok küzdőtere is volt. A z itt leírt csata színhelye 2500 lépés 
szélességben és 500 lépés melységben Dümkrut és Jedenspeigen 
között toriil el. Északon és nyugaton ezt a területet, melyet akkor 
„Krut-föld“ -nek neveztek, lapos dombok liatúrolják. Keleten a 
Morva-folvó, dél felől a két Weiden-patak folyik. A  Morva vize nem
csak a folyam nagyságánál, de a partok meredekségénél fogva is 
jelentékeny akadály; ellentétben a Dürnkruttól délro folyó Felső- 
Wcidcn-patnkkal (lásd G. ábrát). A  Krut-földje tennészetes határai
val nemcsak bekerített tomohelyhez hasonlítható, hanem térbeli 
iszonyainál fogva a középkori seregek csekély arckiterjedéEének, 
az egyes harccsoportok tömör alakjainak és mély tagozásainak is igen 
megfelelt.

vagyis a „Krinfóldje". A* elaiórt csapat rétici észrevétlenül gyOlekeihstUk ét a lmél 
aiAvtgs szerint „lurtalea“, DC(lrpj!t« tSrténhstett a megketelftés.

Éten felfogásom bizoayitáfáia hivatkozom okleveleink Ubbl aiötegeiáiérs, ahol min
den V M  Métáéi a helyiét, mel>bra Gvórgy mester mdkttdött, minden kétséget kizáró 
módon pontosan ténykedés* jelezve van. így p. o. olvasható az 1288. évi adománylsvélbeo, 
hogy Oydrgy mester V. letvdn halála után a cseh király kikímldébére küldetett Ez 12~3ban 
történt, midőn mint eMvédparancsnok tűnik fel. Mert hiivn tudvalevó dolog, hogy ebbsn 
a kQuleleinben Német-Újvári Henrik lián vuzetts a <lerékbadat. Ugyanéira odumánylevélben, 
az 1236. évi hadjáratban május '  én az I. harcvonalat \ezette az ellenségre. Ez ruk úgy 
magyarázható nwg. Iiogr mint ai égési wregtest parancsnoka az elővédnél tartózkodott éa 
a derékhad kóabelépéaével dóattttte el az üikózrtet Lestkó krakói fejedelem Javára. Az 1285. 
évi ndománylevét siAvege ezerlnt — 1280-ban a hódmezei culában megfosztva a •'giWgtól, 
tehát megint elővédben — el81 harcolt. Ezt a fe'levéseaiet megeróaiti még ax a kttrfllménv, 
hogy lovát leszúrták éa gyalog kairóit tovább (akár csak a !imanovai hbók). amig meg- 
KbesOlt. Ez pedig csak a derékhad kBzbelépfa-kor történhetett, ktilSnben megölték volna. 
Eleket nz adatokat azért tartottam sídkségesnek felhőim, hogy bebizonyítsam, misierint 
okmányokra a'apulva dolgoztam fel minden tételét ezen faltának, amit Paulor Gyu'a idéiett 
müvében a megjegyiáMk kftit a 715. lapon 23S. szám alatt kétségbe von. Ai itt iciéiett 
eredeti okmányok a Magyar Nemzeti Múieum Soóe-levéltárában v .innak elheljezre.

** Lásd Darkó Jeni: „Bölcs Leó taktikájának hitele««é«»" m listai Samu: „A X. siá- 
zadbeli magyar hadOgyról." If.idtört. KOzl. 389—5J6. I. 1888. évfolyam.

*' Lásd Kthler I. 218. I. „II. Fiigyet cortunovai csatáját" és Stíriai verte* krónika.



Augusztus 2(>-án volt a nngy csata. A  Rudolf .szövetségén álló 
se reg, melyet hajnnlliasadtával a bázeli ferencrendiek piisjiöke inog- 
áldott, (íJilaieii(ll>t'n várta megindítását.

Az egymás mögött alakult három harcvonal követ közökéi*'!! 
indult csatára: elöl 10— 15 főnyi csoiwrtokban nz ügyes kun íjá-szok 
rajozták köriil az elltmség; tömegeit, ezrével röpítve rájuk gyilkos 
nyilaikat. A  treneséni Csak Máté nádor vezérelte I. dandár nz ellen
ség hai-cvonulára vetette magát; ezt követte a I I .  dandár, élén a 
Gutkeled nemzetségéből származó Vértesi István országbíróval. 
László király, a régi magyar szokáshoz híven, egy magaslatról csak 
figyelte az ütközetet,0  a harcba nem elegyedett. Fedezetére Rajnold, 
a Rozgonyink őse, kipróbált kun és magyar harcosokkal állott.

A  külföldi fonások tájékozatlan voltát az a körülmény bizo
nyítja hgjobhan, hogy kéteégl>evonják, vájjon László király rószt- 
vett-e a morvamezei csatában. A  kolmári krónika erről a következő
kép emlékezik:

„A magyarok nxoknsn 
És nyilvánvalóan.
Előkelőbb Is királya 
Ahhoz, hogy harcoljon P

Pedig n király jelenvoltát kétségtelenné teszi György mester 
adománylevelének szövege, mely n következőket mondja: „midőn azt

”  I-iíd Köhltr 11. 124. 1. 4. megjegyzi*; idéivo FroyMtrt. ed Keroju <lc lelten 
huv» VII. 39.

" IMd Kolmári krónika ém Annnhum Austnu. Contin. Vmdob. Perctől IX. 711) I



a György mestert a cseh király seregének kifiirkészésére és kikémle
lésére küldtük, azon sero£ egy csatasorát a mi megérkezésünk elöl‘ 
vitézül megtÓDindta ée három jól felfegyvcrzett cseh katonái, hord- 
legénységével együtt n csatnmezőn elfogván, feleségünknek óján 
lotta, kiket mi Rudolf király úrnak ajándékoztunk" stb. stb. Ez a 
kémlelés, fürkészés és támadás csakis György mester laái ütközetére 
vonatkozhatik, amely kisebb volt, mint a nagy csata, melyet a 
oklevél „mogno-conflictu“ -nak nevez. Ezen szövegezésből még a m  
is lehet következtetni, hogy a 18 éves ifjú  László Király nem ült ez
alatt tétlenül tábori sátraban, hanem különítményének működését 
látni akarva, Laá alá lovagolt, ahol megérkezése előtt György mester 
már megzavartn Ottokár seregét. Amikor pedig az ellenséges szállít

mányok zavarásából a „inagnus oonflictua“ -ba visszakerült, akkor a 
harcot királya szemeláttára —  ki kíséretével e lfog la lt magaslatról 
(195 O  magassági pont) szemlélte a csata folyását —  döntötte el.

A  könnyű kun lovas íjászok előbb em lített bevezető harca soká 
tartott s fegyverük hatása csak nehezen jutott érvényre. Ekkor 
következett a nemesség rohama, mely hátrálásra kényszerítette a 
csehek I. harcvonalát. Ezalatt az íjászok a szárnyak mögé gyülekez

tek, hogy újbóli támadásra olőkésziilve, az ellenséget űzőbe vegyék 
és a zömmel egyetemben u csehek táborára rontsanak.*4

Ottokár, látvu I. haicvonalának tönkretételét, I I .  harcvonalával 
a Weiden-patakon átkelő osztrákokra vetette magát. Ezek a patak



hoz közeledve, *  bázeli püspök kezdeményezésére, nki az ország záiw.- 
lósa mellett lovagolt, 6zent éneket énekeltek:

Szűi Mária Ilimnek szent anyja.
Minden bajunk néked Icryen panaszolva!

Ho£rgeli 9 óra lehetett, midőn 117. osztrák sereg két egymás mellett 
küzdő n;uccso|)ortjn Ottokár II. harcvonalával összeütközött. Ez nz 
öwzccBnpás nz osztrákok vei esésével végződött. Itt esett cl a 100 évre 
Hiinslnu Komád zászlós úr, kinek lehanyntló karjaiból a lobogó 
Lichtenstoin Henrik izmos kezébe jutott.

9. ábra. Rudolf vistkodica n Wridcn pllak átkalMoél.
Ezen küzdelem alatt Rudolf I I I .  Iinrcvonnlávul meglehetősen 

hátrninaradt. A  barccsoportok közti nngy távolság, minek oka egy
részt a magyarok nagy száma, másrészt az augusztus lwvi nagy jwr 
volt, .1 kölcsönös közreműködést megnehezítette. Az osztrákok vissza
vonulása majdnem menokülé>sé fajult éppen nkkor, nmikor a I I I .  
linrcvonal u Kelső-Weiden-pnlakon ntkelölwii volt. A zavart mone- 
kiilők o I I I .  linrcvonalban meglehetős zavart idéztük eJő.

Idáig nyomulhatott Ottokár 111. Iinrcvonala, a hozzá hű osztrák- 
némotek, akik közül Fullcnstein lovagnuk sikerült ltudolf királyt is 
megközelíteni. E  német lovag ugyunis fogadalmat tett a cseh király
nak, hogy Rudolfot a csatában megöli. Hösziiltcn, clőrcszcgzctt 
lándzsával rontott neki. E  rolinm elől ltudolf, ki a lovagi gyakorla
tokban kitünően jártas volt, ügyesen kitért; kísérete jwdig a vak
merő lovagot elűzte. A  király lova azonban közijeit megingott ás ter
hével a Weiden-patnkban összeroBkadt.11

" Lásd Kézai Simont. A salzburgi Annalrseket és ltuüolf király lóvéiéi Léé papához. 
„Az elüvéd (mely alatt a kunokat ki'll érteni) nyíl záporral ingatják meg a csohsk arcvonalát; 
és az évalotan viuzaturtolt magyar iii'iiiowg második liurcvunalu clüio lurtut, hogy az 
íjászok harc-vonalút tökéletc&'n kihasználja. Knnck tulajdonítható; hô y az i-llcnnóg ülné 
Larcvonala üldóz&io véU>U'lt.“ A kolnuiri krónika itt ia tévesztő magyarázatot ul, miiión 
ezen harcban késedelmet lát. Ez pedig onnan van, mert a kolmári krénika írója olótt isim* 
rvtlen volt a magyarok eredeti harcászata (lásd '21. alatti idézést). M indcniMotro 11 magya
rokat ndnt eléó hurc vonalat koll képzilnürk a csata bevezetésénél.

" Lásd ArchW fOr Sehvdi tob Johsnn Wintsrthur.



Reménytelen helyzetiből Ramswág thüringiai lovag szabadította 
ki és saját lovára segítve, a király életét megmentette. E z a vész
teljes piilnnat délben lehetet.** Rudolf pedig az azalatt előbbre jutott
I I I .  harcvonal után vágtatott, melynek nehéz sváb lovagjai a leg
hevesebb harcok után Ottokár I I .  harcvonalát is visszavonulásra 
kényszeritették.

A  visszavonulókat azonban a lengyelek fölvették és Rudolf sváb 
lovagjainak csak ezután akadt nehéz munkájuk. Ezért Rudolf, ki a

harci helyzetről közben tájékozódhatott, Kapell Ulrikot tartalékával 
ílőre vonta s e csoport az ugyanekkor odaérkező Gyöiyy mester 
magyar és kun lovasaival együtt a csehek jobb oldalába tört.*’

k jobb szárnyát átkaroló e hatalmas támadás az elől vias-
............. itárt nélkül é6 a magyar bárdok és kardok

jzták a teljes eredményt.
1 György mester ekként nz ellenség jobb

.n. csvdck juud pzuniyiii u u  
kodókra sem maradhatott határt 
halált szóró csapásai meghozta 

Délután lehetett, midőn G)

- m ű t  ír
iler is, Kapell rohominak tulajdonítják a ciatadontiat. A ionban tekintünk vtwu, mii;'



szárnyához érkezett. A  támadó lökés erejével n rendetlenségbe jutott 
ellenség harccsoportjait a Morva vize fele kergette, aminek követ 
keztében Ottokár seregének nagyobb része a habok közt talált sír
jára.1* Csak a csehck királya harcolt még elszánt és válogatott kísé
rettel, mintha maga akarna megnyerni a csatát. Azonban csakhamar

észrevette elhagyatott helyzetét s Drösing felé iparkodott keresztül- 
tömi. Szerencsecsillaga azonban végkép lehanyatlott. Ottokárt az 
utána iramodó győztesek körülkerítették, s mert ő n futásban való 
menekvést megveti, fogsága ellen pedig küzd, még harcol addig, amíg 
17 sebtől vérezve, egy pallosdöfés és egy tőrszúrás következtében 
meghal. A  versre krónika Emcrsberg Dcrchtold lovagot nevezi meg- 
ölőjének, aki pedig a laái kiküldetésben György mester kísérője volt. 
tgy tehát mindkettejüknek a nagy csatában is együtt kellett részt 
venniük.

Minden királyi dísztől megfosztva s félig meztelenül maradt 
Ottokár hullája u csatatéren, mígnem azt Rudolf király később Bécs- 
ben fejedelmi pompával eltemettette.

A  közelfekvő falvak lakossága 10 kilométernyire napokig a hul
lák kihalászásával foglalkozott, hogy sisakjaikat leoldhoBsa.1*

Auguszta* 2(i-ról 27-re eső éjtsznkát Rudolf a csatatéren felütött 
táborában töltötte; 27-én a magyarokat Laá alá küldte, maga pedig 
Feldsbergbe ment.

MU. 1.): „idem Ugr. Gcorglua npenta irriut, ex orendam ioimicorum acam armatam. plurt- 
bua adhornata ubi lortiter dimicaado eipixit vulnrratua. ex novem Bohtnio* capUvavit''. 
At ütőkártyát György mater káiielfoghati okoknál fogva augualtui 2d r» tartotta fflnn 
magának. Krmény harcold* kStlm mi-gwbnüU é* ebben a natcy csaliban kilenc cetliül 
ejtett foglyul.

"  Uad Koh'cr idérett mü 136. I.



V.
A jutalom, molyét diadaláért n magyar sereg és királya nyert, 

azon ékszerekből állott, melyeket Ottokár Itat évvel azelőtt jogtala
nul lefoglalt és azon zsákmánytól, melyet a csehek táborában talál
tak a kunok. A még 12G0-ban ugyancsak a Morva vize mellett val
lott vereséget (Kroissenbrunn, 1260. július 12) s nz azóta szenvedett 
sérelmeket a magyar sereg véresen megtorolta. A z ellenségtől nyert 
zászlókat és címeres pajzsokat pedig László király mint a magyar 
fegyverek dicsőségének örök időkre szánt emlékeit, a székesfehérvári 
székesegyház falaira függeszteni rendelte.**

E csata kapoYm több helyen merült fel azon gyűlöletes állítás, 
hogy a magyarok Rudolf királyt valamennyi némettel felkoncolni 
akarták. Ilyet csak mesének vehetünk. Mert ha ezt csakugyan végre 
akarták volna hajtani, túlnyomó erejükkel és még harcrnkész csapa
taikkal könnyen meg is tehették volna.31 Hisz a magyar király és 
tekintélyes számú kísérete nem is elegyedett a harcba s így teljesen 
nkcióképes maradt a csata lezajlása után is.

Négynapi pihenő után a magyarok hazájukba tértek, harci dicső
ségükhöz új babérokat fűzve.

A  veszteségek német részről igen csekélyeknek, cseh részről jelen
tékenyeknek mondatnak. A z adatok mindkét félre együttesen 12.000 
és 20.000 között váltakoznak. A magyar veszteségről az elősorolt kút
fők hallgatnak ugyan, de tekintve tevékeny résztvétiiket, azok cse
kélyek n «n  lehettek.

V I.
A  morvamezei csata a X I I I .  század legérdekesebb csatáinak 

egyike. Már maga a módszer, ahogy Rudolf a magyarokat megnyerte, 
de még inkább a mód, ahogy őket a csatában alkalmazta, nagy vezéri 
képességet mutat. A  csata vezetését az utolsó pillanatig erősen kéz
ijén tartja azáltal, hogy a nehéz sváb lovasokat a végső harcra tar
totta fenn. Am íg a könnyű magyar csapatok óvatosan, de fokozato
san alkalmazásba jöttek, addig a tartalék felhasználása, de főképen 
n magyarok átkaroló mozdulata kivívja a diadalt.

Rudolf hadicélja különben sem lehetett más, minthogy Ottokárt 
legyőzze. De, amint a kútforrások megállapítják, ehhez Rudolf serege 
nagyon_ is gyenge volt. Ezzel szemben a mogyar sereg egymaga is 
elég erős ahhoz, hogy a cseh király seregével szembeszálljon. Meg is 
verte Ottokárt. A  diadalmas ütközetnek történetpolitikai jelentősége, 
valamint következményei éppen abban domborodnak ki, hogy HaSa 
bv.rgi Rudolf uralkodói tekintélyét, birodalmának biztonságát csakiB 
e győzelmes csatával érhette cl. Sőt, miután ezen győzelem követkéz 
tében Morvát nehézség nélkül meghódította, egész Köln ig hatolha
tott, ahol Brandenburgi Ottó őrgról közbenjárásával, Ottokár unoka- 
öccsével békét köthetett.

A  Hamburgok későbbi világuralmát c szerencsésen végződött 
csata alapította meg. A  rendelkezésre álló adatok szerint u német 
király politikailog és katonailag egyaránt igen veszélyes helyzetben 
volt. Saját hívei előtt is világos, hogy Rudolfnak az elfoglalt orszá
gok megvédéséhez nincs elegendő ereje. Ily  körülmények között csak 
Magyarország segítségével várhatta megmaradását, csak ettől remél-

"  lÁtd Vtnca krfnikt.
"  Lá*d Kfeal •. h. 122. lap.
"  Uad Kflblar 14 md 138. I*p. Hlvitkoiik Anti. 8. R. Salltb. WM. fc BiuKmrm.



hette az esetleges győzelmet.’ * Akkor, midőn a morvamezei esemé
nyek lezajlottak^ senki sem tudta, minő óriási jelentősége volt ezen 
„nagy csata*' győzelmének. Azt, hogy a Habsburgok szerencsrcsillngn 
a történelem láthatárának peremén akkor ragyogott fel, amikor 
éppen Ottokáré leáldozott, — azt legkcvécbbé tudták maguk a Habs
burgok. Mert ki lát 500 évre előreí

V II .

Ránknézve a legértékesebb azon tény, hogy a csatában a fő
szerepet valóluin n magyarok vitték, ök derítették fel a terepet, ök 
nyugtalanították minden oldalról nz ellenséget. Ok készítették elő 
a harcot, ök jelentek meg a döntő pillanatban ott, ahol kellett, ök 
éreztették a oíeh király hadaival szál fegyvereik hatalmát, ök  üldöz
ték a mcgfutamodotta'kat s végre ők szorították Ottokár seregének 
nagy részét a Morva vizél>e. Megtettek teliát mindent, amit csata 
előtt, csata alatt és csata után tenni kell.

A  győzelem nagyon is kétessé vált volna, ha a tartalék üfpres 
felhasználása, különösen pedig György mesternek időszerű megjele
nése n harcot Rudolf javára el nem döntik.

Számos ezen korl>eli királyi okirat tanúskodik n magyarok vitéz
ségéről és bátorságáról.

Trencséni Cwtk Máté nádor n csata hevében lebukott lováról. 
Dénes mester Péter fin az Oíli-nemzeteégből vére omlásával ki- 
rngndta őt n nekirohanó ellenség elöl s ismét lovasítvn, visszakísérte 
a narcba. Még a krónika írója is akként emlékezik meg róla, hogy: 

Solm cséplő úgy nem cnépeit 
Mint Trencsénl azt tévé 
Rőf hcflszú karjával."

Otnodé, a későbbi nádor, jobb keze mutatóujját vesztette el e 
csatában.14 A  Forgáchok őse: András, az Ivánka fia; Szegedi Bene
dek fia: Apa; és a Guthkolcd-nemzettég egyik tagja ;* a Bori-család 
őse: M iklós;" a Sztámiak őse: Jákó; Miskolczi Péter és Sándor*r 
mindannyian derekasan harcoltak.

Vid László, az Irinyiek őse, a cseh király törvénytelen fiát, 
Miklós herceget foglyul ejtetto, minek emlékére a család címerében 
maiglan is láncra vert királyfit visel kékmezőjű pajzsában ábrázolva.*

Péternek a Dorog fiának és testvéreinek, kik a Morva mezején 
Ottokár ellen vitézül harcoltak, adta László király 1278. évi szeptem
ber 1-én ősi birtokukat, melyet a hűtlen Pál és fiai: Miklós vajda, 
István és a később lefejezett Görgey Gergely" tartottak el
foglalva. A  Koppán nemzetségből származott Péter fia: Miklós gal- 

jtóci várispán és Imre fia: Mihály, a királyi lovászok és hajós népek 
comeeei tüntették ki magukat, akik közül Miklós arcát lándsa sebezte 
meg, míg Mihályt lándzsával taszították le lováról úgy, hogy sebeibe 
mnjdnem belehalt. Ezen hadjáratban szerzett érdemeik elismeréseül 
1284-ben a komáromvármegyei Vas falut nyerték adományul. 
A Tyúkod nembeli Péter és Jakab a Sámfon fiai a király zászlaja 
alatt harcoltak és velők Fence fiai: Sámson és Máté. M indjárt ott a

■ Uml Lomic Ottokár: DeuUrhlandi GmchlchU II. 2.
“  Látd Unió kiráír oklevelét Ung. Mogax. IV. kot. Ezen tettéért íidományotU 

Li*iM király Péternek 1279 b»n ai elkobiott Dógát. V*gy. tdrt életr. 1S86. II. évf.. 66. 1.



táborban elkérték a királytól a kolozsvármegyei Bazé fa lu t A  király 
1279-ben kérésükre nz adománylevelet ki is állította.**

A  baranyavánnoffeyci „zervedi“  íjászokat, az Ottokár ellen tanú
sított jó  magatartásukért László király 1279-ben megnemcsítetto.4' 
A  Ludányi nembeli Csatári ágon lévő \ytk  fin Vytk pedig 1283-ban 
négy ekényi földet kapott vitézségért Biubk-on, a moi Bodok-földjén, 
mely a nyitini várhoz tartozott.**

Piros Péter és Svnkn Tnmás, György mesternek hű követői** 
a végre (iyörgy mester maga L á^ ló  király diadalmas vezére, méltóan 
sorakozik n hősök mellé, kinek sikerült koránoJc mozgalmas időszaká
ban magának <lún érdemek mclklt halhatatlanságot is szereznie.*4 

Megállapítható és leszegezhető tehát, hogy a .,Morvamezőn“ tény
leg a világtörténelem szőkéiének küllőibe kapaszkodott bele György 
mester és vitéz magyarjai. Ez az egyetlen cselekvésük is elégséges 
arra, hogy az utókor a halhatatlanság babérját nyújtsa haló poraikra.

De a kiket a kegyelet virágával akarunk felkeresni, azokat min
denekelőtt, isum iiink in locill. Ezért Inrtom szükségesnek György 
mester életrajzára hivatkozni, melyet 34 hárljalaprn megírtam éa 
kéziratát 18íMi-bnn az ezeréves országos kiállításon n közművelődési 
apportban bemutattam.**

Ha mai szemmel nézzük Gyöi-gy mester működését ezen csAtáhen. 
bo kell ismernünk, hogy n „döntést" szabad elhatározásból és szabad 
akaratiul hajtotta végre. Ez az 128T>. évi adománylevélből egész biz
tonsággal megállapítható.** Egyébként György mester már V. István 
király és Erdély kormányzója győzelmes hadjárataiban is feltűnik, 
nemzeti történelmünkben először. (1260— 12f>4.)

A z 1273—74— 77—78 és 81. években tanúsított vitézségéért kiváló 
luulijutalmul adományba kanta 1285-ben Sóvár, Sópatalí és Delnét 
falukat a sókúttal és sóbányákkal. 1288-ban kapta meg a király enge
délyét, hogy Sóvár földjén, az ő én övéi védelmére várat építhessen.4’ 

E  vár romjai a sóe-újfalusi határban, a Tarken-hegyen £  661 
magaslati szómon porladozn.>k.

Mint Szalwlcs v á in fg j . : \ iinjM Lele.- ;eg\um és iharos P.itak 
várnagya fejezte bo tettekben gazdag tevékeny életét 130T>-I>en 83 évea 
korában. Alighnni-m a leleszi sírboltba temették, melynek boltjában 
Demeter fitestvére is nyugszik, moly sírbolt jelenleg el van falazva.

Mint hazájának hű fia, nemzetének egyik heroikus alakja, korá
nak, mozgalmas időszakában méltán kiérdemelte magának a „tnesler- 
magister" melléknevet, ami neki a múltban bő javakat, utóbb pedig 
hervadhatatlan emléket szerzett.



HADSEREGÜNK 
KIFOSZTÁSA 

AUSZTRIÁBAN

"Neu akarok katonát látni"— üvöltötte Cohn-Kun Béla de 
kevesen tudják, hogy ugyanezen az elven volt az osztrák 
vezérkar is.
h magyar hadosztályoknak az olasz frontról való hazahí
vásának rövid összefoglalója a következőt
1918 október 21.-én tartott országgyűlései gróf Károlyi 
Mihály képviselő követelte, hogy a háború azonnal szün
tessék meg, a magyar katonák az országba hozassanak ha
za, a kormány azonnal mondjon le, és az uj kormány ha
ladéktalanul inditson béketárgyalásokat, a német szövet
séget bontassék föl, az uj kormány jelentse ki, hogy nem 
kivan a Délszláv nemzet függetlenségének útjában állani 
és végül követelte, az általános titkos, nőkre. Is ki - 
terjedő választójoirot.
Huszár Káfoly képviselő ugyanazon az országgyűlésen azt 
követelte, hogy felette nyugtalanító az, hogy magyar 
csapatoknak idegenek parancsolnak, kik nem tettek esküt 
a magyar alkotmányra. Erre Wekerle Sándor miniszterelnök 
kijelentette, hogy a magyar csapatok hazahozatalának ill. 
hazaHOZATÁSÁNAK kérdésével foglalkozott és hogy az nem 
csak törekvése a kormánynak, hanem a tekintetben csele
kedett is már. És tényleg, a magyar kormány a parlament
ben elhangzott kívánságra 191Í október havában a hadse- 
regfőparanesnokságnál közbelépett arra nézve, hogy a ma
gyar déli határ védelmére kellő számú magyar csapatokat 
mielőbb szállítsanak haza. A hadsaragfőparancsnokság 
meg is Ígérte, hogy a kívánságot teljesíteni fogja.
A balkánfront összeomlása után a bolgárok Salonikiban 
az antente haderő főparancsnokával Franchet d'Esperey 
francia tábornokkal 1918 szeptember 30-án különbékét 
kötöttek. Kétségtelen volt, hogy a szövetségesek által 
támogatott szerb haderő sietve elő fog törni és ez ál
tal Magyarországot délfelől közvetlenül veszélyezteti.

Mivel a bukaresti béke törvénybe iktatva még nem volt, 
azzal is számolná kellett, hogy a Balkánon megváltozott 
helyzet miatt Románia újból hadat üzen a Monarchia ellen. 
Tehát Erdélyt is veszély fenyegette.



Báró K^vee6 Hermáim tábornagy Károly királytól paran
csot Ica rótt, hogy a déli /uj/ front vedeimet szervezze 
meg. A tábornagy főhadiszállása 1918 október 8.-án Belg- 
rádban megalakult. Az osztrák-Magyar hadsereg*őparanca- 
nokeág két hadosztályt /a cseh nemzetiségű 9. és a len- 
gyel 30./ a német legfelsőbb hadvezetőség pedig 5 had
osztályt /bajor alpesi hadtest, 6.tart.,217.,és 219/ i- 
rányitott Magyarország déli határára.
Föltűnő Jelenség az, hogy a hadseregfőparancsnokság tör
vényes rendeltetésük dacára nem a H0NV£DUADOSZTÁLYpKAT 
állította Magyarország közvetlen megvédésére. Az olasz 
fronton levő 59 hadosztályból bár 18 és fél hadosztály 
volt tartalékviszonyban, azok között is csakis eggy 
honvédhadosztály volt /7*♦./, a többi 9 honvédhadosztály 
mind az elaő vonalban állott /20, 38., 39. ,ko. ,4l. ,51.',
6^., 70., és 11. lovas hadosztály/.
Mivel a 10 és fél hadosztály a front mögött tartalékban 
állott, a főparancsnokságnak módjában volt azokkal a hon
védhadosztályokat felváltani és az ekként fölszabaduló 
honvédhadosztályoknak legalább egy részét Magyarország 
közvetlen védelmére a Duna-vonalra irányítani.
A mafeyar kormány 1918 október hóban báró Bornemisza Já
nost Háromszék vármegyébe küldte, hogy tegyen jelentést 
Erdély megvédésére tett gondoskodásról. Báró Bornemisza 
1918 október 21-én Brassóból a következő távirati jelen
tést küldte a miniszterelnökhöz:

"71*15. belügyminiszteri szám alatt nyert megbíza
tásom alapján Háromszék-vármegye esetleg szükségessé 
váló kiütitésének előmunkálatait befejeztem. A ha
társzélen a helyzet komolyra fordult és nyolc nap 
óta katonai csapatsxállitások teljesen szünetelnek.
Az itt lévő katonai erők á még az első előnyomulás 
fenntartására sem elégségesek, tüzérség pedig majdi
nem teljesen hiányzik. Mértékadó körökben az a meg
győződés gyökeredzett meg, hogy az erdélyi keleti 
részek SZÁNDÉKOSAN ÁLDOZTATNAK Fii. Részletes, a- 
lapoe előterjesztésem megtétele céljából a hő 22- 
én délután személyesen jelentkezem."

Báró Bornemisza János s.k."

Hasonló jelentést küldött Brassó vármegye alispánja a vár
megye közönsége nevében 1918 október 21-én.
Wekerle Sándor a főparancsnokságot szemrehányással il
lette, hogy a honvédcsapatok hazaszállítására nehézsé
geket támaszt. Szurmay Sándor gy. tábornok, honvédelmi 
miniszter, 1918 októberben Dormándy Henrik tábornokot



Badenbe küldte, lelkére kötvén azt, hogy minél előbb es 
minél több magyar csapatnak Magyarországra való vissza
szállítását a hadseregfőparancsnokságtól kieszközölni 
iparkodjék. Dormándy tábornok 1918 október hó végén már 
Bádenben volt, ott Jogot adtak neki, hogy ügyiratba be
tekintsen, de a MAGYAR /HONVÉD/ CSAPATOK AtKALMAZÁSÁNAK 
KÉRDÉSÉBE BELESZÓLNI NEM ENGEDTÉK.

IV.Károly 1918 október 22.-én Magyarország védelmére 
JcSzsef királyi herceget bizta meg ezért Reichenauban ki
hallgatásra rendelte a részletek megbeszélés* céljából. 
József főherceg Gloggnitz állomáson a vezérkar főnökével 
báró ARZ vezérezredessel a sürgősen megteendő intézke
déseket megbeszélte és utasításokat adott a magyar had
osztályok olasz frontról sürgősen a Duna-vonalra áthe
lyezésére. József főherceg Jelentette a császárnak az 
ARZ-al történt megállapodását. A császár és király vá
lasza: "Ezennel tábornaggyá kinevezlek. Utazz 
mielőbb a magyar határra, meg fogod kapni mindazon csa
patokat, melyeket kértél. Mondd meg nevemben, a Tirolban 
lévő magyar csapatoknak, hogy leggyorsabban követni fog
nak Téged Magyarországba. Ezt ezennel megígérem."
Buesu után József főherceg az udvari vonatból kiszállott 
és Bozenbe utazott, hogy a királyi parancsot azonnal 
teljesítse. József 'főherceg egy bucsuparancs fogalmaz
ványát a hadseregarcvonalparancsnokság vezérkari osztá
lyának átadta azon paranccsal, hogy azt közölje a ma
gyar csapatokkal. A szabadságon levő vezérkari főnököt 
helyettesitő Schattel ezredes aggodalmát fejezte ki a 
bucsuparancs azon része felett, melyben a király a ma
gyar csapatokkal tudatni akarta, hogy a király Magyar- 
ország védelmével megbízta és szavát adta, hogy vala
mennyi magyar csapat Magyarország védelmére sürgősen el 
lesz ezállitva. József főherceg hangsúlyozta hogy ez 
a császár kívánságára történik.
A bucsuparancs hirdetésére és a magyar csapatoknak el
szállítására intézkedések nem történtek.
Jézsef főhercegtől távol állott az, hogy hogy ő magyar 
hadosztályokat saját kezdeményezéséből hazaszállítson.
Ő egyetlen honvédhadosztályt javasolt mert előzőleg 
Gloggnitz vasútállomáson báró ARZ vezérezredessel a ve
zérkar főnökével már résztletesen megbeszélte a létesí
tendő intézkedéseket. Ezután most már, mint Magyarország 
védelmére megszervezendő uj front kinevezett parancsnoka, 
1918 október 2 5.-én délután l:*tO-kor Bozenben a gyorsvo
natba szállva Újvidékre utazott a király parancsát tel
jesíteni. A horvát nemzetiségű 36. hadosztályt az AOK



időközben nem a magyar dili határra, hanem a Piaven álló 
6. hadpereg megerősítésére irányította. A tiroli hadse- 
regarcvonal ideiglenes parancsnoka akkor már Krobatin 
tábornagy volt. A vitéz mc^yarokra 6ztlkeége volt, nem 
akarta kiadni. Hiszen a 38.honvédhadoeztály azon időben 
a XIII. hadtestet alkotta és az első vonalban állott... 
Éspedig a 27.h.o. Asiagonál, a 38. honv. h.o. pedig a 
Honte Sisemol-on.A Thaly Károly . ezredes dandárnok pa
rancsnoksága alatt a 21. és 23. honv. gyalogezred az el
ső vonalat tartotta. A 2*t.honv.gy. ezred tartalék volt.
A 6zékely 22. /marosvásárhelyi/ honv.gy. ezred, mint 
hadtesttartálék a Brenta völgyében Borgo-nál laktáborozott. 
Parancsnokok: Molnár Dezső altábornagy, Csanády frigyes 
gyalogsági tábornok, Karleusa Fülöp tábornok. A 22. lo
sonci gyalogezred szintén tartalékban. Ez az ezred és a 
22, székelyezred föllázadt, hogy otthonuk védelmére ha
zamehessenek. Wittich ezredes jelenti József főhercegnek 
a magyarok lázadását. József főherceg válasza, hogy az 
arcvonalon helyzetén segíteni már nem lehet, a császár 
parancsát teljesítsék minél hamarabb /magyarok hazaszál
lítása/. József főherceg Say Viktor vezérkari ezredes 
szárnysegéde kíséretében a 22. honvédgyalogezred felke
resésére Borgora kocsizott, a honvédeket megnyugtatni.
1918 október 27.-én Boroevic tábornagy is lázadásokat 
jelent. Úgy folytatja, hogyha tovább terjedne a bomlás, 
úgy a védelem most mát erélyesen nem lesz folytatható.
Ennek okait nem abban a legfelsőbb határozatban látta, 
hogy a 27. és 3 8. honvédhadosztályokat a tiroli front- 
rfil ki kell vonni, hanem az uralkodó manifestumában, 
a Hinterland izgatásában és a legénység dekorumellenes 
fölszerelésében. Ez okozta a legnagyobb nehézséget pl. 
a 2*». hadtestnél is mely a Piaven az olaszok minden tá
madásával dacolt,az össaeomlásig. /A 21*.hadtestet a Ul. 
honvéd és az 51. gyaloghadosztály alkotta/. A bomlást 
a nemzeti frakciókra szakadás okozta. A főparancsnok
ság érthetetlenül a front hátrábbhelyezését kívánta, 
a lehetetlent ami demoralizálta az amúgy is hazavágyó 
nemzetiségi katonákat. A hadvezetés hibája amiért a
a Monarchia védelmére szorítkozó visszavonulást nem ko
rábban , a hadsereg bomlása előtt hajtotta végre, és aí 
összeomlást garantáló, 1918 Sezi átcscport«Sitá6t ill. 
hátrább vonulást rendelte el.
A 10. és 11. hadseregünk frontja mögött mindenféle öblU 
ÖFFzepen 2215 darab ágyú volt, melynek nagy réazét 
szétszedett állapotban kötélpályákon, gépkocsikon, tali
gákon, szántalpakon, málháeállatokon, tehmrosztagok se
gítségével fokozatosan, nagy fáradsággal és hosszú idő 
alatt vitték a magas hegyek között tüzelőállásba. Elkép-



z lh -etlen volt tehát helyéből a tüzérséget kimozdítani, 
mely akkor a védelem gerinoét Jelentette.
1918 no▼ember 1.-én a második császári manifestum alapján 
a harcoló csapatok nyíltan kimondták, hogy állami hova- 
tartozásftkra való tekintettel a rájuk nézve mát imaár i- 
degen nemzeti és állami érdekekért tovább nem harcolnak 
és Így máról holnapra már ott kint a lövészárokban el
lenségekké váltak azok, akik egy emberöltőn egyek voltak. 
Végre november 1.-én a magyar kormány elrendelte, hogy 
a magyar csapatok tegyék le a fegyvert, és térjenek ha
za Magyarországba. Ezen rendelet az AOK. 1918 nov. 2-án 
10 óra 5 perckor a tiroli hadseregarcvonalparnkságnak 
kiadta. A front fölbomlott, a nemzetiségek hazaigyekez
tek. A hadsereg nagyrésze olyannyira lerongyolódott, 
hogy bakancsuk nem birta a menetelést ezért amikor a 
Heeresfrontkommandó engedélyezte a vételezést, tárult 
el5 a döbbenetes látvány: bakancsok egyéb fölszerelések 
végtelen tömege hevert a raktárházakban amiket azután a 
tiroli civil lakosság fosztott ki. A hazatéró honvédeket 
végig fosztogatták, pl Sterzingben elvették élelmüket, 
vágómarháikat, a honvédeket állító vagonok után akasz
tott, élelmüket, fölszerelésüket és tízezernyi lovaikat 
szUlltó pótvagonokat az osztrákok leakasztották. Az 
Innsdorfi állomás parancsnoka volt olyan becsületes, 
hogy visszadatott néhány tiszti lovat. A hazafelé me
net egyik állomása, vagy lépcsője Raasdorf volt, ahol 
az osztrák katonai hatóságok a magyar katonákat fegy
verétől és kincstárától megfosztották. Kivétel nélkül. 
Mindez osztrák polgári és katonai fosztogatások az 
osztrák nemzeti tanács parancsára történt. A 11. 
hadseregparanosnokság parancsa értelmében az Innsbruck
ig érkezett honvédek csak fegyverük letétele után me
hettek tovább Magyarországra. Sünderman tábornok je
lentette, hogy az Etsch völgyében a visszavonulás le
hetetlen, ott már minden ki van rabolva. Ugyanakkor a 
magyar hadügyminiszter megüzente, hogy a magyar csa
patok fegyvereztessenek 1«. A <K>. hadosztály parancs
noka kijelentette, hogy a fegyvert nem teszi le. Ez a 
Brenner előtt rekedt hadosztály azt mondotta, ha nem 
küldenek vagonokat, harácsolni kezd. Kaptak vagont.
Ez a leszereltetéssel dacoló *+0. hadosztály 269 tiszt
tel, 8390 fegyveres fő legénységgel, 101 géppuskával,
1^79 lóval, ül konyhakoosival, 52*» szekérrel érkezett 
meg Magyarországba. A 21., Pb 23., és 2U. honvéd gya
logezredet az októberi harcok nagyon megviselték. Mi- 
dgn a csapatok Franzesfestébe érkeztek, azokat a 11. 
hadserogparancsnokság által kiküldött bizottság tel
jesen lefegyverezte és kifosztotta. Néhány eldugott 
fegyvert mentettek meg. A 75. dandártörzs és a 2k.



ezred 1918 november 2k.-én fu'.ott át Innsbruckon. Az 
osztrák hatóságok követelték, hogy a még megmaradt 
fegvvereiket éo ingóságaikat adják le, majd a sze
relvényt osztrák katonák és civilek vizsgálták át.
Ez alkalommal a 75. dandárparancsnok és a Volksvebr 
parancsnoka között éles szóváltás keletkezett. A 2*+. 
honvédezrednek csodával határos módon sikerült fegyve
rekkel , s3t géppuskákkal Brassóba megérkezni...Te
hát valaki/-k/ nem akarták, hogy magyarok Brassóban 
fegyveresen védekezhessenek. A hírhedt Raasdorf /Becs 
és Marchegg között/ vasúti állomáson osztrák hivatalos 
emberek és katonák kifosztották a honvédeket. A 24. 
honvédezred pénztárát, a tiszti étkezde fölszerelését 
a tiszti tulajdont képező lovakat is erőszakkal elvették. 
Panasznak helye nem volt. Az Innsbrucki Heeresfront- 
kommandó nem működött. Az egész visszavonulás alatt e- 
gyetlen hadtápállomásparancsnokságot sem lehetett ta
lálni. A raktárházakat élelmiszertartalékokat a lakos
ság kifosztotta. A cs. és királyi 16.hadosztály október 
végén Pergine és Custofora környékén volt elhelyezve. 
Kötelékébe a 2,-ik, 31.-ik, 52.-ik és 138.-ik magyar 
ezredek tartoztak. ízt Innsbruck-Uall állomáson fcelje- 
sen kifosztották, csak egy géppuskás szakaszt hagytak meg 
minden ezredre, az esetleges föllázadásuk megfékezéséül. 
Elhallgatott nagyon komoly történelmi tény, biin volt a 
magvar haderő lefegyverzése. Ott nem kunbélák tették ezt 
hanem « germánság akikért vérünket ontottuk. Ilyenek 
voltak ők 1918-ban, mint azelőtt és lesznek ezután...
A fegyverszüneti szerződés a csapatok lefegyverzését a 
fegyverszüneti szerződéshez függesztett végrehajtási 
határozványban nem Irta elő... Ott a 2. a/ pontban 
szószerint ez áll: "Die öszerr-ung.Armeen sind er-

machtigt nur das mitzunehmen, was 
zűr persönllcben Ausrüstung and 
Bewaffnung dér Soldaten gehört."

E határozvánnyal ellentétben a hadseregfőparancsnokság 
az 1918 november 6.-án kelt 0p.Nr.l49.043. rendeleté
nek 8. pontjában az összes fegyverek és lőszerek leadá
sát parancsolja meg, mely Így ásóit: "Saatlichen Forma-

tionen, Transporten und einzelnreisende 
Hannschsftspersonen sind nördlich, 
bezw. östlich dér lm Punkt 3 dér 
Waffenstillstandsbedlngungen angege- 
benen Linien vor des Abtransport 
/Abmarsch/ Waffen und Munltion ab- 
zunehmen."



tiroli OSZTRÁK-JUGOSZLÁV n«mx«ti tanácsok igy 
hozzájutottak ahhoz a fölbecsUlhetetlen mennyiségű 
és ereJU hadianyaghoz, melynek birtokában majd 
aeréazen foglalják el a magyarságtól elrabolandó 
területeket. Az "örök osztrák" bajtársi hálából el
rabolja Nyugataagyararországot.

Az igazság megköveteli, hogy amikor az ellenségünk általi 
gaztetteket értékeljük ki, alkalmazzuk ezt az objektiv 
kiértékelést volt baJtársainkra az osztrákokra isi II Vi
selkedésük ezer éve változatlan. Ezután gondélJuk meg 
jobban velük mivel társ\ilunk. Ók máris a Jövőbe nésnek, 
oda, amikor az ellenségeskedés kiujul és a csehekkel e- 
gyetértéssel a megnyitott Bős-Nagymarosi gátak dunavi- 
zével megfojtják Budapestet.

Franchet d Esperey francia tábornok, a szövet
séges és társult hatalmak balkáni hadseregének fő- 
parancsnoka 1918 november 7.-én Belgrádban gróf 
Károlyi Mihály miniszterelnök által vezetett bi
zottság előtt beszédet mondott, melynek lényege 
-— egy szea-és fultanu szerint—  követkelő volt:

"1867* évig Franciaország szerette a 
magyarokat, de mikor a magyarok a né
metekhez csatlakoztak, elvesztették 

Franciaország szimpátiáját, ezért most 
ép úgy kell lakolniok, mint a németeknek."

Tanulunk-e végre?



A JAPÁN KUTATÁS EREDMÉNYEI
A biologia azt tanítja,hogy mintegy negyven gene

ráció alatt "kötődik" át egy népeaoport génállománya, 
ha uj környezetben más hatások érik. Ez Időben kb. 1.200 
évet jelent. Az eredeti külső tlpuajegyek letompulnak, 
de vannak olyan blologlal Ismérvek, amit az embertan so
káig regisztrálni tud. Miután Kari Landstelner 1901-ben 
fölfedezte — a róla elnevezett—  ABO-ás vércsoportrend
szert, a Hlrszfeld testvérek — Mendel nyomán—  megálla
pították, hogy az allélok /génpárok, amelyek ugynazt a 
tulajdonságot határozzák meg/ gyakorisága népcsoportok 
szerint rendszeresen és döntően különbözik. Sorra fedezték 
föl a vércsoportrendszereket, ami a humángenetika föllen
dülését eredményezte. A Boyd testvérek 193^-ben fölfe
dezték, hogy sok ezer éves múmiák beszáradt testrészei
ből is lehetséges a vércsoport-meghatározás. Fölfedezé
süket Candella és sokan mások követték. Rájöttek, hogy 
csontból is megállapítható a vércsoport. így alakult ki 
a paleosmerológia /történeti szérumtan/ tudománya.Ez 
lehetővé tette, hogy a csontban a vércsoport tulajdonsa
itok ilyan szerves anyagokhoz kötődnek, amelyek igen las
san bomlanak lé vagy oldódnak ki a talajvíz hatására. 
5-6000 éves csontokból is meghatározható a "vércsoport."
Az angol Mourant megszerkesztette a Föld lakóinak vér
csoport térképét, majd a vércsoportok időbeli megosz
lásának regisztrálására is több kísérletet tettek.
195^-ban Orubb és Lawell fölfedezték az első emberi ia- 
munglobint /ellenanyag tulajdonságokkal rendelkező,ké
miai szerkezetüket tekintve, egymással rokon fehérjék/
Hal ismereteink szerint öt vérfehérje tartozik az lamun- 
globinhoz. Ezek egyike a gamma G-globulin /IgO/, amely
nek a aolekulasulya 160.000 körüli.

AZ OSAKAI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM. IGAZSÁGÜGYI 0R- 
VOSZSZAKÉRTÖI INTÉZETÉNEK munkatársai, Hideo Matsumoto 
prof. vezetésével tisztázták az lmmunglobALlnok további 
szerkezetét. Olyan öröklődő tulajdonságokat hordozó kro- 
moszoaa-részecskéket /marker-géneket/ találtak, amelyek 
a HÁROM emberi nagyrasszra, külön-külön jellemzőek, és 
az egyikben előforduló "markerek" nincsenek jelen a má
sikban... Huszonkét mongolod nagyrasszra tartozó népcso
port 6617 egyénétől majd három szomszédos népcsoport 855 
egyénétől vett vérmintát vizsgáltak meg. A Japánokra 
Jellemxő marker-gének előfordulási aránya Koreán és É- 
szak-Kinán át egyre nőtt, majd a Bajkál tó déli és ke-



lati részén élő népeknél érte el a csúcspontját. Ez nem 
kisebb tényt takart, minthogy ez a terület tekinthető a 
JAPÁNOK ŐSHAZÁJÁNAK. Ebből a centrumból kiindulva Matsu- 
moto és társai ezt a népekre jellemző marker-gént végig 
követték a Bering szoroson át. a Sziklás -hegységen és az 
Andokon keresztül a Tüzföldig. Az indiánok külön nagy- 
raaszba való sorolása genetikailag tehát nem indokolt.
Ebből az következik, hogy az indiánok őshazája a Bajkál 
tótól keletre található

Az osakai intézet a Szovjet Tudományos Akadémiával 
együttműködve, a területén élő északi és déli burjátok
tól, mongoloktól valamint számos URAL-ALTÁJI /UOOR/ nép
től kikkel a magyarokat rokonitJák, vettek vérmintát. Az 
uráli ugor népeknél a japánok ugyanazt az IgO tipust ta
lálták meg, amely a Bajkál tótól ma délnyugatra élő né
peknél is előfordul. Arra a következtetésre jutottak, 
hogy az uráli népek ősei delső-Ázeiából--feltehetően Kelet 
Turkesztán területéről származtak.

E népeket északira é6 délire osztották. A délihez tar
tozók Dél-Kina, Délkelet-Ázsia, Malaysia, ‘lelanézia, Mik
ronézia és Polinézia. Az északi csoporton belül két alap
vető változatot mutattak ki. Az egyik tipus az amerikai 
kontinens felé vonult, ugyanebből e^y másik ág kelet- 
Koreón keresztül Japán felé. A másik változat a űajkál- 
tótól délnyugatra eső területről kiindulva északnyugat felé 
vette uthát, majd hosezabb-rövidebb ideig megszállt az 
Ural-hegység délkeleti, majd délnyugati részén, azután in
nen nyugatra költözött. Egy részük ma is ott él sok más 
helyi lakóval keveredve, más részük a honfoglaló magyarság 
egy részét alkotta. Amig az uráli /ugor/ népeg egy ré
szénél az ázsiai népekre Jellemző markergének 2/3-1/3 
arányban oszlanak meg, addig az e csoportból kivált un. 
"FINN" népeknél ez már nem található meg. Matsu^oto em
líti munkájában, hogy az uráli népeknél az europidokra 
Jellemző markerek is előfordulnak. Ha nálunk magyarok
nál is kimutathatók lennének a markergénefc, akkor végső 
biologiai eredetünket nem fedné többé homály, ir'Ja Kiszéiy 
István.


