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törvényt, amely szabályozta a feltételes szabadon bocsátást, és 
bevezetett egy új jogintézményt, a börtönből való időleges sza
badságolást. Ezt egy bizottság határozta meg, és ideje nem szá
mitól! bele a büntetés időtartamába (Vyriausybes 2inios. 8. 
99. szám).

Szádeczky-Kardoss Irma:

A  középkori krónikák 
és a korai magyar 

heraldika, mint 
jogtörténeti forrás

Nemzeti történetírásunk viszonylag kevés kivé
tellel erősített jellemzője, hogy az összehasonlí
tó elemzések során az egyidejű térben szinte ki

zárólagos előszeretettel fordul a Nyugat felé, időben 
pedig legfeljebb az európai ókor görög-római kezdetei
ig tekint vissza, elemző összehasonlítási mintáit is on
nan meríti. Talán az „egyedül vagyunk” örökségeként, 
mintha egyedül csak a mi Keletről érkezett európaisá
gunknak tulajdonítana jelentőséget, és az Európába va
ló „beilleszkedés” dimenziójába állítva vizsgálja a tör
ténelmi eseményeket. Ez a perspektíva determinálja 
jogtörténeti kutatásainkat is.
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Eközben megfeledkezni látszunk arról, hogy a jég
korszakok és vízözönök által megtépázott népességű 
és fejlődésit Európa a -  gyakran, de nem ilyen össze
függéseiben emlegetett -  népvándorlás több évezred- 
nyi korszakában leginkább keletről, s az egyre távolab
bi Kelet kultúrájából nyomuló népekkel feltöltődve né
pesült be, aminek természetesen nemcsak etnogeneti- 
kai -  sőt máig is eltartó etnikai - , hanem meghatározó 
társadalmi, kulturális,1 és nem utolsó sorban jogfejlő
dési következményei is voltak. Úgy tűnik, hogy ennek 
á folyamatnak a maga súlyán való értékelése hiányzik 
a történeti szemléletből. Mintha a népvándorlás korá
nak keleti lovas népei, köztük a hunok, avarok és ono- 
gurok is csak azért törtek volna be a korabeli Nyugat- 
Európába, hogy onnan nyomtalanul eltűnve, maguk 
után csak a rémületet hagyják, akárcsak később a tatá
rok és a törökök.

Meghatározó volt ebben a szemléletben a XVIII-XX. 
századi dekadens Európa közgondolkodásának finom
kodó szalon, szőnyeg és porcelán orientalizmusa is, 
amely a klasszikus görög Trója felfedezése, az egyipto
mi hieroglifák és a közel- vagy távolabbi keleti kép-, ék- 
és rovásírások megfejtése, illetve az ókori keleti régé
szeti emlékek legnagyobb részének európai múzeumok



ba hurcolása mellett és ellenére, a Közel- vagy távolab
bi és az igazi Távol-Keletet még sokáig csak afféle 
bennszülött-egzotikumé, fülledi erotikájú vagy teaillatú 
kincses földrésznek, az Ezeregyéjszaka romantikus hát
terének. borzongató dzsungelbeli vadásztörténetek tere
pének. sivatagi karavánutak teveháton imbolygó, szom- 
jasztó végtelenségének, egyszóval, holmi kultúrkalan- 
dos vadászmezőnek, de egész alig ismert kultúrájával 
együtt mindig is merőben idegennek és főként primitív
nek. legfeljebb egzotikumnak tekintette. Kétségtelen, 
hogy ehhez az idegenkedéshez az új- és legújabb kor ag
resszív keleti áramlatai is hozzájárultak.

De az is kétségtelen, hogy saját gyökereink keleti 
kapcsolatainak felismeréséhez a keleti kultúra szerves 
ismerete szükséges. Nemcsak a jelenkori kultúráé, ha
nem a régiségé is. Mert amit nem ismerünk, azzal az is
mert dolgok kapcsolatát sem ismerhetjük fel.

A magyar jogtörténeti kutatásban mindez főként azt 
jelenti, hogy ha a magyar történeti jog egyes elemei ro
kon vonásokat mutatnak is a mienknél nyugatibb jogi 
kultúra karakteresen hasonló elemeivel, az önmagában 
nem feltétlenül jelenti nálunk a nyugatiból való átvé
telt. Különösen nem akkor, ha ezek hasonlóit -  kutat
va -  megtaláljuk a térben és időben magunk mögött 
hagyott keleti kultúrában is. Ilyenkor azzal is számol
nunk kell. hogy nem a nyugati minta átvételéről, ha
nem ..csak” rokonságról van szó, mégpedig közös ke
leti előzményből eredő rokonságról. Ez az egész Ár
pád-korra. igen sok vonatkozásban leginkább a Szent 
István-kori jogalkotásra és államszervezésre nézve 
megfontolandó lehetőség.

Ami pedig a magyar jogélet Szent István előtti őstör
ténetét illeti, annak kutatásában szinte kizárólagosan a 
keleti előzményekre vagyunk utalva, már amennyire 
azok feltárhatók. De ahol a magyarság lehetséges ősha
zái vagy szállásterületei vidékén és vándorlása útvona
lában a mienkével rokon kultúra régészeti emlékeivel, 
kultúrkincseink analógiáival találkozunk, ott a jogélet 
fennmaradt emlékei is használható alapul szolgálhat
nak saját jogi kultúránk őstörténetének megközelítő re
konstruálásához.

Mindezek mellett nemcsak a történelemkutatás, de a 
jogtörténeti kutatómunka is kénytelen megküzdeni az
zal az általános nézettel, hogy legkorábbi történetírási 
dokumentumaink, elsősorban Anonymus Gesta 
Hungaroruma, hiteltelenek, mert meseszernek és célza
tosan regényesek. A jogtörténet számára ez se közöm
bös kérdés. Az elemzés tapasztalatai azt jelzik -  és ezt 
az értelmezésben mindig célszerű figyelembe venni -, 
hogy a régmúlt krónikásai. így Anonymus is, akárcsak 
a későbbi korok történetírói, a korukbéli történelmi 
köztudomás ismereteit olyan történelemismereti evi
denciaként kezelik, amelyeknek szükségtelen a magya
rázatuk, így rendszerint csak az utalásokban, a háttér
összefüggésekben fedezhetők fel, s azokból értelmez
hetők. Anonymusnál egyértelműen ilyenek a „miként 
igriceink manapság mondják” forráshivatkozások,2 
vagy „a parasztok csalfa történetei”, illetve a „minek 
folytassam tovább” köztudomási utalások.

Lényegében ezen szempontok határozták meg a ku
tatást, amelynek egy jellegzetes eredményét -  kiemelő 
vázlatossággal -  itt részlegesen ismertetjük.

*  *  *

A z archaikus ember eredendően analógiákban, meg
felelésekben, szimbólumokkal gondolkodott. En

nek megfelelően a szimbólumnyelv -  ezt a barlangraj
zok. tárgyi díszítőelemek, szimbolikus ékszerek, kulti
kus sírleletek és a képírás időbeli elsődlegessége is jel
zik -, jóval előbb alakult ki, mint a fogalmi nyelv,3 és 
csak ez után vonult át mai helyére, a metanyelvi szférá
ba. Ez meghatározó volt mind a fogalmi nyelv termino
lógiai fejlődésére, mind az emberi viselkedés és kom
munikáció formáira nézve.

A történeti -  s ma már gyakran csak szólásokban és 
köznyelvi jelentésben használatos -  jogi szaktermino
lógia nyomokban bár. de ma is őrzi az ősi jogélet jel
lemzően látványos, láttató, szimbolikus szertartásszerű
ségét. Azt a speciális rituálét, amely, mint kommuniká
ciós forma, a megértés, és a régiségi jogéletben különö
sen fontos szerepű köztudomás forrása. Ennek a kom
munikációnak lett egyik metanyelvi eszköze a jogéleti 
szimbolizmus, amely -  csakúgy, mint maga a jog és a 
vallás -  egy tőről fakad, és folyamatos változásában is 
évszázadokon át őrzi párhuzamát a kultikus, vallási 
szimbolikával.

Ez a szimbolikus kommunikáció-séma ismerhető fel 
az ide egyaránt szkíta4 típusú kultúrával érkező Attila, 
Álmos és Árpád, valamint Szent István csaknem azo
nos. uralkodói tekintélyt kifejező, mosolytalanul ko
moly viselkedésében, amelyek emlékét krónikák, le
gendák és Priszkosz rétor feljegyzései őrzik. És ez is
merhető fel Szent István keresztény-pogány/ma- 
nicheus/hermetikus jelképekből, latin betűkből és ro
vásjelekből konstruált uralkodói monogramjában5 vagy 
a koronázási jelvények szigorú előírások szerinti be
avató jelképiségében. Az elitkultúrából kilépve, az ún. 
elit és a köznépi kultúra mezsgyéjén is ezt a kommuni
kációs célt és szimbolikát érzékeljük a Szent László- 
freskók sorozatában,6 majd a „nem elit kultúra" egyéb 
korabeli produktumaiban: a regösök énekeiben és ün
nepi játékaiban, de az eredetileg közhasználatú, majd 
csaknem elfelejtett. Hunyadi Mátyás reneszánszában 
viszont az udvari kultúrába emelt, később pedig a peri
férikus népi használatba visszavonult, s ott még sokáig 
fenntartott rovásírásban is.7 De jelen van a nyilvános 
ítélkezési szertartástól a hittársak előtti nyilvános bűn
vallásig, az elkövetéshez igazodó büntetési formulák
ban, a táliótól a nyelvváltságon át az istenítéletig és bo
szorkányégetésig a legváltozatosabb bizonyítási és 
büntetési nemekben, a lopás vagy az esküszegés kéz- 
csonkításos büntetésétől a pogányságra utaló hajlenyí- 
rással való vagy a szégyenoszlopos (nóta bene: 
sarokbaállító) megszégyenítésig általában minden nyil
vános megbélyegzésben. Sőt magában az egyes bűn- 
cselekmények elkövetési módjában, például a pogány- 
lázadások vagy a vallásháborúk templom- és képrom
bolásaiban. papokat ölő vérontásaiban is.8 És ilyen a jo-



gi népszokások -  a vérszerződéstől kezdve, többek kö
zött a komatűl-adáson és a parolán keresztül az áldomá
sig (stb.) -  valamennyi szimbolikus gesztusa.

A szimbolikus kommunikáció nemcsak cselekvések
ben nyilvánul meg, hanem a jelképek használatában is, 
amelyek -  úgy tűnik -  akkor a legállandóbbak, ha jogi 
vagy kultikus tartalmat fejeznek ki. Ebben minden bi
zonnyal a jog konzervativizmusa a 
meghatározó, a jognak azon jellege, 
hogy nem felvezeti, hanem -  hol lassan, 
hol gyorsabban -  követi és jelzi a társa
dalmi változásokat. A skála széles és 
változatos. Gondoljunk például a koro
názási jelvények beavató-legitimáló 
szimbolizmusára, az ellenállás jelképes 
koreográfiájára, a véres kard, a speciáli
san magyar idéző billog vagy a céhtáb
lák hadba és gyűlésbe hívó jelentésére, 
a hadijelvények szerepére, vagy a pe
csétek és címerek egyfelől hitelesítő, 
megerősítő, legalizáló, másfelől dekla
ratív jogi és köztudomási relevanciájá
ra.

Mivel az idővel jelvénnyé, pecsét
alakká, címerképpé vált preheraldikus 
szimbólumok rendeltetése egyfelől az 
volt, hogy az ütközetekben a felisme
rést biztosítsák, másfelől, hogy a törzsi, 
nemzetségi, családi, illetve familiáris 
összetartozási és függési kapcsolatokat 
jelezzék, az e kapcsolatokból eredő jog
igényeket igazolják, érvényesítésüket 
segítsék, használatukban legalitási és 
hagyományi kötöttségek érvényesültek.
A címerképi szimbólumválasztás nem 
lehetett önkényes. Sem az adományozó, 
sem a címeradományt kérő részéről, 
sem pedig az adomány nélküli címer
használat esetében.9 Ez a legalitási kö
töttség igazolódik azokban a címerado
mányokban is, amelyek szerint a címer
kép kizárólag az adományosok által 
használható,10 illetve a megadományo
zott kérése szerinti, és a család régi 
vagy ősidőktől fogva folytonosan használt jelvénye."

A magyar heraldika általában azt tartja magáról, 
hogy nyugati és keresztény eredetű. S bár már felmerült 
egyes nemzetségi címerek pogány jelképisége,12 a mér
tékadó vélemény elveti ennek lehetőségét. Bertényi 
Iván szerint „A kereszténység elterjedése után több 
száz évvel a pogány szimbólumok változatlan tovább
élése valóban nehezen képzelhető el”13; azt azonban 
nem zárja ki, hogy „bizonyos ősi magyar mondái ha
gyományok ne motiválhatták volna esetenként egyes 
előkelőink címerválasztását, de -  mint írja - , ezt bizo
nyítani nem lehet”.14 Szemben áll vele, akaratlanul is, a 
pogány szimbólumok lehetőségét erősítő következte
téssel, a XIX-XX. századi heraldikus, Csorna József 
mesfigyelése, amikor -  anélkül, hosy a pogány jelké- 
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pék heraldikai továbbélésére utalna -  egyes címerek te
kintetében azt állapítja meg, hogy el-eltérnek a (nyuga
ti) heraldikai szabályoktól, s erre az önkényesnek vélt 
eltérésre a magyarokra oly jellemzőnek mondott „he
raldikai érzékhiány”-ban lelt magyarázatot.15

A címerképek jogi relevanciája -  etnikai, törzsi, 
nemzetségi hovatartozást, családi kapcsolatokat és a 

belőlük eredő jogigényeket jelző mivol
ta16 -  a jogtörténetet is kutatásra kész
teti. Különösen a jelekre, jelképekre 
épülő kommunikáció közmegegyezés 
szerinti szabályozottsága szaktudomá
nyi megállapításának ismeretében.17 
Kérdés, hogy a nyugati heraldikai sza
bályoktól vagy szokásoktól való eltérés 
valóban heraldikai érzékhiányra, a 
szakszerűtlenség önkényére vezethető-e 
vissza, vagy valamely speciálisan hazai 
hagyomány vagy szokás szívós életké
pessége figyelhető meg az eltérés esete
iben? Ha egyáltalán eltérésről van szó?

Mert az eltérés is nézőpont kérdése. 
Ha az európai heraldika forrását kizáró
lag a nyugati keresztény lovagi kultúrá
ban keressük, és a magunk részéről on
nan átvettnek tekintjük, akkor valóban 
attól eltérőnek, szabálytalannak tűnhet 
sok korai magyar címer. Ám ha megen
gedjük annak lehetőségét, hogy a címer, 
mint jelvény nem kizárólagos nyugati 
találmány -  László Gyulának például 
határozottan az a tapasztalati vélemé
nye. hogy a honfoglalás korában az öv, 
a tarsoly és a ruhadíszek motívumai 
nemzetségi jellemzők, és információs 
értékük szerint címer jellegűek18 -, ak
kor azzal is számolhatunk, hogy az „el
térés” csak relatív, s nem szabálytalan
ság, hanem éppen törvényszerű, mert 
speciális etnikai sajátosság jut benne ér
vényre. Még akkor is, ha az uralkodói 
címeradományozás gyakorlata a hazai 
viszonyok közé több idegen szokást ül
tető Anjou-házi királyokkal kezdődött, 

és a magyar heraldikában az idegen, nyugat-európai jel
lemzőket is mindjárt meghonosította.

A „pogány” jelképek heraldikai továbbélése lehető
ségének bizonyságául tekintsünk meg néhány olyan ko
rai magyar címert, amelyek különlegességükkel nem
csak a magyar specialitást, de a „pogány” jelképek to
vábbélését is jellemzően, bizonyítéki értékkel valószí
nűsítik.

A Kökényes-Rajnáld nemzetség dobokai ágának 
1525-ben nyert adománylevele a címert a következő
képpen írja le: a pajzson „fehér kos döghöz hasonlóan 
fekszik, rajta sas áll, nem utolsó dicséretű a szárnyasok 
között,... szárnyait kiterjeszti, csőre nyitva, lábaival 
emelkedni látszik”.19 A címerről kép ugyan nem maradt 
fenn. csak ez a leírás, de ha megnézzük az 1. képen lát-

1/ Alláji szaka-szkíta ötvösmű a Kr. e. 
V-IV. századból (a Jelképtár nyomán)

2/ A Perényi-cimer egyik változata a 
Knbinyi-féle árvái pecsétgyűjteményben 

(Novák. i. m. nyomán)

3/ Urartui bronz övlemezlöredék 
motívuma (Kádár nyomán)



Jog
ható szkíta (szaka) ötvösmű rajzát.20 akár a címerpajzs
ra is rátehetnénk címerképül. Rajta a vadkecskét sas he
lyett griff ragadja fel, de a konstrukciós megegyezés a 
jelentés azonosságát is valószínűsíti. Vajon csak vélet
len ezzel a ..pogány" kultikus emlékkel való jellegzetes 
hasonlóság...?

Az Anjou-korban tűnt fel a rövidesen országos tiszt- ' 
ségekben forgó Perényi család. Címer
képét a heraldika ..sasembernek" nevezi, 
mert koronán álló, szárnyas saslábak kö
zötti -  egyes címerrajzokon sárkánytes
tű, másutt kopasz, vagy dús hajú és sza
kállas -  férfifőt ábrázol (2. kép). Na
gyon jellegzetes címeralak, s egyáltalán 
nem nyugati jellegű. Évezredekkel ko
rábbi előképe az ókori urartui21 kultúrá
ból számlázó leleteken22 található meg 
(3. kép), a Dél-kaukázusi térségben, 
mégpedig ott, ahonnan László Gyula az 
első honfoglalás népének egy részét 
származtatja; ott. ahonnan a csodaszar
vas Hunon és Magon -  Jordanes mon
dái adata a hunokat is -  a Meotiszba ve
zette: ott. ahová a besenyők által szét
szakított magyarság egy része visszavo
nult. s ahol a Bíborbanszületett Kons
tantin művében emlegetett szavárd mag
yarok2'' őshazája volt: ahol a mondabeli 
Nimród, és több honfoglaló személy 
vagy nemzetség neve. illetve helyne
vünk földrajzi nevekben jelenik meg; 
azon a tájon, ahol Bartók zenei gyűjtőút- 
ján 20 magyar népdal megfelelőjét -  a 
gyűjtött anyag több mint 20%-át -  meg
találta. s ahol még a Szent István-i or
szágfelajánlás eszméjének párhuzama is 
él az örmények között, a pogány kori 
Anahita24 (egyik szerepe szerint) ter
mékenységistennőnek a kereszténység 
felvétele után az ország pártfogó Nagy
asszonyává váló továbbélésében.

Szempontunkból tanulságos a Csa- 
nád nembeli Thelegdiek címere is.
Theiegdi István erdélyi vajda 1490-ben 
használt pecsétjén egy vadkacsát leszorító, s annak fej- 
tollait tépdeső vadászsólyom a címerkép (4. kép), amit 
1502-ben címeradomány is megerősített. Feltehető elő
képét a Szeged-öthalmi avar temetői lelet fülvédő le
meztöredékén találjuk meg, abban a ragadozó madár
ban. amely egy, a karmával lefogott hal fejét csipkedi 
(5. kép), de ugyanezt a vadászjelenetet látjuk a Képes 
Krónika azon illusztrációján is. amelyet a miniátor a 
bakonyi vadászatra készülő Álmos herceg mondásához 
fűzött. Amikor ugyanis a bátyjával, Kálmán királlyal 
ott éppen csak kibékült Álmos „elbocsátotta vadász
sólymát, és az elfogott egy varjút, ekkor a jámbor lelkű 
herceg azt mondotta a jobbágy uraknak: ez a varjú ugye 
megesküdnék a sólyomnak, ha szabadon engedi, többé 
nem fog károgni". Már kora Árpád-kori építészetünk

díszítő elemei között, illetve későbbi címerekben is elő
fordul ez a képtípus.

Már ezen elöljáró dolgozatban sem mellőzhető an
nak kiemelése, hogy lám, mindhárom címer jellemzője 
a (keleti) állatalakos ornamentika. Jankovics Marcell 

szerint az állatalakok díszítőelemként való alkalmazá
sa többnyire nem csupán öncélú, tartalmatlan dekorá

ció -  különösen a kultúrák archaikus 
szakaszában nem az -, hanem szimbó
lumértékű. jelentéshordozó. Egyebek 
között tulajdonosa kilétére, etnikai, tör
zsi, nemzetségi hovatartozására is utal
hat.25 Megint csak László Gyulára hi
vatkozunk. aki szerint az állatalakos 
(griffes-indás) övveretek és ruhadíszek 
az első honfoglalás onogur népét jelle
mezték; sosem ismétlődő különbözősé
gük oka a nemzetségi „címer” jellegben 
rejlik.

Egyelőre mindössze három címer, 
s ezeknek a jellemzően keleti, sztyep
péi szaka-szkíta, kaukázusi-anatóliai 
(Urartu) és Kárpát-medencei avar-ono- 
gur kultúrából származó párhuzama az. 
amire most. úgy véljük, nem minden 
alap nélkül hivatkoztunk, annak való
színűsítéséül, hogy a magyar címereken 
tovább élhettek -  és tovább is éltek -  az 
ún. pogány kori jelképek. Ez azonban 
nem egyedülálló jelenség a keresztény
ség történetében, hiszen számtalan ke
resztény ünnep, vallási parancs, jelkép, 
csakúgy, mint a klasszikus görög-ró
mai kultúra egyes elemei, „pogány” 
gyökerűek. „A történész számára egy
értelmű. hogy egy jel jelentése változik 
az idő múlásával, s függ attól a helyzet
től. amelyben használják, illetve hogy a 
jelet használó manipulálhatja azt".26 
Ezért úgy véljük, hogy Bertényi előbb 
idézett mondata -  helyesen értelmezve 
-  nem a pogány jelképek továbbélésé
nek lehetőségét veti el, hanem csak a 
változatlan tartalommal való tovább

élést vonja kétségbe. Az átlényegülés nyilvánvaló, de 
évszázadok kellettek hozzá. Kezdetben minden bizony
nyal a szimbólum ősi jelentése dominált, utóbb ennek 
elhalványulása segített a hasonló jelképek gyakoriságá
val kialakított, speciális magyar szimbolikában új törté
neti magyarázatot fűzni az ilyen „pogány” címerképek
hez. Ami viszont természetes jelenség, hiszen az 
ugyancsak sajátosan magyar középkori kereszténység 
is át- meg át van szőve a „pogány" hagyományokkal. Á 
Szűz Máriává -  Csíksomlyón sajátosan pogány-keresz- 
tény Babba Máriává27 -  keresztényiesült pogány kori 
Boldogasszony-kultusznak28 Szent István országfela
jánlásában térítési, államszervezési és diplomáciai (füg- 
getlenségi) programként való megjelenése a legfrap
pánsabb bizonyíték rá.

4/ Theiegdi István erdélyi vajda címen 
< Csorna nyomán)

5/ A Szeged-öthalmi avar fülvédőiem 
rekonstrukciós rajza (Huszku nyomd,

61 Hont-Pázmány nembeli Demeter 
veszprémi püspök címere, 1391 

(Csorna nyomán)
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történeti szemle

Mindenesetre az ősi szimbolika tartósságát, egyben a 
pogány jelképek heraldikai továbbélésének lehetőségét 
és gyakorlatát -  s nem utolsó sorban a rovásírásnak 
még századokig élő használatát29 -  jelzi az a pécsi cí
merpajzs alakú rovásfeliratos sírkő is (a XIII. század
ból), ráadásul három Benedek-rendi apáca sírkövén, te
hát szoros egyházi környezetben, amely így nevezi meg 
a halottakat: Aba/ligell szentjei va
gyunkaki Eszter, Anna és Erzsébet. '"

Természetes és valószínű, hogy az 
államilag és a királyi ítélkezéssel is tá
mogatott térítés kezdeti időszakában, 
amikor maga a dinasztia is mellőzte sa
ját hagyományos pogány nemzetségi és 
hatalmi szimbólumainak nyílt használa
tát, a többi nemzetség ősi jelképei is 
mintegy „illegalitásba vonultak”, s eb
ből a passzív lappangásból csak az idők 
változásával, fokozatosan léptek újra 
színre. Példánk is van effajta lappan
gásra, s éppen a Thelegdieknél, akiknek 
zsákmányt ejtő sólyma Tamás esztergo
mi érsek 1368-ban használt pecsétjén 
még egészen passzív pozícióban: „szik
lán áll, összetett szárnyakkal”. Hasonló 
a Hont-Pázmány nembeli Demeter 
veszprémi püspök pecsétje, amelyen 
kétoldalt a nemzetség eredeti fekvőhol- 
das-csillagos címere látható51 (6. kép).

Az aktivitás hiányának a Tamás ér
sek pecsétjén passzivitásba szelídült só
lyom ábrázolásához hasonló szimboli
kus jelzése a Képes Krónikában is jól 
megfigyelhető mindazokon a miniatú- 
rákon, amelyeken a megkoronázott ki
rály. például Salamon, cselekvésre kép
telen, összefont karokkal, apja életében 
még nem. Géza megkoronázásakor már 
nem gyakorolja a hatalmat: a trónnal 
való változatos kapcsolata azon szaká
ban pedig, amikor a császár ültette őt 
vissza a királyságba, az ábrázolás jól ér
zékelteti aktivitása korlátozottságát és a 
császári kegytől függő voltát; már nem 
összefont karokkal ugyan, de a passzivitásból való ki
bontakozásának épp csak a kezdetén, jobbját még szin
te a bal hóna alá szorító cselekvésképtelenségben köve
ti a császárt, aki előtte keresztbe nyúlva, bal csuklójánál 
fogva vezeti őt a reaktiváló újrakoronázás színhelyére, 
íme, a középkori miniatúrák jogi relevanciájú, szimbo
likus beszédessége.

Az úgynevezett pogány jelképek őrzésére és a ke
reszténység kezdeti időszakát túlélő, passzív lappangá
sára utal több olyan XIV-XVl. századi címeradomány 
is, ahol a címerkép a megadományozott kérése szerinti, 
sőt még azt is hozzáteszik, hogy a család ősi vagy rég
óta használt jelvénye,32 s ilyenkor a megfigyelés szinte 
kivétel nélkül keleti, eredetileg pogány szimbólumok
hoz vezet.
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Ez is érthető jelenség, hiszen amikor a részleteikben 
vagy megszelídített, passzív formában való lappangás 
után leplezetlenül vagy a lényeget alig leplezve lépnek 
színre ezen ősi szimbólumok, az már a reneszánsz. 
Márpedig a reneszánsz az antik kultúra felélesztésének 
kora. S miért ne lehetett volna a magyar heraldikában 
az ősi keleti „pogány” -  történeti hagyományaink sze

rint például a sztyeppéi -  kultúremlék a 
felélesztendő antikvitás...?

Mivel pedig a címerképet rendszerint 
a megadományozott kérése és a családi 
hagyomány határozta meg, nyilvánva
ló. hogy annak pogány jellege is a csa
ládi hagyományokkal függ össze.

❖  ❖  ❖

L egkorábbi krónikáink -  így elsősor
ban Anonymus és Kézai -  jogi rele

vanciájú adatainak vizsgálata ahhoz a 
megfigyeléshez vezetett, hogy a kora
beli jogrend és jogélet tekintetében mű
veik hitelesek. Ez a tapasztalat azért 
fontos, mert a közvetlen jogtörténeti 
kutatás határait a ma ismert írásbeliség 
kezdetei vonják meg. Ebben Szent Ist
ván törvényei visznek minket a legré
gibb időkbe. Az államalapítás korát 
megelőző idők jogára és jogéletére vi
szont csak a történeti adatok, közöttük 
is legközvetlenebbül a legrégibb króni
kák alapján következtethetünk.

Anonymus a vérszerződéssel és a fe
jedelemválasztással, valamint az Attilá
tól való leszármazásnak, mint jogalap
nak és öröklési igénynek a megjelölésé
vel indította a honfoglalás elbeszélését. 
Az útvonal első jelentős állomása Ki- 
jev, majd Ladoméria, Halics, Verecke. 
Hungvár (Ungvár), ahol Árpád lépett 
Álmos helyébe a fejedelmi hatalomban. 
Ettől kezdve Árpád vezette a honfogla
lási hadműveleteket. E hadműveletek
ben Anonymus Kijevnél csatlakoztatott 
titokzatos kunjai -  a hun-avar hagyo

mányokat is feldolgozó Kézai szerint a hunutód széke
lyek. akikben minden valószínűség szerint a Karoling 
időket rezerváltan túlélő hun- és avarutód várkun (var- 
chonitai > varhun > várkony) népességet sejthetünk -  
vállt vállhoz vetve vettek részt a magyarok oldalán a 
honfoglalásban.

Anonymus nyilvánvaló differenciálással ismerteti a 
hadműveletekben való részvételük módját. Egyes terü
leteken önállóan hódoltattak, rendszerint békésen, mint 
ahogyan az Ungvár és Zólyomerdő között feltűnően 
otthonosan mozgó Böngér fia Bors kun vitéz vitte a 
meghódolt helyi lakosokat Árpád hűségére, tanácsukra, 
kalauzolásukkal és segítségükkel, tehát legteljesebb ön
kéntes -  és avargyanús -  együttműködésükkel erősítve 
meg a határ gyepűakadályait az északi végeken.

7/ Hunt és Pazman címere 
a Képes Krónika nyomán

8/ Forgácli Balázs címerképe 
Forgách Péter sisakpecsétjén, 1412 

(Csorna nyomán)

9/ Ninhurszag országvédő istennő 
urartui kőreliejje



történeti szemle

A későavar temetőkben gazdag Tiszántúl hódoltatá- 
sában ugyancsak a hun vagy avargyanús helyi lakosok 
együttműködését látjuk. A kalauzoló kun vagy székely 
vitézek és Árpád népe együtt vettek részt, s együtt men
tek Mén Marót ellen is. Birtokadományt is, mégpedig a 
Csaba-leszármazottnak mondott Abák társaságában, ja
varészt az általuk hódoltatott felvidéki, tiszántúli terüle
teken kaptak.33 A Salánhoz és Mén
Maróihoz menesztett követségek össze
tétele viszont változóan vegyes. A dé
libb vidékeken pedig. Gyalu és Gálád 
ellen már Árpád magyarjai vonultak.
Salánra maga Árpád vitte a hadat, felte
hetően diplomáciai okokból, mert e ré
szek elitje akkor még a honfoglalók egy 
részével etnikailag is rokon onogur-bol- 
gárok voltak.

A történelmi frank-bajor érdekeltsé
gű Dunántúl és a Felvidéknek a nyitrai 
..hűtleneket"34 a cseh herceg kegyéből 
vezérlő Zobor alá tartozó, s attól nyu
gatra eső részét is Áipád vezérei hódol- 
tatták. Viszont szóval sem illette a Név
telen azt a területet, amelyet 805-ben 
Nagy Károly „inter Sabariam el 
Carmtnmm ” -  nagyjából a mai Burgen- 
land és Nyugat-Magyarország őrségi, 
Szombathely-Fertő körüli sávja és a ké- 
sőavar-onogur sírokban ugyancsak 
gazdag bécsi medence vidékén35 -  bo
csátott a neki meghódolt avarok rendel
kezésére. s amelyen egy hun-avar- 
onogur tömb, mint az utolsó (egykor 
frank fennhatóságú) kaganátus maradé
ka, adatolatlanul bár, de minden való
színűség szerint megérte Árpád ma
gyarjainak érkezését.36 Árpád azonban 
láthatóan tiszteletben tartotta az itt élő 
rokon népet és jogát a földhöz. Mint 
ahogy az is valószínű -  s az adományo
zási szisztéma is alátámasztani látszik 

hogy a Kijevnél csatlakozott „kunok" 
is a saját egykori (rezervációba37 vonu
lásuk előtti) nemzetségi területeiket hó- 
doltatták, majd kapták adományba38 mind a Felvidék 
keleti felében, mind a Tiszántúlon.39

Anonymusnál -  Taksony koráig -  folyamatos elbe
szélésben követik a honfoglalást a történelmi országha
táron túl terjeszkedő, frank fennhatóság alatti cseh - és 
a trank-cseh befolyási övezetbe tartozó északi morva -, 
bajor, sváb, lotaring, karantán, stájer, valamint a horvát, 
dalmát, déli morva, bolgár irányú hadműveletek,40 
amelyek célterületei -  csakúgy, mint a kunok közremű
ködésével történt foglalási műveletek Kárpát medencei 
területei -  mind olyanok, ahol az egykori hun és avar 
birodalmak és befolyási övezetek nyomát, valamint a 
birodalmak összeomlása utáni hun-avar-onogur túl
élést az egyes helyi hagyományokon kívül régészeti le

letek, helynevek, családnevek, egyházi és közlevéltári 
adatok, külföldi krónikás feljegyzések, levelek 
bizonyítják.41

Ezzel párhuzamba vonható jelenség az, hogy már 
Anonymus is szól a „környező országok”42 Árpád ud
varában vendégként megjelent fejedelmeiről, akik kö
zül több akkor csatlakozott köznéppé; más fordítás sze

rint famíliává -  vagyis inkább kíséret
té143 -  váltak, megint más fordítás sze
rint meghonosodtak.44 Majd az Anony
mus utáni krónikákban felsorolt (s e te
kintetben a Képes Krónika, Kézai és 
Thuróczy adja a legismertebb felsorolá
sokat), különösen a legkorábbi „vendé
gek" javarészt ugyanezekről az egykor 
hunok-avarok-onugorok által is lakott 

10/ Sztyeppéi sátorcsúcsdísz istennőalak- morva, cseh, bajor, frank, sváb, karan
ya (Pap Gábor nyomán)

11/ Gömöri magyar szuszék lstenanya- 
jelképe (a Jelképtár nyomán)

12/ Szkárossy István gyűrűspecsétje. 
1473 (Csorna nyomán)

tán, stájer területekről érkeztek; Tak
sony kegyes hírére, Géza fejedelem hí
vására, a térítő és államalapító Szent 
István király megsegítésére, Gizella és 
a többi királyné kíséretében, s a dinasz
tia későbbi királyainak udvarába. Róluk 
is azt feljegyzik a krónikák, hogy hamar 
magyarrá váltak!

így tehát méltán merül fel a kérdés, 
hogy vajon valóban idegenek (germá
nok. bajorok, svábok, csehek stb.) 
voltak-e?... Vagy inkább velünk rokon 
vérű és kultúrájú etnikum maradékai? 

[ - ]
A vendég nemzetségek felsorolásá

ban mindenütt az élen levők között sze
repel Hunt és Pazman. a két vér szerin
ti testvér nemzetsége, „páncélos vité
zek, akik Svábországból eredtek. Kato
náikkal Magyarországon át a tengeren 
túlra igyekeztek. Géza fejedelem visz- 
szatartotta őket. s később Szent István 
királyt a Garam folyónál, német szokás 
szerint, lovagi karddal övezték fel” 45 A 
Képes Krónika, majd Thuróczy is hoz
záteszi, hogy „az ő tanácsukkal és segít
ségükkel állítottak királyt a magyarok 

fölé". Rájuk a gyors beilleszkedés és a beolvadás any
u r a  találó megjegyzés, hogy két-három emberöltő 
múltán már hatalmas, több ágra szakadt, s több-megyé- 
nyi területet birtokló nemzetségként éltek, javarészt a 
Felvidéken, kisebb részben Bihar és Szabolcs várme
gyében. Ez a gyors elszaporodás arra enged következ
tetni. hogy eredetileg nemcsak egy testvérpár érkezett 
Magyarországra, hanem a kíséretüket képező páncélos 
vitézek közül többen is a svábföldi atyafiság tagjai le
hettek.

Az sem indifferens adat, hogy még maga Szent Ist
ván adományozott Huninak, a Honttal szomszédos Esz
tergom vármegyei Csenken, barmai számára legelőt, 
pásztorai számára pedig 20 ekényi földet. Márpedig ha

letek, a honfoglalást megközelítő vagy az azutáni sírle- Hunt ennyi jószággal és pásztorral jött ide, akkor való-
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színű, hogy valójában nem átutazó sváb jövevény volt, 
hanem hozzánk hasonló, ősi soron pásztorkodó nép tag
ja, s ha netán valóban a Szentföldre utaztában találko
zott is Géza fejedelemmel, annak meghívására nagy va
gyonnal s népes rokoni kísérettel együtt települt Sváb
földről Magyarországra.46

Tőlük ered tehát a Hont-Pázmány nemzetség. S őket 
érik szinte a legkritikusabb elismeré
sek vagy ellenérzések, s a Szent Ist
vánnal szemben is felszínesen alapta
lan gyanú, hogy befolyásukkal az eu
rópai integráció útjára, ugyanakkor 
idegen érdekek kiszolgálására, a nem
zeti hagyományok pusztítására kész
tették a királyt.

Ez a feltevés abból a tényből táplál
kozik, hogy a Koppány elleni háború
ban Hunt és Pazman voltak vitézeikkel 
együtt István testőrei. Jutalmul kapott 
vármegyényi birtokaik központja az 
egykor a Bolhád és a Garam között Ár
pádnak harc nélkül meghódolt ipolyi 
táj47, s a későbbi Hont vármegye. Tere
bélyes birtokaik voltak később a zólyo
mi erdőispánságból alakult északi ha
tárvármegyékben. de Nyitra. Gömör.
Kishont, Bihar és Szabolcs várme
gyékben is. Ebbe a nemzetségbe tarto
zott az előbbiekben, címere okán már 
említett Demeter érsek is.

Ennek a nemzetségnek már a legko
rábbról ismert jelvénye sem nyugati, 
hanem keleti motívum. A magyar, de 
főként a felvidéki és az erdélyi/szé- 
kelyföldi címerekre szinte általánosan 
jellemző félhold és csillag, amelyeket 
a nemzetség háromféle változatban 
használt.

Egyik változatát a Képes Króniká
ból ismerjük: jobbról a csillag, mellet
te balról a feléje forduló, csúcsára állí
tott (cölöpösen álló, növekvő) holdsar
ló (7. kép). A Képes Krónika miniáto- 
ra a bejövetelük idejére visszavetítve 
tünteti fel ezt a változatot, amit azonban a Héderváriak 
őseinek pajzsára festett, míg Hunt és Pazman jelképét 
egy kutyafejjel intézte el. Ezt a tudomány tévedésnek 
tekinti, feltehetően téves népi vagy klerikus etimológia 
eredményeként, a Huntot a német Hundból értelmezve. 
Erre azonban, álláspontunk szerint, más magyarázat is 
lehetséges. Aminek a Hont-Pázmányok esetében az le
hetett az alapja, hogy a Koppány elleni hadjáratban ők 
voltak -  vitézeikkel együtt -  István fejedelem testőrei. 
Márpedig a régiség egyik legfőbb őrállata a kutya! (Az 
őr fogalomjele az archaikus képírásban a kutyafej pik- 
togram, majd az ékírás is ebből stilizálta ékjeiét, s ezzel 
jelölték Úr városát is.48) S ha a Képes Krónika képét 
nézzük, a kutyafej leginkább a kuvaszra üt. arra a ma
gyarjuhászkutyára. amely kétségtelenül őrző-kutya, és 
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neve a türk-török nyelvben „őrszemet" jelent! Ami pe
dig a Héderváriak címeréül festett csillag-hold együt
test illeti, bár közismert címereiken nem ezt a címerké
pet használták, mégis előfordult, hogy a nemzetség új
laki ágának egyik -  éppen a Képes Krónika keletkezé
sének idején élő -  tagja, Újlaky Lőrinc síremlékén fek
vő félhold és annak öblében egy csillag áll, ami ezzel a 

jelképpel náluk is valamiféle -  eddig 
még tisztázatlan -  kapcsolatot feltételez. 
Mivel a Képes Krónika miniátorának ké
pei a magyar hagyományokban való kü
lönös jártasságról tanúskodnak, mind
ezen adatok párhuzamában meg kell en
gednünk azt a lehetőséget, hogy az ún. 
„tévesztésnek” valójában nem „tévedé
si”. hanem ténybeli alapja volt, talán ép
pen ezekben az adatokban.

A másik, még jellemzőbben keleti jel
képkonstrukció gyakorlati használatának 
a nemzetség tagjai közül Demeter veszp
rémi püspök 1391. évi püspöki49 (lásd a 
6. képen), illetve Bogus mester szepesi 
alispán 1346-ban használt sisakpecsétje 
a példa.50 Itt a holdsarló, éppen úgy, mint 
az ókori keleti kultikus emlékeken, s ma
gán az ókori keleti égbolton is, vízszintes 
helyzetű, felfelé fordult szarvai öblében 
az ugyancsak ottani jelképiségű, hatágú 
csillaggal.51 Ez a változat, úgy tűnik, 
gyakoribb az előbbinél.

A csillagos-holdas nemzetségi címe
rek harmadik változatában a nemzetség 
legkiemelkedőbb Nyitra vármegyei csa
ládjai úgy osztoztak az égitesteken, hogy 
egyikük csak a csillagot, másikuk csak a 
holdat használta címerében. A csillag a 
bazini és szentgyörgyi Szentgyörgyieké 
maradt, a hold pedig a gimesi és gácsi 
Forgáchoké lett. A Forgáchok legrégebb
ről ismén jelvénye, egy 1212-ben hasz
nált nyitrai és barsi főispáni sisakpecsét 
szerint cölöpösen52 álló, jobbra fordult 
félhold. Ehelyett kapott a Kis Károly el
leni merénylet hőse. Forgách Balázs 

1386-ban, Mária királynőtől olyan címert, amelyben az 
eredeti félhold, megkettőzve, egy koronás fejű női törzs 
koronájának kétoldali díszévé vált, úgy azonban, hogy a 
két holdsarló előbb a halántékhoz illesztve -  mint afféle 
szarvacskák -  keretezték a koronát (8. kép), végül pedig 
attól is eltávolítva, az alak két oldalán, lebegő helyzetbe 
kerültek. A családi hagyomány azt tartja, hogy Balázs, 
tettének jutalmául. Mária királynő koronás képmását 
kapta címerül. Mi tagadás, ennek a címerképnek is kele
ti párhuzamai vannak. Erre utal az attribútumokkal is ki
fejezett tartalmi és konstrukciós kapcsolat az akár elő
képnek is tekinthető egykori sumer53 -* urartui 
országvédő hegyi istennő, Ninhurszag54 kőreliefjével 
(9. kép), vagy a szerepköreinek egyike szerint a harco
sokat védő-óvó sztyeppéi szkíta Anahita istennő alakját

13/ Ókori sumer hengerpecsét képe

14/ Az Ur-i sumer királysírok egyik 
kosszobra (a Jelképtár nyomán)



történeti szemle

idéző bronz sátorcsúcs-díszöntvényekkel (10. kép). Ha 
az ókori istennők védő-óvó-segítő szerepét egybevetjük 
Forgách Balázs tettével, amely a királynő oldalán csak
is a királyt, az országot védő cselekedetnek minősülhe
tett. s még azzal is. hogy Anahita (s talán Ninhurszag is) 
idővel a magyar ősvallás hasonló szerepű Boldogasszo
nyává. majd a magyar kereszténység gyakran ugyan
csak holdsarlóval ábrázolt Boldogasz- 
szony-Máriájává alakult, akkor Mária 
királynő nevét is tekintve, igen lehetsé
ges, hogy Forgách Balázs valójában ezt 
az ősi kultikus istennőalakot kérte, s 
kapta a holdsarló helyett -  azt a nőalak 
koronájához illesztő -  címerképül.

Az attribútumokat említvén ide kí
vánkozik néhányuk felsorolása. Ilyen 
például Ninhurszag reliefjén az istennői 
fénykör jelzése, a vállból indított gömb
végű ágakkal, amelyekhez egészen ha
sonló fénykörjelzést látunk egy gömöri 
magyar szuszék istenanya-jelképén55 
(11. kép). Úgy tűnik, mindkettővel ro
kon a Forgách-címeralak stilizált koro
nája. nem evilági, hosszú, vibrálóan 
hajladozó gömbvégű ágaival. Ugyan
ilyen attribútumpár Ninhurszag fejékén 
kétoldalt a holdsarlót idéző szarvacska 
és a Forgách-címerben a kétoldali hold
sarló. Viszont sztyeppéi párhuzamot 
idéz. hogy a címeralak éppúgy karok 
nélküli, mint a szkíta sátorcsúcsdíszek 
egyes hadban segítő, védelmező isten
nőalakjai.

Ezek után már nem is nagyon megle
pő fordulattal bukkan fel a nemzetség 
kishonti és gömöri ágazatainál egy me
rőben más címerkép, amelyen egy sző
lőtőre ágaskodó kecskebak látható. A 
heraldika rendszerint a nemzetségi ágak 
szaporodásával járó megkülönböztetési 
igényre vezeti vissza, például az 
osgyáni Bakos ág címerében, amelyet a 
családnak a neve után választott „beszé
lő" vagy névcímereként tart számon.
Ám a beszélő címer feltevése nem ad 
magyarázatot arra, miért használja ugyanezt a címerala
kot -  alig számottevő különbséggel -  a nemzetség 
Hanvai ága, melynél -  éppen a névből következően -  a 
névcímer lehetősége fel se merülhet. A kérdés és a vá
lasz tehát nem ennyire egyszerű.

A bak -  a fennmaradt emlékek között sajátos módon 
éppen nem a Bakos, hanem a Hanvai ághoz tartozó -  
Szkárossy István 1473-ban használt gyűrűspecsétjének 
lenyomatán egy kecskefőben jelenik meg. (12. kép). 
Ha melléje tesszük egy-egy ókori keleti eredetű pecsét 
rajzát, feltűnik itt is a keleti párhuzam (13. kép). Mind
egyiken önállóan áll a kecskefej, s nemcsak megformá
lása, de még az állása is hasonló. Vajon csak véletlen a 
hasonlóság?

Az ókori alkalmazás, a kecske egyébként egészala
kos ábrázolásai után kikövetkeztethetően, kultikus je
lentésű. Csakúgy, mint más szarvas-állatoknak, mind
járt például a csodaszarvasnak, a bikának, bivalynak, 
bölénynek, kosnak vagy hegyi kecskének az ábrázolá
sa. Nos, ez a kecskefej változott rövidesen a Hanvaiak 
címerképében egy szőlőtőre ugró egészalakos kecske

bakká, melynek keleti párhuzamait az 
Eufrátesz-parti Ur56 városában feltárt 
ókori királysírok egyikének életfára 
ágaskodó kosai -  két arany szobrocska 
-  adják (14. kép), de számtalan más 
cserjére, fára támaszkodó, egyes és pá
ros változatban megtalálhatók hatti57 és 
szkíta leleteken egyaránt, mint például 
a 15. képen. Ha ezekkel összehasonlít
juk az egymástól csak a sisakdíszben el
térő -  a Hont-Pázmány holdat-csillagot 
más-más elhelyezésben, de egyaránt a 
sisakdíszbe helyező -  XV. századi 
osgyáni Bakos-58 (16. kép) és Hanvai59 
címert, alig vitatható a szimbolikus ha
sonlóság.

E címerképek keleti eredetét és po
gány kultikus jelképiségét valószínűsíti 
még néhány olyan család címere, mely 
családok -  ismereteink szerint -  nem a 
Hont-Pázmány nemzetségből erednek, 
címerképük mégis hasonló a Hanvai- és 
a Bakos-címerhez; címeralakjuk egy- 
egy kos, szőlőtővel, illetve tulipán
vagy liliomvirágos „életfával", ahogy a 
Nyitra megyei Tapolcsányiak XVII. 
század elejéről fennmaradt60 (17. kép), 
és a túróéi Kossuth család 1479-ben 
adományozott címerén61 (18. kép) lát
juk. A Kossuthok címerképe kiváltképp 
egyivású az ókori keleti khafadzsei hen
gerpecsét (19. kép), vagy az Úr városá
ban lévő királysírok másik lelete. Subád 
királynő fejékének a 19. sz. képpel szin
te azonos rajzú, ugyancsak életfára 
ágaskodó kecskebakjával. A kompozí
ció ókori kultikus jellegét nemcsak az 
úri királyi temetési kincsek közötti elő

fordulások valószínűsítik, ugyanis a szarvas állatok 
egykori kultikus voltát a többszörös asztrológiai állat
övi (csillagképi) szereplésük mellett még a bibliai áldo
zati szerepük is alátámasztja.

A fára ágaskodó kos és kecskebak kultikus jelentésé
nek ilyen hangsúlyos valószínűsége tereli a figyelmet 
ismét a Forgáchok címeralakjára, melynek pogánykori 
sztyeppéi szimbolikus előképe, Anahita, Ninhurszag 
mellett Inannaként62 már a transzkaukáziai istennők kö
zött is szerepelt, s ottani ábrázolásai egyikén-másikán 
az asztrológiában hold-kapcsolatú kecske vagy 
hegyikecske kíséri. Vajon lehetetlen-e azt feltételezni, 
hogy a nemzetség elkülönülő csillagos-holdas, illetve 
hakos-szőlőtős címerképei között -  elvégre ugyanazon

15/ Szkíla kardmarkolatot díszítő vad- 
kecskebakok (a Jelképtár nyomán)

16/ Az osgyáni Bakos család címere a 
XV. században (Csorna nyomán)

17/ A kislapolcsányi Tapolcsányi család 
címere a XVII. században, a Kubinyi-félt 

árvái pecsétgyűjteményben 
(Novák nyomán)
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nemzetség jelképeiről van szó éppen a Forgách- 
címer nőalakjában, s annak analógiáiban tetten érhető, 
jellemzően keleti, kultikus és asztrológiai háttér teremt 
összefüggést?

*  *  *
ehát a Svábföldről jött Hont-Pázmány nemzetség 
honti ága valamennyi ágazatának 

eredeti csillagos-holdas jelképében, 
majd az egyes aláganként használatba 
vett, megkülönböztető címerképeikben 
egyaránt és kivétel nélkül keleti kulti
kus jelképeket találunk, illetve azok 
analógiáit.

A vér szerinti testvérek másika,
Pazman leszármazottai ismét más cí
merképet használtak. A vendégős nevét 
is viselő főág címere például, amint ezt 
Pázmány Péter címeres pecsétje63 (20. 
kép) is mutatja, három strucc- 
toll. Ami kétségtelenül a nyuga
ti heraldika jellemzője, de talán 
nem alaptalan óvatossággal 
tesszük fel a kérdést, hogy va
jon ez, s más hasonló korai ma
gyar címerképek valóban 
strucctol lat mutatnak-e, vagy a 
sztyeppéről hozott, jellegzete
sen magyar madarunk ugyan
csak jellegzetesen magyar, rangot is jel
ző, süveg- és sisakdíszül használt tollát, 
a kócsag- vagy darutollat? Ha igen, ak
kor bizony ez is keleti jelkép, ezúttal a 
Kaukázus északi lejtőin volt egykori 
Onogória: Meotisz-Dentumagyaria-Le- 
vedia, vagyis a Kubán, Kuma. Volga,
Don és Dnyeper térségéből.64

Ennél is fontosabb kérdés, hogy a vér 
szerinti testvérek leszármazottainak jel
képei. sokféleségük mellett miért mu
tatnak Kelet felé két irányba? Vagyis a 
Kaukázus déli és északi oldalára, vala
mint a sztyeppére? Természetesen en
nek az is a magyarázata lehet, hogy a 
délről északra irányuló vándorlás során bővült a kulti
kus jelképtáruk. Ezt a választ azonban azonnal követi 
az a kérdés, hogy Szent István a két fő ágat -  Huntét és 
Pazmanét -  miért olyan egymástól elkülönülő tájakra, a 
felvidéki Zólyomerdőnek az esztergomi királyi szék
helyhez legközelebb eső. Duna-menti szegletébe, 
egyébként pedig Nyitra és Nyitra vármegye közvetlen 
szomszédságába -  a későbbi Hont vármegye területére 

illetve a Dunántúlra, és a bihari végekre telepítette? 
Kétségtelen, hogy mindkét helyen valószínűsíthető ki
rályhűségük szigetelő szerepe. Északon az Anonymus 
szerint „hűtlenné” vált egykori cseh alattvalók és Bors 
híveiként önként behódoltak utódai, illetve a szövetsé
gesként letelepítettek népei között, egyben a királyi 
székhely közvetlen közeli védelmében; Pázmán birto- 
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kai pedig a Nyírség és Bihar határán, Mén-Marót po
gány népe XI. századi maradékainak szomszédságában. 
Pázmán védelmi szerepe a Dunántúlon is markánsan 
rajzolódik a térképre; az ugyancsak nyugati Orczy lo
vaggal együtt kétoldali határát szabják a Szent István 
által megnyitott római és jeruzsálemi zarándokút Szé
kesfehérvártól délre eső pannóniai szakaszának.65 Itt 

Pázmán szállásváltó birtokpárja egyút
tal Székesfehérvárt és a Duna-menti ki
rályi udvarházakat is védhette.

Ha Anonymustól Kézaihoz fordu
lunk, akkor azt látjuk, hogy nála az 
újonnan jött idegen vendégek rendsze
rint kettesével-hármasával, mint testvé
rek vagy valaki fiaiként érkeztek nyu
gatról. Egyedül a Hont-Pázmányok őse
it. Huntot és Pazmant nevezi „vér sze
rinti testvéreknek”. Holott éppen az ő 
leszármazottaik nem viselkednek -  jel

vényeik viselésével sem -  egy
más vérrokonaiként, noha a 
nemzetség-közösséget, a Hont- 
Pázmány nemhez tartozást 
mindvégig megőrzik és vallják.

Az imigyen nyugatról érke
zett testvérek sokasága eleve 
felveti a Hunor-Magor párhuza
mot, és általában a testvérpár
mondás keleti (onogur, mongol, 

tatár, stb.) mítoszaival való rokonságot 
is. Ám ezek önmagukban csak figye
lemfelkeltőjelek. mindaddig, amíg nem 
tárul fel olyasféle adat, amely segít tisz
tázni. hogy ezen vendégeink is a saját
jukként hozták-e magukkal a testvérmí- 
toszi hagyományt, vagy csak a magyar 
környezet fűzte hozzájuk, ősi hagyomá
nyai alapján, a testvéri kapcsolat hono- 
sítóan felértékelő számontartását?

Ilyen következtetéshez segítő adat 
Kézainál a mód, ahogyan az egyes ese
tekben a testvéri kapcsolatot megneve
zi. Általában „fivéreket” emleget, vagy 
valaki „fiairól” beszél. Egyetlen helyen 

tesz kivételt, s éppen Hunt és Pazman esetében. Őket -  
és csakis őket -  „vér szerinti testvéreknek" mondja.

Ha ezt egybevetjük azzal, hogy a nemzetség egyes 
ágainak és alágainak címerhasználata milyen változa
tosságot mutat, feltételezhetjük, hogy minden valószí
nűség szerint ez a sajátos „vér szerintiség” magyarázza 
a címerkép-típusok különbözőségét. Azt, hogy egyes 
alágak a hold és csillag együttesét, vagy ezek valame
lyikét használják címerképül, más ágak címerében a 
kecskebak a főalak, a hold és a csillag kíséretében, hol 
meg a mindkét motívummal rokon változat -  igaz, 
hogy csak a Forgáchok Balázs által szerzett címerében 
- ,  sajátosan egyesíti valamennyi jelképet: a megkettő
zött holdsarló úgy díszíti a címerkép nőalakjának fejét, 
mint valami ókori istennőt idéző szarvpár. Végül ez ad

18/A Kossuth család címere, 1479 
INyulásziné és Bertényi nyomán)

7  \ 7 ^ -z  -

19/A khafadzsei ókori hengerpecsét képe 
(Erdélyi nyomán)

20/ Pázmány Péter címeres pecsétje a 
Kubinyi-féle árvái pecsétgyíijteményben 

(Novák nyomán)
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hat magyarázatot a Pázmányok címeralakjának teljesen 
eltérő voltára és a velük rokon családok címereinek vál
tozataira is.

Márpedig ez a jelenségegyiittes erősen valószínűsíti 
annak lehetőségét, hogy Hunt és Paznan „vér szerinti” 
testvérsége nem közös szülőktől való származáson, de 
még csak nem is feltétlen genetikai rokonságon alapul, 
hanem nemzetségek közötti v é r s z e r z ő d é s e n ,  
amit ehhez mérten Kézai a maga korában még gyakor
latilag is éppúgy ismert, mint a kortársak, és az ezred
fordulón Hunt és Pazman a maguk svábföldi hazájuk
ban, ahol Nagy Károly idejében még /////inak nevezve 
élt ama két jobbágy, Hunt és Zotan, akiket egy birtok
per jogalapját képező hatalmaskodás során elhur
coltak/* Mármost, ha ezt egybevetjük a Hont-Pázmány 
nemzetség itt vizsgált adataival, a párhuzam erősen va
lószínűsíti annak lehetőségét, hogy a „vér szerinti test- 
vérség" vérszerződésen alapuló rokonságot jelent, ami 
még a Szent István-i ezredfordulón is aktívan élő, érvé
nyes és hatályos, ám speciálisan keleti jogszokás volt, 
nemcsak nálunk, de a Közép- és Nyugat-Európába min
ket megelőzve beérkezett sztyeppéi népek leszármazot
tai körében is. Ami tehát a Hont-Pázmányok esetében 
vendég és befogadó közös keleti öröksége volt. generá
ciónként éppúgy megújítva, mint a magyar népszokás
ban a legújabb kort is megért komaság, vagy A Mongo
lok Titkos Történetében az andaság.61 Talán a 
stájer-sváb-germán-frank-cseh környezetű rezerváci- 
óba szorult Inin-avar-onogur túlélési egymásrautaltság 
önvédelmi szövetkezési stratégiája tartotta fenn ezt az 
ősi keleti szokást, s erről ad hírt Kézai adata a „vér sze
rinti testvérekről" szólván. Minden külön hivatkozás, 
tehát célzat, sőt magyarázat nélkül, az értelmezésben a 
közismereti háttérre számítva.

így adódott aztán, hogy az itt meg- vagy visszahono- 
sodott vérszerződési nemzetség egyes rokonsági ágai 
egymástól földrajzilag is elkülönülve, ősi jusson más
más jelvényeket, címereket (szimbólumokat) használ
tak. olykor teljesen önállóan, olykor a nemzetséghez 
tartozást az ősi csillag és hold mellékalaki pozíciójával 
jelezve.

Ez igazolni látszik azt is, amit például Györffy 
György, Dienes István és László Gyula általában is le
hetségesnek tartott a szerintük „testvérségi szerződés
sel" létrehozott „áj összetételű nemzetségről”.68 Bár a 
jogi összefüggések az ide fűzött következtetéseknél dif
ferenciáltabb képet mutatnak, a lényeg valóban ez.

[•••]
Nekünk mindenek előtt azt a jogi tartalmat kell érté

kelnünk ebben az adatban, hogy Hunt és Pazman nem 
nyugati módra, hanem az ősi keleti kultúra hagyomá
nyai és szokása szerint készültek fel a hozzánk vezető 
útra. s ugyanúgy kötöttek életre-halálra szóló szövetsé
get, ahogyan a Pannóniába készülő dentumagyariai hét 
vezér. Hérodotosz szkíta harcosai és Cornelius Tacitus 
pártus vezérei, vagy a Krim-félszigeti Kul-obai szkíta 
királysír aranylemezén megörökített, szinte eggyé váló 
ivókürtös férfiak, de még jóval később is a messzi 
ordosi mongolok Dzsingisz kán korában: vérszerződés

sel, ami erősebb köteléket teremtett, mint a származási 
egytestvérség.

Ám ennek a sztyeppéi szokású „vér szerinti” testvér- 
ségnek és a közös szokások kulturális otthonosságának 
párhuzamában azonnal más értelmet nyer Szent István 
és a Hont-Pázmányok bensőséges kapcsolata, s ami jo
gi relevanciájában ennél is fontosabb, más értelmet 
nyer a fiatal és épp a tűzkeresztségre készülő Vajk-Ist- 
ván fejedelemnek Hunt és Pazman által egyesek szerint 
a „Garamnál", mások szerint a „Garamban” történt, 
„német módra”69 való felövezése70 is. E párhuzamban a 
különböző krónikák eltérései is összerendeződnek.

Mert ilyen relációban az a bizonyos „felövezés” alig
ha tekinthető valóban idegen, német módi aktusnak, 
különösen ha az övnek és övdíszeknek a 
hun-avar-honfoglaló sírokban feltárt (a Képes Krónika 
miniatúráin is realisztikusan ábrázolt) kor- és rangjelző 
szerepét is figyelembe vesszük. XIII-XIV. századi ada
taink vannak arra, hogy a régi rítushoz kötődő falusi 
környezetben a serdült fiúk férfivá avatása (harcossá, a 
társadalom teljes jogú tagjai közé iktatása) a köznép kö
rében még abban az időben is folyóvíz partján, vízbe 
merüléssel/arclemosással (hajnyírással) és felövezéssel 
történt!71

Itt is irányadó László Gyulának az a megállapítása, 
hogy az öv a népvándorlás kori népek egyik legfonto
sabb társadalmi rangjelzője. Már a hunoknál is a sza
badság és a rang jele, s valamely tisztségbe iktatás esz
köze, s ez a szerepe az avar korban és a honfoglaló ma
gyarok körében is nyomon követhető.72

Mindez a Hont-Pázmány nemzetség relációjában azt 
valószínűsíti, hogy nem idegen svábok, hanem a bajáni 
Avar Kaganátus nyugati gyepűire telepített, s ott meg
húzódott hun maradékok, vagy a 670/680-as (első hon
foglalási) onogur túlélők közül kerültek ki. s jöttek hoz
zánk. rokon kultúrába, rokoni környezetbe. S feltehető
en ez a válasz arra is, miként kerülhettek a hun tudatú, 
Attila-utód uralkodó dinasztiával bizalmas, tanácsadói, 
s a fejedelem, majd király barátságával kitüntetett kap
csolatba.

A heraldikai tapasztalatok jogi relevanciái tehát re
habilitálni látszanak a Hont-Pázmányokat az idegenség 
vádjában, és Szent Istvánt az idegenérdekű nemzetelle- 
nesség hipotézisében. Kétségtelenül újszerű, de az ala
posabb vizsgálódás próbáját is kiállni látszó képet raj
zolnak Hunt és Pazman eredetéről, idejövetelük indo
kairól, testőri szerepükről, bizalmi helyzetükről. És ál
talában. az első ezredforduló magyarjainak egyik-má
sik élő jogszokásáról, a társadalom életéről, összetettsé
géről, és államba szervezésének élet diktálta uralkodói 
módszereiről. (Ezek után már „csak" az igényel értel
mezést, mit fed egyes krónikák azon adata, hogy „az ő 
tanácsukkal és segítségükkel állítottak királyt a magya
rok fö lé”?)

Mindenesetre a krónikák és a korabeli magyar (pre- 
heraldikus) jelkép-, jelvény- majd címerhasználat jog- 
történeti forrásértékét kétségtelenül és erőteljesen jelzi, 
hogy segítségükkel egy unikális jogtörténeti aktusra, 
egy tényleges, Szent István-kori vérszerződésre sikerült
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erős valószínűséggel fényt deríteni. Nem kis eredmény 
ez akkor, ha azzal vetjük egybe, hogy ez a vérszerződé
si szövetség, bár a magyar jogélet élő jogszokása volt
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Sok szó esik a magyar középkor általános analfabétizmusáról. 
Pedig ez a rovásírás használatáról szerzett és egyre gyarapodó ku
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a latin nyelv ismeretéhez és a latin betűs írás használatához kötött 
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több évszázados, de éppen a köznépi szférában legtovább élő ál
talános gyakorlatát.
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54 A „hűtlenek" és „hívek" gestabcli szerepéi a történettudomány el
hanyagolni látszik. Jogtörténeti jelentőségük azonban nem mel
lőzhető, bár kétségtelen, hogy a tisztázás még kutatási igényel, s 
mint ilyen, tanulmányunk külön fejezetének tárgya lesz (Lásd er
ről elöljáróban: Szádcczky-Kardoss Irma: Krónikáink és a jogtör
ténet. I. A magyar történeti jog elemei Anonymus Gestájában. 
In.: Közös jelen, múlt és jövő Észak-Kárpát Medencében, külö
nös tekintettel a gömöri tájegységre. Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület konferencia-kiadványa. Rozsnyó-Budapest-Zürich. 
2002. 85-104. p„ kiemelten a 90-93. p.).

35 László. Múltunkról, 704. p.: a későavar lelőhelytérkép és a 717 p. 
első bekezdésében írtak.

36 Ennek a kb. Lajta-Duna. illetve Pinka/Gyöngyös-Rába-Duna ál
tal határolt területnek fő jellemzője -  a meotiszihoz hasonlóan -  
a vizes-zsombékos-iápos-mocsaras természeti környezet, amely 
ezt a Fertő-Hanság-mosoni tájat biztonságossá, jól élhetővé és 
védhetővé tette. Ezen belül volt később a nyugati magyar gyepű 
Duna-jobbparti kapuja (Kapuvár), amelynek előterében nem egy 
ránk törő német támadás fulladt kudarcba, illetve mocsárba.

' Ez a rezerváció, a Felvidék hegyei és a még ismeretlen helyen 
volt Csiglamezö mellett, feltehetően az északi és keleti Kárpátok 
külső oldalán lehetett, annak azon lejtős sávján. amely még év
századokig magyar gyepű és gyepűelve volt (Történelmi Világat
lasz. Cartographia. Budapest. 1997. 107. és 109. térkép). Vö. még 
IV. Béla „tatár levelével", amely a tatár hódítás kapcsán sorolja 
fel azokat a Kárpátokon túli területeket (Oroszország, Kunország, 
brodnikok földje. Bulgária), amelyek „azelőtt jórészt a mi hatal
munk alá tartoztak".

’* Lásd a 34. jegyzetben hivatkozott előadás vonatkozó felvetését a 
kiadvány 92. oldalán.

w Ezt támasztja alá László Gyula ezúttal is többszörös megállapítá
sa -  Csallány Dezső (Az avar törzsszervezet. JAMÉ, Szeged. 
1965) kutatásaira is hivatkozva -  arról, hogy a temetőkből és a 
helynevekből ítélve az első és második honfoglalás népének tele
pülései nem átfedik, hanem kikerülik és kiegészítik egymást. Fő
ként a Kapuvártól Bécsig terjedő sávban (ami a Sabaria és 
Carnuntum közötti területet is magába foglalja), valamint Nyu
gat- és Dél-Dunántúlon (mindkettő a székely hagyományú, hun 
származástudatú őrségi és göcseji nép földje).

40 Kristó Gyula: Regino és a magyar honfoglalás. In: Studia varia, 
89-96. p.

41 Pl. Erich Zöllncr. Fritz Zimmcrmann. Kari Schiffmann, Erich 
Saffran, illetve Csalány Dezső. László Gyula. írásai és lelettérké- 
pei. vagy Bíborbanszületett Konstantin feljegyzése a horvátok 
közé telepített avarokról, akik ,jó  barátságban és atyafiságban 
vannak a törkökkel" (=magyarokkal). Idézve pl.: A magyar hon
foglalás kútfői. (Akadémiai Kiadó. Budapest. 1900. 114. p.; rep- 
rint: Nap Kiadó. Budapest, 2000).-OlajosTeréz isonogur jelen
létet mutat ki. mégpedig jelenlegi ausztriai területen (bécsi me
dence). Német Lajos 860-ban kelt okleveléből, amely határmeg
jelölésül az Uungariorum marcha helynevet használja (Adalék a 
/HAing/a/ri/i/ népnév és a késői avarkori etnikum történetéhez. 
Antik Tanulmányok, 16, 1969, 87-90. p.). -  Király Péter „A 
VIII—IX. századi Ungarus, Hungaer, Hungcr. Hungarius. Onger. 
Wanger személynevek" c. tanulmányában (Magyar Nyelv, 1987. 
162-180., 314-331. p.) bizonyítja a nyugati frank övezetben az

onogurok jelenlétét. -  843-ban a Nagy Károly Frank Birodalma -  
egyik -  felosztásáról rendelkező verduni szerződés Nyugat-euró
pai „hunok vagy magyarok" királyságáról is szól. Már 750-ből is 
van adat arra, hogy a türingiaiak megtagadták a zsarnok avar 
(onogur?) királynak fizetendő adót,... amire (ti. az adóztatásra) 
jószerivel csak Türingia és az avar illetékességi terület szomszé
dossága esetén kerülhetett sor (Vö. László, Múltunkról, 747. p.).

42 Más fordítás szerint tartományok. A szövegkörnyezet arra utal, 
hogy nem. vagy nemcsak országok fejedelmei értendők rajta, ha
nem törzs- vagy nemzetségfők csatlakozása is. Ami pedig az „or
szágok" kifejezés anonymusi értelmét jelenti, főleg a Kárpát-me
dence frank-bajor hűbéri függésben élő rokon törzseinek, nem
zetségeinek területeire vonatkozhat.

43 A kísérel a nomád fejedelmi udvarok (Priszkosz leírásában Attila 
udvarának is) fontos etnikai és egyben territoriális hatalom-kifeje
ző eleme. Tagjai a törzsek vagy törzsszövetség vezérein és tiszt
ségviselőin kívül a csatlakozott vagy hódoltatott etnikumok/nem- 
zetségek fejedelmei, nemzetségfői, illetve követül vagy túszul 
adott előkelőségei. Az uruszág -  ország -  egyik régi jelentése is 
„kíséret". Tőlünk „orszak" alakban és kíséret jelentéssel ment át a 
korabeli lengyel nyelvbe. Vö.: Mályusz Elemér: A középkori ma
gyar nemzetiségi politika (Századok, 1939. 257-294. és 385-448. 
p ): Az egynyelvű ország (Századok, 1941, 113-1398. p.).

44 Anonymus, 43.
45 Kézai, 76.
46 László Gyula pl. Csallány Dezső lelettérképei alapján maga is hi

vatkozik ausztriai területen lévő griffes-indás (későavar onogur) 
temetőkre (László. Múltunkról, 753. p.). másutt pedig saját ta
pasztalatai alapján is állítja, hogy a griffes-indás sírokban erős 
nagyál lattartó rétegnek is vannak nyomai (uo„ 724. p.).

47 Ezt a tájat Anonymus szerint Árpád vezérei hódoltatták. de -  fel
tehetően első honfoglalási onogur -  lakosait helyükön hagyták. 
Ez következik László Gyula megállapításából is (László. Múl
tunkról. 723. p.) arról, hogy egyebek közölt a Zsitva és Ipoly kö
ze is egyike azon területeknek, amelyeken nincs jele a X. századi 
honfoglaló magyarok jelenlétének. -  Ugyanezt igazolja Madaras 
László: A kettős honfoglalás történetének néhány településtörté
neti problémája c. tanulmányának adataival is (Acta Juvcnum. 
Szeged. 1999. 30-51. p.).

4li A sumer szójegyzékek szerint az úr szó jelentésváltozatai: őr. erő. 
erőd. vitéz/férfi (=vir). fegyveres szolga, kutya, oroszlán (ti.: ki
rályi őrállat), férfi. férj. Az úr-uralkodás/crőhalalom. valamint az 
úr-férj fogalompárokat a magyar szókincs is ismeri.

49 Csorna. 1245. p.
50 Csorna. 1245. p.
51 A Nap. a Hold és a csillagok az altáji kultúrában is főszerepű jel

képek. Itt azért tekintünk inkább a Kaukázuson túli kultúra felé, 
mert a vízszintes állású holdsarló, valóságos természeti jelenség 
alapján, ott vált kultikus jelképpé, s mint ilyen vonult be -  perzsa, 
horezmi, baktriai, turáni közvetítéssel -  a sztyeppéi kultúrába. 
Heraldikai szakkifejezés: a címerkép függőleges állását jelenti.

' '  Ha tanulmányunkban objektivitásra törekszünk, az ún. mezopotá
miai és sumer kérdés nem kerülhető meg. A jogtörténet nem azt 
vizsgálja, hogy lehetséges-e a 6-7. évezred előtti sumerek és a 
magyarság között genetikai kapcsolat. (Ennek vizsgálatára sent 
eszközei nincsenek, sem illetékessége. E tekintetben a jogtörté
netnek csak segéd- vagy társtudományi szerepe lehel.) De a jog
történet őskorának felderítése érdekében vizsgálnia kell azt. hogy 
a magyarság azokban a térségekben, amelyekben tartózkodott és 
különféle társadalmi formációkba szerveződött -  éppen, mert a 
szervezés eszköze a jog -. milyen kulturális és jogrendszeri kö
zegben s környezetben élt és teremtett kapcsolatokat? Tekintve, 
hogy azon népek, amelyekből a magyarság egésze ötvöződött, ős
történetük különböző korszakaiban közeli kapcsolatba kerültek 
az ókori kelet sumer és sumer jellegű (mezopotámiai: sumer, 
káld. akkád-babiloni; hurrita-urartui-hatti; Kaukázus-vidéki; 
méd, pártus, kusán. horezmi) népeivel és kultúráival is, az észlelt 
párhuzamok és analógiák figyelmen kívül hagyása és számbavé
telük elmulasztása ésszerűtlen kutatási koncepció volna. Tanul
mányunkban az utalások és a vizsgálódás kereteit ezek a szem
pontok határozzák meg.



Jog
54 Ninhurszag: ősi sumer istennő, „a hegycsúcs úrnője", kinek alak

ja a Kerka parti Szuzától Hattusasig számtalan helyen előkerült 
szoborlelettel dokumentáltan tovább élt a térben nyugatra eső. az 
időben későbbi ókori Kelet akkád-babilóniai. haiti és urartui kul
túráiban. Képünk urartui lelet. -  A hegy képjele általában orszá
got (is) jelöl a különböző kép-, illetve rovásírásokban.

55 Jclképtár. 25. p., 34. kép (Szemadám).
56 Ur városa: az Eufrátesz alsó folyása mentén épült, királysírjairól 

híres ókori sumer. káld. majd akkád város és királyság.
57 Haiti -  hettiták: a hattik Hattusas (ma: Bogazköy) központtal a 

később (Kr. c. XX-XIX. sz.-ban) kelet felől érkező hettita törzsek 
állal hattusasi bázissal alapított Hettita Birodalom őslakosai. A 
Hettita Királyság központosított katonaállam volt a Földközi-ten
ger északkeleti karéjában, a mai törökországi Anatólia és Szíria 
területén: hódításai időlegesen a későbbi Urartu táján a Méd Bi
rodalmat. Babylont. Ciprust és Egyiptomot is elérték. Fejlett jog
rendszerét a világ első ismeri törvénykönyveinek egyike jelzi. Sa
játos kultúrája erőteljes sumer hatást mutat. Hanyatlása a Kr. e. 
XI. században következett be.

58 Csorna. 1231. p.
59 Csorna. 1230. p.
60 Novák. J.: Rodové erby na Slovcnsku Kubínyiho zbierka Pecati. 

I. kötet: Kubínyiho zbierka Peíati; II. kötet: Peíovka zbierka 
peíati (Vydatel'stvo Osveta, 1980-1986.1. 248).

61 Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad magyar címerei (Corvina Ki
adó. Budapest. 1987. 40.. 146. ábra): Bertényi. 111. p.. 97. ábra:

K Inanna: a sumer Innin istennő hurri-heltita neve. az égbolt úrnő
je. „Természetének kettőssége" következtében kiválik a mezopo
támiai Pantheon istennői közül. Egyfelől harckedvelő, felfegy
verzett istennő, aki győzelemre segít, ugyanakkor ő a hatóereje, 
védnöke és megszemélyesítője a szexuális erőben (is) rejlő ter
mékenységnek. (Oppenhcim. A. Leó: Az ókori Mezopotámia. 
Gondolat Kiadó. Budapest. I9S2. 248-249. p. és Klíma. Josef: 
Mezopotámia. Gondolat Kiadó. Budapest. 1983. 165-167. p.).-  
A különböző korok és népek mitológiájában In-Anna. Innin. 
Ninni. Anat. Astarte. Istár/Esdár néven vitt szerepe a sumer pan- 
theon-cvolúció legjellegzetesebb példája. Ő ízisz, ö Aphrodité és 
Démétér. ö Vénusz és Minerva, ő a harcban segítő szkíta sztyep
péi Anahita. és ő a magyar ősvallás Boldogasszonya, aki Szent

Gellért térítő zsenialitása eredményéül a magyar kereszténység
ben az ősi Napbaöltözött Boldogasszonyként jelenik meg. S mi 
tagadás, országvédő és harcban segítő tulajdonságát Szűz Mária
ként is megtartotta, a Szent Islván-i országfelajánlásban. Szent 
László győzelmeinek és a hozzájuk kapcsolódó egyházalapítása
inak krónikaadataiban, illetve a hadi zászlainkra hímzett Madon
na-képek tanúsága szerint.

63 Novák. J.: Rodové erby na Slovcnsku Kubínyiho zbierka Pecati. 
I. kötet: Kubínyiho zbierka Pecati; II. kötet: Pet'ovka zbierka 
peíati (Vydatel'stvo Osveta. 1980-1986:1. 195. p.).

64 Ez azonban egyelőre még csak kutatási feltevés, amelynek elsőd
leges alapja a nemzetség honti ága jelképrendszerének kizáróla
gos keletisége.

65 Vö.: Györffy, 235., 253-254. és 301. p.
66 Hunt és Zotan olvasattal idézi Fehér Mátyás Jenő a salzburgi püs

pökség irataiból: Korai Avar Kagánok (Buenos Aires; 1972. 12. 
p.). A birtokvita színhelye a Sváb Jura.

67 A Mongolok Titkos Története. Fordította Ligeti Lajos (Gondolat 
Kiadó. Budapest. 1962).

68 László. Múltunkról. 918-919. p.
69 N. Nadzip 1968-as kiadású ujgur-orosz szótárában -  amint Fehér 

Mátyás Jenő idézi a Korai avar kagánok c. könyve 108-109. olda
lán -  a német névszóról úgy vélekedik, hogy a hajdani magyarok 
(onogurok?) a tőlük nyugatra lakó avarokat nevezték németnek.

70 A fcíövezés ceremóniája lehetett nagykorúsítö (Freisingi Ottó je
gyezte fel az iljú II. Géza 1147. évi „szokás szerinti" felövezését). 
vezéri vagy egyéb tisztségbe iktató, pl. királyavató hatályú. Vala
mennyi esetben közhírré, köztudomásúvá lételi szertartás. Ez 
esetben nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy az egyébként testőri 
tisztséget viselő Hunt és Pazman embereit, az őket szolgáló csa
pattest tagjait egyértelműen tájékoztassa arról, hogy ezúttal Ist
ván fejedelem a vezérük. Ő irányít, őt kell követni, védeni, men
teni. Később István, a döntő ütközet napján. Vecellinre ruházta a 
fővezérséget. Ennek ceremóniájáról nincs ismert adatunk.

71 Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (Gede Testvé
rek. Budapest. 1999. 219. p.).

72 László. Múltunkról. 927. p.
73 Tagányi Károly: A magyar jogi népszokások gyűjtésének szük

ségességéről (Budapest. 1919. 69-71. p.l.

DISPUTA____________
A z e rovatunkban megjelent írásokhoz, 

tanulmányokhoz szívesen várjuk olvasóink 
szakmai észrevételeit, írásait!

Kohler Frigyes:

A  jogállam válaszol

NÉHÁNY GONDOLAT 
EGY TÉNYÁLLÁSRÓL

BEVEZETŐ HELYETT
A Legfelsőbb Bíróság 2006. március 6-án nyilvános ülésen 

ítéletet hozott a háborús bűntett és más bűncselekmények miatt 
hálásra ítélt és kivégzett Kristóf László ügyében.1 Az alapítéle
tek ellen Kristóf László testvére nyújtott be felülvizsgálati ké- 
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relmet a Budapesti Katonai Bíróság.2 illetve a Legfelsőbb 
Bíróság3 által megállapított bűnösség miatt. Kristófot emberek 
törvénytelen megkínzása és kivégzése által elkövetett háborús 
bűntettben, fogolyszökés bűntettében és hatósági közeg elleni 
erőszak bűntettében mondták ki bűnösnek és végezték ki.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletében Kristóf Lászlót az emberek 
törvénytelen kivégzése által elkövetett háborús bűntett miatt 
emelt vád alól felmentette, az emberek törvénytelen megkínzá- 
sa által elkövetett háborús bűntettként értékelt cselekményeket 
4 rb. hivatali hatalommal visszaélés bűntettének minősítette, s 
emiatt, valamint a fogolyszökés bűntette és hatósági közeg elle
ni erőszak bűntette miatt indított büntetőeljárást megszüntette.'*

A ítélet kihirdetése felháborodást váltott ki a közéletben 
egyes értelmiségiek és szervezetek körében, s felháborodásuk
nak mind az elektronikus, mind az írott sajtóban hangot is ad
tak. Egyesek a „fasizmus rehabilitálásának” rémlátomásáról ír
tak. Az emocionális felhangoktól sem mentes nyilatkozatok azt 
sérelmezték, hogy a felmentő rendelkezés a Ságvári Endre3 - 
halállal végződő -  elfogásában részt vett csendőmyomozót 
mentesítette az emberek törvénytelen kivégzése által elkövetett 
háborús bűntett terhe alól. Álláspontjuk lényege szerint, mind
azok. akik az antifasiszta Ságvári Endre hatósági elfogásában


