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Az Árpád nevéhez fűződő honfoglalásnak a 
közismert dokumentumok alapján itt bemuta
tandó hadszervezeti, politikai és ügyleti szim
bólumai markánsan demonstrálják mindazt, amit a 

jelképtan és például a történeti antropológia egybe
hangzóan vall a szimbólumok lényegéről. Nevezete
sen, hogy a szimbólum nem rögzült jelentésű, hanem 
csak a kontextus függvényében -  olykor többszörös 
párhuzamú vagy kapcsolatú analógiákkal -  értelmez
hető. Ilyen természete folytán rendszerint sokjelenté- 
sü és sokféle vonatkozású, megértéséhez az adott kor 
és az adott kulturális környezet -  világkép, mitológia, 
mondák, hagyományok -  ismerete és tekintetbevéte
le szükséges.2

Az árpádi honfogla
lás hosszas felkészülés
sel, gondosan előkészített 
hadműveleti, áttelepedési 
és országszerzési politikai 
vállalkozása volt az európai 
sztyeppén élő lovasnomád 
népek dentumogeri, szkíta 
kultúrájú, zömmel türk- 
onogur-szabir etnikumai
nak. Mind az előkészületi, 
mind a végrehajtási stádi
umban jelentős szerepet 
kaptak az akciót leginkább 
jellemző szimbolikus cse
lekmények, nevezetesen:

-  előkészületül a vérszerződés, a hét fejedelmi sze
mély szövetsége és

-  a fejedelem- vagy vezérválasztás kazár módja,
-  a végrehajtási akció során a jelképiségében több-

Szádeczky-Kardoss Irma

A honfoglalás politikai 
szimbolikája1

szőrösen összetett fehérló-mondában megörökített 
szimbolikus hadüzenet és földvételi ügylet.

Mindezek rendeltetése egyenként és együttesen is 
az volt, hogy a terv és a végrehajtás sikerét minden

lehetséges -  jogi, diplomá
ciai és kultikus -  eszközzel 
biztosítsák.

I. A  vérszerződés jog
hatálya és a Hétmagyar 
Törzsszövetség

Anonymusnál az Álmos
nak tett szövetségi esküt 
a közismert vérszerződés 
pecsételte meg, amelynek 
a honfoglalás korában már 
több évezredes múltja volt 
a sztyeppén. Valójában az 

ókori Kelet kultúrájából ered -  egyik változatát a 
Bibliából ismerjük s különböző variációkban már 
az ókori Perzsiában' és a szkítáknál is adatolt gyakor
lat volt. A mi honfoglalásunk utáni sztyeppéi történe-

Vérszerzödés (László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról 
[1982] című könyvéből)



tét pedig leginkább a mongol testvérbarátság intéz
ményében, az andaságban követhetjük nyomon.4

A hadbavonuló harcosok egymás segítésére kötött 
magánszövetsége mellett ismeretes a békekötés, illet
ve a nemzetségek, törzsek szövetségi szertartásaként 
is.5

A magyar jogéletben a vérszerzödés szokása egy- 
egy esettel még a 14. és a 15. 
századból, sőt 1537-ben is 
adatolható.6 Legutóbb pedig 
sikerült egy vérszerződést 
Géza fejedelem és Szent Ist
ván korában is kimutatni.7 De 
élt e szokás hagyománya még 
a múlt században, sőt talán él 
még ma is a bukovinai székely 
magyarok népi jogszokási 
gyakorlatában, a testvériesü- 
lési szertartásban. Az egymást 
testvérré fogadó felek ujjúkat 
megsebzik, s a kicsorduló vért 
kölcsönösen megízlelve azon
túl testvérnek tekintik egy
mást.8 E népszokás külön ér
dekessége, hogy szertartása tö
kéletesen megegyezik az ókori 
pártus1' uralkodók Tacitus által 
feljegyzett szövetségkötö vér
szerződésével.10

Az ókori kultúrákban a vér 
az életerő, az élet jelképe volt.
Egyetemes volt a hit, hogy a véráldozat11 termékeny
séget, jólétet, sőt örök életet eredményez,12 akik pe
dig az áldozati vért megízlelik, azokat a szimbolikus 
vérrokonság szent köteléke köti egymáshoz.13 A Hét
magyarok vérszerzödése ezt az örökre szóló szimboli
kus vérrokonságot hozta létre a résztvevők és népeik 
között, szakrális köteléket, amelynek elárulása meg- 
becstelenít, s megvetést és pusztulást von maga után. 
A vérszerződési szertartás a jelképes (fiktív), de teljes 
joghatályú rokoni kapcsolatban résztvevőket egyen
jogú testvérré tette, vagy egyetlen (új) nemzetségbe 
tömörítette, illetve néppé -  esetünkben magyarrá 
-  avatta.14 A Hétmagyarok vérszerzödésével tehát, 
mint addig is mindig a sztyeppén, új törzsszövetség, 
új néven új nép született. Kötelék, amely belső vi
szonyban egyenlőséget'5 teremtett, kifelé pedig köl
csönös védelmi és támadó szövetségként funkcionált.

A vérszerződés szimbolikus vérrokonság-teremtö 
tartalmán túl a történelmi körülményekből az a politi
kai tartalom is következik, hogy nemcsak a törzsszö
vetség résztvevőinek belső viszonyát és pozicionális 
kapcsolatait a szimbolikus vérrokonság jegyében 
meghatározó rendeltetéssel jött létre, hanem azért is, 
hogy az Almossal szövetkezők ezáltal a Pannóniában 
talált előkelő nemzetségekkel szemben is „örökre” 
biztosítsák maguknak a honfoglalásban való részvé
telből eredő státuszt és az ország ügyeinek intézés
ében való mindenkori elsőbbséget. Ez, a történelmi

körülmények párhuzamában, a vérszerződési feltéte
lek rendszeréből is így olvasható ki.

A vérszerződés ilyen rendeltetését valószínűsíti 
a tény, hogy a honfoglalók nyilvánvalóan tisztában 
voltak a Kárpát-medence belső tagozódásával, et
nikai és birtokviszonyaival, a túlélő rokon avarok 
helyenkénti jelenlétével, feltehető területi („ősisé

gi”?) igényeivel. Számolni
uk is kellett mindezekkel, s e 
jogi relációk hatásával. Elemi 
érdekük volt tehát az elsőbb
ség vagy mellőzhetetlenség 
kellő időben való biztosítá
sa a vérszerződés által. Ezt a 
„kunokkal” való kijevi talál
kozás lefolyása, az ugyancsak 
hét kun vezér csatlakozása és 
a velük ugyancsak „pogány 
módra " kötött szerződés is va
lószínűsíti. Ezek a lehetséges 
és valószínű összefüggések is 
arra utalnak, hogy a honfog
lalás nemcsak katonailag volt 
alaposan megszervezett és 
előkészített művelet, de jogi 
és diplomáciai értelemben is. 
A korabeli törzsi tagozódású 
(szövetségi) társadalom és ál
lam jogrendjének magas szín
vonalát is mutatván.

A vérszerzödés kapcsán va
lamennyi krónikánk hét fejedelmi személyről, hét ve
zérről, hét kapitányról emlékezik, szinte plasztikusan 
domborítva ki a hetesség fontosságát. A 7-es a legő
sibb szent szám. A hetes jelcsoport, a hetes rendbe 
sorolás a szakrális teljesség, az égi eredet és küldetés 
legősibb szimbólumainak egyike.16 A hetes törzs
beosztás vagy hadrend szimbolikus jelentése tehát 
szintén ősi kultikus hagyományon alapul. A Hétma
gyar elnevezés, továbbá a Kürt és Gyarmat törzsek 
Kürtgyarmat néven egyetlen törzsbe tömörítésével 
a valójában 8 törzs hetes keretbe való szervezése, a 
hetes rend a magyar törzsszövetség sorsát determi
náló szakrális rendező elv volt, s oly nyilvánvalóan, 
hogy még a környezetünk is hamar kiismerte. Ennek 
következménye, hogy az augsburgi győzök a magyar 
foglyok közül éppen hét megcsonkított gyászmagyart 
küldtek haza a vereség hírével. A revanstól rettegő 
győztes preventív lélektani hadviselési gúnyolódása 
(mert valójában erről volt szó) -  és annak a törté
nelmi hagyományainkba mélyen beépült tragikuma 
-  nyilvánvaló bizonyság ebben a történelmi epizód
ban is a hetes rend sorsmeghatározó, szimbolikus je 
lentőségére.

Hadtörténészek sora mutatta ki, hogy a Lech-me- 
zei vereség közel sem volt oly jelentős, mint ahogy 
arra emlékezünk. Márpedig ha ez így van, akkor a 
tragikus emlékezet okára leginkább a lelki megráz
kódtatás kínálkozik magyarázatul, a sokk, melyet a

Szkíta vér- (testvér-)szerződés ábrázolása (Kul 
Oba-i szkíta vezéri kuigán arany ruhadisze)



lőrténeti uemle

megcsonkítva hazabocsátott hadfiak hetes létszáma, 
s velük a hetes rendbe szövetkezett magyarság sorsát, 
jövőjét determináló mágikus hetes szám által szimbo
lizált szakrális érték varázstörö, s ezáltal félelmetesen 
sorsrontó megcsúfolása okozott. Ezt a következtetést 
támasztja alá más oldalról a 942. évi hispániai kalan
dozás mór adata,17 mely a magyarságot hét vezér alá 
sorolja, de nem a törzsek élén álló fejedelmek egy
idejű felsorolásában, hanem kronologikus uralkodói 
sorrendben. Az Attila nevével kezdődő és éppen hét 
nevet tartalmazó névsor nem folyamatos -  csak a fel
tehető legjelentősebbeket nevezi meg s Árpád után 
nem személynévvel, hanem a „Hetedi”-k sorszám
névvel végződik:18 egyértelműen jelezve még ebben 
a felsorolásban is a hetes rend szervezeti és hagyo
mánybeli fontosságát.

A honfoglalás tehát -  a korabeli szokás és köztudat 
szerint -  e szimbólumok jegyében

-  a sikert és az életerőt biztosító vérszerződés ré
vén,

-  egymással szimbolikus vérrokonságba kapcsolt 
nemzetségek és törzsek együttes hadi vállalkozásá
ban,

-  a korabeli világkép szerint a legfontosabbat, az 
égi és földi teljességet, a küldetést, az égi rendelést 
szimbolizáló, egyben a sikert, és az ég oltalmát is ga
rantáló előkészítésben és szervezésben,

-  a mágikus hetes szám szimbolikus kötelékében,
-  s mindezen jelképes biztosítékok misztikus se

gítségébe és garanciájába vetett hittel indult, és bent, 
a Kárpát-medencében ugyancsak a siker biztosítá
sára segítségül hívott jogi és szakrális szimbólumok 
védelmében, a fehérló-monda eseményeivel foly
tatódott. Mely események szereplői a mágikus erő
ket szimbolizáló fehér ló, a meghódítandó országot 
szimbolizáló nyaláb fű, a tarisznya föld és a kulacs- 
nyi Duna-víz. II.

II. A kazár szokás szerinti pajzsra emelésről

Bíborbanszületett Konstantin bizánci császára 10. 
század közepén nála járt magyar követek, Tormás her
ceg és Bulcsú horka elbeszélése alapján azt jegyezte 
fel, hogy az Etelküzü nevezetű helyeken élő törkök első 
vajdájának, Levedinek a kazár kagán kegyéből kazár 
előkelő (hercegnő?) felesége volt. Ez a diplomácia 
nyelvén azt jelenti, hogy Levédi és az etelközi türkök 
kazár érdekszférában. Kazáriával függő viszonyban 
élő törzsek voltak. Az elbeszélés ugyanis így folyta
tódik: a kazár kagán „üzenetet küldött a türköknek, 
hogy küldjék el hozzá első vajdájukat, Levedit. Le- 
vedi tehát megérkezvén Kazária kagánjához, tuda
kolta, hogy mi okból hivatta öt magához? A kagán 
azt mondta neki, hogy 'azért hívattunk, hogy mivel 
nemes származású, értelmes és vitéz vagy, és a tür
kök közt az első, nemzeted fejedelmévé emeljünk, és 
engedelmeskedj a mi szavunknak és parancsunknak'. 
O pedig válaszolva a kagánnak azt mondta: 'nagyra

értékelem irántam való hajlandóságodat és jóindula
todat, és illő köszönetemet nyilvánítom neked, mint
hogy azonban nincs elég erőm ehhez a tisztségedhez, 
nem fogadhatok szót neked, azonban van rajtam kívül 
egy másik vajda, akit Álmosnak neveznek, akinek fia 
is van, név szerint Árpád; ezek közül akár Álmos, 
akár a fia Árpád legyen inkább a fejedelem, aki ren
delkezésetekre áll ’. Megtetszett annak a kagánnak ez 
a beszéd, és embereit vele adván, a türkökhöz küldte 
őket, és ezek megbeszélték ezt a türkökkel, a türkök 
pedig jobbnak tartották, hogy Árpád legyen a feje
delem, mintsem atyja Álmos,19 minthogy tekintélye
sebb volt, s egyaránt nagyra becsülték bölcsességé
ért, megfontoltságáért és vitézségéért, s rátermett volt 
erre a tisztségre, és így a kazárok szokása és törvénye 
szerint pajzsra emelvén, fejedelemmé tették. Ez előtt 
az Árpád előtt a türköknek más fejedelmük sohasem 
volt, s ettől fogva mindmáig ennek a nemzetségéből 
lesz Turkia fejedelme.”

Sokféle értelmezése van ennek a feljegyzésnek. 
Mi ezek kiegészítéséül -  olykor utalva is rájuk -  azt 
vizsgáljuk meg, hogy mi következtethető ezen hír
adás jog i relevanciáiból.

Mindenekelőtt az, hogy Levédi nem önálló, és még 
csak nem is szövetséges fejedelem vagy vezér volt, 
hanem a türkök -  vagy onogurok -  kazár függésbe 
került, hódolt vagy hódoltatott részlegének egyik vaj
dája, aki tekintélye, rangja, katonai ereje, képességei 
révén a többi közül kiemelkedő vezér volt, s ennek 
-  valamint az óbolgár királylajstrom alapján feltéte
lezett Atilla-Imik/Csaba-Kovrat-Bat Baján vonalon 
való leszármazása -  révén részesülhetett a kazár há
zassági kapcsolat kitüntetésében. Függő helyzeté
nek egyértelmű jele az a mód, ahogyan a kagán őt 
maga elé rendelte, nemkülönben az a mód, ahogyan 
Levédi az iránta való hajlandóságért és jóindulatért 
illő köszönetét mondott!... Levédi és a fősége alatt 
álló -  onogur vagy/és türk -  törzsek függése tehát 
e leírás alapján nyilvánvaló. Nincs rajta mit tagadni. 
Legfeljebb arra következtethetünk bizonyos jelekből, 
hogy nem a honfoglalásra készülő egész törzsszövet
ség állt ebben a kazár alárendeltségben, hanem csak 
egy részük, azok, akiket a feltehetően szabad státuszú 
türk-szabir törzsekkel való vérszerzödési szövetség 
szakított ki a kazár függésből.20

De nézzük tovább, mivel hárítja el magától Levédi 
a kagáni kegyet: „minthogy azonban nincs elég erőm 
ehhez a tisztségedhez, nem fogadhatok szót neked”. 
Ha nem tette volna hozzá azt is, hogy „nem fogadha
tok szót neked”, akkor az erőtlenségre való hivatko
zás önmagában akár azt is jelenthetné -  amire Kristó 
Gyula is következtet21 hogy Levédi így hárítja el 
magától a nem vállalt kliens bábfejedelemséget. A 
„nem fogadhatok szót” azonban ennél többre, kife
jezett akadályra utal. S hogy ez mennyire így van, s 
nemcsak szóvirággal leplezett önérzetről van szó, az 
a korabeli sztyeppéi jogszokásból következtethető.

A sztyeppéi jogszokás szerint azok a népek, ame
lyek elveszítették önállóságukat, vagyis más hatal-



makkal függő viszonyba, tehát szolgaságba keve
redtek, e helyzet jogkövetkezményeként süllyedtek 
úgynevezett pufferszerepbe, így lett osztályrészük az 
elöhadbeli szolgálat, és így váltak gyepűőrző perem
néppé. Ebből az alárendelt szerepből csak hadi ér
demek árán lehetett egyénileg vagy csoportosan ki-, 
illetve a szabad emberek s népek társaságába vissza
emelkedni. Ez a degradálódás egyúttal azt is jelentet
te, hogy az adott nép, törzs és annak vezére elveszí
tette a szabadokkal való egyenrangúságát, vagyis: ha 
volt a vérszerzödők között szabad törzs, a kazár alá
vetettség Levédit -  bármilyen nemzetségi tekintélye, 
bármennyi embere és kagáni támogatottsága volt is

alkalmatlanná tette a Hétmagyarok szabad törzsei 
fölötti fejedelemségre. Levédi tehát valóban gyenge 
volt a tisztségre, de nem a kora vagy testi erőtlensége 
miatt, hanem jo g i értelemben. („Nincs elég erőm” = 
nincs jogom.)

A feljegyzés szerint a kazár követek a kagánnak 
immár Almos megválasztására tett javaslatát „meg
beszélték” a tanácskozó magyarokkal, tehát bekap
csolódtak azok vezérválasztó tanácskozásába. Ebből 
azonban túlzás volna a kagáni befolyás különös súlyá
ra következtetni. Különösen, ha azt látjuk, hogy Ka
záriának gyakorlatilag semmilyen, számára előnyös 
befolyása nem volt a vezérválasztásra. A sztyeppéi 
jogszokási háttér előterében az a tény, hogy a kagán 
követei részesei lehettek a magyarok tanácskozásá
nak, nem jelent többet, mint egy diplomáciai gesz
tust. De vajon meddig terjedt ez a defenzív, konflik
tuskerülő diplomácia? Feltétlenül beletartozott-e az 
is, hogy a magyarok a kazárok szokása és törvénye 
szerint emeljék pajzsra a fejedelmet?

Ennek mérlegeléséhez is a jogi hátteret kell meg
vizsgálnunk.

Az ókori kultúrákban kialakult szokás szerint a 
jogélet a köztudomásra épült. A köztudomás alakítá
sának, vagyis a közhírré tételnek -  egyben a legiti
mációnak is -  részben a látványosság és a szabályo
zott szertartásszerüség, részben a tárgyi és cselekvési 
szimbolizmus volt az eszköze. Ilyen volt például a 
pajzsra emelés is. Ez tette egyértelművé mindenki 
számára, hogy fejedelmet választottak, és hogy ki 
a fejedelem. Ez általános sztyeppéi szokás lehetett, 
ami azonban nem zárja ki, hogy az egyes népeknél 
más-más szertartási koreográfia szerint kellett annak 
történnie, mert az adott körben csak így volt joghatá
lyos az aktus.22 így nyilvánvaló, hogy Tormás és Bul
csú beszámolójában a kazár szokás emlegetése nem 
a kazár függést jelzi, hanem -  a magyar szokástól 
eltérő jelleg kiemelésével -  az aktus közlési jellegét 
és szerepét hangsúlyozza. Ami akkor, közismert szo
kás lévén, bővebb magyarázatot Konstantin császár 
feljegyzésében sem igényelt.23 Mindenki tudhatta, 
hogy a ceremónia a kazároknak szólt, nem a magya
roknak.

Anonymus szerint -  aki egyébként erről a kazár 
módra történt pajzsra emelésről nem ír (és ez lénye
gesnek tűnő momentum) -  Árpád apját, Álmost a hét

vezér azért választotta főfejedelemmé, mert Atilla le
származottja, s így egyéb alkalmassági tulajdonságai 
mellett azért is a legalkalmasabb, mert jogalapot biz
tosít Atilla földjének birtokbavételére.

Márpedig éppen Atilla az, akiről krónikáink sze
rint a magyar történelmi köztudomás azt tartotta szá
mon, hogy egy Cezunmaumál/Zeiselmauemél aratott 
győzelem után „a hunok római módra királyukká 
tették”. Holott Attila legitim vezér és uralkodó volt, 
akár mint Bleda társuralkodója, akár pedig mint Ble- 
da halála utáni egyeduralkodó! De ugyanebből a ma
gyar köztudomási forrásból tudjuk azt is, hogy Atilla 
„sátrait is a különböző országok módja szerint szokta 
vala készíttetni”, és istállóiban is különböző orszá
gokból származó lovak sokasága volt. Priszkosz ré- 
tor még azt is feljegyezte, hogy Atilla táborában az 
ő háza vagy sátra állt a legmagasabb ponton, maga
sabb helyre a bizánci (római) követek sem verhették 
sátrukat.... Márpedig ez is a jogélet szimbolizmusa 
jegyében alakult így. Mert ezek mind olyan szimbo
likusjelek, amelyek mindenki számára egyértelművé 
tették a hatalmi helyzetet és a hierarchikus viszonyo
kat. Evégett, a közérthetőség érdekében, a közhírré 
tétel eszközeként volt szükség a különböző népek 
szokása szerint készült vezéri sátrakra, a különböző 
népek szokása szerint felszerszámozott lovakra és a 
római módra történt királlyá tételre. Mert hol és mikor 
került rá sor? A hagyomány szerint egy Róma seregei 
fölött aratott győzelem után és annak helyszínén, a 
legyőzött és hódoltatott rómaiak, illetve szövetsége
seik jelenlétében! Az értelmezésnél azt sem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy -  amint Priszkosz 
rétor ezt is feljegyezte -  Atillát épp Róma haragította 
meg azzal, hogy nem uralkodói, hanem csak vezéri 
címmel titulálta, holott ő Isten kardjának birtokosa
ként a világ urának tartotta magát. így a római mód
ra véghezvitt királyavató ceremóniának nyilvánva
ló rendeltetése az volt, hogy a legyőzöttek előtt, az 
általuk ismert római szokás szerint, az ö számukra 
érthető szertartással deklarálja, s tegye egyértelművé 
és köztudottá Atilla uralkodói mivoltát. Nyilvánvaló, 
hogy a választási ceremóniába burkolt üzenet magá
nak Rómának (is) szólt.

Valószínűleg nem Atilla találta fel ezt a módszert, 
hanem az szükségszerűen alakult ki a folyton hadban 
álló, más és más törzseket vagy népeket meghódító 
keleti törzsek, törzsszövetségek és birodalmak hata
lomgyakorló, hadvezetési és diplomáciai jogszoká
sában. Ezért akkor is a korabeli diplomáciai jogszo
kás lényegét mutatja, ha valójában ilyen történelmi 
esemény nem is volt -  legalábbis krónikáinkon kí
vül más adat nincs ilyen eseményről - ,  és ha csak 
mint lehetséges Róma-leckéztető megoldás, csupán 
mondái elemként (toposz) épült be a magyar Attila- 
hagyományba. Ugyanis a mondák, hagyományok 
nemcsak a történelmi események néphagyomány 
szerinti emlékei, de az adott kultúra adat- és mintatá
rai is egyben, amelyekben az egyes történetek a kü
lönféle élethelyzetek megoldásának tantörténeteiként
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is funkcionálnak. Ám a megoldást bennük mindig az 
adott társadalmi és jogélet szabályai határozzák meg, 
ezért alkalmasak a korabeli szokások rekonstruálásá
ban való alapulvételre.

Mindezek tanulságaként nem alaptalanul feltéte
lezzük, hogy a kazár módra történt pajzsra emelés 
egyáltalán nem a szokás átvételét vagy a kazár fő
hatóság tényleges vagy 
konspiratív elismerését 
jelzi, hanem ellenkező
leg, éppen a függetlenség 
jegyében történt fejede
lemválasztás deklarálását 
és a kazárok tudomására 
hozatalát jelenti.

Amiként Atilla is már a 
hunok királya volt amikor 
római módra (is) királlyá 
tették, úgy az is bizonyos, 
hogy Árpád sem a kazár 
módra történt pajzsra eme
léssel vált a magyarok főfejedelmévé. Ahhoz ugyanis 
a hun és magyar legitimitásii aktusra volt szükség, 
hogy valaki hun vagy magyar legfőbb uralkodó vagy 
vezér lehessen.

Van a magyar történelemnek még egy olyan ese
ménye, amelyről a korai krónikái feljegyzések Atilla 
és Álmos, illetve Árpád hatalomba emelésének leírá
sához hasonló módon emlékeznek meg. Szent István 
királyról jegyezték fel, hogy a Koppány elleni hadba- 
vonulásának kezdetén Hunt és Paznan sváb lovagok 
a Garamnál -  avagy a Garamban -  „ német módra " 
övezték fel. Ennek is többféle értelmezése van: leg
inkább a bajor függés, de legalábbis az idegen befo
lyás hangsúlyozásával. Azt az anomáliát pedig, hogy 
egyes krónikák a Garamban, mások szerint a Garam
nál írják a felövezést, elfogadottan Esztergom német 
Gran nevével magyarázva szokás feloldani. Minden 
valószínűség szerint tévesen.

László Gyula állapította meg,24 hogy az öv a nép- 
vándorlás-kori -  tehát keleti -  népek egyik legfon
tosabb társadalmi rangjelzője. Már a hunoknál is a 
szabadság és a rang jele, s valamely tisztségbe való 
beiktatás eszköze. Ez a szerepe az avar korban és a 
honfoglaló magyarok körében is nyomon követhető. 
De jelek vannak a szokás európai idegenek által való 
átvételére is.

Más helyen már felvetettem annak erősen valószí
nűsített lehetőségét, hogy Árpád-kori nyugati vendé
geink nagy része nem germán-német-sváb-cseh stb. 
jövevény, hanem olyan hun és avar eredetű nemzet
ségek, akik a hun és avar birodalmak nyugati gyepű- 
régióiban, esetleg ott is széttelepítve, de identitásuk 
megőrzésével élték túl az összeomlást és a rájuk tele
pedett Karoling-időket. Közéjük tartoztak a Svábföld- 
röl jött Hunt és Paznan (Hont és Pázmány) lovagok 
is, népes kíséretükkel. Ám ha ez így van, akkor vajon 
mit jelenthet a „német módra” történt felövezés? Kü
lönösen, ha azt feltételezzük, hogy Hunt és Paznan

-  s az őket kísérő vitézek -  hun vagy avar eredetűek, 
tehát sztyeppéi szokás náluk is a felövezés.25

Ennek az a valószínű magyarázata, hogy -  ami
ként az övék díszítésében is vannak eltérések -  a fel- 
övezési szertartás is eltérő lehetett a hunok-avarok és 
a magyarok körében. S valóban lehetett, hiszen akár 
ugyanazon szokás is eltérővé válhat, ha az egyik nép,

kiszakadva természetes 
etnikai közegéből, idege
nek közé kényszerülve -  a 
legtermészetesebb túlélő 
és önvédelmi reflexszel 
-  szokásait, különösen ha 
azok kultikus tartalmúak, 
századokon át a változtat- 
hatatlanságba merevítve 
konzerválja; míg a ter
mészetes etnikai és kul
turális közegében maradt 
másik nép vagy néprész, 
szokásait és jelképeit az 

életmód változásai által befolyásolva, folyamatosan 
alakítja.

Egy inkvizíciós vizsgálati regiszter késő Árpád- 
és kora Anjou-kori adatai26 szerint Magyarországon 
a régi rítushoz kötődő falusi környezetben, a serdült 
fiúk ős(vallás)i szokás szerinti, „pogány” módra való 
férfivá-harcossá avatása -  a köznépi gyakorlatban, s 
még abban az időben is -  szintén folyóvíz partján, 
vízbe meriiléssel/arclemosással és felövezéssel tör
tént!

Vessük mindezt egybe a Garamban vagy Garam
nál (és nem Esztergomban, Esztergomnál) lokalizált 
esemény „német” módjával!... És máris nem olyan 
idegen befolyást sugalmazó az egész történet.

De mi szükség lehetett mégis a „német módra” ki
vitelezett ceremóniára?

A Krónika nem egyszerű (nagykorúsító, harc
képesítő) felövezésröl beszél, hanem karddal való 
felövezésről. Ami -  ez esetben, feltehetően -  a fö- 
vezéri beiktatás aktusa. Azért volt rá szükség, noha 
István akkor már fejedelem, s ebből eredően vezér 
is volt, mert seregében akkor -  amint a történelem is 
tanúsítja -  nemcsak magyariak harcoltak, akik szá
mára nyilvánvaló volt mind fejedelmi, mind fövezé- 
ri mivolta, hanem Vecellin, különösen pedig a test
őri szerepű Hunt és Paznan vitézei is, akik számára 
egyébként Vecellin, Hunt és Paznan voltak a vezérek. 
Velük kellett az ő szokásaik szerinti német módival 
tudatosítani, számukra kellett így köztudomásúvá és 
egyértelművé tenni, hogy ebben az ütközetben ki a 
legitim fővezér, kinek a parancsait kell teljesíteniük, 
s kit kell tűzön-vízen át követniük, s testőrként men
teniük, őrizniük!

Megállapíthatjuk tehát, hogy a karddal való felöve
zés német módja sem a magyar szokások elhagyását 
jelenti, hanem éppen hogy az ősi szokások szellemé
ben történt, Atilla, a hét vezér, Álmos és Árpád szo
kásainak követésével.

Honfoglalás kori lovas temetkezés Orosházáról (László 
Gyula: Árpád népe című könyvéből)
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Nyilvánvaló tehát, hogy az idegen módi alkal
mazása mindhárom esetben az idegeneknek szólt. 
Ahogy Attila sem a „római módra” történt királlyá 
tételtől lett hun uralkodó, úgy Almost vagy Árpádot 
sem a „kazár szokás” szerinti pajzsra emelés tette a 
Hétmagyarok főfejedelmévé vagy fővezérévé, és Ist
ván se a „német módra” történt felövezéstöl lett fe
jedelem vagy király. Lényegét tekintve mindhárom 
szimbolikus aktus köztudomási jellegű és diplomáciai 
jelentőségű; s nem a magyaroknak, hanem Rómának, 
Kazáriának, valamint Vecellin, Hunt és Paznan vité
zeinek szóló, római, kazár és „német" szokásokkal 
kódolt információ volt.

III. A  fehér ló, valamint a fű, föld és víz cseréjé
nek szimbolikus szerepe a honfoglalás esemé
nyeiben

A Közel-Keletről, odébb pedig Perzsiából, Kíná
ból. majd a szkítáktól már ókori adatok is vannak -  a 
háziasított ló naturális használati és vagyoni, vala
mint az ebből eredő ügyleti értéke mellett -  „a” ló, 
különösen a fehér ló kultuszára,21 részben kultikus, 
részben jogéleti és többféle diplomáciai szimbolikus 
szerepére, mely legmarkánsabban a sztyeppéi lovas 
népek körében teljesedett ki.28 A magyar őstörténeti 
hagyományban a ló szinte valamennyi ismert antik 
szerepében megtalálható. A különféle lovastemetke- 
zéses sírok tanúsága és Anonymus Tarcal-hegyi ló
áldozati adata kultikus szerepüket mutatja. A kijevi, 
ladomériai és halicsi ruszoknak a fejedelemségeik 
önállóságának meghagyása fejében adott több ezres 
lóajándéka részben mint a függetlenség váltságául 
adott naturális vagyoni érték, részben mint diplomá
ciai ügyleti szimbólum funkcionál.29

A lókultusz legközismertebb magyar története 
az úgynevezett fehérló-monda, melynek eseményei 
Anonymusnál és (Kézai gestája kivételével) többi 
krónikánkban is megjelennek. A különbség csak az, 
hogy a pogány mondái hagyományoktól elzárkózó 
racionális Anonymus gestája csak az alapul szolgáló 
történet jogi és diplomáciai (ügyleti) elemeit ismerte
ti, míg krónikáink a mondái, kultikus szálat is bele
szövik a történetbe.

Anonymusnál Árpád Salánnak 12 felszerszámo- 
zott fehér lovat küld „ajándékul” (másutt csak egy 
nagy fehér lovat), s cserébe a Duna vizéből kér két 
korsónyival, s egy nyalábbal Alpár homokjának fü
véből. Salán csak utóbb tudja meg, hogy a lóajándék 
földjének vételára volt. Később ugyanígy vásárolták 
meg Mén-Marót Bihar-országát is. Az anonymusi 
változatban a ló és a lószerszám, illetve a víz és a 
fű látszólag csupán ügyleti szimbólumok, cseréjük is 
csupán szimbolikus adásvételi aktus, amelynek létre
jöttét végül is a legradikálisabb diplomáciai eszköz
zel, fegyverrel kényszeríti ki a hódító.

Már említettük, hogy Kézai egyáltalán nem ír erről 
a szimbolikus diplomáciai jogügyletről.30 Viszont az
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úgynevezett Őskrónikában,31 majd például a Képes 
Krónikában, sőt Thuróczynál is, megkettőződik és 
regényes mondái gazdagsággal teljesedik ki a szim
bólumok szerepe.

A krónikák elsődleges történeti és szimbolikus sík
jában  a ló még nem szerepel. A kémül küldött követ, 
Kusid feladata ekkor még csak annyi, hogy a Duna 
vizéből, Pannónia földjéből, s a mezők füvéből kós
toló mustrát vigyen a vezérek hungi határon ütött 
táborába. Ott azonban nemcsak szemügyre veszik 
és megbecsülik az új ország javait, hanem -  és ez 
a legfontosabb esemény -  áldozatot mutat be velük 
Árpád a Mindenható Istennek. Ez az áldozat fejezi 
ki -  szimbolikusan bár, de a legpontosabban -  a hon
foglalás célját és politikai koncepcióját.

Ennek bizonyságául tekintsünk vissza néhány év- 
ezrednyi messzeségbe, abba a távoli kultúrába, mely
nek -  fokozatos megismerése nyomán, valószínűleg 
szabír örökségül -  ma már nem egy eleme mutatható 
ki a sztyeppéi népek, közöttük a magyarok kultúrá
jában is.

Mit tett Árpád a mintául hozott Duna-vízzel? 
Megtöltötte vele ivókürtjét, és „minden magyar szí
ne előtt kérte a Mindenható Isten kegyelmét erre az 
ivókürtre, kérte, hogy adja nekik az Űr mindörökre 
ezt a földet”. Eszerint itt a víz, mint szimbólum, az 
országszerzés szakrális szertartási eszköze.

S mit mond egy Kaukázuson túli epikus emlék az 
alvilági útján közvetlen életveszélybe került Innin
-  ott éppen országvédő. hadat segítő, termékenységi
-  istennő életre keltéséről?

Ennek során Enki isten:
„Egy emberkét teremt,
Egy alakocskát teremt.
Az élet fiivét adja,
Az élet vizét adja,
Egyőtök az élet füvét hintse rá,
Másótok az élet vizét hintse rá,
És Innin talpra áll. ”32

Ebben a vegetációs körforgást mintázó alvilági 
történetben a víz -  a fűvel együtt -  a regenerálódás, 
az újjászületés mitikus szimbóluma,33 varázserejü, 
életadó és feltámasztó szakrális szertartási eszköz, 
amivel ha valakit meghintenek, az meggyógyul, fel
éled, feltámad.

Felmerül a kérdés: vajon Árpád szertartásának, 
abban a Duna vizének és Alpár füvének nem az volt-e 
az ősi szimbolikus hagyományok meghatározta célja 
vagy rendeltetése, hogy a fűvel és vízzel felélessze 
a magát Atilla leszármazottjának és örökösének tar
tó dinasztia birodalmát, s azon -  Árpád személyében
-  az ősnek tekintett hun Atilla hatalmát? Immár 
„mindörökre” kérve és biztosítva is maguknak a föld 
átengedését.

Vajon nem az ókori keleti, majd szkíta világkép 
magyarázza-e meg ezen szertartás szimbolikus tartal
mát? Amely szerint a föld az Isten tulajdona, aki ne
künk annak csak a használatát engedi át. S minthogy 
a királyi hatalom is isteni eredetű,34 ezért az országgal



történeti a e n le1
a király tettei által az Isten rendelkezik, aki, ha elado
mányozza is a föld egy-egy darabját, az nem szűnik 
meg Istené lenni. Pontos mása ennek a felfogásnak 
az a középkori magyar joggyakorlat, amely szerint az 
adománybirtok a nemzetség kihalásakor visszakerül 
a király rendelkezése alá, ahogy -  ezt a Szent Korona 
speciális szerepére is tekintettel -  a magyar történelmi 
közjog mondja: visz- 
szaszáll a Koronára.
A Koronára, mely az 
idézett fölfogás sze
rint ugyancsak isteni 
eredetű, akárcsak a 
királyság, a jog és a 
bíráskodás hatalma.
Ezt a szemléletet és 
jogfelfogást tükrözi a 
Képes Krónika, ahol 
a föld „átengedését”, 
illetve „örökhaszon
bérletét” emlegeti, és
-  ami nagyon fontos
-  már a magyar tör
téneti jogi terminoló
gia is, amely határo
zottan differenciál az 
adom ány-,, b irtok ” 
és a fold-,, tulajdon " 
között, és amely sze
rint a birtoklás sze
mantikailag máig is 
a tulajdontól eltérő -  olykor vele együttjáró, olykor 
attól elkülönülő -  használati jogcím.

Árpád tehát a földnek nem tulajdonul adását, ha
nem örök birtoklását kéri a Mindenható Istentől, a 
Duna-vízzel telt ivókürt megáldásában. Valamennyi 
forrás a Duna vizéről beszél, akár Salánt, akár Szva- 
toplukot teszi az alkuban a honfoglalók partnerévé. 
Ez egyúttal azt is valószínűsíti, hogy bármilyen más 
víz nem is lett volna alkalmas sem a szakrális áldoza
ti szertartás, sem az adásvételi szimbólum szerepére. 
Ennek okáról is Anonymusnál találunk tájékoztatást: 
„A földet -  mondja Árpád -  amely a Duna és a Ti
sza között terül el, azon kívül a Duna vizét, amely 
Regensburg fe lő l Görögországba folyik, a magunk 
pénzén szereztük m eg”, tudniillik a 12 szerszámos 
fehér lóért. Regensburg, a frank vazallus bajor her
cegi székhely ugyanis a valamikori Duna menti hun
avar területek, majd a magyar fejedelemség nyuga
ti gyepűinek határán van, az aldunai szakasz pedig 
akkor a keleti gyepükön túli görög (bizánci) terület 
volt. S bár ezt a gesta-magyarázatokban másként szo
kás értelmezni, a történelmi környezeti és földrajzi
-  vagyis a geopolitikai -  viszonyokból következően 
nyilvánvaló, hogy a Gesta itt félreérthetetlenül az 
Atilla örökébe lépő Árpádnak e két határpont közötti 
Duna-szakaszra -  a Duna mentén teljes egészében 
minden valamikori hun és avar birodalmi területre 
és gyepűre -  támasztott jogigényét deklarálja!35 Ezért

kellett a Mindenható Isten áldását a Duna vizére, a 
Duna vizével telt ivókürtre kérni. S ezért kellett Sa- 
lánnak vagy Szvatopluknak is Duna-vizet küldeni a 
lóért vagy lovakért cserébe.

Ezt, a szertartásban szimbolikusan kifejezett terü
leti és jogigényt juttatják érvényre a Kárpát-medence 
elfoglalását folyamatosan követő -  Anonymusnál is

elkülönítés nélkül 
elsorolt -  nyugati 
hadjáratok és a gye
pűknek a Duna men
tén, az Ennsig, illet
ve a Szeret-Dnyesz- 
ter-vonalig való ki- 
terjesztése is.

Figyelemre mél
tó, hogy a hagyo
mány szerint Ár
pád csak e kultikus 
szertartás után lépett 
fel Salánnal, illetve 
Szvatoplukkal és 
Mén-Maróttal szem
ben a szimbolikus 
vásárhoz vezető te
rületi igénnyel.

A krónikák má
sodlagos történeti 
és szimbolikus sík
jában csakúgy, mint 
Anonymusnál a ló

ajándék, valamint az érte kért föld, fű és víz cseré
jében a gazdagon felszerszámozott ló vagy lovak a 
maguk naturális értékével, a föld-, a víz- és a füminta 
pedig egyrészt a követelt ország természeti értékei
nek jelképeként, másrészt a meghódolás,36 illetve az 
arra felszólító különbeni hadüzenet szimbolikus je 
leként vesznek részt, s hozzák létre azt a sztyeppéi 
szokás szerinti adásvételi és egyben diplomáciai jo g 
ügyletet, amelynek alapján Árpád és vezérei immár a 
sztyeppéi jog teljes legalitásával követelik a földnek 
és népének átadását, a magyarok hatalmába bocsá
tását. Ez tehát már a hódítás és meghódolás jelkép
együttese, melynek emléke nyilvánvalóan alapvető 
politikai fontosságánál fogva maradt fenn Anonymus 
gestájában és korai történelmi dokumentációnknak 
szinte valamennyi krónikájában. (Feltehető, hogy 
Kézai müvének erről való hallgatását is valamely po
litikai szempont, legvalószínűbben a kunok befoga
dási-beilleszkedési problémái aktualizálták.)

Ám Anonymus szerint Árpád nemcsak tizenkét 
fehér lovat küldött Salánnak ajándékul, hanem tizen
két tevét és tizenkét kun fiút is, feleségének pedig ti
zenkét nagyon ügyes orosz leányt, továbbá tizenkét 
hölgymenyétprémet, tizenkét nyestbőrt és tizenkét 
aranyos köntöst.37 A teve málhásállat, s mint a hali- 
csiak ajándéka is jelzi,38 a sztyeppén is használatos 
volt. S ha a halicsi ajándék valóságos volt, talán ab
ból származott Salán tizenkét tevéje is. Mindenesetre
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az útrakelésnél hasznavehetö kun fiúkkal és ügyes 
orosz lányokkal együtt a távozásra való felszólítás, 
az uralomátvétel szimbólumegyüttese is lehetett ez a 
sokféle ajándék.39

***
Összefoglalásául tehát mindannak, amit az itt tárgyalt 

szimbólumok jelentéséről tudunk, s mindannak, amit az 
anonymusi Gesta Hungaroprum, a krónikák a Salánnal 
vagy Szvatoplukkal és Mén-Maróttal való egyezkedés
ről, földvételről, szertartásról és áldomásról írnak, jogi 
és jogtörténeti információtartalma a következő:

-  a lovasnépek a számukra legfontosabb -  az életet 
jelentő -  javaknak, köztük a lónak és a lószerszám
nak -  nyeregnek, kantárnak - ,  valamint a földnek, 
víznek és a legelők füvének, egyrészt és elsősorban 
kultikus értéket, másrészt (a csereértékben) jelképes 
jogi relevanciát tulajdonítanak;

-  következésképp ezek a javak, mint kultikus és 
jogi tartalom hordozói, egyszersmind kultikus és jogi 
jelentésű szimbólumok is;

-  s mint szimbólumok válnak egyfelől kultikus 
szertartás, másfelől jogi aktus eszközeivé avagy ki
fejezőivé.

Eszerint Árpádnak a Duna vizével telt ivókürtre ál
dást kérő szertartása a honfoglaló magyarok szakrá
lis szerződése volt Istennel a fö ld  átengedésére, örök 
birtokba adására. S a szerződés szakrális erejénél 
fogva hitbeli biztosítéka is a föld örök birtoklásának, 
az óhajtott végleges haza megteremtésének.

Tehát a honfoglalás politikai programjának végre
hajtási szakaszára is kiterjeszthető az a megállapítás.

Jegyzetek_____________________________________

1 Előszó helyett: Anonymus Gesta Hungaroruméaak -  és króni
káinknak -  értékét nemcsak a honfoglalás történetének a korabeli 
köztudomás és történelmi közemlékezet szerinti leírása adja, ha
nem azok az adatok is, amelyek egy-egy jogszokási jogintézmény 
rekonstruálását teszik lehetővé. Ilyen, az ősi jogrendre utaló adat 
például a törzsszövetség létrehozásának szerződési módja, vagy 
a Duna-Tisza-közi és a Tiszán túli térségben a sztyeppéi jog 
egyik speciális intézményének, a földvételnek többszöri leírása. 
Ezen jogintézmények történeti előzményei, valamint a sztyeppéi 
és transzkaukáziai jogemléki vagy kultikus párhuzamokkal való 
egybevetése a jogtörténeti vonatkozásokon túlmutató következ
tetésekre is alkalmat ad. -  A krónikák és a szóbeli hagyományok 
gyakran vonnak össze hasonló sorsú történelmi személyeket, 
hasonló, de különböző idejű történelmi eseményeket, s olykor 
szakrális, mondái magyarázatot is fűznek hozzájuk. Egy vonat
kozásban azonban következetesek: a  történet hitelesítő kerete
it minőig a társadalmi élet keretei adják, amelyek legstabilabb 
alapja -  vagy váza -  a jog. amely a társadalmi életet, intézmé
nyeket, lehetőségeket és konzekvenciákat szabályozza. Ezért a 
krónikákat és a mondái emlékeket a korabeli jogélet hitelesebb 
tanúinak tekinthetjük, mint a gyakran pillanatnyi aktualitások 
szerint magyarázott Írott történelmi emlékeket.
2 Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám 
György. Jelképtár (6. kiadás. Helikon, 2000, 7. p.; a továbbiak
ban: Jeiképtár); Történeti antropológia. Szerk.: Sebők Marcell 
(Replika Könyvek. Replika Kör, Budapest, 2000. 90. és 163. p.)
3 Comides Dániel (1732-1789): Értekezés a régi magyarok val
lásáról. In.: Az ősi magyar hitvilág. Szerk.: Diószegi Vilmos 
(Gondolat, 1971,30-32. p.)

amelyet az előkészületek kapcsán tehettünk. Őseink
-  semmit nem kockáztatva és maximális biztonságra 
törekedve -  a  sikert koruk kultúrája, hitük és szoká
saik minden lehetséges eszközével többszörösen biz
tosítva: törzseik szövetsége, valamint hadművészetük 
és fegyvereik erején kívül a foglalási jogigényt meg
alapozó fejedelem- és vezérválasztással, vérszerző
désük és önmaguk hetes rendbe sorolásának mágiá
jával, a pogány égiek jóindulatának, egyszersmind a 
Mindenható Isten segítségének áldozati elnyerésével, 
a szakralitás hatalmával, vagyis a siker valamennyi 
személyi, tárgyi és szimbolikus biztosítékával felvér
tezve hajtották végre honfoglalási vállalkozásukat.

Az előadás címe a honfoglalás politikai szimbo
likáját ígérte. Ehelyett mágikus szimbólumokról 
szóltunk. Úgy véljük, ez nem ellentmondás, mert an
nak a komák kultúrája a mítosztól, a mágiától volt 
terhes. Minden egyéni és társadalmi törekvés sikere 
vagy bukása ennek -  lényegében az Ég akaratának
-  függvényében nyert jogosultságot, bíztatást és iga
zoló magyarázatot. Ennek a mágiának volt része az 
áldomás is, amelyről azonban viszonylag keveset tu
dunk.

Szimbolikus politikai jelentőségére abból követ
keztethetünk, hogy az ország dolgát elrendező szeri 
gyűlés eseményei között kiemelkedő szerepére mutat 
Anonymus feljegyzése. Az áldomás újkori népi jog
szokási szerepe pedig azt sejteti, hogy a feltehetően 
szabályozási újdonságot is jelentő szeri döntések jo g 
szokási érvényét az áldomás biztosította, s feltehető
en magát a gyűlést is vele zárták.

Zárjuk mi is ezzel a mondanivalónkat.

1 A mongolok titkos története. Ford. Ligeti Lajos (Gondolat. 1962)
5 Az ókori görög történetírók szkíta szobásként ismerték. Pompo- 
nius Méla szerint a békekötési szertartás része volt, Hérodotosz és 
Lukianosz szerint a szövetségkötésé. Solinus a szkíták és a médek 
szövetségi szerződésének mondja. Leó bizánci császár és a bolgá
rok 816. évi békéjét szintén vérszerzödés pecsételte meg. A francia 
Joinvillc, Szent Lajos király életrajzírója is vérszerzödést emleget 
Andronikosz görög császár kunokkal kötött szövetsége kapcsán. 
-  Hérodotosz azt is írta a szkítákról, hogy a hadba vonuló harcosok 
is vérszerzödéssel kötöttek egymással bajtársi szövetséget egymás 
megsegítésére. Megsebzett karjukból vért eresztettek egy edénybe, 
s kardot, nyilat,csákányt, hajítódárdát mártottak bele. Majd életre- 
halálra szóló hüségesküt tettek, s az itallal felhígított vért megitták. 
Az ilyen szimbolikus vérrokonság és fegyverbarátság egész életre 
szólt, s erősebb becsületbeli hüségi köteléket teremtett közöttük a 
valóságos vértestvérségnél. -  A szkíták vérszerzödésének régészeti 
emléke a Krím félszigeti Kul-obai szkíta királyi kurgán arany le- 
mezdomboritású ruhadíszc. mely művészi tökéllyel adja vissza a 
vérszerzödés lényegét. Két egymás mellett ülő férfi egyszerre iszik 
egy közös ivókürtből. A fejük összeér, s kettősségében az eggyévá- 
lás szimbolikus kifejezéséül egyetlen arcot mintáz.
6 Comides Dániel: Értekezés a régi magyarok vallásáról. Hivat
kozik rá Kállay Ferenc (1790-1861):/! pogány magyarok vallása. 
In.: Az ősi magyar hitvilág. Szerk.: Diószegi Vilmos (Gondolat, 
1971, 119-120. p.); Tagányi Károly: A magyar jog i népszokások 
gyűjtésének szükségességéről (Budapest, 1919, 69-71. p.)
7 Szádeczky-Kardoss Irma: A középkori krónikák és a korai ma
gyar heraldika, mint jogtörténeti forrás (Jogtörténeti Szemle, 
2006, 4, 46-58. p.)
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8 Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások (Gondolat Ki
adó, Budapest, 1981,497. p.); Tagányi Károly: i. m„ 69-71. p.
9 Parthia: ókori keleti lovasnomád állam Kr. e. 247 és Kr. u. 227 
között, a Kaspi tenger délkeleti partvidéke, a Pamir és a Zagrosz 
hegység közötti központi területtel. A pártusok is szkíta eredetű 
nép. Náluk is szokásban volt pl. a lóáldozat, és a harcmodorukról 
feljegyzettek tökéletesen megfelelnek Bölcs Leó Taktikájában 
a türkök harcmodoráról írtakkal (Justinus: Világkrónika a kez
detektől Augustusig. Ford.: Horváth János. Helikon, Budapest, 
1992, 292-293. p.)
10 Comelius Tacitus: Összes művei. II. Ford.: Borzsák István (Eu
rópa Kiadó, Budapest, 1980, 304. p.)
" Magyar Mylhologia (Pest, 1854; hasonmás kiadás, Európa, 
1987) c. müvében Ipolyi Amold is-vallási jellemzői a lap ján -a  
vérszerzödést áldomásnak, vagyis áldozatnak tekinti, mellyel a 
szerződő fejedelmek Álmosnak életüket, vérüket ajánlják (532., 
528. p.).
12 Ez éltette a szakrális kagángyilkosság kazár szokását is.
15 Jelképtár, 233. p.
14 Stipta István: A magyar bírósági rendszer története (Debrecen, 
1997, 14-15. p.). A szerző a vérszerződést szellemes következ
tetéssel igazságszolgáltatási jellegűnek látja, mondván, hogy a 
vele létesített szimbolikus vérrokonság „a vérbosszú kizárására 
szolgált, a törzsek között keletkezett viták szervezettebb, béké
sebb feloldását eredményezte". Ilyen praktikus következménye 
is lehetett a Hétmagyarok vérszerződésének, ám a honfoglalási 
hadműveletekre készülődés időszakában -  ahogy a vérszerzödé- 
sek története a legújabb időkig is mutatja -.jellemzően a szövet
ségkötés megpecsételő szertartása volt.
15 Ennek különleges jelentősége van, e tanulmány keretében való 
ismertetése azonban részben tematikai, részben terjedelmi okból 
lehetetlen.
16 Jelképtár, 8. és 195. p.
17 Czeglédy Károly: Új arab forrás a magyarok 942. évi spa
nyolországi kalandozásairól (Magyar Nyelv, 1976, 273-282. p.) 
és ehhez Kristó Gyula: Hozzászólása (Ethnographia, 1981, 472. 
p.); Eltér István: Néhány megjegyzés Ibn Hayyannak a magya
rok 942. évi spanyolországi kalandozásáról szóló tudósításához 
fMagyar Nyelv, 1981, 419. p.
18 A magánhangzóhíjas arab írással feljegyzett nevek: T.tila, ’.g.r, 
L.h.w.dy, B.s.m'n. L.b.nty, 'rw.d és H.dhdy. Mivel Atillával kez
dődik, és egy Árpád utáni fejedelemmel végződik, s ezek időbeli 
távolsága jóval több, mint hét generáció, nyilvánvalóan csak a 
kiemelkedő fejedelmi személyiségek szerepelnek a névsorban. 
(Hasonlóan az Omeljan Pritsak [DieBulgarischeFürstenliste und 
die Sprache dér Protobulgaren. Wiesbaden. 1955] által ismerte
tett hun-bolgár fejedelmi névsorhoz.) A névsor tagjai az általunk 
egyéb forrásokból ismert fejedelmi személyiségekkel feltehetően 
az itt következők szerint azonosíthatók: Attila (akit a feljegyzés 
keletkezése idején a „müveit" nyugaton, főleg Itáliában a gót To- 
tilával is szokás volt azonosítani vagy összetéveszteni, annyira, 
hogy IV. Béla a tatárok újabb támadása esetére segítséget kereső 
1253. évi levelében, a Pápa előtt, kénytelen volt tiltakozással el
hárítani a Totilával feltételezett rokonságot). Az utána következő 
név vagy valamelyik ugor uralkodóra üt, vagy egyenesen Ma- 
gor/Muagertc, a krimi hunok egyik fejedelmére, akinek a nevét a 
tudomány a magyar népnévvel azonosítja; majd Levedi, Bezmer 
(=Bat Baján?), Levente, Árpád és a hetedik, aki talán a feljegyzés 
idején uralkodó Taksony volt. -  A feljegyzés bizonyság arra is, 
hogy a dinasztiának Atillától való származtatása nem Anonymus 
egyedülálló ötlete vagy Kézai korának nyugati átvételit „talál
mánya ", hanem eredeti magyar hagyomány, amely jóval Kézai 
vagy Anonymus előtt, már a  fejedelmek korában, a 10. század 
közepén is létezett.
19 Minden más forrás szerint Álmost választották az első fejede
lemmé. Az eltérés okára többféle magyarázat ismeretes. Mint
hogy elbeszélés lejegyzéséről van szó -  ami rendszerint, és 
itt láthatóan is tömörít, tehát rövidít -  a személycsere ebből is 
adódhat. De abból is, hogy a vérszerzödés (Anonymusnál) még 
Álmos utódainak fejedelemségét biztosította. Tormásék követjá- 
rásakor pedig a kialakult gyakorlat és jogi helyzet már Árpád

ágára szűkítette a kört, s ezért Árpád nagyobb hangsúlyt kapott 
az elbeszélésben. Erre az okra utal az utolsó mondat is, amely azt 
hangsúlyozza, hogy „...ettől fogva mindmáig ennek (ti. Árpád
nak) a nemzetségéből lesz Turkia fejedelme ", Árpád személyét 
tette hangsúlyosabbá e 2-3 generációval későbbi időben az is, 
hogy az országlakosok életkereteit akkor már Árpád letelepítési 
és adományozási szisztémája, valamint az ő égisze alatt született 
szeri döntés határozta meg. Az elbeszélésben tehát nyilvánvalóan 
az ö szerepe dominált, ami a lejegyzési tévedéshez vagy pontat
lansághoz is vezethetett.
20 Az alávetett és szabad státusz jeleinek elemzése elöl sem térünk 
ki, de itteni tárgyalásuk meghaladná ezen tanulmány kereteit.
21 Kristó Gyula: A magyar állam megszületése (Szeged, 1995)
22 Gondoljunk a koronázási szertartás és a Szent Korona kizáró
lagos legitimációs erejére és a hozzájuk fűződő történelmi konf
liktusokra.
23 Györffy György szerint (István király és műve. Budapest, 1977, 
14. p.) a pajzsra emelés a korabeli Bizáncban a választott császá
rok kikiáltásának (köztudomás!) rítusához tartozott, de a germá
nok között is szokásban volt. A német hercegek a 10. századig 
gyakorolták olyan esetben, ha a trónutódlásban törés következett 
be; az uralkodó család kihalt, vagy a soron következő legidő
sebb férfiutódot mellőzték. (Vajon a népvándorló keleti népekkel 
benépesült, és a Nagy Károly óta Bizánccal rivalizáló, önmagát 
folyton Bizánchoz mérő Nyugat-Európa germánjai kitől „vették 
át" -  vagy honnan hozták magukkal -  ezt a keleti szokást [is]?)
24 László Gyula: Múltunkról -  utódainknak (Püski, Budapest, 
1999,816-818. p.)
25 Szádeczky-Kardoss Inna: A középkori krónikák és a korai ma
gyar heraldika, mint jogtörténeti forrás (Jogtörténeti Szemle, 
2005,4. szám, 46-58. p.)
24 Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (Gede Test
vérek, Budapest, 1999, 219. p. és más helyeken is)
27 Például: Comides Dániel: Értekezés a régi magyarok vallásá
ról. In.: Az ősi magyar hitvilág. Szerk.: Diószegi Vilmos (Gondo
lat, Budapest, 1971, 17. p.)
28 Lásd erről például: Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása. 
In.: Az ősi magyar hitvilág. Szerk.: Diószegi Vilmos (Gondolat, 
Budapest, 1971, 108-115. p.); Ipolyi Amold: Magyar Mytho- 
logia (Pest, 1854; hasonmás kiadás, Európa Kiadó, Budapest, 
1987, 526. p.)
29 Anonymus 9, 11. -  Itt először Kijevnél találkozunk a lovak
kal, mint háborúval fenyegető helyzet diplomáciai megoldásá
nak vagyoni eszközeivel. A kijevi ruszok azért adtak Álmosnak 
- egyebek között -  1000 lovat (a szin nincs kiemelve) aranyos 
nyereggel-kantárral, hogy „ne űzzék el őket lakóhelyükről". Ez 
még kétszer ismétlődik Ruszföldön, Ladomériában és Halics- 
ban. Ezek a lóajándék-aktusok a fold, mint lakóhely és uralmi 
terület megváltását célozták. Ebben az ügyletben a ló valójában 
nem is ajándék, nem is szimbólum, hanem váltságdíj, amelynek 
elfogadása mindhárom helyen jogi garanciává vált: a föld meg
váltása révén a helyi fejedelemségek függetlenségének elismeré
sét és megőrzését biztosítva.- Az Orosz Évkönyvekbö\ ismerünk 
olyan esetet, ahol a ló a mongolok elöl menekülő kun fejedelem 
vendégajándéka volt a menedékért cserébe. A magyarok ezt a 
diplomáciai ügyletet is ismerhették, ugyanis még a 15. századi 
Thuróczy-krónika is úgy fogalmaz -  Az első kapitányról, a fehér 
lóról, az aranyos nyeregről és az aranyos fékről című fejezetében 
- ,  hogy Szvatopluk (Salán) a lóajándékról „azt hitte, hogy ven
dégnépek küldték egy darabka föld fejében". -  E diplomáciai 
ügyletek némelyikénél a ló vagyoni értéke dominál (pl. mint a 
legelők és vizek használatának bére), másutt markánsabb a szim
bolikus jelleg (pl. ahol a ló a függetlenség megváltásának díja), 
vagy kizárólagos (mint a lovas temetkezések kultikus szimbo
lizmusa).
”  Pedig a Fehér Mátyás Jenő által felfedezett és ismertetett, kései 
Árpád- és Anjou-kori keletkezésű ún. Kassai Kódex egyik adata 
szerint az ő korában is történt ilyen diplomáciai ajándékküldés. 
IV. László küldött a Salánéhoz hasonló ajándékot a tatárjárás 
után közeli szomszédságunkban maradt, támadó kedvű krími 
tatár kánnak (Fehér M. Jenő: Középkori magyar inkvizíció. Edi-
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torial Transsylvania, 1956; reprinl: Gede Testvérek, Budapest, é. 
n., 456. p.)
Jl Őskrónika: egyes feltevések szerint a l l .  században, mások 
szerint Kálmán király korában keletkezett, majd elveszett, s 
tartalmilag az átvételeiből (Budai krónika-család) rekonstruált 
krónika, amely a mondái hagyományokat is feljegyezte. Ennek 
és általában középkori kútfőinknek osztályozó ismertetését lásd 
például Blazovich Lászlónak a Szent Istvántól Mohácsig (Sze
ged, 1994) című forrásgyűjteményhez írt előszavában. Lásd 
még: Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és 
XII-XIII. századi leszármazottjai (Budapest, 1925)
32 Részlet a ..Fénylő ölednek édes örömében. "A  sumer irodalom 
kistükre című gyűjteményből. Szerk.: Komoróczy Géza.
33 Jelképtár, 238-240. p.
34 Lásd például: Gilgames eposz, Etana égi útja. Ford. Rákos 
Sándor. In: Gilgames. Agyagtáblák üzenete (Budapest, 1965)
33 Csaknem kétségtelen, hogy az előbb a magyarok által elkö
vetett regensburgi akasztások, majd Lél és Bulcsú regensburgi 
kivégzése, s ezen események demonstrativitása is ezzel a jog
igénnyel. a valamikori hun és avar területek hovatartozása fölötti 
vitával állnak összefüggésben (Anonymus, 55.; Kézai, 39.).

36 Hérodotosz ítja például, hogy Dárius az ütközet elöl folyton 
kitérő szkíta királynak azt üzente: „ha elismered, hogy gyengébb 
vagy nálam, küldj nekem jóidét és vizet, ismerj el uradnak, s alku
dozzál velem”. Tehát az ősi perzsa-szkíta szokásban a föld- és víz
küldés a meghódolás, az önkéntes alávetés diplomáciai jelképe is 
volt. Következésképp a föld és víz -  vagy a víz és fii, illetve a viz, 
fii és föld -  kérése a meghódolásra való felszólítás ultimátumszerű 
kifejezése volt. Ha ezt valamivel, például ló- és egyéb ajándékok
kal ellentételezték, vagy a vizet, füvet (földet) ezekért cserébe kér
ték. az ajándék elfogadása és a csere lebonyolítása a sztyeppéi jog 
szerint a földterület átengedésére vonatkozó jogszerű szerződést 
hozott létre. A föld, viz és fii kérése, éppen meghódolási jelképi 
mivoltuk révén, szimbolikus felszólítás a meghódolásra, s ebben 
rejlik a kérés különbeni hadüzeneti jellege. Vö.: Szegfű László: A 
pogány magyarok hitvilága. In.: Árpád előtt és után. Szerk.: Kristó 
Gyula, Makk Ferenc. (Szeged, 1996, 85-95. p.)
37 Anonymus, 14.
38 Anonymus, 11.
39 Szegfű László: A Kárpát-medencei „szlávok", különös tekin
tettel Megalé Moráviára In: A magyar történelem. Tízezer év 
-  ezer oldalról (ZMTE. Zürich-Budapest, 2002, 333-344. p.)

Szigeti Magdolna

Hatalmi berendezkedés 
és hatalmi szimbólumok 
a Német Demokratikus 

Köztársaságban

Németország felosztása

A  második világháború után az 1871-ben bi
rodalommá bővített német állam sajátságos 
helyzetbe került. A kapitulációnak csak ka

tonai jelentősége volt, azt nem követte annexió. A 
német állam az általános nemzetközi jogi alapelvek 
szerint nem szűnt meg, csak állami szervei hiányá
ban működésképtelenné vált. A győztes szövetséges 
hatalmak az általuk megszállt területen az államha
talmat maguk gyakorolták.1 Az 1944. szeptember 12- 
én kelt londoni jegyzőkönyv tanúsága szerint Nagy- 
Britannia, a Szovjetunió és az USA megegyezett 
abban, hogy a feltétel nélküli kapitulációt követően 
Németországot övezetekre osztják fel, Berlin pedig 
a megszállók közös fennhatósága alá kerül. Az 1944. 
november 14-ei Londoni Egyezmény értelmében a 
megszállt Németországban a föhatalmat a szövet
séges haderők főparancsnokai gyakorolták. A főpa
rancsnokok legfőbb ellenőrző szervként 1945. július

30-án közösen cselekvő Ellenőrző Tanácsot hoztak 
létre. Megfelelő áttételeken keresztül a Tanács fel
adata volt Berlin közigazgatásának vezetése is. Fran
ciaország belépésével a megállapodások négyhatalmi 
egyezménnyé bővültek.2

A szövetséges haderők főparancsnokainak 1945. 
június 5-ei nyilatkozata alapján a négy nagyhata
lom kormányai Németországban átvették a legfőbb- 
kormányzati hatalmat. Az Ellenőrző Janács a zó
nák főparancsnokainak közös grémiumává alakult, 
amelynek az 1945. augusztus 30-ai proklamáció 
értelmében döntéseit egyhangúlag kellett meghoz
nia, ez azonban nem volt könnyű feladat. A franciák 
kezdettől fogva szabotáltak minden kezdeményezést, 
amely az össznémet szervezeti formákra irányult, a 
britek centrálisán felépített állam megalakítását szor
galmazták, az amerikaiak föderalisztikusan működő 
államot képzeltek el, a szovjetek pedig kommunista 
államot akartak létrehozni.

Az Ellenőrző Tanács 1948. március 20-án, szovjet 
javaslatra, bizonytalan időre elnapolta ülését, amelynek 
következtében az egyes megszállási övezetekben mű
ködő katonai kormányok szabad kezet kaptak. A meg
szálló hatalmak felhatalmazása alapján előbb új német 
államok létesültek, majd később a három nyugati zóná
ban létrejött a Német Szövetségi Köztársaság, a szovjet 
övezetben pedig a Német Demokratikus Köztársaság.

A hiányzó állami szerveket pótolandó német föl
dön a szövetségesek gyakorolták a német államhatal
mat, egészen a Német Szövetségi Köztársaság meg
alakulásáig. Ezzel helyreállt a német állam működő
képessége, igaz, csak a régi Németország egy részén. 
A katonai kormányok övezetekként eltérő arculattal 
rendelkeztek. Az amerikaiak Berlin székhellyel 1945. 
október 1-jén létrehoztak egy központi parancsnok-
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