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hozzájárult a Szent Imre-kultusz terjedéséhez Európában. 
I. Imre udvarában ugyanis számos aragón, francia és itá
liai vendég fordult meg vagy töltött el hosszabb időt. Bi
zonyosra vehető, hogy a maga korában híres Peire Vidal, a 
provence-i trubadúrok hercege, a „bon roy Aiméric” nagy 
tisztelője is megfordult I. Imre udvarában.

6. Említést érdemel, hogy más, ma azonban már joggal 
meghaladottnak tekinthető nézet, felfogás szerint az „új” 
kontinens neve Amalrichra utalna. Amalrich, pontosabban 
az Amalrichek (két Amalrich) jeruzsálemi király(ok) vol- 
t(ak), aki(k) a 12. században uralkodtak. Ugyancsak meg
haladott, történetietlen és dokumentálhatatlan az a felfo
gás is, amely szerint az „új” földrész neve az 1529-ben 
alapított Maracaibo város nevével volna kapcsolatban.

7. A kérdés neves német -  Franz Laubenberger -  és 
ugyancsak igen tekintélyes francia -  Albert Ronsin 
(1928-2007) -  szakértője egyetértettek abban, hogy az 
amerikai kontinens neve az első magyar király fiának, 
Szent Imre hercegnek (Emericus dux) nevére, kereszt
nevére utal. A művelt firenzei arisztokráciához tartozó, 
a városállam (cittá-stato) szenátusának (Signoria) nagy 
felelősséggel járó titkári (segretario) feladatait ellátó, 
közmegbecsülésnek, köztiszteletnek örvendő Anastasio 
Vespucci nagy valószínűséggel a középkori Itáliában el
terjedt Szent Imre-kultusz hatására adta fiának az Ame- 
rigo nevet, pontosabban keresztnevet (nome di batte- 
simo).1

Jegyzet________________________________________

1 A kérdéskör irodalmából lásd: M. Fernández de Navarrete: Viajes de 
Américo Vespucio (Madrid, 1924); Gutierre Tibón: Améríca, setenta 
siglos de la história de un nombre (México, 1945); F. Laubenberger: 
Ringmann oder Waldseemüller? Eine kritische Untersuchung über 
den Urheber des Namens Amerika (Erdkunde, Archiv für Wissen- 
schaftliche Geographie, Band XIII, Lfg. 3, Bonn, 1959, 163-179. p.); 
A. Ronsin: Découverte et baptéme de l'Amérique (Éditions Georges 
LePape, Montréal, 1979); F. Laubenberger: The Name o f America 
(Sixteenth Century Journal, 13, 1982, 91-113. p.); Szabó L.: Előszó

a múlthoz. In: Szabó L.: Magyar múltDél-Amerikában (1519-1900). 
(Budapest, 1982, 11-16. p.); A. Ronsin: La fortune d'un nom : Ameri
ca, baptéme de l 'Amérique a Saint-Dié-les-Vosges. (Éditions Jéröme 
Millon, Grenoble, 1991); A. Ronsin: Découverte et baptéme de l'A
mérique. (2e édition revue et augmentée, Éditions de l’Est, Nancy, 
1992); Hamza G.: Szent István törvényei és Európa. In: Szent István és 
Európa.) Red. Hamza G. (Budapest, 2001, 13-21. p.); T. Lester: The 
Fourth Part o f the World: The Race to the Ends o f the Earth, and the 
Epic Story o f the Map that Gave America Its Name (New York, 2009)

Szádeczky-Kardoss Irma

A kettős honfoglalás 
„tényállásának" 
krónikahelyeiről

Gondolatok a Salán -  Szvatopluk -  
Mén-Marót-kérdés mondai magja mint 

nyomravezető dokumentáció körül

A magyar jogtörténeti kutatásnak, ha az írásbelisé
get megelőző korszak jogéletét vizsgálja, számol
nia kell azzal a kutatási lehetőséget meghatározó 
ténnyel, hogy az államalapítás előtti időről csak a mon

dákkal vegyes krónikák állnak rendelkezésünkre, továbbá 
egy-egy oklevéli utalás, meg néhány idegen szórványa
dat, amelyeket olykor az ismeretek felszínessége, olykor 
az ellenérdekűség elfogultsága jellemez. Mivel azonban a 
jogtörténetnek nem történelmi eseményeket kell feltárnia, 
hanem azok kísérő tényezőj ét, aj ogéleti közeget, e tekintet
ben a vizsgált források rendszerint hitelesnek vagy alapul 
vehetőnek bizonyulnak. Hiszen a történelmi eseményeket 
bármilyen szemlélettel, elfogultsággal vagy érdekkel örö- 
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kítik is meg vagy értékelik, a jogi (szokásjogi) háttér vagy 
annak egyes elemei kezelésében objektívnek kell lenniük, 
mert a korrekt jogi környezet az a legbiztonságosabb köz
ismereti közeg, amelybe beépítve a hagyományok, s akár 
még a történelmi szépítések vagy torzítások is, leginkább 
valószínűsíthetők, sőt ekként hitelesíthetők. Így adódik az 
a sajátos helyzet is, hogy a jogtörténeti kutatásnak elsődle
gesen nem a történelmi események rekonstruálásában, ha
nem azok megértésében, értelmezésében, háttérben ható 
okainak feltárásában van fontos szerepe. Bár a történeti 
rekonstruálásban sem egészen mellékes ez a szerep, ha 
arra a tapasztalatra gondolunk, amit -  a 19. század több 
magyar jogtudósával egyetértésben -  Virág Benedek úgy 
fogalmazott meg, hogy a régi koroknak „ítélettételeiben 
ismerhetni meg botlásait”.

A kutatót olykor a szerencse is pártfogolja, s olyan 
nyomra vezérli, amit épp nem is keres. Nevezetesen pél
dául a kettős honfoglalás első hullámának krónikabeli 
adataihoz kalauzolja.

Ezúttal és valójában nem a kettős honfoglalás nyomait 
kerestük, hanem azt, hogy mi okozza a honfoglalási ha
gyomány legjellegzetesebb jogszokási és folklorisztikus 
emléke, a fehérlovas országvételi jogügylet partnereinek, 
Salánnak, Szvatopluknak és Mén-Marótnak krónikáink
ban felbukkanó személye körüli változatos bizonytalan
ságot? Így végül is ez az adatkör lett a kettős honfog
lalás elméletét és abban az első honfoglalás történetét 
alátámasztani látszó krónikahelyek nyomravezetője. Leg-
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inkább két kérdéssel jutottunk e meggyőződésre, melyek 
egyike, hogy mi a variabilitás oka; másika pedig, hogy e 
krónikák hol s mikor szerepeltetik ezeket az eseményeket 
és személyeket?

Úgy véljük, hogy itt a hasonló történeti események köz
emlékezeti rétegződéséből és idő múltával meginduló ösz- 
szeolvadásából, valamint a melléjük társuló tájékozódási 
zavarból ered a krónikák alternativitása. A három névnek 
hol párhuzama, hol csereberéje önmagában is ezt sejte
ti. Salán-Szvatopluk és Szvatopluk-Mén-Marót alakja és 
története keveredik a mondatípusos adatolásban. Hol azo
nosai, hol helyettesítői, hol kortársai, hol generációs köve
tői egymásnak. Egyik-másik helyen Mén-Marót nagyon 
öreg életkorával, egy helyütt egy még nála is öregebb ro
kon emlegetésével is jelezve a többgenerációs folyamatot 
az összevonásban. Különös jelentőséggel hívja fel erre a 
figyelmet, hogy ez a jellegzetes tény- és személybeli több
változatú bizonytalanság sehol másutt, senki más kapcsán 
nem jellemzi krónikáinkat!

Álláspontunk szerint e szövegvariánsok a „kettős hon
foglalást” -  tehát két vagy több betelepedést, vagy ahogy 
a krónikák fogalmaznak: bejövetelt -  jellemző közemlé
kezeti idő- és eseményzavar jelei. Karakterisztikusan jel
zik ezt például Kézai1 Gettójának és a Képes Krónikának2 
egyaránt az első (hun) bejövetel könyvének végén, törté
netileg az első és második „bejövetel” közé ékelt, önálló 
fejezetcím nélküli 19-23/24. fejezetei, melyekben címmel 
való szerkezeti kiemelés nélkül, de a tartalomból folyóan 
történetileg Atilla halála és a vereckei bejövetel közötti 
eseményként, vagyis a két főcím szerinti hun és hétma
gyar bejövetel között történt, következésképp harmadik 
bejövetel elbeszélése áll.

A szerkezeti helyet illetően
-  még az első (hun) bejövetel könyvében,
-  de annak végén, külön cím nélkül (!),
-  ám az elbeszélésben ugyancsak második bejövetelnek

nevezetten,
-  viszont a második (hétmagyar) bejövetel könyvét 

megelőző pozícióban.

Ugyanakkor tartalmilag, és a Mén-Marót-Szvatopluk 
atya-fiú kapcsolat mindkét „második” bejövetel történe
tébe való beillesztése révén, előbb önálló történeti szi
tuációba helyezve, majd Árpád népe bejövetelének ese
ményeivel is összefüggésbe hozva. E kétféle bejövetelt, 
egymástól való megkülönböztetésül, egyben az etnikai 
összefüggést is kifejezve, azonkívül az egyértelmű rövid
ség végett is (kizárólag a krónikák szerkezetéhez igazodó 
differenciálásul), a továbbiakban „második/A” és „máso- 
dik/B” bejövetelnek fogjuk nevezni.

Ilyenformán a krónikák -  értve itt a leginkább közis
mert krónikáink vonatkozó krónikahelyeit is -  vélelmez- 
hetővé teszik, hogy míg az úgynevezett első és második 
bejövetel „könyve” a hun, illetve a hétmagyar bejövetel 
történetét adja elő, addig a szerkezeti kiemelés, vagyis cím 
nélkül közéjük rejtett öt-hat fejezetnyi részek:

-  a mondák Csabájához és az ő nemzetségéhez kap
csolt (de egyes elemeivel „Hunor népének” a Tárih-i ün- 
gürüsz3 első csodaszarvas-mondájában a perzsa-görög

háborúk idejére tett bejövetelével egyeztethető, s még in
kább a 670 utáni, késő avar kori „első honfoglalás” Kuber 
vezette onogur népére, vagy rájuk is emlékeztető),

-  ugyanakkor Szvatopluk és Mén-Marót bizonytalan 
krónikaidejű, de történetileg mindenképp az árpádi 
honfoglalást megelőző szerepléséhez időzített,

-  ugyancsak „második”-ként emlegetett, de közbülső 
bejövetelt:

-  a griffes-indás késő avarok aliter korai magyarok 
avagy első honfoglalók bejövetelét beszélik el.

Vagyis ezek a közbülső „második/A” bejöveteli krónika
helyek -  néhány korabeli okirattal együtt -  minden va
lószínűség szerint a László Gyula által feltételezett első 
honfoglalás tényét és főbb eseményeit dokumentálják. 
Épp arra a történelmi időszakra vetítve, amikor Attila ha
lála után Pannónia „tíz évig” király nélkül maradt; amikor 
a sokidentitású Szvatopluk egyfelől a Mén-Maróttal való 
kapcsolatának alternatív bizonytalanságával, másfelől 
hol a morvák, hol a bolgárok, hol mindkét nép élén, hol 
germán, hol lengyel hercegként, hol Karoling, hol bolgár 
vazallusként tűnik fel, majd valamelyik magyar-bejöve
tel időszakában -  annak kortársaként -  meghal... Tipikus 
krónikák előtti mondaképződési tünet, amikor az írásbe
liség biztonsága nélküli szóhagyomány még kiforratlan 
változatossága variálja a történeti részleteket -  még a be- 
jöveteli időpontokban is tobzódva.4 Aminek egyébként -  
kutatási tapasztalatunk szerint -  az is okozója lehet, hogy 
a krónikákban feljegyzett nagyobb jelentőségű, fő bejö- 
veteli vonulatokon kívül egyes nemzetség-, törzs- vagy 
néprészek vállalkozó részlegeinek -  kisebb volumenű, de 
az adott társadalmi közegben sokáig számon tartott -  más 
egyéb bejövetelei is történtek.

Az események ilyen első könyvbe szerkesztett, köztes 
idejű leírását a krónikákban rendszerint a szerkezeti kü- 
lönállású hétmagyar „második bejövetel” könyve követi. 
Kivéve Anonymus5 Gestáját, ahol sem korábbi bejövete
lekről, sem Szvatoplukról nem esik szó, Árpád kortársa
ként pedig Salánt és Mén-Marótot nevezi meg a Névtelen. 
Gestája egyéb eltérésekkel is kitűnik a krónikák sorából: 
például másképp szól a lóajándékon való országvételről 
is, mint amazok.6

Thuróczy7 viszont Kézaihoz és a Képes Krónikához 
hasonló szerkezeti közbevetéssel, akárcsak Heltai, a szé
kelyek történetét iktatja a hun és az árpádi bejövetel közé. 
Benczédi Székely 1559-ben megjelent Világkrónikájában8 
is észlelhető egy harmadik bejövetel sajátos közbeiktatá
sa. A magyarok első bejöveteleként ő is a hunokét beszé
li el, a szerinte 888. évi második bejövetelt jegyző főcím 
alatt pedig az árpádi honfoglalókét. Mind a hunokat, mind 
Árpád népét Szkítiából hozza a Kárpát-medencébe. A két 
bejövetel közé azonban, Nagy Károly pannóniai hódítá
sához rendelve, ő is beiktat egy futó említést a „magya
rok másodszori” bejöveteléről: de ezeket nem Szkítiából, 
hanem „Hunniából” érkezőknek mondja. Jelezve, hogy 
az nem a hunok és nem a Hétmagyarok bejövetele. (Ez 
a Hunnia lett volna az ő ismeretei szerint a Don-Dnye- 
per-közi, onogóriai visszavonulási, és a Kovrat-fiakat 
kibocsátó rusz-kazár-görög szomszédságú délorosz-
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pontusi sztyeppe? Szkítia pedig a tágabb vagy keletibb 
sztyeppéi környezet?)

A magyar krónikákból fordított Tárih-i üngürüsz vi
szont, Anonymus Gésájához mérhető egyediséggel, ki
fejezetten három bejövetelről szól. Ezek egyike leginkább 
az Orosz Évkönyveknek a perzsa-görög háborúk 610 
utáni szakaszával időzített fehérmagyar-vonulásával, de 
egyes részleteiben Kuber és a pannóniai II. Avar Kaga- 
nátus konfliktusával, tehát egy még korábbi bejövetel, 
avagy az úgynevezett „első honfoglalás” eseményeivel is 
egyeztethető. Harmadik különlegességül a Képes Krónika 
a két második bejöveteli párhuzama mellett sajátos diffe
renciálásul, két bejöveteli időpontot ad meg: a Kr. u. 600. 
és 677. évi dátummal, amelyek egyike se egyezik ugyan 
Árpád népének honfoglalásával, de a 677-es dátum -  mint 
felkerekedés -  Kovrat fia Kuber népének 682-re tehető 
Kárpát-medencei megjelenését idézi.9

Korai krónikáink ezen szerkezetükkel és többdátumos, 
az események párhuzamában is alternatív tartalmukkal 
megelőlegezett hasonlói és hitelesítő dokumentumai a 
Mátyás udvarában zajló eredet- és bejöveteli szócsaták
nak, amelyekről Thuróczy a krónikája legelején, az elő
szónak is beillő Ajánlásban számol be.

A krónikák első (hun) bejövetelt tárgyaló könyvének 
végén elrejtett „második/A” bejövetel sajátos helyét és 
tartalmi változatosságát minden bizonnyal annak köszön
heti, hogy az itt elbeszélt események korábban történtek 
Árpád magyarjainak honfoglalásánál (895), de szereplői 
származásukban az árpádi honfoglalókhoz tartozó, azok
kal rokon onogóriai népesség (nemzetségek) tagjai voltak, 
akik az első hullámban, feltehetően Kuber vezetésével ér
kezve (677/682), Árpád népének bejövetelekor már lako
sai voltak a Kárpát-medencének, és a krónikák ismétlődő 
állítása szerint is az újabb honfoglalókkal, nevezetesen a 
hétmagyar „második/B” bejövetel magyarjaival azonos 
nyelven beszéltek.

Ezt az értelmezést indukálja az a tény is, hogy az egyes 
krónikák változataiban -  épp a Szvatopluk-Mén-Marót 
történet variánsai révén -  a két „második” bejövetel pasz- 
szusai, bár némileg hasonlóan és helyenként átfedésekkel 
beszélik el a foglalási eseményeket, bennük a két foglalá
si történet mégsem azonos. Ez eleve elvethetővé teszi azt 
a feltevést, hogy két helyen, ismételve beszélnek ugyan
arról az eseményről. Hasonlóan értékelhető különbséget 
mutat Anonymus és a többi krónika lóajándéki története, 
és mindazok az eltérések, amelyek epizódjai párhuzamo
san, de alapos „tényállási” eltéréssel jelennek meg a többi 
krónikában is.

A lóajándék -  és általában a mennyiségtől függően 
különböző értékű -  állatajándék, a sztyeppei jogéletben 
többféle funkciót töltött be. Lehetett vendégajándék: va
lamely fejedelemségbe, országba vendég státuszban való 
befogadás, átmeneti szállásolás „honoráriuma”; aláve
tést vállaló betelepülés szállásterületének ellentételezése 
-  amiként Salán értelmezte Árpádék küldeményét - ; és 
lehetett országvételi aktus csere- vagy ellenértéke, azzal 
a konzekvenciával, hogy a megajándékozottnak el kell 
távoznia és „országát”, a terület fölötti hatalmat át kell 
engednie az „ajándékozónak”. Az ilyen aktus „érvényes- 
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ségi feltétele” az is, hogy a lóajándék és annak különösen 
értékes kiegészítő mellékletei az országnyi terület fölötti 
hatalommal egyenértéket képviseljenek, és a „csere” ma
gában az aktusban is kifejeződjék: amiként az anonymusi 
elbeszélésben is megjelenik az ajándékért ellentételezésül 
(cserébe) kért s kapott fű- és vízmustra, mint a megvásá- 
rolt/átadandó föld szimbóluma.

Anonymus, aki a Kárpát-medence visszafoglalásának, 
az oda való végleges visszatérésnek krónikása, az ország
vételi aktust örökítette meg. A többi krónika lóajándéki el
beszélése viszont a tárgyi értéknek arányosan megfelelő 
vendégajándéki jogügyletre utal, evvel is jelezve, hogy 
a korábbi, vagyis a „második/A” bejövetel(ek) emléke
zetén alapul. Az Anonymus utáni egyéb krónikák ugyan 
a hétmagyar „második/B” bejövetelhez is a szerényebb, 
vendégajándéki mértékű egylovas ajándékot fűzik, ez 
azonban feltehetően arra vezethető vissza, hogy a későbbi 
keletkezésű krónikák, amelyek lejegyzésükkor az emléket 
elhomályosító, a differenciálás részleteit elfedő távolság
ban vannak a történeti eseményektől, már csak a lénye
get: a lóajándéki jogügylet hagyományát örökítik ránk. 
Hasonlóképpen azok a krónikák, amelyek szerzői olyan 
körből származnak, amelynek kollektív emlékezetében -  
saját nemzetségeiket illetően -  a korábbi, kisebb jelentő
ségű, avagy a kuberi bejövetel hagyományai élnek.

Mindezek, feltevésünk szerint arra utalnak, hogy az 
Anonymus utáni krónikák két „második” bejövetele va
lójában ugyanazon népesség és nemzetségek tagjainak 
más-más időben, más-más vezérlettel való betelepedését 
beszéli el, ezért nevezik a hunok bejöveteléhez viszonyítva 
mindkettőt másodiknak, mégis főcímes kiemelésével ama 
ténynek, hogy ugyanazon magyar nép két bejövetele közül 
az utóbbi hullám volt a véglegesen sikeres, sorshatározó 
történelmi esemény. A közbülső második („ második/A ”)  
bejövetel (és az azzal is kapcsolatba hozott Szvatopluk-tör- 
ténet) variábilis bizonytalanságát pedig a sikertelen
ség megnevezhetetlen, tabusító leplezése is magyarázza.

Krónikáink ezen tartalmukkal éppoly pontosan illesz
kednek a népvándorlási jogi szokások közé, amilyen szer
vesen kapcsolódnak abba a történelmi folyamatba, ame
lyet László Gyula a tárgyi emlékek szimbolizmusában 
észlelt, s amelyről évezredes tabuk és a magyarázatkereső 
félreértések burkát kell lehántanunk, hogy számunkra is 
érthetővé váljanak. Nem utolsó adalékul a ’Mén-Marót 
vagy Szvatopluk’ kérdés megfejtéséhez járulóan, azzal 
a fontosnak látszó körülménnyel, hogy például a Képes 
Krónika és Kézai őket is ebbe a kuberi késő avarok -  első 
honfoglalók bejövetelével hasonítható köztes időszakba 
helyezi.

A Képes Krónika 22. fejezete adja talán a legegyér
telműbb eligazítást a szereplőket és eseményeket keverő 
bizonytalanság okának megvilágításához. A többi kró
nikához hasonlóan nem szól Anonymus Salánjáról, aki 
mint bolgár vezér (Kárpát-medencebeli gyepű-helytartó?) 
Anonymusnál az árpádi honfoglalás valóságos kortársá
nak mutatkozik. Mén-Marót és Szvatopluk kettőséhez vi
szont a következőket fűzi: „némelyek azt állítják, hogy a 
magyarok második visszatérésükkor Morótot, nem pedig 
Zuatapolugot találták itt Pannonia uralkodójaként. Ennek
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A honfoglalás (a Képes Krónika miniatúrája, a kép bal oldalán a fehérló-monda ábrázolása)

az lehet az oka, hogy atyja Morót híresebb volt, de a vén- 
ségtől már megtörten Beszprim városában élt, visszavo
nultan. ” Amikor pedig a hagyomány szerinti (valamikori) 
bánhidai ütközetben elesett fia, Zuatapolug halálhírét vet
te, ő maga is meghalt.

Túl azon, hogy a valóságos történelmi személyként 
számon tartott Szvatopluk a Hétmagyarok kortársaként 
bár, de ténylegesen nem Árpád hadaival vívott harcok
ban halt meg,10 fiai sem közvetlenül a magyar honfoglalás 
okán, hanem egymással egyenetlenkedő viszályuk révén 
vesztették pozícióikat, az itt elbeszéltek valósága és je
lentősége abban áll, ahogyan a mondai elemek krónikai 
beszűrődését szemléltetik. A mondai hagyományokban a 
nagyon idős kor -  például Csabánál is -  általában több
generációs időtartamot jelöl.

Szvatopluk és Mén-Marót relációjában, valamint a hol 
bolgár-, hol frankvazallus morvák avagy csak a vazallus 
állapot föléjük helyezett morva elitjéről nevezettek Kár
pát-medencei jelenlétét illetően Mén-Marót vénségének 
ilyen jelentőségét támasztja alá az a kutatási eredmény, 
amely szerint nevének első „Mén” tagja, amit általában 
a többnejűség jelképes kifejezőjeként szokás értelmezni, 
valójában nagyot, régit, régmúltat jelentett.11 Ez az idővel 
elhomályosultnak bizonyuló jelentés arra enged következ-

tetni, hogy a hagyománybeli Mén-Marót, úgy is, mint a 
morva etnikum megszemélyesített népetimonja -  és úgy 
is, ahogyan a Képes Krónika írja: mint Szvatopluk apja, 
tehát elődje vagy több elődjének megszemélyesítője - , 
esetleges személyes létezés esetén is, oly régi szereplő
je volt a Kárpát-medencei bolgár vagy Karoling hűbérű 
tisztségviselő/kíséreti morva jelenlétnek avagy csak vala
mely avar nemzetségbe való beházasodással birtokszerző 
mivoltnak, hogy a mondaképződésnek is áldozatául esve, 
az összeolvasztó, elhomályosító keveredésben elveszítet
te személyes önmagát, hogy népnévi perszonifikációban 
tartsa fenn a morva nemzetségi elődök benne egyesült 
emlékét.12 Amiként, s feltehetően Szvatopluk neve sem 
személynév, hanem tisztségnév, rangnév, méltóságnév,13 
az őt érintő korabeli karoling források szerinti -  hason
ló hangzású -  Zwentibald személynév párhuzamában.14

A mondai hagyományok korai krónikáinkba való be- 
szűrődését egyértelműen jelző krónikaszerkezetben tetten 
érhető az időigényes mondaképződéssel vagy a topikus 
összevonási folyamattal meghatározott fejlődésközi bi
zonytalanság. Aminek magyarázatához feltehetően az is 
hozzátartozik, hogy a krónikák a morva kapcsolat vagy 
konfliktus régibb és újabb emlékei mellett Szvatopluk, 
Mén-Marót vagy valamelyik Szvatopluk-fi Tisza menti
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avagy délalföldi szálláshelyeinek önmagában viszonylag 
közelmúltbeli birtokbavételét (s a vele járó bolgár konf
liktust), hol még Kuber onoguijaival, hol a hétmagyar 
előhaddal, hol már Álmos és Árpád főhadával való hódol- 
tatását örökítették meg, s e korai mondaállapotban még 
döcögve állt elő a különböző helyszíneket és hadjáratot, 
több portyát, valamint a többgenerációs időtartamot egyet
len eseménybe sűrítő-keverő regemondó krónikaanyag.

Nem mondanak ennek ellent idegentollú reneszánsz és 
kora újkori krónikáink sem. Bonfini A magyar történelem 
tizedeiben15 is beilleszt egy harmadik bejövetelt a hun és 
vereckei bejövetel közé, mégpedig az avarok és Nagy Ká
roly időszakához igazítva. írásán érződik a kívülálló, de 
alaposságra törekvő tudós félreértéses adatkezelése. De 
azt is jelzi, hogy egy korábban bejött sztyeppei népesség
nek Árpád népével való rokonsága még Mátyás király ide
jén is közismert volt. Mátyás és Beatrix ugyancsak olasz 
vendége, Petrus Ransanus művének VII. fejezetében a fel
sorolt források alapján -  az információk ellentmondásait 
is regisztrálva -  azt írja, hogy Attila-fia Aladár hunjai a 
pontusi sztyeppére való visszatérés után elpusztultak és 
szétszóródtak. De (némi kételkedő anonymusi fejcsóvá- 
lással) beszámol arról a hazai hagyományról is, hogy a 
„hunokat Nagy Károly győzte le”. Márpedig ez a Kuber 
onogur népét befogadó II. Avar Kaganátus elleni 8. század 
végi hadjárat eredménye volt, tehát a hun és hétmagyar 
bejövetelhez viszonyítva harmadik bejövetel okiratokkal 
is dokumentált16 onogur népéhez kapcsolódó esemény. 
Különös jelentőségét Ransanus nép- és országnév-ma- 
gyarázata adja, mely szerint ezek a magyarok egy Hungar 
nevű vezérrel érkeztek, akinek e név nem sajátja, hanem 
szülőhazája nevéből ered. Márpedig ez a korabeli doku
mentumok tanúsága szerint is Onogóriára, az onogurokra, 
vagyis a „késő avar” -  első honfoglaló magyarokra utal.17

A neveltetését illetően ugyancsak idegen kulturális 
közegben megalapozott, majd Európa nyugatán csiszolt 
műveltségű -  ám becses magyar írásbeliséget teremtő -  
szász-magyar Heltai Gáspár Bonfini nyomdokait követő 
krónikájában18 „Atila fiainak egybeveszéséről”, „A szé- 
kellyekről” és a Hétmagyarok bejöveteli történetét előadó 
„Magyaroknak második bejövetekről Szkítiából az Pan
nónia földre” című fejezetek és a hétmagyar kapitányok 
felsorolása mellett „Szvatoplukról, a magyarországi feje
delemről” írt kaputban visszatér a két (némileg félreértet
ten prezentált) bejöveteli történet közötti időbe. Történeti 
bizonytalanságát valószínűleg az is okozza, hogy a Ko
lozsváron működő szász-magyar szerző a magyar fogla
lásról szóló ismereteit székely-magyar közegben szerezte, 
azonban a történelmi egyidejűség hiánya miatt közöttük is 
eleve ellentmondásos vagy eltérő változatokban.

A mondaképződési vagy topikus összevonási fejlődést 
tükröző bizonytalanságok magyarázatához pedig feltehe
tően az is hozzátartozik, hogy a krónikák a morvák elle
ni vagy melletti harcok régibb és újabb emlékei mellett 
Szvatopluk/Mén-Marót Tisza menti szálláshelyének ön
magában viszonylag közelmúltbeli birtokbavételét, hol 
az előhadi népekkel, hol Árpád hadával való hódoltatását

örökítették meg, s ha e korai mondaállapotban még dö
cögve is, de máris előállt a különböző helyszíneket és 
hadjáratot, több portyát, valamint a többgenerációs idő
tartamot keverő, netán egyetlen eseménybe sűrítő, fiktív 
mondai és krónikaanyag.

Megerősíti következtetéseinket az a legújabban fel
fedezett, Mátyás koronázásakori krónikamásolat, amely
nek 16. századi újabb másolatát az Esterházy-gyűjte- 
mény egyik kódexében fedezte fel Mikó Gábor történész. 
Ismertetését a krónika megtalálójának beszámolójából,19 
illetve a krónika felfedezésének hírét az olvasókkal 
megosztó Győrffy Iván tollából20 olvashatjuk. Az előze
tes ismertetések ugyanis arra utalnak, hogy ez a króni
ka szintén az általunk is vizsgált krónikákhoz hasonló 
párhuzamos szerkezetben, ugyancsak két különálló rész
ben ír a magyarok úgynevezett „második bejöveteléről”. 
Ezen új krónikaanyag megtalálásának híre tette idősze
rűvé saját kutatómunkánk tapasztalatainak közrebocsá- 
tását.21

Bár a krónikák voltak nyomravezetőink e kutatásban, 
de mert alátámasztják elemzésünket, hivatkozunk Ki
rály Péter22 kutatásaira is, amelyek 8-9. századi nyugati 
(német, frank, bajor, olasz) névjegyzékekben, nekrolo- 
giumokban, oklevelekben vizsgálták a korabeli magyar 
jelenlétet bizonyító személynévi adatokat. A kutatá
si eredmény 731 utáni Onger, Wanger, Unger, Ungarus, 
Ungarius, Hungarius, Hungar, Hungaricus névváltozatai 
mindenképpen a hétmagyar „második/B” bejövetelt meg
előző időszak onogur-magyarjainak a II. Avar Kaganátus 
nyugat-európai határtérségében letelepített vagy a kaga- 
nátusból kirajzott s túlélő jelenlétét igazolják. Vagyis a 
krónikáink „második/A” bejöveteli adatait támasztják alá. 
A II. Avar Kaganátust is túlélő onogurok 7-9. századi kö
zép-európai jelenlétét tanúsító, 760-ban kelt itáliai okirat 
Via Ungarorumával,23 Német Lajos 860-ban kelt okleve
lének az onogurok nevével jelzett határjelölő adatával, és 
8-9. századi sírleletek mindezeket megerősítő tanúságá- 
val24 együtt.

***

Hát így történt, hogy a Salán -  Szvatopluk -  Mén-Marót 
problémakör boncolgatása közben, mintegy véletlenül, 
feltárult a krónikák első látásra szinte gyermetegnek tűnő 
szerkezeti „hibája” mögött a kétszeri „második” honfog
lalás rejtélye, vagyis a kettős honfoglalás (sikertelen) első 
szakaszának tabu leplébe burkolt krónikai megörökítése. 
Nem zárható ki, hogy ebben a megosztó szerkezeti elhe
lyezésben része lehetett annak a felfogásnak, hogy maguk 
a krónikaszerzők is -  akárcsak László Gyula -  a kuberi 
onogur bejövetelt a végső honfoglalás első szakaszának 
tekintették, s emiatt helyezték azt is formálisan „az első 
bejövetel” könyvébe.

Mindehhez annyit teszünk hozzá, hogy íme, itt vannak 
a „hipotetikusnak” vélt késő avarok -  Lászó Gyula első 
honfoglalói - ,  akikről nemcsak a sírjaik és egyes korabeli 
idegen források, de lám, a krónikáink is tanúskodnak.
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Über den „Tatbestand” der doppelten Landnahme in den Chroniken -  
Gedanken über den in Sagen vorfindlichen Kern der Frage Salán -  Szvatopluk -  
Mén-Marót, dokumentiert in Chroniken als verraterische Spuren
Die Verfasserin war nicht auf der Suche nach Spuren der 
doppelten Landnahme, sondern sie stellte die Frage, wo- 
her die mannigfaltige Unsicherheit um die Partner (Salán, 
Szvatopluk und Mén-Marót) des Rechtsgeschafts über 
den Landkauf mit dem weiBen Pferd kommt, obwohl dies 
das wichtigste gewohnheitsrechtliche und folkloristische 
Element der Überlieferung über die Landnahme ist. Diese 
Fragestellung führte zur Entdeckung von Stellen in Chro
niken, welche die Theorie über die doppelte Landnahme 
untermauern. Wahrend der Untersuchung des Problem- 
kreises Salán -  Szvatopluk -  Mén-Marót tat sich etwa 
zufallig das Ratsel der doppelten „zweiten” Landnahme 
hinter dem auf den ersten Blick kindlich anmutenden 
„Systemfehler“ der Chroniken auf. Der erste Abschnitt 
der doppelten Landnahme wurde in den Chroniken als 
Tabu verhüllt verewigt. Es ist nicht auszuschlieBen, dass

in dieser trennenden Platzierung auch die Auffassung 
eine Rolle spielte, nach der die erste Ankunft der Ono- 
guren um 670-680 unter Kuber selbst von den Chronis- 
ten als die erste, erfolglose, vorbereitende Phase der von 
Árpád angeführten „Landnahme“ betrachtet wurde, und 
deshalb versteckte man diese formal im Buch „der ersten 
Ankunft“. Mit diesem Verstecken wurde bewiesen, dass 
das zuerst als Onoguren dann als Magyaren bezeichnete 
Volk beider „zweiten“ Ankünfte das gleiche war. Diese 
Zweiheit erklart auch den doppelten, parallel gebrauchten 
Namen unseres Landes „Hungaria“ und „Magyarország 
(Land der Magyaren)“. Hier treffen wir also die als „hy- 
pothetisch“ angesehenen Spatawaren -  die ersten Land- 
nehmer von Gyula László -  an, von denen nicht nur ihre 
Grabstatten und einige westliche Quellen zeugen, sondern 
auch die ungarischen Chroniken.

Jegyzetek_____________________________________
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Kiadó, Budapest, 1999)

2 Képes Krónika. Latin eredetijének magyar fordítása. I-II. Ford. Bel- 
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3 Terdzsüman, Mahmud: Tárih-i üngürüsz -  A  magyarok története. 
Magyar nyelvre fordította: Blaskovics József (ERDEM, Léva, 1996; 
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les értesülésnek mutatkozó források (pl. Ibn Ruszta, Bíborbanszüle- 
tett Konstantin) és a magyar krónikák rendszerint Szvatoplukot vagy 
ennek a megnevezésnek lényegtelen eltérésű változatát használják.
A feljegyzés 9. századi keletkezési idejéből az következtethető, hogy 
ezt a méltóságnevet a magyarok már a sztyeppei szomszédság ide
jén ismerték, s ezért írják azt általában az eredeti szláv hangzásnak 
megfelelő, szinte eltérés nélküli egyöntetűséggel. Csak a vélhetően
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legkorábbi krónikánk, az őskrónika írja némi eltéréssel Zuatopolug- 
nak. A nyugati krónikákban Regino Zuendibold, Fulda Zwentibald, 
Theotmár érsek Zuentibald, Liutprand Centebald, a jóval későbbi 
Aventinus pedig Suatebog névalakot használ! De előfordul a Zento- 
bolch vagy Centopulch alak is.

15 Bonfini, Antonio: A magyar történet tizedei. Fordította: Kulcsár Pé
ter (Balassa Kiadó, Budapest, 1995; 1999)

16 Olajos Teréz: Adalék a /H/ung/a/ri/népnév és a késői avar-kori etni
kum történetéhez (Antik tanulmányok, XVI. I. sz., 1969). Lásd még: 
Olajos Teréz: Az avar továbbélés kérdéséről. A  9. századi avar tör
ténelem görög és latin nyelvű forrásai (Tiszatáj, 2001. november, 
50. p.); Olajos Terézia: Bizánci mozaikok. Avarok, szlávok, bolgá
rok, magyarok. Válogatott tanulmányok (Szeged, 2012); Források 
a korai magyar történelem ismeretéhez. Szerkesztette és a bevezető 
tanulmányt írta Róna-Tas András (Balassi Kiadó, Budapest, é. n.)

17 Ransanus, Petrus: A magyarok történetének rövidfoglalata. Fordí
totta, az utószót és a jegyzeteket írta Blazovich László és Sz. Ga- 
lántai Erzsébet (Osiris Kiadó, Budapest, 1999). Ransanus művén 
érződik a kettőnek tudott, valójában többszöri bejövetel eseménye
inek kavarodása. „Hungar vezér” nevének „Bátor” értelmezésében 
a szavárd magyarok, vagyis a Bíborbanszületett feljegyzésében 
(DAI) sabartoi asfaloi névvel illetett magyarok „rettenthetetlen 
szavárd” jelentésű neve visszhangzik, ugyanakkor a „szülőhazára” 
visszavezetett névértelmezés a Salán-féle Hungvári csúfolódás
ra, és nem utolsósorban László Gyula észrevételére emlékeztet, 
amellyel arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ungvár helynév fel
tehetően nem a vereckei magyaroktól, hanem korábbi névadásból 
származik.

18 Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. Sajtó alá rendez
te Kulcsár Margit, a bevezetőt Kulcsár Péter írta (Magyar Helikon, 
Budapest, 1981)

19 Mikó Gábor: Élt-e valaha Szent István fia, Ottó herceg? (Történelmi 
Szemle, 2013. 1. sz.)

20 Győrffy Iván: Egy 15. századi krónikát fedeztek fe l  (BBC History, 
III. évf. 5. szám, 2013. május)

21 Jogéletünk őstörténete című, kiadási nehézségek miatt még kézirat
ban lévő („Rendhagyó jogtörténet” munkacímmel egyes részletei
ben már publikált) monográfiánk egy további részletét adjuk itt köz
re, a témára tekintő aktualitással.

22 Király Péter: „Ungarus, Hungarius, Onger” (Élet és Tudomány, 
1986. X. 31., 1382-1383. p.)

23 Király Péter, i. m.; Olajos Teréz: Adalék a /H/ung/a/ri/ népnév és a 
késői avar-kori etnikum történetéhez (Antik tanulmányok, XVI. I., 
1969)

24 László Gyula általános szakmai tapasztalatai mellett a dunántúli ré
gészeti leleteket illetően pl. Költő László: Archeometria. In: A ré
gésztechnikus kézikönyve. I. PANNICULUS ser. B. No. 3. (Szom
bathely, 1998); Költő László: A Kárpát-medence régészeti vázlata, 
archeometria; Költő László: Megjegyzések az avar-magyar folya
matosság kérdéséhez a vörsi 8-10. századi temető kapcsán; Költő 
László: A 8-10. századi kontinuitás kérdései a vörsi 8-10. századi 
temető kapcsán címmel, Szentpéteri Józseffel közösen tartott elő
adása az 1995. május 10-12-én, Alsólendván rendezett Népek a 
Mura mentén c. konferencián. Publikálva: Magyar Történelem. Tíz
ezer év -  ezer oldalról (Zürichi Magyar Történelmi Egyesület, Bu- 
dapest-Zürich, 2003, 323-326. és 327-332. p.)

FORRÁS
Rigó Kinga Viktória

Fénynyomat a 19. század 
egyetemtörténetéből

z 1886-os év nem bővelkedett kiemelkedő ese
ményekben. Legalábbis olyanokban nem, amit 
különösen fontos évszámként jegyezne fel a ma

gyar történelem; nem volt forradalom, nem változott 
alapjaiban az alkotmányjogi berendezkedés, Wesselényi 
Miklós is volt már árvízi hajós, régen megtörtént a ki
egyezés. A közismert események között legfeljebb Tóth 
Árpád és a Coca-Cola születését szokás megemlíteni. 
Trefort Ágoston kultuszminisztersége alatt a budapesti 
királyi magyar tudományegyetem viszonylag békésen 
élte mindennapjait.

Az állam és a felsőoktatás régre visszanyúló kapcso
latában az egyetemek, akadémiák, líceumok stb. műkö
désének szabályozása továbbra is kettős alapon -  írott és 
íratlan szabályok egymással összefüggő és nehezen ki
bogozható halmazán -  nyugodott: rendelkezésre állt egy
részt egy formális joganyag, mint pl. a vallás ügyéről szó- 
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ló 1790/1791:26. tc., vagy az 1723:23. tc. rendelkezései, 
az I. és a II. Ratio Educationis, a magyar egyetemről szóló 
1848:19. törvény, másrészt pedig a szokásjogi alapon ki
alakult jogintézmények. Utóbbiakat sorjázza a budapesti 
királyi magyar tudományegyetem orvoskari tanártestülete 
által 1886. szeptember 21-én tartott rendes ülés jegyző
könyve is: a tandíjelengedés kérdését, az özvegyi segély 
megtartását, az ösztöndíjakkal (Széchenyi-féle ösztöndíj, 
Mária Terézia-féle ösztöndíj, Kajdácsi-féle ösztöndíj, ál
lami ösztöndíj) kapcsolatos ügyeket, és azok elintézési 
módját -  egyértelműen megjelenítve a vallás- és közok
tatásügyi miniszternek és minisztériumnak a döntésekben 
játszott túlsúlyát.

Jóllehet a magyar egyetem csak 1848-ban került első
ként önálló minisztérium irányítása alá (korábban is álla
mi irányítás alatt állt, csak 1777-től a Helytartótanács látta 
el ezt a funkciót), és a neoabszolutizmus erős birodalmi 
centralizáció alá rendelte az oktatás ügyét is, a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium (VKM) súlya az egyetem fe
letti felügyelet kapcsán a 19. század második felére erő
södött csak meg. Ennek indoka nyilvánvalóan egyrészt a 
társadalmi-politikai helyzetben keresendő: a neoabszolu
tizmus teljes centralizációs törekvés-kísérleteit követően 
kifejezetten üdvözlendő volt a magyar VKM irányítása. 
Az pedig, hogy ez az irányítás az egyetem életébe történő 
mély beavatkozást jelentett (lásd a jegyzőkönyv által ta
núsított csekély egyetemi döntési kompetenciát), a kora
beli viszonyok között nem okozott megütközést, elvégre 
Mária Terézia óta volt kénytelen az egyetemi szféra rend-


