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Képes György

G o n d o la to k  a m a g y a ro k  
e re d e té rő l és á lla m is á g u n k

k e zd e te irő l

I. Bevezető gondolatok

A magyarság eredetéről -  a nyelvtudomány mellett 
a ma már igen modern módszerekkel dolgozó ré
gészet és genetika tudományának segítségével -  
több, egymásnak ellentmondani látszó, egyenként mégis 

megalapozottnak tűnő ismerettel rendelkezünk. Egyrészt 
a nyelvészet (és itt hangsúlyozottan kell említenünk a ma
gyar mellett a külföldi nyelvtudományt is) a magyar nyel
vet egyértelműen finnugornak tekinti. Másrészt a történeti 
(írott) források és a régészeti leletek túlnyomó része türk 
(török) származást, de legalábbis nagyon szoros kulturális 
kapcsolatot valószínűsít. A képet pedig tovább árnyalja, 
hogy a legfrissebb genetikai kutatások szerint a mai ma
gyar lakosság szinte teljes egészében európai eredetű.

A fenti, elsőre kibékíthetetlennek tűnő állításokat kellő 
távolságból egymás mellé helyezve nem várt módon lo
gikus etnogenezis képe bontakozik ki. A később magyar
ként ismertté vált népesség közrendű („dolgozó”) rétege 
jelentős részben finnugor eredetű. Mindezt alátámaszt
ják a Raskó István vezetésével végzett legújabb archeo- 
genetikai kutatások is: a honfoglalás kori sírokból vett 
DNS-minták egy része olyan Y-kromoszómás bélyeget 
hordoz, amely csak azon ma élő uráli népek férfi lakossá
gánál fordul elő nagy gyakorisággal, akiket a történészek 
és néprajzkutatók a magyarság ősi rokonainak tekintenek.1

Bíborbanszületett Konstantin De Administrando Impe- 
rio című művéből ismert -  a kutatók által azóta mintegy 
kétszázötven történelmi és mai helységnévvel is alátá
masztott -  hét törzsnév (a közismert átírással: Nyék, Me- 
gyer, Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi)2 az előkelő 
(„harcoló”) réteggel kapcsolatban mindeközben türk ere
detre utal. Németh Gyula nyelvész-turkológus 1930-ban 
még azt valószínűsítette, hogy ezek közül a Nyék és (ta
lán) a Megyer lehet finnugor eredetű,3 de később ő maga 
is megváltoztatta álláspontját,4 és ma már szinte egyöntetű 
az a vélemény, hogy a vérszövetségre lépő „hétmagyarok” 
törzsnevei kivétel nélkül türk-török eredetűek.5 László 
Gyula is hangsúlyozza: „Árpád népének uralkodó osztá
lya és lovashadserege feltehetően török volt.”6

Mindebből logikusan következik, hogy az Uralon túli 
régióból (Zauralje)1 származó, onnan az éghajlatváltozás 
miatt a Kr. e. III. évezred második felében az erdő és a 
steppe találkozási pontjához átvándorló8 finnugor csopor
tok türk hadvezetők irányítása alá kerültek. Miközben e 

76

vezérek megtartották türk neveiket (sőt származástudatu
kat is -  gondoljunk itt Álmos nemzetségének Attila hun 
fejedelemmel való tudatos rokonítására) és fontos, első
sorban az életmódra, politikai szervezetre és műveltségre 
vonatkozó szavakkal gazdagították formálódó nyelvünk 
szókincsét (legjobb példa: a törvény), a mindennapokban 
a köznép nyelve is használatban maradt (lásd olyan alap
szavainkat, mint például hal, víz, tűz, főz, vér stb.).9

Azaz nem a köznép „türkösödött” el, hanem az előke
lők vették át a finnugor nyelvet -  miközben steppei szo
kásaik, harcmodoruk, életmódjuk alapján az egykorú nyu
gati, bizánci és muszlim forrásszövegek szerzői őmiattuk 
azonosították a magyarokat az általuk korábbról ismert 
türk birodalmak népeivel (hunokkal, avarokkal, onogu- 
rokkal).10 Ma már az is felvetődik, hogy maguk a törzsek 
sem feltétlenül rokonsági (inkább katonai) alapon szer
veződtek, az egyes törzsek (vagy klánok?) tagjai között 
pedig biztosan nem állt fenn vérrokonság. A vérszerződés 
mint mesterségesen létrehozott „vértestvériség” is ezt bi- 
zonyítja.11 A vezérek kíséreteiben és a magyarokhoz csat
lakozott úgynevezett „segédnépek” soraiban pedig bár
milyen etnikai elem (türk, iráni, szláv, de akár skandináv 
is)12 előfordult, hiszen ezek szerveződése és csatlakozása 
egyértelműen rátermettségi alapon történt. Ugyanilyen 
keveredések egyébként más steppei népeknél, így a hu
nok esetében is megfigyelhetők voltak.13

Igen érdekes a fentiekkel kapcsolatban egy „türk” szer
ző véleményét is megismerni. Ajbolat Kuskumbajev ka- 
zah történész a következőket írja:

„Indokolt feltevés, hogy az ősmagyarok valahol, vala
mikor, de feltehetőleg még Közép-Azsiában, beléptek 
a türk népek számos törzsből álló szövetségeinek sok 
rétegből álló szervezetébe. [...] A szövetség új tagjai 
felvették az adott törzsszövetség vezértörzseinek (vagy 
még gyakrabban, az adott birodalmi politikai konst
rukciónak) a nevét, amely mintha a saját nevével fe 
dett volna el más, alárendelt etnikai csoportokat.14 [...] 
A törökök előtti eurázsiai sztyeppei lakosság jelentős -  
mondhatnánk, nagy részét képező -  kelet-iráni nyelvet 
beszélő (szarmata-alán) törzsek és bizonyos magyar 
(ugor nyelvű?) törzsek jelentős mértékig eltörökösöd- 
tek és asszimilálódtak a közép-ázsiai eredetű török no
mádokhoz. ”15

A történettudomány szerint ez az „átváltozás” a Kazár 
Kaganátus keretei között, a VIII. században és a IX. szá
zad első felében játszódhatott le.16 A legújabb régésze
ti kutatások azonban ezt nem támasztják alá, sőt cáfol
ni látszanak. A Volga-Dél-Urál régió VIII-IX. századi, 
valamint a Dnyeper menti, Szubbotyici-lelethorizont 
(amely a magyar törzsszövetség Etelköz néven ismert 
letelepedési helyével látszik azonosnak)11 IX. századi 
és a Kárpát-medence X. századi régészeti anyaga között 
ugyanis igen jelentős hasonlóságok mutatkoznak, mi
közben a kazár területeket jórészt (bár nem kizárólag) 
lefedő Szaltovo-Majackaja kultúra leleteivel szinte sem
mi átfedés nincsen.18 Türk Attila régész19 szerint „a korai 
magyarok több száz éves, közvetlen kazár területeken
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való megtelepedését a régészeti hagyaték elemzése tehát 
nem támasztja alá”.20

Az feltételezhető tehát, hogy az „erdőlakó” (finnugor) 
és a steppei (türk) elemek közötti keveredés így már a Vol- 
ga-Dél-Urál régióban megtörtént. A magyarokat a türk ve
zérek vezették át Etelközbe (a Dnyeper vidékére), amely 
vándorlás a relatíve nagy távolság ellenére igen gyorsan 
történt, eközben a korábban feltételezettnél lényegesen 
rövidebb idejű érintkezéssel a kazárokkal. A Kazár Kaga- 
nátus és a magyar törzsek közötti kapcsolat inkább lehe
tett egy rövid távú katonai-politikai érdekszövetség, mint 
évszázados függő viszony (talán mégis helyesen írta Bí- 
borbanszületett Konstantin: „Együtt laktak a kazárokkal 
három esztendeig”) } 1 Mint tudjuk, az etelközi letelepedés 
sem lett végleges (talán eleve átmenetinek szánták), a ma
gyar törzsszövetség „utazásának” végállomása ugyanis 
nem ez, hanem a Kárpát-medence -  a steppe nyugati vége, 
a nyugati és a keleti világ metszéspontjában elterülő, ter
mékeny és jól védhető vidék -  lett.

Az etnogenezis kapcsán végül visszakanyarodunk ah
hoz a közelmúltbéli genetikai kutatáshoz, amely egyértel
műen kimutatta a jelenlegi magyarországi lakosság dön
tően európai eredetét. Ez sem kevésbé izgalmas kérdés, 
mint a türk-török vezetés mellett is megtartott finnugor 
nyelv. Biztos válasz erre sem adható, ám megfontolan- 
dóak Zimonyi István gondolatai:

„a honfoglaló magyarság kialakulását úgy rekonst
ruálhatjuk, hogy a magyar etnogenezisben résztvevő 
finnugor (magyar) nyelvű csoportok eredetileg az er
dőzónában éltek, majd onnan a steppére kerülve lo
vas-nomáddá váltak, végül megérkezve a Kárpát-me
dencébe újból életmódot váltottak, így biztosítva etnikai 
és politikai keretük fennmaradását”} 1

Ez az életmódváltás genetikai értelemben az ázsiai eredet 
háttérbe szorulásával járt, azaz a harcokban kiváló, szám
arányukban viszont jelentős embertömeget nem képező 
türk vezérek és lovasok előbb nyelvükben váltak magyar
rá, majd feloldódtak a Kárpát-medence alapvetően békés, 
megtelepedett népeiben. E népek egy része ráadásul nem 
kizárt, hogy már magyar nyelven beszélt: László Gyula 
régész (egyes történészek által újabban már kevésbé tá- 
madott)23 kettőshonfoglalás-elmélete szerint a VII. század 
végétől élhettek itt magyarok,24 Engel Pál pedig a kései 
avarokat a szintén magyar nyelvű székelységgel véli azo- 
nosnak.25

II. A steppei magyar nagyfejedelemség 
mint első magyar állam?

Georg Jellinek máig meghatározó háromtényezős állam
fogalmát alapul véve akkor jön létre állam, amikor egy 
meghatározott terület lakossága egy egységes és más né
pekétől független főhatalom alá kerül.26 Azaz nem beszél
hetünk egy adott nép, népcsoport vonatkozásában állam
ról addig, amíg nincs olyan terület, ahol életvitelszerűen,

folyamatosan tartózkodnak -  az államiság feltétele a le
telepedés - , de addig sem, amíg nem vetik alá magukat 
(vagy vetik alá őket erőszakkal) valamiféle közhatalmat 
gyakorló szerv (a kezdetleges államokban jellemzően: 
egy fejedelem és fegyveres kísérete) uralmának.

A történettudomány úgy tartja, hogy a magyarság tör
ténetében az állami lét fenti feltételei először a IX. század 
közepén köszöntöttek be.27 Bölcs Leó császár Taktikon 
(Taktika) című, a X. század elején írott művében a magya
rokat („turkokat”) már „egy fő uralma alatt álló” népként 
említette: „Csupán a bolgárok és kívülük még a turkok 
népe fordít gondot hadirendre, mely hasonló náluk, s így 
a többi szkíta népnél nagyobb erővel vívják a közelharco
kat, és egy főnek az uralma alatt állnak.”28 Nincs okunk 
kételkedni Bölcs Leó leírásának hitelességében: a császár 
igen jól ismerte a magyarokat, hiszen 894-ben, egy év
tizeddel a Taktika megírása előtt szövetségben harcoltak 
(sikertelenül) I. (Nagy) Simeon bolgár kán (ur.: 893-927, 
„cár” 913-tól) ellen.

Anonymus Gesta Hungaroruma szerint -  amely köz
ismerten a legrégebbi, fennmaradt krónikánk a magya
rok történetéről, és amely bár a XII. század végén, III. 
Béla uralkodása idején keletkezett, mégis időben kellően 
közel áll az ősmagyar korhoz ahhoz, hogy azt feltéte
lezhessük, hogy a még élénken élő közös emlékezetből 
meríthetett -  ez az „egyeduralom” Álmos fejedelemmé 
választásával kezdődött.29 Béla király névtelen jegyzője 
Álmos „szent” személye kapcsán két legendára is utal: 
Emese álmára (a turultól való fogantatásra, egyben arra a 
jóslatra, hogy Álmos utódai nagy királyok lesznek), va
lamint Álmos nemzetségének feltételezett hun fejedelmi 
vérvonalára (az Attila királytól való származásra).30 Ál
mos tehát tradicionális (sőt, a turulmonda alapján: ter
mészetfeletti) legitimációval rendelkezett a magyar nép 
vezetésére.31

A fejedelemmé emelés története külső forrásból is is
mert, mégpedig Bölcs Leó fia, VII. (Bíborbanszületett) 
Konstantin császár már említett -  X. század közepén írt 
-  De administrando Imperio címmel ismertté vált művé
ből.32 Ő azonban némiképp eltérően mutatja be ugyanezt 
az eseményt: szerinte a kazár kagán akarta Levedit ki
nevezni a magyarok fejedelmévé, aki ezt nem fogadta el 
(mondván, hogy „nem elég erős hozzá”), hanem maga he
lyett Álmost vagy fiát, Árpádot ajánlotta -  és végül az ifjú 
Arpád lett a magyarok első fejedelme.33

Szabados György a két forrás közül Anonymust ja
vasolja hitelesként elfogadni, ugyanis véleménye szerint 
Konstantin „kétszeresen képtelen történetet” ad elő: egy
részt kizárt, hogy Levedi visszautasította volna a kagán 
ajánlatát (ha lett volna ilyen), másrészt teljesen valósze
rűtlen, hogy a 850-es években még igen fiatal (ha épp nem 
gyermek) Árpádot ereje teljében lévő apjánál nagyobb 
„tekintélynek” gondolhatták volna. A történész szerint 
Konstantin itt egész egyszerűen összemossa a magyarok 
államalapításának történetét a 29. fejezetben a szlávok- 
ról (horvátokról) leírtakkal. „A különböző eredetű adatok 
egy irányba vezetnek: az első magyar állam megalapítása 
mindenféle külső hatás nélkül, belső és természetes po
litikai fejlődés révén ment végbe a IX. század közepén,

7 7



Jog
törtsneli szemle' — f

Álmos nagyfejedelem megválasztásával” -  vonja le Sza
bados a konklúziót.34

Anonymus igen határozott évszámmegjelölése szerint 
Álmos „az Úr megtestesülésének 819. esztendejében” 
született,35 ami ellenadat hiányában nehezen cáfolható, sőt 
későbbi események ismeretében valószínűsíthető, így a 
történészek -  köztük Kristó Gyula és a vele sok szempont
ból egyet nem értő Szabados György is -  a 850-es évekre 
teszik az „egy fő alatti létre” való áttérést, a magyar nagy
fejedelemség létrejöttét.36 E körben két tényezőt kell vizs
gálat alá vonnunk: egyrészt azt, hogy hol és milyen körül
mények között történt ez az „első államalapítás”, másrészt 
pedig, hogy milyen közhatalmi, kormányzati-igazgatási 
szervezete volt a magyar steppeállamnak (vagy ahogy ré
gen nevezték: „nomádállamnak”).

A helyszín ma már szinte bizonyosan „az a hely” volt, 
„amelyen a türkök korábban voltak, az ott keresztülmenő 
folyó nevéről Etelnek és Küzünek nevezik, s mostanában 
a besenyők lakják” (ahogy Bíborbanszületett Konstantin 
írja a De administrando Imperio 40. fejezetében).38 Hogy 
ez az Etelküzü valójában egy folyó partját jelöli (mert
hogy az Etel és a Küzü egyazon folyónak a neve, ahogy 
Konstantin fogalmaz), esetleg a „Küzü” valóban „köz”, 
tehát több folyó által behatárolt térségről van szó, ponto
san nem tudjuk, azonban a régészek a feltárások alapján 
ma már magát a területet elég nagy bizonyossággal el tud
ják helyezni a térképen. A Dnyeper folyó vidékéről van 
szó (Szubbotyici-lelethorizont).39 A kutatók által korábban 
egy régebbi, köztes (Magna Hungária és Etelköz közötti)

szállásterületként elképzelt Levedia is ezen belül, a Dnye
per partján helyezkedhetett el.40

A hatalmi szervezet megítélése körében is nehezen 
alakul a konszenzus, sőt még jelenleg is több álláspont 
viaskodik egymással. Kristó Gyula véleménye szerint a 
magyar törzsszövetségi állam (vagy „nomádállam”) kazár 
hatásra és mintára jött létre (szakrális kettős fejedelem
ség) a IX. század közepén, majd a honfoglalást követően 
bomlásnak indult, és az államegység csak Géza és Szent 
István politikájának köszönhetően állt helyre.41 Zlinszky 
János jogtörténész és római jogász professzor szerint a 
magyarok „külső behatásra, bizánci tanácsra” hoztak létre 
„közös fő (vagy két fő -  kende és gyula) alatti egységes 
szervezetet”. Lábjegyzetben külön kiemeli: „hogy ebben 
a kazár minta a bizánci tanács mellett mennyire hatott, e 
kérdésben lényegtelen”.42

A már többször idézett Szabados György viszont nem
csak megkérdőjelezi, hanem kifejezetten tagadja a kazár 
hatású kettős fejedelemség (sőt általában a kende és a 
gyula tisztségek alkotta kettős fejedelemség, azaz a két fő 
alatti lét) tényét, és azt állítja, hogy a magyar steppeállam 
a 850-es évektől Szent István koronázásáig kontinuitást 
mutat, a bomlás jelei nem igazolhatók, a monarchikus be
rendezkedés megléte viszont forrásokkal alátámasztott.43 
Köztes álláspontot foglal el Engel Pál, aki elfogadja azt az 
állítást, hogy egy ideig (kazár hatásra) kettős fejedelem
ség alatt éltek a magyarok, azonban kiemeli, hogy Kur
szán halála (902) után a források „már csak Árpádot és 
fiúutódait emlegetik a magyarok vezéreiként”.44
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Amit biztosan tudunk: a magyarok Bölcs Leó szerint 
„egy fő uralma alatt” álltak; Bíborbanszületett Konstan
tin leírása és Anonymus Gestája szerint (bár eltérő körül
mények között, de) Álmos és utódai lettek a fejedelmeik; 
ugyanakkor muszlim források szerint két vezérük volt, a 
szakrális vezetőként megjelenő k.nd.h (szokásos átírással: 
kende vagy kündü) és a tényleges, operatív (katonai) ve
zető, a “g.l.h. (azaz gyula).45 Utóbbiról (jila), valamint a 
bírói funkció betöltő karcha (horka) tisztségéről Kons
tantin is tudósít,46 azonban ő Árpádot megasz Turkhiasz 
arkhónnak (péya^ Tonpxía^ apxfflv), azaz „Turkia nagyfe
jedelmének” nevezi,47 ami -  Szabados véleménye szerint 
-  egybecseng a későbbi nyugati forrásokból ismert senior 
magnus megnevezéssel.48

A magyar alkotmánytörténet tudománya -  az emlí
tett kivételtől, Zlinszky Jánostól eltekintve -  alapvetően 
máig a kazár mintára kialakult kettős fejedelemség tényét 
fogadja el. „A kazár állam uralkodója, a kagán állított a 
magyar törzsek vajdái közül az élükre vezért, kündüt, aki 
mellett a gyula, mint helyettes szerepelt” -  írja Eckhart 
Ferenc.49 Horváth Attila szerint „a magyarság a 800-as 
évek során került [...] a fejedelmi hatalom alá. Kezdetben 
két vezetőjük is volt: a szakrális uralkodó, a kende (vagy 
kündü) és a tényleges katonai hatalmat gyakorló gyula. 
A honfoglalás idején Árpád egyesítette saját személyében 
a két hatalmi pozíciót.”50

Mezey Barna a Magyar alkotmánytörténet című tan
könyv 2003-ban megjelent 5. kiadásában a történettu
dományban kialakult véleményeket összegzi, ismertet
ve Kristó Gyula és László Gyula fentiekkel lényegében 
egyező álláspontját, valamint Bartha Antal azon nézetét is, 
mely szerint „nem bizonyítható” a kettős fejedelemségben 
a kazár hatás (bár maga a kettős fejedelemség, a kündü és 
a gyula közös országlása talán igen). Arra is utal, hogy 
míg Györffy György szerint a honfoglalás idején Kurszán 
volt a kündü, Árpád pedig a gyula tisztségét töltötte be (hi
szen ő vezette a magyar hadakat), Kristó Gyula -  Álmos 
szakrális feláldozásából -  arra következtet, hogy Álmos 
és Árpád volt a kündü, azaz Kurszán a gyula lehetett.51

Érdekes módon arra az alapvető ellentmondásra, amely 
a magyarság „egy fő alatti léte” (Bölcs Leó) és a kettős 
fejedelemség koncepciója között feszül, a jogtörténészek 
közül csak Zlinszky János hívja fel a figyelmet (ő is igen 
óvatosan), mint ahogy arra sem utalnak, hogy bár a kün- 
dü mint méltóságnév valóban kazár eredetűnek tekinthe
tő, e tény nem feltétlenül magának a tisztségnek a kazár 
eredetét támasztja alá, hanem akár abból is adódhat, hogy 
a „Dzsajháni-hagyományt” továbbvivő moszlim szerzők 
(Ibn Ruszta, Gardizi) egy nem helytálló kazár névvel (a 
harmadik kazár méltóság, az Ibn Fadlán leírásából ismert 
kundur kháqán nevével)52 illették a magyarok nagyfeje
delmét.

Emellett épp Kristó Gyula mutat rá arra a furcsaságra, 
hogy „a másodfejedelem gyula megnevezése -  a kündéhez 
hasonlóan -  török eredetű, de kazár mintája nem ismert”.53 
Az sem kevésbé érdekes, hogy ha Kurszán halálával való
ban megszűnt volna a gyula második fejedelmi (tényleges 
fővezéri) tisztsége, akkor mivel magyarázható e pozíció 
X. századi fennmaradása, ami ráadásul úgy történt, hogy

azt nem Árpád utódai örökölték, hanem egy másik család 
„privilégiuma” lett (természetesen nem a későbbi, rendi 
értelemben). Valóban csak egy olyan egyszerű váltásról 
lett volna szó, ahogy Györffy György írja, hogy miután 
Kurszán (902-ben) meghalt, Árpád „a gyula méltóságot 
átengedte egy törzsfőnek”?54

Hasonlóképpen izgalmas (és bizonyos értelemben in
dokolt is) Györffy és Kristó -  Mezey Barna alkotmánytör
téneti tankönyvében is említett -  vitája arról, hogy Árpád 
vajon kündü volt-e, vagy gyula, hiszen tudjuk, hogy egy
részt a rituálisan feláldozott Álmos fia („Emese álma” sze
rinti szakrális utódja) volt, másrészt viszont érdemi irányí
tói, hadvezetői feladatokat is ellátott. Nem véletlenül nem 
sikerült konszenzusra jutnia két kiváló középkorászunk
nak: a kündü tisztsége ugyanis nagy valószínűséggel nem 
létezett a magyar steppeállam szervezetében. Árpád olyan 
nagyfejedelem (megasz arkhón, senior magnus) lehetett 
már Kurszán életében is, aki szakrális uralkodó és kato
nai fővezér is volt egyben. A szabad fegyveresek fogadták 
el, ugyanakkor szakrális legitimációval is rendelkezett.55 
A bizánci és muszlim forrásokból is ismert gyula (a hon
foglalás idején Kurszán) az ő első helyettese lehetett.

E körben azért tartjuk különösen meggyőzőnek (és vet
tük át a fentiekben) Szabados György érvelését, mert a 
különféle külföldi források kritikai egybevetésével ad lo
gikus választ a fenti eldöntendő kérdésekre, és oldja fel a 
jelzett ellentmondásokat.

„Almosnak és nemzetségének monarchikus hatalom
birtoklása az abszolút tény, a különféle tisztségnevek 
egymást relativizálják. Teszik mindezt úgy, hogy a mu- 
szlim, a bizánci, illetőleg a magyarországi középlatin 
kútfők minden adata nem hozható közös nevezőre. [...] 
a magyar uralkodó nem abszolút értékben volt kündü, 
hanem csak a bokharai tudós [Dzsajháni] elveszett 
munkája szerint”

-  és az alighanem hibátlan konklúzió: „akkor járunk el he
lyesen, ha [...] a nagyfejedelem kifejezéssel tiszteljük az 
első magyar uralkodóház 1000 előtti képviselőit”.56

Konstantin császár ezeken felül, azaz a megasz arkhón 
és a gyula mellett, egy harmadik méltóságról is említést 
tesz: a karcháról. „Tudni való, hogy Teveli meghalt, és az 
ő fia barátunk, Termacsu [Tormás], aki a minap jött fel 
Bulcsúval, Turkia [Magyarország] harmadik fejedelmével 
és karchájával” -  írja a De administrando Imperio 40. fe
jezetében magyar látogatóiról.57 Ugyanebben a fejezetben 
ismerteti az államszervezetet is:

„Első fejük az Arpádnemzetségéből sorban következő 
fejedelem, és van két másik is, a jila és a karcha, akik 
bírói tisztséget viselnek; de van fejedelme [arkhónja] 
minden törzsnek is. Tudnivaló, hogy a jila és a karcha 
nem tulajdonnév, hanem méltóság. ”58

A karcha tehát bíró, egyben „fejedelem” (arkhón) is, 
utóbbiak rangsorában a harmadik. Mint láttuk, Konstan
tin szerint a gyula (jila) is bírói tisztség volt (nem pedig 
hadvezéri, mint más források szerint), miközben a 948
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ban őt felkereső magyar nagyurak közül Bulcsút nevezi 
meg karchának59 (nyilván az ő saját elmondása alapján), 
amely tisztséget szintén bíróként definiálja („a jila  és a 
karcha, akik bírói tisztséget viselnek”).60 Csakhogy 942- 
ben -  amint arról Ibn Hajján tudósít -  Gyula jila  (a Gyu
la ez esetben személynév és méltóság egyben) és Bulcsú 
karcha együtt hadakozott Katalóniában,61 mint ahogy az is 
ismert, hogy Bulcsút 955-ben, az augsburgi csatavesztés 
után, Regensburgban végezték ki a németek. Mindezen 
körülmények arra engednek következtetni, hogy a gyula 
és a karcha a nagyfejedelmet a bírói és a hadvezéri fel
adatkörök tekintetében egyaránt (sőt: a 948. évi bizánci 
látogatás tanúsága szerint még a diplomáciai funkcióban 
is) helyettesítette.62

Jog________
törtsneli szemle' — f

Végezetül az is kérdés, hogy a -  Szabados György sze
rint „egyértelműen” Álmos nagyfejedelemmé emelésétől 
kezdve létező és kazár hatástól függetlenül létrejött63 -  
magyar monarchia (nagyfejedelemség) a maga monar
chikus jellegét („egy fő alatti lét”) a honfoglalást követő
en is megőrizte-e, vagy -  amint egyebek mellett Eckhart 
Ferenc és Kristó Gyula is állítja -  a X. század közepére 
ez az egységes főhatalom felbomlott, és a Kárpát-me
dencei magyarság törzsi államokra, „kiskirályságokra” 
esett szét. E kérdéskör megvizsgálása új színekkel gaz
dagíthatja a magyar alkotmánytörténet tudományterü
letét, nemcsak a magyar állam (újra) alapításai, hanem 
akár a királyi vármegyerendszer létrejötte, eredete tekin
tetében is.
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I. A történelmi háttér

A nemzetiszocialista Németország nevében elköve
tett bűncselekmények dimenziója már a második 
világháború alatt is nyilvánvaló volt. A szövetsé
gesek 1943. október 30-án a Moszkvai Nyilatkozatban ki

jelentették, hogy a német „tiszteket, katonákat és a náci 
párt tagj ait, akik [...] kegyetlenkedésekért, mészárlásokért 
és kivégzésekért” felelősek voltak, Németország veresége 
után elítélés céljából ki kell adni azoknak az országok
nak, amelyekben a bűncselekményeket elkövették, míg a 
fő háborús bűnösök felelősségre vonását a szövetségesek 
kormányainak „közös ítéletével” irányozták elő.

1945. május 9-én Európában hivatalosan véget ért a 
második világháború, és elkezdődött a náci bűnelkövetők 
felelősségre vonása. A Nemzetközi Katonai Törvényszék 
1945. november 20. és 1946. október 1. között Nürnberg- 
ben lefolytatta a fő háborús bűnösökkel szemben az eljá
rást, melyet nürnbergi perként emlegetnek. Ezt követően
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A  n em zetiszo c ia lis ta  
N é m e to rs z á g  b írá i 
b ü n te tő jo g i fe le lő s s é g re  
v o n á s á n a k  e lm a ra d á s a

még további tizenkét pertípus letárgyalására kerítettek 
sort, amelyek közül a harmadikban a jogászokat vonták 
felelősségre háborús és emberiesség elleni bűncselekmé
nyek miatt. A németek által németek ellen elkövetett bűn
cselekményeket a nemzetközi bíróság előtt nem üldözték, 
mert ez senkinek sem állt érdekében, és a nemzetközi le-

8 1


