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A Magyarországra költözött kunok keresz-
ténnyé tétele és letelepítése a honfoglaló ma-
gyarokhoz képest jóval lassabban haladt, de a
15. századra mégis befejeződött, a 17. század
végére pedig, a közben földművessé szelídült,
s még a hódoltság elején, a 16. század köze-
pén is két nyelvű Kunság az anyanyelvét is
elfeledte és magyarrá lett. A nyelvváltással, a
kun szókinccsel együtt a 13. századi kunok
népköltészete, eredetmondája, hősi énekei, rég-
múltjuk eseményeibe vezető legendáik, törté-
neteik, meséik sokasága is eltűnt. Ezért aztán a
korai (10-13. századi) történelmük eseményei-
ről és életükről főként a szállásaikkal, illetve
birodalmukkal szomszédos államok - Kína, az
orosz városok, Bizánc, Magyarország etc. - kró-
nikái, néhány utazó (Piano Carpini, Rubruk)
leírásai, egy korabeli kun szótár, a Codex Cu-
manicus szókészlete, és újabban a régészeti
leletek árulkodnak. A régi írások alapján állí-
totta össze legújabb, a kunok európai és ma-
gyarországi történetét bemutató összefoglaló munkáját Kiss Attila, akinek munkásságát
eddig is olyan könyvek jelzik, mint az Altináj, a Medvetánc vagy a Gesta Avarorum.

A közelmúltban az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent História Kumanorum: A
honfoglalás a gesták íróinak módszerét és stílusát felhasználva szedte csokorba a kunok
történetének eseményeit, törzseik megtelepedését a kelet-európai sztyeppén, a nép töredé-
kének Magyarországra költözését. A szerző, (aki a középkori krónikaíróként lép elénk a
kötet elején, és Mátyás királynak ajánlja művét) a 10. századtól 1290. július 10-éig, IV.
(Kun) László király megöletéséig kíséri végig a kunok tetteit. Olvashatunk Kína területén
lévő őshazájuk elhagyásáról, a hosszú vándorlásról az óriási sztyeppén, amely alatt az
együtt menekülő kunok, ujgurok, kipcsakok összefogása szoros szövetséggé olvadt össze.
Ezek a maguk korában sárga, fakó, kun, kipcsak néven egyaránt említett nomádok 1050
körül érték el az orosz államok keleti határait, 1055-ben hadjáratot vezettek Oroszfóld vá-
rosai ellen, 1068-ban már Magyarországra törtek, s az évszázad végéig egészen az Al-
Dunáig megszilárdították a hatalmukat.
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A kötet terjedelmes része az ősi krónikák és évkönyvek monoton egyhangúságával
sorolja fel a kunoknak az orosz államok, Bizánc, Magyarország vagy éppen a besenyők
ellen vívott, általában véve győzelmes hadjáratait, melyek taglalásánál a krónikás nem
feledi el pár szóban ismertetni a konfliktus okait, politikai előzményeit, a korabeli politika
kun és orosz vagy magyar vagy bizánci etc. főszereplőit sem, s a korabeli leírások alapján
megismertet bennünket kunok országának földrajzi jellemzőivel. (Nagy segítség ezek
olvasásánál a könyv végén található, több mint négyszáz tételes Szómagyarázat.) A kun
nép életével, öltözködésével, szokásaival kapcsolatban főként a kun szókincs szolgáltat
adatokat és a krónikás ezeket is igyekszik megcsillantani előttünk.

Az európai feudális államok szomszédságába került, s nyugati peremein már a keresz-
ténységgel ismerkedő kunok birodalmát az 1220-as évektől Európa felé vezetett mongol
támadások számolták fel. A vereség után szétszóratott nép maradékai más népekbe olvad-
tak, Magyarországra került töredékeik a legutolsók között adták fel anyanyelvüket, s lettek
magyarrá.

A História Kumanorum című kötet a szerkesztők jóvoltából a Képes krónika, és más
kódexek külső jegyeit is magán viseli. Illik is hozzá, hiszen a szerző a régi krónikások
dísztelen tárgyilagosságával vezet el bennünket a kunok 11-13. századi, még a Kárpát-
medencén kívüli történetébe, honfoglalásuk előzményeihez és magyarországi tetteikhez. A
krónikás kiváló ismerője az orosz évkönyvek, a hősi énekek világának, a kunok rokon-
népei költészetének, a bizánci forrásoknak. Ezek segítségével színes és érdekes históriát
ad az olvasók kezébe.
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