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Honfoglaló kaland
Lassan két éve indult el magazinunk, és azóta 

sokan kérdezték tőlem: a magyar honfoglalókról, 

a honfoglalás koráról mikor lesz már egy külön 

számunk? Nem vitás, valóban egy sokakat 

érdeklő témáról van szó. Ennek egyik oka az is, 

hogy az utóbbi néhány évben ismét kiemelt 

figyelmet kapott a magyarság korai története. 

Olyannyira így volt ez, hogy már-már politikai-

társadalmi szintű vitát generáltak a korszakhoz 

kapcsolódó, ugyanakkor kétség kívül alapvetően tudományos kérdések. Én azt 

gondolom, hogy múltunk megismerése egy egészséges, európai társadalom 

működése szempontjából elengedhetetlenül fontos, de a régmúltra vonatkozó 

problémákat a helyükön, tehát valóban tudományos kérdésként kell kezelnünk. 

A honfoglalás korával kapcsolatban pedig ebben kiemelkedő szerep jut 

a régészettudománynak. Bár folyamatosan születnek új eredmények a korszakkal 

kapcsolatban a történeti filológia és a nyelvészet tárgyköréből is, mégis talán 

a régészeti forrásbázisunk gyarapszik a legszámottevőbben. Nem túlzás azt 

mondani, hogy akár csak az elmúlt két évtizedben is friss leletek garmadája vetett 

új fényt a honfoglalás korának anyagi kultúrájára. Mindehhez pedig új régészeti 

módszertan, komplex megközelítések sora jelent meg. Ezeknek kiemelkedően 

fontos szeletét képezik a természettudományos vizsgálatok is, kétségtelenül 

21. századivá „varázsolva” a régészet tudományát. Ez utóbbiak felhasználásával 

azonban óvatosan kell eljárnunk, megfontolt és körültekintő lépésekkel kell 

haladnunk, különösen látva az archeogenetika nemrégiben megjelent, ugyan 

forradalminak tűnő, de valójában egyelőre még erősen kiforratlan interpretációs 

lehetőségeit. Nagyon fontos, hogy az egyes tudományágak képviselői 

bízzanak a társtudományok művelőinek szakmai felkészültségében, valódi és 

jól működő interdiszciplináris kutatóközösségek jöjjenek létre, amelyekben 

a természettudósok is csak a bölcsészekkel, így a régészekkel, történészekkel, 

nyelvészekkel szoros együttműködésben vállalkoznak eredményeik társadalom - 

tudományi interpretációjára.

Jelen kiadvány tehát a hazai honfoglalás korra vonatkozó legújabb régészeti 

kutatásokat gyűjti csokorba, elsősorban a már a Kárpát-medencébe költözött 

honfoglalókra koncentrálva. Kitérve olyan izgalmas kérdésekre, mint, hogy 

miképp öltözködtek, harcoltak vagy hol laktak az ide beköltözött magyar törzsek 

tagjai, vagy éppen miért és miképp lékeltek koponyákat, avagy, hogy mi történt 

a kalandozók Nyugat-Európából hazacipelt zsákmányával. A honfoglalás kora 

kiváló hazai régész szakértői által jegyzett cikkek egy bonyolult, sokszínű és 

izgalmas világról árulkodnak számunkra. Érdemes hát belefeledkezni ebbe 

a különleges témába!
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Tatárjárás A. D. 1241–1242

A középkori Európa szívében IV. Béla magyar király épp a korábbi 
évtizedek folyamán megrendült uralkodói tekintély visszaállításán 
küszködött, amikor is a második útjáról dolgavégezetlenül hazatért 
dominikánus szerzetes, Julianus a közeledő végítélet hírével toppant be 
hozzá. Nem sokkal korábban megsemmisítő támadás érte ugyanis a 
keleten maradt magyarok területét, elpusztítva ott jóformán mindent és 
mindenkit. A sötét árnyék, mely hamarosan a Kárpát-medencére is 
ráborult, valahonnan messze keletről indult ki, s a világ valaha volt 
legnagyobb birodalmának ura, Temüdzsin, vagy ahogyan jobban 
ismerjük, Dzsingisz kán akaratából indult nyugat felé. A mongol seregek 
az Úr 1241. évében Muhinál megsemmisítő vereséget mértek Béla 

hadaira, majd több mint egy éven át dúlták és fosztogatták az országot. Mindez szinte tényleg elhozta 
a végítéletet az Árpád-kori Magyarország számára. A tatárjárásnak számos megdöbbentő régészeti 
bizonyítékát tárták fel az utóbbi években itthon, de az ország tatárdúlást követő újjáépítésének is 
nagyszámú emlékét ismerjük ma már. 2018-as tavaszi számunkban e döbbenetes pusztítás és az azt 
követő építkezések izgalmas régészeti nyomai után eredünk.
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