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SZABADOSGYÖRGY

ÁllamésethnoszaIX–X.századi
magyartörténelemben*

Régtlfogvamegfigyelhet,hogytöbbféleszervezerfogösszeember
csoportokat. Ezek az erk nem kizárják, hanem kiegészítik egymást (például
egyegycsaládhoz,városhoz,néphez,államhoz,illetvevallásiközösséghezvaló
tartozás),éstöbbféleminségidentitástadnakazembernek.Akoraimúlthoz
kapcsolódóan a leginkább vizsgált, ám a forrásadottság szeszélye miatt köny
nyen összetéveszthet kétféle közösségi létforma az állam és az ethnosz, ezért
hasznosazelejénkitérniekétfogalomkörülírására.
Közülükazállamrólnémilegkevesebbszóesik,holottkoraiközösség
szervezerkénttöbbszakterület(medievisztika,jogtudomány,történetiszoci
ológia,szociálisvagykulturálisantropológia)számontartja.Azállamtömören
fogalmazva meghatározott terület lakossága feletti tartós és intézményes füg
getlenhatalmatjelent,amiatörténelembendinamikusan,vagyistérbenésid
ben igen változatosan ölt testet.1 Fontosabb ismérvei között megemlítend,
hogyazemberiakaratszervezdésenalapulólegfontosabbtársadalmijelenség,
els megjelenésében katonai természet alakulat, ami politikai célok elérésére
jöttlétre,azérvényesíthethatalomközpontosításaésakormányzatifeladatok
megosztásarévén.2
Ethnoszonasajátjelrendszert(nyelv,viselet,szokások)ésönelnevezést
alkalmazó hagyományközösséget értem, aminek önálló eredetmítosza van és
*JelendolgozataMagyarTudományosAkadémiaBölcsészettudományiKutatóközpontMagyar
störténeti Témacsoport rendezésében Budapesten, 2013. március 22én elhangzott eladás szer
kesztettváltozata.
1 Lásd PACZOLAY PÉTER: Államelmélet I. Machiavelli és az államfogalom születése. Budapest,
1998. 114–123.; SZABADOS GYÖRGY: Magyar államalapítások a IX–XI. században. Eltanulmány a
korai magyar állam történelmének fordulópontjairól. Szeged, 2011. (a továbbiakban: SZABADOS
2011.)9–57.
2 GEORG JELLINEK:Általánosállamtan.Budapest,1994.25.;HÓMANBÁLINT:Azelsállamiegye
nes adó. Adalék az európai adótörténethez. Történeti Szemle 1 (1912) 162.; PRZEMYSAW
URBACZYK: Herrschaft und Politik im Frühen Mittelalter. Ein historischanthropologischer Essay
über gesselschaftlichen Wandel und Integration in Mitteleuropa. Frankfurt am Main, 2007. 74.;
HEINRICH MITTEIS: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden
Verfassungsgeschichte des Lehnzeitalters. Weimar, 1955. 2–3.; WALTER GARRISON RUNCIMAN:
OriginsofStates.TheCaseofArchaicGreeks.ComparativeStudiesinSocietyandHistory24(1982)
351–377.
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tagjaitazösszetartozásérzésehatjaát.3Arégebbimúltrairányulóvizsgálatok,
amik a nép mibenlétét kívánják megragadni, fokozott óvatosságot igényelnek.
Egyfellmertmindenkoridszerazegyesforráscsoportokilletékességikörérl
folytatott(ön)kritikuseszmecsere,4másfellmertmásjelölkhöz(állam,nemzet)
valóviszonyamégakutatásbansemvilágosmindenkiszámára.5Ezértajánlom
újragondolásraalegfontosabbcsoportjelölkifejezésekHómanBálintáltalfelál
lítottrendszerét:„Afajtaés anépseredetialakulások,a nemzetkésbbi fejle
mény,mindennéptörténeténekkésbbiidszakábanjelentkezik.Afajtatermé
szeti,anépésnemzettörténeti,amaztársadalmi,ezpedigpolitikaialakulat.Az
embertermészetilénykéntegyfajtához,társadalmilénykéntegynéphez,politi
kai lényként egy nemzethez tartozik. A fajta közös eredet, és a közös sök
testilelkivonásaitviselemberekéscsoportoktermészetesútonlétrejöttközös
sége.Anépegyhelyüttésazonoséletformákközöttegyüttél,azonosnyelv
embercsoportokvilágszemléletiközössége.Anemzetegyazonállamiszervezet
kereteiköztél egyénekés csoportok politikaiközössége,azállamszervezés
államfenntartónéppolitikaimegjelenésiformája.”6
Hogyannéz,hogyannézhetkiaközösségszervezerkviszonyaakút
fktanúságaszerint?MenandrosProtektorVI.századibizáncitörténetírófelje
gyezte, hogy Justinianus császár (527–565) az utigurokat a kutrigurok elleni
háborúrabiztatta.Azutigurokeztfelelték:„Nemtisztességesésnemillelpusztí
3ANTHONY D. SMITH:TheEthnicOriginsofNations.Oxford,1986.29–32.;RÓNATASANDRÁS:A
honfoglalómagyarnép.Bevezetésakoraimagyartörténelemismeretébe.Budapest,1997.(atováb
biakban:RÓNATAS1997.)19.
4Kiindulókortársszakirodalmátl.WALTERPOHL:TellingtheDifference:SignsofEthnicIdentity.
In:StrategiesofDistinction.TheConstructionofEthnicCommunities300–800.Eds.WALTER POHL–
HELMUTREIMITZ.Leiden–Boston–Köln,1998.(atovábbiakban:POHL1998.)17–69.;SINORDÉNES:Az
störténet és etnogenezis problémáiról. Acta Universitatis Szegediensis. ActaHistorica CXXI.Sze
ged,2005.3–14.;BÁLINTCSANÁD:Azethnoszakoraiközépkorban.(Akutatáslehetségeiéskorlá
tai) Századok 140 (2006) (a továbbiakban: BÁLINT 2006.) 277–347.; SEBASTIAN BRATHER: „Etnikai
értelmezés” és struktúratörténeti magyarázat a régészetben. Korall 24–25 (2006) 23–72.;
Archaeology of Identity – Archäologie der Identität. Hrsg. WALTER POHL–MATHIAS MEHOFER.
Wien,2010.;SpracheundIdentitätimfrühenMittelalter. HRSG. WALTER POHL–BERNHARD ZELLER.
Wien,2012.
5Afogalmizavarkritikájátl.SZABADOSGYÖRGY:Egyrégésztörténetiségérl.Kritikaiészrevéte
lekFodorIstvánújabbírásaikapcsán.In:„Fons,skepsis,lex”.Ünnepitanulmányoka70esztends
MakkFerenctiszteletére.Szerk.ALMÁSITIBOR–RÉVÉSZ ÉVA–SZABADOS GYÖRGY.Szeged,2010.403–
415. E kérdés bséges szakirodalmából újabban l. ANTHONY D. SMITH: National Identity.
Harmondsworth, 1991.; THOMAS H. ERIKSEN: Ethnicity and Nationalism. Anthropological
Perspectives. London, 1993.; KRISTÓ GYULA: A magyar nemzet megszületése. Szeged, 1997.;
PATRICK GEARY: The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002.; JÖRG
JARNUT:HerrschaftundEthnogeneseimFrühmittelalter.Münster,2002.
6HÓMANBÁLINT:semberek–smagyarok.Szentendre,2001.57.
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tani rokonainkat [a kutrigurokat], akik nem csak velünk azonos nyelvet beszélnek,
szomszédaink, viseletük és szokásuk is azonos a mienkkel, hanem vérrokonaink, még
akkor is, ha más fejedelmek alattvalói.”7 Menandros iskolapéldáját adja az „egy
ethnosz–kétállam”képletnek,márhaazutigurokésakutrigurokszervezett
ségétállaminagyságrendnektarthatjuk.Ezesetbenaz„utigur”és„kutrigur”
állami és nem ethnikai identitást jelöl; utóbbiról nem esett szó. A szintén VI.
századbanéltAgathiasaztírjale,ahogyazutigurokésakutrigurokmásfha
talmak alá tagozódtak. „Majd kisebb beütéseket és rablóvállalkozásokat hajtottak
végre,majdnyíltháborúbabocsátkoztak[akutrigurokésutigurok],mígnemhaderik
mindkétrészrlszétolvadtakésmagukteljességgelhontalannáváltakúgy,hogymégsi
elnevezésüketiselvesztették.Olyanbalszerencsétértekmegezekahunnépek,hogymég
haegyrészükmegismaradt,azszétszóródvamásoknakkényszerültszolgálniésnevét
uráéra kellett cserélni.”8 Attól kezdve, hogy új uraik adnak nekik nevet,
utigurként és kutrigurként megszntek állami identitásjelöl tényezként lé
tezniéslátszani.Figyelemreméltó,hogyAgathiasethnikaiazonosításgyanánt
a„hun”csoportjelölnevetalkalmazza.(Ezannyibanaggályos,hogyazegyko
riHunBirodalomigensokféleidentitásúelemetintegrált,tehátittfelvetdika
„milyenértelembenhun?”kérdése.)
E két koraközépkori esetrajzolat alapvet kérdéseket vet fel. Az állam
formáltaelakosságátethnosszá?Vagyazethnikusösszetartozásazállamalakulá
sok motorja? Létezike olyan képlet, ami minden régmúltbeli esetet egyetlen jó
sémábatudfoglalni?Szerényebbenkérdezve:mindenkormegtudjukeragadnie
kétközösségszervezeregymásragyakorolthatását?Dolgozatomamagyarság
példájárakereséskínálválaszokatazírottkútfkalapján.Amagyar–egyedülál
lómódon–azamáigfennmaradtközösség,amelynekethnogeneziseéselsál
lamhatalmi megszervezdése a steppei kultúrkörben zajlott; ezzel a keleti örök
séggelintegrálódottaközépkoriNyugatEurópaszellemiéspolitikaivilágába,s
fejeztekiazonbelülsajátállamiésethnikaiismérveit.9

ERNST DOBLHOFER: Byzantinische Diplomaten und östliche barbaren. Aus den Excerpta de
legationibus des Konstantinos Porphyrogennetos ausgewählte Abschnitte des Priskos und
MenanderProtektor.Graz–Wien–Köln,1955.88–89.Vö.POHL1998.17.
8 SZÁDECZKYKARDOSS SAMU: Az avar történelem forrásai. Budapest, 1998. 27. (SZÁDECZKY
KARDOSSSAMUfordítása.)
9Ennekegylehetségesmenetétönállómonográfiábandolgoztamfel:SZABADOS2011.Könyvem
megírásakor természetszerleg még nem támaszkodhattam Havas László legújabb kutatási ered
ményeire,amelyekefolyamatjelentsszellemtörténetiösszefüggéseittárjákfel.HAVAS LÁSZLÓ:A
Szent Istváni Intelmek mint a teokratikus keresztény monarchia eszményének úttör jelentség
metaforikus mfaji megszólaltatása. Irodalomtörténeti Közlemények 115 (2012) 363–379.; HAVAS
LÁSZLÓ: Hungaria(re)nata–akereszténykirályságnyugatikapcsolataiEurópa„keresztútjai”nak
7
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Acímbenemlítettkétféleközösségilétformaközülazállamiságkezdete
legalább nagyságrendileg keltezhet, a IX. század derekára, Álmos egyedural
kodóváválasztásánakvalószínidejére.Azelsnagyfejedelemszemélyérlés
hatalomra kerülésérl tudvalevleg ellentmondó elbeszélések tudósítanak. A
VII.(Bíborbanszületett)Konstantinbizáncicsászár(913–959)szerkesztette,saz
utókoráltalaDeAdministrandoImperio(DAI)címmelellátottdidaktikusmunka
szerintakazárkagánmagyarbábállamotakartlétrehozni,aminekfejéülama
gyarok Álmos és fia, Árpád közül az utóbbit választották meg.10 Béla király
Névtelen Jegyzje valószínleg a XIII. század elején írta Gesta Hungarorumát,
amiblazderülki,hogya„hétfejedelmiszemély”fejedelemválasztótestülete
csak úgy látta lehetségesnek egy új haza elfoglalását, ha ehhez egy uralkodót
emel maga fölé, s maguk közül Álmost ruházták fel egyeduralommal. Ez a
geszta Álmos születését – a nagyságrendileg helyes – 819re keltezi, ebbl kö
vetkeztethetünkafhatalomIX.századközepikezdetére.11
ADAIellentmondásait,toposzszerségét,valamintakorhadtörténeti
ismérveit mérlegelve arra a következtetésre jutottam, hogy e tekintetben
Anonymus eladása érdemel hitelt: az els magyar állam küls hatás nélkül,
belsfejldésrévénjöttlétreÁlmosmonarchiájánakmegteremtésével.12Eztkét,
egymástól független forrásadat alapján lehet utólagos történészi szakkifejezés
selmegnevezni.ElbbaDAIÁrpádotegyízbena„Turkia[Magyarország]nagy
fejedelme”( 
  )13méltósággalemlíti,késbbQuerfurtiBrú
nóegyMagyarországraindítottlevélrlszóltolyformán,hogyaztGézához,„a
magyarok nagyfejedelméhez” (ad Ungarorum seniorem magnum) intézték.14 Mivel
Árpádésdédunokája,Gézaegyaránta’nagyfejedelem’jelentéstitulussalfor
dul el egy görög és egy latin nyelv forrásban, ezért országukat a Magyar
Nagyfejedelemségkitétellelérdemesszámontartani.AIX.századvégénaKár
pátmedencébe költöz Magyar Nagyfejedelemség a Hun Birodalom, majd az
Avar Kaganátus örökébe lépve a középeurópai steppebirodalmak sorát zárja
metszéspontjában. In: Francia–magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. GYÖRKÖS ATTILA–KISS
GERGELY.Debrecen,2013.9–46.
10 Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzása. A görög szöveget fordította
MORAVCSIK GYULA. OLAJOS TERÉZIA bevezet tanulmányával. Budapest, 2003. (a továbbiakban:
DAI)172–173.
11 Scriptores Rerum Hungaricarum I–II. Ed. EMERICUS SZENTPÉTERY. Budapestini, 1937–1938. (a
továbbiakban:SRH)I.38–40.
12SZABADOS2011.62–113.
13DAI178–179.(MORAVCSIKGYULAfordítása.)
14Azállamalapításkoránakírottforrásai.Szerk.KRISTÓGYULA.Szeged,1999.83.(THOROCZKAY
GÁBOR fordítása.) Vö. Monumenta Poloniae Historica. Nova series IV/2. Ed. JADWIGA
KARWASISKA.Warsaw,1969.19.
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le,amikanemrómaitípusúállamiságotképviseltékatérségnépvándorláskori
történelmében.15
Jóllehet a magyar ethnosz kétségkívül korábbi, mint az Etelköz
ben/Dentümogyerben alapított steppeállam, de az elképzelt „ethnogenetikai
nullapont”16éppenfiktívmivoltarévénnemragadhatómeg.Nohaamagyarok
csakaIX.századelsfelétlkövetheteknyomon,deeznemjelentiazt,hogy
azeltt nem léteztek volna. Éppen csak más neveken említtetnek,17 st László
Gyulafelvetésévelélveazvalószín,hogyezekanevek(hun,avar,szabir,ono
gur, türk, stb.) nem mind ugyanarra a „magyar” népre vonatkoztak, hanem
azokraazethnikaikomponensekre,amikamagyarságkialakulásábankülönbö
z helyeken és idkben részt vettek.18 Bálint Csanád ugyanígy vélekedik,
mondván, a koraközépkorban a steppei eredet népek kialakulása nem kép
zelhet el egyetlen és egyenes vonalként.19 A többirányú és több szálon futó
ethnogenezisszámításbavételévelnemkellerszakottenniakülönbözkútfk
adatain. Mert például a népi önelnevezés alapjául szolgáló jelöl az 530 körül
élt Muagerisz kutrigurhun király személyneveként adatolható,20 ugyanakkor a
néperedetétmitikusnyelvenkifejezcsodaszarvasmonda–amiakárazelkép
zelt„ethnogenetikainullapont”fogalmáttölthetnékitartalommal–gyakorlati
lag keltezhetetlen; ráadásul régóta tudott, hogy nemcsak a magyarságnak van
csodaszarvaseredetmondája.21 Nem lenne üdvös motívumvizsgálatról és tipo
lógiairendszerezésrlértekeznem,mivelszakmaijogosultságomnincsilyesmi
re:elégittannakrögzítése,hogyamagyarmondaváltozatrólBerzeNagyJános
a folklorisztika eszközeivel bebizonyította: ez nem „könyvmonda”, hanem a
magyarsághiteleséssajáteredethagyománya.22
15 WALTER POHL: A NonRoman Empire in Central Europe. In: Regna and Gentes. The
Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the
Transformation of the Roman World. Eds. HANSWERNER GOETZ–JÖRG JARNUT–WALTER POHL.
Leiden–Boston,2003.572–573.
16BÁLINT2006.295.
17 HÓMAN BÁLINT: A magyar nép neve a középkori latinságban I–II. Történeti Szemle 6 (1917)
129–158.,240–258.,III.TörténetiSzemle7(1918)1–22.
18LÁSZLÓGYULA:A„kettshonfoglalás”.Budapest,1978.(atovábbiakban:LÁSZLÓ1978.)10.
19BÁLINT2006.295.

20MORAVCSIKGYULA:Muageriszkirály.MagyarNyelv23(1927)258–271.
21MORAVCSIK GYULA:Acsodaszarvasmondájaabizánciíróknál.EgyetemesPhilologiaiKözlöny
38(1914)280–292.,333–338.Vö.HÓMANBÁLINT:Amagyarhúnhagyományéshúnmonda.Buda
pest,1925.5–21.
22 BERZE NAGY JÁNOS: A csodaszarvas mondája. Ethnographia 38 (1927) 65–80., 145–164. Ezt
megersít álláspont is megjelent újabban, ami ráadásul kimutatja, hogy a csodaszarvasmonda
éppenazÁrpádházrévénjutottLengyelországbaésKatalóniába.ATILLAMÁTÉFFY:TheHindasthe
Ancestress,ErgoVirginMary–ComparativeStudyabouttheCommonOriginMythoftheHunand
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A csodaszarvasmonda legkorábbról Kézai Simon Gesta Hungarorumából
ismeretes, ami az Árpádkori historiográfia alapvet jellegzetességeit tekintve
annyitjelent,hogylegkésbb1285reírásbafoglaltatott,deegyáltalánnemtúlzás
amondaelshazailejegyzésétazsgesztaszerzjéhezkötni,sígyaXI.századra
feltételezni.23 Mindenesetre a XIV. századi krónikaszerkesztmény, végül
ThuróczyJános1488bankiadottChronicaHungarorumarévénacsodaszarvas
mondaa reprezentatív kódexekéssnyomtatványok késközépkori világában
is helyet kapott.24 A Kézaitól Thuróczyig számlált két évszázad alatt, noha a
megszövegezés módosult, a tartalom változatlan maradt. Kézainál ekként ol
vasható:MénrótóriásnakEnethnev feleségétlkétfia születettPerzsiavidé
kén, Hunor és Magor. „Történt pedig, hogy egy nap vadászni igyekeztek Meótisz
ingoványaiba,amikorisapusztaságbanegygímszarvasjelentmegelttük;küldözbe
vették,azmegmenekültellük.Ottazutánvégérvényeseneltntaszemükell,snoha
sokáig keresték, képtelenek voltak bármiképp is rátalálni. Végül, miután bebarangolták
az említett ingoványokat, úgy találták, hogy azok alkalmasak barmok táplálására. Ezt
követen visszatértek az apjukhoz, a beleegyezését elnyerve, minden ingóságukkal
együtt a Meótisz ingoványai közé költöztek, hogy ott telepedjenek le. Meótisz vidéke
pedigPersisszelszomszédos:egyetlenkisgázlótóleltekintve,körbenmindenfelltenger
zárja körül; folyói egyáltalán nincsenek, de bviben van fnek, fának, szárnyasoknak,
halaknakésvadaknak.Nehézodaakiésabejárás.MármostaMeótiszingoványaiközé
költözve,ötévenátegyfolytábanottmaradtak.Ahatodikévbenazután,amikorkimoz
dultak onnan, a pusztaságban véletlenül Belár fiainak feleségeire és gyermekeire akad
tak,akikférjüknélkülmaradtaksátraikban.Ezeketmindeningóságukkalegyütt,gyors
vágtában a Meótisz ingoványai közé hurcolták. Mármost véletlenül a gyerekek között
fogták el az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is; egyiküket Hunor, másikukat
Magorvettefeleségül.Azösszeshunezektlanktlveszieredetét.Saztörtént,hogy
miután hosszabb ideig maradtak ezek között az ingoványok között, kezdtek hatalmas
néppénni,ésazaföldsembefogadni,semtáplálninembírtaket.”25
AcsodaszarvasmondátSzkítialeírásaköveti:eszerintaszkítákországa
területileg egységes, de kormányzás tekintetében három részre oszlik, mégpe

Hungarian People. Sociology Study 19 (2012) 941–962.; MÁTÉFFY ATILLA: Az Árpádház szerepe a
csodaszarvastörténetekeurópaielterjedésében.Ethnographia124(2013)1–40.
23ErrepéldaHÓMANBÁLINT:ASzentLászlókoriGestaUngarorumésXII–XIII.századileszár
mazói.Budapest,1925.96.(Apontatlan„nrablásmonda”megnevezéssel.)
24 SRH I. 144–145., 250–252.; Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum I. Textus. Eds.
ELISABETHGALÁNTAI–JULIUSKRISTÓ.Budapest,1985.(atovábbiakban:Chron.Hung.)24–25.
25 Anonymus: A magyarok cselekedetei – Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Fordította
VESZPRÉMY LÁSZLÓ–BOLLÓK JÁNOS. Budapest, 2004. (a továbbiakban: AKS) 91–92. (BOLLÓK JÁNOS
fordítása.)Vö.SRHI.144–145.
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digBascardiara(KézainálBarsatia),DentiaraésMagoriara.26Milehetettenneka
valóságalapja? A válasz a magyarság elágazó ethnikus történetéhez vezet.
BendefyLászló,aföldrajztudósbóllettstörténésznagymgonddalhatározza
meg e részek elhelyezkedését. BascardiaBaskíriát jelenti, aholJulianus domon
kosbarát1236banmegtaláltaMagnaHungarialakóit;MagoriaaKaukázusésza
kilejtinésaDon–Kubán–Kuma–Tereksíkságonelterülvidék,aholBendefya
XIV. századig tudja követni az ottani magyarok nyomait; végülDentia a Don
menti magyarok földje, akik aztán a Kárpátmedencébe költöztek.27 Az iménti
képkisséstatikus,ámazeztigazolókútfkbepillantástengednekazelfordu
lásokidbeliségébe.
A DAI arról tudósít, hogy a magyarság – pontosabban annak „ers
szabir” ethnikai komponense – egykor Levedi „els vajda” idején (ami a VII.
század elejétl a IX. század eleje között bármikor elképzelhet)28 kettészakadt,
de a két néprész a 950es években is kapcsolatot ápolt egymással. „Amikor a
türkök[magyarok]és az akkor kangarnak nevezett besenyk közt háború ütött ki, a
türkök hadserege vereséget szenvedett, és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé,
Perzsiavidékéntelepedettle,sezeketatürkökréginevénmostanáigszávartüászfalünek
hívják,smásikrészpedigvajdájukkalésvezérükkel,Levedivelnyugatramentlakni,az
Etelküzünevezethelyekre…Atürköknekamazelbbemlítettnépéhez,amelykeletfelé
Perzsiavidékéntelepedettle,ezekanyugatividékenlakó,elbbemlítetttürkökmostaná
ig küldenek ügynököket, és meglátogatják ket, s gyakran hoznak választ tlük ezek
nek.”29Arrólsincsfogalmunk,hogyanyugatra(elbbEtelközbe,majdaKárpát
medencébe)ésakeletre(Perzsiavidékére)vándorolt,továbbraisersszabirnak
nevezettnéptömbmilyenlétszámaránytképviselt.Annyilátszikcsupán,hogya
magyarethnikumekétemlítettfeleelégjelentsnekérezteamásikatafolyama
tosösszeköttetésfenntartására.Ezazonbanaszázadokfolyamánelhalványult.

26 Kézainál és a XIV–XV. századi krónikákban különböz névváltozatokkal lejegyezve. SRH I.
146.,253.Vö.Chron.Hung.I.26.DentiatésMogoriatAnonymus–akiamúgynemközliacsoda
szarvasmondát–egynekvéveúgytartja,hogySzkítiátDentümogyernekhívták.SRHI.34.;Ketts
vagyhármasfelosztásemlékeéltlegrégebbiíráshagyományunkban?Elbbahármastagoláserede
tiségéneknézetefogalmazódottmeg.RelationumHungarorumcumorientegentibusqueorientalis
originishistoriaantiquissimaII.ScripsitComesGÉZA KUUN. Claudiopoli,1895. 132–133. Veleszem
benazAnonymusikettsfelosztáselsbbségérel.GOMBOCZZOLTÁN:Amagyarshazaésanem
zetihagyományI.NyelvtudományiKözlemények45(1917–1920)147–148.
27 BENDEFY LÁSZLÓ: Anonymus és Kézay Simon mester Scythiája. In: BENDEFY LÁSZLÓ: A ma
gyarságésKözépkelet.Budapest,1945.(atovábbiakban:BENDEFY1945.)61–112.,különösen72–75.
28 DEÉR JÓZSEF: A IX. századi magyar történet idrendjéhez. Századok 79–80 (1945–1946) 7–9.;
DÜMMERTH DEZS:Álmosfejedelemmítoszaésvalósága.FilológiaiKözlöny17(1971)411.;SZABA
DOS2011.101.
29DAI170–175.(MORAVCSIKGYULAfordítása.)
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Amikoraz1230asévekbenadomonkosrendiszerzetesekútnakindultak,csak
ennyitudássalrendelkeztek:„Akereszténymagyaroktörténetébenazttalálták,hogy
van egy másik, Nagyobb Magyarország, ahonnan a hét vezér népével együtt kiköltö
zött…Elküldtekhátnégybarátotkeresésükre,hogyIstensegedelmévelmegtaláljákket,
ahol csak tudják. Annyit tudtak a régiek írásaiból, hogy keleten laknak, de hogy hol
vannak,nem is sejtették.”30 A Julianus els útjáról írt jelentésbl kiviláglik, hogy
Julianuselfutára,atragikussorsúOttószerzetes(akiafáradalmakmiatthaza
érkezte után nem sokkal elhunyt) a Kaukázusvidéki szabir vagy szavárd
magyaroknyomárajutott.31Julianustársaivalazútmutatásaalapjánindultel,
deviszontagságosútjavégénegyedülmaradvaegymásikmagyarközösséghez
érkezett.„MegtaláltapedigketanagyEtilfolyómellett.Kiklátvánt,smegértvén,
hogykereszténymagyar,nagyonörvendeztekmegérkezésefelett.Körülvezettéktháza
ikbanésfalvaikban,éskereszténymagyarvéreikkirályárólésországárólbehatóantuda
kozódtak. Bármit mondott nekik a hitrl vagy egyebekrl, a legfigyelmesebben hallgat
ták, mivel teljesen magyar a nyelvük; megértették t, és  is azokat… A régiek
hagyományaibóltudják,hogyezekamagyaroktlükszármaznak,dehogyholvannak,
nem volt tudomásuk róla.”32 Nem sokkal késbb két ferences szerzetes, Plano
Carpini és Willelmus Rubruk Baskíriával azonosította lakóhelyüket.33 Mivel a
DAIkizárólagDentiaésMagoriakapcsolattartásáróltudaX.században,feltehe
t, hogy Bascardia népe korábban vált el; ez persze még nem jelenti azt, hogy
évszázadokonkeresztülmindigBaskíriábanéltek,csupánarrabizonyság,hogy
1236banotttaláltákmegket.
Sajnos a három magyar ethnikai tömb térben és idben megtett útját
nemtudjukpontosannyomonkövetni,hiszencsupánegyegyvillanásnyiada
totengedneklátniarendelkezésünkreállókútfk.Ezahárommagyarnépegy
ségegyszerrecsakaz1230asévekbltnikelénk.AXIII.századelsharmadá
ban tehátnemkét, hanemháromegymástólelkülönültterületenéltekmagyar
ethnikai tudatú emberek. A magyar krónikák Bascardia, Dentia és Magoria hár
masságánakezlehetatörténelmivalóságmagja.Úgytnik,hogyazemlékezeta
KárpátmedenceiMagyarKirályságban,halványultanbár,desoksokemberöl
t mélységébe volt képes visszatekinteni. Ez a tartós nemzedékközi hagyo
mány,láttuk,abaskíriaimagyarságotisjellemezte.Anépegységekszétköltözé
sét ugyanakkor nem lehet idben elhelyezni. Amint a szavárdmagyarokról,
30Tatárjárás.Szerk.NAGYBALÁZS.Budapest,2003.(atovábbiakban:NAGY2003.)117.(GYÖRFFY
GYÖRGYfordítása.)Vö.SRHII.535.
31BENDEFYLÁSZLÓ:Ottótestvér1231–1234.éviutazása.In:BENDEFY1945.218–239.
32NAGY2003.119.(GYÖRFFYGYÖRGYfordítása.)Vö.SRHII.539–540.
33GYÖRFFYGYÖRGY:Napkeletfelfedezése.In:JulianusbarátésaNapkeletfelfedezése.Válogatta,
abevezettanulmánytésajegyzeteketírtaGYÖRFFYGYÖRGY.Budapest,1986.27–40.
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úgy a baskíriaiakról sem tudni, milyen létszámarányt képviseltek. A Julianus
útjárólszólójelentésarraisutal,hogyaRégiMagyarországkomolyhadervel,
ennélfogva komoly népességgel rendelkezett. „A tatár nép szomszédos velük, de
ezek a tatárok, harcba bocsátkozva velük, nem tudták ket háborúban legyzni, st az
els csatában vereséget szenvedtek. Ezért barátokká és fegyvertársakká fogadták ket,
úgyhogy együttesen tizenöttartományt teljesen elpusztítottak.A magyaroknak ezen a
földjénazemlítettbaráttalálkozotttatárokkalésatatárvezérkövetével,akibeszéltma
gyarul,oroszul,kunul,németül,szaracénuléstatárul.aztmondta,hogyatatárse
reg, amely ide ötnapi járóföldre helyezkedett el, Németország ellen készül menni, de
várnakegymásiksereget,amelyetaperzsáklegyzéséreküldtek.”34Azelbbsikeresen
szembeszállómagyarokatvégülisa„tatár”túlerfelmorzsolta,szétszórta.
A hazai krónikák Bascardia, Dentia és Magoria hármassága, a DAIval
ésJulianusbarátRicarduslejegyzésébenfennmaradtelmondásávalegyüttígy
segíti pontosabban értékelni Álmos, majd Árpád magyarjainak sorsfordító
jelentségszállásváltását,EtelközblaKárpátmedencébejövetelét.Ki„foglalt
hont”? A magyar nemzet bizonyosan nem, és nem is elssorban azért, mert a
’nemzet’ terminus 890es évekre való alkalmazhatósága vitatott, hanem azért,
mert magyarok éltek ekkor még két másik helyen is. Ebbl egyszersmind az
következik,hogyamagyarnépsem„foglalthont”,hiszenaközöseredettudatés
aközösnyelvrévénleírhatómagyarethnoszkétmásikrészetávolmaradtKözép
Európától.
Bármilyfurcsánishangozzék,deaKárpátmedencébevalóbeköltözésa
magyarállambejövetelevolt.Természetesen,mintmindenmásállamot,azEtel
közben létrehozott magyar monarchiát is emberek alkották: nagyobbrészt ma
gyarok, kisebbrészt a kazár kötelékbl kivált kabarok.35 Ilyenformán kevéssé
sarkítvaúgylehetfogalmazni,hogyamagyarságnakalegnyugatabbralakó,az
Álmos által steppeállamba szervezett népegységét érintette a szállásváltás.
Ezután Bálint Csanád szavaival élve „a követjárások a transzkaukázusi
szavárdokhoz, s a valamilyen formában él kapcsolat a Magna Hungariában
visszamaradtakkal már csak egy történeti tudat diplomáciai síkon jelentkez
megnyilvánulásai voltak.”36 Ennek a kapcsolattartásnak azonban „nemhogy
kereskedelmi,demégpolitikaijelentségesemlehetett;nemmaradmás,mint
azt feltételeznünk, hogy a kapcsolattartás ideológiai igényekbl fakadt. Más

NAGY2003.119.(GYÖRFFYGYÖRGYfordítása.)Vö.SRHII.541.
DAI174–175.
36 BÁLINT CSANÁD: A 9. századi magyarság régészeti hagyatéka. In: Honfoglalás és régészet.
Szerk.KOVÁCSLÁSZLÓ.Budapest,1994.45.
34
35
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kéntfogalmazva:aszármazástudat,ezasteppeitársadalmakbanmindentátha
tószellemierírtaelazelbbiápolását.”37
Jólenne,hafeltárhatnánk,hogyaszavárdmagyarokésabaskíriaima
gyarok milyen szintre jutottak az államfejldésben. Láthattuk, amint Julianus
arról is értesült, hogy a Régi Magyarország egy ideig sikerrel állt ellen a tatár
támadásnak.StmagaajelentésegyfajtaállamiszemléletetérvényesítaMagna
Hungariakifejezéssel.Sosemtudjukmármeg,hogyennekaminsítésnekmek
koravoltapolitikaifedezete;ahadieredményességigazolja,hogyvalamilyen
szintszervezettséggelszámolnunkkell,deennélbiztosabbatnemállíthatunk.
Sajnossemabaskíriaiak,semaPerzsiavidékénmegtelepedettekeredetiönazo
nosságtudata nem maradt fenn. Az idézett X. és XIII. századi adatok arra al
kalmasak,hogytudatosítsákkétjelentékenymagyarközösségelvesztését.Nép
életünk háromfelé ágazott irányából már csak egy maradt magyar tudatúnak,
az Etelközbl a Kárpátok közé költözött egység. Történelmünk IX–X. századi
szakaszamindazonáltalnemegyszersíthetleerreaveszteségélményre.Egy
részt a Magyar Nagyfejedelemség elbb Etelközben a kazárok közül kiváló
kabarokkal gyarapodott, másrészt késbb, ami talán ennél még fontosabb, in
tegráltaaKárpátmedencelakosságát.

Afogadótérpolitikaiésethnikaimegoszlásaaligmegismerhet,éssok
vitátkiváltószakmaikérdés,deazmáregyrebizonyosabb,hogyazavarállami
keretekIX.századelejiszéthullásautánalakosságnempusztultki,38nemszlá
vosodottel,39hanemleszármazottaitömegesenmegértékaMagyarNagyfejede

BÁLINTCSANÁD:AhonfoglalómagyarokésEurópa.MagyarSzemle.Újfolyam3(1994/8)803.
 SZÁDECZKYKARDOSS SAMU: A Kárpátmedence IX. századi történetének néhány forrásáról.
MegjegyzésekazEinhardféleNagyKárolyéletrajz15.fejezetéhez.In:SzegediBölcsészmhely’82.
Szerk.RÓNATASANDRÁS.Szeged,1983.191–210.;JOHNVANANTWERPFINEJR.:TheEarlyMedieval
Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century. Ann Arbor, 1983. 78.;
SZÁDECZKYKARDOSS SAMU: Még egyszer Regino és a korabeli magyarság. In: Az Alföld a 9. szá
zadban.Szerk.LRINCZYGÁBOR.Szeged,1993.227–236.;OLAJOS TERÉZ:AIX.századiavartörténe
lemgörögnyelvforrásai.Szeged,2001.;OLAJOSTERÉZ:Azavartovábbéléskérdésérl.In:Változa
tokatörténelemre.TanulmányokSzékelyGyörgytiszteletére.Szerk.ERDEIGYÖNGYI–NAGYBALÁZS.
Budapest,2004.111–118.AzavarokIX.századelejigyorskipusztulásátarégészetkorábbikeltezési
gyakorlataissugallta.Ennekkritikájátl.SZENTPÉTERIJÓZSEF:Amirlatérképekmesélnek…Adalé
kokazavarkorszakkeltezésiproblémaköréhez.Arrabona44(2006)455–496.
39 A kérdés újszer tárgyalását és a „szlavista” elfogultságú szemlélet kritikáját l. SZALONTAI
CSABA: Bolgárok a9. századi Kárpátmedencében? In: Nomád népvándorlások, magyar honfogla
lás.Szerk.FELFÖLDISZABOLCS–SINKOVICS BALÁZS.Budapest,2001.106–129.;KATONAKISSATILLA:
A Bolgár Kánság és a Kárpátmedence a IX. században. Hadtörténelmi Közlemények 123 (2010)
168–214.;KATONAKISS ATILLA:
 Szvatoplukországa.Holvoltakamorvavégek?
In:Középkortörténetitanulmányok7.AVII.MedievisztikaiPhDkonferencia(Szeged,2011.június
1–3.)eladásai.Szerk.KISS P. ATTILA–PITI FERENC–SZABADOS GYÖRGY.Szeged,2012.(atovábbiak
37
38
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lemségtérfoglalásátésváltakamagyar köznéprészévé.40Akutatásbanfelme
rült, hogy az avarkori lakosság körében számolhatunke olyan csoporttal,
amely a ma magyarnak nevezett nyelvet beszélte, illetve „magyar” ethnikai
tudattal rendelkezett.41 Erre nyelvészeti alapon – nyelvemlékek híján – sem
igenl,semtagadóválasznincs;maradazóvatoselfogadáslehetsége.42
Amennyiben e forrásadottságbeli körülmények miatt a nyelvészeti
szempontú érvelést kikapcsoljuk, egyszeriben életszer elgondolásnak tnnek
azokazstörténetinézetek,amelyeka jelenlegitudományosközgondolkodás
ban „ellenzéki” szerepet töltenek be.43 Ilyen a „ketts honfoglalás”, illetve a
székelység avarkori eredetének elmélete.44 Ezek, jóllehet bizonyos kérdéseket
nyitvahagynak(mintmindenmás,akorszakravonatkozó,kényszerenszkös
forrásbázisra épített nézet), de fontos kérdésekre adnak megnyugtató választ.
Egyebek mellett arra, hogy a honfoglaló magyarok miért tudták gyorsan és
békésenhatalmukalávonniaKárpátmedencétaIX–X.századfordulóján;mi
értnemfolytattakhadmveleteketaz„avarok”általislakottújhazájukterüle
tén;45ésmiértéreztékmagukatolynagybiztonságban,hogyabeköltözésidején
ban: KISS–PITI–SZABADOS 2012.) 199–218.; SZABADOS GYÖRGY: Avar pusztalakók és birodalmi
nagymorvák. A 9. századi Kárpátmedence politikai és ethnikai viszonyairól. In: KISS–PITI–
SZABADOS2012.219–235.
40SZKEBÉLA MIKLÓS:PlagaOrientalis.(AKárpátmedenceahonfoglaláselttiévszázadban)In:
Honfoglalóseink.Szerk.VESZPRÉMYLÁSZLÓ.Budapest,1996.43.;TOMKAPÉTER:Magánbeszédaz
avarokról.Életünk35(1997)74–75.
41LÁSZLÓ1978.
42Elevekérdésaz,hogymilyennyelve(ke)nbeszéltekaz„avar”jelölvelilletettemberek.Ama
magyarnak nevezett nyelv Kárpátmedencei feltnésének idejérl helytállóan jegyezte meg
SzádeczkyKardoss Samu azt, hogy csupán elterjedt hipotézis a IX. század végéhez kötni, mert a
római kor vége és a Szent Istváni keresztény államszervezés között az írott kútfk anyaga oly
szegényesésolyfélreértelmezhet,amimiattnemjelenthetkibizonyosan,mikortóllehetszámolni
a térségben elmagyar nyelvközösség jelenlétével a mondott évszázadokon belül. SZÁDECZKY
KARDOSSSAMU:Akettshonfoglaláskérdéséhez.(Rövideladásvázlat)AzÓkortudományiTársa
ságSzegediCsoportjánakeladásaiból1.Szeged,1971.7.
43IgencsakmegszívlelendTakácsMiklósgondolata:„Azigazságnemlehetaszámbelitöbbség
monopóliuma.Hiszenmástudományágaktörténeteéppenaztpéldázza,hogyegyes,késbbáltalá
noselfogadottságnakörvendelméletekrészesültekmegfogalmazásukpillanatábanbírálatban,st
heveselutasításban.”TAKÁCSMIKLÓS: Háromnézpontahonfoglalómagyarokról.Dolgozatokaz
ErdélyiMúzeumÉremésRégiségtárából.ÚjsorozatI.(XI.)Kolozsvár,2006.80.
44HÓMAN BÁLINT:Aszékelyekeredete.MagyarNyelv17(1921)90–107.;LÁSZLÓ GYULA:Ahon
foglalómagyarnépélete.Budapest,1944.98.
45FigyelemreméltóközlésolvashatóReginoX.századelejikrónikájában,amiblkiviláglik,hogy
amagyarokellentétesmagatartásttanúsítottakaKárpátmedencénbelülilakossággalésakörnyez
területekévelszemben:elbbiekhezbékésen,mígazutóbbiakhozharciasanviszonyultak.„Elszöris
apannónokésazavarokpusztáinkóboroltak,vadászattaléshalászattalszerezvénmegmindennapitápláléku
kat;ezutánismétld,ellenségestámadásokkaltörtekbeakarantánok,morvákésabolgárokhatárterületeire;
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folyamatostámadásokatvezettekországukonkívülre,spéldául899–900között
több ezer, honvédelmi szempontból nélkülözhet katonát állomásoztattak
ÉszakItáliában.46

Hátra van még annak áttekintése, hogy politikai és ethnikai ismérvek
szerint mennyire volt egységes képlet a Kárpátmedencében berendezked
magyarsteppeállam.Eztakérdéstakútfkellentétesértelmezhetsége,ebbl
fakadóan a történészek között él nézetkülönbség indokolja. Nemzedékek óta
komoly tudományos szinten fogalmazódik meg ugyanis az, hogy a magyarok
kormányzativiszonyaitszéttagoltságjellemezte,sta„törzsiállamok”létezése
isfelvetdött;47mindeközbenszinténkomolyképviseletetkapottazezzelellen
tétesvélemény.48Kutatásaimsoránarraazálláspontrajutottam,hogyaKözép
DunamedencétmeghatározóMagyarNagyfejedelemségfennállásaalattmind
végigers,központosítottállammaradt.49Eztfenntartom,mivelnemhogynem
látombizonyítottnak„törzsek”létezését(hátmég„törzsiállamok”mködését),
de kútfadatainkból ennek ellenkezjét olvastam ki. Alább röviden, s némileg
továbbgondoltanösszegzemidevonatkozóérveimet.
Elbb a társadalmi csoportok mibenlétérl szólva megint Hóman Bá
linttólérdemeskiindulni,akianemzetségetvérségikötelékennyugvóelsdle
ges alakulatként, míg a törzset azonos ethnikumú nemzetségek mesterséges,
politikaikatonaicélzatúszövetségekéntírjale.50AX.századiállamkormányzat
kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el…” A honfoglalás korának írott forrásai.
Szerk. KRISTÓ GYULA. Szeged, 1995. 198. (KORDÉ ZOLTÁN fordítása.) Vö. Reginonis abbatis
Prumiensis Chronicon cum Continuatione Treverensi. Recognovit FRIDERICUS KURZE. (Scriptores
Rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recusi L.)
Hannoverae,1890.132–133.
46SZABADOSGYÖRGY:Amagyarokbejövetelénekhadtörténetiszempontúújraértékelése.Hadtör
ténelmiKözlemények123(2010)215–235.;Azitáliaihadjáratnaknemrégjóhadtörténészifeldolgo
zása készült. TORMA BÉLA GYULA: Csata a Brenta folyónál, 899. Hadtörténelmi Közlemények 121
(2008)425–447.
47 SZABÓ KÁROLY: Bíborbanszületett Konstántín császár munkái magyar történeti szempontból
ismertetve. Magyar Akadémiai Értesít 1 (1860) (a továbbiakban: SZABÓ 1860.) 73–74.; HÓMAN
BÁLINT:MagyartörténetI.Budapest,1935.121–175.;KRISTÓ GYULA: Amagyarállammegszületése.
Szeged, 1995. 229–369.;ZSOLDOS ATTILA: A megyeszervezés kezdetei a MagyarKirályságban. (Az
„óriás”ésaz„átlagos”nagyságúmegyékkérdése)In:Megyetörténet.Egyházésigazgatástörténeti
tanulmányokaveszprémipüspökség1009.éviadományleveletiszteletére.Szerk.HERMANNISTVÁN–
KARLINSZKY BALÁZS. Veszprém, 2010. 299–302.; MAKK FERENC: Megjegyzések a Szent Istváni ál
lamalapítástörténetéhez.Aetas26(2011/1)138–139.
48GYÖRFFYGYÖRGY:Tanulmányokamagyarállameredetérl.Budapest,1959.8–9.;BAKAYKORNÉL:
Amagyarállamalapítás.Budapest,1978.24.;MESTERHÁZYKároly:Amagyarhonfoglaláskorrégé
szeténekötvenéve.Századok127(1993)295.
49SZABADOS2011.190–239.
50HÓMANBÁLINT:Amagyarokhonfoglalásaéselhelyezkedése.Budapest,1923.15–17.
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jellegéhez,valamintakülönbözszinttársadalmicsoportokmegnevezéséhez
aDAIjelentiakiindulásipontot:„Tudnivaló,hogyazúgynevezettkabarokakazá
rok nemzetségébl ( ) valók… Egy fejedelem van náluk, azaz a kabarok három
törzsében( ),akimáigismegvan.Elsakabaroknakakazároktólelszakadtelbb
említett törzse (), második a Nyekié, harmadik a Megyerié, negyedik a
Kürtügyermatué, ötödik a Tarjáné, hatodik Jenehé, hetedik Keri, nyolcadik Keszi… A
türköknek [magyaroknak] ez a nyolc törzse () nem hunyászkodik meg a maga
fejedelmeieltt,demegegyezésükvanarranézve,hogyafolyóknál,bármelyrészenütki
aháború,teljesodaadássalésbuzgalommalharcolnak.ElsfejükazÁrpádnemzetségé
bl( )sorbankövetkezfejedelem,ésvankétmásikis,ajilaésakarcha,akikbírói
tisztségetviselnek;devanfejedelmemindentörzsnek()is.”51MoravcsikGyula
fordításából kitetszik, hogy a genea szó eltér értelmezéseket nyert, ekképp e
filológiaimvelettelegyszersmindtörténetiinterpretációtvégzettanevesbizan
tinológus. Talán nem túlzó merészség, ha a tartalmi vonatkozások eltt a szó
használattalisfoglalkozom.
Ezen els szempont nyilván nem perdönt, hiszen a különböz
korokban és nyelvi közegekben lejegyzett csoportjelölktl kifejezetten
„sportszertlenség” lenne terminológiai egyöntetséget elvárni. Mégis
elgondolkodtató,hogyazelsdlegesen’nemzetség’jelentésgeneaszónakhány
értelme lehet egyetlen – még ha kétségkívül heterogén – szövegvilágon belül.
Háromféle jelentésmezben láthattuk viszont: a legtágabb ethnikai
nagyságrendre rúg (kazárok); a legszkebb egy uralkodócsaládot jelöl (Árpád
leszármazottai);aközbülsakárlehetnetörzsis,deeztalehetségetcsupána
genea szó fent szemléltetett többféle értelmezhetsége élteti (akár törzset is
jelenthetne, ha már dinasztiára és népre egyaránt vonatkoztatták), amire nem
lehetszilárdkövetkeztetéseketalapozni.
Bizánci szerzk közül egyedül Bíborbanszületett Konstantin apja, VI.
(Bölcs)Leócsászár(886–912)említmagyar„törzseket”.ATaktikacímetvisel
mvekétízbenutalamagyarokbelstagozódására.„Atürköktörzsei(  
) fürkészk és szándékaikat rejtegetk…”. Alább településük rendjérl írja:
„Nemkörülárkolttáborbantáboroznak,mintarómaiak,hanemaháborúnapjáignem
zetségek és törzsek (    ) szerint szétszéledve legeltetik lovaikat folyvást,
télennyáron.”52 Közismert, hogy VI. Leó munkájának legfontosabb elképe a
Maurikioscsászár(582–602)személyéhezkötöttStrategikon.Ekétszöveghelybl
felemás eredmény áll el: a „türkök törzsei” ugyan Bölcs Leó betoldása, ám a

DAI174–179.(MORAVCSIKGYULAfordítása.)
MORAVCSIKGYULA:AzÁrpádkorimagyartörténetbizánciforrásai.Budapest,1988.2 (atováb
biakban:ÁMTBF)18–19.(MORAVCSIKGYULAfordítása.)
51
52
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„nemzetségek és törzsek szerint” való tagozódás a Strategikonból vett kitétel,
toposzgyanúsforma.53Messzemenkövetkeztetéstazértsemcélszerlevonni
belle, mert Leó császár éppen a megelz mondattal hangsúlyozza, hogy a
magyarokegyfuralmaalattállnak;ésezamegjegyzéseaX.századraaktuali
zálttöbbletaStratégikonhozképest,vagyisönállóforrásértékevitathatatlan.54
A középkori Magyarország latinságával sem járunk jobban. Noha a
ténylegesen ’törzs’ jelentés tribus szó Kézai Simonnál többször eltnik, de a
szövegkörnyezetblláthatóanmásnagyságrendtársadalmicsoportok,flega
nemzetségszinonimájaként.Árpádrólezáll:„nemzetségeSzkítiatöbbitörzse(eius
prosapiapraeceterisScitiaetribubus)viszonylatábanaztazeljogotélvezi,hogyelre
nyomulás közben a sereg élén halad, visszavonuláskor pedig a legutolsó.” Lélrl ezt
írja:„TleszármazottaZovárdtörzsésnemzetség(tribusetcognatio).”55Ittjegyzen
d meg, hogy ez a fajta terminológiai nehézség nem korlátozódik a korai ma
gyar esetre, hanem az eurázsiai steppemásrégióinak kutatói számára is fejtö
rést okoz. Richard Tapper az Iránnal szomszédos nomádok kapcsán
figyelmeztetarra,hogya„törzs”mibenlétérlnincsszakmaiközmegegyezés,s
hogy a kútfk többféle csoportjelöl terminusa is a „törzs” fordítást kapja a
szakirodalomban.56AVI–IX.századiKínaiBirodalomkülkapcsolataittárgyalva
pedig Jonathan Karam Skaff szembesültazzal, hogy a kínai kútfk nem alkal
maznak következetes terminológiát a mongol és a türk társadalom különböz
szintegységeire,ígysokszorakutatóegyénibelátásáravanbízva,hogynem
zetség,törzsvagytörzsszövetségértendegyadottkifejezésen.57
Haaszóhasználatikövetkezetlenségtleltekintünk,atartalmivonatko
zásokraakkorisrákellkérdeznünk.Voltaketehátolyan–akárminekisneve
zett – alcsoportok a Magyar Nagyfejedelemségen belül, amik önálló tényez
kéntlátszanakazírottforrásoktükrében?Kútfinknemlegesválasztadnakerre
akérdésre.AnonymusÁlmosmegválasztásakapcsáneztakifejezésthasználja:
„a hét fejedelmi személy, akit Hétmagyarnak hívnak (VII principalis persone, qui
Hetumogervocantur)”.58Ebblvilágos,hogyBélakirályJegyzjenemhétkülön
álló egységet jelenít meg, hanem egy fejedelemválasztó elit testület hét tagját

53 MORAVCSIK GYULA: Bölcs Leó Taktikája, mint magyar történeti forrás. Századok 85 (1951) (a
továbbiakban:MORAVCSIK1951.)340–341.
54ÁMTBF18.Vö.MORAVCSIK1951.340.
55AKS103–104.(BOLLÓKJÁNOSfordítása.)Vö.SRHI.165–167.
56 RICHARD TAPPER: Frontier Nomads of Iran. A Political and Social History of the Shahsevan.
Cambridge,1997.5–10.
57 JONATHAN KARAM SKAFF: SuiTang China and Its TurkoMongol Neighbors. Culture, Power
andConnections,580–800.Oxford,2012.34–35.
58SRHI.39.
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értirajta.Jóllehetakutatásrégótafelfigyeltarra,hogyezanévadásiképlet–a
„törzsek”számátmutatószámnévijelz+atulajdonképpeninépnév,itt:hét+
magyar – beleillik abba a törökös gyakorlatba, ahonnan a kilenc oguz (tokuz
oguz), tíz ogur (on ogur), harminc ogur (utur ogur, utrugur) esetét szokás hi
vatkozni,59csakhogyazilyesmiemlékezetétnemlehetAnonymusrarábizonyí
tani. Ráadásul egy másik analógia éppen az etelközi/Dentümogyerbeli
„hétmagyar”képletnagyfokúegységességemellettszól.Álmosmegválasztását
a „hét fejedelmi személy” vérszerzdéssel ersíti meg, a vérszerzdés pedig
nem magyar sajátosság, hiszen Herodotos feljegyezte, hogy a szkíták is alkal
mazták (IV, 70).60 Fontos, hogy a szkíták egymás között, és nem idegenekkel
állapodtakmegilymódon.Kézenfekv,hogyavérrelmegpecsételtesküaktusa
közösszokásnyelvetfeltételez,amimindenszerzdfélszámáraértelmezhet,
stami kiemelked jelentséggel rendelkezik.61 A hazai íráshagyomány ebbéli
egységét,tudniillikhogynemszóltörzsekrl,csakahangsúlybelikülönbségek
színesítik. Amíg Anonymus gesztájában a hét fejedelmi személy még
Dentümogyerben emeltemaga fölé Álmost, addig a XIV. századi krónikaszer
kesztésekben az egyeduralmi jelleg eleve adott volt, és már az Erdélybe – Ál
moskimondatlanvezetésével–érkezettmagyarságválasztottmagánakkatonai
megfontolásbólhétkapitányt,akikközülÁlmoserszakoshalálamiattlettfia,
Árpád a Pannóniába lépni jogosult els kapitány.62 (Ebbe mintha bele lehetne
látniegyfajta„törzsek”szerintifelosztást,hanemezaszálmárekezdetistádi
umában elvarratlan marad, és a kapitányok családok, nemzetségek seiként
szerepelnekcsak.)
Ezekutánérdemeskülföldiéslehetlegközelegykorúírókhozfordul
ni,különösenakkor,hafeltételezzükÁrpádkorikrónikásainkról,hogyazural
kodóház elvárásának engedve tüntették el utólag atörzsek emlékezetét. Csak

NÉMETHGYULA:Ahonfoglalómagyarságkialakulása.Budapest,1991.279.;RÓNATAS1997.267.
„Eskütakövetkezképpentesznekegymásnakaszküthák.Azeskütevkmegszúrjákmagukatárral,vagy
kissebetvágnakatestüköntrrel,ésvérüketegynagyagyagcsészébenborralkeverik.Acsészébeekkorkardot,
nyílvesszt,harcibárdotéslándzsátmártanak,majdaszerzdéstkötfelekelmondjákazesküformátésmeg
isszákavért,amelybenéhánytekintélyesférfiisbelekóstol.”Hérodotosz: Agörög–perzsaháború.Fordí
totta,azutószótírtaésajegyzeteketösszeállítottaMURAKÖZYGYULA.Budapest,1989.290.Anony
mus:„AkkorazemlítettférfiúkmegersítettékÁlmosfejedelemnektettesküjüket:pogánymódravérüketegy
edénybe csorgatták. Bár pogányok voltak, közösen tett hségesküjüket halálukig megtartották a következk
szerint.Azesküelspontjaúgyhangzott,hogymagukésutódaikfejedelmemindenkorÁlmosnemzetségébl
származzék…”AKS13.(VESZPRÉMYLÁSZLÓfordítása.)Vö.SRHI.40.
61Ennekszéleskörethnoszociológiaielemzésétl.HARRY TEGNAEUS:BloodBrothers.AnEthno
sociologicalStudyoftheInstitutionsofBloodBrotherhood,withSpecialReferencetoAfrica.New
York,1952.
62SRHI.286–287.
59
60
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hogy aDAIban szereplNyék,Megyer,Kürtgyarmat (Kürt ésGyarmat), Tar
ján, Jen, Kér és Keszi tulajdonnévvel ellátott társadalmi egység egyetlen kül
honi kútfbl sem adatolható! Ez azért is különösen elgondolkodtató, mert a
MagyarNagyfejedelemségharcosaiköztudomásúlag970igsújtottáktámadása
ikkalEurópakülönbözországait,ezértamegtámadottterületekszemszögébl
nézveforrástanilagúgyszólván„házhozjöttek”.Ezekalovasíjászkatonákkizá
rólagalegmagasabbszintcsoportjelölkifejezésselemlíttetnek,ígynemkür
tök,kérek,keszik,avagymegyerektetteinszörnyülködnekamegtámadotttar
tományok krónikásai, nem tarjánok, nem gyarmatok, nem jenk nyilaitól vár
égisegedelmetakolostorifohász,hanemmindigamagyaroknyilaitól.Egyedül
és egyszeri alkalommal a kabarokat tudja elkülöníteni a salzburgi annalista a
magyaroktól még 881ben,63 csakhogy róluk meg azt tudni, hogy k nyelvi és
ethnikaientitástésidentitástképviselnek,64aminemismaradtsokáigláthatóvá
akülhoniszemlélszámára.Akárvallottakálláspontjátképviselírástudókról
aztán végképp nem feltételezhet, hogy éppen a magyar nagyfejedelmek ked
vében akartak járni és szándékosan elhallgatták a törzseket! Be kell hát látni,
hogyazidegenszerzkamagyarokategységesethnikumkéntérzékelték;még
akkoris,amikorhunnak,avarnak,onogurnakvagytürknekhívtákket,rendre
ez a szemlélet érvényesült, mert népnév helyettesített népnevet. Ez a körül
ményegyszerretanúskodikamagyarokpolitikaiésethnikaiértelembenveend
homogenitásáról;nemvéletlen,hogykétX.századbólvalóbizánciszentéletrajz
isazethnoscsoportjelöltalkalmazza a magyarokra.65 Ezekakülhoniértesülé
sek egyúttal igazolják a hazai kútfk ebbéli tárgyilagosságát: nem az Árpád
koriudvaritörténetírókhallgattákelatörzsekemlékét,hanemetérennemvolt
mireemlékezniük.
A politika és hadtörténeti adatok kifejezetten a Magyar Nagyfejede
lemség egységes államigazgatása mellett érvelnek. Mert akármi is értend
Nyék,Megyer,stb.geneajafogalmánaDAIszóhasználatában,aszöveglogikája
egyenesenapartikuláristényezkerejeellenszól.Ugyanisanyolcgeneaasaját
irányítóinaknemengedelmeskedik,66vagyiséppenamagyarságonbelülialegy

63 Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum XXX/II. Edidit Societas Aperiendis Fontibus
RerumGermanicarumMediiAevi.Lipsiae,1934.742.
64DAI174–175.
65ÁMTBF28–29.
66EzderülkiMoravcsikGyulafordításából,develemegegyezszellembenültetteátangolraezt
aszövegrésztR.J.H.Jenkinsis:„TheseeightclansoftheTurksdonotobeytheirownparticular[kieme
léstlem–Sz.Gy.]princes,buthaveajointagreementtofighttogetherwithallearnestnessandzealupon
te rivers, wheresoever war breaks out.” Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio.
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ségek élén állnak gyengült tekintély vezetk! Ennek pedig egyenes folyomá
nya, hogy a három legfbb állami méltóság egyike sem építhette befolyását
törzsialapra.Nemcsaklogikailaglehetetlenaz,hogyakitörzsfnekgyenge,az
nagyfejedelemnek, gyulának és karchának ers, hanem a jól ismert mondat –
„Els fejük az Árpád nemzetségébl ( ) sorban következ fejedelem, és van két
másikis,ajilaésakarcha,akikbíróitisztségetviselnek;devanfejedelmemindentörzs
nek()is.”–egyértelmenkülönítielanyolcgeneafejétazelzekbárme
lyikétl. Tehát nem azt mondja, hogy akár az uralkodó, akár a gyula, akár a
karchaegyúttalaNyék,aJen,vagyakármelymásik„törzs”vezetje!
Azeladottakláttánérthet,haakutatásegyvonulataaMagyarNagy
fejedelemségkatonaimegnyilvánulásaibólazegységesakaratot,ésnemaszét
tartásjeleitmutatjaki.Rövidszemlézéserejéigérdemesfelidézniazidevonat
kozó meglátásokat. Vajay Szabolcs elemzése tudatos politikai koncepciót
bontakoztatkiahadjáratokból.67EhhezjárultBálintCsanádmegfigyelésearról,
hogyhovanemvezettekamagyarokhadiútjai:ÉszakésKeletEurópába,ho
lott arra gazdag zsákmánnyal kecsegtet kereskedelmi útvonalak haladtak.
Ehhezképestamagyarokészakraéskeletrenemhadatviseltek,hanemkeres
kedtek.68Atörzsikeretekbenzöttfosztogatások69elméleténekátfogókritikáját
RévészLászlóvégezteel.Döntészrevételétakkortette,amikorazarabokésa
vikingekhadviselésévelhasonlítottaösszeamagyarokét,mertlényegikülönb
ségre tapintott rá. Az Ibériaifélsziget és Skandinávia egyaránt megosztott
ságbanélt,ezértgyakranmegesett,hogyarabokarabokkalküzdöttek,vikingek
saját viking véreik ellen harcoltak, amikor harci egységeik rivális hatalmak
zsoldjábaszegdtek.IlyesmiaX.századimagyarokkörébennemfordultel!70
Az általános érvény megállapítást a 906. esztend esettanulmánya színesíti,
amikor a szászországi hadjáraton két magyar sereg találkozott össze a dala
mancok földjén, ahol a korábban indultak bevárták a késbb érkezetteket.71

Greek text edited by GYULA MORAVCSIK, English translation by ROMILLY JAMES HEALD JENKINS.
Washington,1967.179.
67 SZABOLCS VON VAJAY: Die Eintritt des ungarischen Stämmebundes in die europaische
Geschichte(862–963).Mainz,1968.81–84.
68BÁLINTCSANÁD:Akalandozásoknéhánykérdése.In:Nomádtársadalmakésállamalakulatok.
Szerk.TKEIFERENC.Budapest,1983.351–359.
69KRISTÓGyula:Magyarkalandozások–kalandozómagyarok.In:KRISTÓGYULA:Árpádfejede
lemtlGézafejedelemig.20tanulmánya10.századimagyartörténelemrl.Budapest,2002.114.
70RÉVÉSZ LÁSZLÓ:Emlékezzetekutatokkezdetére…Régészetikalandozásokamagyarhonfogla
lás és államalapítás korában. Budapest, 1999. (a továbbiakban: RÉVÉSZ 1999.) 188. Vö. JOHANNES
BRØNDSTED:Avikingek.Budapest,1983.51.
71 Widukind tudósítását l. Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum III. Ed. GEORGIUS
HEINRICUSPERTZ.Hannoverae,1839.425–426.
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Révész joggal tette szóvá, hogy viszálykodó törzsek katonái a legritkább eset
ben várják be egymást békésen és térnek haza együtt.72 Újabb bizonyítéka ez
annak,hogynemvoltakkülönutastörzsiállamok,amelyeknekkatonáiellensé
ges érdekek szolgálatában öldösték volna egymást külországi csatamezkön,
saját„törzsi”hátországukatmástörzsekkényénekkedvénekkiszolgáltatva.
Magamehhezannyitteszekhozzá,hogypartikuláriskülpolitikaiirányok
mégaténylegeshatalmatbirtoklóháromállamifméltóságszintjénsemmutat
koztak.Diplomáciaiéshadvezérimködésüketnemcsakszállásterületükszerinti
irányokbafejtettékki,mertakkorazErdélybeköltözöttgyuláknakcsakBizánc,a
Dunántúlonmegtelepedkarcháknakcsaknyugatfelékellettvolnamozogniuk;
az Árpádoknak éppenséggel semerre. Ehhez képest az uralkodóházból a hatal
mon éppen nem lév családtag, a gyula és a karcha személyesen fordult meg
mindkeleten,mindnyugaton,ahogyaztazállamérdekmegkívánta.73
Mindezekbl,remélem,egyértelmvévált,miérttartomaSzentIstván
királyságaelttiMagyarországotegységesmonarchiának,ésmiértnemszámo
lok „törzsi” megosztottsággal. Ez a körülmény azonban még nem ment fel a
középgöröggeneaértelmezésikötelezettségealól.Mivela’törzs’jelentésphyla
szót a DAI egyszer sem alkalmazza magyarokra, másfell az általa használt
genea elsdlegesen mégiscsak ’nemzetség’,74 érdemes lenne ezért vagy óvato
sabbana„nemzetség”magyarításnálmaradni,vagymerészebbenfordítani,ésa
„vezérnemzetség”kitételtbevezetni.Kétségkívülazutólagostörténésziszakki
fejezésekszámátgyarapítanánk,deekkéntegységesterminológiávallennevisz
szaadható a források változatos nyelvezetében érzékeltetett lényeg: hét társa
dalmi csoport – hét magyar genea, „hét fejedelmi személy”, „hét kapitány” –
elkülönül a többitl. Ráadásul a „vezérnemzetség” szóalkotmánynak egy ma
gyar krónikahely még némi forrásfedezetet is nyújthat. A XIV. századi
krónikaszerkesztmény 35. fejezetének eredeti megszövegezésében a szerz –
mindenbizonnyalazV.Istvánkorában(1270–1272)alkotóÁkosmester75–mél
tatlankodik, mert a tsgyökeres magyar nemesek nemzetségei közül csupán a
hét kapitány említtetett. „A többi nemzetség is, akik származás tekintetében ezekkel
egyenlkvagynagyonhasonlókhozzájuk,sajáttetszéseszerintszerzettmagánaklakhe
lyetésszállásterületet.Hatehátegyeskönyvekazttartalmazzák,hogyezahétkapitány
vonultbePannóniába,ésMagyarországegyedülcsaktlükszármazottésnépesültbe,

RÉVÉSZ1999.188.
SZABADOS2011.229–239.
74SzabóKárolyisekkéntfordította:„aturkokezennyolcznemzetségenemalattvalóisajátfejedelmei
nek…”SZABÓ1860.141.
75MÁLYUSZELEMÉR:AzV.Istvánkorigesta.Budapest,1971.(továbbiakban:MÁLYUSZ1971.)
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honnan jöttakkorÁkos,Bor, Abaés másmagyarnemeseknemzetsége(generatio),hi
szenezekegyikesemjövevény,hanemvalamennyienSzkítiábólszármaznak.Erreegye
düliérvkéntazthozzákfel,hogyaköznép’hétmagyart’(hetMogor)emleget.Haviszont
csakhétmagyarésházanépe(familia)tételezhetföl,snempedigtöbbcsalád,felesége
ikkel,fiaikkal,lányaikkal,szolgáikkalésszolgálólányaikkalegyütt,vajonennyicsaláddal
(familia)meglehethódítaniországokat?Nemhiszem.”76„Történelmiigazságszolgál
tatása”érdekébenattólsemriadvissza,hogya„hétmagyar”értelmétanémet
földrl megcsonkítva, hírmondónak hazaküldött gyászmagyarokra vonatkoz
tassa.77 Ákos mester ugyanakkor szemmel láthatólag nem a törzsi kereteket
hiányolja, hanem a többi snemes nemzetség emlékezetének kér helyet; ezért
vélem úgy, hogy magyar arisztokrata szerznk e helyt a hét kapitány hagyo
mányaáltalmegszemélyesítettvezérnemzetségkoncepcióvalvitatkozik.
Ha a vezérnemzetségek léte nem igazolódnék be forráskritikai úton,
nemzetségekrlakkorisérdemesebbnektartomszólni,minttörzsekrl,hiszen
ezekre a vérségi szervezdés közösségekre vannak adataink, míg a közép
európai magyar állam és ethnosz törzsi lépték mesterséges bels tagozó
dására,úgylátom,nincsenek.
Összegzésül elmondható, hogy a IX–X. századi magyarság esetében
mindkét alapvet közösségszervez ervel – önálló ethnosz, saját államiság –
számolnunk kell. Természetesen, amint azt sejteni lehetett, e két közösségfor
máló er egymásra hatásának nincs mindenüvé érvényes, „egyedül üdvözít”
históriaiképlete,ráadásulmástényezkhatásasemmellzhet.Jelentudásom
szerintamagyarságlegkorábbitörténelmébenelbbszámolhatunkazethnosz,
mint az államiság meglétével, csakhogy nem maga az ethnosz szervezdött
állammá, hanem egy harmadik tényez, a dinasztia szervezett steppeállamot
azönállóidentitássaléseredetishagyománnyalrendelkeznépegyrészébl.
A kérdést tovább bonyolítja, hogy a magyarság rég meglév ethnikum
minsége önmagában nem zárja ki a néppé formálódás IX–X. századi Kárpát
medencei szakaszát, amelynek során az avarkort túlél „avar” (részben szé
kely? „elmagyar?”) köznép immár „magyar” jelöl alatt keresend; elbb a
gyorsan kiépül ésszilárdkereteketbiztosítóállamiság,késbb anépiszinten
végbement összeolvadás révén. Mindez az újabb tudomány azon meglátását
támasztja alá, hogy a magyar ethnosz legkorábbi történelme többirányú: nem
csak idbeli, hanem részben térbeli folyamatnak is tekintend, és ez nem mo

KépesKrónika.FordítottaBOLLÓKJÁNOS.Budapest,2004.30–31.Vö.SRHI.293–294.
MÁLYUSZ 1971.54–55. Jóllehet Mályuszmég héttörzsi vezett ért „hétmagyar” fogalmán,de
aztelismeri,hogyÁkosmesterazértméltatlankodott,mertsajátnemzetségemásokévalegyetemben
háttérbeszorultahétvezérmellett.
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dellezhet egyetlen vonallal, ami egy teoretikus snéptl vezet a Kárpát
medencei végállomásig. E többirányú folyamatot egyaránt jellemzik beágazá
sok, avagy nyereségek (kabarok, „avar” köznép), és leágazások, avagy veszte
ségek(„szavárd”ésbaskíriaimagyarok).Államiléptékpolitikaiszervezettség
csupánazEtelközben,majdaKárpátmedencébenhonosmagyarokrólállítható
biztosan.Mindazonáltalamagyarethnikaicsoportokegymásirántiérdekldé
se évszázadok múltán is megmaradt, és ez az érdekldés híján volt minden
politikai haszonelvségnek, vagyis kizárólag a hagyományközösség tudata
éltette. A szavárdmagyarokkal a X. század közepéig követhet a rendszeres
kapcsolattartás, míg a baskíriaiakat 1236ra fellel Julianus barát beszámolójá
bólazderülki,hogyaKárpátmedenceiésabaskíriaimagyarnépegységemlé
kezettamásiklétéreésfellelhetségükhozzávetlegesirányára.Amígakeleten
maradtkétethnikaitömbsajnosletntatörténelemszínpadáról,addiganagy
fejedelmi, majd királyi dinasztikus magyar állam megteremtette a nemzetté
alakulásfeltételeitaKárpátmedenceimagyarságszámára.
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GYÖRGYSZABADOS

StateandEthnosintheHungarianHistoryduringtheIXth–Xth
Centuries

Humancommunitiescouldhavebeenorganizedinseveralwaysfrom
theearliesttimesofhistory.Belongingtoafamilyoracity,beingamemberofa
state, a folk (ethnos) or a religious group: these kind of identities do not
exclude,butonthecontrary,completeorstrenghteneachother.Thestateand
ethnosareimportantwaysoforganizingcommunities,butthemeaningofthese
terms can be mistaken and used inproperly. According to general definitions
state is a population of a territory which is ruled by an independent and
institutionalpower,whilefolkmeanshumanpopulationswithsharedancestry
myths, histories and cultures, having a sense of solidarity and an own name.
Thereisnowaytoschematizetherelationbetweenstatehoodandethnicity,as
wehavemanydifferentexamplesfromtheearliesttimesuptonow.
The case of the early Hungarian past is quite a difficult question,
becausewecannotdescribeitasasimplelinearprocess.TheancientHungarian
ethnicgroupsplitupintothreeethniccommunities:thedescendantsofthefirst
one became the inhabitants of Magna Hungaria and were found by the river
Volgain1236,thesecondone movedtothe neighbourhoodofPersia,andthe
thirdgrouplivedintheregionsofEastEuropeanrivers,inthesocalledEtelköz
orDentümogyer.Wedonotknowthedateoftheseseparationsandthepolitical
organization of the first two groups because of the lack of sources, so we can
onlyfollowthetracksofthethirdHungarianunit.
InEtelközthisethnicgroupwasorganizedintoastatebyadynastycc.
850.ThefirstmonarchwasÁlmosandhispoliticalformationcanbedefinedas
asteppestateorsteppeempire.HismonarchywhichcanbenamedHungarian
Great Principality conquered the Carpathian Basin at the end of the IXth
centuryandexistedthereuntil1000whenKingStephenI–fifthdescendantof
Álmos – reorganized his state according to the christianized postRoman
tradition.ThereareoppositetheoriesonthestructureoftheCentralEuropean
Hungarian Great Principality: on one hand it has been regarded as a strong
centralized monarchy, on the other hand some scholars asserted that it had
been disintegrated into tribes or even „tribal states”. The data of sources and
the aspects of military history are arguments for the first opinion, the
centralizedstrongstate.
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We can find only few traces which prove that during the era of  the
Hungarian Great Principality and later of the Hungarian Kingdom the three
Hungarianethniccommunitieshadconnectionswitheachother.Bynowthetwo
first communities had been lost, only the third one is keeping the Hungarian
identitywhichhasbeenlivingintheframeofstatehoodsincecc.850.
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