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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás 

 

 
1. A magyar nép eredete 

 

   Népünk eredetének kérdése már a kezdetektől fogva foglalkoztatja a különböző korok 

emberét. Legkorábbi történeti munkánk az ún. ősgeszta (XI. század közepe), amely sajnos 

csak más krónikákban maradt ránk töredékesen Noé fiától, Jafettől származtatja őseinket, akik 

Hunor és Magor vezetésével, a csodaszarvast űzve jutottak el a Maeotis (Azovi-tenger) 

partvidékére, Szkítiába, és ott a hun illetve a magyar nép ősei lettek. A hun-magyar rokonság 

élő gondolat volt a középkori magyar történetírásban. Anonymus Gesta Hungarorum című 

művében is utal rá, Kézai Simon 1285 k. írt történeti munkájában szintén megtalálható a hun-

magyar rokonság hagyománya, és ez folytatódik tovább a XIV-XV. századi krónikákban is: a 

Képes Krónikában és Thuróczy János krónikájában. A hun-magyar rokonság egészen a 

XIX. század közepéig teljesen elfogadott nézet volt. Két olyan mondája is van a magyar 

emlékezetnek, amelyek fontos kultúrtörténeti hagyatékot képviselnek múltunkból. Az egyik a 

fent említett csodaszarvas-legenda, amely a magyar nép eredetéről szól. A szarvaskultusz az 

ázsiai török népeknél szinte mindenhol fellelhető és egészen a szkíta korig megy vissza. A 

másik monda a Turul-monda, amely az Árpád-ház eredetmondája. A turul maga is ótörök 

eredetű szó. 

   A török (hun) eredetnek több jeles képviselője is akadt, akik gyakorlati tevékenységükkel, 

kutatásaikkal is igyekeztek ezt a tételt alátámasztani: Kőrösi Csoma Sándor (ótörök-ujgur 

rokonságot mutatott ki), Vámbéry Ármin stb. A hun-magyar rokonság élő példájaként a 

székelyeket szokták felhozni, akik a mai napig is „Attila király népé”-nek tartják magukat. A 

székelyek számos ősi vonást őriztek meg. Így megmaradt a földközösség, a nemzetségek 

szerinti birtoklás, a székekre, nemekre, ágakra tagolódás, a zárt katonai szervezet, a székely 

kiváltságok, a rovásírás. Tény, hogy ezek a vonások a török eredetű lovas-nomád népekre 

jellemzőek. Velük kapcsolatban háromféle teória merült fel eddig a történészek körében: 

 A székelyek a volgai bolgár-törökök eszkil törzsének azon töredéke, amely a kelet-európai 

sztyeppén csatlakozott a vándorló magyarsághoz, s utóbb viszonylag gyorsan beolvadtak. 

 A székelyek különböző magyar csoportokból szerveződtek egységbe, és határőrizeti 

feladatokkal bízták meg őket. Az ebből fakadó különleges helyzetük miatt tekintjük őket 

külön népnek. 

 A székelyek egy a 670 k. a Kárpát-medencébe bevándorolt magyar néptöredék 

leszármazottai voltak, akiket „kései avarok”-ként, vagy „korai magyarok”-ként is szoktak 

emlegetni. Kézai Simon is krónikájában a magyarok „második bejövetelé”-ről ír! 

Az utóbbi feltevés László Gyula professzor ún. kettős honfoglalás elméletéből fakad, amely 

szerint a 600-as évek végén egy nagyobb létszámú magyar népesség már megtelepedett a 

Kárpát-medencében. Ők megérték a 895-ös honfoglalást is. Az elméletet sokan támadták 

korábban. Ma már csak az a kérdés, hogy valóban magyarul beszélt-e ez a nép, vagy sem. 

Mindenesetre sok mindent megmagyarázna az elmélet a székelyekkel kapcsolatban is. Ez 

ugyanis választ adna arra, hogy a székelyek miért beszéltek magyarul (mert magyarok voltak) 

és arra is, hogy miért tekintjük őket külön népcsoportnak, de mégis magyarnak (mert nem 

Árpád népével érkeztek a Kárpát-medencébe).  
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Ez egyébként illeszkedne Anonymus és Kézai Simon műveihez is, akik a székelyeket, mint a 

honfoglalás idején már itt élő népet említik meg. Ez a tetszetős magyarázat azonban 

mindaddig csak feltevés marad, amíg nem sikerül azt bebizonyítani, hogy a „kései avarok” 

valóban a magyar nyelvet beszélték-e vagy sem.  

   László Gyula szintén a török eredet mellett teszi le a voksot, és komoly kritikai 

észrevételeket tett a finnugor vonal állításaival szemben. Nem tartja megalapozottnak azt a 

módszert, ahogy a nyelvészek a finnugor rokonság kérdéséhez közelítettek. A nyelvi 

rokonságot, mint tényt László professzor is elfogadja, de azt nem, hogy ez genetikai 

rokonságot is jelentene. Nem tartja igazolhatónak azt az állítást, hogy a nagy uráli népcsalád, 

amelynek részei a finnugorok is, olyan kis területen (Nyugat-Szibériai alföld) együtt élhettek 

volna, mint azt több történész is állítja. A halászó-vadászó népeknek ugyanis óriási területek 

kellenek a létfenntartáshoz. A finnugor szétvándorlást is vitatja, mivel ezt semmilyen 

régészeti lelettel nem lehet alátámasztani. Tehát nem volt hajdanán egységes finnugor nép, 

amelyből kiválhatott a magyarság. Szerinte a magyarság több népcsoportból olvadt össze, 

főleg török eredetű népekből. 

   A professzorhoz hasonló álláspontra helyezkedik Götz László (Svájcban élő magyar orvos) 

is, aki szintén lehetetlennek tartja, hogy halászó-vadászó népek tömegei kis helyen együtt 

éljenek. Ezért veti el a finnugor egység gondolatát. Szerinte a finnugor, mint közvetítő nyelv 

jött létre a szigetszerűen élő népek között az Uralon túl. A finnugor nyelvek esetében tehát 

nem valamiféle egységes ősnyelv szétágazásáról van szó, hanem ellenkezőleg, sok kis 

törzscsoport eredetileg eltérő nyelveinek fokozatos kiegyenlítődéséről. Tehát a genetikai 

alapú finnugor nyelvi rokonság nem igaz! Götz is egyértelműen a régészeti és írásos 

forrásokra hivatkozva a török eredet mellett tette le a voksot. 

   Most csak két szerzőt emeltem ki a több kitűnő történész és kutató közül, akik szembe 

szálltak a múlt század fordulója óta hivatalos szintre emelt finnugor elmélettel szemben. A 

mai tudósok közül talán még Bakay Kornél neve kívánkozik ide, aki komoly szakmai 

érvekkel alátámasztott műveiben a magyarság török-szkíta eredetét vallja. 

   Figyelemre méltó tény az is, hogy a IX.-X. századi európai és más források szinte kivétel 

nélkül törökökként emlegetik a magyarságot. Magyarország neve a XI. században még 

„Turkia”-ként jelenik meg. Az arab, a görög és a nyugati források egyöntetűek ebben a 

kérdésben. A Szent Koronán található görög szövegben is ez olvasható: „Geiza Turkia hívő 

királya” (I. Géza királyunkról van szó.) A magyar utazók, őshazakeresők Julianus baráttól 

kezdve Vámbéry Árminig Belső-Ázsia felé indultak el eleinket megkeresni. Reguly Antal 

volt az első tudós, aki először járt feltételezett rokonainknál (vogulok, osztjákok stb.) az 1840-

es évek közepén. Még egy fontos szempontot ki kell emelnünk a török eredet vizsgálatánál: a 

népművészet, népi hagyományok témáját. Egy összehasonlító vizsgálat szerint a török 

népeknél megtalálható 23 díszítőmotívum közül 17 megvan a magyaroknál is, viszont nyelvi 

rokonainknál (vogulok, osztjákok) egy sincsen meg. A griffes-indás motívum egyértelműen a 

török népeknél jellemző. Vikár László vagy Bartók Béla is kimutatta, hogy népzenénk 

mennyire hasonlít a török népzenére.  

   A finnugor származtatás elmélete a XIX. század közepén vált szélesebb körben ismertté. 

1770-ben jelent meg Sajnovics János jezsuita pap műve, amely a lapp és magyar szavakat 

hasonlította össze. 1799-ben egy másik tudós Gyarmathy Sámuel már bevonta a 

vizsgálódásba az összes finnugor és szamojéd nyelvet, s ő is kimutatta a nyelvi rokonságot. 

Reguly Antal útja során bizonyítékokat is gyűjtött a rokonság igazolásához, mikor felkereste 

a vogulokat, osztjákokat, cseremiszeket. A finnugor nyelvrokonság bizonyítékait tudományos 

módszerekkel először Hunfalvy Pál és Budenz József tárták fel. Egy hosszú és szenvedélyes 

vitában, amely „ugor-török háború” néven vált ismertté, végleg (?) legyőzték azokat a 

tudósokat, akik a magyar nyelv török származása mellett szálltak síkra.  
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A finnugor eredet ma szilárd ténynek számít, bár egyre több új megközelítés lát napvilágot 

népünk eredetével kapcsolatban. A finnugor és a török eredet vallása mellett többször 

felmerült a magyarság sumer, etruszk származtatása. Mindkét népnek legalább annyira 

titokzatos a múltja, mint a magyarságé, így egy kicsit talán érthető is az ilyen elképzelés. 

Nagyon nehéz az eredet kérdésében a tudományosság szintjén megmaradni, hiszen a cél 

mindig csábító volt: minél dicsőbb ősöket keresni a „kicsiny magyar nép” számára. 

   A finnugor iskola tanításának a lényege a nyelvi rokonság bizonyításában áll, és ezt az 

elméletet igyekeznek régészeti leletekkel alátámasztani. Tehát a régészetet alárendelik egy 

elméletnek, ami nem biztos, hogy szerencsés megoldás. A tan lényege abban áll, hogy létezett 

egy uráli alapnyelv, amely először két nagy ágra vált szét: a finnugorra és a szamojéd 

nyelvekre. A későbbiekben a finnugor ág tovább bomlott egy ugor és egy finn-permi ágra. A 

magyarok az ugor ághoz tartoznak az obi-ugorokkal együtt. A vizsgálatok szerint a közös 

szókincs nagysága kb. 1000-1200 szóra tehető. Ez az ún. alapszókincs, amely a nyelvi 

rokonságot hivatott bizonyítani. Azt a tényt, hogy ma egyáltalán nem értjük meg egymást 

rokonainkkal úgy magyarázzák, hogy nagyon korán (5000-6000 évvel ezelőtt) végbement a 

különválás. A közös együttélés alapján határozták meg a nyelvészek az őshaza helyét is. 

(Ezzel az a gond, hogy nem lehet régészeti leletekkel alátámasztani.) A másik bizonytalansági 

pont az, hogy antropológiai, kulturális téren teljesen különbözünk a finnugoroktól. Semmi 

rokoni vonás nincs arcfelépítésünkben, testi mivoltunkban. A kulturális hagyományainkat, 

mondáinkat tekintve sincs semmi hasonlóság. 

   A finnugor eredetnek (amely a hivatalos tudományos álláspont is) számos jeles képviselője 

van történészeink között. Fodor István régész, aki a régészeti leleteket igazította hozzá a 

finnugor származtatáshoz, Bartha Antal, vagy Győrffy György, a fiatalabbak közül Csorba 

Csaba. Ők több bírálatot is megfogalmaztak a török eredetet vallókkal szemben. 

1. A nyugati említéseket, miszerint az avarokkal vagy a hunokkal lennénk azonosak a 

történetírók túlzott fantáziájának tartják. Csorba szerint a szláv ongri-ungri elnevezés latin 

és germán alakja (hungri-hungari) vezetett a téves rokonsági elméletekhez. 

2. Mivel nem volt régi írott forrásunk az ősidőkből, és a keresztény térítés kitörölte a pogány 

emlékezetet, ezért a hazai történetírók (Anonymus, Kézai, Thuróczy) egyszerűen a 

nyugati művek hun-magyar rokonsági elméletét vették át. 

3. A keleti, sztyeppei népek körében általános volt az Attilától való származtatás, ez nem 

meglepő. 

Kristó Gyula professzor amellett, hogy rámutatott a finnugor eredet egyértelműségére, 

többször felhívta a figyelmet az eredetkutatások nehézségeire is: egy olyan kis nép eredetét 

kellene kideríteni, amely e távoli időkben népként még nem is létezett, hanem más népekkel 

elválaszthatatlan egységben élt. Példaként mindjárt népnevünk, a magyar név eredetét 

említette. Az alapszó („magy”) finnugor, de az utótag („ar”, „er”, „eri”) egyértelműen török. 

   Sajnos a magyarság eredetének kérdése, főleg az utóbbi 150-200 évben erős politikai 

felhangokat is kapott. Jól érzékelhető ez a tény a milleniumi ünnepségek idején is, mikor már 

hivatalos szintre emelkedett a finnugor eredet. Az 1800-as évek legvégén Magyarország, mint 

az Osztrák-Magyar Monarchia része nagyhatalmi szerepkört töltött be, amelyet tovább 

lehetett fokozni ősi és minél fényesebb múltunk megünneplésével. Az ázsiai, vad horda 

képénél sokkal elegánsabbnak és szalonképesebbnek tűnhetett a finnugor vonal. 1945 után a 

szovjet érdekszférába kerülve szintén nem lett volna célszerű egy törökös származtatást 

hangoztatni, a többi elképzelésről nem is beszélve. Napjainkban kezd ismét előtérbe kerülni a 

magyarok eredetének kérdése, de még mindig igen kényes témát jelent a hivatalos 

állásponttól eltérő nézeteket vallók számára. 
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A magyarság őstörténetével kapcsolatos legfontosabb források 

 

1. A fuldai kolostor évkönyve (894) 

2. Regino, prümi apát Világkrónika c. műve (908) 

3. Bölcs Leó (886-912) bizánci császár Tactica c. műve 

4. Dzsajháni, bokharai tudós és államférfi 920 k. lejegyzett tudósítása a magyarokról, 

amelyek az arab Ibn Ruszta (930 k.) és a perzsa Gardizi (1050 k.) műveiben maradtak 

fenn. 

5. Ibn Fadlán (922) útleírása a volgai bolgárokról 

6. VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (913-959) bizánci császár 948 és 952 közötti 

feljegyzései, és a Birodalom kormányzása c. munkája  

7. Liutprand cremonai püspök Antapodosis c. munkája (968) 

8. Widukind (925-1004) corvey-i szerzetes tudósítása 

9. Ekkehard Sankt Gallen-i szerzetes 1060 előtt keletkezett munkája a kalandozó 

magyarokról 

10. Anonymus: Gesta Hungarorum (1170-es évek) 

11. Julianus barát úti beszámolói (1230-as évek vége) 

12. Piano Carpini pápai követ úti beszámolója, aki 1245-1247 között járt a nagykán 

mongóliai udvarában 

13. Willem Rubruk pápai követ úti beszámolója, aki 1253-1255 között járt a nagykán 

mongóliai udvarában. 

14. Kézai Simon 1282-1285 között készített krónikája 

15. Képes Krónika (1358) 

16. Thuróczy János krónikája (1488) 

17. Mahmud Terdzsümán: Tárih-i Üngürüsz (A magyarok története) (1540-es évek) 

 

A fentieken kívül még számos görög, arab és latin forrás említi meg a magyarokat, 

amelyekből még több, fontos információt tudhatunk meg eleinkről. 

 

 

 

2. A magyarok vándorlása 

 

 Az őshaza 

Leggyakrabban a nyelv vizsgálatát vették alapul az őshaza megállapításában. Ahol a 

magyarok nyelvi közösségben éltek a többi finnugor népekkel uráli őshazának nevezik. Az 

őshaza pontos kijelölésére több ún. őshaza elmélet született. A finnugor iskola képviselői 

szerint ez az őshaza, ahol az uráli nyelvet beszélőkkel együtt éltünk és elkezdődött népünk 

kialakulása az Urál-hegység keleti oldalán volt, amely az Ob folyó alsó és felső folyásáig 

terjedt. Itt az uráli népek a Kr.e. VII. és V. évezred között éltek együtt. Kr.e. 4000 körül 

bomlott fel az uráli népek közössége a szamojéd és a finnugor ágra. 

Az életmódra a halászat és a vadászat volt a jellemző, ezt még a gyűjtögetés egészítette ki. 

Szállásaik a földbe süllyesztett kunyhók, vagy sátrak voltak. Állattartással és földműveléssel a 

finnugor korban még nem számolhatunk. A társadalom vérségi alapon épült fel, a vérrokonok 

nemzetségeket alkottak. A társadalomra még a közösségi tulajdon volt a jellemző, vagyoni 

differenciálódásról még nem beszélhetünk. 
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   Kr.e. 2000 körül bomlott fel a finnugor közösség, ekkor egy finn-permi és egy ugor ágra 

szakadt szét a népesség. A finn-permi ág északnyugati irányba vándorolt tovább, míg az ugor 

ág megmaradt az Ob folyó és az Urál közötti területen. Már ekkor kezdett kirajzolódni annak 

a két népességnek a képe, amelyekre később majd szétválik az ugor népesség: az obi-ugorok 

és az ősmagyarok. Az ugor együttélésből való nyelvemlékeink szinte kizárólag a lótartással 

kapcsolatosak, amely az állattenyésztés szerepének a növekedésére utal. Valószínű, hogy már 

ekkor iráni népekkel kerülünk kapcsolatba, akiktől a lótartással kapcsolatos szavainkat is 

átvettük. A finnugor közösség felbomlása egyfajta életmódváltást is eredményezett: a 

halászó-vadászó életmódot felváltotta a földművelés és az állattenyésztés. 

   Kr.e. 800 körül szétvált az ugor népesség is egy obi-ugor ágra és egy ősmagyar ágra. 

Lényegében ekkor kezdődött el népünk önálló élete. A szétválásnak alapvetően éghajlati okai 

voltak. A lehűlés miatt félsivatagi, sztyeppei környezetbe kerültünk, ahol áttértünk a nomád 

állattartásra. Itt már szoros kapcsolatban vagyunk az iráni népekkel, ennek nyelvi és régészeti 

emlékei egyaránt vannak. Ekkor az ősmagyarság az Urál délkeleti részén található, és teljesen 

elszakadt az obi-ugoroktól. Ebben az időszakban alakult ki önálló népnevünk is, amelynek 

eredetét ma is vitatják a tudósok. A legtöbben azt mondják, hogy a magy-előtag ugor eredetű 

és a jelentése: „mond-beszél”, az ar-utótag török eredetű és „ember-férfi” jelentéssel bír. 

 

 

 Baskíria (Magna Hungaria) 

 

   Ma sincsen közmegegyezés a tekintetben, hogy a magyarok mikor kelnek át az Urál-

hegységen, és mikor telepednek meg Magna Hungáriában. Többen azt állítják, hogy a Kr.u. 

300-as években, a nagy népvándorlás idején. Vannak, akik csak a Kr.u. 500-as évek közepére 

teszik az áttelepülést. A régészeti leletek azt mutatják, hogy a magyarság új szállásterülete a 

Volga folyó és az Urál-hegység közötti területre esett. A magyarság itt már törzsi keretek 

között élt, ami magasabb szintű társadalomszervezési formának számíTott. A törzsek a 

vérségi alapon szerveződő nemzetségeket fogták össze. A törzsek már mesterségesen jöttek 

létre és területi alakulatoknak számítottak. A nemzetség- és törzsfők kiemelkedtek a 

társadalomból és annak már uralkodórétegét alkották. A gazdálkodás középpontjában már 

egyértelműen a nomád állattartás állt.  

   Baskíriában kerültünk igen szoros kapcsolatba a Kr.u. 700-at követően ide települő török 

volgai-bolgár népekkel. Kezdetét vette a magyarok és a török volgai-bolgárok összeolvadása. 

Erre utalnak a temetők, és a magyar nyelv nagyszámú török eredetű szava is. 

   A Kr.u. 700-as évek végén a magyarság két részre szakadt: egy része helyben maradt, és 

továbbra is szoros kapcsolatot tartott fenn a volgai-bolgárokkal, majd a baskírokkal. (Velük 

találkozhatott Julianus barát 1235-1236-ban.) A másik ág tovább vándorolt nyugat – 

délnyugati irányban a 800-as évek elején.  

 

 

 Levédia és Etelköz 

 

   Sokan vitatták a történészek közül, hogy Levédia egyáltalán önálló szállásterülete lehetett-e 

a vándorló magyarságnak, vagy csak Etelköz egy része. Egyik legfontosabb forrásunk, VII. 

(Bíborbanszületett) Konstantin császár művében egyértelműen különválasztotta a két 

területet. A magyarság tehát a 700-as évek végén, a 800-as évek elején ide költözött át 

Baskíriából. 
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   Levédia területét a Don és a Donyec folyók közötti területre helyezhetjük el. Konstantin 

szerint Levédiát a magyarok első vajdájáról, Levediről nevezték el. Levedi valószínűleg nem 

egyszerűen a magyar törzsszövetség vezetője volt, hanem a különböző (finnugor és török) 

törzsekből összeálló együttes megszervezője. A magyarság néppé válása még ekkor is 

folytatódott, és legnagyobb hatással a török eredetű onogur-bolgárok voltak a magyarokra. 

Főleg életmódjuk, eszközeik és szokásaik voltak nagy hatással ránk. Tőlük nagyon sok, a 

földműveléssel kapcsolatos ismeretet vettünk át, kör alakú jurtáik nálunk is megjelentek. A 

magyar nyelv bolgár-török eredetű szavainak a döntő többsége ekkor került be 

szókincsünkbe: bika, ökör, tinó, borjú, kecske, kos, ürü, disznó, ártány, tyúk, teve, sajt, túró, 

gyapjú, búza, árpa, borsó, kender, tarló, eke, sarló, gyümölcs, alma, körte, szőlő, bor, sátor, 

kapu, kút, gyűszű, ács, szatócs, törvény, bélyeg, kölcsön, táltos, bölcs, boszorkány stb.  

   A török népekkel való érintkezésnek köszönheti a magyarság idegen elnevezését is, amely 

főleg az onogur-török törzsekre igaz: hungarian, ungarisch, hongrois, vengerszkij. A magyar 

eredetmonda, a csodaszarvasmonda is ebből a korszakból és együttélésből való. 

   Erre az időszakra (800-as évek első harmada) tehető a kazár-magyar együttélés is. A 

kazárok szintén török eredetű népek voltak, és ők is a bolgár-török nyelvet beszélték, amely 

erőteljes nyomot hagyott a magyar nyelvben is. A Kazár Kaganátus a 800-as évek elején a 

térség jelentős hatalmú állama volt. A források alapján arra következtethetünk, hogy a magyar 

törzsszövetség katonái a kazárok segédcsapatait alkothatták. Egy kazár-besenyő háború 

magyar-besenyő háborúba torkollott. Ennek következménye lett egy súlyos magyar vereség, 

amely a magyarokat kettészakította. Az egyik ág a Kaukázus déli lejtőinél, Perzsiában 

telepedett le, ahol 854 óta, mint szavárd magyarok szerepelnek. 

   Ekkor csatlakozhatott a magyarokhoz az a kazár népesség, amelynek korábban ellentétei 

voltak a kaganátus vezető rétegével, s amelynek kapóra jött a magyarság nyugati irányú 

továbbvándorlása. A kabar törzsek (három) együtt telepedtek le a magyarokkal Etelközben.  

   Etelköz a Prut, Dnyeszter és a Szeret folyók által határolt területen helyezkedett el. Az 

Etelköz elnevezése szintén Bíborbanszületett Konstantintól maradt ránk. Etelközben 

uralomváltásra és a politikai berendezkedés megváltozására került sor. Levedi helyett egy 

másik törzsből való előkelőt, Árpádot (egyes kutatók szerint Álmost) emeltek pajzsra és 

választották fejedelemmé. A szokás kazár eredetű volt és a Magyar Fejedelemség még egy 

darabig a Kazár Kaganátus befolyása alatt állt. Ugyancsak kazár hatásra vezették be a 

magyarok a kettős uralmi rendszert is élén az istenként tisztelt főfejedelemmel, a kendével 

(kündüvel), illetve a tényleges hatalmat a kezében tartó gyulával. Megjelent egy harmadik 

tisztség is a horka, amely bírói szerepkört jelentett. A magyar hagyomány inkább Álmost 

favorizálja, és az ő nevéhez fűzte az Árpád-ház eredetmondáját is (turulmonda). 

   A magyarok miután szállást váltottak és megérkeztek Etelközbe új népek szomszédságába 

is kerültek. Közülük legfontosabbak a szlávok voltak. Ellenük számos rabló hadjáratot is 

vezettek. Közel kerültünk a Frank Birodalomhoz is, és többször beavatkoztunk a frankok 

belharcaiba. Első alkalommal 862-ben értesülünk arról, hogy a magyarok – áthaladva a 

Kárpát-medencén – a mai Ausztria területén hadakoztak. (A magyarok már jóval korábban, a 

830-as években is vezettek hadjáratot az Al-Dunához.) Az etelközi magyarságról igen fontos 

leírásokat közölt a 880-as évekből Dzsajháni arab utazó. Ő nagyállattartó nomád népként írt 

le bennünket, de beszélt földművelésről is. A földet a magyarok valószínűleg idegen 

szolgákkal műveltették. A már ekkor meginduló kalandozó hadjáratok eredményeként 

komoly zsákmányt halmoztak fel eleink, ezért Dzsajháni is gazdag népként mutatja be a 

magyarokat. 
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   A magyarság társadalmi struktúrája Etelközben már szinte azonos volt a korafeudális 

államok társadalmi szerkezetével: fejedelem, katonaság, köznép, rabszolgák. Rendelkeztünk a 

letelepült életmódhoz szükséges minden ismerettel. A magyarok ekkor már megismerkedtek a 

nagy világvallások tanításaival is. A kazár együttélés során a zsidó vallással, hiszen a kazár 

vezető réteg zöme zsidó vallású volt! A dunai bolgárok (nándorok) által a kereszténységgel 

kerültünk szoros kapcsolatba, de az iszlám vallás sem volt ismeretlen előttünk. A magyarság 

zöme ennek ellenére a „pogány” vallást nem adta fel. Nagyszámú, mintegy 20 000 lovast 

tudtak kiállítani a magyarok, ami azzal magyarázható, hogy a nomád népeknél minden férfi 

egyszemélyben katona is volt. A magyarság egységes nép volt, hiszen a leírások is 

„Hetumoger”, azaz Hétmagyar törzsszövetségről beszélnek: Megyer, Kér, Keszi, 

Kürtgyarmat, Tarján, Jenő, Nyék. (Ezek közül csak a megyer és a nyék név nem török 

eredetű!) Az egységes népként való létezés, a négyes társadalmi tagozódás, a fejlett 

kereskedelem és gazdasági élet, az egységes irányítás mind azt mutatja, hogy a magyarság 

megérett a honfoglalásra, majd az államalapításra. 

 

 

3. A honfoglalás 

 

   Több tudományos vita zajlik még ma is a honfoglalással és annak körülményeivel 

kapcsolatban. Az első vitatéma az, hogy milyen okok miatt következett be a honfoglalás, 

miért mozdulunk ki az etelközi szállásterületről? A másik probléma, hogy hányan voltak 

honfoglaló eleink? Még az is fel szokott merülni, mint kérdés, hogy a magyarság törzsi-

nemzetségi szervezetben telepedett-e le a Kárpát-medencében, vagy már egységes népként, 

keverten? 

   Nézzük meg legelőször az okokat! 

 Kristó Gyula alapvetően két színteret jelöl meg a honfoglalás előzményeként: a Balkánt 

és Nyugat-Ázsiát. Nyugat-Ázsiát azért, mert onnét indult el egy olyan népvándorlási 

hullám, ami ránk zúdította kelet felől a besenyőket és az úzokat (két török nép). A 

Balkánon pedig a bolgár-bizánci ellentéteket említi. A magyarok a bizánci császár 

szövetségeseként megtámadták a bolgárokat, és több győzelmet is arattak az Al-Dunánál 

895 tavaszán. A bolgárok gyors békét kötöttek Bizánccal, majd a besenyőkkel 

szövetkezve rátámadtak a magyarokra. Szorult helyzetbe kerültünk, amelyből a kiút csakis 

a Kárpát-medencébe való bevonulás lehetett. Kristó szerint a Havasalföldön a bolgároktól 

és Etelközben a besenyőktől elszenvedett vereségek voltak a magyar honfoglalás 

közvetlen előidézői. Ezért van az, hogy a magyarok főleg a Kárpátok déli és északkeleti 

hágóit vették igénybe a betelepüléshez. 

 Mindamellett, hogy komoly jelentőséget kell tulajdonítanunk a katonai körülményeknek 

nem szabad csak erre az egy szempontra leszűkíteni a magyarázatot. A magyarság már 

jóval korábban megkezdte a Kárpát-medence feltérképezését. Már négy-öt évtizede 

folytattak errefelé különböző hadjáratokat. Teljesen tisztában voltak a terület földrajzi 

adottságaival (ezek kiválóak), és ismerték az itt élő népek etnikai összetételét, számbeli 

nagyságát is. Tehát egyáltalán nem az ismeretlenbe való menekülés volt a honfoglalás, 

hanem nagyon is tudatos cselekedet. Etelközben, ahogy fentebb már leírtuk a magyarság 

megérett a honfoglalásra, a társadalmi váltásra, de ennek nem voltak meg a földrajzi 

feltételei. (Nem védhető jól a terület, nincsenek biztonságos földrajzi határok.) Tehát 

tudatos és tervszerűen végrehajtott folyamat volt a honfoglalás, és nem fejvesztett 

menekülés. 
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   A honfoglalók száma 

 A történészek 100-500 000 fő közé teszik a honfoglaló magyarok számát. Győrffy 

György 500 000 főt mond, Kristó csak 120-150 000 főre teszi ezt a számot. Csak egy 

dolog állapítható meg bizonyosan a források alapján: a magyarok 20 000 lovast tudtak 

kiállítani. Ebből az adatból indultak ki a kutatók. Valószínűsíthetjük, hogy Kristó Gyula 

számai közelebb állnak a valósághoz, mint Győrffyé. A Kárpát-medencében talált 

népesség száma körülbelül ugyanennyire tehető, tehát a 900-as évek elején nem lehetett 

több félmilliónál a lakosságszám. 

   A betelepülők 

 Az írott források alapján biztosnak tűnik, hogy a hét magyar törzs illetve három kabar 

törzs érkezett meg a Kárpát-medencébe. A kabarok  két török eredetű etnikumból tevődtek 

össze: az alánok és a kálizok alkották ezt a csoportot. Az alánok emlékét őrzik az -eszlár, -

oszlár, -varsány utótaggal rendelkező helyneveink, míg a kálizokét a -kálóz, -káliz és -

kalász utótagú helynevek őrzik. A helységnév-vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy 

teljesen kevert formában telepítették le a törzseket és nem egy-egy törzs kapott egy 

szállásterületet. Van még egy része a magyarságnak, amely sokszor olyan fejtörést okoz, 

mint a székelyek, ők a csángók, akik Moldva területén élnek. Sokan azt állítják, hogy ők a 

honfoglalás idején nem települtek be a Kárpát-medencébe, hanem a Kárpátok keleti 

előterében maradtak, míg más vélemények szerint csak jóval később, a XIII-XIV. 

században települtek ki Moldvába Erdélyből. 

   A dátum 

 Nagyon sokáig nehéz volt konkrét dátumot mondani a honfoglalást illetően. A XIX. 

század végén kiváló történészünk Pauler Gyula a 895-ös évet jelölte meg. Ezt később egy 

évvel módosították, mivel az ország a milleniumi ünnepségekre még nem készült fel. Így 

lett a hivatalos időpont 896. 

   A Kárpát-medence lakói a honfoglalás idején 

 A VI. században a virágzó Avar Birodalom központja volt a Kárpát-medence, amelynek 

vezetője Baján kagán volt. A 890-es évekre a birodalom összeomlott, de az biztos, hogy 

az avarok egy része megélte a honfoglalást. A déli területeken és Erdélyben bolgárok éltek 

(a magyarok őket nándorokként emlegetik), a medence északnyugati felén Szvatopluk 

fejedelem morva birodalmának egy része helyezkedett el, a Dunántúlon frankok és 

bajorok, majd később szlávok laktak, délről pedig a horvátok állama határolta az új hazát. 

 

   A honfoglalás két szakaszban ment végbe. Az első szakasz 895-899-ban zajlott le. Ekkor a 

betelepülő magyarok megszállták Erdély középső és északi részét, északon egészen a Duna-

Garam folyók vonaláig hatoltak, birtokba vették a Tiszántúl nagy részét. A fősereg a 

Vereckei-hágón keresztül érkezett Árpád fejedelem vezetésével, aki ekkor a gyula tisztséget 

töltötte be és a magyarság tényleges vezetője volt. A hagyomány szerint Álmost, aki a kende 

volt, Erdélyben megölték (feláldozták), mivel őt tették felelőssé a besenyőktől elszenvedett 

vereségért. A kendei tisztséget Kurszán (helyesen Kusál) birtokolta a források szerint a 

honfoglalás idején. (Több történész, például Zsoldos Attila azt állítja, hogy a tisztségek pont 

fordítva oszlottak meg Árpád és Kurszán között.) 

A honfoglalás második szakasza 899-907 között zajlott le. Ekkor már rendezték belső 

ügyeiket és sikerült is annyira megerősödniük a magyaroknak, hogy hadjáratokat indíthattak a 

szomszédok ellen. Az itáliai király, Berengár súlyos vereségeket szenvedett el a magyar 

csapatoktól. A fő célkitűzése az volt a magyar vezetésnek, hogy minél előbb birtokba vehesse 

a még frank fennhatóság alatt álló Dunántúlt, és a még morvák birtokolta északnyugati részt.  
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   A morvákat 902-re kiűztük a Kárpát-medencéből, a Dunántúlt a bajoroktól 907-re tudtuk 

véglegesen megszerezni. A honfoglaláshoz kapcsolódik még egy ismert mondája a magyar 

történeti hagyománynak, az ún. fehér ló mondája. A magyarok Szvatopluknak egy fehér 

lovat, nyerget és kantárt adtak át, ami a földnek, a fűnek és a víznek, vagyis az országnak a 

képletes megvásárlását jelentette.    

 

   A magyarság a Kárpát-medencébe félnomád népként érkezett meg, ami azt jelentette, hogy 

a legeltető állattartás mellett igen fontos részét képezte a gazdálkodásnak a földművelés is. 

Óriási állatállománnyal rendelkeztünk, amelynek a legeltetésére bőven volt terület az 

Alföldön. Bár az alföldi területek ekkoriban korántsem olyan végtelen, és kopár pusztát 

jelentettek mint manapság. A ligetes erdők voltak a jellemzőek, nagy ártéri területekkel. A 

magyarok nagyállattartással foglalkoztak, ezért fontos volt, hogy az állatok állandóan 

hozzájussanak a dús legelőkhöz és a vízhez. Nyáron az állatállományt a hegyvidéki, 

magasabban fekvő, dús legelőkre hajtották, télen pedig le a folyóvölgyekbe (rideg állattartás). 

Kiemelkedő volt a ló tartása, és legeltetése. A nomádok klasszikus állata a ló és a juh volt. A 

X. század közepén a lakosság nagy része könnyen mozgatható sátrakban (jurta) lakott, míg 

csak egy kis hányada, amelyik földet művelt, lakott félig földbe ásott kunyhókban. A Kárpát-

medence szűkössége, a keleti sztyeppékhez képest kicsiny legelőterületek, a dombos-hegyes 

felszín, a mocsarak egyre inkább gátolták a nomadizmust. A 900-as évek második felében 

megerősödött a helyhez kötött földművelés. A nomád állattenyésztést a magyarság azonban 

így is csak évszázadok múlva adta fel. 

   A földműveléssel kezdetben nem a magyarok foglalkoztak, hanem valószínűleg szláv 

szolgáikkal műveltették a szántókat. A földművelés előtérbe kerülésével új házi állatok is 

megjelentek mint a szarvasmarha és a sertés. A növénytermesztésben a búzának, rozsnak, 

árpának, kölesnek, kendernek és lennek volt fontos szerepe. A letelepült életmód teljesen a 

900-as évek végén nyert csak teret. Ez egybeesik egyébként a kalandozások végével is, ami 

nem a véletlen műve. 

   A honfoglalás korának magyar gazdasága az önellátó (naturális) gazdálkodáson alapult. 

Használati tárgyaikat maguk készítették eleink. Az ún. szolgáltató, kézműves tevékenység 

jelentős részét idegenek végezték. A magyarok között a kézművesség terén csak a X. század 

végén figyelhető meg komolyabb specializáció: kovácsok, vaskohászok (óriási mennyiségű 

vasra volt szükség a fegyverekhez), ötvösök stb. Ők elsősorban a törzsfői, nemzetségfői 

központokban dolgozhattak. A kereskedelem sem állt nagyon távol a magyaroktól. Főleg 

rabszolgákkal, ezüsttel, lovakkal üzleteltünk, és cserébe használati eszközöket, szövetet, 

posztót kaptunk.  

     


