
HIHETETLEN EXTRA 

Fantomkorszakok 
a történelemben? 
Történelmi ismereteink jórészt meggyökeresedett felfogáso
kon alapulnak, amelyeket már az általános iskolában belénk 
sulykolnak. Ám ezek a régi elméletek időről időre felvetnek bi
zonyos kérdéseket, amelyek megválaszolása sosem egyszerű 
feladat. Heribert Iliig nagy port felvert Kitalált középkor című 
műve is jókora felfordulást okozott történészkörökben, hiszen 
kiderült, hogy a sötét középkor nem is lehetett olyan sötét, mi
vel annak korai szakasza egyszerűen nem is létezett! 

Egy meglehetősen ironikus mondás szerint: sem
mi sem változik gyorsabban, mint a változatlan múlt... 
Ami annyit tesz, hogy az éppen uralkodó hatalom 
nem csupán a jelent formálja céljainak megfelelő
en, hanem a történelmet is saját érdekei szerint írja 
át. Pontosabban íratja át az erre hajlandóságot mu
tató tudósokkal - és ne legyenek kétségeink, a meg
vesztegethető, önmagukat tudósoknak tekintő áru
lók mindig kéznél vannak, ha a hatalomnak szüksé
ge van rájuk. Ők képviselik az úgynevezett hivatalos 
tudományt, amivel természetesen nem azt akarjuk 
mondani, hogy valamennyi hivatásos történész a tu
domány vagy az emberiség árulója lenne, mert a do
log nem ilyen egyszerű. (Szerencsére akadnak olyan 
tudósok is, akik az őket ért támadások és áskálódások 
ellenére sem adják fel haladó, a fővonulattal szemben 
álló munkájukat, és az igazság megismerésére töre
kednek.) 

Tévedések és hamisítások 
Érdemes összehasonlítani például az elmúlt száz év
ben kiadott, a magyar történelemről szóló tanköny
veket: láthatjuk, hogy nem csak a különböző rend
szerváltozásokat követően írták át azokat, hanem 
tíz-tizenöt évente kisebb-nagyobb változtatásokat 
eszközöltek bennük. Ezekre a változtatásokra nem 
feltétlenül az akkori hatalom adott utasítást, mégis 
azt vesszük észre, hogy a történelem állandóan vál
tozik ... 
Az emberiség múltját folyamatosan kutatják a szak
emberek, annak reményében, hogy az eddiginél pon
tosabb képet rajzolhassanak egy-egy korszakról. Hi
szen - ahogyan Geoffrey Barraclough brit történész 
fogalmazott - a tankönyvekben olvasható történelem 
közel sem tényekből, hanem többé-kevésbé elfoga
dott feltevésekből áll. Ezek a feltevések pedig az új ku
tatási eredmények által jelentősen változhatnak. Ami
hez persze az szükséges, hogy a történészek - akiknek 
ez lenne a feladatuk - egyáltalán kutassanak bizonyos 
események után. Ha ezt nem teszik, mint például a 
magyar őstörténelem esetében, akkor természetesen 
nem tudunk előrébb lépni múltunk megismerésében. 
Pedig a történelemkutatásban lejátszódó technológi
ai forradalom eredményeként nap mint nap kerülhet
nének elő megdöbbentően új bizonyítékok, amelyek 
eddig vitatott elméleteket támaszthatnak alá. 
Az 1970-es években például az akkori történészek 
a magyarok őshazáját kizárólag a Volga-könyök, a 
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Heribert Iliig (fent) szerint 
nem létezett Nagy Károly 
(lent) és a Frank Biroda
lom, miként a hét válasz
tófejedelem sem (legalul) 

jtó» 

Káma és a Bjelaja folyók és az Urai-hegység által 
körülhatárolt területen voltak hajlandóak keresni, és 
mindössze a nyelvészet, régészet, a néprajz és az em
bertan megállapításaira támaszkodtak. Húsz évvel ké
sőbb, a kilencvenes években a tudósok már hajlandó
ak voltak némiképp messzebb menni, s a területre őse
ink vándorlásának csupán egyik állomásaként tekin
teni, s az őshazát keletebbre, az Irtis és a Tobol folyók 
vidékére tenni, de még mindig nem akarták igénybe 
venni a társtudományok segítségét. Holott kollégáik 
világszerte felhasználták az űrkutatás (műholdakról 
készített képek és lézeres mérések), a genetika (em
beri maradványok azonosítása), a magfizika (radio
karbon-kormeghatározás), a törvényszéki orvostan, 
az epidemiológia (betegségek kimutatása) vagy ép
pen az ökológia eredményeit, aminek következtében 
számos korábbi elmélet került új megvilágításba. Ön
kéntelenül is felvetődik hát bennünk a kérdés, hogy 
a magyar történészek miért nem akarják a társtudo
mányok segítségét elfogadni? Miért nem akarnak új 
eredményeket elérni? 
Mitől félnek? 

Kitalált középkor? 
„Az 199l-re kidolgozott tézisem, amelyet azóta min
den tudományos fórumon képviselek, röviden a követ
kező. Az európai történelem 7., 8. és 9. százada művi
leg beiktatott, minden valóságot és reális történést nél
külöző időszak. Ennek megfelelően maradék nélkül 
törlendő, majd az előtte és utána lévő történések köz
vetlenül, vagy kis eltéréssel összekapcsolandók. A kér
déses időközt már ekkor pontosan behatároltam: a be
toldott, vagy kitalált időszak 614. augusztusának végé
től 911. szeptember elejéig tart" - írja könyvének elő
szavában a német történész. 
Elméletét azóta sem tudták hitelt érdemlő módon 
megcáfolni a középkorkutatók. Az eltelt közel két 
évtized alatt több német kutatócsoport is alakult a 
kérdés vizsgálata céljából, és a világ számos egyete
mén tartanak előadásokat a témával kapcsolatban. 
Ezenkívül saját folyóirattal és internetes honlappal 
rendelkeznek, és napról napra több embert győznek 
meg igazukról. Pedig a büszke nyugat-európai pol-

' < $ 

.jttmcnfaftíH'. 

w 
A 

%i 
h 

• 
s 17 

•3 

ir^r V 
fSípr déteségáJiefif.íMti tótJtlf.ff^f 



MAGYAROK AZ ELLOPOTT ÉVSZÁZADOKBAN 

A történelemkönyvek tanúsága sze
rint I. Nagy Károly, Martell Károly uno
kája, Kis Pippin fia, frank király 768-
ban lépett a történelem színpadára. 
A korabeli Európa legnagyobb ha
tású uralkodójaként tartják számon, 
aki egyesítette Nyugat- és Közép-Eu
rópa nagy részét, létrehozva e; 
Frank Birodalmat. Lombardia ki 
vá koronáztatta magát, majd 800. á 
cember 25-én III. Leó pápa a karácso
nyi misén Rómában a fejére helyezte 
a császári koronát, ezzel „római csá
szárrá" (Imperátor Augustus) koronáz
ta őt. Nagy Károly hódításai és reform
jai indították el Nyugat-Európa iga
zi történelmét és a középkort. Uralko
dása úgy is ismert, mint a Karoling re
neszánsz, a művészetek, a kultúra és a 
vallás feléledésének időszaka. 
Szent háborút indított a hispániai sza-
racénok ellen. Ezen hadjárat idején 
történt a legendás roncesvallesi csata 
(778), melyet a francia őseposz, a Ro
land-ének mesél el. Több hadjáratot is 
vezetett az északi népek, többek kö
zött a szászok, majd keleten az ava
rok ellen. A meghódított népeket be
olvasztotta hatalmasra duzzadó biro-
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dalmába, és áttérítette őket a katoli
kus hitre. Nagy Károlyt tartják Francia
ország és Németország atyjának, sőt 
úgy is emlegetik, mint Európa atyját. 
Heribert Iliig azonban rámutatott, 
hogy a nagy uralkodó életéről és tet

teiről csak legendák maradtak fenn, 
régészeti bizonyítékok nem, ami egy 
ilyen meghatározó személyiség ese
tében elképzelhetetlen volna. Élet
útjának nagy részét krónikásától, 
Einhardtól, a Vita Caroli Magni (Nagy 
Károly élete) írójától ismerjük, ám ő a 
legfontosabb részletekben igen ho
mályos és szűkszavú. Nem árulja el 
például Károly születési helyét és ide
jét, trónra lépésének és halálának kö
rülményeit, de az utókor még a csá
szár sírját sem fedezte fel. Einhard így 
ír uralkodójának korai éveiről: 
„Úgy gondolom, butaság lett volna egy 
szót is írni Károly születéséről és csecse
mőkoráról, vagy akár gyermekkoráról, 

i semmit nem írtak erről a tárgyról, 
ncs már életben senki, aki informá

ciót adhatna róla. Ennek alapján én ezt 
ismeretlennek nyilvánítom..." 
Nagy károly hőstetteit az egységes 
Európa létrehozásának bizonyítéka
iként ünneplik. Ám Heribert Iliig sze
rint csak rendkívüli fáradsággal lehet 
eltakarítani az életében megjelenő el
lentmondásokat. Valamennyi vizsgá
lat újabb és újabb összeférhetetlensé
get és hézagot tár fel, mintha szemé
lyesen' maga Károly lenne az ellent
mondás. 

gároknak nem könnyű befogadniuk a tézist, amely 
szerint nem létezett Nagy Károly Frank Birodalma, 
a Karoling-dinasztia, a nyugati gótok és a longobár
dok mintaállamai, Nagy Alfréd Angliája és nem lé
tezett a magyarok előtt a Kárpát-medencét kitöltő 
nagyszláv állam sem. 
Az igazi magyar történelem megismerése szempontjá
ból amúgy is különösem fontos dr. Iliig tézise. Króniká
ink szerint ugyanis Attila hun fejedelem ötödik gene
rációs leszármazottja volt Álmos, ám hazai történésze
ink ezt sosem fogadták el. Szerintük ugyanis Attila halá
la (453) és Álmos fellépte (kb. 850) között négyszáz év 
telt el, ami ugye nem öt generáció. Ám ha kiiktatjuk a ki
talált középkor ide vonatkozó szakaszát (kb. 240 év), ak
kor a két fejedelem között csak 160 év marad, ami nagy
jából öt generációt jelent. Ugye, ugye, lehetséges, hogy 
mégis a hunok leszármazottai a magyarok? 
Ami pedig a honfoglalás eredeti dátumát illeti, az 895 
helyett 595 kellett hogy legyen, és ez utóbbi évről 

Az Attila (fent) halála és 
az Álmos (balra) kora 
közötti 400 esztendő nem 
lehet 5 generációnyi, ha
csak ki nem iktatjuk a 
kitalált középkort. Ez 
esetben a honfoglalás éve 
895 helyett 595 

László Gyula professzor 

rögtön eszünkbe juthat László Gyula professzor ket
tős honfoglalás elmélete. Azzal a különbséggel, hogy 
nem az avarok, hanem a magyarok érkeztek a Kárpát
medencébe a 6. században. 

A nagy hamisítók 
De vajon kinek és miért volt szüksége arra, hogy a kö
zépkorban meghamisítsa a történelmet? Iliig doktor 
válaszai egyértelműek. Az elkövetők II. Szilveszter 
pápa és III. Ottó német-római császár, akik tudvale
vőleg egymás legfőbb támaszai voltak. Tettüket a 10. 
században (jelenlegi, elfogadott időszámításunk sze
rint) vitték véghez, alighanem 972 után. Céljuk pedig 
az volt, hogy dicsőséges múltat, és ezáltal biztos jövőt 
(Karoling-dinasztia) teremtsenek maguknak. Ural
muk fenntartása érdekében ugyanis szükségük volt 
olyan legendás hősökre, akikre később hivatkozhat
tak. Hiába, mint mondják, a legnagyszerűbb dolgok 
a legegyszerűbb módon születnek... 

2009/5. 43 



HIHETETLEN EXTRA 

A történelem legnagyobb 
hamisítói III. Ottó német
római császár (fent) és II. 
Szilveszter pápa (jobbra) 

A történészek persze kételkednek; erre ösztönzi őket 
napjaink világát irányító uralkodó rend. Azt mond
ják, hogy egy ekkora svindlihez annyi dokumentu
mot kellett volna egymással keresztbe-kasul egyeztet
ni, olyan átfogó és tökéletesen szervezett, egész Euró
pát behálózó hibátlan akcióra lett volna szükség, ami 
gyakorlatilag nem kivitelezhető. 
Csakhogy tudjuk, hogy abban az időszakban, ami
kor az írás tudománya gyakorlatilag egyházi privi
légium, az írásbeliség pedig egészen a középkor vi
rágzó szakaszáig kizárólag a latin nyelvet érők ki
váltsága volt, a mainál sokkal erőteljesebben lehe
tett befolyásolni az írásos dokumentumok tartal
mát. Sőt, azt is tudjuk, hogy a kérdéses időszakból 
egyetlen eredetinek elfogadott írásos emlék sem 
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A nagyszentmiklósi aranykincs 
1799. július 3-án a napjainkban Romániához tartozó 
Bánátban, Nagyszentmiklós határában egy szőlősgaz
da árokásás közben ősi tárgyakat talált. Az aranyból 
készült korsókat, tálakat, poharakat és egy ivókürtöt i 
egy bécsi görög gyapjúkereskedő vásárolta meg, / 
aki Pesten kívánta azokat értékesíteni. De a pes
ti városbíró, Boráros János felfigyelt a különös M 
leletre, és a kincs 23 darabját összegyűjtötte, 
majd azokat II. Ferenc császár (1792-1835) uta- • * 
sítására 1799. október l-jén a bécsi császári és ^ | 
királyi Régiségtárba szállították. A kinccsel kap
csolatos tudományos viták azóta is tartanak. 
Vajon ki és miért rejtette el ezeket a tárgyakat? A lelet megtalálásá
nak körülményei egyértelműen azt mutatják, hogy nem sírleletről, 
hanem kincsről van szó. Felmerült, hogy vagy 8. századi avar lelet
ről van szó, vagy a 9. századi bolgár ötvösök munkáját dicséri, de az 
is felvetődött, hogy a X. századi honfoglaló magyarsághoz kötődik a 
23 remekmű. Csakhogy a kormeghatározás szerint a tárgyakat vala
mikor a 670-től 830-ig terjedő időszakban áshatták el, amikor a hiva
talos álláspont szerint őseink még nem tartózkodtak a térségben. Pe
dig a tárgyakon látható, úgynevezett griffes-indás mintázat jellemző 
díszítése volt honfoglaló elődeinknek is. 

A leleteken feliratok is találha
tók. Ezek egy részét a készítő 
ötvösök vésték fel, több írást 
viszont utólag róttak az edé
nyekre. Van görög betűs és gö
rög nyelvű, görög betűs, de tö
rök nyelvű felirat, és vannak ro
vásírással készült feliratok is, 
amelyeket azonban napjainkig 
sem sikerült megfejteni. 

maradt fenn Európában. Nagyon is elképzelhető, 
hogy a másolatok mind egyetlen utasításra, egyet
len cél érdekében, ha nem is egyetlen helyen ké
szültek. 
De nézzük, mit mond doktor Iliig. Ő, mint nyilatkoz
ta, történészként nem hajlandó tudomásul venni, ha 
a konkrét, kézzelfogható tudományos bizonyítékok 
alapján levont következtetések ellentmondanak a lo
gika szabályainak. A hivatalos történészek által elfo
gadott múltba mélyedő doktor túl sok homályos fol
tot, erőszakoknak tűnő, szokásjog alapján elfogadott 
következtetést fedezett föl. 
„Bizonyítottam, hogy a szűkebb értelemben vett Karo
ling-időszak, Nagy Károly uralkodásának 46 éve az ál
lítólagos óriási evolúció ellenére az architektonikus, álla

mi, vallási és művészettörténeti területen semmit sem ha
gyott hátra, ami igazolhatná létezését." 
Iliig doktor először az építészettel érvel. Mint írja, a 
fosztogató és mindent felégető nyugati gótok 
és vandálok ellenére is 500 kö
rül Európa fejlett területe-
in még minden jelentős 
építmény állt. A 6. szá
zadban először antik 
épületromokból épül
nek templomok, majd 
530 után kezd csak ha
nyatlani a mozaikszerű 
művészet, tehát az 
képesség, hogy a ku 

polákat és a falakat mozaikokkal díszítsék. Az 546-
os keletgót hódítás után Bizánc 552-es visszafogla
lását követően hunytak ki Európában a fények. Nem 
lehet semmiféle biztos adatot találni a bizánci építé
szet fejlődéséről 610 és 850 között. 611 után közvet
lenül megszakad az építkezés, ez világos és vitatha
tatlan: az üresség több mint két évszázadig tart. 829 
és 886 között az építmények csak papíron léteznek. 
A rendkívül ingatag újrakezdés a sötét évszázadok 
után a 10. század hajnalára esik. 
Megemlékezhetünk arról a rejtélyről is, hogy a vi
kingek a 9. században nemcsak Angliában, hanem 
az egész kontinensen módszeresen gyújtogattak 
egészen addig, ameddig folyami hajóikkal el tud
tak jutni - csakhogy ezt régészetileg lehetetlen bi
zonyítani, ugyanis viking síroknak, táboroknak, a 
fosztogatások apró jeleinek a földben nincsenek 
nyomai. 
Ezeken a dolgokon el lehet gondolkodni, Iliig doktor 
legfontosabb bizonyítéka azonban még hátra van. Ez 
pedig nem más, mint a naptárreform. 

Nem lehet semmiféle biztos adatot találni a bizánci épí 
Hagia Sophia (532-538), jobbra a velencei San Marco sz 
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1582-ben XII. Gergely pápa úgy döntött, ideje ki
javítani az éppen érvényes naptárt. A korrekció ér
telmében 1582. október 4-e után nem 5-e, hanem 
15-e következett. Ezen kihagyás miatt az időtenge
lyen találunk 10 napot, amely nem felel meg a reá
lis időnek. 
Gergely voltaképpen nem tett mást, mint bevezetett 
egy új szökőszabályt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, 
menjünk vissza Július Caesarig, aki Kr. e. 45 elején vé
get vetett a régi római időszámításnak. Addig az éve
ket holdciklusok szerint számították, és az évszakok 
szerinti állást kevésbé vették figyelembe. A Kr. e. 46. 
év uralkodói rendelettel 445 napos lett, annak érde
kében, hogy ezáltal a tavaszi napéjegyenlőség végre 
ismét tavaszra essen... Caesar 365 egész és 1/4 nap
ban állapította meg egy év időtartamát. 
A caesari naptárban van azonban 12 perc hiba. Köny-
nyen kiszámítható, mennyi idő alatt adódik össze eb
ből egy teljes nap. Eszerint jó 128 év lefutása után tesz 
ki a caesari naptár aprócska pontatlansága egy teljes 
napot. 1282 év után pedig már 10 nap a különbség. 
Gergely pápa 1582-ben éppen ennyit, tíz napot ug
rott át. Csakhogy Caesar és Gergely reformja között 
nem 1282 év telt el, hanem 45+1582, tehát 1627 év. 
Mivel magyarázható ez az eltérés? 
Nos, Gergely pápa a naptárt és az eget (a csillagok 
állását) ismét összehangolta. Ki akarta javítani Cae
sar hibáját, csakhogy keveset korrigált, mégis a he
lyes eredményt kapta. A pápa azt az állapotot állítot
ta vissza, amely a Caesar naptárának bevezetésekor 
állt fenn. Ebből az következik, hogy a jelenleg elfoga
dottnál kevesebb, azaz nem 1627 év telt el Caesar és 
Gergely között, vagyis a ma használt időszámítás fik
tív évszázadokat tartalmaz. Hiszen mint mondottuk, 
egy javított nap a hibahalmozás során kb. 128,2 év
nek felel meg. Ha 1582-ben Gergely pápának 13 he
lyett csak 10 helyesbítő nap volt szükséges a napéj
egyenlőség újbóli, március 21-hez, illetve szeptem
ber 23-hoz kötéséhez, akkor csak 10x128,2 = 1282 év 
telhetett el a két naptárreform között. Ha 1627 év lett 
volna a két alkotó között, akkor Gergelynek 13 napot 
kellett volna törölnie. Ez már egy olyan érv, amellyel 
nem érdemes vitatkozni. 
Herbert Iliig munkacsoportja azonban ezekkel a bi
zonyítékokkal még nem elégedett meg; egyre újab
bak után kutatnak, nem is sikertelenül. Ilyen kutatá
si program volt számukra a magyar történelem ho
mályba vesző évszázadainak feltérképezése is.. . 
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Pannónia titkai 
Ahhoz, hogy reálisan felmérhessük dr. Iliig elméletének 
rendkívüliségét, először is meg kell ismernünk a Kárpát
medence történelmének hivatalos verzióját. így tudjuk 
csak igazán megérteni az egyszerűnek tűnő kérdések iga
zi súlyát, hiszen a vizsgált kor éppen a korai magyar törté
nelem legfontosabb időszaka. Iliig és munkatársai (Klaus 
Weissgerberrel együtt írt könyvet a témáról) szemügyre 
vették László Gyula professzor sokat vitatott kettős honfog
lalás elméletét, a Képes Krónika hivatalos állásponttól elté
rő történelmét és a nagyszentmiklósi aranykincshez hason
ló magyar régészeti leletek igencsak zavaros időbesorolá
sát. 

feet fejlődéséről 610 és 850 között. Balra a konstantinápolyi 
ősegyház (976) axonometrikus alaprajza és metszete 

„Európa népei, térségei különbözőek, a probléma azon
ban mindig ugyanaz: a kialakított történelmi kép több 
száz éve nem támasziható alá régészeti eszközökkel. 
A leletek és a régi írások ugyanis folyvást ellentmonda
nak egymásnak. Jóllehet Magyarország, pontosabban a 
Kárpát-medence területén a vizsgált időszakban rend
re új népek bukkantak jel, a régészet eredményei érde
kes módon nem egyeznek a régi krónikák
ban leírtakkal. Például a longobár
dok esetében, a 6. században 
még sok a lelet, azután, ép
pen az avaroknál, fur
csaságokba ütközünk. 
Nagy Károly állító
lagos ellenfelei az 
itt eltöltött három
száz esztendő elle
nére szinte semmi 
nyomot nem hagy
tak maguk után, 
miközben a régészek 
azt sem tudják meg
erősíteni, hogy a Frank 
Birodalom határa ekkor 
Pannóniánál lett volna" 
írja Heribert Iliig. 

Nem létező királyságok 
a Kárpát-medencében? 
Tankönyveink szerint a mai Magyarország terüle
te már több százezer éve lakott, mint azt az őskorból 
származó leletek bizonyítják. A földművelésre és ál
lattartásra egyaránt alkalmas síkságok és a vízbőség 
vonzotta a különböző népcsoportokat, beáramlásuk 
az ókorban felgyorsult. Az első ismert népek hazánk
ban a kelták, a pannonok és a szkíták voltak. A Krisz
tus utáni első század során a rómaiak, a dák terjeszke
dés megakadályozására birodalmuk határait a Dunáig 
tolták ki, létrehozva ezzel Pannónia tartományt. 
A népvándorlás korában a hunok támadásai miatt a 
rómaiak visszavonultak. Először 409-ben Pannónia 
keleti felét voltak kénytelenek átengedni a hunoknak, 
majd 433-ra az egész tartományt elveszítették. Ek
koriban jelentek a Kárpát-medencében a hunok elől 
menekülő alánok, majd a vizigótok és a keleti gótok 
húzódtak be Erdély területére és a Balkánra. A szá-

Herbert Iliig 
JP*" legfőbb bizonyí-

^ ^ téka XII. Gergely 
pápa naptárkorrekciója 

Iliig szerzőtársa, Klaus 
Weissgerber 

2009/5. 45 



HIHETETLEN EXTRA 

a « e » » < M i ct p a p t e i i d T tara c p ; 
(KBüíaiiKtmiiUHBCJCOUn ? 
^eiEsaSfroniioanrnöJ.aiB J ^sferff 
raröna!O(TS.iSnwi0.i£ilfio ^r an&raa-... 
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zadfordulóra a hunok is megérkeztek erre a terület
re, és egy évtized múlva már az Alföldet is elfoglalták. 
Ők voltak képesek először uralmuk alatt egyesíteni 
az egész Kárpát-medencét. A hunokkal együtt a ve
lük szövetséges keleti germán törzsek, a herulok és a 
gepidák is ezen a területen telepedtek le. Ugyanakkor 
a Kárpát-medence északi részét lakó nyugati germán 
markomannok és kvádok a hunok elől a mai Csehor
szág és Dél-Németország területére, a svéb törzsszö
vetség központi területeire menekültek; belőlük let
tek a sváb népcsoport névadói. 
Attila, a hunok királya a Duna vagy a Tisza mellett 
alapította meg birodalma fővárosát. 453-ban bekö
vetkezett halála birodalmának felbomlásához veze
tett, és a Kárpát-medence területét egy évszázadon át 
gótok, herulok, gepidák és longobárdok törzsei osz
tották fel egymás között. Végül 567-ben a kelet felől 
érkező lovasnomád avarok megsemmisítő vereséget 
mértek a germán törzsekre, és átvették a terület felett 
az irányítást. Egyedül az addig a Felső-Tisza-vidékén 
élő gepidák maradtak a Kárpát-medencében, meghó
dolva az avaroknak, ám 568-ban az avarok legyőzték 
őket, és Baján kagán vezetésével megalapították kár
pát-medencei államukat, amely több mint két évszá
zadon keresztül állt fenn. A Kárpátok völgyeibe (a 
mai Szlovákia és Erdély vidékére), valamint a Dunán
túlra a szláv törzsek költöztek, akik az avarok alatt ha
tárőrnépekként szolgáltak. 
670 körül onogur törzsek érkeztek a Volga vidékéről. 
Az ő nevükből származik Magyarország latin elneve
zése (Hungária), míg a kettős honfoglalás elmélete 
szerint ezek az onogurok korai magyarok voltak, ta
lán a későbbi székelyek elődei. 
A 8. század végén a frankok legendás királya, Nagy 
Károly ki akarta terjeszteni birodalma határát. A 
frank-avar háborúk során (785-795) a frankok legyőz
ték az avarokat és elfoglalták a Dunántúlt. Eginhard, 
a frankok krónikása szerint az övéi mesés kincseket 
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A Képes Krónika (balra 
az első oldala) hivatalos
tól eltérő álláspontja sze
rint két honfoglalás volt a 
magyar történelemben. 
A nagyméretű miniatú-
rán: a magyarok bejöve
tele Pannóniába (Képes 
Krónika, 7. oldal fent) 
illetve a magyarok má
sodik bevonulása (Képes 
Krónika, 21. oldal, túlol
dalt jobbra) 

raboltak innen:„Emberemlékezet óta nem volt háború, 
amelyben a frankok ennyire meggazdagodtak volna, ed
dig ugyanis szegények voltak". 
A nyugati avar országrész trónjára a frankok a nekik 
meghódoló fejedelmet helyeztek, aki megkeresztel
kedett. Ugyanakkor a Tiszántúl területére ezzel a bol
gárok terjesztették ki uralmukat. A 9. század második 
felében a Kárpát-medence rövid ideig a morvák fenn
hatósága alá került, de mire 895-ben az új hazát ke
reső magyarok átlépték a Kárpátokat, a morvák biro
dalma már szétesőben volt. 

Rokonaink a Római Birodalomban 
A British Múzeum két külső munkatársa - Scott 
Littleton és Linda Makor néprajzkutatók - úgy vé
lik, hogy az Arthur király, a Kerekasztal lovagjai és a 
Szent Grál köré szövődött legendák ősei nem annyi-

Szkítia és a Római Biro
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ra kelta forrásból táplálkoznak. Szkítiától Camelotig 
című könyvükben azt próbálják bizonyítani, hogy a 
legendakör magja azokkal a szarmata és alán lovasok
kal került a 2. századi Britanniába, akik valaha a római 
légiók ellen harcoltak a birodalom határai mentén... 
A szarmata egyébként egy ókori nomád nép volt, a 
szkíták közeli rokonaiként tartják számon a történé
szek. A szkítákhoz hasonlóan egyfajta iráni nyelvet 
beszéltek, és kiváló harcosok hírében álltak. Hadsere
güket valószínűleg teljes egészében könnyűlovasság 
képezte; a közrendű harcosok íjjal voltak felfegyve
rezve, csupán a törzsfőnök és kísérete viselt páncélt. 
Nagyjából a Kr. e. harmadik század közepéig a szar
maták a Tanaisz (vagyis a Don) folyó mellett éltek, de 
a következő 300 évben lassan nyugat felé húzódtak. 
Három fő ágra szakadtak: a roxolánok a Duna torko
latáig nyomultak előre, a jazigok az I. század első felé
ben átkeltek a Kárpátokon, és elfoglalták a Duna kö
zépső folyása és a Tisza közti térséget, az alánok pe
dig a Kaukázus felé nyomultak. A roxolánok, miután 
Augustus és Néró légiói legyőzték őket, római füg
gőségbe kerültek, a jazigok pedig hasonló helyzet
be jutva a dákok és Pannónia provincia közt éltek. 

Egy szkíta férfi 

A Bizánci Birodalom tér
képe 737-ből az avarok
kal és a magyarokkal 

Hunok vagy avarok? 
Egykorú krónikák szerint 
Justinianus bizánci császár 
uralkodásának utolsó évé
ben, a 6. század köze
pén, Bizánc népe cso
dálkozva csődült össze, 
mert addig soha nem lá
tott, befont hajú követ
ség érkezett a császárhoz. 
Avaroknak mondták ma
gukat, ám az udvar jól ér
tesült körei úgy tudták, hogy 
a követek két törzs, a var és 
a hunni szövetségét kép
viselik. A bizánci krónikák ez
után sokat írnak az avarokról, akik 568-ban a 
langobárdokkal szövetkezve leverik a gepi
dákat, majd a pannóniai langobárdok távo
zása után az egész Kárpát-medence uraivá 
válnak. A krónikák azonban nagyjából 670 
után már egyetlen szót sem ejtenek a népről 
egészen addig, amíg Nagy Károly (aki ugye 
Heribert Iliig szerint nem is létezett) hadjá
ratai meg nem törik az avar kagán hatalmát, 
azaz a 800-as évekig. Ezután pedig már köz
vetlenül a honfoglalás időszaka következik, 
amelyben a korabeli források az avarokat a 
hunokkal vagy a magyarokkal azonosítják. 
Tehát első és utolsó feltűnésükkor is hunok
nak tartották az avarokat. 

A 2. és 3. században a szarmaták a germán törzsek 
nyomására ismét mozgásba lendültek, a jazigok a 
markomannokkal szövetkeztek Marcus Aurelius csá
szár ellen, a roxolánok pedig a gótokkal együtt meg
támadták Moesia tartományt. így történhetett meg, 
hogy a területet feldúló szarmata háborúk befejezé
sekor Marcus Aurelius a békekötés feltételeként meg
hagyta a szarmata vezéreknek, hogy nyolcezer har
cost kell átadniuk Róma szolgálatára... 
A szarmaták tehát a szkíta-magyar rokonságba tartoz
tak, ahogyan azt például a Pallas Nagylexikona írta: 
„... a szittyákkal egynyelvű, bár azoktól dialektusilag 
különböző ókori nép, mely a monda szerint szittya if
jak és az amazonok egybekeléséből származott, vagyis 
úgy látszik, hogy az az eredetileg a törökséghez tartozó 
szittya törzs, melyből a szarmata alakult, erősen vegyült 
csúd elemekkel." 
A szarmaták tehát a szkíta műveltséget vitték tovább, 
amely maga is régebbi - feltehetően sumer eredetű -
volt. Ezt az ősi műveltséget, hagyományokat és míto
szokat adták tovább a népvándorlás korában az Euró
pában kalandozó különböző kelta törzseknek: 
„A germánság már korán kapcsolatba jutott velük, Ma
gyarország területén a jazigok és auádok között fejlődött 
ki egy évszázadokra terjedő fegyverbarátság, mely alatt 
viseletben, szokásokban egymáshoz hasonlóvá váltak, s 
mint félelmetes rablók, gyakori becsapásaikkal hábor
gatták a szomszédos római tartományt, Pannóniát. A Kr. 
u. 3. század elején a Fekete-tenger felé nyomuló gótok és 
roxolánok kerültek egymás szomszédságába, majd a 4. 
század folyamán a Magyarországba áramló roxolánok, 
alánok meg a vandálok közt alakult szorosabb szövetség. 
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A honfoglalás Munkácsi 
festményén 

A Don és Közép-Duna közti egész területen tehát min
denütt jeltalálható az a szarmata-germán keverék nép
ség, mely a hunok jellépte után részben a nyugati tarto
mányokba, Itáliába, Galliába, Hispániába vonult, ré
szint pedig a hunok uralma alá került, kik 373 körül át-

A magyarok bejövetele 
(A bécsi Képes Krónika 
21. lapjáról) 

Hová tűntek az Árpádok? 
A történelem kutatása során gyakran kerülnek ellentmondásba az 
írott források és a régészeti leletek. Történészeink tanítása szerint pél
dául a honfoglalást vezető Árpád-család szállásterülete a honalapí
tás után az ország közepén, a Duna két partján, Csepeltől délre, egé
szen Baranyáig terült el. Ezek szerint a honfoglalás kori leletek leggaz
dagabb emlékeinek ezen a területen kellene felbukkanniuk, ám a ta
pasztalat az, hogy éppen ezen a területen a legszegényesebbek a ko
rabeli emlékeink. Csupán szórványosak, mint László Gyula írja. Ellen
ben a leletek szempontjából leggazdagabb területek Szabolcs és a 
Felvidék, amelyekről szó sincs a krónikákban. 

kelve az Alsó-Volgán, előbb az Azovi-tenger-melléki alá
nokat hódították meg, csakhamar pedig a keleti gótok
kal együttesen a roxolánokat. A germánok (keleti gótok 
és gepidák) 80 év múlva kivonták magukat a hunok alól, 
a szarmaták nagyobb tömege azonban a hun nemzet al
kotórészévé vált. 
A szarmaták a nomád életmóddal sokáig nem hagytak 
föl. Mint valamennyi turáni nép, ők is híres íjászok és lo
vasok voltak, a kengyel jeltalálása nekik tulajdonítható 
- melynek legrégibb emlékei szarmata területen 4. szá
zadi leletekben tűnnek jel - s tőlük vették át a népván
dorlás során a germánok." 
A szarmatáknak tehát valóban megvolt a lehetősé
gük, hogy továbbadják szokásaikat, hagyományaikat 
és mítoszaikat azoknak a germán és angolszász tör
zseknek, amelyek aztán leigázták a brit keltákat. És 
amíg eddig azt láttuk, hogy a Grál-mítosz Arthur ki
rályhoz kapcsolódó részében ősi kelta elemeket fe
dezhetünk fel (varázserejű kard és kupa), most meg
állapíthatjuk, hogy ezek az elemek éppenséggel a hó
dító germán törzsek révén is bekerülhettek a legendá
riumba. Ezeket az elemeket pedig a germánok koráb
ban a szarmatáktól vehették át, hiszen ahogy a Pallas 
Nagylexikona írja: 
„Vallásos kultuszukban nagy jelentősége volta kardtisz
teletnek, ami megvolt a szittyáknál, s nyomai van
nak a régi magyarságnál is. Szokásaik közül a meg
ölt ellenség koponyájának ivóedényül való jelhaszná
lása a germánoknál is meghonosodott. Szintén a szar
matáktól vették át a pikkelyes vértet, ami nemcsak a 
népvándorlás korában, hanem a középkor elején is az 
egész nyugaton el volt terjedve. Ékszereik közül jel
lemzőek a guggoló griffes és virágleveles övtagok, me
lyek az iráni művészet hagyományaiból a Kr. u. szá
zadokban a szarmatáknál jejlődtek ki. Nálunk 300 
körül tűnnek jöl a leletekben, s népvándorlás kori em
lékeinknek egyik nagy csoportját alkotják. Viseletük
ből a bőrködmön és a bő gatya ma is egyik alkotóré
sze a magyar népviseletnek... " 

Avarok vagy magyarok? 
A szakemberek körében a honfoglalás időpontja rég
óta vitatéma már. Az 1800-as évek végén Nagy Géza 
történészünk, korának egyik legnevesebb régésze is 
egyben, úgy gondolta, hogy a 9. század végi magyar 
honfoglalásnak előzménye lehetett. Véleménye sze
rint 567 és 678 között hun-magyar-ugor keverék nép 
áramlott be a Kárpát-medencébe. Feltételezését az 
1358-ban írt Képes Krónikára alapozta, amely egy
értelműen a 677-es évre teszi a magyarok bejövetel
ét. Ráadásul már ezt is második bejövetelnek tekin-
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ti, mert a hun-magyar rokonság elfogadásával az első 
honfoglalást 373-ra keltezi; a hunok megjelenésével 
azonosítja. 
1964-ben aztán László Gyula professzor fejtette ki 
azon nézetét, miszerint ,^Árpád magyarjai nagy terü
leteket nem szálltak meg (azaz nem foglalták el a már 
itt lakóktól), mert ott a kései avarok sűrű települései vol
tak". Az avarokat pedig rokonaiknak tekintették, ami 
azt bizonyítja, hogy Árpád foglalása előtt nagy töme
gű magyarságnak kellett élnie a Kárpát-medencében. 
Ez a néptömeg pedig a 7. századvége felé érkezhetett 
ide, mert írásos források és régészeti emlékek egybe
hangzó tanúsága szerint az Avar Kaganátusba 670 tá
ján új népek hulláma érkezett. 
Az eltérő dátumok okozta problémára Heribert Iliig és 
Klaus Weissgerber is felfigyelt, és sorra vették a hon-

tor Krónika szerint viszont a magyarok csak 898-ban 
vonultak el Kijev mellett, hogy a Kárpát-medencébe 
jussanak. Mivel ezek az ellentmondások (a magyarok 
nem lehettek egyszerre több helyen) látszólag felold-
hatatlanok, az óvatos szakemberek a magyar honfog
lalást folyamatként kezelik, amely 895 és 902 (a mor
va fejedelemség felszámolása) között zajlott volna le. 
Igen ám, de léteznek olyan nyugat-európai források 
is, amelyekben a magyar honfoglalást már 895 előtt 
említik - például Hinkmar reimsi érsek, aki szerint 
ez az esemény 862-ben történt meg. Aztán említhet
nénk Regino prümi apát évkönyvét, amely 889-től 
folyamatosan magyar hadmozdulatokról számol be, 
miközben a szkíta eredet kérdésébe is belemegy. 
A magyar Képes Krónika a honfoglalás idejére pontos 
adatokkal szolgál: 

A hét vezér (középen Ár
pád) a Képes Krónika 
miniatúráján 

-:ffi* 

foglalásról tudósító hagyományos történetírásokat. 
Mint mondják, a történészek legfontosabb forrása, VII. 
Konstantin bizánci császár ezzel kapcsolatban semmi
lyen pontos évszámot nem jelölt meg. Tudósaink en
nek ellenére saját történelmünket illetően jobban hisz
nek őseink ellenségének, a bizánci császárnak, mint sa
ját középkori krónikásainknak. Amit ugyanis honfog
lalásunk koráról és az azt közvetlenül megelőző idők
ről tudunk, azt zömmel VII. (Bíborbanszületett) Kons
tantin bizánci császár De Administrando Imperio (A Bi
rodalom kormányzása) című munkájából ismerjük. És 
ahogyan azt Tóth Gyula történészünk találóan megje
gyezte: „Tekintettel arra, hogy a magyarok hadat viseltek 
Bizánc ellen, és azt egy időre adófizetőjükké is tették, fél
merül a kérdés, vajon pártatlannak tekinthető-e a magya
rokkal szemben az a bizánci császár, akinek éleink oly sok 
borsot törtek az orra alá?" 
Amikor a különböző történeti munkákban azt ol
vassuk, hogy a magyarok levédiai szállásukat a Don
nál 889-ben az előnyomuló besenyők miatt feladták, 
hogy a Dnyeper és a Dnyeszter vidéki Etelközt né
hány évvel később megszállták, nos ezek mind csu
pán kalkulált, becsült időpontok. Keleti frank forrá
sok másrészről viszont arról tudósítanak, hogy Arnulf 
császár 894-ben szövetségre lépett a magyarokkal 
a „nagymorva birodalom" ellen, és 899-ben az itáli
ai Berengár nevű királyt a Brenta partján legyőzték. 
Etelközből való távozásuk után pedig őseink néhány 
évet Erdélyben töltöttek, s csak ezután foglalták el a 
Kárpát-medencét. Ezen források miatt számos tör
ténész a honfoglalás kezdetét 897-re keltezi. A Nesz-

Feszry Árpád Magyarok 
bejövetele című panorá
mafestményének fő alak
jai természetesen a hét 
fejedelem és a közülük 
kiemelkedő Árpád 

„Az Úr megtestesülésének 677. és Atilla, a magya
rok királya halálának 104. évében, III. Konstantin csá
szár és Zakariás pápa idejében a magyarok - amint 
azt a Rómaiak Krónikája is írja - másodszor is kijöt
tek Szkítiából." 
Néhány sorral lejjebb ez áll a Krónikában: 
„Az Úr megtestesülésének 600. vagy 677. évében és Atil
la halálának 100. évében a nyélvén magyarnak nevezett 

Árpád szobra az Ország
ház kupolatermében 
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A pilis rejtélyei 
Legendáink szerint Nagy Lajos kirá
lyunk kapcsolatban állt a Grállal. A pálo
sokkal való barátsága ismert, márpedig 
hazánkban egyedül ez a rend tartotta 
számon Arimathiai József ünnepét. Nem 
véletlenül, hiszen róluk az a nézet terjedt 
el, hogy valamiféle ősi tudás birtokában 
lehettek; egyes történészek pedig a pá
losok és a templomosok közt is kapcsola
tot látnak. Mint mondják, mindkét rend 
létezésének volt egy, csak a beavatottak 
számára ismert célja, ami teljes mérték
ben különbözött a nyilvános, a külvilág 
számára felmutatott céltól... 
A pálosoké egyébként az egyetlen ma
gyar alapítású és a Vatikán által is jóvá
hagyott szerzetesrend, melyet 1250-
ben (tehát a Grál-legendák virágkorá
ban) hozott létre Boldog Özséb, IV. Béla 
királyunk rokona. A pálosok nevüket vé
dőszentjükről, Thébai Remete Szent Pál-

r* 
Boldog Özséb 

ról kapták. Nevük ellenére azonban nem 
voltak remeték; a templomosokhoz ha
sonlóan sikeres gazdasági tevékeny
séget folytattak. Feltételezések szerint 
névadójukul csupán azért választották 

az ezer évvel korábban, Egyiptomban élt 
szentet, mert annak latin neve (Paulus) 
hasonlított a régi szkíták isteni eredetű
nek tartott első királya (Szkütész) egyik 
fiának, Pálosnak a nevére. Feltehető to
vábbá, hogy az Árpád-házból származó 
Özséb családján keresztül az ősi királyok 
leszármazottjának tartotta magát, a szkí
tákon át a világ első civilizációjáig vezet
ve vissza származását. Talán e származá
si vonal volt a pálosok titka, melynek bi
zonyítékait a Pilisben találták meg. Hi
szen ahogy azt például Marton Veronika 
sumerológusunk kimutatta, a „pa/" szó az 
ősi sumer ékírásban is előfordul, ahol je
lentése uralkodó, mindent legyőző. Egyes 
vélemények szerint tehát a pálosok szá
mára „Pál" Pálost jelentette, az isteni ere
detű királyt. Tegyük hozzá, hogy az első 
keresztények ugyanezt az isteni erede
tű királyt tisztelték Jézus személyében 
(a „Krisztus" szó jelentése: Király), s félté-

hunok tehát - III. Konstantin és Zakariás pápa idejében 
- ismét visszajöttek Pannóniába. Atkeltek a besenyők, a 
fehér kunok és a szuzdáliakföldjén és érintették Kijev vá
rosát. Majd átkeltek a hegyeken, és megérkeztek egy tar
tományba, ahol számtalan sast láttak. (...) Ezután há
rom hónapig ereszkedtek le a hegyekből, és végül Erdély
ország határára értek." 
A Képes Krónika tehát a német kutatók szerint három 
évszámot is megjelöl a honfoglalás dátumaként, és 
ezek mindegyike a 6-7. századra esik. Csakhogy a ná
lunk közkézen forgó Képes Krónikából a Krisztus utá
ni 600. év megnevezése hiányzik, éppen ezért szeret
ném felhívni a figyelmet arra, hogy Illigék következteté
seinek alapja már eleve nem megbízható. Ettől függetle
nül azonban igaz, hogy a Krónikában a 9-10. század
ról ( a honfoglalás hivatalos dátumáról) egyáltalán 
nem esik szó. Sőt a 677. évtől a honfoglalás elvi idő
pontjáig eltelt több mint 200 évről sem írnak semmit, 
mintha ez az idő nem is létezett volna. 
A magyar krónikák Attila koráról meglehetősen 
nagy terjedelemben és részletesen számolnak be, 
akárcsak magáról a honfoglalásról. A kettő között 
húzódó, és körülbelül háromszáz évig tartó avar kor
szak eseményeit viszont meg sem említik. Attila ha
lála és a magyar honfoglalás között mindössze ötge-
nerációnyi távolságot, és mindössze 104 évet vezet
nek le. Kálti Márk és később Kézai Simon (aki pedig 
krónikájában 872-re tette a honfoglalás időpontját) 
azt a benyomást keltik, mintha az Attila kora és az 
Árpád kora közötti események nem történtek vol
na meg. Őseink a 600-as években bejöttek a Kárpát
medencébe, ahol nem találtak semmiféle avarokat, 
békésen letelepedtek, és hírét sem hallották a fran
kok hódító hadjáratának. Hogyan lehetséges, hogy 
jobban emlékeznek az időben tőlük sokkal távo
labb lévő hun korszakra, mint arra az avar korszakra, 
amely honfoglalásunkat közvetlenül megelőzte? Hi
szen akárhol is éltek eleink az avar korszak három
száz éve alatt, mindenképpen valahol a Kárpát-me
dence közelében kellett lenniük. Hallaniuk kellett 
volna az Avar Kaganátusról. Feltéve persze, hogy lé-

Attila hun király és győz
tes csatáinak egyike a Ké
pes Krónikából 

tezett egyáltalán Avar Kaganátus. Mert ha nem volt, 
akkor nem csoda, hogy krónikásaink is mélyen hall
gatnak róla. 
De nem csak az avarokról hallgatnak a magyar króni
kák, hanem a kazárokról is, ami azért különös, mert 
honfoglalásunkat megelőzően - a hivatalos verzió 
szerint - éppen a kazárok birodalmának kötelékébe 
tartoztunk mi is, mégpedig időben éppen Attila kora 
és Árpád kora között... Térjünk most azonban vissza 
a német kutatók munkájához... 

Hármas honfoglalás? 
Mint a német kutatók rámutattak, három dátum 
egyetlen eseményre túlságosan is sok. Tehát itt vagy 
arról lehet szó, hogy a Képes Krónika írója maga is bi
zonytalan, vagy valóban, több honfoglalás, több be
vonulás történt a Kárpát-medencébe. Ennél a felisme
résnél találkozik Heribert Iliig és Klaus Weissgerber 
kutatása László Gyula professzor kettős honfogla
lásról szóló elméletével. Úgy vélik, hogy a magya
rok a bevonulásaik során három különböző útvona
lon közelítették meg a Kárpát-medencét: Egyszer a 

50 2009/5. 



MAGYAROK AZ ELLOPOTT ÉVSZÁZADOKBAN 

telezhető, hogy a pálosok úgy vélték, Jé
zus is annak az ősi, isteni eredetű család
nak a leszármazottja, amely a világ első 
civilizációját létrehozva, annak isten1--
lyait adta. 
Ahogyan a templomosok Salai 
templománál Jeruzsálemben, a 
losok a Pilisben található ősi szkíta 
beavatóhelyen alapították meg rendjü
ket. A hegység barlangjait kutatták szor
gosan, mint a templomosok Jeruzsálem 
katakombáit, s minden bizonnyal a pálo
sok is találtak valamit az itt elrejtett egy
kori bölcsesség nyomaiból. Ne feled
jük ugyanis, hogy a Pilis évezredek óta 
szent helynek számít, ahol a hagyomány 
szerint az ember közvetlen kapcsolatba 
léphet egy felsőbb hatalommal, egyéb
iránt pedig a hegység Európa köldöke 
és középpontja. Régészeti leletek tanú
sága alapján tudjuk, hogy szakrális te
rület volt már a paleolit korban, és azóta 

A Pilis barlangjai ma is őrzik a pálosok 
nyomait 

mindenkor az akkori kultúra legmaga
sabb fokán álló emberek éltek itt. Mon
dáinkban az áll, hogy ide temetkeztek a 
szkíta királyok, később a hun Attila épít
tetett palotát a hegységben táltosai szá
mára. Állítólag már akkor tele volt a Pilis 
romos épületekkel, melyeket régi rovás
írásos jelek díszítettek, és amelyeket a 
hun király - legnagyobb megdöbbené

sére - el is tudott olvasni:,,... látta, hogy 
nagyon régiek a jelek, az ő népe mégis el 
tudta olvasni azokat". 
Később Árpád is megtalálta Attila romos 
városát, ő is elolvasta az ősi rovásokat, 
és ő is felújíttatta az épületeket táltosai 
számára. István király erőszakos téríté
se nyomán néptelenedett el újra a Pi
lis, míg 250 évvel később a pálosok el 
nem kezdték a feltárásokat. Arra, hogy 
mit találtak, sajnos csak következtet
ni tudunk, és visszautalunk arra a bi
zonyosjégkorszak (vagy vízözön) előt
ti fejlett kultúrára, amelyről a druidák, 
majd a templomosok kapcsán is szót 
ejtettünk már... De elgondolkodta
tó, hogy a pálosok rendje saját rovás
írással rendelkezett, melyet az egyház 
más tagjai nem tudtak elolvasni. Felte
hető, hogy ez az írás a Pilis romjain ta
lált feliratokon alapult, és a Szent Grál
hoz kapcsolódott... 

Vereckei-szoroson át, egyszer a későbbi Erdélyen ke
resztül, végül pedig az Al-Dunán át. Ebből arra követ
keztetnek, hogy minden bevonulási hullám más út
vonalon történt. Bár László Gyula nem kockáztatta 
meg, hogy az egyébként általa is ismert (de nem em
lített) Képes Krónika időrendi adataira alapozza a há
rom bevonulás elgondolását. 

Az első honfoglalás Atilla - általánosan 453-ra kelte
zett - halála után 100 illetve 104 évvel történhetett, 
vagyis akár 553-ban vagy 557-ben, tehát még az ava
rok 568-as Kárpát-medencei bevonulását megelőzően. 
Kálti mindenesetre „az Úr megtestesülésének 44S. évére" 
tette Atilla halálát, így ez az első honfoglalás már akár 
545-ben vagy 549-ben bekövetkezhetett. E magyarok 
voltak a Nesztor Krónika „fehér magyarjai". 
A Kálti által 600-ra tett második honfoglalás (amely
nek jelen sorok írója nem találta nyomát) során hozta 
összefüggésbe a krónikás Almos és Árpád, a két egy
mást követő magyar vezér nevét. A Kálti által lejegy
zett Álmos vezette felvonulás feltűnően megegyezik 

Kálti Márk azt a benyo
mást kelti, mintha az At
tila kora és az Árpád 
kora közötti események 
nem történtek volna meg 

a Nesztor Krónika adatával, miszerint a magyarok 
898-ban haladtak volna el Kijev mellett. Csakhogy a 
két évszám között 298 év van. Mindez semmiképpen 
sem lehet véletlen, tekintettel arra, hogy a Képes Kró
nika és a Nesztor Krónika egymástól teljesen függetle
nül keletkezett. 
A harmadik honfoglalás 677-re datált időpontja több 
krónikában is szerepel. Kálti maga is azt mondja, 
hogy a 677-es honfoglalás Álmos és Árpád alatt kö
vetkezhetett be. 
Az évszámok közti zűrzavarnak azonban ezzel még 
nincs vége. Bármilyen hihetetlennek tűnik, az első 
honfoglalás időpontja (kb. 549) akár azonos is lehet 
a Kézai féle jóval későbbi 872-es időponttal! Heribert 
Iliig erre a következő magyarázatot adja: 
„Gunnar Heinsohn a velem folytatott dialógusban azt a 
feltételezését ismertettej hogy a kitalált középkor eddig 
felvetett három évszázada azáltal került az időszámí
tásba, hogy a Nagy Sándorhoz viszonyított időpontokat 
egyszerűen Krisztusra értelmezve olvasták. (...) Emögött 
az a logika áll, hogy kegyességi okokból többé nem fo
gadták el a pogány Nagy Sándorra történő hivatkozást, 
amiért is a régi dátumokat egyszerűen keresztény dátu
moknak olvasták. (...) Ebben az esetben a jobbik, neve
zetesen a bizánci bürokrácia korrekt Sándor-dátumot 
ruházott volna a nyugatra, melyet ott aztán Krisztus
dátumra változtattak volna.' 
Nézzük meg, mit is jelent ez. Ha Attila halálának a Ké
pes Krónikában közölt dátumához, vagyis 445-höz 
hozzáadjuk azt a 104 évet, ami Attila halála és a magya
rok második bejövetele között eltelt, akkor eredmény
ként az 549-es dátumot kapjuk. Kézai Simon 1272-
ben írt krónikájában a magyar honfoglalást már jóval 
későbbre, a Krisztus utáni 872-es esztendőre rögzíti. 
Nos, e két dátum tulajdonképpen egy és ugyanaz, ám 
az elsőt (549) a Krisztus születése óta eltelt években 
kell érteni, míg a másikat (872) a Nagy Sándor halála 
óta eltelt években. Nagy Sándor ugyanis Kr. e. 323-ban 
halt meg, s tudjuk, hogy a halála évét sokáig használták 
egy időszámítási rendszer kiinduló pontjaként. Ha va
laki a középkor során következetesen a Nagy Sándor 
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halála óta eltelt években gondolkodott, akkor ponto
san 323 évvel nagyobb dátumokat használt, mint azok, 
akik már Krisztus születésétől számították az időt! Va
gyis ha 445-höz (ekkor halt meg Attila a Képes Króni
ka szerint) hozzáadunk 104-et (ennyi év telt el Attila 
halála és a magyar honfoglalás között a Képes Króni
ka szerint), majd 323-at (ennyi év a különbség a Nagy 
Sándor halála utáni időszámítás és a keresztény időszá
mítás között), 872-őt kapunk eredményül, ami pedig 
Kézai időpontja a honfoglalásra. 

Kik vagyunk mi, magyarok? 
Heribert Iliig és csoportja német precizitással vála
szolta meg a nemzetünket évszázadok óta megosz
tó kérdést. Azt írják, a mai Magyarország lakói ma
gukat magyarnak nevezik. Korábbi krónikáikban a 
magyarok magukat hunoknak, vagyis turkoknak ne
vezték. Erről a szomszédoknak sem volt más a vé
leményük. Az írott források a magyarokat az elkö
vetkező hét évszázad során is türk népnek nevezik. 
A18. században viszont e felfogásban változás állott 
be. A magyarok - Habsburg vezetés alatt - hosszas 
küzdelemben felszabadultak az Oszmán Birodalom 
uralma alól. Ezek után pedig nem akartak a Habs
burg Birodalomban türkökként élni. Ebben a szel-

A honfoglaláshoz kötődő 
legismertebb rege a cso
daszarvasról szól. A 
szarvast üldöző Hunor és 
Magor alakja feltűnik a 
Képes Krónika iniciáléi 
között is 

lemben mutatott rá Sajnovics János jezsuita páter 
a magyar és a finn nyelv hasonlóságaira. Ügybuzgó 
nyelvészek e gondolatból fejlesztették ki a finnugor 
nyelvcsalád elméletét, amely alapvetően különbö
zik az indogermán (indoeurópai), török és szemi-
ta-hamita nyelvcsaládoktól. A magyarok nyelvét a 
finnugor nyelvcsalád ugor ágába sorolták be, ame
lyet egyébként az Északnyugat-Szibériában élő han
tik (osztjákok) és manysik (vogulok) rokonának te
kintettek. E nyelvészeti besorolást általánosan elter
jesztették, ennek ellenére azonban ellentmondáso
kat tartalmaz. 
A német kutatók megemlékeznek Csudayjenő magyar 
történészről, aki még 1897-ben beható nyelvi- és for
ráselemzéssel megkockáztatta a mai magyar nyelvben 
a törökös alapvonások hangsúlyozását -.„Mindezzel 
azon álláspontunkat fejezzük ki, amely szerint a ma
gyar nép nemzetiségét illetően elfoglalunk. Annak elfo
gadása, hogy a magyar nép a török-tatár népcsoporthoz 
tartozik, az arab, görög és szülőhazai krónikák egyértel
mű bizonyítékai kényszerítenek." 

Illigék szerint a nyelvészek többsége természetesen 
ellentmondott; Csuday szakmai érveit viszont nem 
tudták visszautasítani. Ezután a kérdést a nyilvános
ság előtt leginkább agyonhallgatták, és csak a nyelvé
szeti szakirodalomban foglalkoztak vele. 
Iliig és Weissgerber megállapítja, a magyar krónikák 
népüket a Magor és Hunor testvérpártól, a magyarok 
és hunok ősapjaitól származtatják. A magyarok és a 
hunok között tehát különbséget tesznek. A „hun" ön-
elnevezést mindenekelőtt az Árpádok uralkodóházá
nak származása kapcsán kötik Atilla hun királyhoz. 
A magyar nép etnogenezise során azonban a szám
szerűen nyilvánvalóan számosabb magyarok kerül
tek fölénybe. Mindenesetre a magyarokkal türk nyel
vű törzsek („hunok") nyomulnak a Kárpát-medencé
be. Ezek eredetileg az onogurokhoz (Unogunduren) 
tartoztak, akiket bizánci és örmény források alapján 
a bulgárokkal azonosítottak. Szinte minden történész 
egyetért a felfogással, hogy a 10. századi német forrá
sokban megjelenő „Ungari" (magyarok) név az ono-
gurból vezethető le. 
Ezekben a vizsgált krónikákban az avarokat és a ma
gyarokat szemmel láthatóan azonos népként keze
lik. A 10. század első felében lezajlott magyar portyá
zásokról szóló krónikák váltakozva avarokról és ma
gyarokról beszélnek anélkül, hogy közöttük különb
ség lenne felismerhető. Egy Widukind nevű króni
kás Szászországi történetek című munkájában azt írta: 
„avarok, akiket most magyarnak nevezünk". 
A többé-kevésbé megbízhatónak tekinthető óorosz 
Nesztor Krónika szerint:„Amifcor a szláv nép még a 
Dunánál élt, a szkíták országából, tehát Kazáriából 
jött úgynevezett bulgárok a Duna mentén leereszked
ve a szlávok elnyomói lettek. Ezután jöttek a fehér ma
gyarok és birtokba vették a szláv földet, miután elűzték a 
volochokat, akik a szláv földet korábban birtokolták." 
Ez a szövegrész több szempontból is nagy jelentőség
gel bír. Mindenekelőtt a krónikás határozottan meg
különböztette egymástól a bulgárokat, avarokat és 
magyarokat. E forrás alapján Heribert Iliig szerint szó 
sem lehet fentiek azonosságáról. 
A német kutatók ennél a pontnál utalnak László Gyula 
professzor munkáira, aki nemcsak írott forrásokra, ha
nem régészeti és néprajzi leletekre hivatkozva képviseli 
azt a nézetet, hogy a magyar honfoglalás több egymást 
követő hullámban valósult meg. Az első hullám ma
gyarjait a Nesztor Krónikával egyezően „fehér magya
roknak" nevezi. Iliig és Weissgerber végül maga is arra 
a megállapításra jut, hogy 568-ban (esetleg már koráb
ban) az avarokkal magyarok is bevonultak a Kárpát
medencébe, tehát sokkal korábban, mint a tulajdon
képpeni, Árpád vezette honfoglalás megtörtént volna. 

Hol vagytok, székelyek? 
Magyarok, vagy nem magyarok? - ez az évszázados 
kérdés, melynek megoldásában még nem tudtak meg
egyezni tudósaink. De nemcsak ők, hanem maguk az 
érdekeltek sem, akik hol magyarnak, hol székelynek 
vallják magukat. Népnevüket a mai napig nem sike
rült semmilyen foglalkozásnéwel sem rokonítani, így 
ez ugyanolyan etnikumjelölő elnevezés, mint a bese
nyő, kun stb. nevek. Ha figyelembe vesszük még azt 
is, hogy a nyelvtörténeti és régészeti oldalról felhal
mozott érvek nem lehetnek perdöntőek a székelykér
dés megoldásában, akkor annak a felfogásnak kell leg-
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inkább igazat adnunk, amely a honfoglalást megelő
zően a magyarsághoz csatlakozott törökös népek kö
zött kutatja a székelyek őseit. 
Vitatott még az is, hogy mikor, hogyan és honnan ke
rültek a székelyek mai lakóhelyükre, Erdély keleti vé
gébe. A legelfogadottabb nézet szerint a királyi ha
talom telepítette a határvédő feladatokat ellátó nép
elemet erre a területre, hogy ily módon biztosítsa az 
ország végeit, valamint a 12. század közepe táján Er
délybe települő szászok nyugalmát. 
Ezt állítják legalábbis a magyar történészek, akik szo
kásukhoz híven e vitában is előszeretettel hagyják fi
gyelmen kívül hagyományainkat és krónikáinkat. A 
német kutatók viszont ennek is utánajártak: 
Kézai Simon például ezt írja: 
„Megmaradtak továbbá a hunokból háromezren, akiket 
a jutás oltalma mentett ki Krimhild csatájából, s akik a 
nyugat népeitől való félelmükben egészen Árpád idejéig 
Csigle mezején maradtak, s magukat ott nem hunoknak, 
hanem székelyeknek hívták. Ezek a székelyek ugyanis a 
hunok maradékai, akik midőn értesültek arról, hogy a 
magyarok ismét Pannóniába költöznek, Ruthénia hatá
rainál elébük mentek a visszatérőknek, s miután együt
tesen meghódították Pannóniát, részt nyertek belőle, de 
nem Pannónia síkján, hanem a vlachokkal együtt a ha
tárvidék hegyei között kapták meg részüket, így hát a 
vlachokkal elkeveredve állítólag azok betűit használ
ják." 
A székelyek hun származásával kapcsolatos elképze
lés először Anonymusnál, Béla király jegyzőjénél me
rül fel. Ezt veszi át Kézai Simon, majd később a hu
manista történetíró, Thuróczy János is, hogy hatá-

„ . t.fua wncuty 
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Rejtélyes romok 
A Zalavár melletti Récéskúton ta
lálható a Kis-Balaton környéké
nek és talán egész Pannónia tar
tománynak egyik legrejtélyesebb 
történelmi nevezetessége. A ro
mos kőfalak állítólag egy bazili
ka maradványai lennének, ame
lyet hazai történészeink szerint 
Pribina, a frankok szövetségé
ben álló morva fejedelem építte
tett 840 körül. Csakhogy külföl
di szakemberek erősen vitatják, 
hogy a környéken valaha is mor
va település állt volna; Pribina bi
rodalma ugyanis nem terjedt ed
dig, északabbra és nyugatabb
ra húzódott. A romok kormegha
tározása sem egyértelmű, mert 

egyesek jóval korábbra datálják 
keletkezését. 
A környék lakói azonban másfaj
ta magyarázatot adnak a rejtély
re. Szerintük a történészeket az 
építkezéshez használt faállvány-
zat maradványai zavarták meg, 
és a falak mentén talált tuskók 
alapján gondoltak szláv eredet
re. A hagyomány szerint ugyan
is a „bazilika" sosem szolgált val
lási célokat, hanem a honfogla
lás egyik előkelőségének udvar
háza volt. Erre utal egyébként 
minden nyom, ám a hazai törté
nészek nem fogadják el, hogy ko
rabeli őseink nemcsak bőrből ké
szült jurtákban, hanem mértani 
pontossággal húzott falak között 
is lakhattak. Főként nem 840-ben 
vagy korábban. 

H»K.« f4.». 

sukra hosszú évszázadokra gyökeret verjen ez a gon
dolat a köztudatban. Annyira elfogadottá vált, hogy 
a 16. század elején Werbőczy István a magyarországi 
szokásjogot rendszerező Hármaskönyvében így fogal
mazott: a székelyek „kiváltságos nemesek, akik a szkíta 
néptől, ennek Pannóniába való első bejövetele alkalmá
ból származtak el, akiket mi romlott néven siculusoknak 
nevezünk; akik teljesen külön törvényekkel és szokások
kal élnek; a hadi dolgokban legjártasabb ak!'. 
Természetesen vannak ettől eltérő eredeztetések is. 
Ilyen például a szicíliai születésű, 11. században élt 
Petrus Ransanusáé, aki úgy vélte, hogy „e nép eredete a 
seculusokkal hozható kapcsolatba, akik az Itália legszél
ső vidékén fekvő Szicília szigetét lakják". Ugyanis ezen 
siculusok egy légiója „egykor Attilának, Pannónia le
igázójának parancsnoksága alatt harcolt, ahogy ugyan
is a földkerekség más vidékéről, úgy Szicíliából is érkez
tek sokan Attila seregébe". A hun király halála után Er-

Sokat köszönhetünk Nesz
tornak, a krónikásnak 
(fent), aki művében egyér
telműen megkülönböztet
te egymástól a bolgárokat, 
avarokat és magyarokat 

délyben telepedtek meg, s összeházasodva a szom
szédokkal, anyanyelvüket is megváltoztatták. E teó
ria azonban, amelynek alapja az volt, hogy a székelye
ket és Szicília őslakosait latinul egyformán a „siculus" 
névvel illették, nem lehetett vetélytársa a hun, szity-
tya származtatásnak. A modern kutatásban két irány-
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Történészek kontra 
Heribert Iliig 
Hazai tudósaink közül először Fodor 
István régészprofesszor támadta a né
met kutatók elméletét. Igaz, úgy tű
nik, ő nem ismerte Iliig és Weissgerber 
őseinkkel kapcsolatos munkáját, mert 
éppen az avarokkal példálózott. Ha ki
talált történelem elmélete-amelynek 
a mű megjelenése után bizonyos ku
tatói körökben több híve támadt itt
hon is - igaznak bizonyulna, mond
ta Fodor professzor, nemcsak Európa 
nyugati felének kellene elszámolnia 
mondjuk Nagy Károly létezésével, de 
nekünk, magyaroknak is létünk azon 
háromszáz évével, amelyhez példá
ul a honfoglalást, vagy Álmos és Ár
pád személyét kötjük. Az illigi tano
kat udvariasan, vagy kevésbé finom
kodva elutasító tudósok pedig nem 
tekintik jelentéktelen apróságnak azt 
a feltételezést, hogy például az avarok 
is csak kiagyalt „papírnemzetségként" 
kerültek be a történelembe. 
Fodor professzor határozottan leszö
gezte: a történelmi koroknak nem
csak írott emlékei vannak (vagy nin
csenek), hanem tárgyi relikviái is. Her
bert Iliig nem sok jót ír a régészekről. 
A szerinte nem is létezett avarok dol
gában szó nélkül hagyja a mai tudá
sunk szerint a Kárpát-medencében 
567 táján tanyát vert nép sok ezer fel

tárt sírját, települését, tárgyi emléke
it. E sírok jelentős részében éppen ré
gészek találtak a bűvös 91 l-es évszá
mot megelőző időszakban használt 
pénzérméket, amelyeket olyan nyu
gati uralkodók verettek, akik Iliig sze
rint nem is léteztek. 
A vitákban korábban más kutatók -
számtalan egyéb kétségük mellett -
megfontolásra érdemesnek tartották 
azt is, hogy az illigi évszázadok kiik
tatása milyen megvilágításba helyez
heti az egyes romániai őskorkutatók
nak a sokak által keményen vitatott, 

úgynevezett „dákó-román kontinu
itás" elméletét. Fodor István régész
professzor szerint a kitalált középkor 
teóriájával azok a magyar történész
körök rokonszenveznek, amelyek
ben Iliig által bizonyítva látják azt, 
hogy miközben a kora középkor há
rom nagy „összeesküvője" Nagy Kár
oly személyében karizmatikus csá
szárt, dicső múltat és egy millenniu
mot kreált a maga számára, elszakí
tották a mi igazi, szakrális Turul-di
nasztiánkat az általuk valódinak tar
tott gyökerétől: Attilától. 

zat vált mérvadóvá: a magyar, illetve a csatlakozott 
segédnépi származást valló felfogás. Az első koncep
ció hívei általában nyelvészeti és régészeti megfon
tolásokra támaszkodnak. Véleményük szerint a szé
kely és a magyar nyelv között nincs és soha nem is 
volt különbség, mint ahogy nemigen lehet szétválasz
tani a két népesség régészeti emlékanyagát sem. A se
gédnépi státusszal kapcsolatos elméletek viszont ab
ból indulnak ki, hogy a középkori székelység helyze
te és kiváltságai nagyon hasonlítanak az etnikai pri
vilégiumokkal rendelkező népelemekéhez. Legfőbb 
tevékenységük a katonáskodás volt, melynek fejé-

A hét vezér vérszerződés
sel pecsételte meg szövet
ségét 

ben lényegében adómentességet élveztek: csak bizo
nyos meghatározott alkalmakkor kellett bélyeggel el
látott ökröket küldeniük a királyi udvarba. Élükön a 
király által kinevezett főtisztviselő, a székely ispán ál
lott; életüket sajátos jogszokásaik szabályozták. Tár
sadalmi szervezetüket az ágakra és nemekre való ta
golódás határozta meg, s a szászokhoz, kunokhoz, já
szokhoz hasonlóan a vármegyéktől független, terü
leti, közigazgatási, bíráskodási autonómiát biztosító 
székekben laktak. 

Az a bizonyos öt nemzedék 
Említettük már, hogy ősi krónikáink szerint a hun 
Attila és Árpád fejedelem közt csupán öt generáció 
volt a távolság. A Képes Krónika például ezt írja: „... 
s ama fiú származását álom jövendölte meg, ezért ne
vezték Álmosnak, aki Előd, ez Ögyek, ez Ed, ez Csa
ba ez Etele, ...fia volt." A krónikák szerint Edömén, 
Ed testvére, aki Csaba fia volt, tehát Attila unokája, 
még megérte a magyar honfoglalást. Vajon lehetsé
ges volna mindez, ha Attila halála és a magyar hon
foglalás között nem 100 vagy 104, hanem 442 esz
tendő telt volna el, ahogyan azt a hivatalos történet
tudomány állítja? A következtetés tehát kézenfekvő, 
mondja Heribert Iliig. Vagy a magyar krónikák ál
lítanak valótlanságot, vagy meghamisították az idő
számításunkat. 
A német kutatók végül elméletüket kibontva felállí
tották a Kárpát-medence kronológiáját: 
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A Krisztus születése előtti korban pannonok, kelták 
és szarmaták lakják a területet. 
Az időszámításunk szerinti első 400 év a római kor; a 
Dunától keletre még mindig szarmaták élnek, majd a 
3. és 4. században megjelennek köztük a gepidák. 
440-ben megérkeznek Attila hunjai, köztük bolgár
török népekkel. 
456-ban Attila halálával széthull a hun birodalom, a 
Dunántúlon keleti gótok jelennek meg. 
489-ben a gótok Itáliába költöznek; hunok és bolgár
törökök maradnak a Kárpát-medencében. 
550-től Baján kagán avarjai telepednek le. 
584 után az avar birodalom fejedelemségekre hullik 
szét. 
600 után az Árpád vezette magyar törzsek hódítják 
meg a területet. Köztük vannak a török nyelvű kaba
rok és a magyarok közeli rokonai, az avarok is. 
614-911 közötti idő a korszak, amely nem létezett. 
91 l-ben az Al-Duna felől újabb magyarok érkeznek. 
Lezárul a honfoglalás. 
A kalandozások koráról Iliig azt írja, hogy 900-tól 
955-ig a Kárpát-medencétől nyugatra, a bajorok lak
ta vidék újra és újra a portyázó magyarok célterüle
te. A magyar lovas csapatok állítólag olyan sikeresek 
voltak a sarcolásban, hogy az első keresztény kolosto
rokat a 8. században gyakorlatilag nyomtalanul meg
semmisítették, csodával határos módon valósággal el
tüntették a föld színéről. Ebből adódik, hogy a leghí
resebb kolostori létesítményeket -feltehetően - a 10. 
illetve a 11. században másodszor is meg kellett ala
pítani. Mivel e helyeken nem fedezhetők fel a magya
rok előtti időkből származó épületnyomok, így nem 
igazán tételezhető fel más, mint az, hogy a valóság
ban a másodiknak mondott alapítások egyben az el
sők is. Ehhez járul még, hogy a 91 l-es időszakig Ba
jorországban gyakorlatilag nincsenek is magyar le
letek. Sehol sem fedezték fel elesett magyarok sírja
it, sehol sem bukkantak fegyver- vagy kincsleletekre. 
Egyébként ez a jelenség ott is mindenütt kitapintha
tó, ahol a vikingek a Karoling-reneszánszt a mai Fran
ciaország vagy Németország területén szétzúzták. Se
hol sem találhatók sírok, nyíl- vagy lándzsahegyek, 
vagy bármely katonai tábor maradványai. 
Ez a rejtélyes helyzet természetesen Pannóniára is ér
vényes. E területen is nagyon kevés lelet maradt fenn 
a 600 és 900 közötti időszakból. Mindazonáltal a 
„griffes-indás" nép alkotásaival meghökkentő módon 
egy minden előzményt nélkülöző kultúrát ismerhet
tünk meg. 
De vajon miért is ismeretlen e kultúra előélete? Ez a 
rejtély Iliig szerint ismét a régi írásoknak köszönhető. 
Ezek beszélnek ugyanis élénk váltakozásban hunok
ról, avarokról, magyarokról és sok-sok más népről. 
Egyáltalán nem világos, hogy hányféle nép verte fel a 
sátrát Pannóniában, a Kárpát-medencében. Tudunk 
hunokról, langobárdokról, gepidákról, különbözően 
nevezett avarokról, magyarokról, székelyekről és szá
mos más népről, akik legalább egy ideig megteleped
tek itt. Mégis, a keverék összetétele ebben az átmeneti 
táborhoz hasonlító „olvasztótégelyben" meglehetősen 
áttekinthetetlen, és sohasem került igazán tisztázásra. 
Feltehető, hogy ily módon néhány népet különböző 
neveken többszörösen is nyilvántartunk. 
„A magyarok számára - írja Iliig - a legizgalmasabb 
kérdés bizonyára így hangzik: vajon mikor érkeztek meg 

„Kiváltságos nemesek, 
akik a szkíta néptől, en
nek Pannóniába való első' 
bejövetele idején szár
maztak el. Mi latinul (ám 
helytelenül) siculusoknak 
neveztük őket" 

hozzánk, a Kárpát-medencébe eleink? Tényleg csak 896-
ban, vagy jóval korábban? Válaszunk világos és egyértel
mű: sokkal korábban, bár a mától számított időbeli tá
volságot ez gyakorlatilag nem érinti!" 
Ez a feltételezés nagyon is összecseng vágyainkkal és 
némely - el nem fogadott - hazai kutatással, de je
len sorok szerzője szeretné felhívni olvasói figyelmét 
arra, hogy a német kutatók elmélete nemcsak hogy 
nem bizonyítható, hanem (mint láthattuk) néhol hi
bás is. Természetesen e rövid összeállításunknak nem 
feladata, hogy tudományos igényességgel rendszer
be foglalja a magyarság őstörténetét. A szerző csupán 
ismeretterjesztésre vállalkozhat, csokorba gyűjtve a 
különböző, néha jócskán eltérő, esetenként megdöb
bentő elméleteket, hogy továbbgondolkodásra, vitá
ra késztesse az érdeklődőket. Nem akarunk sarkala
tos igazságokat kimondani, tényként eldönteni, hogy 
melyik elmélet helyénvaló, és melyik alaptalan. Már 
azt is sikerként könyvelhetjük el, ha az ismertetések 
hatására mind többen fordulnak érdeklődve történel
münk, saját múltunk felé, ha feltárul előttük egy cso
dálatos világ, amely utat mutathat számukra jövőjük
kel, jövőnkkel kapcsolatban is... 

BOLYKI TAMÁS 
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