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BEVEZETÉS 

Több mint 2000 évvel ezelőtt Eurázsia két ellentétes végén majdnem pár
huzamosan alakult ki két, külön-külön is nagy területet magába foglaló, 
jól megszervezett birodalom: a kínai és a római. E világtörténelmi jelentőségű 
államszervezetek, mint két pólus, fogták közre úgyszólván egész Ázsiát és 
Európát. 

A két politikai és szellemi gócpont között viszont véget nem érő füves puszta
ságok terültek el, amelyeken már a történelmi korokat megelőzően kialakult a 
földrajzi feltételekhez idomult nomadizáló életforma. Az itt élő népek életfel
tételeit szinte kizárólag a szilaj pásztorkodással párosuló állattartás, illetve 
a vadászat biztosította, mert életüket az állandó helyváltoztatás, a nyári és 
a téli szállások közötti vándorlás befolyásolta. Életmódjukat az is meghatároz
ta, hogy szinte szünet nélküli harcban álltak a tőlük délre elhelyezkedő, állan
dó településeken élő földműves társadalmakkal. Ezek a harcok akkor öltöttek 
jelentősebb méreteket, amikor egy-egy törzsnek vagy törzsszövetségnek na
gyobb területeken sikerült egyesíteni a szétszórtan élő csoportokat. Ekkor meg
mozdult a puszta, a nomádok félelmetes erővel törtek a környező népekre. 
Ilyen megmozdulásokat gyakorta jeleztek a régi kínai és európai feljegyzések. 
De a kínai évkönyvekben a klasszikus görög íróknak és a kora középkori és 
középkori bizánci feljegyzésekben is megtalálhatók. Az európai nomád betöré
sek közül megemlítjük az időszámításunk előtti első évezredből a kimmereket 
és a szkítákat, az első századból az Alföldön feltűnő szarmatákat, később pedig 
a hunokat, avarokat, magyarokat vagy akár a viszonylag későn megjelenő 
tatárokat is. A felsorolt népek egy része nagy távolságok megtétele után érke
zett a füves sztyepp utolsó nyugati végállomására - a Duna mellékére. Itt az új 
környezetben az európaitól lényegesen elütő kinézésükkel, életmódjukkal és 
harcmodorukkal óriási feltűnést keltettek. E nomádok közül azonban egyik 
sem vésődött be olyan mélyen az európai népek emlékezetébe, mint a hunok, és 
a középkori krónikaírók és modern kutatók egyikkel sem foglalkoztak olyan 
gyakran, mint velük. Valószínűleg nincs az ókor történetének még egy olyan 



népszerű egyénisége, mint Attila, aki még a germánok híres eposzának, a Nibe
lung-éneknek is központi figurájává vált. A hunok és Attila emléke még ma is 
töretlenül él Európának szinte minden zugában, sőt a világ nagy részében is. 

Mi 1975-ben a Zenta melléki Mákosparton nagyszabású mentőásatásokat 
folytattunk, amelyek során egyebek között egy nagy kiterjedésű szarmata, ille
tőleg hun kori település nyomai kerültek napvilágra. Miután ezek a hírek 
kiszivárogtak, a lelőhelyen hirtelen megszaporodott a látogatók száma, az 
újságírók is mintha ott adtak volna egymásnak randevút. Egymást érték a ha
zai és külföldi tudósítók és az ásatások híre szélsebesen járta körül a vilá
got; újságkivágások érkeztek még az Egyesült Államokból és Ausztráliából 
is. Talán mondani sem kell, hogy az érdeklődés Attila személyére, a köré 
fonódó legendákra, halálára és a „hármas koporsóra" irányult. Természetesen 
felvetődött néhány konkrétabb kérdés is: pl. hogy kik voltak a hunok, honnan 
jöttek, hová tűntek... 

Néhány újságkivágás 

Könyvünkben éppen ezekről a kérdésekről lesz szó. Nem kimerítően, s min
den részletre kitérően, mert még a kutató számára is túl sok a nyitott, meg
oldásra váró kérdés. Bár a hunok problematikájának már most is nagy irodal
ma van, még mindig gyarapodik. Kell is, mert sok a köztudatban élő megkövese
dett tévhit és alaptalan hiedelem amelyeket el kell oszlatni. 

A kutató szerencsés véletlennek tarthatja, hogy olyan területen él, ahol 
a népvándorlások egykoron lezajlottak, és hogy ennek a dokumentumai, régé
szeti leletek alakjában, földünkben meg is találhatók. Ez a terület, ha nem is 



tartósan, de ideig-óráig világpolitikai események színhelye volt, éppen ezért 
nekünk kellene a legodaadóbban tanulmányoznunk és ismertetnünk. 

Már elöljáróban meg kell azonban mondani, hogy a népvándorlás kori népek 
közül éppen a hunokról tudunk legkevesebbet, tehát azokról, akik az akkori 
eseményekben a vezető szerepet játszották: furcsamód viszonylag éppen a rá
juk vonatkozó hiteles adatok a léghiányosabbak. Áthidaló és gyakran alkalma
zott megoldás, hogy a történelemtudomány és a régészet ismereteit szükség ese
tén más tudományok szertárából vett tapasztalatokkal gyarapítja. Mi is több 
alkalommal éltünk ezzel a lehetőséggel. Ezenkívül párhuzamos adatokat hasz
náltunk fel a későbbi századokból ránk maradt írásos emlékekből, azzal a meg
győződéssel, hogy az ókor végéig a pusztai népek életformái már annyira 
kikristályosodtak, hogy hosszabb idő után is vajmi keveset változhattak, illet
ve, hogy a változások a lényeget nem érintették. 

Egy-két helyen el is kalandozunk majd, és a tények adta kereteken belül, 
a képzelet szárnyán kíséreljük megközelíteni a korabeli állapotokat. 





A NOMÁD NÉPEK 
ÉS EURÓPA 

Mihelyst felbúg a ló-koboz húrja, 
megidézi a messzi múltat. 
Mindaddig hívjuk a hősöket, 
míglen eljövendenek. 
Mindörökre ragyognak ők, 
mint a déli ég csillagai, 
mint barát szemében a könny. 
Mi csak énekeljünk együtt, 
míg nem virrad ránk a hajnal: 
hamarabb felejtjük a bajt, 
ha szemünkből örömkönny ömlik. 
(...) 

(Geszer kán. Részlet a burját-mongolok eposzából. Képes Géza fordítása.) 

Az elmúlt két évezred folyamán számtalanszor jelentek meg ismeretlen 
nomád népek Európa népei között. E népvándorlás kori migrációkat sok 
homály fedi, s a tudományos ismeretek hiányában több a legenda, mint 
a valóság. Még a krónikaírók is a misztikus homályt nem kevésbé misztikus 
mesékkel kívánták eloszlatni. 

így történt ez a tatárok esetében, de a még korábbi honfoglaló hunok, ava
rok és magyarok esetében is, hogy az ismertebb népeket említsük. A kortársak 
számára ezek a népek valahol „Európa Kapujában", a Kaszpi-tenger és az 
Urál-hegység között születtek. Félelmetes seregeik innen indulva száguldozták 
be Európát, pusztulást és halált szórva közöttük. 

Sokáig igen nehéz volt megmagyarázni azt a látszólagos ellentmondást, 
amely a támadók primitív kinézése és katonai ereje, harci felkészültsége között 
fennállt. Bár jól képzett katonákat, helyenként az akkori világ legerősebb had
seregeit állították fel ellenük, mégis igen nehéz, szinte lehetetlen volt gátat 



emelni eléjük. Egyszerűen feltartóztathatatlanok voltak. Évtizedeknek kellett 
leperegni, amíg megfelelő ütőerejű fegyvereket, harcmodort és diplomáciai 
fogásokat tudtak alkalmazi ellenük, amelyek segítségével megfékezhették őket. 
De alighogy elhárult az egyik veszély, már leselkedett a másik. 

Plutarkhosz Párhuzamos életrajzofcjaiban nyíltan állítja a következőket: „A 
földrajzi írók, amikor a Föld ismeretlen és távolabbi tájairól esik szó, térképeik 
szélére ilyesféle megjegyzéseket írnak: ezen túl nincs más, csak víztelen siva
tag, vadállatok tanyája, vagy rejtett agyagos föld, vagy jégpáncéllal borított 
tenger." 

Ezek a „lakatlan" területek azonban időnként mintha megelevenedtek volna! 
És nem csak a római korban, ezt hozzá kell tenni, amikor az európai történelem 
főbb eseményeit már rendszeresen írásba foglalták. Adatok vannak arra is, 
hogy a római kort megelőzően, az őstörténeti korok folyamán is érték Közép-

Szkíta harcosok egy aranyedény domborműve nyomán 

Európát keleti irányból érkező hatások, amelyek népmozgásokkal köthetők 
össze. Vándorlások mutathatók ki a rézkorszak, idejéből, tehát a körülbelül 
4000 évvel ezelőtti időszakból, és a vaskorszakból, valamint az időszámításunk 
előtti első évezredből is, amikor előbb a kimmerek majd a szkíták nyomultak be 
a Kárpát-medencébe. Már kitaposott utakon érkeztek az Alföldre időszámítá
sunk első évtizedeiben a szarmata jazigok is, ugyanúgy mint a néhány évszá
zaddal később nyomukba lépő hunok vagy avarok. 

A középkorban erősen hitték, hogy a hunok, magyarok és törökök képében a 



bibliai Góg és Magóg leszármazottai szabadultak ki időnként börtönük
ből. Ezeknek a népeknek a hiedelem szerint az volt a feladatuk, hogy bün
tessék a világot az elkövetett tömérdek bűnért. Ez az elképzelés lényegében 
megegyezik az említett plutarkhoszi képpel, és viszonylag sokáig, egészen 
a középkor végéig fenntartotta magát. Emlékét még Ady Endre is felvil
lantotta. 

Csak a XVIII. , illetve a XIX. század folyamán jött rá a tudomány, hogy 
a pusztai népek mozgása nem ötletszerű kirohanásokból, alkalmi, véres 
hadjáratokból állt, ahogyan azt egyes írásokban még ma is taglalják, hanem 
életük szigorú törvények irányította rendszer volt, amely hosszú évszáza
dok, évezredek során meghatározta a pusztákon élő nomád népek életét és 
cselekedeteit. 

A XVIII. századi hittérítők közvetítésével váltak Európában is ismertté a régi 
kínai feljegyzések, amelyek a perzsa, szogd és más közel-keleti írásos történel
mi feljegyzések megismerését tették lehetővé, megnyitva az utat a sztyeppéi 
népek történetének mélyrehatóbb vizsgálata felé. Ismeretessé vált egyebek kö
zött az is, hogy egy-egy agresszív törzsszövetség fellépése nem csak az európai 
népeket sújtotta, hanem szenvedtek tőle a sztyepp-övezet déli határa mentén 
elhelyezkedő fejlettebb államalakulatok népei is végig, a Kínai Nagyfaltól 
a Kaukázusig, onnan pedig a Fekete-tenger és a Duna vonalán néha egészen fel 
a Rajnáig mindenki. 

Fény derült lassanként arra is, hogy a hunok története sem 375 táján kezdő
dött, amikor legyőzték az alánokat, hanem több mint fél évezreddel korábban 
a távoli Belső-Ázsiában. Akkoriban, hatalmuk teljében, állandóan nyomást 
gyakoroltak Kína északi tartományaira, pusztították és sarcolták azokat. Ami
kor szomszédaik már mint jelentős katonai tényezővel számoltak velük, több 
adatot gyűjtöttek be róluk, s ezeket fel is jegyezték. 

A kínai adatok és a nyugati források egybevetése alapján állapították meg, 
hogy az Európában hunoknak ismert nép megegyezik a keleti iratokban 
gyakran szereplő hiung-nu nevű néppel. Azokkal tehát, akiknek korábbi tá
madásai komoly problémákat okoztak a kínaiaknak, és akik, hogy a veszélyes 
ellenféllel sikeresen felvehessék a harcot, és hogy minél jobban biztosítva 
legyenek betöréseik ellen, északi határvonalukon megépítették azt az egyedül
álló és azóta felül nem múlt védelmi rendszert, amely időközben Kína egyik 
szimbólumává vált - a több ezer kilométer hosszú falat. 

Az európai és az ázsiai hunok azonosságát elsőnek a francia J. Deguignes si-
nológus mondta ki. Háromkötetes műve A hunokról, törökökről, mongolokról 



A több ezer km hosszú Kínai 
Nagyfal egy szakasza 

és más keleti tatárokról 1756-58 között látott napvilágot. Megállapításai az 
európai és különösen az akkori magyarországi tudományos körökben élénk 
visszhangot keltettek. Itt is, mint másutt, mindjárt szegődtek hozzá hívek, de 
akadtak ellenzői is. Érdekes, hogy még a hívek nagyobb része is nehezen mon
dott le arról a romantikus elképzelésről, hogy a hunok a magyarok elődei vol
tak. Ilyen például az 1761-ben Bécsben megjelent Pray György-féle meglehe
tősen terjengős című munka az: Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hun-
garorum, ab anno ante natum Christum CCX, ad annum Christi CMXCVII 
deducti ad maximam partém ex orientis occidentisque rerum scriptoribus 
congesti. A cím magyarra így fordítható: A hunok, az avarok és a magyarok 
krónikája a Krisztus születése előtti 210. évtől kezdve a Krisztus utáni 997. 
évig, legnagyobb részben keleti és nyugati írott forrásokból összeválogatva. 

A hunok kérdése a történészek és nyelvészek között Európa-szerte élénk 
vitát váltott ki. A vitázó felek érveik bizonyítására rengeteg tényt sorakoztat
tak fel, ami tovább ösztönözte a régi kínai források kutatását és tanulmányo-



zását, következésképpen egyre gyarapodtak az értékes, hézagpótló adatok. 
Ezek általában Deguignes alaptételét igazolták. Az ázsiai nomád birodalmak 
történetének mindent átfogó kutatása azonban csak a múlt század végén meg
fejtett türk rovásírásos feliratok alapján kezdődhetett meg. Ekkor fektették eg
zakt tudományos alapokra az Európában felbukkanó törzsszövetségeknek 
a keleti forrásokban említett államalakulatokkal való azonosságának kérdését. 
Ehhez azonban arra is szükség volt, hogy megfejtsék azokat a rég kihalt nyelve
ken írt feljegyzéseket is, amelyeket angol, orosz és francia expedíciók fedeztek 
fel a Tárim-medencében és a Kazak-sztyepp peremén fellelhető romvárosok 
környékén. A kutatás még ma is folyik, mert a megoldatlan problémák nem
csak számosak, hanem gyakran igen fogósak is. Például: amíg a hiung-nuk 
és az európai hunok nevének azonosságához ma már nem fér semmi kétség, 
a két nép törzseinek közös eredete még nem bizonyított. Vagy: a nomád birodal
mak kialakulásának és a törzsek vándorlásainak törvényszerűségei szerint az 
erősebb, terjeszkedő nép uralmát először szomszédaira kényszeríti rá. Újabb 
népek csatlakozásával, illetve legyőzésével a törzsszövetség egyre bővül, amivel 
a nyelvi viszonyok is bonyolódnak, és a társadalmi rétegeződés is komplikál
tabbá válik. Szabály az is, hogy a csatlakozott új törzsek saját népnevük 
mellett a vezértörzs nevét is felveszik, ami nagymértékben bonyolítja a for
rásokban található (nép)nevek közötti eligazodást és megnehezíti a történeti 
folytonosság megállapíthatóságát is. 

A múlt század derekáig a hunok kutatása kizárólag történeti módszerekkel, 
csupán írott források igénybevételével folyt. Anyagi kultúrájuk tanulmányo
zása csak a XIX. sz. második felében kezdődött. Európa területén szétszórt ré
gészeti hagyatékuk meghatározásában kiemelkedő szerepet játszottak a ma
gyar és szovjet régészek, de nagymértékben járultak hozzá a problémák 
megoldásához a nyugati, főleg német és svéd kutatók is. Igaz, a nyugat-európai 
történettudomány alapállása, hogy a hunok európai szereplése teljesen értel
metlen invázió volt, amely megbontotta a római rendet és feldúlta, átalakította 
Európát. E szemlélet alól csupán az angol történészek vonhatók ki. 

A hunok régészeti anyagának meghatározása sem ment minden nehézség 
nélkül. Létezik egy a kutatások során fontos szerepet játszott jellegzetes tárgy
csoport: a bronzüst kérdésköre. Közép-Európában több helyen találtak jelleg
zetes üstöket, amelyek ukrajnai és szibériai analógiákon keresztül a Távol-
Keletre, egészen Kínába vezetnek el bennünket. Egy harang alakú, kétfülű 
üstöt 1869-ben találták a magyarországi Cakón. Ettől azonban sokkal koráb
ban, már 1830 táján kiástak egy hozzá hasonlót a sziléziai Höchkrichtben, a mai 



Jendrzychowicében (Lengyelország), de azt akkor megfelelő analógiák hiányá
ban nem tudták helyesen determinálni. Igaz, hogy a cakói üstöt is előbb szkíta 
kori tárgynak minősítették, de miután századunk elején az említett kettőt az 
időközben lelt üstökkel összevetették, rájöttek, hogy azok egy időszakba, 
a népvándorlás korába sorolhatók. Ezzel fontos út nyílt a további kutatások 
előtt, de még így is sok esetben tovább tartották magukat a téves állítások. így 
például a múlt század végén és a XX. század elején a múzeumokba nagy 
mennyiségben áramló avar leleteket és az egész úgynevezett Keszthely kultúrát 
(egészen 1926-ig) hun eredetűnek hitték. Érdekes tudománytörténeti tény 
viszont, hogy a pécs-üszögpusztai gazdag hun sírt viszont avarnak nyilvání
tották. 

Végül az első világháborút követő években néhány olyan tanulmány látott 
napvilágot, amely korrigálta a korábbi tévedéseket, és végérvényesen irányt 
szabott a kutatás további menetének. Ezek közül különösen Alföldi András, 
Fetich Nándor, Takács Zoltán, Joachim Werner és Nils Aberg munkáit kell 
kiemelni. 

A kutatás addig, hogy a régészeti anyag tanulmányozása és a történelmi 
események taglalása mellett a hun társadalom fejlődésének kérdéseivel is 
behatóbban foglalkozhasson, csak az utóbbi három évtized folyamán jutott el. 
Ezúttal is magyar kutatók nevét kell első helyen említeni: László Gyulát, 
Harmattá Jánost, Bóna Istvánt, akik mellett a német Franz Altheim szerzett 
maradandó érdemeket. 



A Z ÁZSIAI H U N O K 

Tekintettel arra, hogy Európát a Távol-Kelettől óriási távolságok választották 
el, bámulatra méltónak tartjuk az első évezred derekán lejátszódó európai népván
dorlás főszereplőinek, a hunoknak és az őket követő avaroknak a teljesítményét, 
akik Kína szomszédságából indulva érkeztek el a Kárpát-medencébe. Igaz, a régé
szeti leletek tanúbizonysága szerint, területeink között az emberiség történetének 
legkorábbi szakaszától, a paleolitikumtól kezdve mindig voltak kimutatható kap
csolatok. A neolitikumban ezeket a kapcsolatokat a festett kerámiában kell keres-

Ázsia, a sztyeppéi 
nomád népek bölcsője 

ni, amelynek útja Turkesztánon és Kis-Ázsián keresztül vezetett Közép-Európáig. 
A Távol-Keletre jellemző bronztükrök és bronzüstök nyugati irányban, a szkítá
kig, a Fekete-tengerig történő elterjedése bizonyíték arra, hogy az eurázsiai 
kontinens keleti és nyugati része a vaskorszakban sem volt teljesen elszigetelve. A 
hunok és az avarok megjelenésével pedig olyan közvetlen kapcsolat jött létre, 
amelynek már nemcsak elszigetelt anyagi, hanem történeti bizonyítékai is vannak. 



A jellegzetes kínai civilizáció az ottani bronzkorszak idején jött létre, amely 
az európai bronzkorhoz viszonyítva kissé megkésve ért véget. Ebben a perió
dusban alakult meg a kínai állam is, amelynek későbbi története nem volt men
tes megrázkódtatásoktól és sorsdöntő törésektől. A hagyományos kínai világ, 
az általános európai elképzeléssel ellentétben, nem volt annyira folyamatos, 
ahogyan eddig, részletesebb kutatások híján elképzeltük; mindig egyöntetűnek 
tűnik az, aminek nem rajzolódnak ki összes részletei. Kína története állandó 
belső harcokból, a központosító, integráló törekvések és a széthúzó erők közötti 
harcból, illetve jelentős mértékben a kívülről fenyegető ellenséggel folytatott 
harcok sorozatából állott. Az időszámításunkat megelőző néhány évszázad 
folyamán a legnagyobb veszedelmet a hunok jelentették. Az őellenük való 
védekezés tette szükségessé a Nagyfal megépítését is, amelyet az i.e. harmadik 
évszázad utolsó negyedében Csin Sin Huang-ti kezdett építeni. Az ókori Kína 
történetének egyes szakaszaiban a hunok különösen fontos szerepet játszottak, 
s ez kitűnik a korabeli kínai forrásokból is. A hunokat is, ugyanúgy mint a töb
bi pusztai népet, állandóan vonzotta a birodalmon belül uralkodó civilizáció 
fénye és gazdagsága. De ahhoz, hogy sikerrel vehessék fel a harcot a császárok 
jól szervezett seregeivel, olyan természetes előnyökre volt szükségük, amelyek
kel ellensúlyozhatták a másik fél fölényét. Példákból fogjuk látni, hogy a 
támadások nem történtek vaktában, egy kockára téve fel az esélyeket, hanem 
jelentős kölcsönhatás figyelhető meg. Ez egyrészről a kínaiak taktikai felké
szülésében, másrészről a hunok magatartásában jutott kifejezésre. 

A hunok előnye és gyakori fölénye elsősorban arra vezethető vissza, hogy ha
dászati (és mindennapi) életükben döntő szerepet kapott a ló. Kétségtelenül 
hozzájuk fűződik a lóháton való gyors közlekedés és a lovas harcmodor hatásos 
alkalmazása. A lótartásban járatosak voltak a kínaiak is, de a háborúkban 
csupán harci szekereik vontatására használták. A jellegzetes hun lovasművelt
séget az időszámításunk előtti IV. századig egyáltalán nem ismerték. 

A hatalom zenitjén 

A hunokat a kínai források időszámításunk előtt 318-ban, tehát több mint 
2300 évvel ezelőtt említik. Betöréseik a kínai területekre akkortájt igen gyako
riak voltak, az ellenségeskedések pedig szinte állandó jellegűek. Hol önállóan, 
hol egyes kínai hűbérurak, fejedelmek szövetségeseiként jelentek meg, miköz
ben óriási területeket foglaltak el. A Cin-dinasztia alatt még a Nagyfalon be-



lül eső területek sem voltak teljes biztonságban. Kiváltképpen azután, hogy az 
időszámításunk előtti 170. év körül a törzsszövetség irányítását az igen tehet
séges és eredményes vezér, Mao-tun vette át. Nyugodtan nevezhetnénk őt az 
ázsiai hunok Attilájának is, mert született hadvezér volt: rettegett, erőskezű, 
legyőzhetetlen. 

Vele több okból is részletesebben kell foglalkozni. Először, mert a kínai 
források a hun fejedelmek közül legtöbbször apjának, T'ou-mannak a nevét 
említik, és másodszor, mert Mao-tun hatalomrajutása nem volt egészen sza
bályos. Életútjának legendás története annyira közismert volt a pusztákon, 
hogy híre a Nagyfalon is túljutott, és le is jegyezték. 

Ezek szerint, az örökösödési szokások értelmében T'ou-mant, a fejedelmet, 
halála után a rangban első helyen álló feleség elsőszülött fiának Mao-tunnak 
kellett volna követnie. A politikába azonban belekeveredtek az érzelmek, egy 
alacsonyabb rangfokon álló nő intrikái, aki az ő szülöttének szerette volna biz
tosítani a hatalmat. Az történt, hogy T'ou-man a jogos örökös helyett utódjául 
nem az első, hanem egy másik asszonytól származó fiatalabb fiút jelölte ki, és 
hogy elhatározását véghez tudja vinni, apához nem méltó cselhez folyamodott. 

Mivel a két örökös ellenség, a hunok és a jüe-csik között éppen fegyver
nyugvás volt, a fejedelem a béke jeléül a jüe-csikhez legidősebb fiát, Mao-tunt, 
a hatalom jogos örökösét küldte. De a túsz alig érkezett meg rendeltetési 

Nyilazó hun 
harcos. 
Kínai illusztráció 



helyére, apja, a békét egyoldalúan felbontva, seregei élén máris nyomában volt, 
és lecsapott a jüe-csikre. Arra számított, hogy a hitszegésért Mao-tun fog lakol
ni. Ám tévedett, mert fia elég bátor és ügyes volt, jó lovat szerzett magának, és 
kiszabadította magát a fogságából. Gyorsan otthon termett, és híveiből nagy 
sereget toborzott. A hagyomány szerint 10 000 nyilasból álló hadsereget hozott 
össze, amellyel rögtön indulhatott volna sértett jogai védelmére. Ő azonban, 
mielőt bosszút állt, csapatait alaposan kiképezte. Mindenekelőtt szigorú fe
gyelmet vezetett be, és vak engedelmességet követelt. „Fütyülő" vagy „zengő" 
nyilakat készíttetett magának és fegyvereseinek is, mindig oda kellett röp
penteniük, ahova ő zengő nyilát lőtte. (A zengő olyan nyílvessző volt, amely - egy 
csontkarika közbeiktatásával - röptében erősen sípoló hangot adott.) Aki en
nek ellenszegült, meg kellett halnia, mert Mao-tun nem ismert irgalmat. 

Ilyen „tűzvezetéssel" lövette le először próbaképpen egyik lovát, utána ked
venc feleségét és végül a fejedelem díszparipáját. Végezetül, egy alkalmas pil
lanatban, lovasainak nyílzáporát apjára, T'ou-manra is rázúdította, s vele 
veszett ármánykodó felesége is fiával együtt, akinek kedvéért őt mellőzni akarták. 

Ezek után Mao-tun elfoglalta apja helyét. Uralkodása alatt lett az ázsiai hun 
birodalom nagy és erős. Egy levelében, amelyben a kínai császárnak dicseke
dett haditetteiről, azt írta a leigázott népekről, hogy „... ezek most mind hunok 
és valamennyi íjfeszítő nép egyesült". Uralma Koreától az Aral-tóig terjedt. 

„Előre a napkeltéig, 
jobbra a nap delelésig, 
hátra a nap nyugtáig, 
északra az éjszaka közepéig 
reám tekint minden nép, 
birodalommá szerveztem minden népet, 
mely e tájakon él." 

(Kül-Tegin türk hadvezér feliratából, 
VIII. század, Kara György fordítása) 

Mao-tun birodalma jelentős tényezője volt az akkori Távol-Keletnek. Még 
a kínai császár, az Ég Fia is igyekezett a hunoknak, értsd, a vezető réteg tagjai
nak kedvében járni. Ez derül ki abból a hiteles feljegyzésből is, amely 
Hu-Hán-Hszieh, egy valamivel később élt hun hercegnek a császári udvarban 
történt fogadásáról készült, aki tisztelgő látogatásra érkezett. 



„Az első hold idején megjelent (a herceg) Tán-ku, az Ég Fiának Kán-ciáni pa
lotájában. A császár őt különleges ceremóniában részesítette és a parancsnokok 
és királyok között adott neki helyet. A császár egy (ceremoniális) ruhát küldött 
neki kalappal és övvel és egy arany pecsétet pecsétpárnával; továbbá jáspisból 
készült tárgyakat, egy kardot, egy öves szablyát, egy íjat négy köteg nyíl
vesszővel, tíz díszlándzsát, egy kényelmes kocsit, egy nyerget és kantárt, tizen
öt lovat, húsz font aranyat, 200 000 pénzdarabot, 77 ruhát és felöltőt. Továb
bá, nyolcezer darab arannyal átszőtt virágmintás vékony selymet, ezenkívül 
pedig különböző törülközőket és végül 6000 font selyemszálat." (De Groot Die 
Hunnen der vorchristlichen Zeit, Berlin-Leipzig, 1921/216) 

A Cin-dinasztiát követő, sokkal szilárdabb Han-dinasztia császárai még na
gyobb figyelemmel kísérték a hunokat, egyáltalán a sztyeppeken uralkodó 
politikai eseményeket, s ennek következtében sok újabb tudósítás, jelentés és 
feljegyzés került az irattárakba. 

A források a hunokat egybehangzóan nomád állattenyésztőknek mutatják 
be, akik törzsekre oszolva élnek egy erős nemzetségi arisztokrácia uralma alatt. 
A „birodalom" még nem állam, csak valamiféle központilag irányított törzs
szövetség. Ennek a szövetségnek a népi összetétele azonban nem volt egységes. 
Különböző rendű és rangú népek egész konglomerátumát kell feltételezni. Pon
tosan olyat, mint öt-hatszáz év múltán az európai hunok vezetése alatt, amikor 
tarka összetételű néptömeg jelenik meg Európa történeti színpadán. 

Az ázsiai hun birodalom élén a sán-jü állt. Címe - hun nyelven - az Ég Fiát 
jelentette, úgy tituláltatta magát, mint a kínai császár. A különböző vezető sze
mélyiségek más-más nagyságú seregeket vezettek. Az előkelőbbek tízezres 
lovassereg felett rendelkeztek, a többiek viszont jóval kisebb egységeknek 
parancsoltak. A törzsek és a törzsfők nem voltak egyenrangúak. A legkivált-
ságosabb törzs a san-jüé volt, a többiek befolyása és hatalma viszont változha
tott mintahogy változott is: vagyonuktól és katonai erejüktől függően. 

Minden év őszén összegyűltek, hogy számba vegyék a lélekszámot és állat
állományukat. Csak elképzelni lehet, hogy milyen káprázatos, tarkabarka, 
szemnek és fülnek érdekes összejövetelek lehettek ezek! 

A legfelsőbb hatalom az alattvalókat kemény elnyomással tartotta össze. 
Abból a félelmetes hírnévből, amely a hunokat mindenhol megelőzte, minden
képpen erre lehet következtetni. Joggal tételezhető fel azonban az is, hogy ma
gukról szándékosan is terjesztettek ijesztő híreket, hogy ezáltal esetleges ellen
feleikben előre elültessék a félelem magját. 

Harcmodoruk már Ázsiában is az volt, amit később az európaiaknak volt al-



kalmük tapasztalni. Az első lovastámadást elsöprő nyílzápor vezette be, majd 
látszólagos megfutamodás következett, amelynek az volt a célja, hogy meg
bontsák az ellenfél hadrendjét. Ugyanis, ha üldözőbe vették a „gyávákat", fel
lazították soraikat. A hunok pedig váratlan parancsszóra, hirtelen szembefor
dultak az üldözőkkel, és elkezdődött a második támadás, az igazi, öldöklő csa
ta. A közelharcban lasszót, kardot és lándzsát használtak. 

A csata kimenetele taktikai és lélektani okoknál fogva rendszerint már előre 
eldőlt. Erős ellenfél esetében a megfutamodás azonban már nem volt látszó
lagos, sőt, ha a szükség úgy kívánta, nem szégyellték hanyatt-homlok menekül
ve elhagyni az ütközet színterét. 

Hogy mennyire kikristályosodott, szigorúan kötött és pontosan betartott sza
bályokról volt szó, elég ha megjegyezzük: a kínaiak által lejegyzett taktikai 
séma szinte kísértetiesen megegyezik azzal a képpel, amit több mint ezer év 
múlva rögzített Bíborban született Konsztantinosz császár a szintén nomád 
harci taktikát alkalmazó honfoglaló magyarok harcmodoráról. 

Ellentétek Kínával 

Az időszámításunk előtti II. században Si huang-ti kínai császár végérvénye
sen le akart számolni a mind kellemetlenebb hun szomszéddal. Hosszadalmas 
diplomáciai előkészületekbe kezdett, amelynek hasznát nemcsak ő látta, hanem 
gyümölcseit szerencsés módon nekünk is módunkban van élvezni; a császár 
Csáng Kien nevű diplomatájának tollából számtalan becses adat maradt az 
utókorra. 

Si huang-ti császár szövetségesek után kutatva egy magas beosztású hivatal
nokot, Csáng Kient küldte a jüe-csi nevű néphez, a hunok esküdt ellenségeihez, 
akiket nem sokkal azelőtt nagy legelőktől fosztottak meg. A császár szövetségre 
akart lépni velük a közös hun ellenség ellen. A követet azonban a véletlen leté
rítette előre eltervezett útjáról, a hunok kezébe került és a jüe-csikkek helyett 
fogolyként a hunok központjában kötött ki. A hunok vezértörzse abban az 
időben a Szelenga és az Orkhon folyók forrásvidékén tanyázott. Kerek tíz évi 
raboskodás után sikerült csak Csáng Kiennek megszöknie, és mivel dolga
végezetlen nem akart megbízója elé állni, mégiscsak elment a jüe-csikhez. Azok 
azonban, más problémákkal lévén elfoglalva, nem fogadták el a kínai császár 
ajánlatát. Csáng Kien csak azután tért vissza hazájába. Hosszúra sikerült 
útjáról jelentést írt, amely tele van a hunokról szóló fontos adatokkal. 



Ebből idézünk: „Az északi határokon túl élnek. Állataikkal az egyik legelőről 
a másikra költözködnek. Háziállataik: ló, szarvasmarha, kecske, juh, kevesebb 
teve, szamár, öszvér. A legjobb lovak az övék. Helyről helyre vándorolnak a 
fűtől és a víztől függően. Nincsenek városaik, nem telepszenek meg, földműve
léssel nem foglalkoznak... írást nem ismernek és a törvényeket szóban közlik 
egymással. 

Amint a gyermek megüli az ürüt (herélt kos), nyilával madarakra és apró va
dakra lövöldöz; a nagyobb gyermek nyulakra és rókákra vadászik, azoknak 
húsát elfogyasztja. Mindazok, akik az íjat már jól tudják kezelni, lovasoszta
gokba lépnek... (A lovat nem vasalták, nem ismerték a kengyelt, de kezdettől 
fogva használták a nyerget.) ... A mindennapi életben az állatállományról 
gondoskodnak és vadásznak, amiről el is tartják magukat. Szűkös helyzetben 
mindannyian fegyverforgatást gyakorolnak - rablóhadjáratra készülnek." 

Nomád harcos 
lovával. 
Kínai ábrázolás 

Ilyen és hasonló adatokat találhatunk Csáng Kien jelentésében. De ez nem 
minden, mert nem csak e forrásból lehet képet alkotni az akkoriban szerfelett 
veszélyes hunokról. Mások is jegyeztek le hasonlóképpen értékes adatokat. 

Például: ruházatuk állati bőrökből és gyapjúból készült; felül prémes dol
mányfélét is viseltek; ruháikat jobbról balra gombolták. 

Ma jelentéktelen részleteknek tűnhetnek ezek az apróságok, akkor azonban 
a-kínaiaknak a döntő harcra való felkészülés szerves részét képezték. Mert 
a nomádok ruházatáról a feljegyzések éppen akkor szólnak bővebben, amikor 
Wu-ling Csaó fejedelem elhatározta, hogy a hunok elleni harcok céljaira kato
náit nomád szabású ruhákba öltözteti és nyilas lovasságot szervez. 



Wu-ling Csao-nak bölcs elhatározása volt az is, hogy csapatait az időjárási 
és más viszonyoknak megfelelően öltöztette fel. Ezeknek a rendeleteknek azon
ban volt egy mélyebb, lélektani célja is; azáltal, hogy harcosai külsőleg 
a legyőzhetetlennek hitt hunokra hasonlítottak, nagymértékben fokozódott ön
bizalmuk és harci kedvük is. 

így kaptak a kínai katonák - más ruhadarabon kívül - hun föveget is, amelyet 
oldalt egy vagy két cobolyfark díszített. Elöl a fövegen úgynevezett cikáda, egy 
bögölyhöz hasonló fém-bross díszelgett, ez nyilván rangjelző volt. Ezek a ciká-
dák néhány magyarországi sírleletben is felbukkantak, és jelenlétükkel hunnak 
determinálták az illető helyeken talált leletegyütteseket. Az említetteken kívül 
a kínaiak a régi kötött övek helyett nomád bőröket kaptak és az övre különféle 
használati tárgyak ráakasztására fémkarikákat erősítettek. Végül a kínai 
cipőt.csizma váltotta fel. 

Amikor a külsőségek mellett megtörtént a hadsereg kellő taktikai felkészíté
se is, a kínaiak megindították a hadjáratot. Ezek az események i. e. 120 táján 
játszódtak le. A háború eleinte váltakozó sikerrel folyt, végül azonban, soroza
tos kínai győzelmek után, megtört a hunok ellenállása. A vereségek nyomán be
következett pártütések és belső lázadások annyira legyöngítették a törzsszö
vetséget, hogy az részeire hullott. Az egykor félelmetes ellenfél meghódolt. 
A kínaiak akkor még nem is gondolhatták, hogy milyen nagy jelentőségű, mi
lyen beláthatatlan, vissza nem fordítható, világméretű történelmi folyamatot 
indítottak el. 

A hunok két részre szakadtak. Egy részük meghódolt a kínaiak előtt és még 
elég hosszú ideig megőrizte politikai szervezetét, amely csak időszámításunk 
előtt 48-ban, újabb háború következtében omlott össze. A másik, jelentősebb 
részük azonban nem volt hajlandó térdre ereszkedni a kínaiak előtt, inkább 
elindultak nyugati irányban új lakhelyet (és legelőket) keresni. Hosszú út után 
egy időre a Balhas- és az Aral-tó környékén, a mai Kazakisztán területén tele
pedtek meg. 

Innen származnak a később Európára törő, ún. „európai hunok", a nagy 
népvándorlás főszereplői. 



III . 
A H U N O K 
EURÓPA KAPUJÁBAN 

1600 évvel ezelőtt a Kaszpi-tenger és az Aral-tó szélesebb körzetében, a 
Turáni-alföldön kovácsolódott végérvényesen össze az a törzsszövetség, amely 
mindössze néhány évtized alatt a feje tetejére állította Európa történeti fej
lődését, és elindította a népvándorlás vérzivataros folyamatát. 

A Turáni-alföldet tavasszal, a hóolvadás után heves záporok öntözik kevés 
esővel. De az a kevés is elég, hogy a puszta kizöldüljön. A tavaszokat azonban 
elég rövidre szabják a gyakran élénkülő, száraz szelek, amelyek a sivatagokból 
korábban odahordott lisztfinomságú por egy részét ismét felkapják és tovaker
getik. Ilyen szelek idején pásztort, utast, lovast, gyalogost, sátrat, kocsit, 
egyszóval mindent belep a sárgás por. Nincs tőle menekvés, az emberek foga 
alatt is ropognak szemcséi. 

Szegény területek ezek a síkságok, amelyek csak nomadizáló állattenyész
tésre alkalmasak, és még így is csak meghatározott számú lakost képesek eltar
tani. Ezeken a pusztákon csak állandóan vándorolva lehetett úgy-ahogy 
megélni és a közlekedés is csak egy módon volt megoldható: a férfiak lóháton, 
a málhát és a családot viszont két- és négykerekű kocsikra, esetleg tevékre rak
va. Ilyen körülmények között a megjelölt területen a hunok lassú ingajáratban 
voltak évek hosszú során át, téli és nyári szállásaik között, miközben szívósan 
ápolták, sőt fejlesztették harcos erényeiket, anélkül, hogy magukról sokat hal
lattak volna a civilizált, írástudó világban. Közel négyszáz év elmúltával azon
ban egyszerre megmozdultak. 350-ben leigázták legközelebbi nyugati szom
szédaikat, az alánokat és határaikat egyszerrre az akkori Tanaisig, a mai Donig 
tolták előre. Ezzel azonban mintha be is érték volna. Tovább nem nyomultak, 
hanem déli irányba fordultak és a római impérium keleti provinciáit, Kisázsiát 
és Mezopotámiát kezdték fosztogatni. 

A 363 és 373 között eltelt egy évtized alatt többször is „átrándultak" a Kau
kázuson túlra, betörtek Arméniába és végigszáguldozták a római megszállás 
alatt levő Mezopotámiát. Bemutatkozásuk nagyon jól sikerült, mert a nyugodt, 
civilizált élethez szokott provinciák lakossága a hunok kegyetlenkedéseitől 



szerfelett megrémült. Olyannyira, hogy a nyugati (tehát nem kínai) történetírásban 
megjelenő első feljegyzések rögtön ördögien torz és félelmetes képet festettek ró
luk. Meggyőződéssel jegyezték fel, hogy a hunok vadságukban gyermekek húsát 
eszik és asszonyok vérét isszák. Kiabálásuk oroszlánok bőgésére hasonlít. Paripá
kon szélvészként repülnek tova, félelmet keltve az egész földkerekségen, amelyet 
özönvíz módjára borítanak be hadaikkal. Szerintük nincs senki, aki ellent tudna 
állni fegyvereiknek. (A pszichológiai hadviselés szemmel láthatóan nem újkeletű.) 

Ezek az első jellemzések aztán szinte örökre megbélyegezték a hunokat; az 
elkövetkező másfél évezred folyamán úgyszólván minden módosítás nélkül 
mentek át a legendákba, a krónikákba és - a tankönyvekbe. 

A vándorlások okai 

Sokakat foglalkoztatott, hogy milyen okok mozdították ki a hunokat addigi 
egyensúlyukból, illetőleg, melyek voltak azok a kényszerítő erők, amelyek ter
jeszkedésre, hódításokra sarkallták őket. A különféle magyarázatok közül 
maradjunk a legelfogadhatóbb mellett. 

Több adat bizonyítja, hogy Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten az időszámí
tásunk előtti I. évezred közepe táján, tehát mintegy 2500-3000 évvel ezelőtt, 
jelentős klímaváltozás következett be. Az évi középhőmérséklet érezhetően 
süllyedni kezdett, hűvösebb és szárazabb lett az éghajlat, a puszták kezdtek 
elsivatagosodni. Ez a folyamat talán a IV. században érte el tetőfokát. Minden
esetre erre vallanak az alábbi hiteles adatok is: 

- 310-ben Cipruson nagy aszály pusztított; 
- 333-ban a palesztinai Holt-tenger felszíne a hosszan tartó szárazság követ

keztében némileg süllyedt; 
- 362-ben Ázsiában és Afrikában ismételten nagy szárazság volt; 
- 375-ben Európában a hosszú, zord telet aszályos nyár követte; 
- 395-ben a befagyott Duna jegén át jutott Thráciába (a mai Bulgáriába) egy 

erős hun különítmény, amely azt a tartományt keresztül-kasul beportyázta. E l 
nem hanyagolható tény, hogy a hunokkal egyidőben pusztai népek támadták 
meg a rómaiak két afrikai tartományát, Egyiptomot és Líbiát is; 

- 400-401-ben olyan hideg volt a tél, hogy a Rajna, a Duna, de még a Fekete
tenger is befagyott. 

Ez utóbbi állítólag 20 napon át volt jégpáncél alatt! 



Más szóval, a megváltozott éghajlat a nomád népeket állatállományuk és 
életük fenntartása érdekében új legelők keresésére kényszerítette. Közben 
városokat raboltak ki és sarcolták meg. 

A népvándorlás nemcsak politikai események sorozata volt, hanem alapjá
ban véve két gazdasági rendszer összecsapása is; a természet szeszélyeinek job
ban kiszolgáltatott nomadizáló, vándorló népek összecsapása a földművelő és 
városlakó, civilizált népekkel. Halványan bár, de talán erre utal az a legenda is, 
amely szerint (első európai előnyomulásuk után, az alánok legyőzését követő
en) a hunok és a gótok hosszú ideig éltek saját földjükön anélkül, hogy tudtak 
volna egymásról, mert egy nagy víz választotta el őket. A hunok azt hitték, hogy 
a vízen túl nincs több szárazföld. Egyszer azonban egy nagy bögöly megcsípett 
egy üszőt, amelyik úgy megbokrosodott, hogy átvágtatott a mocsaras vízen. 
Azok a hunok, akik utána mentek, a túlsó parton meglátták a gótok termékeny 
földjét, amelyen (Ammianus szerint) gazdag falvak álltak. Ezeket később el is 
foglalták. 

Közép-Európa a hunok megjelenése előtt 

A hun birodalom központjának, az „ordunak" az Alföldre történt áthelye
zését megelőző időkben a Kárpát-medence vajmi keveset jelentett az akkori 
nemzetközi politikában. A Kárpátok övezte Alföld és Erdély életteret nyújtott 
egyes népeknek (szarmatáknak, dákoknak), ideig óráig menedéket nyújtott 
másoknak is (vízigótok), vagy gyülekezőhelye volt kisebb csoportoknak (pél
dául Radagaisus esetében), de nem válhatott stratégiailag olyan fontos tá
maszponttá, amilyenné helyzeténél és földrajzi fekvésénél fogva lehetséges lett 
volna. Mindenekelőtt azért nem, mert ebben a térségben huzamosan érezhető 
volt Róma döntő politikai és katonai ereje, amely a Dunára, mint természetes 
védelmi vonalra támaszkodott. A Duna vonalán csak a hunok vehették fel 
velük a harcot. 

Mivel a hunok egyensúlyváltása döntő mozzanata Közép-Európa történel
mének, talán nem lesz felesleges röviden áttekinteni a Duna-medence középső 
részének előzetes népességi és kulturális állapotait. 

Kezdjük azzal, hogy Délkelet-, Közép- és Nyugat-Európa között a Duna 
a legjelentősebb összekötő kapocs. Az őskorban és az azt követő korszakok 
folyamán a folyó vonalát követve sok nép, népesség és kultúra érkezett és ment 
felfelé is és lefelé is. így érkeztek például mintegy 2300 évvel ezelőtt észak-



nyugatról a kelták, akik a Kárpát-medencébe szétszóródva telepedtek le az itt 
honos illír és trák törzsek között. Ezeknek az utódait igázták le a mai idő
számításunk kezdete táján a Száva és a Dráva völgyében előretörő római 
légiók. A havasalföldi és erdélyi dákokat a második század kezdetén győzte le 
Traianus császár és olvasztotta be területeiket Dacia (Dákia) néven a Római bi
rodalomba. 

Körülbelül azzal egyidőben, hogy a rómaiak elérték a Duna alföldi szakaszát, 
a Tisza mellékén egy keletről érkezett néptörzs vetette meg a lábát, amely 
a szarmaták csoportjába tartozott, és magát jazignak nevezte. A szarmata jazi-
goktól északra és északkeletre éltek a germán quádok. Ez a két népesség 
gyakran állt harcban a rómaiakkal és rablóhadjárataikkal nem egyszer kese
rítették meg Pannónia és Illíria tartományok lakosságának életét. 

A Kárpát-medence 
a hunok érkezése előtt 

A vandálok 250 körül érkeztek a Felső-Tisza vidékére, a gepidák pedig 269-
ben helyezkedtek el a Nyírségben és Erdély északi vidékein. A vandálok és 
a gepidák is a germán törzsek közé tartoztak. Amikor kb. 150 éves uralom után 
a rómaiak helyzete Daciában tarthatatlanná vált, és azt 271-ben kiürítették, 
helyükbe Ukrajnából a vízigótok nyugati szárnya vonult be. A Dacia kiürítését 
követő egy évszázad viszonylag nyugalomban telt el, ez idő alatt a korábbi 
népességi állapotok semmit sem változtak. Az Al-Duna és a Közép-Duna 
mellékére újabb erős lökés csak 370 körül, a hun előretörés nyomán érkezett. 



Ezeknek az eseményeknek a következtében jelentek meg most már nagy töme
gekben a vízigótok a Tisza mellékén és Erdélyben és ezért volt kénytelen a sík 
területen élő szarmaták egy része bebocsátást kérni a rómaiaktól és átköltöz
ködni a Duna jobb partjára, a Szerémségbe. A visszamaradt többi szarmata be
várta a hunokat. A hunok közelsége nem tetszhetett a vandáloknak sem, nem 
érezhették magukat biztonságban akkori szálláshelyükön, és ezért ők is bebo
csátást kértek a római területre. Miután katonai szolgálatok fejében erre 
engedélyt kaptak, átkeltek a Dunán és egy időre Pannóniában telepedtek le. 

A gepidák, habár minden rosszra fel voltak készülve (erre vallanak az 
általuk elrejtett kincsek), mégis úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt ebben 
az egyre nagyobb méreteket öltő és bizonytalan kimenetelű tülekedésben. 
Elhatározták, hogy helyben várják meg az események alakulását. Később, 
a már vazallus osztrogótok nyomására be is hódoltak a hunoknak és szállás
területeiken maradtak uralmuk végéig. Attila halála és a birodalom felbomlása 
után költözködtek csak le a Tisza alsó folyásának vidékére és a Szerémségbe; 
itt érte őket 567-ben az avarok támadása, amit már nem tudtak átvészelni. 
Ugyanúgy eltűntek a történelem porondjáról, mint ahogyan hosszabb-rövidebb 
idő után eltűnt a többi menekülő törzs is, amelyek némelyike nagyon távoli 
vidékekre sodródott, így például a gótok a mai Spanyolországba, a vandálok 
pedig Észak-Afrikába. 

A kontinuitás kérdése 

Visszatekintve mai időszámításunk első ötszáz évére, úgy tűnik, hogy ez a te
rület, amelyen ma élünk Európa átjáróháza volt. Jöttek-mentek a különböző 
népek, az erősebbek elűzték vagy elpusztították a gyengébbeket, kegyelem nem 
volt. Az általános felfordulásban nem volt idő, maradandóbb alkotásra. 

A kép, bár valós, mégsem fedi teljesen az igazságot. Igaz, hogy a népvándorlás 
kezdetéig Európa két élesen elválasztható részre oszlott: a római fennhatóság 
alatti területekre és az úgynevezett barbarikumra. A kettő között a határt a 
Duna és a Rajna képezte. Ez a két folyó a római civilizáció politikai határát is 
jelentette, amelyeknek két partján kibékíthetetlen társadalmi gazdasági és kul
turális különbségek léteztek. A rómaiak erődökkel, katonai táborokkal, őr
tornyokkal erősített határvonallal igyekeztek megőrizni magukat és távol tar
tani a hívatlan betolakodókat. Ha a rómaiak bebocsátották a kéredzkedő 
barbárokat, vagy ha azok bebocsátást nem kérve fegyverrel rontottak a provin-



Római óratorony a Duna partján. Mellette egy farakás, szalmakazlak és egy 
katona. Dombormű Traianus oszlopán Rómában 

ciákra, ott kiépített, kőburkolatú úthálózatot, postaállomásokat, tanyákat, ki
sebb-nagyobb településeket sőt fejlett városokat találtak. Kitűnően megmű
velt szántóterületek és szőlőültetvények fogadták őket és nem utolsósorban 
a városokban élő kézművesek. A civilizáció a határon kívül eső területekre is 
kisugárzott, távolabb is jól kitaposott utak szelték át a síkságokat, követték 
a folyóvölgyeket. Bár ezek az utak csak száraz idő esetén voltak járhatók, raj
tuk békeidőben élénk volt a mozgás. Vállalkozó kedvű kereskedők - italok, gö
rögök, zsidók - , vándorló, „bennszülött" kézművesek (kovácsok, gölöncsérek, 
ékszerkészítők) népesítették be a nomadizáló, földművelő, vagy földművelő
állattenyésztő népek szegényes kinézésű településeit összekötő földutakat. 
A római civilizáció hatása az egykori provinciák területén a népvándorlás 
korában elszenvedett pusztítások és rombolások ellenére is még sokáig érez
hető volt. 

Másrészről igaz az is, hogy egyes területeken a gyakori véres események 
ellenére is állandóan maradt némi lakosság. Ha a népességi és nyelvi folyto
nosság nem lett volna, akkor ma a Tiszát valószínűleg nem Tiszának hívnák, 
a Marost Marosnak, a Temest Temesnek vagy Szerémséget (Sirmium) Szerém-
ségnek. Egy sor római város neve nem maradt volna meg mind a mai napig 
olyan alakban, amelyből tisztán kicseng a valamikori név: Ptuj=Poetovio, 
Wien=Vindobona, Sisak=Siscia, Nis=Naissus stb. 

A hódítók, bárkik voltak is, békében hagyták az ellenállást nem tanúsító 
gazdasági szempontból hasznos csoportokat: a földműveseket, kézműveseket 



és minden bizonnyal - a nőket. „Idegen nép szép aszonyát, lányát (Ide hozom vele s 
jó fa ú lovait" - áll A mongolok titkos történetében (Képes Géza fordítása). Csak a 
törzsi- és más vezetőket valamint a fegyverrel ellenszegülőket ölték meg minden 
gondolkodás nélkül. A szabály alótis volt kivétel; ha nem lett volna némi remény a 
menekülésre, nem rejtették volna föld alá a híres népvándorlás kori kincseket. 
E kincsek létezése ugyanis nem lehetett titok, róluk legendák keringhettek (példa 
a nibelungok kincse). A rajtaütések nyomán biztosan alapos nyomozás folyt, azt is 
feltételezhetjük, hogy esetenként hátborzongató vallatások. Az ilyen események 
azután hosszú ideig szóbeszéd tárgyát képezték. 

A földbe rejtett kincsek kora 

Talán cinikusan hangzik, de a nagy megpróbáltatások ideje a régészetre 
nézve sok esetben hasznos. A népvándorlás kora a rettenetes vérontások és 
pusztítások kora volt, de egyben nagy kincsek földbe jutásának korszaka is. 

Római késes üzlete. Dombormű 



Olyan kincseké, amelyeknek a tanulmányozása pótolhatatlan a tudomány 
számára. 

Amikor a hun villámháború következtében az osztrogótok (keleti gótok) 
megadásra kényszerültek, a hunok kíméletlenségéről olyan hírek keltek szárny
ra, amelyek még a harcedzett és viszontagságokhoz szokott törzseket, csopor
tokat is megfélemlítették. A bizonytalanság szállta meg Kelet-Európát, aminek 
hatására sorra rejtették el a családi és törzsi kincseket. Ékszerek, pénzek, kulti
kus jellegű aranytárgyak, fényűző étkészletek kerültek föld alá. A vízigótok 
rejtették el a pietroasai kincset és azokat a drágaságokat, amelyeket Krasznán 
(Krasna) és Tekerőpatakon (Valea Strimba) találtak meg. 

A gepida királyság összeomlásával lehetett közvetlenül kapcsolatba hozni 
a Bihartótiban (Tauteni) kiásott ezüstedényeket, valamint a szilágysomlyói 
kincset. 

A szilágysomlyói ékszerleleteket (Simleul Silvaniei) Kolozsvártól északnyuT 

gátra ugyanazon a helyen két alkalommal, 1797-ben illetve 1889-ben találták 
meg. Az első leletet a Magura lejtőjén két fiú találta kecskelegeltetés közben. 
Káprázatos darabokból állt: 14 nagy, mellre akasztható aranykorongból, ame
lyeknek a közepén római császárok portréi díszelegtek, továbbá egy bullából, 
néhány apróbb leletből, egy gyönyörű aranyláncból és egy övcsatból. A leletek 
színaranyból voltak, összsúlyuk elérte a 2500 grammot, vagyis a 2,5 kilót! A le
let második még értékesebb része 1889-ben került elő. 

Papp Iván földbérlő az említett év tavaszán elhatározta, hogy azon a telken, 
ahol száz évvel korábban az emlékezetes „nagy kincs" előkerült, krumplit ül
tet. Ezért hát napszámosokat fogadott, hogy jól forgassák fel a földet. A felfo
gadott két ember nekifogott a munkának, és egy napon kiásott árkukban, 
mintegy 50-60 cm mélyen, ékszerleletre bukkantak. A tárgyak halomban he
vertek és a rájuk tapadó ragadós földtől bepiszkítva nem nyújtottak különö
sebb látványt. A munkások nem is fordítottak rájuk nagyobb figyelmet. A nap
számosait ellenőrző Papp gazdának sem szúrt szemet a lelet, mert csak egy 
tárgyat tett el kabátja zsebébe azzal a szándékkal, hogy majd otthon a lámpa 
világánál megvizsgálja. A vizsgálatra azonban nem kerülhetett sor, mert a gaz
da zsebe lyukas volt és a tárgy útközben kicsúszott belőle és állítólag elveszett. 

Az egyik munkás, Ion Oltean, azonban gondosan összeszedte a talált tár
gyakat, tarisznyájába tette és hazavitte. Másnap, vasárnap délelőtt, az egészet 
levitte a Kraszna partjára és a vízben egyenként megmosta őket. Csak amikor 
a nyirkos földön előtte feküdt a sok csillogó, gyönyörű almandinjaival csodásan 
hunyorgó aranytárgy, döbbent rá, hogy szomszédjával tulajdonképpen mit 



is talált. A lelet 24 nagyobb darabból és egy töredékből állt, nem számítva azt 
az egy elveszített darabot. 

Akkor már ott bámészkodott Ion körül az egész szomszédság. Hangosan 
kommentálták, csodálták a számukra zömével ismeretlen formájú és rendeltetésű 
ékszert és tárgyakat. A lelet híre nagyon gyorsan bejárta a környéket, a hatóság 
beavatkozott, úgyhogy már két nap múlva az egész „zsákmány" hiánytalanul 
a szilágysomlyói polgármester íróasztalára, a jutalom pedig a megtalálók zsebébe 
került. Később szakavatott régészek állapították meg, hogy az úgynevezett „má-

Néhúny arariyfibula a szilágysomlyói leletből 

sodik szilágysomlyói lelet" 18 darab művészien kidolgozott aranyfibulából (ruha
kapocsból), négy aranycsészéből és egy szintén aranyból készített karperecből áll. 
Ma az első leletet Bécsben, a másodikat a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. 

A kutatók véleménye megegyezik abban, hogy ez a fejedelmi ékszerkollekció 
egy család tulajdonát képezhette, és abban is egyetértenek, hogy elrejtésének 
ideje a vízigótoknak a hunoktól elszenvedett vereségét közvetlenül követő 
évekre esik, tehát 376-ra. 



A másik, a szilágysomlyóival egyidős, szintén világhírű kincsleletet Piet-
roasaban, Ploestitől nem messze találták. Ezt is akkor földelték el, amikor a 
hunok megverték és futásra kényszerítették a vízigótokat. A lelethez (1837-ben 
ástak ki) eredetileg 22 darab színaranyból készített tárgy tartozott, de csak 
a felét sikerült épségben megmenteni, a többit beolvasztották. A maradék 12 
darab így is összesen 18,8 kilogrammot nyom. Bukarestben őrzik. Egykor a 
kincs, ellentétben a szilágysomlyóitól, nem volt magántulajdonban, hanem egy 
vízigót törzsszentélyének ceremoniális felszereléséhez tartozott. 

Az ismertetettekhez hasonló leleteket csak nagyon ritkán lehet találni. A hu
nok elől menekülő vagy a hunok szolgálatában álló többi törzs (alánok és oszt
rogótok) régészeti hagyatéka, ha mennyiségben szerényebb is, de gyakrabban 
kerül felszínre. Az előkerült tárgyak között olyan példányok is találhatók, 
amelyek nem sokkal maradnak el a nagy kincsek egyes kiváló darabjaitól. Ezek 
a leletek azonban nem egy helyen kerültek elő, hanem előkelő személyek sír
jaiban találták (Regöly, Bakodpuszta). 

Vajdaság területéről és Baranyából is számon tartunk néhány fontos leletet, 
illetőleg lelőhelyet, amelyek vagy a hunokat megelőző vagy az azokat túlélő 
népekhez, illetve magukhoz a hunokhoz köthetők. 

Szerbkeresztúron (Srpski Krstur), az ottani téglagyárban 1898-ban ástak ki 
gót sírokat; Monostorszegen (B. Monostor) ugyanabban az évben tártak fel egy 

Aranyozott ezüstcsat a monostorszegi germán temetőből 



osztrogót-hun, egyes vélemények szerint pedig szkír temetőt számos értékes 
lelettel; Koluton 1949-ben véletlenül találtak egy gót női sírban két szép, nagy 
ezüstfibulát; Okéren pedig (Zmajevo) szintén egy gót (szkír?) sírban, 1906-ban 
leltek arany dísztárgyakat, fülbevalókat és egy gyönyörű, drágakövekkel ékesí
tett ezüst ruhakapcsot. Újlak (Ilok), Pélmonostor (Beli Manastir), Vörösmart 
(Zmajevac), Neštin, Novi Banovci, Dombó (Rakovac), Sremska Mitrovica és 
Herkóca (Hrtkovci) mind egy-egy lelőhellyel, többnyire egy vagy két sírral jel
zik a hun korszak népeinek ittlétét. Bácsordason (Karavukovo) 1905 táján 
találtak egy sírt, a sírban egy szintén gyönyörű ezüstfibulát, továbbá egy ezüst
ből készült: „toalettfelszerelést", fülbevalókat, gyöngyöket és egy sír korát 
meghatározó bizánci aranyérmét. Habár több kutató azt tartja, hogy a fenti sír 
osztrogót volt, sokkal valószínűbb, hogy abban előkelő szkír nőszemély nyu
godott. 

A bácsordasi sír aranyozott ezüstcsatja 



IV. 
SZÍNRE LÉPNEK 
A H U N O K 

Az inogó római birodalom 

A III. és IV. század folyamán, a már néhány évszázada a Kaszpi-tengertől ke
letre elterülő füves pusztaságokon élő, állandó mozgásban levő hun társadalom, 
a mindinkább krízisbe kerülő római birodalommal párhuzamosan erősödött, 
mintha csak közelgő történelmi pillanatát várta volna. Bár az állandóan jelen 
levő gondok és nehézségek közepette eleinte nem úgy viselkedtek, mint nagy 
események jövendő főszereplői; a hunok élték megszokott, szigorú szabályok 
szabta életüket, egyik legelőről a másikra terelgetve jószágállományukat. 

A római oldalon - a belső társadalmi mozgások és a fenyegető külső ellen
ség hatására - , haladéktalan reformokra volt szükség, amelyekre a IV. század 
kezdetén Diocletianus császár szánta rá magát. A dunai határ védelme érdeké
ben lényeges katonai és közigazgatási változásokat eszközölt. A közigazgatási 
reform lényege az volt, hogy két részre osztotta a birodalmat, ami később ala
pul szolgált a keletrómai (bizánc) és nyugatrómai (latin) birodalom kialaku
lására. A lehetőségekhez mérten Diocletianus, Nagy Constantinus és Valenti-
nianus uralkodása alatt is nagyméretű erődítési munkákat folytatott a Duna 
vonalán, amelyek 375-ben, Valentinianus halálával értek véget. Akkor amikor 
a hunok a római határtól még elég messze voltak ugyan, de már megkezdték 
hosszan tartó offenzívájukat. Erre a rómaiak csak az intenzívebbé váló germán 
vándorlás nyomán figyeltek fel. Három év múlva azonban, a Hadrianopolisnál 
elszenvedett vereség után szomorúan tapasztalhatták a megindult folyamat 
kellemetlen következményeit. 

A római birodalomban a régi erények már csak az irodalomban és az emlé
kezetben éltek. A rabszolgatartó társadalom eresztékeiben ropogott; a kapzsi
ság, az üzérkedés, a kizsákmányolás, a korrupció uralkodott. Ugyanakkor 
egyre terjedt a kereszténység, amely egyáltalán nem járult hozzá a régi uralmi 
rendszer erősítéséhez. Meg-megújuló, időnként éles formákat öltő vitáival, 
amelyek az egyes hitirányzatok között pattantak ki, inkább bontották az egy
séget. A tarthatatlan közállapotokról a korabeli feljegyzések némelyike nagyon 
meggyőző részleteket őrzött meg. Idézhetjük például azt a vallomást, amelyet 



Priszkosz Rhétor, bizánci diplomata és történetíró a hunok „fővárosában" 
jegyzett fel Attila uralkodása korában. Priszkosz egyszer sétája közben vá
ratlanul egy görög honfitársával találkozott, aki életéről és a római területen 
uralkodó állapotokról mondta el véleményét: „Amint így töltöttem az időt és 
járkálgattam a szállás kerítése előtt, egyszerre közeledik valaki, akit szkíta 
ruházatáról barbárnak gondoltam - és hellénül üdvözöl, Isten hozott-at kiáltva 
felém. Csodálkoztam. Hát hellénül beszél ez a szkíta? Mert nem könnyű közöt
tük olyat találni, aki hellén nyelven beszél, azokat kivéve, akiket hadifogoly
ként hoztak Trákiából és a tenger melléki Illiriából (a mai Dalmácia). 

Hanem ezeket bárki felismerheti szakadozott ruháikról és borzas fejükről, 
de ez szép öltözetével és köröskörül megnyírt fejével jómódú szkítához hason
lított. Kérdésemre elmosolyodva mondta, hogy görög származású, és keresked
ni ment Vimináciumba az Iszte melletti városba (a mai Kostolac a Duna jobb 
partján - megj. Sz. L.). Midőn a város a barbárok hatalmába került, ő gazdag
sága miatt Onegésziosznak, mostani gazdájának jutott zsákmányul. Mivel 
pedig a rómaiak és az akacirok ellen folytatott későbbi csatákban kitüntette 
magát, szabadságot nyert jutalmul. 

Barbár feleséget vett, már gyermekei is vannak. Onegésziosszal közös asztalt 
tart s jelenlegi életét jobbnak tartja az előbbinél. A szkíta föld lakói ugyanis 
háború után nyugalomban élnek, mindenki élvezi vagyonát, és nem, vagy kis 
mértékben van másoknak terhére, vagy mások az övékére. Ellenben a rómaiak 
között lakók háborúban könnyen tönkremennek, mert másoktól várják meg
mentésüket. Békében pedig még keservesebb az életük, a túl szigorú adóztatás 
és a különböző károk miatt, mert a törvény nem áll mindenki felett, hanem ha 

Adófizetés a rómaiaknál. Dombormű 



a bűnös a gazdagok közül való, megtörténik, hogy nem lakol gazságáért, ha 
pedig szegény, és nem tudja ügyét védelmezni, ki kell állnia a törvény által 
kiszabott büntetést. Ami az egészben a legkeservesebb: csak pénzért nyerhetni 
igazságot, mert senki a megsértettnek igazságot nem szolgáltat, hacsak pénzt 
nem ad a bírónak és a bíró környezetének." 

A görög véleménye feltehetően nem volt egyedülálló, és, bár a vallomás Attila 
idejében hangzott el, a helyzet nem lehetett jobb két-három évtizeddel koráb
ban sem. Az idő a hunoknak dolgozott. Azokkal a mozgalmakkal egyetemben, 
amelyek Északnyugat-Európából kiindulva a germán törzsek körében voltak 
érezhetők már a III. századtól kezdve, és amelyeknek következménye az volt 
(a hunok mintegy természetes ellensúlyozásaképpen), hogy megkezdődött a ger
mánok nagyméretű vándorlása dél és délkelet felé, a Rajnával és a Dunával ha
táros római tartományokat és a Fekete-tenger mellékét véve célba. A két folyó 
mellékén megállapodott törzsek és az Alföldön élő szarmaták kitartóan gyen
gítették a rómaiak védelmi vonalait, amelyeket a „házigazdák" más barbár 
„szövetségesek" befogadásával próbáltak megerősíteni. Ez azonban oda veze
tett, hogy a védelem hatékonysága a IV. század második felétől kezdve a jövevény, 
barbár szövetségeseknek a függvényévé vált. A határokon belül letelepített, 
a római civilizációhoz nem szokott törzsek nem tudtak és nem is akartak 
beleilleszkedni a tartományok gazdasági életébe, nem tudtak és nem is 
óhajtottak részt vállalni a termelés fárasztó feladataiban. A központi hatalom 
segélyéből éltek, és ha ez a segély késett vagy elmaradt (amire volt példa), 
a „szövetségesek" a környező, egyre szegényedő őslakosság sarcolásával igye
keztek problémájukat megoldani. 

A birodalom szervezésében bekövetkezett változások is mélyrehatóak voltak 
és meghatározó következménnyekkel jártak. 395-ben I. vagy Nagy Theodosius 
császár halála után, végrendelete értelmében a hatalmat két fia, Arcadius és 
Honorius vette át. Az előbbi a keleti, az utóbbi pedig a nyugati rész felett gya
korolta az uralkodói teendőket. Függetlenül attól, hogy a két országrész el
méletileg és a törvényhozás terén gyakorlatilag is még egy ideig egységesnek 
volt tekinthető, hamarosan mindkettő elindult a teljes önállóság útján. A mi 
szempontunkból az előállt helyzet azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, 
mert a két országrészt elválasztó határvonal a Drina folyót követte, és míg 
Pannónia (tehát Szerémség is) a nyugati rész fennhatósága alá tartozott, addig 
a mai Szerbia és Bulgária területe a keleti főváros, Konstantinápoly felség
területe lett. Az Alföld tehát mindkettővel szoros kapcsolatban maradt. 

Az események alakulására még további, kevésbé látványos tényezők is hatás-



sal voltak. A Duna - például - Európának nemcsak egyik legjelentősebb folyó
ja és közlekedési útvonala, hanem annak a hatalmas füves területnek a leg
nyugatibb határa is, amelyet eurázsiai sztyeppnek neveznek. Botanikusok sze
rint az Alföld területén, az emberkéz még nem érintette helyeken olyan egyedi 
növények és növénycsoportok találhatók, amelyek csak a tőlünk keletre elterülő 
sztyeppekre jellemzők. Az tehát, hogy a hunok és más nomád társadalmak tipi
kus vagy csak részben tipikus képviselői (avarok, magyarok) vándorlásuk köz
ben végül is éppen az Alföldön állapodtak meg, nemcsak a történelemnek bizarr 
játéka, hanem lényegbevágó természeti tényezők logikus következménye is. 

A gótok leigázása 

A keletre vándorolt germán törzsek legkeletibb képviselői, a herulok, az 
osztrogótok és a vízigótok kezükben tartották a Fekete-tenger északi partvi
dékét, és helyzetüknél fogva útjukban voltak a nyugat felé törő hunoknak. 
Miután az alánok zömét, akik a Kaszpi-tenger mellékén és a Kaukázusban 
tanyáztak, már korábban leigázták, más részüket pedig szétugrasztották, kö
vetkező lépésként le kellett igázniuk a gótokat. 

A két gót királyság közül történetesen az osztrogót, a hunokhoz közelebb 
eső fél volt a szervezettebb, az erősebb. Ellentétben a vízigótokkal, egységes 
királyságuk volt, amelynek az élén Hermanarich állt, aki korábban uralma alá 
hajtotta a herulokat, a szláv véneteket (a Dnyeper felső folyása mentén), a bal-
tokat (a Balti-tenger partvidékén) és egyes finnugor eredetű népeket is a Volga 
felső folyása vidékén. 

A vízigótok tőlük nyugatabbra, a Dnyepertől a Kárpátok irányában elterülő 
folyóvölgyekkel szabdalt dombvidéken, Moldvában, a Havasalföldön, illetőleg 
Erdély déli részeiben éltek. Törzsi szervezetük változatlanul olyan volt, mint 
régen, amikor még északon, Skandináviában éltek; kis helyi fejedelmek 
kormányozták őket, akik csak nagyobb feladatok megoldása előtt egyesítették 
erőiket. Habár, mint az a későbbi hadrianopolisi csata példájából világosan 
ki fog tűnni, egyáltalán nem képviseltek lebecsülendő erőt. 

370-ben elérkezett az osztrogót királyság utolsó órája. Egy legenda szerint az 
uralmuk alatt élő egyik szarmata törzs, hogy uraitól megszabaduljon, érintke
zésbe lépett a hunokkal. A szövetkezést azonban felfedezték és az összeesküvők 
vezetője - a roxolánok főnöke - megszökött. Hermanarich azonban, aki akkor 
állítólag 110 éves volt, elfogatta annak nejét, négy szilaj ló farkához köttette 



és széttépette. A nő fivérei bosszút esküdtek és elhatározták, hogy Hermanari-
chot orvul megölik. Tervük azonban nem sikerült, a fejedelem megsebesült, de 
életben maradt. Még betegen feküdt, amikor a hunok Balambér, első ismert fe
jedelmük vezetésével rátámadtak népére. A seregek kétszer is megütköztek, 
a harc véres volt, de a hunok győzelme egy pillanatig sem volt kétséges. Herma-
narich, amikor látta a mindegyre közeledő vereséget, öngyilkos lett - a kard
jába dőlt. Népének egy része elmenekült, a másik, nagyobb része pedig törzs
főnökeik vezetésével a hunok vazallusa lett. 

Germán törzsfőnök a III. századból, harci felszereléssel. 
Ujabbkori rekonstrukció 

Az osztrogótok legyőzése után a hunok már a Dnyeszter vizéből itathatták 
lovaikat. A túlsó parton levő vízigótoknak, akik Athanarich vezetése alatt 
állottak, nem lehettek illúzióik arról, hogy nem zúdulnak rájuk is a hun lova
sok. Úgy látszik azonban, hogy a hunoknak évek kellettek ahhoz, hogy az 



újonnan meghódolt népeket államszervezetükbe építsék, így a várt esemény 
csak 376-ban következett be. A gótok a támadás időpontját valamiképpen 
megtudhatták, mert felkészülten vártak az összecsapásra. A Dnyeszter nyugati 
partján foglaltak állást, és, úgy látszik, valamiben fondorkodtak, mert Mun-
derich vezetésével csapatokat küldtek a hunok elé, nem számítva, hogy azok 
túljárhatnak az eszükön. 

A hagyomány szerint gyönyörű kora nyári éjszaka volt, amikor Munderich 
csapatával becserkészte magát a hunok közelébe. Azok úgy tettek, mintha 
egyáltalán nem lenne tudomásuk a közeli ellenségről, sürögtek-forogtak, tá
bortüzeket gyújtottak, egyszóval a megszokott tábori élet benyomását keltet
ték. Ezzel sikerült megtéveszteniük a gótokat. Miközben a hun haderő ütőképes 
része a holdfényes éjszakában kerülővel átkelt a Dnyeszteren, a gót fősereg kö
zelébe lopódzott és meglepetésszerűen rajtaütött. A beállt kavarodás óriási 
volt. A tervszerűen támadó hunoknak könnyű dolguk volt, mert a gótok ereje 
hamar megtört, és Athanarich serege szétfutott. Ezzel a hunok előtt megnyílt 
az út egészen az Isztroszig, ahogyan az Al-Dunát a görögök akkor nevezték. 

A két gót királyság felett aratatt győzelem nagyon megerősítette a hunok 
önbizalmát, amelyet valószínűleg tápláltak még a régi hagyományok is, 
a Mao-tun féle birodalom emléke, azon felül itt voltak a közbeeső portyázások 
tapasztalatai, illetve a dunai határvonalon kialakult katonai és politikai hely
zet: a két részre szakadt római birodalom, s az ellene irányuló hódítás lehető
sége. Az európai feltételekhez azonban még alkalmazkodniuk kellett. Ezért 
a hun vezetők fontos lépésre szánták magukat; a harcos erények további erősí
tése érdekében átszervezték a társadalmat. Ennek az átszervezésnek a részletei, 
sajnos, nem ismeretesek előttünk, de biztosan nem ment simán. Lényege abból 
állt, hogy a vezérek a kisebb jelentőségű törzsfőnökök hatalmát megnyirbál
ták, amivel elejét vették a széthúzásnak, és megerősítették a központi hatal
mat. Ezt úgy kell érteni, hogy a döntések meghozatalának joga teljes egészé
ben a vezértörzs kezében összpontosult. A hun vezetés legfontosabb gondja 
az lett, hogy a fegyverforgatók létszámát - a lehetőségekhez mérten - megnö
velje. 

Ezeket a változásokat az V. század elején, Balambér utóda, Rua nagyfejede
lem idejében hajtották végre, aki fivérével, Oktárral közösen uralkodott. Nem 
lehet pontosan megállapítani, de úgy látszik, a hunoknak elég sok gondjuk 
adódott a legyőzött népekkel, mert a vízigótok feletti győzelmet követően kerek 
húsz éven át tartózkodtak mindennemű háborútól. 395-ig a források nem is 
említik őket. 



A hadrianopolisi csata 

A nyugati gótok veresége után két részre szakadtak. Az egyik (a pogányok) 
Athanarich vezetésével a Duna-Tisza-Maros közé vonult, míg a másik (ke
resztény) rész, a rómaiaknak szövetséget ajánlva, Thraciába, a mai Bulgária 
területére kért bebocsátást. Valens császár alkalmas pillanatban érkezett segít
séget látott bennük, akiket szembe lehet majd állítani a hunokkal, és ezért 
megengedte, hogy római területen telepedjenek le. 

Az elvárások nagyok voltak, így a bizalom is az első pillattól kezdve akkora, 
hogy az már felelőtlenséggel volt határos. A Duna bal partján felsorakozott 
gótokat a felelős római katonai személyek a figyelmeztetés ellenére sem fegy
verezték le, mielőtt törzsek és nemzetiségek szerint a gályák a túlsó partra 
szállították volna őket. Nagy mulasztást követtek el. A helyzet amúgy is a pat
tanásig feszült volt, csak fel kellett bőszíteni az egyébként is ingerlékeny, 
hazájukat vesztett tömegeket, hogy a szikra lángot vessen. Erről a szikráról 
később a pénzsóvár császári hivatalnokok és tisztek gondoskodtak. 

A gótoknak a kincstár által kiutalt élelmiszerével a felelős hivatalnokok 
csúnya visszaéléseket követtek el, ami lázongást váltott ki az újdonsült szövet
ségesek körében. Mivel a helyzet nem javult, a morgást lázadás követte, amely 
végül fegyveres felkelésbe torkollott. Maga Valens császár sietett seregei élén 
a szövetségesekből támadt ellenség megfékezésére. 

Ammianus Marcellinus római történetíró ezt a Rómára és Európa jövőjére 
egyaránt sorsdöntő ütközetet a következőképpen írta le: 

Amint felvirradt annak a napnak a hajnala, amely mint augusztus hó 9-e 
fel van jegyezve az évkönyveinkben (378 augusztusa), hadseregünk nagy sebes
séggel felkerekedett, miután az összes málhát és felszerelést Hadrianopolis 
falai közelében a légiókból szervezett megfelelő fedezet alatt elhelyezték. Mi
után tehát a rögös utakon egy darabig haladtak és a forró nap már dél felé 
sietett, a nyolcadik mérföldkőnél végre megpillantották az ellenség szekereit, 
amelyeket a felderítő osztagok jelentései szerint szabályos körben rendeztek 
el (a gótok, megj. Sz. L.). Míg a barbár tömeg szokása szerint vad és baljóslatú 
üvöltésre fakadt, a római vezérek megalakították a harcrendet olyanformán, 
hogy a jobb szárnyon a lovasság került az első sorba, a gyalogság legnagyobb 
része pedig tartalékban volt. A bal szárnyra szánt lovasságot csak nagy nehezen 
tudták összehozni, mivel a legtöbben még széttagolva útban voltak és csak 
most siettek gyors ügetésben helyükre. Mialatt ez a szárny még zavartalanul 



kialakult, a barbárok megijedtek az irtózatos zajtól, amelyet a fegyverek csö-
römpölése és a fenyegetően döngetett pajzsok okoztak. 

Minthogy az ellenség egy része távol volt, és még nem érkezett meg, követeket 
küldtek békeajánlattal. A császárnak a követség nem volt elég előkelő, ezért azt 
kívánta, hogy érvényes szerződés megkötése végett küldjenek arra való főura
kat. Ám azok szándékosan késlekedtek, hogy lovasaik, akiknek megérkezé
sét minden percben várták, a csalóka fegyverszünet alatt visszatérhessenek, 
a mi katonáink pedig a fullasztó nyári hőségtől és a szomjúságtól eltikkadja
nak. Ezalatt a terjedelmes mezőn lángok csaptak fel, amelyeket az ellenség 
rőzsével és egyéb e célra összehordott száraz anyaggal élesztett. Ehhez a bajhoz 
még egy másik végzetes körülmény is járult, hogy tudniillik az embereket és 
állatokat nagy éhség gyötörte. (...) 

Most mindenfelől összecsaptak és Bellona (a harc istennője - megj. Sz. L.) 
baljóslatú zengéssel megfújta a harci riadót, szokatlan dühvel nekikészülvén 
a rómaiak megrontásának. A mieink hátrálni kezdtek, de sokfelől jövő biztató 
szóra megálltak; a tűzként továbbterjedő csata félelemmel töltötte el katonáin
kat, amint látták, hogy terítik le sok társukat a csavarintva behajított dárdák 
és nyílvesszők. Ezután úgy csaptak össze a hadsorok, mint az egymásnak rontó 
hadihajók, és rengő hullámként hömpölyögtek fel és alá. 

A végtelen tömegekben özönlő barbárok eltapostak embert és állatot, a tö-

Rómaiak harca a barbárokkal. Dombormű 



mött hadsorok közt pedig sehol sem lehetett rést találni a visszafordulásra és 
a szörnyű tolongásból semmiképpen sem lehetett kijutni, a mieink is halálra 
szántan újra a kardhoz nyúltak és vagdosták az arcból támadó ellenséget; 
a kölcsönös csapásoktól beszakadtak a sisakok és a mellvértek. 

Látni lehetett a vadságában elbizakodott barbárt, amint dühtől eltorzult 
arccal, elmetszett inakkal, vagy levágott kézzel és átdöfött oldalakkal, még 
a halál mezsgyéjén is fenyegetve hordta körül dacos tekintetét; látni lehetett, 
mint rántják egymást földre a küzdők, miként telik meg a mező az elesettek 
holttesteivel; közben hallani lehetett a haldoklók és a tátongó sebekkel borí
tott emberek jajveszékelését. Végre az egész mezőt a vér sötétre színezte és 
bárhova nézett a szem, elesettek halmai emelkedtek és a küzdők kímélet nél
kül taposták az élettelen testeket. A magasan járó nap perzselő sugarait küldte 
a mindinkább fogyó rómaiakra, akik éhségtől és szomjúságtól tikkadoztak és 
fegyvereik súlya alatt görnyedeztek. Végre a barbárok rájuk nehezedő súlya 
alatt meghajlottak a mi soraink, és nem lévén más menedékük ebben a végső 
szorultságban, futásnak eredtek, ki merre látott. 

Végre ezeknek a soha nem pótolható, a római birodalomnak olyan sokba ke
rülő veszteségeknek az éj vetett véget, amelybe még egy holdsugár sem vitt 
derűt. 

A császár mindjárt a sötétség beálltával a közkatonák közé keveredett, és 
amint sejteni lehetett, nyíltól súlyosan megsebesülve elesett és rövid haláltusa 
után kimúlt; nem is került elő többé sehol sem. Az ellenség közül ugyanis 
néhányan még sokáig ott lézengtek azokon a tájakon, hogy fosztogassák 
a holtakat, de a vert seregből és az odavalók közül senki sem mert oda köze
ledni." 

(Részletek Ammianus Marcellinus: Rerum 
gestarum, X X X I . könyvéből. - Ford. Pirchala 
Imre. Megjelent A hadművészet ókori klasz-
szikusai c. műben, 1963-ban. Szerk. Hahn 
István.) 

- In occasu saeculi sumus! 
- A véletlenek századában élünk! - kiáltott fel megdöbbenésében Ambrosius, 

milánói püspök, amikor tudomására jutott, hogy a vízigótok megverték Valens 
császár hadseregét, és magát az uralkodót is megölték. Tényleg végzetes esemény 
volt ez a római impérium számára. A szörnyű csatában egy elit római had-



sereg veszett el. Ezzel a Duna alsó folyása mentén fekvő és védelmi szempont
ból nagyon fontos provinciák gyakorlatilag minden védelem nélkül maradtak. 

A hadrianopolisi vereséget követően a vízigótok egész Görögországot végig
pusztították, bekalandozták a mai Jugoszlávia nyugati részeit, sok pusztítást 
okozva Dalmácia területén. Isztrián keresztül eljutottak Itáliába is, kétszer 
kirabolva Rómát, végül Galliában, a mai Franciaország területén telepedtek le 
és a nyugatrómaiak csatlósaivá váltak. Ha azt gondolták, hogy ezzel elég 
messze kerültek a rettegett hunoktól, akkor tévedtek, mert a sors úgy akarta, 
hogy még egyszer elébük kellett állniuk, csak az újabb találkozás már uno
káikra várt. 451-ben Nyugat-Róma szövetségesei Attila serege ellen vonultak 
a catalaunumi mezőkre. 

A hadrianopolisi katasztrófa következményeire, a IV. és V. század forduló
jára kialakult állapotokra plasztikusan világítanak rá Hyeronimus (Szent 
Jeromos) hátramaradt leveleinek egyes részei. Tőle származik az alábbi két 
idézet: 

„Miután az ellenség a Duna védővonalát átlépte, harminc éven át folyt a 
háború a római birodalom szívében. A hosszantartó szerencsétlenség elapasz
totta könnyeinket. A néhány öregen kívül mindenki az ellenséges megszállás 
és ostrom alatt született. (...) Ki tartotta volna ezt lehetségesnek? (...) Rómának 
saját határain belül kellett harcolnia, nem dicsőségének növeléséért, hanem 
létének megmentéséért. Nem, már nem is harcol többé, hanem arannyal és 
minden vagyonával váltja meg életét..." 

Utolsó mondatával bizonyosan arra a védelmi rendszerre célzott a levélíró, 
amely idegen zsoldosokra, az úgynevezett „szövetségesekre" épült. Az alábbi
val pedig az általános felfordulásra utal: 

„Irtózatos! Összeomlik a világ, de bűneink fennmaradnak. Nagy hírű váro
sunk, a római birodalom feje, egyetlen tűzvész áldozatává vált. Nincs olyan 
vidék, ahol az ember ne találkozna Rómából jött emberekkel..." 

A nyugati gótok beözönlését követően alig volt jelentősebb esemény a római 
birodalomban, amelyben ne vettek volna részt germán népek vagy germán 
eredetű hadvezérek. Mindenfelé barbárokkal lehetett találkozni. Eleinte, amíg 
hozzá nem szoktak, a rómaiaknak furcsa volt maguk között látni olyan embe
reket, akiknek a külleme merőben különbözött a Mediterráneum őslakóinak 
kinézésétől. A jövevényeket megközelítőleg a következőképpen jellemezték: 
magasak, erős termetűek, hosszúlábúak, szemük kék, hajuk pedig szőke vagy 
vörös. 

A germán férfiaknál a vörös haj a harci erények jele volt. Egyébként borot-



Germán férfi koponyája jellegzetes hajviselettel. A lelet egy tőzegbányájából 
került felszínre 

válkoztak és hajukat is vágták. Csak a fogadalmat tevők nem nyiratkoztak. 
Hogy az ilyen külsőségekre is adtak, látszik az abból is, hogy a sötét hajszínűek 
szőkítették magukat. Arra, hogy miképpen, egy későbbi, XV. századból ránk 
maradt adat alapján következtethetünk. A reneszánsz idején vizelettel dörzsöl
ték be, majd kiültek a tűző napra. Ennek a hajkultusznak anyagi bizonyítékait 
is fel lehet mutatni: a népvándorlás kori germán temetőkben a csontból készí
tett fésűk a gyakori tárgyak közé tartoznak. 

A férfiak egyfajta hosszú inget, ún. tunikát viseltek, hosszú szárú nadrágjuk 
felett, amelynek a használatát a sztyeppéi lovasnépektől tanulták el. A fejfedő 
nem volt jellemző. Az öltözethez egy szűrhöz hasonló általvető tartozott, 
amelynek egyszerűbb változata gyapjúból, a téli pedig prémekből készült. Ezt 
a ruhadarabot a vállon egy bronzból vagy nemesfémből készített bross, úgy
nevezett fibula fogta össze. A derékban vagy a mell alatt övvel összeszorított 
hosszú, bokáig érő egyberuhában jártak, amelyeket a vállon szintén fibula dí-



szített. Mindkét nem viseletének egyik nagyon fontos darabja volt a derekat 
körülfogó öv. Ezt az erős és biztonság szimbólumának tekintették. Tarsolyt 
vagy ehhez hasonló táskát nem használtak, hanem apróbb személyi tárgyaikat 
- kést, árat, fésűt és más apróságot - az övre függesztve hordták. A férfiak 
az övükre csatolva viselték a harci csákányt és a kardot is. 

A Duna vonalánál... 

Ha jól átgondoljuk, ezeknek az eseményeknek előidézői és gyakran aktív 
mozgatói a hunok voltak, akikről a 380-as években Ammianus Marcellinus 
még azt írta, hogy: „...a hunok nemzete, amelyről régi kútfőink csak keveset 
tudtak, a Maeotis (Azovi-tenger - megj. Sz. L.) ingoványain túl, a jeges tenger 
felé lakik". 

A tudósítás a jelzett időben még tényleg megfelelt a tényállásnak, és, bár 
a hunok kezükben tartották a Balhas-tótól egészen az Al-Dunáig terjedő te
rületet, néhány tájékozódó portyázástól eltekintve nem mutatkoztak a római 
birodalom határain. Eleinte az volt a látszat, hogy a rómaiak odaadó szövetsé
gesei az őket fenyegető barbárok elleni küzdelemben, azoknak a féken tar
tásában, akik előlük igyekeztek helyet szorítani maguknak a biztosabbnak 
vélt római határokon belül. 405-ben például, egy germán eredetű barbár, akit 
Radagaisusnak hívtak, maga köré gyűjtött különböző töredék népeket és tör
zseket, és azok élén, ugyanazon év őszén, elindult a Duna mellékéről (talán 
éppen a mi tájainkról) Itália felé. Egyrészt a keletről, a hunok irányából jövő 
nyomás, másrészt a Rómában uralkodó politikai és közállapotok arra a meg
győződésre juttatták, hogy Róma és Itália elfoglalásával megmentheti magát 
és hozzá csatlakozott alattvalóit a mindegyre közeledő veszélytől. Az Itáliában 
zajló politikai harcok, amelyek elsősorban a „pogányok" és a keresztények, 
illetőleg a különböző keresztény áramlatok között dúltak, elősegítették Rada-
gaisus népének útját. A magát elnyomottnak érző pogány lakosság ugyanis 
határozott rokonszenvvel fogadta a szintén „pogány" jövevényeket, attól el
tekintve, hogy azok barbárok és nem római polgárok voltak. 

A rómaivá vedlett, vandál származású katonai főparancsnoknak, Stilichot-
nak, volt annyi ideje, hogy összeférceljen egy valamirevaló sereget, amely 
szembeszállhatott a beözönlő tömeggel, de döntő fontosságúnak mutatkozott 
az a tény, hogy sikerült neki a hunok segítségét biztosítania. Egyesült erőkkel 
azután a lassú menetben előnyomuló barbárokat 406 nyarán Firenze közelé-



Stilicho, nyugatrómai hadvezér. 
Elefántcsontból készült dombormű 

ben, Fiesole felett sikerült bekeríteni és kiéheztetésig fogva tartani, mire a ha
talmas tömeg megadta magát. 

A Stilichót segítő hun csapatok parancsnoka, a kialakulóban levő hun biro
dalom jobb szárnyának fővezére Uldin volt. Uldin a fiesolei győzelem után 
a nyugatrómaiakkal katonai szövetséget kötött. 

Szokás volt abban az időben, hogy a fontosabb szerződések betartásának 
biztosítékául a szerződő felek magasrangú túszokat cseréltek egymás között, 
így kerültek akkor a nyugatrómaiak újdonsült fővárosába, Ravennába lóháton, 
pusztákon nevelkedett hun ifjak, és így került a távoli sztyeppék hun szállá
saira egy magas rangú római hivatalnok fia, Flavius Aétius. Ez a fényes karrier 
előtt álló fiatalember az Azovi-tenger partjain ismerkedett meg a nomádok 
életkörülményeivel és ugyanott barátkozott meg Ruával, az uralkodóval, vala
mint az akkor még serdülőkorban levő Attilával is. Vele őszinte barátságba 
került, de a catalaunumi mezőkön történt újbóli találkozásukkor fogcsikorgatva 



néztek farkasszemet egymással. Két évvel a szövetség megkötése után, 408-ban 
Uldin, a hun haderő jobbszárnyának vezetője egy kisebb jelentőségű római 
erődítmény elfoglalásának kísérletével felborította az egyezményt, és Aétius 
visszakerült Ravennába. 

Uldin meggondolatlan támadása nem hozott katonai eredményeket, sőt je
lentős veszteségeket okozott a hunoknak. Mégis figyelmet érdemel, mert Uldin 
támadásának hatására II. Theodosius, aki éppen abban az évben került a bi
rodalom keleti felének a trónjára, elrendelte, hogy Konstantinápoly köré új, 
erős védőfalat kell építeni. Az elkövetkező ezer évben Constantinus császár 
fényes városa többször is ennek a falnak köszönhette fennmaradását. 

Az V. század első két évtizedében a hun vezértörzs és a fejedelem szék
helye még állandóan a Kaszpi-tenger és a Dnyeszter folyó között volt. Egy 
krónika adatai szerint 412-ben II. Theodosius valamilyen ügyből kifolyólag 
küldöttséget menesztett Karatonhoz, a hun nagykirályhoz. A delegáció veze
tője Olümpiodorosz volt, akinek a jelentéséből meg lehetett tudni, hogy kö
rülményes és veszélyes utazás után, valahol a Don és Volga közötti térségben 
érhette csak el célját. A bizánciak és a hunok közötti viszony akkor békés 
volt, az utóbbiak még mindig saját portájukon rendezték ügyeiket. Igaz a Kár
pát-medence keleti felében már állandó jelleggel ők igazgattak, de csak az 
alárendelt szerepet betöltő osztrogótok közvetítésével. Ekkor számottevő hun 
erők a Közép-Duna-medencében még nem voltak. Egészen 422-ig. 

... és a Tisza mellékén 

422-ben Rua nagyfejedelem vezetésével a hunok váratlanul megjelentek, és 
amíg a római seregek más, távoli provinciákban voltak elfoglalva, Thrácia 
területeit kezdték fosztogatni. A támadás a hunok addigi politikájának pálfor
dulóját jelentette: ettől kezdve szüntelenül támadták és sanyargatták a kelet
római birodalom területeit. És amíg Konstantinápolynak állandóan rettegnie 
kellett, addig a ravennai udvar szövetségesének tudhatta a félelmetes és még 
mindegyre erősödő, sőt elbizakodottá váló szomszédot. Ez a megváltozott vi
szonyulás Theodosius császár irányában azzal az új helyzettel hozható össze
függésbe, hogy a hunok a 20-as években országuk súlypontját áthelyezték 
a Tisza vidékére. Erre utal az is, hogy a keletrómai csapatok 427-ben elfoglal
ták Sirmiumot (Sremska Mitrovicát), a kulcsfontosságú átkelőhelyet, és hogy 
egyúttal megszállták a politikailag hozzá tartozó Ponnonia secunda tartomány 



területét is. Ezt a területet egyfelől a Duna határolta, másfelől pedig Győr és 
Slavonski Brod között húzható egyenes fogta közre. Pannóniának ez a része 
előbb nyugatrómai terület volt, de az összekötő szálak lassan fellazultak. A ke
letrómaiak viszont, úgy látszik, még bíztak a Duna-határ tarthatóságában, 
és ezért nem akarták az újonnan érkezetteknek feladni, bár, ez a már gazdasá
gilag improduktív rész, csak terheket jelenthetett a számukra. Nagy moz
golódás volt ekkor a Duna bal partján és ezért a másikon ajánlatos lett volna 
megfelelő intézkedéseket tenni. A keletrómaiak azonban még csak sejthették 
a küszöbönálló eseményeket. Egy kissé a történések mögött kullogtak, mert 
máskülönben mivel magyarázható, hogy Theodosius küldöttségét még a keleti 
pusztákra küldi tárgyalásra a hunok királyával, s a követ tér vissza azzal, hogy 
a hunok központi szállásait többé nem keleten, hanem Pannónia tőszomszéd
ságában, a Tisza mellékén kell keresni. 



V. 
A H U N O K 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

Külpolitikai akciók 

Amikor 427 körül Rua és Oktár vezetésével uralkodói központjukat, az ordut, 
az Azovi-tenger környékéről a hunok áthelyezték a Tisza vidékére, ezek a terü
letek olyan fejlemények elé néztek, amilyenekre itt korábban sohasem volt 
példa. Az átállás nem történt máról holnapra, de körülbelül párhuzamosan 
haladt a római fennhatóság lassú elhalásával a Pannóniában. A hunok jól is
merték az egyes európai régiókban uralkodó helyzetet, hiszen portyázásaik 
célja arra is irányult, hogy felmérjék az állapotokat: politikait, katonait és 
gazdaságit egyaránt. Tudták, hogy mi történik a rómaiaknál és milyen a hely
zet az Alföldön, tisztában voltak elhatározásaik következményeivel. Még kö
zelebb akartak kerülni a már kétfelé szakadt római birodalom mindkét köz
pontjához, az Alföld területe minden tekintetben megfelelni látszott akár pil
lanatnyi, akár távolabbi céljaik elérésére; a folyótól szabdalt síkság alkalmas 
volt a hagyományos életmód folytatására, és innen egyforma távolságra esett 
a két főváros: Konstantinápoly és Ravenna is. 

Amikor a vezető törzs a Tisza vidékét birtokába vette, a Duna bal partján 
élő, zömében germán népek leigázása vagy megfutamítása már a múlté volt. 
Csak náhány északabbra élő nép „alkalmatlankodott" még. A jobb parton 
a keletrómaiak kétségbeesetten igyekeztek menteni, ami menthető, ellensú
lyozni a nomádok „húzásait", ami óriási erőfeszítésekbe került, mert a belső 
hanyatlást fokozott külső nyomás is kísérte. Ugyanis nemcsak a Duna vona
lán kellett állandóan helyt állni, hanem Perzsiában és Afrikában is, ahol a bi
rodalmat nem kevésbé heves támadások érték. A birodalom vérkeringésére 
legveszélyesebb ellenfél a sok közül mégis a hun volt, amely mint az ugrásra 
készülő tigris, összehúzódzkodva, de éberen figyelte kiszemelt áldozatának 
minden mozdulatát. 

A nyugatrómai, ravennai udvarnak még nem kellett tartani a hunoktól, 
mert baráti viszonyukat semmi sem zavarta. Sőt, 430 körül Rua uralkodótársa, 
Oktár a rómaiakkal karöltve a Rajna jobb partján élő burgundokat leckéz
tette. Ravenna kérésére fogott a hadműveletekbe, nem feledve, hogy saját ter-



jeszkedő érdekei megkívánják az olyan vállalkozásokat is, amelyeknek az 
adott pillanatban nincs semmi tétjük. Mégis ez a kirándulás vésődött a leg-
pregnánsabban az európai népek emlékezetébe. Bizonyíték rá, hogy az az ese
mény ihlette a Nibelung-ének szerzőjét is. 

II. Theodosius, illetve a keletrómai birodalom felé nem változott a korábbi 
politika: bár egyelőre nyílt harcra nem került sor, diplomáciai vonalon állandó 
volt a feszültség. Nem is csoda, hiszen Konstantinápoly Ruának évente 350 font 
(175 kg) arany „váltságdíjat" fizetett. Ezt a császárra nézve megalázó adót 
Bizáncban „ajándékként" könyvelték el. 

Ami Pannóniát illeti, ott a keletrómai katonai fennhatóság csak rövid ideig 
tartott, és egy idő után ismét Ravenna gyakorolta a hatalmat. Ennek bizonyítá
sára: amikor 432-ben Aétiust, a hunok barátját és védencét az udvarból elűz-

A római Pannónia. Az utak, települések és katonai táborok mellett fel vannak 
tüntetve az őslakos törzsek is 



ték, majd Rua segítségével egy év múlva visszakerült, és katonai főparancs
nokká nevezték ki, a hunok a nekik nyújtott segítség fejében hivatalosan meg
kapták az egész provinciát. Azt a területet, amelyik az Aquincumtót (Buda) 
Poetovióig (Ptuj) illetőleg Vindobonától (Bécs) Sisciáig (Sisak) húzható egye
nesek közé esik. Ezzel gyakorlatilag az egész Kárpát-medence birokosaivá 
váltak. 

A Tisza alsó folyásának vidéke, a Maros és a Temes melléke az akkori világ 
egyik fontos politikai központjává lett. 

Rua, akit a burgundok elleni hadjáratban elhunyt társuralkodója, Oktár is 
hathatósan támogatott, teremtette meg azt a birodalmat, amelyhez fogható 
sem azelőtt, sem azután Európában nem létezett. A hunok tartották kezükben 
az Aral-tótól az Északi- és a Balti-tengerig húzódó hatalmas földterületet. 
A fontosabb útkereszteződéseken, törzsi és kereskedelmi központokban min
denhol ott voltak a jellegzetes öltözetű, kinézésű és felfegyverzetű hun csapa
tok, vagy kisebb egységeik. Csapataik káprázatos gyorsasággal termettek ott, 
ahol szükség volt rájuk. A leigázott népek élén a fejedelmi család valamelyik 
tagja, vagy a fejedelemhez vakon ragaszkodó, az illető törzsből származó törzs
főnök állt. A vazallus keleti gótok egyik királyát például Hunimundnak hív
ták ami hunvédőt jelent. 

A margumi békekötés 

434-et írtak, amikor Rua arról értesült, hogy a keletromai császárnak prob
lémái támadtak Afrikában. A vandálokkal kellett neki bizonyos ügyeket fegy
verrel tisztáznia, akik miután a Duna mellékét elhagyták, hatalmas ívben, 
Spanyolországon és a Gibraltári szoroson át Afrikában termettek és befészkel
ték magukat az ősi Karthágóba, és onnan támadták meg Szicíliát. 

Rua sebtében tanácskozást hívott össze, és azt javasolta, hogy indítsanak 
küldöttséget Konstantinápolyba, amely ott erélyesen tiltakozna amiatt, hogy 
a keletrómaiak szövetségeseik közé fogadták négy hűtlen hun törzs tagjait, 
akik át is költözködtek a Duna túlsó partjára. A kérdéses törzsek az amilzúrok, 
itimárok, tunzurok és a boiszkuszok voltak. 

A javasolt akcióval, Rua szerint kettős, sőt hármas célt lehetett volna elérni. 
Először is, a hunok jogos felháborodásukat tolmácsolnák a rómaiaknál a minő
síthetetlen cselekedet miatt; másodszor, meg lehetne ijeszteni a konstanti
nápolyi kormányzatot azzal, hogy a hunok készek betörni az országba, ameny-



nyiben az említett törzseket nem szolgáltatják ki. És végül, mindezek eredmé
nyeképpen előre lehetne jelezni egy olyan követelést, amelyben az évi adó fel
emeléséről lesz szó. 

A tárgyalások lebonyolítására a legalkalmasabb embert, Eszlászt jelölték. 
Egyesek bizonyára irigykedtek rá, mert tudták, hogy a római udvarból a hun 
küldöttek mindig nagyon értékes és különleges ajándékokkal térnek vissza. 
Azt viszont senki sem vonta kétségbe, hogy a feladatra Eszlász a legalkalma
sabb. 

Eszlász még úton volt, amikor Rua meghalt. Zavar nem keletkezett, mert 
a megüresedett magas posztra a fennálló jogszabályok szerint unokaöccse, 
Bléda került. Amikor a hatalmat átvette, a birodalom vezetésének felelősség
teljes tisztjét ugyancsak az érvényben levő jogszokás értelmében, mindjárt meg
osztotta öccsével, a sokat ígérő, éles eszű, harcias és kitartó Attilával. 

Rua halálának hírét a konstantinápolyi császári udvarba bizánci küldöttség 
vitte el. Az esemény nagy politikai horderővel bírt, s ezt mindenki érezte. Amíg 
a kancellária hivatalában minden szót mérlegelve szerkesztették és tisztázták 
az írnokok a küldöttség jelentését a nagy gonddal vezetett császári levéltár 
számára, addig a császár környezetében lázas tanakodás támadt. Elsősorban 
azt taglalták, hogy kik lehetnek Rua és Oktár örökösei; ki mennyire ismeri 
a számba vehetőket; milyenek a jelöltek képességei és mekkora befolyással 
rendelkeznek az egyes törzseknél, illetve a szövetséges népeknél. Egyszóval, ki 
szerették volna találni, hogy mi várható a közeljövőben. Kombinációk szület
tek, tervek kovácsolódtak, reménykedő és komor jóslatok is elhangzottak. 
Gondokkal teli napok következtek, mindenki a jövőtől várta a választ, de bár
mennyire sajnálatos volt is a tény, a bizánci diplomcia nem tudta kedvezően, 
illetve sehogy sem tudta befolyásolni az események menetét. 

Eszlász visszatérte után, a küldetése eredményéről szóló jelentést már az 
új uralkodó pár, Bléda és Attila előtt tette meg. Sikerről számolt be. A császár 
ugyan semmire sem kötelezte magát, ellenben hajlandónak látszott tárgyalá
sokba bocsátkozni, más szóval: tudatában van gyengeségének, és rá lehet majd 
kényszeríteni a legnehezebb feltételeket is. Hiszen végezetül még abba is bele
egyezett, hogy a tárgyalásokra a hozzá legközelebb álló előkelő személyek 
közül küldjön el valakit felhatalmazásával. Egyszóval a teljes siker reményé
ben bocsátkozhatnak a hunok a tárgyalásokba. 

Bléda és Attila visszaüzente Konstantinápolyba, hogy a tárgyalásokon sze
mélyesen fognak megjelenni. Egyúttal azt javasolták, hogy a két küldöttség 



a Duna jobb partján, Margum vára alatt találkozzon. (Margum romjai a mai 
Kostolac közelében, Dubravica falu mellett találhatók.) 

A megbeszélt tárgyalásokra csak 435 tavaszán került sor, mert a korán ér
kezett tél járhatatlanná tette az utakat. Tavasszal előre megbeszélt időben 
kerekedtek fel a küldöttségek és indultak a kijelölt helyre. Ez volt az új hun 
uralkodó-pár első közvetlen érintkezése a bizánci udvar egy kiemelkedő sze
mélyiségével. A császár Plüntászt bízta meg a tárgyalások lebonyolításával. 

Kíséreljük meg felidézni a történteket. 
A Duna vizéről elvonuló utolsó jégtáblákkal indultak a küldöncök is, hogy 

megbeszéljék a találkozó helyét és időpontját. Többször is megtették a Tisza
vidék és a Konstantinápoly közötti 1200 km kosszú utat, mire az érdekelt felek 
megegyeztek abban, hogy a küldöttségek tényleg Margum alatt az áprilisi 
holdtölte előtti napon találkoznak. 

Bléda egy héttel a megbeszélt időpont előtt indult útra. Átkelt a Tiszán, át
gázolt a Begán és a Temesen, átvágott az alibunári mocsarakon, átlovagolt 
a Delibláti-homokpuszta keleti nyúlványain és a Karas patak torkolatánál ért 
le a Duna partjára. Arra a helyre, ahol három évtizeddel korábban még áll az 
a római erőd, amelyet Uldin foglalt el és rombolt le. (Az erőd romjai Stara 
Palanka mellett még néhány évvel ezelőtt is láthatók voltak, ott ahova 
a Duna-Tisza-Duna-csatorna torkolati részét építették.) Attila Blédáékat 
szintén elég népes kísérettel a túloldalon várta. Ő az Al-Duna mellékéről, 
a Havas-alföldről érkezett a Duna szorosán át, mert törzsének szállásterülete 
abban az időben még ezen a területen volt. A találkozás után a két csapatot 
átcsoportosították, majd ismét két részre osztották azzal, hogy a málhásokat 
megfelelő kísérettel a még kitűnő állapotban levő római hadiúton Margum 
felé irányították, a két vezér pedig legjobb harcosaival bevetette magát a déli 
irányban húzódó erdőkbe, és nagy hajtóvadászatot rendezett. 

Bléda és Attila két nappal a holdtölte előtt érkezett a kijelölt helyre. Nyom
ban tájékoztatták őket, hogy a keletrómai küldöttség már néhány napja ott 
van, és az erődben várakozik; ezt hirdették egyébként a bástyákon lobogó 
lilával szegélyezett aranysárga zászlók is. Attiláék azt is megtudták, hogy 
a küldöttséget Plüntász, a császár bizalmi embere vezeti. Ez megelégedéssel 
töltötte el őket. 

Attila Blédát már korábban meggyőzte, hogy a tárgyalásokon hajthatatlan
nak kell lenni, és könyörtelenül kell a maximumot követelni. A keletrómaiak
nak ugyanis feltétlenül szükségük volt a békére, mert csapataik másutt voltak 
lekötve. Bléda nem volt egészen biztos öccse feltevéseiben, és ezúttal sem értett 



mindenben egyet a heves vérű Attilával. Attól tartott, hogy a rómaiak tudnak 
a Boristhenes (Dnyeper) melléki lázadásokról, és más törzseket is fellázítanak. 
Mégis beleegyezett abba, hogy nagyon hidegen fogja a római követet kezelni. 
Azt is megígérte, hogy a tárgyalások alatt nem szállnak le lovaikról, bár tudta, 
hogy az sértő lesz a rómaiakra nézve. 

Attila és Bléda a nap első negyedében (9 óra körül) indult el táborukból. 
Akkor már Margum apraja-nagyja ott tolongott a város falain, várta az érde
kesnek ígérkező találkozót. Kíváncsiságukat fokozta az az előérzet, hogy - ha 
közvetve is - , de az ő sorsukról is szó esik. 

Margum helyrajza. 
Múlt századi felvétel 

A megerősített, magas falakkal körülvett városka keleti, nehéz tölgyfa
kapuja előtt lovasokból és legionárusokból álló kisebb csapat őrködött. 
A Viminacium felé vezető kövesút északi felén, azon a részen ahol az út 
két oldalán elhelyezett áldozati- és sírkövek sora véget ér, állították fel a 
díszes, finom kidolgozású bizánci sátort, amely körül karéjban helyezkedett 
el a kisszámú, de jól felfegyverzett testőrség. A sátortól körülbelül egy 
stadion (kb. 200 m) távolságra, a Duna felé elterülő mezőn, egy kis kiemel
kedőn volt a hun küldöttség számára a hófehér nemezzel borított nagy jurt. 
A jurt mögött ott voltak bozontosnak tűnő apró lovaikon a hun kíséret fegy
veres tagjai. 



Amikor Bléda és Attila az őket kísérő néhány főemberrel és hivatalnokkal 
(írnokkal és tolmáccsal) bevonult az előző nap felállított jurtba, a város kapujában, 
kürtszó kíséretében küldöttsége élén megjelent Plüntász is. Méltóságteljesen 
lépdelt sátráig. Előre megbeszélt jelre egyszerre indultak el a küldöttségek arra a 
helyre, ahol egy földbeszúrt zászló és egy lándzsa jelezte a tárgyalások színhelyét. 
Bléda és Attila lovaikon, a bizánciak pedig továbbra is gyalog mentek. Látva, hogy 
a hunok nem szállnak le a nyeregből, a bizánciak megálltak. Megálltak a hunok is, 
és megelőzve a bizánciakat, rögtön előreküldték a gyalogos Szkottászt, hogy 
érdeklődje meg a zavar okát. A bizánciakat az érdekelte, hogy a hunok miért nem 
szállnak le lovaikról. Kérdésükre Attila válaszát vihette, aki úgy döntött, lovaikon 
maradva fognak tárgyalni. Ettől a szándékuktól el nem állnak. Plüntász meg
alázónak találta a helyzetet, és a legszívesebben visszafordult volna. Míg panasz
kodtak, a hunok türelmesen várakoztak. A közjáték elég hosszú ideig tartott, csend 
volt, és csak néha hallatszott a lovak prüszkölése és dobbantása, vagy a lószer
számok bőrrészeinek halk nyikorgása. A kíséretek mindkét oldalon feszült figye
lemmel várták a fejleményeket, a falakon egyesek hangosan imádkozni kezdtek. 
Már-már úgy tűnt, hogy a találkozó kudarcba fullad, végül a bizánci küldöttség 
vezetői elhatározták, hogy szakítanak a szigorú diplomáciai szabályokkal, 
maguk is lóra ülnek, és úgy tárgyalnak a „szkítákkal". Előállítottak két dí
szesen felszerszámolt lovat és a két csoport végül is elindult a zászló és lándzsa 
felé. A szemlélők fellélegeztek. 

Hat-hét ölnyire (kb. 10 méterre) álltak meg egymástól. A két bizánci két lo
vassal, egy írnokkal és egy tolmáccsal, a két hun viszont csak a fordítóval. 
A többiek 15-15 öl távolságra mögöttük foglaltak helyet. 

A szokásos üdvözlő szavak és ajándékok cseréje után vontatottan indultak meg 
a tárgyalások. Figyelmesen hallgatták egymás mondanivalóját. Epigenész, Plün
tász kísérője, akinek diplomáciai képességeiről Konstantinápolyban legendák ke
ringtek, egy kicsit elbizakodottan kezdett belebeszélni a főleg Bléda és Plüntász 
között folyó párbeszédbe, de Attila egy-két éles megjegyzésével hamar lecsillapí
totta; látta, hogy feleslegesen fondorkodik és okoskodik, a barbárok nem esnek ke
lepcébe. Attila keveset beszélt, de amit mondott, azt nagyon határozottan tette, 
amellett meglepően jól ismerte a bizánciak gyenge pontjait. Plüntász, aki azzal a 
megbízással utazott a Duna partjára, hogy esetleg vállalja a régebbi kötelezettsé
geket, megrökönyödve hallgatta a hunok követelte újabb, sokkalta nehezebb fel
tételeket. 

Blédának a háttérből előlépő szóvivője pergamentekercsről olvasta köve
telményeiket: 



- a rómaiak kötelezzék magukat, hogy nemcsak újabb hun (és vazallus) szö
kevényeket nem fogadnak be, hanem a régebbieket is kivétel nélkül, va
gyonukkal együtt az Isztrosz (Duna) bal partjára hazatoloncolják; 

- a rómaiak visszajuttatják mindazokat a foglyokat, kiket a hunok ejtettek 
foglyul, és akik időközben megszöktek. Esetleg mindegyikért fizetnek 
nyolc arany váltságdíjat; 

- azokkal, akikkel a hunok hadakoznak, a rómaiak szövetséget semmi szín 
alatt nem köthetnek; 

- a rómaiak erősítsék meg egy régebbi szerződés feltételeit, amely szerint: 
bizonyos kereskedőhelyeken a hun kereskedők jogai sérthetetlenek; 

- az előbbi feltételt kiegészítve a hunok követelik, hogy az ő kereskedőik 
jogait egyenlítsék ki a római kereskedőkével és szavatolják a hun kereske
dők biztonságát a római területeken; és végül 

- a rómaiak kötelezzék magukat, hogy a Rua fejedelem alatt fizetett 350 font 
arany évi adó („ajándék") összege ezentúl 700 font arany legyen! 

Plüntász elképedt a követelések hallatán. Ilyesmire nem számított. Minden 
feltétel teljesítése nehézségbe ütközött volna, de különösen az utolsó hang
zott fájón. 700 font arany! Mit akarnak ekkora kinccsel ezek a „szkíták"? 

Az adót a bizánciak aranysolidusokkal fizették. Hódmezővásárhely közelében 
egy leletben 1439 darabot találtak 



Hidegvérűen kezdte ellenvetéseit, de biztonsága elhagyta, amikor Attila az 
eredménytelen tárgyalások esetére hadjárat lehetőségét helyezte kilátásba. 
Hadjárat, most, amikor a gabona a földben van, amikor úgyis temérdek baj és 
veszély fenyegeti Bizánc gazdasági egyensúlyát?! Belátta, hogy hiábavaló 
minden igyekezete, beletörődött hát a változtathatatlanba. Kiszámította 
magában, hogy még ilyen áron is érdemes békét tartani a hunokkal: tulajdon
képpen már a császár előtti védőbeszédre készült. 

Mindenbe beleegyezett. 
Az írnokok ott a helyszínen megszerkesztették a szerződés két példányát, 

amit a meghatalmazott kancellárok írtak alá. 
Dél volt. Ebédidő. 
A küldöttségek a szokásos búcsúszavak kíséretében váltak el egymástól, 

visszavonultak. Az egyik oldalon a siker feletti öröm, a másikon pedig a le-
törtség és a tehetetlen düh vett erőt. Nehezen tudták visszatartani érzéseiket, 
mégis méltóságteljesen lovagoltak vissza. 

így értek véget a margumi tárgyalások. 



VI. 
A T T I L A K O R A 

Újabb támadások Bizánc ellen 

Amíg a hun birodalom élén - Attilával az oldalán - Bléda áll, a hunok kül
politikája racionálisnak és megfontoltnak mondható. Az utolsó nagy hadjárat 
során, amelyet 440-442 között vezettek a más ellenséggel lekötött Bizánc ellen, 
ismét szörnyű pusztításokat vittek véghez, s módfelett előnyös szerződést sike
rült kötniük ellenfelükkel. A korábban megállapított évi aranyadót, valamint 
a harcosok és közrendűek háborús jövedelmét is lényegesen megemelték. Ők 
viszont a hadifoglyok váltságdíját 8 aranyról 12 aranyra növelték. 

Áramlott tehát az arany Bizáncból az Alföldre. C. D. Gordon történész szerint 
a hunok 450-ig összesen 22 000 font, közel 10 000 kilogramm aranyat kaptak 
váltságdíj fejében. Ez ma körülbelül 100-120 millió dollár értéknek felelne 
meg. 

Az említett nagy hadjárat a hunokra jellemző módon kezdődött. Először, 
440-ben, megtámadtak és elfoglaltak egy Duna menti katonai erődöt, amiért 
a keletrómaiak élesen tiltakoztak. A hunok azonban erre vádaskodással felel
tek. Azt állították, hogy Margum város püspöke átjött a Dunán a hunok földjére 
(a mai bánáti oldalra), és ott fejedelmi sírokat raboltatott ki. Ezért a bűnéért 
a püspök kiadatását követelték. Konstantinápolyban azonban vonakodtak 
eleget tenni a követelésnek, mire háborút helyeztek kilátásba. Az udvar ekkor 
beleegyezett az extradícióba. A püspök azonban időközben megegyezett 
a hunokkal és bizonyos biztosíték ellenében a hun csapatokat beeresztette 
Margumba. A hunok a várost, ígéretük ellenére, kirabolták és felgyújtották, 
a lakosságot pedig rabláncra fűzve elhajtották. A püspök mártírhalált halt -
keresztre feszítették. Ezután a Delibláti-homokpuszta déli szélein összesereg
lett hun haderő átkelt a Dunán és elsőnek Vinaciumot (Kostolac) foglalta el és 
döntötte romba. Azután Singidunum (Belgrád) erődje esett el, majd a követ
kező, 441. évben megadta magát Sirmium (Sremska Mitrovica) is. Ezeknek 
a városoknak életben maradt lakói is rabszolgasorba kerültek. Sorrendben 
Naissus (Niš), Serdica (Szófia) és Philippopolis (Plovdiv) következett, a hunok 
mind elfoglalták és elpusztították. Naissusban például, ebben az egykor nagy 



és virágzó városban, Priszkosz leírása szerint, hét évvel az ostrom után is 
csak itt-ott ténfergett néhány beteg ember. 

Amikor a hunok az Égei-tenger mellékét kezdték fosztogatni Konstanti
nápoly kénytelen volt békét kérni. Ez a béke azonban nagyon sokba került: 
évi 2100 font adóra kötelezték magukat, és egy tételben még 6000 font aranyat 
is ki kellett fizetniük. Ezenkívül minden fogolyért váltságdíjul, ha hozzátar
tozója vagy rokona élt, fejenként további 12 aranyszolidust követeltek. 

Ez, az első anatoliuszi béke néven ismert megegyezés volt az utolsó előtti, 
amelyet a hunok és a bizánciak még mint többé-kevésbé egyenrangú felek kö
töttek. Röviddel utána Attila - megszabadulván uralkodótársától, Blédától -
a hunok külpolitikájában még az addiginél is agresszívebb kurzust vett fel. 

447 január 27-én szörnyű erejű földrengés rázta meg Konstantinápolyt. Az 
addig oly hasznos szolgálatot tevő városfal, az úgynevezett teodosiusi fal na-

Az úgynevezett Teodosiusi Fal Konstantinápolyban 



gyobb része leomlott, 57 torony hevert romokban, és a főváros egyszerre na
gyon sebezhetővé vált. Attila megragadta a kínálkozó alkalmat, félrerúgta 
a szerződéseket, és általános támadást indított. A hunok a korábbiaknál is na
gyobb pusztításokat vittek végbe, és állítólag hetvennél több várost tettek 
tönkre. Feljegyezték, hogy az addig megkímélt kolostorokat is feldúlták, és 
hogy a szentek sírjait és a templomok kriptáit is feltörték. Minden ok nélkül 
pusztítottak és gyilkoltak, panaszolják a krónikaírók, akiknek a tudósításait 
a Balkán területén végzett régészeti ásatások eredményei nagy részben alá is 
támasztják. 

A hadjáratok idején elkövetett későbbi pusztítások és kegyetlenségek követ
keztében a szenvedő fél körében állandóan nőtt a félelem, a kiszolgáltatottság 
érzése, de nőtt az a gyűlölet is, amelyből a későbbi történetírás is bőven átvett. 

Nem a hitszegés, az embertelen kegyetlenkedés védelmére hozzuk fel, inkább 
csak a tisztánlátást és a tárgyilagos ítélethozatalt szándékozzuk elősegíteni az 
alábbi tudományos érveléssel, amelyet M. D. Sahlins nyomán így lehetne össze
foglalni: 

- A törzsi erkölcs különbözik a civilizáció moráljától; az egyik oldalon viszony
lagos és szituatív normákat találunk, a másikon univerzális imperatívumo-
kat. Törzsi keretek között egy cselekedet önmagában nem jó és nem rossz, azon 
múlik, hogy ki a személy, akit érint. Más javait vagy feleségét eltulajdonítani 
bűn a saját közösségen belül, de kívülállóval szemben érdemnek is számíthat -
főleg háború idején. 

- A törzsi társadalom „háborús beállítottsága" nem valami belső rossz 
hatására kristályosodik ki. A „háború" szót a háborúskodás értelmében kell 
használni. Elsősorban nem mint „csatákat", hanem mint általános készséget és 
jogot, hogy az ember harcoljon, ha szükséges. A törzsi társadalom tagjai vagy 
csoportjai fenntartanak egy bizonyos jogot és potenciális hajlandóságot, hogy 
biztonságuk, jólétük és dicsőségük érdekében erőszakhoz folyamodjonak. 

A háborúskodásban egy alternatíva van: nagylelkűnek lenni, vagy késznek 
lenni a harcra. Nincs a törzsi társadalmakban középút, csak tökéletes bizalom 
vagy tökéletes bizalmatlanság létezik. Az „idegen" szó egyes ma élő törzsek
nél azt is jelentheti például, hogy „nem rokon". Sőt, szélsőséges esetekben 
(Fidzsi szigetek) azt is, hogy „ellenség". Valaki, akit meg szabad enni! 

Az „incidenseket" követően végül mindig tárgyalások következtek, amelyek
nek menetét Attila mindegyre újabb, teljesíthetetlen követelésekkel terhelte. 
Egyebek között a Dunától délre elterülő területeken ötnapi járóföld szélességű 
üres sávot, lakatlan gyepűt követelt, ezenkívül, állandóan visszatérő refrénként 



azt ismételgette a bizánciaknak, hogy nem szolgáltatják vissza szökött alatt
valóit, akik politikai okokból náluk kerestek menedéket. A két fél közötti 
viszonyt az állandó feszültség, a bizonytalanság jellemezte. 

Az V. század negyvenes éveinek végére Attila országán belül már teljesen 
megszilárdította hatalmát, úgyhogy figyelmét maradék nélkül a külpolitikai 
problémák felé fordíthatta. Központi szállásán ennélfogva nagyon élénk dip
lomáciai élet zajlott; mindenfelől érkeztek a küldöttségek és indultak sokfelé 
a hun delegációk. Érthető módon különösen Bizánccal voltak jelentősek a kap
csolatok, Konstantinápoly és a Tisza-Maros vidék között gyakoriak voltak 
a diplomáciai karavánok. 

Egy utazás „Hunnia" területén 

Magasrangú küldöttség tagjaként járt a hunoknál a már korábban említett 
Priszkosz Rhétor, a görög történetíró-diplomata. Az utazása közben szerzett 
tapasztalatait írásba foglalta. Bár az eredeti kézirat elveszett, nagyon fontos 
részletei átiratokban megmaradtak az utókor számára. Adatai az Attila-kori 
hun birodalom tanulmányozásának nélkülözhetetlen forrását képezik. Prisz
kosz annak a küldöttségnek volt tagja, amelyet Maksziminosz vezetett 448-ban 
(vagy 449-ben). A történetíró a Balkán-félszigeten, bizánci területen át megtett 
út egyes eseményeit írta meg, de említést tett az előző évben lezajlott hun 
hadjárat okozta pusztításokról és a már hun területen történt eseményekről. 

Az említett küldöttség a mai Kostolac környékén ért a Dunához. „.. . ezután 
barbár révészek olyan csónakokban, amelyiknek mindegyike egy-egy levágott 
és kivájt fa volt, átszállítottak bennünket a folyón. Nem számunkra készítették 
a csónakokat, hanem sok barbárt szállítottak át rajtuk, akikkel útközben szem
betalálkoztunk. Attila tudniillik át akart jönni állítólag vadászni a rómaiak 
területére, de valóságban háborút tervezett azon ürüggyel, hogy nem adták ki 
neki az összes szökevényeket. 

Miután az Isztroszon átkeltünk és a barbárokkal együtt mintegy 70 stadi
onnyira (kb. 13 km) haladtunk, egy mezőn meg kellett állapodnunk, hogy Edi-
káék jelenthessék Attilának jövetelünket. A bennünket vezető barbárok velünk 
maradtak. Estefelé evés közben közeledő lovak dobogását hallottuk, és meg is 
jelent két szkíta, és Attilához hívott bennünket. Mi meghívtuk őket ebédre, 
mire ők leszálltak lovaikról és jóllaktak nálunk, másnap pedig utunkon tovább 
vezettek bennünket. 



Nomádok tábora. XIX. századi rézkarc 

Attila sátraihoz - volt neki nem egy - kilenc óra tájban érkeztünk meg 
(délután háromkor). Egy dombon akartuk sátrunkat felütni, de ott volt egy
néhány barbár, és nem engedte meg, mert Attiláé sík földön volt. Miután a ne
kik tetsző helyen megtelepedtünk, jött Edika, Oresztész, Szkottász és más 
előkelő szkíták, és kérdezték, mit akarunk elérni követségünkéi. 

Később Attila értünk küldte egyik főemberét. E l is mentünk sátrába, melyet 
körös-körül barbár sokaság őrzött. Bejutottunk, s Attilát fából készített széken 
ülve találtuk. Míg mi székétől kissé távolabb állottunk, addig Maksziminosz 
közelebb menve köszönt a barbárnak és a császár levelét átadva előadta, hogy 
jó egészséget kíván neki és hozzátartozóinak. 

Ez azt felelte, hogy úgy legyen a rómaiaknak is, amint nekik kívánják. Ekkor 
Vigilász felé fordul (a követség egyik tagja, akiről Attila megtudta, hogy egy 
bizánci főember megbízásából merényletet akar ellene elkövetni) és lehordja 
szemtelen állatnak, mert eléje merészelt jönni, holott ismerte a békére vonatko
zólag vele és Anatolisszal történt megállapodásokat, vagyis, hogy hozzá addig 
ne jöjjenek követek, amíg a rómaiak ki nem adták az összes szökevényeket. 
Vigilász azt erősítette, hogy szkíta fajból nincs szökevény a rómaiaknál, mert 
az illetőket már kiadták. 

Attila még inkább megneheztelt, erősen korholta és emelt hangon azt mondta, 
hogy karóba húzatná és madarak étkéül vettetné, ha a követség törvényét nem 



sértené az, hogyha aljasságát és szemtelen beszédét ily módon büntetné. Mert 
szökevény az ő népéből van ám a rómaiaknál sok. És névsorukat írnokaival egy 
papírlapról le is olvastatta. 

Ezek után távozásra szólította fel Vigilászt, Maksziminoszt pedig felszólí
totta (aki akkor még nem tudott a tervezett merényletről), hogy várjon, mert az 
ő közvetítésével akar felelni a császárnak a levél dolgában. Azután az aján
dékokat kívánta. 

Át is adtuk, miután sátrunk felé haladva, minden szavát meghánytuk-
vetettük." 

Annak idején így festhetett tehát egy diplomáciai fogadás Attila előtt, tele 
drámai feszültséggel és taktikázással. 

Ezek után a bizánciak folytatták útjukat Attila „fővárosa" felé. Arra a köz
ponti településre igyekeztek ahol a fejedelem olyankor tartózkodott, amikor 
országa külföldi kapcsolatainak ügyes-bajos dolgait intézte, ahol a különböző 
irányból érkező küldöttségeket fogadta. 

Hol lehetett ez a nevezetes központ? 
Hogy valahol a Tisza mellékén kell keresni, ezt egyik kutató sem vitatja. Bár 

ezzel az izgalmas kérdéssel már elég sokan foglalkoztak, pontos helyét minded
dig nem sikerült megállapítani. Priszkosz írása sajnos nem eléggé precíz. De 
a kutatást folytatni kell. A feladat nem könnyű, de nem. is látszik kilátástalan
nak, mert az adatok, mindenekelőtt a folyónevek, elméletileg megfogható 
támpontot nyújthatnak. Legutóbb Csallány Gábor közölt ilyen tárgyú tanul
mányt. Bár állításaival nem lehet teljesen egyetérteni, érdemes megismerkedni 
vele. 

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni Priszkosz adatait - mondja Csallány -
utazásának arról a szakaszáról, amely a Dunán való átkeléssel kezdődött. Még 
aznap, amikor áthajóztak rajta körülbelül 13 kilométert (70 stadiont) tettek 
meg északi irányban. Másnap majdnem állandóan úton voltak, mielőtt elérték 
volna Attila menetoszlopát. Azután „.. .egy napig ott mardtunk és másnap 
elindultunk Attilával együtt a vidék északibb részeire. Bizonyos távolságra 
együtt haladtunk a barbárral, majd a bennünket kalauzoló szkíták utasítása 
szerint más útra tértünk, mivel Attila egy faluba szándékozott menni, hogy ott 
nőül vegyen egy Eszkám nevű leányt, akit - noha már sok felesége volt - , 
szkíta szokás szerint szintén elvehetett. 

Ettől kezdve rónaságon húzódó sík úton haladtunk és hajózható folyókra 
akadtunk, amelyek közül az Iszter (Duna) után a Drékon, Tigász és a Tifeszáz 
voltak a legnagyobbak. Ezeken fatörzsből kivájt csónakok vittek át bennünket, 



amilyeneket a folyók mellett lakók szoktak használni. A többieken tutajokon 
keltünk át, amiket a barbárok e mocsaras helyeken szekereiken szállítanak. A 
falvakban különféle élelmiszereket készítettek számunkra, kenyér helyett kö
lest, bor helyett pedig méhsört. A kíséretünkben levő szolgák is kaptak kölest 
és árpából készült italt, amit a barbárok kumisznak neveznek. Miután jó 
hosszú utat megtettünk, este sátort vertünk egy tó mellett, amelynek iható 
vizéből szoktak meríteni a szomszéd falubeliek. 

Egyszerre szél és vihar támadt, mennydörgéssel, villámlással és sűrű zápor
esővel, amely nemcsak sátrunkat forgatta fel, hanem összes felszerelésünket is 
a tó vizébe sodorta. Megrettenve az eget betöltő égiháborútól és a velünk tör
téntektől, elhagytuk ezt a tájékot és különváltunk egymástól. Amennyire 
a sötétben és az esőben lehetett, ki-ki azt az utat választotta, amelyet alkalmas
nak gondolt. Megérkezvén azután a közeli falu kunyhóiba, összetalálkoztunk 
és nagy kiabálással kerestük elhagyott holminkat. A szkíták erre a zajra föl
pattantak és nádat gyújtottak. Mire világosság támadt. Azután megkérdezték, 
mi bajunk, hogy úgy kiabálunk. A velünk levő barbároknak azon feleletére, 
hogy a vihar okozta ezt a zavart, magukhoz hívtak, vendégszeretettel fogadtak 
és csomó nádat meggyújtván, meleget csináltak számunkra. Hetednapra a ben
nünket vezető szkíták felszólítására megállapodtunk egy faluban, minthogy -
amint mondták - Attila azon falunkba fogja útját venni és nekünk utána kell 
mennünk. 

Néhány folyón átkelvén megérkeztünk a legnagyobb faluba, ahol Attilának 
valamennyi közül leghíresebb szállása volt, fából és gyalult deszkából össze
illesztve és fakerítéssel körülvéve, amely nem biztonság végett, hanem csak 
dísznek volt ott. A királyé ott Onegészioszé vált ki, amely szintén fakerítéssel 
volt ellátva, de nem tornyokkal is díszítve, mint Attiláé. Nem messze a kerí
téstől fürdő volt, amelyet az Attila után a szkíták között leghatalmasabb 
Onegésziosz építtetett. A hozzá való követ a pannonok földjéről hozatta, mert 
semmijük, sem kövük, sem fájuk nincs az e tájon lakó barbároknak." 

Csallány Dezső aprólékosan elemzi Priszkosz leírásának minden felhasznál
ható részletét. Sorra veszi az Isztroszon (Dunán) való átkelés után említett 
három folyót, a Drékont, a Tigászt és a Tifeszászt, valamint azt a nagyobb tavat 
is, amelynek partjain a görögök a vihar következtében olyan kellemetlen 
éjszakát töltöttek. Elképzeléseibe megkísérli beleilleszteni azt az előbbiek 
mellett csak mellékesen említett „néhány folyót" is, amelyeken Priszkoszék, 
mielőtt Attila palotájához megérkeztek, szintén átkeltek. 

Végeredményben a nagy tavat a mai Rusanda-tóval azonosítja (Zrenjanin 



mellett), míg a három folyót a Temessél, a Tiszával és a Hódmezővásárhely alatt 
kanyargó Dilinka nevű érrel. A hét nap alatt a Dunától északra megtett utat 
vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy a hunok központja, Attila legjelentő
sebb szállása és palotája Szentestől északra a Tisza és a Körös által közrefogott 
földterületen volt. 

Ezzel ellentmond Szeremlei Sámuel véleményének, aki 1898-ban a Száza
dokban közölt tanulmányában Hódmezővásárhelyt jelölte meg Attila városá
nak lehetséges helyeként. Ő ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy 
a Hódmezővásárhely közelében található Nagytatársánc nevezetű ismeretlen 
korú földvár foglalta magában a Priszkosz említette nagy falut. 

Salamon Ferenc még korábban valahová Szeged környékére képzelte ezt a 
központot. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban Bóna István Salamonnal hasonló 
véleményen van, és abból indul ki, hogy a nomád birodalmakban a település
szerkezetben mindenhol fel lehet fedezni a centralizmust, vagyis, hogy az ural
kodó nép szállásterületei mindig az alávetett népek és törzsek között van, köz
ponti helyen foglal helyet. Ennek a területnek egyúttal stratégiailag is a legjobb 
pozícióban kell lennie, ami viszont nem minden estben felelt meg a földrajzi 
középpontnak. Szerinte a hunok alföldi településének központja a Krassó-
Szörényi érchegységgel, az Al-Dunával, a Tiszával és Marossal körülhatárolt, 
bővizű folyóktól öntözött (Aranka, Galacka, Bega, Temes) bánáti síkságon, 
a Szerémségben és a Duna-Tisza köze déli felén, inkább a Tiszához közelebb eső 
vizenyős-mocsaras területen volt. Tehát itt, a Szeged-Makó-Temesvár három
szögben, vagy a Tisza átellenes oldalán, Bácskában, de mindenesetre szállás
területük északnyugati csücskében feküdt valahol Attila központi táborvárosa. 

A téma egyébként már régebbről aktuális. Egyes középkori krónikák pél
dául, és nyomdokain Bonfini, Mátyás király udvari történésze is, egyértelműen 
Budára helyezi Attila székhelyét. Történtek a múlt század folyamán kísérletek 
olyan irányban is, hogy bebizonyítsák, miszerint Debrecenben, illetve Jász
berényben, sőt, valahol Erdély területén volt Attila városa. Egy XVIII. szá
zadban élt történész a Kárpátokon kívül, Moldvát jelölte meg Attiláék köz
pontjául. 

Az említettek közül az igazsághoz legközelebb talán Salamon Ferenc állt, aki 
Szeged környéke mellett foglalt állást. Végérvényesen, persze, csak régészeti bizo
nyítékokkal lehetne a hipotézisek között rendet teremteni, és amíg ilyenek nem áll
nak rendelkezésünkre, csak spekulatív úton lehet a megoldást keresni. 

Mindenesetre nagy kár, hogy Priszkosz leírása csak átiratban maradt meg, 
és nem lehet többé ellenőrizni a kihagyásokat vagy elírásokat, azt azonban 



mégsem lehet megkerülni, hogy a küldöttség útja során biztosan átkelt a Ti
szán. És ha átkelt, akkor csak Bácska területén vihetett útja északi irányba. 
Azonkívül elhanyagolt földutakon, mocsaras, folyóktól átszabdalt területeken 
(Bánátban) nem lehetett az akkori közlekedési viszonyok között málhás lovak
kal, kocsikkal a Dunától Szentesig hét nap alatt megtenni a majd 300 km hosz-
szú utat. Arra is gondolni kell, hogy az őszi esőzések és tavaszi hóolvadások 
utáni ragadós, tiszántúli nehéz sarat bizonyára nem kedvelték az állandóan 
lovon élő hunok, viszont a túloldalon, a folyó nyugati partján kitűnő homokos 
területek álltak a rendelkezésükre. Egyébként az sem mellőzhető tény, hogy az 
egyik hun előkelőség sírját a Duna-Tisza közén, tavakkal tarkított homok
buckák között, Nagyszéksóson találták meg. 

Attila a görög követséget tehát valahol Horgos és Szeged táján, a Tisza köze
lében fogadhatta. 

Életképek 

Akármennyién is lehettek a hunok, az a mérhetetlenül nagy terület, amelyet 
hatalmuk delelőjén, Attila uralkodása idején kezükbe tartottak, egyszerűen el
nyelte őket. Fel kellett aprózódniuk a vazallus népek tömegében, hogy ellenőr
zés alatt tarthassák őket. Következésképpen régészeti hagyatékukat szét
szórva, más elemekkel keveredve lehet csak megtalálni, és akkor is elenyésző 
mennyiségben. Ezek alapján, mindennapi életükről ma még nem lehet teljes 
képet rajzolni. A tények megelevenítéséhez egyelőre a képzeletre is szükség 
van. Mint volt Arany Jánosnak is: 

Majd tiszta fehér mént, kin nem vala szeplő, 
Kantár soha nem tört, nem nyűgözve gyeplő, -
Ilyen lovat ólból pányván kivezettek, 
Onnan hol az oltár szent állati ettek. 

Kardját az öreg pap kés módra fonákul 
Markolva döfé, hol rengő szügyi tágul, 
Messze kirántotta szablyával a vérét; 
Bíbor szalag oztán tarkázta fehérét. 



Összerogyott a ló. Most a garaboncok 
- Mint keselyű had gyül taglani új koncot -
Bőrét lefeszítek, johait fölmetszek, 
Nézni a nézőknek oltárra helyezték. 

Arany János: Buda halála (részlet) 

Mint minden népnek, a hunoknak is voltak vallási, illetve évszakokhoz vagy 
eseményekhez kötődő ünnepeik és ünnepélyeik. Játékaik számunkra, sajnos, 
talán örökre ismeretlenek maradnak. Biztosan voltak íjász-, lovagló- és só
lyomversenyeik és talán még állatviadalaik is. Az ismert dolog, hogy szenvedé
lyes kockajátékosok voltak. Mint a pusztai emberek általában, valószínűleg 
szerettek csereberélni, és a csere öröméért feltehetően szívesen hoztak áldoza
tokat is; szebb, gazdagabb díszítésű tárgyakat is odaadtak hitványabb, de 
újabb darabért. Hevesebb vérmérsékletű személyek csereberéléskor vagy 
hazárdjáték közben össze is vesztek. - Hadd tudja meg az örökkévaló ég! -
hangzott el a szentencia és ha azért a másik fél túlságosan megsértődött, és tőrt 
rántva komolyabb kárt okozott felebarátjában, vagy úgy vágta fejbe, hogy az 
sérüléseibe netán belehalt, akkor a szokások biztosan megkövetelték a bosszú
állást. A vérbosszú szelleme, ha egyszer elszabadult, akkor mint valami járvány 
söpört végig. Későbbről ugyan, de maradtak ránk a pusztai nomádok életéből 
erre vonatkozó utalások. 

Míg öt körmötök el nem vásik, 
Mind a tíz ujjátok el nem kopik, 
Ne szűnjetek bosszút állni 
Ne szánjátok, ki megsértett. 

(Képes Géza fordítása) 

olvashatjuk A mongolok titkos történetében. 
Képzeletünkben látogassunk meg most egy kis hun települést, mondjuk vala

hol a Tisza ártere közelében. 
A jurtok szétszórva lapulnak a földhöz, mint nagy fehér vagy szürke gombák. 

Tőlük távolabb, egy fa mellett álldogál néhány felszerszámozott ló, azok mellett 
pedig körülguggolva a hevenyén elsimított játékfelületet, kockát forgat három 
fiatalabb férfi. Az egyik tekintélyesebb méretű jurt mellett álló kétkerekű kocsi 



Nomád pásztorok jurtjai századunk közepén. Mongólia 

árnyékában idősebb férfiak a földön ülve beszélgetnek. A jurtokból kihallatszó 
zajok a bent ügyködő nők jelenlétét árulják el, míg két idősebb asszony kezdet
leges szövőszéken vastag gyapjúszőttes szálait bújtatja a kifeszített fonalak kö
zé. A kora tavaszi délutáni napsütésben más a kissé hullámos mezőt távolabb 
lezáró erdősávon kívül nem is látszik. 

Az árnyékban ülő férfiak hadjáratokról beszélnek. Ketten viszik a szót, meg
fontoltan, lassan - szinte érdektelenül. Az egyik közülük az előző évi hadjára
tok alkalmával keleten a Tanais (Don) felső folyása táján küzdött az akaci-
rokkal, a másik pedig délen, Naissus (Niš) és Serdica (Szófia) táján hadakozott 
a rómaiak ellen. Harcokra, az elesett bajtársakra és a zsákmányra emlékeznek. 
Majd csönd. Egy idő múlva, miközben csak a közeli lovak unatkozó dobban-
tásait, egy távolabbi nyerítést, a kumiszos bödönök ütemes döngését és a velük 
dolgozó asszonyok csevetelésének foszlányait lehetett hallani, másra terelő
dött a szó. Azokra az eseményekre, amelyek néhány évvel ezelőtt az egész csont 
(törzs) létét fenyegették. Nehéz idők voltak, rossz még rágondolni is. 

A tavasz száraz volt, a havat napok alatt eltüntette a keleti szél, és a nyár is 
korán, kegyetlen forrósággal lepte meg őket. A legelők gyorsan kimerültek, 
a jószág legyengült, és mintha mindez nem lett volna elegendő, rájuk törtek 
a „rossz szellemek". Az állatállomány nagy része járványban pusztult el. Szeren
cse, hogy közbejött a boiszkuszok árulása, akiknek a jószágát Attila elvette és 
jó magatartásuk miatt annak egy részét az ő csontjuknak adta. 



Miközben a beszélőt hallgatták, ketten is nekifogtak „borotválkozni"; gyér 
szakállukat csipesszel kezdték tépni. Egyik kezükkel a szőrszálakat keresgélve 
szórakozottan tapogatták arcukat, amelyeket azután a csipesszel hirtelen 
rántással kitéptek. . 

Újabb csend azért következett be, mert a távolban egy ismeretlen lovas tűnt 
fel. Ruhájáról látták, hogy hun harcos, de csak közelebb érve állapították meg 
ló- és ruhadíszeiről, hogy egy távoli, egészen a Maeotis táján tanyázó csonthoz 
tartozik. Egyenesen a tábor rangidősének, a legkiemelkedőbb halmon álló jurt-
jához léptetett. Fáradtnak tűnt. Haditáborból érkezett, ez a lovának jobb füle 
mellett billegő piros bojtról látszott. Hogy hírvivő, azt a süvegére illesztett 
sastollról lehetett megállapítani. Lováról, melyet ott is hagyott, a jurttól 
távolabb szállt le. Ostorát és fegyvereit a bejárat mellett tette le és csak azután 
lépett a helyiség hűs belsejébe. Miután leeresztette maga mögött az ajtó nyílását 
elzáró szőnyeget, néhány pillanatig semmit sem látott, mert a majdnem zárt 
tetőnyíláson át kevés fény szüremlett a sátorba. Hunyorgott és csak akkor vette 
észre, hogy a sátor mélyén egy idősebb ember hever szótlanul a széles ke
reveten. 

A jövevény meghajolt és várt. Eközben az a két asszony, akik addig bent tet-
tek-vettek, gyors léptekkel távoztak, a férfi pedig felülvén felszólította a 
jövevényt, hogy üljön le. Az kifordított jobb bokájára ereszkedett, és így várta 
a következő egy gondolatnyit ismét késő felszólítást. Az öreg szúrós szemekkel 
kémlelte a jövevényt, mintha ki szerette volna találni, milyen üzenetet hozott 
a rokon csont hírnöke. Végül kurtán üdvözölte, az pedig felállt, kis ajándékot 
szedett elő bő felső ruhája ráncaiból, előrelépett, átnyújtotta a „ház" urának, 
és ismét visszament előbbi helyére. Az a díszesen faragott csontlapot ujjai 
között lassan megforgatta, aztán a tenyerébe fektette, és most már szívélyesen 
invitálta beljebb a fiatal férfit. A hírnök ezután már otthonosabban foglalt 
helyet a jurt közepén pislákoló tűz elé terített kopottas, de még mindig szép, 
színes szőnyegen. Beszélgetni csak ezután kezdtek. 

A hír, amit hozott, kedvező volt, ezért a sátor és a tábor ura ott tartotta őt 
másnapig. Kumiszt ittak, beszélgettek, este pedig a rokonnak kijáró szeré
nyebb ceremóniával kiadós vacsorát fogyasztottak. Késő este, a tűz pislogó 
fénye mellett tértek nyugovóra. A hírnök a vendégoldalon kapott alvóhelyet 
a Jurt-rang harmadik helyén álló, fiatalos kinézésű asszonya mellett. A nőnek 
csak parázsló szemei árulták el az örömét. Ő tisztelhette meg a jövevényt azzal, 
hogy vele hálhatott. 

Az üzenet tulajdonképpen parancs volt. Két napon belül táborba kell vonul-



ni. Örült a ház ura, mert előre várta már ezt a hívást. Jól fog esni a mozgás, a 
duhajkodás a téli pihenés után. Lelke mélyén azonban komolyan latolgatta az 
esélyeket. Sokáig nem aludt el és a jurt nyitva hagyott kerek tetőnyílásán át el
merengve fürkészte a sokszor látott és számára oly ismerős csillagokat. Úgy 
vélte, hogy a csillagok és a hold állása határozottan a hun sikerek jegyében 
állnak. A tavasz második havában jártak, és feltételezte, hogy a Nagyúr ennek 
a hónak közepére tervezte a hadjárat megindítását. Hiszen akkor van éppen 
holdtölte, tehát ünnepnap, „szerencsés nap", a nagy vállalkozások megkezdé
sének napja. 

A hírnök hajnalban elvágtatott, a tábor férfitagjai pedig kora reggeltől kezd
ve készülődtek. Néhányan levágtattak a Nagy-tóig, hogy a ménesből kivá
logassák a legjobb hátaslovakat meg összeszedjék a vezetéklovakat. A többiek 
fegyvereiket készítették elő és próbálták ki, az útra szükséges elemózsiát 
csomagolták, nyílvesszőket faragtak, ellenőrizték a nyergeket, a szíjakat meg 
a lovak szerszámait. 

Mire a nap „az elöljáró ágya elé ért", vagyis, amíg a délutáni nap a jurta felső 
szellőzőnyílásán át, a sátor keleti felébe be nem sütött (a mi időszámításunk 
szerint délután 3-4 óra volt), addigra akár el is indulhattak volna. De azt csak 
másnap hajnalra tervezték. 

Jóval napkelte előtt keltek útra, természetesen éhgyomorral, hiszen hosszabb 
útra tele gyomorral nem lehet indulni. Az induláskor a gyerekeket kivéve min
denki ott volt az elöljáró sátra körül, búcsúztatták őket. Útközben több kisebb 
csapat csatlakozott hozzájuk, mind hunok voltak, akiknek útiránya megegye
zett az övékével; mindannyian a Nagyfejedelem, Attila táborába igyekeztek. A 
kijelölt helyre, az „Öt domb tóhoz" egy nap alatt elérhettek volna, lovaik 
pihentek voltak, útjuk azonban nem volt sürgős, a holdtöltétől is még néhány 
nap választotta el őket. Apró jurttáborokat és néhány földbe vájt házakból álló 
szarmata telephelyet hagytak maguk mögött, mielőtt estefelé egy nagyobb 
folyó mocsaras partjára értek. Láthatóan átkelőhely volt itt, de révészeket nem 
találtak. Mivel azokat a Nagyúr a Dunára rendelte, elhatározták, hogy ott töl
tik az éjszakát. Éhesek is voltak nagyon, meg azután ruháikat sem volt kedvük 
éjjelre eláztatni az átkeléssel. 

Lobogtak már tábortüzeik, amikor a gepidák egy jellegzetes lándzsás, paj
zsos, kardos csapata érkezett a révhez; ők is Attila táborába tartottak. Nem 
kellett tartani a viszálytól, hely is volt bőven, az újonnan jöttek mégis a folyó 
túloldalán ütöttek tanyát. 

Másnap délelőtt érték el a főtábort, amely egy bővizű, náddal és sással 



szegélyezett patak alkotta félsziget körül, mint egy hangyaboly terpeszkedett. 
A félsziget közepe táján egy kiemelkedő helyen állt Attila nagyméretű jurtja. 

Attila, az uralkodó 

„Anno ab inkarnacione Domini quadringentesimo primo, ab ingressu veru 
Hungarorum in Pannoniam anno XXVIII Hungari, sive Huni concordi volunta-
te Atylam filium Bendekuz..." 

A Képes Krónika kezdi így elbeszélni a hunok történetét, ami magyar fordí
tásban a következőképpen hangzik: 

„Az Úr megtestesülése utáni 401., a magyarok Pannóniába történt bejöve
telétől számított 28. esztendőben a magyarok, vagyis a hunok, a rómaiak 
szokása szerint, egyetértő akarattal királyul emelték maguk fölé Attilát, Ben
degúz fiát, aki előbb a kapitányok közé tartozott; ő pedig öccsét, Budát rendel-

Attila ábrázolása a Képes Krónikában 



te fejedelemmé és bíróvá a Tisza folyótól a Donig; magát a magyarok királyá
nak, a földkerekség rémének, isten ostorának neveztette." 

Isten ostora - Flagellum Dei. 

Midőn a hunok királya 
Forró hirkán pusztaságban 
Tölgy mély gyökerei közül 
Kivoná az oguz kardot: 

Rég elepedt szomjú nyelvként 
A kard vérre szomjúhozott 
És kígyóként hajladozott 
Attila kemény kezében. 

S nem akart hüvelyébe térni, 
Nem nyughatott hüvelyében, 
És kiszökkent hüvelyéből, 
Hogy vértől megrészegedjék. 

Részlet Ávetik Iszáhákján, örmény költő 
Attila és kardja című verséből. 
(Weöres Sándor fordítása) 

Attila kétségkívül a világtörténelem egyik legismertebb alakja. A múlt szá
zad híres történelemtudósa, Amédée Thierry, például a hunokról és más nomád 
népekről írt nagyhatású könyvében például azt állította, hogy Attila Nagy 
Sándorral és Július Caesarral minden idők legnagyobb uralkodója. Az átlag
emberek (és nem csak azok) körében a róla kialakult kép ennek ellenére még 
ma is nem csak nagyon hiányos, hanem meglehetősen torz is. Neve említésére 
majdnem kivétel nélkül a mondabeli hármas koporsóra asszociálnak, és a fel
szín alatt meghúzódó történelmi igazság tényeire már alig gondolnak. Egy-egy 
legenda esetleg még földerenghet emlékezetünkben, mint amilyen az Isten 
kardja, vagy Attila és Leó pápa találkozásáról szóló, de azokon túl a legtöbben 
vajmi keveset tudunk a hunok fejedelméről. 

Mérhetetlen nagy kár, hogy a hunoknak nem akadt egy Jordanesük, mint 
a gótoknak, vagy Paulus Diaconusuk, mint a longob ár dóknak, vagy egy Anony-



musuk, mint a magyaroknak. Egy krónikásuk, aki még ha a maga módján is, 
rögzítette volna az eseményeket. Akinek az írása talán ma megválaszolhatna 
néhány vitatott kérdést, akire tapogatózásaink közben támaszkodhatnánk. 

Megvilágíthatná például a két fivér, Bléda és Attila viszonyát, és azokat 
a részleteket is, amelyek az egyeduralomra törő Attila hatalomátvételét meg
előzték. Hun krónikás hiányában így elsősorban a gót Jordanesre vagyunk 
utalva, népszerű művére, a gótok történetére, a Geticára. 

„Attila, Mundzuk fia - írja Jordanes - , akinek testvérei őelőtte uralkodtak 
volt a hunokon, nagybátyja holta után testvérével, Blédával kezdett uralkodni. 
Hogy szándékát teljesíthesse, hatalmát testvérgyilkossággal nagyobbította, 
ekképpen minden rokona élete ellen törekedvén. Ő az irtóztató tett által növe
kedett ugyan, de azért gyalázatos véggel lakolt. Blédának álnok megölése után, 
aki a hunok nagy részének ura volt, az egész hun népet magához vonta és más 
népek számával is megerősödve, amelyeket hatalmában tartott, a világ első nem
zeteit, a rómaiakat és a vízigótokat is le akarta igázni" - állítja krónikájában. 

Habár egyes kutatók tagadják, általánosabb az a nézet, hogy Attila önkezé
vel végzett bátyjával. Igaz-e, amikor tudjuk, hogy a nomádok felfogása szerint 
főemberek vérét még politikai gyilkosság esetén sem szabad törzsbelinek kion
tania. A büntetés nemeztakaróba csavarás, megvadult ló után kötés vagy lo
vakkal való agyontaposás volt. De hát minden szabály alól van (volt) kivétel. 

Bléda és Attila tizenegy évet uralkodtak együtt és hosszú éveken át parázs-
lottak közöttük azok az ellentétek, amelyek a hun társadalom átszervezésének 
kérdései körül lángra is lobbantak. Jellemző, hogy kifelé nemigen mutatták 
a nézeteltéréseket, ellenfeleik ebből nemigen tudtak politikai tőkét kovácsolni. 
Ezt a Margum falai alatt a bizánciakkal kötött szerződés is bizonyítja, de 
a radikális törésnek egyszer be kellett következnie. 

A két testvér nemcsak politikai elképzeléseiben különbözött egymástól, ha
nem temperamentum és viselkedés tekintetében is. Blédáról egy jellemző kar
colatot őriztek meg a feljegyzések, amely szerint szerette a társaságot és az 
„udvari életet". Legnagyobb öröme egy Zerkon nevű sötét bőrű mór törpében 
tellett, aki akadozó beszédével, csúnya járásával, vaskos megjegyzéseivel 
és más idétlenségeivel szerfelett mulattatta. Attila viszont (ki nem állhatta Zer-
kont) mindig komoly volt, szinte megközelíthetetlen, meg tudta látni a prob
lémákat, és a helyes megoldások kutatása állandóan lefoglalta. Igazi uralkodó 
volt, míg Bléda a kényelmes, kedélyes, és talán kissé felületes keleti úr 
képében jelenik meg előttünk. 

Jordanes idézett szövege félreérthetetlenül tükrözi azokat az akadályokat, 



melyeket Attilának nagyratörő célkitűzései eléréséért kellett legyőznie. Nyil
vánvaló, hogy Bléda megölése heves ellentéteket váltott ki Attila és a népes 
rokonság között. Mindenekelőtt azért, mert teljesen elvetette a korábbi szoká
sokat - és egy kissé azért is - , mert eredetileg nem is választás útján került 
a hatalomra. 

Attila viszont a maga logikája szerint cselekedett. Már Bléda társuralkodója
ként, de még korábban is, láthatta a törzsi szervezet hátrányait a nyugati (ró
mai) államszervezettel szemben. Őt megelőzően a bizánci követek állandóan 
érezhették a szilárd „központi" hatalom hiányát, amelyikkel tartós megállapo
dásokat és szerződéseket lehetett volna kötni, és ezt a véleményüket bizonyára 
nem rejtették véka alá. Nehéz lehetett a számos törzsfőnöknek kedvében járni, 
és ez a tény egyfajta bizonytalanság forrása lett. Azonfelül az óriásira duzzadt 
területek kormányzásának feladatait a régi szervezet nem volt képes megolda
ni. Állandóan növekedtek a társadalmi különbségek, és a leigázott népek 
számának növekedése is súlyos gondokat jelentett. Mindez szükségessé tette az 
erősebb központi hatalmat. Ezért akart Attila a régin változtatni, és elhatá
rozását minden ellenállással szemben végre is hajtotta. Olümpiodorosz bi
zánci diplomata egyik jelentésében (412) még jelezte a törzsi rendszer meglétét. 
Priszkosz Rhétor viszont nem beszél már tanácsadó testületről sem (448). A 
törzsi szervezetnek tehát a priszkoszi tudósításban nyoma sincs. Az Attila által 
megszervezett új hun társadalomban az összetartó erőt többé nem a született 
törzsi arisztokrácia, hanem a választottak, a csatlósok képviselték, akiktől 
Attila feltétlen engedelmességet követelt. Közülük név szerint is idézhetünk 
néhányat: Onegésziosz, Szkottász, Berikosz, Edika, Eszlász, Oresztész, Ardarik 
stb. Ezek a csatlósok diplomáciai missziókat is végeztek, fegyvereikkel Attila 
mellett harcoltak. Attila testőrei voltak és katonai feladatokat hajtottak 
végre, valamint ők alkották a hadvezetőség magját is. 

A jelenség mögött még egy lényeges elemet lehet megsejteni; egy olyan nagy
ravágyást, amely már a Távol-Keleten jelen volt a legfelsőbb hun vezetők köré
ben, akik környezetüktől és még a kínaiaktól is megkövetelték, hogy vezérü
ket az Ég Fiának, vagyis sán-jünek tekintsék. Ez a hagyomány élt az európai 
hun társadalomban is. Az úgynevezett óbolgár királylajstrom ugyanis, amely
ben Imik, Attila legifjabb fia, az óbolgár birodalom megalapítója is szerepel, 
sok kihagyással bár, de egészen Mao-tunig nyúlik vissza. Azonkívül Attilának 
már fiatal korában alkalma volt kapcsolatba lépni előkelő, római nevelésben 
részesült személyekkel (Aétius), gyakran láthatott fényes küldöttségeket az or-
duban (a vezér szállásán) megfordulni, amelyeknek az élén tapasztalt, kifo-



Bizánci császár. Korabeli hímzés 

gástalanul viselkedő diplomaták álltak, és - végül - sokat hallhatott a konstan
tinápolyi udvarban uralkodó fényűzésről, az istenített császárról (akit ő, mel
lesleg, fegyvereivel rettegésben tudott tartani) és a császár környezetében dívó 
protokollról. Más részről azt tapasztalhatta, hogy a hun törzsi vezetők men
talitása egészen elüt attól, amit egy ilyen fényes udvartartás megkövetel. Ro
konai „földhöz ragadt" állattartóknak tűnhettek szemében, akik sohasem 
tudnának beleilleszkedni a császári etikett szabályai követelte életmódba. 

Ezzel szemben a germán vezérek és a római vagy görög területről szolgála
tába fogadott tisztviselők, disszidensek és kalandorok, többet tudtak e tekin
tetben nyújtani, mint a született hun törzsi arisztokrácia tagjai. 

Attilának hiú vágyálma lehetett, hogy olyan tiszteletben részesüljön, mint 
a római császár. Ezért követelte kitartóan, hogy a tárgyalások alkalmával 
a legelőkelőbb személyek jelenjenek meg előtte, azért fogadta el 446-ban 
a nyugatrómai udvartól a nagyon megtisztelő, de minden gyakorlati alapot nél
külöző „hadvezér" (magister militum) címet, és ezért követelte négy évvel ké
sőbb Honoriának, a nyugatrómai császár húgának a kezét is hozományul 
a császárság területének a felével. Az, hogy ő maga egyszerű öltözékben járt, 
fakupából ivott, nem bizonyítja a mondottak ellenkezőjét. Lehet, hogy leplezni 



akarta álmait, úgy tüntetve fel cselekedeteit, hogy azok csak birodalma alatt
valói jólétének növelését célozzák. Hiszen közvetlen környezetétől megköve
telte a fényűzést, a díszes ruhákat, arany és ezüst evőeszközöket, úgy, ahogyan 
Priszkosz leírásaiban láthatjuk. 

Attila viszonylag rövid ideig, csak nyolc évig volt egyeduralkodó, de királyi 
hatalma elődeinek jogait messze túlszárnyalta. Békéről vagy háborúról, életről 
és halálról döntött, béketárgyalásokat folytatott, vagy éppen fenyegetőzött 
mindenki beleszólása nélkül. Még azok sem avatkoztak bele dolgaiba, akik a 
legközelebb álltak hozzá. Jordanes írja: „királyok, különféle népek vezérei, 
testőrség módjára várták rendelkezéseit és ha szemével intett, mindannyian 
ellenvetés nélkül, de rettegés és félelem közt álltak elő és bizton teljesítették, 
azt amit tőlük követelt". Látható, hogy szinte isteni, földöntúli tekintély volt. 
Az akacírok egyik fejedelme, amikor Attila elé akarták citálni, a következő
ket mondta: „hogyan jelenhet meg egy ember az Isten előtt? Ha nem nézhet 
a napkorongra, hogyan nézhetne következmények nélkül az istenek legha-
talmasabbikára?" 

Attila a kiegyensúlyozott uralkodó benyomását keltette, aki nem beszélt so
kat, hanem inkább tekintetével irányított. Alattvalói tapasztalatból tudták, 
hogy akarata szent, és vele ellenkezni nem ajánlatos. Onegésziosz, a teljhatal
mú főúr azt nyilatkozta Maksziminosz előtt, amikor őt a bizánci császár ügyé
nek akarták megnyerni, hogy „... azt hiszik a rómaiak, hogy engem rá tudnak 
venni kérésükkel arra, hogy uramat eláruljam és elfeledkezzem szkíta neve
lésemről, feleségeimről, gyermekeimről és ne becsüljem többre Attila mellett 
még a szolgaságot is a római birodalomban nyerhető gazdagságnál?" 

A mongolok titkos történetében is e viszonyokról van szó: 

Hatalmas hadra sereg élén rontva, 
Hajadont, szép asszonyt, palotasátrat, 
Idegen nép asszonyát, lányát, 
Idehozzuk néked s a jófarú lovakat. 
Vadon élő vadra vadászván, 
Vadonerdő vadját eledbe hozzuk: 
Mikor a puszta vadjait űzzük, 
Míg hasuk össze nem ér szorítjuk őket, 
Mind neked adjuk! 
Meredek mart vadjait űzvén, 
Míg faruk össze nem ér hajtjuk őket, 



Mind neked adjuk! 
Háború napján, 
Ha háborognánk parancsod ellen, 
Vagyonúnktól, családunktól 
Választott asszonyunktól 
Válassz el minket! 
Veszett fekete fejünket 
Vesd ki puszta földre! 
Békében ha megbotlunk, 
Bölcs törvényed, ha megtörjük: 
Fekete atyafiaktól, 
Feleségtől, gyermekektől eltépve, 
Fejünket vesd ki gazdátlan földre! 
Ily igéket szóltak, 
így esküdtek hűséget. 

(Képes Géza fordítása) 

Attila született vezetőhöz méltóan alattvalóinak odaadó hűségét mindig 
méltányolta és kellőképpen jutalmazta. Tudni kell, hogy a bizánciak zsarolá
sából eredő hatalmas kincsek legnagyobb részét a lojálisán viselkedő főurak 
kapták. Tőle viszont ennek a társadalmi gépezetnek a mozgásban tartása meg
követelte a határozott és nem egyszer kockázatos megoldásokat és, termé
szetesen, a jól vezetett hadjáratokat is. Zárjuk ezért ezt a fejezetet ismét egy 
nagyon találó idézettel: „(Attila)... háborúk kedvelője, de ő maga mérsékelt 
kezű, igen éles eszű, a könyörgésre hajló, a bizalmába bejutott emberekkel 
szemben igen kegyes." (Jordanes) 

Attila, az ember 

Lapozzuk most ismét fel a Képes Krónika megsárgult pergamenlapjait, 
amelynek 10. oldalán Attilának és környezetének valóban érdekes leírását 
találjuk: „Attila sötétbarna bőrű, fekete, haragos szemű, hivalkodó járású, 
széles mellű volt, hosszú szakállt hordott és módfelett szerelmes természetű 
volt (...venereus eciam erat ultra modum...). 

Megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze a pénzt; a merészségben mérté-



ket tartott, a harcban ravasz és körültekintő volt; úgy mondták, testében meg
lehetős erő lakozott. Elhatározásában nagylelkű, fegyvere fényesített, sátra, 
holmija tiszta volt. Bőkezűsége és közvetlensége miatt szerették a külső nemze
tek; szigorú természete miatt pedig az övéi csodálatosképpen féltek tőle. 
A földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nyelvű nemzetek, eze
ket tőle telhetően bőkezűségével árasztotta el. Seregével tízezer kaszás szekeret 
járatott, mindenféle gépezeteket és szerszámokat; ezekkel rombolta a városo
kat, táborokat. Sátrait különböző országok módja szerint szokta elkészíteni; 
az egyik olyan nevezetes, oly pompás volt, hogy csodálatos módon aranyle
mezekből állította össze; ezt tetszés szerint szétszedhették és ismét össze
rakhatták. Ennek oszlopai aranyból készültek, belül üresek voltak, aranykap
csokkal ellátva, és hajlataikba drágaköveket helyeztek mesterséggel. Amikor 
hadba vonult, istállója tele volt mindenféle országokbeli lóval; igen szerette 
ezeket, de könnyen el is ajándékozta, ha valakinek ló kellett, úgyhogy olykor 
lovaglásra magának is alig maradt egy-kettő. Istállói patyolattal és bár
sonnyal ékesültek, királyi nyergei pedig arannyal és drágakövekkel voltak ki
rakva. Asztala teljességből aranyból készült. Konyhaedényei szintén aranyból 
voltak. Csodálatos művű színaranyból készült ágyát a táborba is magával ho
zatta. Ezekben és más evilági pompákban dicsőséges volt Attila, a hunok 
királya." 

Érdekes ezzel a leírással szembeállítani azokat a priszkoszi adatokat, ame
lyeket szinte szórói-szóra igaznak vehetünk, ellentétben a Képes Krónika he
lyenként túlságosan kiszínezett és naivan megfestett képével. 

Attila bizonyos távollét után éppen visszaérkezik központi szálláshelyére, 
s erről írja Priszkosz Rhétor. 

„Midőn ebbe a faluba bevonult Attila (Attélász), szkíta dalok éneklése köz
ben lányok mentek elébe sorban, finom és jó hosszúra nyúló fehér fátylak alatt, 
úgyhogy minden egyes fátyol alatt, amelyet két felől nők tartottak fel kezükkel, 
hét vagy még több leány haladt (ilyen fátyol-sor pedig sok volt). Amint 
Onegésziosz házának közelébe érkezett - előtte vitt ugyanis az út a királyi pa
lota felé - , kijött Onegésziosz felesége egy csapat szolgával, akik részint 
ételeket, részint pedig bort hoztak, ami a szkítáknál igen nagy megtiszteltetés 
számba megy; ez üdvözölte Attilát, és kínálta, vegyen abból, amit jó szívvel 
elébe hozott. 

Attila meghitt embere iránti udvariasságból evett is lóháton, mialatt a körü
lötte levő barbárok az ezüst tálat felemelve tartották; és miután a neki nyújtott 



pohár tartalmát is megízlelte, a királyi lakba vonult, amely a többieknél maga
sabb volt és emelt helyen feküdt." 

És ha már Priszkosz jóvoltából éppen Hunnia „fővárosában" időzhetünk, 
nézzük meg miként látta azt a lakomát és annak részvevőit, amelyet Attila ren
dezett előkelő vendégei tiszteletére. Itt a kép középpontjában a Vezér áll 
úgy érezzük autentikusan, emberi mivoltában. 

„Tatulus jött sátrunkba azzal az üzenettel, hogy Attila mindkettőnket meg
hívott ebédre (ti. Maksziminoszt, a görög küldöttség vezetőjét és kísérőjét, 
Priszkoszt - megj. Sz. L.). Az ebéd pedig a napnak kilencedik órája körül lesz 
(délután három óra körül - megj. Sz. L.). Midőn pedig a kijelölt időt megvártuk 
és az ebéden megjelentünk, megálltunk a küszöbön, szemközt Attilával. A po
hárnokok ottani szokás szerint kelyheket nyújtottak át, hogy köszöntsünk 
Attilára, mielőtt leülnénk. 

Miután ez megtörtént, és megízleltük a kehely tartalmát, a székekhez men
tünk, amelyeken ebéd közben ülnünk kellett. Két oldalról a szoba falai mellett 
voltak az összes székek. Középütt Attila ült egy heverőn, mögötte pedig egy 
ágy volt, amelyhez lépcsők vezettek fel; ez utóbbi díszes fátylakkal és tarka 
függönyökkel volt letakarva, amilyeneket a hellének és a rómaiak szoktak me
nyegzőre készíteni. 

Az első hely az étkezésnél Attila jobb, a második pedig bal oldalán volt. Mi is 
itt voltunk, de előttünk ült egy szkíta főember, Berikosz. Onegésziosz a király 
heverőjétől jobbra ült, vele átellenben pedig Attila két fia foglalt helyet. A leg
idősebb ugyanis apja heverőjén ült, de a szélén, bizonyos távolságra tőle, atyja 
iránti tiszteletből lesütötte szemét. Amikor már mindannyian helyünkön vol
tunk, jött a pohárnok, és borral telt serleget nyújtott Attilának. 

0 átvette, és a sor szerinti elsőt felköszöntötte, aki a köszöntéstől megtisztel
ve felállott és nem ülhetett le addig, amíg megízlelvén vagy kiürítvén a pohár
noknak a serleget vissza nem adta. Hasonló módon köszöntötték az ülő Attilát 
a többi jelenlevők is. Mindenkinek egy-egy pohárnok állt rendelkezésére. 

Amikor már mindannyiunkat megtisztelt köszöntésével, a pohárnokok félre
vonultak. Most mások asztalokat raktak előbb Attila elé, azután elébünk, há
rom-négy vagy esetleg több emberre is számítva egyet-egyet. Mindenki vehe
tett az ő asztalára rakott eledelekből, de a székek rendjét nem volt szabad meg
változtatni. Először Attila szolgája jött be hússal telt tállal; utána azok, akik 
minket szolgáltak ki, kenyeret és étkeket tettek az asztalainkra. A többi 
barbárnak és nekünk ezüst tálcákra raktak finom ételeket. Attilának azonban 
csak húst hoztak fatálon, semmi egyebet. 



Mértékletes volt minden egyéb tekintetben is; a vendégeknek ugyanis arany 
meg ezüst serlegeket adtak, míg az ő ivóedénye fából volt. Egyszerű volt a 
ruhája is, csupán csak tisztaságban volt különb a többieknél. Sem az oldalán 
levő kard, sem barbár kinézésű sarujának szíjai, sem lovának zabiája nem volt 
olyan, mint a többi szkítáé: arannyal, drágakővel vagy bármi más drágasággal 
ékes. 

Miután az első tálakon levő ételeket elköltöttük, valamennyien felállottunk, 
és aki csak felállt, le nem ült addig, amíg az előbbi rendben a neki nyújtott, bor
ral telt serleget Attila egészségére ki nem ürítette. Miután ily módon köszöntöt
tük, újra elfoglaltuk helyünket és a második tál ételt rakták asztalainkra. 

Aranycsésze 
a szilágysomlyói leletből 

Amikor ebből is evett mindenki, hasonlóképpen felálltunk, ittunk és vissza
ültünk helyeinkre. Este fáklyákat gyújtottak és két barbár jött be Attilával 



szemközt. Ezek maguk költötte dalokat énekeltek Attila győzelmeiről és dicső
ségéről. 

A vendégek rájuknéztek, némelyek gyönyörködtek a költeményekben, mások 
lelkét felvillanyozta az elmúlt háború emléke, mások pedig, akik korosak vol
tak, testük elgyengült és így hevük már csillapodni volt kénytelen, könnyekre 
fakadtak. A dalok után szkíta udvari bolond lépett be, aki furcsa és nevetsé
ges balgaságaival mindnyájunkat megnevettetett. Csak Attilát nem. Nem is 
láttuk, hogy nevetve mondott vagy tett volna valamit, mindössze legifjabb 
fiának, Ernáknak simogatta meg arcát és nyájasan nézett rá, amint bejött és 
mellé állt. Amikor csodálkoztam, hogy többi fiával nem törődik, csak ehhez 
vonzódik, a mellettem ülő barbár, aki tudott latinul és megkért, hogy semmit 
sem áruljak el abból amit mond, felvilágosított, hogy a jövendőmondók azt 
jósolták Attilának, hogy családja le fog hanyatlani és ezen fia fogja azt ismét 
felemelni. 

Mivel pedig tudtuk, hogy a többiek lakomával töltik az egész éjszakát, eltá
voztunk, hogy nagyon bele ne merüljünk az ivásba." 

A fenti és számos más adat alapján meglehetősen plasztikus képet lehet raj
zolni Attiláról, az emberről. Jordanes alacsonynak, széles mellűnek, nagy fejű
nek, apró szeműnek, pisze orrúnak és sötét bőrűnek írja le, amiből a jellegzetes 
belső-mongóliai embertípus lép szemünk elé, egy olyan személy, aki - ismét 
Jordanest idézve - „magán hordja származásának külső jeleit". 

A középkori ábrázolásokban, másod- vagy ötödkézből vett adatok alapján, 
nagyon szélsőséges tulajdonságokkal van felruházva. Többek között: nagy
lelkű, ravasz, bőkezű és szigorú. Ezek mellett még alattomos, kapzsi (az izlandi 
Eddákban), de nemeslelkű is (a Nibelung-énekben). 

Cselekedetei arról is árulkodnak, hogy a fentiekhez hozzá kell még sorolni 
nagyratörését (Bléda meggyilkolása), gőgjét („isten ostora"), kegyetlenségét 
(a hun hercegek karóba húzatása). Szervező képességére és babonaságára is 
(találkozás Leó pápával) akad példa. 

Attila utolsó hadjáratai 

A maksziminoszi követjárás idején a bizánciak még rettegve lestek a hunok 
minden lépését. II. Theodosiust és udvarát Attila puszta fenyegetésekkel is 
sakkban tudta tartani, mert ott nem akadt senki sem, aki nemet mert volna 
mondani isten ostorának. 450-ben azonban meghalt a császár, és a trónon Mar-



kianus a határozott és tapasztalt katona követte, aki rögtön megtagadta 
a további „ajándékok" küldését. Attilának nem volt mindegy, de józanul fel
mérte az előállt helyzetet, és ismerve a pillanatnyi erőviszonyokat, nem csinált 
nagy ügyet a dologból, sőt, amikor két előkelő keletrómai szenátor, Anatolius 
és Nomus felkereste, a hun nagyfejedelem váratlanul engedékenynek bizo
nyult, és nem állt elő elfogadhatatlan követelésekkel. Ellenkezőleg, olyan elő
nyös békét kötött velük, amilyenről azok talán nem is álmodtak. Nem emelte 
évi arany-adó követelését, szabadon bocsátotta a bizánci hadifoglyokat, a 
gyepűt feloldotta a zárlat alól, és még értékes paripákat is ajándékozott 
a követeknek. 

Attila tehát belátta, hogy az új császár nem olyan félénk és tehetetlen ural
kodó, mind elődje volt, és hogy vele szemben nem lesz lehetséges a régi meg
félemlítő politikát folytatni. Ezért figyelmét nyugat felé fordította, amiben 
tanácsadói is támogatták. Politikája megváltoztatására kitűnő ürügyet szolgál
tatott a nyugat-római császár nőtestvére - Honoria. 

III. Valentinianus húgát, Honoriát, Augusta címmel ruházták fel (ami isteni 
rangnak felelt meg), és ezért nem engedték megházasodni, nehogy esetleges 
utódai trónkövetelőként léphessenek fel. A nem egészen kiegyensúlyozott Ho
noria azonban, bosszúból vagy pusztán szeszélyből, még 445 táján jegygyűrűt 
küldött Attilának, aki akkor azt az ajánlatot nem vette komolyan. Most azon
ban azt, hogy 449-ben Honoriát egy szerelmi ügyéből kifolyólag sürgősen 
Konstantinápolyba küldték, Attila jó alkalomnak találta arra, hogy beavatkoz
zon a ravennai udvar ügyeibe és - feltehetően - arra is, hogy a császári udvar 
hőn óhajtott csillogásához közelebb jusson. Követséget indított hát Valentinia-
nushoz azzal az óhajjal, hogy adják neki feleségül Honoriát, mert ő (állítólag) 
tőle kért segítséget mostani nehéz helyzetében. A követelést az udvar diploma
tikusan elhárította, de Attila nem állt el szándékától, ellenkezőleg, „jegyesének" 
császári hatalmat követelt és ráadásul a birodalom felét. 

A keletkezett feszültséget növelte néhány más körülmény is. Attilánál kért 
és kapott menedéket a galliai felkelés egyik vezére, és hozzá menekült a fran
kok egyik trónkövetelője is, akik Attilát egy galliai hadjárat megindítására 
ösztökélték. A hadjárat megfelelt a vezér elképzeléseinek, mert tudta, hogy 
csak a Galliában élő nyugati gótok (újbóli) legyőzése után kezdhet harcot 
a nyugat-rómaiakkal. Tanácsadóinak is tetszhetett a terv, így azután akcióra 
határozta el magát. 



Gallia 

450 késő őszén, a mai Kisalföldön óriási hadsereg gyűlt egybe, amely a követ
kező év januárjában elindult nyugat felé. A sereget Attila vezette, és azt két 
hadoszlopra osztva a mai Győr-Bécs-Linz-Regensburg-Ulm vonalon a Dunát 
követve elindult Gallia felé. A hunok derékhadát különféle (főleg germán) 
népek áradata kísérte: gepidák, osztrogótok, szvébek, herulok, szkírek, 
rugiak..., amelyek, mint valami lavina, maguk előtt mindent összetörtek, 
szétzúztak, elpusztítottak. Erődök, települések, falvak és városok üszkös rom
jai jelezték vonulásuk útját. A korabeli források, némi túlzással, több százezer 
főre becsülték a hunok seregét. 

A két hadoszlop valahol a mai Stuttgart táján egyesült, és Strassburg kör
nyékén kelt át a Rajnán. 

Attilának az volt a terve, hogy Dél-Galliának tart és még mielőtt a rómaiak 
felmentő serege Itáliából megérkezik, megsemmisíti a vízigótokat. Azután 
Aétius, egykori barátja és szövetségese seregével már könnyen elbánik. Nyitva 
lesz előtte az út Itália felé. 

Sorban estek el a városok. Március második felében a hunok kezében volt 
Strassburg, Speier, Worms és Mainz is, és nem sokkal az után már Galliában, 
a mai Franciaország területén vonultak. Egy időre Metz állította meg őket 
hatalmas, megerősített falaival. Az ellenállás azonban hiábavaló volt, mert 
április 8-án az ostromlók bevették a várost. A lakosság kard élén vagy az égő 
romokban veszett el. A városból csak Szt. István vértanú kápolnája maradt 
épségben, legalábbis így tartja a hagyomány. 

Reims és Metz sorsára jutottak a közbeeső városok is. Hatalmas volt a riada
lom. A városi és a falak közé menekült falusi lakosság aggodalommal figyelte a 
fejleményeket, és szervezte a védelmet. Katonaság hiányában a védelemről 
általában a papság gondoskodott és ez a tény számtalan legenda alapjául 
szolgált. A hunoknak és szövetségeseinek pusztításai olyan mély és kitöröl
hetetlen nyomokat hagytak Európának ezen a részein, hogy még a későbbi 
nemzedékek is megrázkódtak Attila nevének hallatára. 

A hódító seregek Reimsből lassú menetben Orleans (az akkori Aureliana) 
falai alá vonultak. 

Anianus orleansi püspök Arlesben felkereste Aétiust, aki lázasan szervezte 
a hunok ellen kiállítandó római sereget és közölte vele, hogy Orleans lakosai 
a várost körülbelül június 20-áig lesznek képesek a támadókkal szemben 
megvédeni. Aétius megígérte, hogy akkorra felmentő sereget fog küldeni. 



Mire Anianus hívei közé visszaérkezett, a hunok már elkezdték szervezni 
az ostromot. 

Orleans heteken át hősiesen ellenállt és várta Aétius csapatait. Azonban 
a szervezkedés ott nagyon sok időt igényelt. Attila megállás nélkül törette 
a város falait, miközben nyilasai sikerrel zavarták a védőket, érzékeny vesztesé
geket okozva. Június 20-a nagyon közel volt már, de a felmentőknek még a hí
rüket sem lehetett hallani. Csüggedés vett erőt Orleans védőin, a püspököt 
szemrehányások érték, aminek az lett a vége, hogy megnyitották a kapukat és 
feltétel nélkül megadták magukat. A hunok csapatai az elfoglalt városban rab
láshoz fogtak, mindent feldúltak és mindenkit rabláncra fűztek. 

Egyszerre azonban riadalom támadt, mert váratlanul megérkeztek Aétius 
csapatai, és rögtön rátámadtak a fosztogatókra, a rendetlenségben azonnal 
felül is kerekedtek rajtuk. Június 24-e volt, amikor Aétius megtartotta Ania-
nusnak adott szavát. 

Attila hirtelenében nem tudott mit tenni, mert a rómaiak megjelenése őt is 
meglepte; vissza kellett vonulnia, sőt az éj leple alatt egész seregével elhagyta 
Orleans környékét. Olyan terepre vonult, amely a küszöbönálló csata folyamán 

Római légiós katona. 
Dombormű egy sírkövön 



a legalkalmasabb lesz a hun lovasság manőverezéseire. Választása a Chalons 
sur Marnetól délre elterülő hatalmas síkságra esett, a nevezetes catalaunumi 
mezőkre, amelyeken napokkal később le is zajlott a nevezetes csata. 

Aétius, ez hamarosan kitűnt, jól fel volt készülve a „találkozásra", a vízi
gótokkal, alánokkal, frankokkal, burgundokkal és még sok más néppel meg
erősített seregével nyomon követte Attila hadait. A vízigótok nagy katonai erőt 
képviselő csapatai, amelyeket Theoderich vezetett, egy külön sereget alkottak. 

Az ellenfelek, a mind a mai napig ismeretlen fekvésű, Mauriacumnak neve
zett falu közelében ütöttek tábort. Aétius híveit nemzetenként sorakoztatta fel. 
Attila viszont a hagyományok szerint, egy sík terület közepe táján emelkedő 
magaslaton, kör alakban kiképezett szekértáborba vonult. 

A hun vezérnek rossz előérzetei voltak. Babonás lévén, miután egy elfogott és 
elébe vezetett remete megfenyegette, megkérdezte jósaitól, hogy milyenek a ki
látások a másnapi csata kimenetelét illetően. Sámánjai varázsdobjaikkal fel
idézték az ősök szellemeit és a tánctól meg a lelki koncentrációtól kimerülve, 
révületükben, habzó szájjal mormogtak érthetetlen szavakat arról, hogy a hu
nok csatát fognak veszíteni, de a csatában elesik az ellenfél vezére is. 

Sevillai Izidor szerint (krónikájában a catalaunumi mezőkön lejátszódott 
összecsapásról írt), a csatát véres jelek előzték meg: földrengés, holdfogyatko
zás, üstökös, észak felől vörösség, amely olyan volt, mint a tűz. 

Másnap, 451. június 30-a lehetett, délután három óra körül, a hunok kezdték 
el a támadást. Pontosan nem tudni, hogy miért ilyen szokatlanul későn. Talán 
azért, mert Attila azt gondolta, hogy ha nem tud gyors sikert kierőszakolni, 
a beálló sötétségben könnyebben visszavonulhat a Marne folyón tartott hídfőn. 

A hun lovascsapatok középen álltak fel, tőlük balra Valamir vezetésével az 
osztrogótok, a jobb szárnyon pedig Ardarich gepidái helyezkedtek el. A két se
reg között fekvő egyik dombot akarták visszafoglalni, amiben egy kisebb római 
egység megakadályozta őket. Ezt rossz jelnek vették, amiért is Attila buzdító 
beszédet mondott harcosai előtt. „Ekkor - írja Cassiodorus, aki értesüléseit 
első kézből, a részvevőktől kapta - elkezdődött a csata, dühösen, borzasztóan, 
elkeseredetten." Rettenetesen nagy harc folyhatott. „A csaknem kiszáradt pa
tak, amely a mezőn keresztül haladt, egyszerre megdagadt a beléje vegyült vér
től, úgyhogy a sebesültek, szomjukat csillapítandók, benne csak undorító és 
dögletes italt találtak, amelytől rögtön szörnyethaltak." Ha az említett patak 
nem is áradt meg a beléje folyó sok vértől, mindkét táborban igen nagyok vol
tak a veszteségek. Irtózatos volt az öldöklés, aratott a halál. 

Theoderich, a római oldalon harcoló vízigót vezérek egyike is elesett, még-



hozzá mindjárt a csata kezdetén, de harcosai megingás nélkül vetették magukat 
rokonaikra, az osztrogótokra, akiket szét is szórtak. Attila is a küzdők közé ve
gyült, derekasan harcolt, és egy pillanatban majdnem fogságba is esett. A rómaiak 
a hunokat ezután lassan szekértáborukba szorították vissza, miközben beállt az 
éjszaka, és maguk is visszahúzódtak saját táborukba. A római táborban az éjt 
a katonák ébren, teljes felszerelésben, pajzzsal a karjukon töltötték. 

A hunok nemkülönben. Dobokat döngettek, futkostak, fújták kürtjeikét és 
kiáltoztak. „Mint a sebzett oroszlán össze-vissza futkos barlangjában, anélkül, 
hogy ki merne rontani, és megrémíti a vidéket ordításával, akként rettengteté 
győzött szekérvára közepéből a kevély hun király." (Jordanes) 

Mindkét fél teljesen kimerült, mindkettő azt a látszatot akarta kelteni, hogy 
támadni készül, de mindkettő félt egy újabb támadástól. Attila is mindennel 
leszámolt, és arra az esetre, ha a rómaiak megtámadnák táborát, és őt el 
akarnák fogni, a fanyergeiből hatalmas máglyát rakatott - készen arra, hogy 
inkább a lángokba veti magát, mintsem az ellenfél kezébe kerüljön. 

Igazi győztese a csatának nem volt. Egyes állítások szerint a csatatéren 
160 000 hulla maradt, ez azonban nyilván túlzás. Mindenesetre elképesztő 
méretű mészárlás folyt a catalaunumi mezőkön. 

Aétius másnap elbocsátotta szövetségeseit. 
Amikor a hunok látták, hogy a gótok tanyái üresen maradtak, ők is elvonulás

ra gondoltak. Attila azonban cseltől tartott és még néhány napig táborában maradt. 
Csak azután bontatta meg a hevenyészett erődöt, és Aétius csapataitól tisztes 
távolságban vonult a Rajna irányába, hogy visszatérhessen a Duna-Tisza közé. 

Aki ma a franciaországi Troyesban megfordul, az ottani szépművészeti mú
zeumban érdekes régiségeket láthat. Az Aube megyei Pouan-ban kiásott Atti
la-korabeli fegyverek és aranyékszerek adhatnak neki ízelítőt az imént leírt 
eseményekről. 

Attila úgy érezte, hogy a rajta esett csorbát feltétlenül ki kell köszörülni. 
A belső politikai viszonyok is úgy alakultak, hogy a megkezdett úton már csak 
előre lehetett haladni, mégha az az út a bizonytalanba, a pusztulás felé vezetett is. 

Itália 

A galliai sikertelen hadjáratot követő évben, 452 tavaszán, Attila seregeivel 
betört Itáliába. Tudomása volt arról, hogy Aétiusnak nincs ütőképes hadserege, 
ezért alkalmasnak találta a pillanatot, hogy valóra váltsa régebbi elgondolá
sát: meghódítsa Rómát, „a világ királynőjét". 



Seregeivel a Dráva vonalát követve haladt Poetovóig (Ptuj), ott a meglevő ró
mai úton végigvonult Celeián (Celje) és Emonán (Ljubljana), majd a Júliai Al
pok lábainál lecsapott Észak-Itáliára. Aquileiánál azonban váratlanul erős 
ellenállásba ütközött. Csak három hónapig tartó kimerítő ostrom és nagy vesz
teségek árán tudta bevenni a várost. Közben beköszöntött a száraz nyár, had
seregének és jószágállományának ellátása egyre súlyosabb nehézségekbe ütkö
zött. Aquileia elesett, és a hunok folytathatták útjukat Padova, Brescia, 
Milánó felé. Ahol nem nyitottak nekik kapukat, ott a várost fölgyújtották. 

A mindegyre tornyosuló nehézségek azonban megállásra, sőt visszafordulás
ra kényszerítik a látszólag győzelmi útját járó hun csapatokat. Nemcsak az 
ellátás nehézségei és a sereget pusztító járvány ejtette gondba Attilát, hanem 
főként azok a hírek, amelyek hazulról, a Tisza mellékéről érkeztek. Marcianus 
keletrómai császár, II. Theodosius utódja csapatai átkelésre készen álltak a Du
na mellett, és az Alföldön tanyázó védtelen hun táborokat és szállásokat 
bármelyik pillanatban megtámadhatták. 

Rómát látszólag az a küldöttség mentette meg, amely a Mincio folyó torkolatánál 
Attila elé járult békéért esedezve és amelynek élén Róma akkori püspöke, Leó állt 
(a későbbi I. Leó pápa). Attila békét kötött vele, és sebesen elhagyta Itáliát. 

Isten ostora bosszút esküdött a keletrómaiak ellen. Példás büntetésül 453-ra 
újabb hadjáratot tervezett. Erre azonban már nem kerülhetett sor, mert Attila, 
a hunok teljhatalmú ura meghalt. 

Attila halála 

Pannonija széles síkján 
Attila fedetlen mellel 
Megállott egy szép nap reggel. 
Kardját égnek hajította 
Zúgva hullott rája vissza 
Király mellét által fúrta 
Erős szívébe hatolva, 
S holtan rogyott le Attila 
S megnyugodott dühös kardja 
Megelégült a vérszomja. 

(Részlet Ávetik Iszáhákján Attila és kardja 
című verséből, Weöres Sándor fordítása) 



A hagyományok szerint Attila alig öt évvel a Priszkosz Rhétor által leírt 
fogadást követően, egy (menyegzői) lakoma reggelén fejezte be életét. Mondják, 
hogy Attila éppen Ildikóval ülte nászát, amikor a halál váratlanul elragadta. 
Azt is állítják, hogy az ünnepségek alatt a szokottnál többet ivott, és másnap 
reggel túlságosan sokáig nem jelent meg lakosztálya ajtajában. Amikor testőrei 
hívni kezdték, senki sem felelt kiáltozásaikra. Ekkor feltörték az ajtót: Attila 
élettelenül feküdt ágyán, feje körül vértócsa volt, Ildikó pedig az ágy mellett 
zokogott. 

Jordanes a halál körülményeiről írva biztosan Priszkosz időközben elveszett 
írására támaszkodott. Az, hogy Attila a mértéktelen ivás következtében halt 
meg, talán az ő kis privát bosszúja vele szemben, hiszen róla mindig bizonyos 
ellenszenvvel írt. 

Bizáncban, a bizánciakra nagyon jellemző módon, egyszerűen nem tudták 
elképzelni, hogy isten ostora természetes halállal fejezhette be életét. Ez az 
ő szemükben hihetetlennek tűnt. Hiszen Kriszápiosz, a theodosiusi udvar leg
befolyásosabb embere is kudarcot vallott amikor alig öt évvel korábban 
Vigilász keze által akarta Attila életét kioltani. Attilát csakis meggyilkolhat
ták, volt az általános vélemény. A gyilkos tőrt egyesek Ildikó kezében vélték 
látni, mások viszont arról beszéltek, hogy Aétius egyik bérence, Attila testőre 
ölte meg urát. A halálhírt Bizáncban biztosan nagy megkönnyebbüléssel 
vették tudomásul. 

A Duna innenső felén viszont a megdöbbenés és a fájdalom hullámzott végig 
a hun alattvalókon. Talán Thuróczy János szavai illenek ide legjobban, aki a 
XV. században írt krónikájában Attila halálát így ecsetelte: „Oh, jaj! A világ 
dicsősége, akit az istenek akarata vezetett útján, az a király, aki mint ellenség 
oly sok nemzet vérét ontotta, saját maga vérétől megfulladt." 

Attila halála gyászba borította a hunokat. Nem siratták ugyan, mert az a no
mádoknál nem volt szokás, de a férfiak levágták két tincsbe font varkocsukat, 
és véresre kaszabolták arcukat. A megbízottak pedig előkészítették a temetést. 

Annak a dombnak homokos, füves lábánál, amelyen a deszkapalota állt, egy 
selyemsátort állítottak fel. Ebben ravatalozták fel vezérüket, lábbal északnak, 
mintha arra tekintene. A ravatal körül ott volt fegyverzete, legendás kardja, 
aranyíja, értékes zsákmányolt fegyverei, továbbá szőnyegek, ruhák és rengeteg 
más kincs: arany, ezüst, lószerszámveretek, nyereg- és ruhadíszek, dísz
edények ... 

A gyászszertartás apró részletei nem ismeretesek. Annyit azonban tudunk, 
hogy a temetés előtt egy pillanatban válogatott hun lovasok kezdtek körözni 



a halott sátra körül, miközben hun halotti éneket énekeltek. Ez az ének arra az 
alkalomra lehetett hevenyészve, mert arról szólt, hogy az uralkodó hogyan 
igázta le egész Szkítiát és Germániát, hogyan remegett a keletrómai birodalom 
is, és nem ellenség kezétől kellett meghalnia, hanem itthon, barátai között, 
minden fájdalom nélkül. 

Jordanes szövege szerint: „A legnagyobb hun király, Attila, Mundzuk fia, 
a legvitézebb népek ura halhatatlan hatalommal egymaga bírta szkítia és ger-
mánia birodalmait. Számos várost elfoglalva megrémítette mind a két római 
birodalmat, és amikor azok remegtek, hogy maradványaikat is zsákmányra 
bocsátja, kérelmükre megengesztelődött és évi adót vett tőlük. Miután pedig a 
szerencse különös kedvezésével véghezvitte, nem ellenség csapásai alatt, sem 
övéinek árulása miatt, hanem ünnepi örömök közt, sértetlen nemzete kebelé
ben, legkisebb fájdalom nélkül halt meg. Ki mondja hát ezt halálnak, amelyért 
senkinek sem lehet megtorlást követelni?" 

Előkelő harcosok egy csoportja, akik a sátor körül nagy kört alkottak, a fenti 
éneket az előénekesek után hátborzongató, bánatos kórusban ismételték. Az 
ének után a halotti tor következett, amely a késő éjszakáig elhúzódott. A gyá
szolók tábortüzek körül ültek, és a pattogó tűz mellett csendesen elmélkedtek 
a mulandóságról. 

Végül elérkezett a temetés órája. Attila holttestét díszes, ökör vontatta, 
kétkerekű kocsira tették és egy kis csapat kíséretében elindították a homok
pusztába, hogy örök nyugovóra tegyék. Az elöl haladó halottaskocsit több 
más kocsi is kísérte, amelyeken Attila díszes lószerszámait, díszruháit és egyéb 
felszerelését vitték. A tömérdek kincset mind beletemették sírjába, amely fölé 
hatalmas halmot emeltek. 

Jordanes úgy írja, hogy „...éjjel a holttestet titokban a FÖLDBE rejtet
ték...", majd a temetést végző munkásokat egy szálig legyilkolták. 

A hármas koporsóról is írt Jordanes, ezt a hírt azonban nem kell komolyan 
vennünk, mert a hun és egyáltalán a nomád temetkezések ismerete ellentmond 
ennek, a tudomány véleménye szerint valószínűleg Jordanestől kitalált rész
letnek. A hármas koporsó példa nélküli temetési módja lenne egy nomád feje
delemnek. 

Ami pedig a folyómederre való temetkezés hiedelmét illeti, ez a temetési mód 
is fantázia szüleménye. 

Ipolyi Arnold, a neves néprajzgyűjtő, történész és régész, a Kisfaludy 
Társaság 1846. évi pályázati felhívására nagy odaadással fogott hozzá a 
magyar nép mitológiájának rekonstruálásához. Az összegyűjtött rengeteg adat 



alapján W. Grimm német mitológiájának mintájára megalkotta a Magyar 
mythológiát (Pest, 1854), amelyben elindította hódító útjára a folyómederbe 
történt temetés gondolatát. Tőle vette át Jókai, majd Gárdonyi is, aki 
a Láthatatlan ember című regényébe olyan szuggesztív módon rajzolja meg ezt 
a szépen elképzelt de történelmileg teljesen hamis eseményt - Attila temeté
sét - , hogy a közvélemény a tudományos igazságot még ma is csak fejcsóválva 
fogadja. 

Móra Ferenc is véleményt mondott a kérdésről, a következőket írta: „A 
csíra tehát Ipolyié. Jókai nevelt belőle fát és Gárdonyi Géza megszólaltatta raj
ta a fülemülét." 

Attila temetési hiedelmének alapja, hogy Jordanes a gótok történetében ír 
a folyóba való temetésről, de az, akit oda eltemettek, nem Attila volt, hanem 
Alarich gót király. A félreértés, vagy inkább félremagyarázás világos. Köz
ismert az a bibliai legenda, amely szerint Mózes a menekülő zsidók előtt szét
nyitotta a Vörös-tenger vizét, hogy átjuthassanak a túlsó partra. Kevésbé is
mert az a történet, amely szerint Cyrus perzsa király az időszámításunk előtti 
VI. században Babilont úgy foglalta el, hogy előbb csatornát ásatott körülötte, 
azután egy éjszaka a városon keresztül folyó Eufráteszt ennek a csatornának 
két ágába tereitette, miután seregével az üressé vált medren keresztül bevonul
hatott. A folyók eltérítése nem lehet nomád, hanem inkább közel-keleti hagyo
mány. 

A régészek, ha esetleg várják is Attila sírjának felbukkanását (amennyiben 
már valahol széjjel nem rombolták), mégsem keresik. Figyelmük nem a vizek 
felé, hanem a Tisza mellékének vagy a Duna-Tisza közének számos emberkéz 
készítette halma, a kurgánok vagy népiesen korhányok felé fordul. 

A Tisza mellett vannak más, egészen bizarr elképzelések is. Egyesek a „hár
mas koporsót" a Marosban vagy a Körösök egyikében vélik felfedezni, vannak 
viszont, akik valahol Erdélyben sejtik, mások arra esküdtek, hogy a mai Tár
nokvölgyben, Székesfehérvár közelében temették el Attilát. Ezekkel azonban 
nincsenek még kimerítve a változatok, a sír lehetne Észak-Itáliában, az Isonzó 
völgyében vagy Moldvában, de a Szovjetunió délnyugati részén is. 

Alapot ezekre a feltevésekre elsősorban a krónika-irodalom, egyes helyi 
hagyományok és nem utolsósorban spekulatív tudákosságok adnak. Az igaz
sághoz azonban kevés közük lehet. 



VII. 
ATTILA A MONDÁKBAN 

Romulus nyugatrómai követ, aki Ravennából érkezett a hunokhoz, egy alka
lommal kijelentette, hogy Attilának óriási szerencséje van, és e szerencsé
jéből fakadó hatalma oly kevéllyé tette, hogyha valami nem a szája íze szerint 
volt, nem tűrte, még ha az igazságos beszéd volt is. „Mert azok közül akik vala
ha a szkíta vagy akármelyik más földön uralkodtak, senki sem ért oly rövid idő 
alatt akkora eredményeket, mint ő." 

Erényeit és kétségtelen hibáit is mérlegelve, Attila rendkívüli ember lehetett. 
Káprázatos pályafutása, egyénisége már élete folyamán különböző legendá
kat keltett életre. Híre az akkori világban mindenhová eljutott. Egyes legen
dákat uralkodása alatt, nem minden célzatosság és politikai meggondolás nél
kül terjesztettek a hun társadalom félhivatalos hírmondói és ideológusai, az 
igricek és táltosok. 

Élettörténetét először az Itáliában tevékenykedő gót és langobárd történet
írók örökítették meg. Halálát követően Bizáncban is megindult az egykor rette
gett ellenfél tragédiájának gyilkossággal vegyített színezése. Galliában, a mai 
Franciaországban a mondák a kereszténység céljainak megfelelően vettek fel 
alkalmas motívumokat és tették a tényeket változatosabbakká; Attilát szentek 
és mártírok térítik el kegyetlen cselekedetek véghezvitelétől. 

Itáliában a hagyományok kegyetlennek és állatiasnak tüntetik fel, kutyától 
származtatják. Olyan érmeket is vertek, amelyen a kutyafülű Attila látható. 
Dante is Isteni színjátékában a pokol mélyére, pontosabban annak hetedik 
körébe, a vérengző zsarnokok közé helyezte. Velence, Vicenza, Modena stb. 
alapítási legendái viszont némelyest enyhítik az Attila-képet. 

A karoling irodalomban hősi alak Attila, de személye egybeolvadt a magyar 
király alakjával. Ezekből a forrásokból merítettek a német lovagi eposzok 
írói, akik központi figurává teszik meg. Ezeknek az eposzoknak mellékhajtása
ként Izlandban véres népi történetek keletkeztek alakjának felhasználásával. 

Pozitív szerepe csak a magyar irodalomban és hagyományokban van. Első
sorban azért, mert a középkori krónikások nagyobb része és az újabbkori kuta-



Attila, a fején szarvakkal. Olasz rézkarc a XVII. századból 

tók is a hunokban vélték felfedezni a magyarok őseit. Erre a hagyományra 
támaszt találtak mind a nyugati mind a bizánci krónikákban, amelyeknek írói 
a VI. század végén érkező avarokra és a IX. század végén megjelenő magya
rokra is ráillesztették a hun nevet. A Konstantinápolyt bevenni készülő avarok 
és az Európa-szerte kalandozó magyarok is a hunokra emlékeztették a régeb
ben itt élő népeket. 

A magyar királyoknak Attilától való származtatása Anonymus nevéhez 
fűződik. Ő, illetve környezete jött rá, hogy a hun király a honfoglalás jogforrá
sa lehet. Innen már csak egy lépést kellett megtenni ahhoz, hogy a hun népet is 
a magyarok őseként jelöljék meg. Ezt 1280 táján IV. László király udvari papja, 
Kézai Simon tette meg krónikájában, azt állítva, hogy Nimród fiaitól, Hunor
tól és Magyartól származnak a hunok és a magyarok, lefektetve ezzel a törté-



neti „nemzeti" tudat alapjait, amely egészen a XIX. századig maradt érvény
ben. Thierry, a neves történelemtudós még a múlt század közepén megjelent 
művében is történelmi tényként kezeli a hun-magyar rokonság elméletét. 
Nagysikerű könyve, amely Attiláról és „utódairól" szól (magyar nyelven 1865-ben 
jelent meg, egyébként serkentő hatással volt a magyarországi kutatás meg
élénkülésére). Az akkoriban keletkezett vitairatok alapján írta Arany János 
is örök értékű művét, a Buda halálát, amelyikben a csodaszarvaslegendának 
legszebb változata található. 

Attila korából a legtöbb, még ma is élő legenda az erdélyi székelyeknél ma
radt fenn. Ok a Vezér udvarát is Udvarhelyre teszik. E hiedelmet az a tény is 
táplálja, hogy közelében található egy régi rom, amelyet Budvárnak neveznek. 
Az ilyen, helyi jellegzetességekhez kötődő hagyományok egyébként másfelé 
is előfordulnak. így például az Eisenstadt (Ausztria) melletti Sankt Georg 
nevű falucska főterén áll egy 2,5 m magas (római kori) kőoszlop, amelyet a ha
gyomány Attila lakodalmi emlékének tart. Azt is mesélik, hogy a közeli 
Haidenbergen (Pogányhegyen) volt a székhelye. 

Ha röviden rendszerezni óhajtanánk az Attila-legendákat, akkor az ág-
bogak között három fő-törzset lehetne megkülönböztetni: a korabeli, eredeti 
hun hagyományokból táplálkozóakat (Isten kardja, Aquileia ostroma); a 
bizánci eredetű halál-históriákat és az aranyíj-legendát; és végül, a germán és 
gall eredetű hagyományokat (a catalaunumi csata, az itáliai városok pusztulá
sa és újraépítése, találkozás Leó pápával stb.). Ezekre az alapokra épült később 
az összes középkori legenda és eposz, amelyeknek már nagyon kevés történel
mi hitelük van. 

Az Attila-kultusz legnagyobb elterjedését a könyvnyomtatás feltalálása segí
tette elő. Eckhardt Sándor véleménye szerint lehet, hogy ez váltotta ki azt is, 
hogy állítólagos kincseit már a XVII. század folyamán elkezdték kutatni. 
Hidegszamoson például már 1716-ban voltak ilyen célú vállalkozások. 

A Nibelung-ének és az Eddák 

Míg a mondákban csak egy-egy életkép villan elénk Attiláról, a germán iro
dalomban egész eposzok szereplője. A Nibelung-énekben, a középkori német 
irodalom legszebb epikai alkotásában Etzel néven szerepel, hatalmas és nemes 
lelkű uralkodóként. 

Ez a történet dióhéjban a következőképpen foglalható össze. 



Miután Siegfried, a csodálatos képességű, emberfeletti erővel rendelkező 
hős megszerezte a Nibelungok kincsét, elhagyja jegyesét - Brünhildét. Ezt az 
álnok tettét azzal tetézi, hogy a burgundi király lányát, a csodaszép Kriemhil-
dét veszi el feleségül. A tündér képességeivel rendelkező Brünhilde bosszút for
ral, és rábeszéli Hagent, hogy ölje meg Siegfriedet. Hagen azt reméli, hogy 
így ő nyerheti el a Nibelungok kincsét. A gyilkos a megszerzett kincseket a Raj
nában rejti el. Kriemhilde közben elhatározza, hogy elhagyja a burgund kirá
lyok fészkét, Wormsot, és a jelentkező kérők közül Attilához, a hun királyhoz 
megy feleségül. Siegfriedet azonban nem tudja elfeledni, és bosszún jár az esze. 
Hosszú idő után sikerül neki rávenni Attilát, hogy hívja vendégül a burgund 
királyt. Etzelburgba (Budára) nagy vendégsereg érkezik, ahol tiszteletükre 
Attila fényes lakomát rendez. Másnap lovagi tornát rendeznek, és ez jó alka
lomnak ígérkezik Kriemhilde számára a leszámolásra. Attila fivérének Bloe-
delnek (Bléda) felajánlja a Nibelungok kincsét, ha megöli Siegfried gyilkosát -
Hagent. Bloedelt azonban még ígéretének teljesítése előtt leszúrja Volker. Ez 
a tett elkeseredett harcot vált ki a hunok és a burgundok között. Hagen a harc 
közben sem hajlandó elárulni Kriemhildének, hogy hol rejtette el a kincseket. 
Az ádáz tusakodás során Kriemhilde a burgundokra gyújtja a termet, akik egy 
szálig elpusztulnak. Hagen önkezével vet véget életének, Kriemhildét is meg
ölik. A küzdelmet csak a két király, Attila és Dettre éli túl, akik a pusztulás 
láttán sírva fakadnak. 

A Nibelungok kincse, természetesen, azóta is a Rajnában nyugszik. 
Az ó-izlandi nyelven írt Eddákban Attila, azaz alattomos Atli, kapzsi ural

kodó, aki azért csalja tőrbe a burgundokat, hogy megszerezze kincseiket. 
Atli ravasz szolgája révén csellel hívja meg vendégségbe sógorát, Gunnart. 

Atli felesége, Gudrun figyelmezteti testvérét a készülő kelepcére, de a burgun
dok mégis útnak indulnak. Vesztükre, mert Atli Gunnarral együtt mindenkit 
megöl. Testvére halálát Gudrun úgy bosszulja meg, hogy férjének két fiát -
Erpet és Eitelt - tálalja fel, sőt fia koponyájából ad neki inni. Atlit végül leré
szegíti, leszúrja és rágyújtja a palotát is. 

A szörnyű, visszataszító történet XII -XIII . századi költők műve. Atli az ő 
számukra nem a hunok királya volt, csak a nevét használták fel egy gonosz 
fejedelem alakjának megformálásához. 

A számos ismert történet közül csak néhány példát hozunk fel, azokat, ame
lyek a legismertebbek és legjellemzőbbek. 



Isten kardja 

A régi hun legendák szerint az egykori hatalmas vezéreknek a birtokában 
volt egy csodálatos tulajdonsággal rendelkező kard. Ennek segítségével minden 
más uralkodót és minden népet képesek voltak legyőzni. Történt azonban, hogy 
ez a kard egy szerencsétlen órában elveszett. Hiába keresték, sehogyan sem 
tudták megtalálni. Attila is tudott annak a kardnak létezéséről, még anyja 
mesélt neki róla, meg arról, hogy egyszer, amikor vele volt viselős, álmában 
látomása volt, amely szerint fiút fog szülni, akinek az oldalán egyszer isteni 
eredetű kard fog ékeskedni. 

Telt, múlt az idő, egyszer az egyik gulyás azt vette észre, hogy a rábízott 
gulyának legszebb üszője valami miatt sántít. Megvizsgálta az állat lábát és 
látta, hogy azon seb tátong. A seb vérzett. Elindult hát kikutatni a sérülés 
okát. A vérnyomokat követve egy helyen észrevette, hogy a földből egy cso
dálatos szépségű, fénylő kard hegye áll ki; szemmel láthatóan egy isteni ere
detű fegyver volt, amely az üsző lábát felsebezte. Hirtelen kikapta a kardot 
a földből, és lélekszakadva rohant urához és parancsolójához - Attilához. 

- Nagyuram, ezt a csodálatos dolgot legeltetés közben leltem, és mindjárt azt 
gondoltam, hogy csak Téged illethet. Ilyen kardot én még életemben nem 
láttam! 

Attila kezébe vette a kardot, megforgatta és határozott mozdulatokkal vágott 
vele a világ négy tája felé, miközben azt mondta: 

- Isten kardjával a föld minden népét leigázom és megbüntetem! 
Ezt a legendát Priszkosz nyomán Jordanes jegyezte le hozzáfűzve, hogy Attila 

amennyire merész volt a tervezgetésben, azt hitte már, hogy az egész minden
ség fejedelméül van elrendelve". 

Hogy eredeti legendáról van szó, arra nemcsak a lejegyzője a bizonyíték. 
Már Hérodotosz is említi, hogy a szkítáknál a kard isten képéhez hasonló tisz
teletnek örvend. Amianus Marcellinus is említi, hogy az alánoknál nem látni 
egyházat vagy szent helyet, csak meztelen kardot szúrnak barbár szertartással 
a földbe, és azt tisztelik a hadakozás isteneként. 



Attila megvívja Aquileia városát 
(A Képes Krónika nyomán) 

Miután Attila király áthaladt Karintián, Stirián és Dalmácián, Aquileiához 
ért; körülszemléle és elámult nagyságán; úgy vélte, szégyenére lesz, ha meg-
vívatlanul hagyja el ezt a várost, kivált azért, mert mondották, Pannóniából 
igen sok lázadó longobárd menekült oda. Visszakövetelte ezeket a polgárok
tól, és midőn kiadni nem akarták őket, a várost mindenféle hadigépezettel 
ostrom alá vette. Mivel semmiképpen el nem foglalhatta, másfél évig tartotta 
megszállás alatt. 

Egy napon, midőn körüljárta a várost - sok varázsló volt vele, babonás hite miatt 
felette bízott bennük - , megpillantott egy gólyát, amint felszállt a tengerről egy 
palota tetejére, ahol fészke volt, csőrébe fogta fiókáját, és szemük láttára elvitte 
a tenger nádasaiba. Azután visszatért és fészkével együtt a többi fiókát is átvitte. 

Aquileia lakosai csónakon menekülnek a városból. Miniatúra a Képes 
Krónikából. 



Ennek láttára Attila király összehívta katonáit, és így szólt: 
- Odanézzetek, társaim, ez a gólya már megérezte, mit hoz a jövendő. E l fog

juk pusztítani a várost, már el is menekült, hogy ne vesszen oda a polgárokkal 
együtt. Legyetek hát holnap vitézebbek a harcban, és meglátjátok, elvész 
a város! 

Miután a várost semmiféle hadigéppel be nem vehette, szittya észjárással 
parancsot adott, hogy egymillió vitézének egy-egy nyergét a fal alatt hatalmas 
halomba rakják és gyújtsák fel. A láng és a hőség előbb megrepesztette, majd 
földre döntötte a falakat. 

Ennek láttán a polgárok elhagyták a várost és Aquileia közelében egy tengeri 
szigetre menekültek. Ennek neve a mai napig Veccia Venezia (Óvelence). Egy 
ideig ott is laktak, de úgy féltek Attila királytól, hogy valamivel odább a Rialto 
nevű szigetre költöztek, és ott telepedtek meg. 

így szól a legenda. A hagyományok szerint tehát Velence alapításába közvet
ve a hunok is beleszóltak. 

A mondának az a motívuma, amelyben Attila az összeszedett nyergekből 
máglyát rakatott, és úgy repesztette szét a város falait, csak a Képes Króniká
ban fordul elő, máshol nem találjuk. 

A csodaszarvas-monda 

Priszkosz és más krónikaírók feljegyzéseiből is tudjuk, hogy a hunoknak 
a már említett bögölycsípte ünőhöz fűződő mondán kívül volt még egy eredet
mondájuk, amelyik a Pontus környéki népek és a tajgán élő népcsoportok közös 
tulajdonát képezi (a „csodaszarvas"). 

A legenda szerint vadászás közben egyszer a hunok előtt egy gyönyörű 
szarvastehén tűnt fel. Olyan szép volt, hogy tüstént üldözőbe vették, de seho
gyan sem tudták nyilaikkal leteríteni. Valahányszor közelébe férkőztek a 
mocsaras tájon hirtelen eltűnt előlük. 

Aztán ismét megjelent, mintegy csalogatva követőit. Hosszú ideig folyt 
a hajsza, úgyhogy a hunok nagyon messzire távolodtak el eredeti szálláshelyük
től. Mivel látták, hogy a föld, amelyre a szarvas űzése közben tévedtek ter
mékeny és vadban is gazdag, felhagytak követésével és elhatározták, hogy ott 
letelepednek. így is történt. 



Leó pápa megmenti Rómát 

Attila ellenállhatatlan serege élén már egész Itáliát meghódította, ezért el
határozta, hogy elfoglalja Rómát is. Ostrom alá fogta, hogy bevegye és el
pusztítsa. 

A lakosság, a szenátus és a császár is nagyon megrémült. Elhatározták, hogy 
küldöttséget indítanak a hunok vezéréhez, és könyörögni fognak neki, hogy 
kímélje meg városukat. A küldöttséget Róma püspöke (a pápa) vezette, aki 
bátran Attila elé állt, és kérte, hogy álljon el szándékától. 

Attila és Leó pápa találkozása. Miniatúra a Képes Krónikából 

Attila meghallgatta, és minden ellenvetés nélkül elfogadta a kérést, mert 
előtte rossz látomása volt. Sebtében összeszedte csapatait, és hazafelé irányí
totta őket. Amikor megkérdezték, hogy miért döntött így, elmondta, hogy a pá-



pávai való beszélgetés közben egy öregembert látott mellette papi ruhában, 
kivont karddal, aki halállal fenyegette. 

Ennek a legendának a tanulsága szerint is babonás volt Attila, ravaszul ma
gyarázatot tudott találni váratlan lépéseinek indoklására. Közben az igazi ok 
inkább az lehetett, hogy seregében járvány ütötte fel a fejét, hogy tanácsadói 
figyelmeztették Alarik, a vízigótok királyának tragédiájára, aki röviddel Róma 
elfoglalása után meghalt, és végezetül az is ok lehetett, hogy otthon is viharfel
hők gyülekeztek egy készülő bizánci támadás miatt. 



VIII. 
A HUNOK 
ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

A hunok európai szereplése nem egészen egy évszázadig tartott. Az eltelt vi
szonylag rövid idő alatt mégis kivételesen erős hatást gyakoroltak az itteni né
pekre. Érthetetlen ennélfogva, hogy tárgyilagos, korabeli ábrázolás nem ma
radt róluk. Egyáltalán, a legújabbkori képzőművészeti alkotásoktól eltekintve, 
a megelőző korok művészeire nem hatottak ösztönzően, csak nagyon ritkán 
ábrázolták őket. Egyedül Attila személyének szenteltek több figyelmet. 

Ha kinézésük után kezdünk el kutatni, nem találunk sok támpontot. A róluk 
szóló korabeli leírások antik római, görög, szír vagy gót szerzőktől származnak, 
amelyek ha kinézésükről, általános jellemzésükről van szó, a lehető legcsú-
nyább jelzőket használnak, valóságos rémtörténeteket költenek, torz alakok
nak, vadaknak, járni nem tudóknak (mert lovaikról sohasem szállnak le) 
mutatják be őket. Ruháikat addig viselik, amíg le nem szakadozik róluk, gyer
mekek húsát eszik és nők vérét isszák stb. stb. A gótok szerint (Jordanes) erede
tük is gyanús: nem emberi körülményekre vezethető vissza. Azt tartották, hogy 
élt egykor régen egy öreg gót király, név szerint Filimer, aki egy napon azt vette 
észre, hogy népe között boszorkányok, haliurnák vannak. Hogy megszabadul-
jonak tőlük, mind összefogdostatta és a pusztába kergette. A boszorkányok 
a számkivetésben gonosz lelkekkel házasodtak össze, és megszülték a hunok 
vad nemzetét. 

Mindezek ellenére, ismét csak a korabeli feljegyzésekre vagyunk kénytelenek 
hagyatkozni. A kínaiakra például, akik az európaiaknál sokkal tárgyilago
sabban tudósítanak. Náluk is újra meg újra felbukkan a csodálkozás, hogy 
a hunoknak nincs állandó lakhelyük, kiütközik a földművelésből élő, helyhez 
kötött ember értetlensége a nomád sztyeppi népek életmódjával szemben, és már 
pusztán ebből a tényből is távolabbi következtetéseket is levonnak. Példa az 
alábbi idézet, amely kínai forrásból származik és az ázsiai hunokra vonatkozik. 

„Náluk senki sem műveli a földet, és sohasem fogja az eke szarvát. Nincs 
állandó lakhelyük, sem házi tűzhelyük vagy törvényük, és biztos élelem nél
kül, örökös földönfutókként szerte kóborolnak szekereiken, amelyeken tanyáz-



Nomád csikósok. 
Mongólia 

nak. Feleségeik ott szövik számukra otromba öltözékeiket, ott közösülnek fér
jeikkel, ott szülnek és nevelik fel serdült korig gyermekeiket. Náluk senki sem 
felelhet arra a kérdésre, hogy hol született, mivel másutt fogantatott, távol 
onnan született, még távolabb nevelkedett." 

A római Ammianus Marcellinus alább következő leírása már az európai hu
nokat jellemzi: „...Vadságuk meghalad minden képzeletet. Gyermekeiknek 
mindjárt születésükkor mélyen behasítják orcáikat, hogy a forradások ráncai 
a szőrnek a maga idején meginduló serkedését megakadályozzák: így vén
korukig szakáll és minden kellem nélkül maradnak el, mint a heréltek. Mind
nyájan tagbaszakadt, hatalmas, vállas emberek, ijesztő torzalakok, úgyhogy 
kétlábú állatoknak tarthatná őket az ember vagy emberi formára durván 
kifaragott tuskóknak, amilyeneket hidak karfáira szoktak alkalmazni." 

Jordanes azonban azt is feljegyezte, hogy: „Gyors lovasok, akik a megré
mült lakosság szeme előtt úgy jelennek meg, mint a szélvihar, és úgy tűnnek el, 
mint valamilyen felröppenő madársereg." 

Érdemes megfigyelni a „madársereg" kifejező hasonlatát! Ugyanezt a képet 
egy másik, eredeti forrásból származó szövegben is fel lehet fedezni, mégpedig 
A mongolok titkos történetének, abban a részében, amelyben Börte asszony 
Otcsiginnak a következőképpen beszél: 



Tested, ha mint öreg oszlop 
Terhed alatt leomlik, 
Madárrajhoz hasonló népedet 
Majd akkor ki kormányozza? 

(Képes Géza fordítása) 

Meg kell hagyni, hogy van olyan terület, ahol még Ammianus is elismeréssel adó
zik a harcos hunok erényeinek. „ Gyalogszerrel alig használhatók a harcban, hanem 
mintha odanőttek volna kitartó, de rút lovaikhoz, amelyeket olykor nők módjára 
ülnek meg, így végzik mindennapi teendőiket. Ennél a népnél mindenki éjjal-nap-
pal lóháton van. így vásárol és árul, eszik és iszik, és paripája keskeny nyakára 
dőlve oly mély álomba merül, hogy még álmodik is mindenféléről. Ha komoly dol
gokról tanácskoznak, így jelennek meg és tárgyalják a közügyeket..." 

Úgy tűnik, hogy a nyeregben való tárgyalás szokása nemcsak abból fakadt, 
hogy ragaszkodtak lovaikhoz és kényelmesebben érezték magukat nyergeikben, 
hanem a lovon való ülés felfogásuk szerint tekintélyt kölcsönzött. Emlékez
zünk vissza, hogy Attiláék Margum alatt nem voltak hajlandók leszállni lovaik
ról, hogy a magas rangú bizánci küldöttséggel tárgyaljonak, sőt még a bizán
ciakat is lóra kényszerítették. 

Reginó prümi apát különböző forrásokból összeszedett adatok alapján építi 
fel véleményét a hunokról. Híres Világkrónikáiéból való az alábbi idézet. 

„Lovaikon szoktak járni, gondolkozni, álldogálni és beszélgetni. Gyermekeiket 
és szolgáikat nagy szorgalommal tanítják nyilazni. Természetük dölyfös, lázadó, 
csalárd és szemtelen, hiszen ugyanazt a vadságot nevelik bele az asszonyokba, 
mint a férfiakba. Mindig hajlamosak idegenek elleni vagy otthoni felkelésre; 
természettől fogva hallgatagok és készebbek a cselekvésre, mint a beszédre..." 

Lássuk ismét Ammianus szubjektív, de kétségtelenül plasztikus leírását. 
„... ha pihen a fegyverük, megbízhatatlanok, állhatatlanok, és mihelyt vala

mi újabb remény szellője mutatkozik, módfelett ingatagok és mindenben csak 
féktelen dühükre hallgatnak. Oktalan állatok módjára nem tudnak semmit sem 
erkölcsről vagy erkölcstelenségről; beszédjük kétértelmű és alattomos; semmi
féle vallás vagy babona tisztelete nem köti őket; az aranyra szertelen hévvel 
vágyódnak. Véleményüket olyan könnyen változtatják és oly könnyen gyullad
nak haragra, hogy sokszor egy és ugyanazon a napon majd elszakadnak szövet
ségeseiktől, anélkül, hogy valaki okot adott volna rá, majd kibékülnek anélkül, 
hogy valaki engesztelte volna őket..." 



A hunok kinézéséről, jelleméről és magatartásáról szóló rövid körképet zár
juk Claudianus idevágó szövegével: 

„Náluknál vadabb, bátrabb népet nem hordott hátán a föld; lelkük olyan 
kemény, hogy sohasem hátrál meg kemény megpróbáltatások elől. Békeidőben 
annál inkább szeretnek henyélni..." 

Nem árt, ha most visszalapozunk az Attila kora c. fejezethez és fölidézzük 
a törzsi erkölcsről szóló meghatározását. Ha a fenti idézett véleményekről az 
adatközlők érthető elfogultságát, félelem és gyűlölet vezette szubjektív hozzá
állását lehámozzuk, élethűen áll elénk a tipikus lovas pusztalakó, az óvatos és 
bizalmatlan tárgyalófél, aki nagyon kevés jót vár a római ékesszólás mögé 
bújtatott, gyakran alantas szándékoktól vezérelt ígéretektől. Nem bízik a ró
maiákban, ahogyan a római sem bízik az elvből vagy parancsra, esetleg puszta 
törzsi önérzetből hadba bocsátkozó, mindenre elszánt nomádban. 

Nemhiába írja - irigységgel vegyes csodálkozással - az egyik klasszikus tör
ténetíró, hogy a hunokat nem királyuk szigorú parancsa hajtja, hanem beérik 
törzsfőik alkalmi vezetésével, és így rontanak keresztül mindenen, ami 
útjukba akad. Olykor, ha ingerlik őket, csatába szállnak, és ék alakú tömegek
ben szörnyű csatakiáltással rohannak a küzdelembe. 

Ha a képletekbe behelyettesítjük a rendelkezésünkre álló adatokat, amelye
ket a modern néprajztudomány nyújt a kutatóknak, teljesen szabályos egyenle
teket kapunk. Rájövünk, hogy mennyire törvényszerű volt a „vad és kiszámít
hatatlan" pusztalakók minden cselekedete és lépése. 

Fekete fejét csak 
Fenn nyugtatta, nyergén. 
Fekete szemében 
Félelem nem rebbent. 
Sima fülét párnán 
Sosem pihentette: 
Ruhaujja volt vánkosa, 
Ruhaszegélye a takarója. 
Nyergében italként 
Nyálát nyelte, 
Fogai közül húscafatot 
Fogyasztott estebédül. 

(Képes Géza fordítása) 



A társadalom gazdasági alapjai 

A kultúra ösvényei című kitűnő könyvében, Kaj Birket-Smith a következő
ket mondja: „.. .a társadalom nem csupán az adott időpontban élő emberek 
összessége, hanem magában foglal minden előző generációt is". A ma megérté
séhez szükség van a múlt ismeretére is. 

A hun társadalom kialakulásának előzményei körülbelül az időszámításunk 
előtti XIV-XV. században, tehát 3300-3400 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. 

Az ősi földművelő kultúrák déli irányból már 7000 évvel ezelőtt elérték a fél
sivatagos ázsiai sztyeppét. Az ott uralkodó állapotokhoz azonban nem voltak 
képesek alkalmazkodni, mert az emberek a nagy térségeken történő szállítását 
nem tudták megoldani. A ló domesztikációja ugyanis sokkal később történt 
meg, a lovaglás ismerete nélkül pedig a sztyeppéi gazdálkodás lehetetlen fel
adat. E l kellett szakadni a termőföldektől, és átállni az állattenyésztés sokkal 
nehezebb és lényegesen kockázatosabb életmódjára, nomadizálni kellett. 

Sötét hegynél. 
Tágas puszta. 
Kerek az ég sátra, 
Borul négy irányra. 
Nagy a kékség, 
Végtelenség. 
Szél fúj, fű lehajlik, 
Nézek a juhnyájra. 

Pusztai dal (Barbár ének, a VI. századból. -
Nagy László fordítása) 

A régi letűnt nomád társadalmak kultúrájának köznépi rétegét meglehető
sen nehéz megközelíteni, mert a kutatások még ma sem eléggé intenzívek. 
Ilyenkor a kutatók kénytelenek elővenni a rokon tudományok, elsősorban 
a néprajz eredményeit, és esetenként módszereit is. Ezúttal nekünk is ezt kell 
tennünk. 

A nomád pásztorkodás alapját a juh képezi: minden porcikáját fel tudják va
lamire használni: húsát, tejét, gyapjúját, faggyúját, prémjét, még csontját és 
beleit is. 



A rideg állattartás, az állandó legeltetés vándorlásra kényszeríti a pásztoro
kat. Jobb területeken évenként kétszer-háromszor kell legelőt változtatni, fél
sivatagos, alkalmatlanabb területeken viszont nyolc-tízszer is. A sztyeppeken 
a vándorlás északi illetőleg déli irányban történik; tavasszal észak felé terelge
tik az állatállományt, ősszel pedig ellenkező irányba. Hegyes területeken a köl
tözködés a magasabban fekvő területek és a völgyek, síkságok között történik. 

Az állatok fajtánként (juhok, lovak, marhák) külön legelnek, és csak a kecs
kéket csapják a juhokhoz. A lovakat 20-25-ös csoportokra osztva körülbelül 
egynapi járóföld körzetben hagyják legelészni. Csikózás idején, márciusban
áprilisban még meglehetősen hideg lévén, a fiatal jószágot néhány napig a jurt-
ban, a lakósátorban tartják, utána pedig - ha szükség van rá - védőprémbe 
„öltöztetik". 

H. Grünert és W. König szerint ennek az életmódnak főbb jellegzetességei 
a következők: 

- a fejlett lótartás; 
- a szállítható lakóhely (ló, lakókocsi, jurt); 
- a házi- és gazdasági eszközök tartós anyagokból készülnek: fa, fém, bőr, 

csont (a törékeny kerámia jelentéktelen szerepet tölt be); 
- a szőrmék és a bőr felhasználása ruhakészítésre; 
- a gyapjú és más szőrök felhasználása (szőttesek, nemez a jurta befedésére); 
-fonott kötelek készítése (pányvázás, szállítás); 
- csomózás vagy szövött szőnyegek felhasználása; 
- a ruha a lovaglás feltételeihez idomul; 
- az élelmezés az alábbi forrásokból fedezi szükségleteit: 

1) nyáj, csorda, tej és tejtermékek (frissen vagy tartósítva); 
2) vadászat (húsellátás a nyáj kímélése céljából); 
3) növénygyűjtögetés. 

- cserekereskedelem a hiányzó javak pótlására. 
A társadalmi viszonyok jellegzetességei pedig: 

- a javak a család birtokában vannak; 
- a széthúzó társadalmi erők ellensúlyozására genealógiai elven alapuló 

államszervezet. Ebben az összetartozási ideológiában az „ős" mindig a köz
pont, amely állat is lehet; 

-valódi rokoni kapcsolatok csak az alsóbb társadalmi struktúrák között 
vannak. Feljebb, a felső társadalmi régiókban ezek jelképesek; 

- a társadalom jóléte a törzs létszámától és a jószág mennyiségétől függ; 



- a kutak, források és legelők mindig köztulajdonban vannak, és végezetül, 
- a háborús zsákmány is gazdasági forrás. 

A fenti sémából kiindulva sorra vehetjük az élet néhány olyan területét, 
amely szorosan fűződik témánkhoz. Vegyük elsőnek a lótartást. 

A lótartás 

A sztyeppeken a lovakat másképpen nevelik, mint mifelénk. Megmaradtak az 
1000-2000 év előtti normák. Mindenekelőtt a jószágot már kétéves korától nye
reg alá szoktatják. Az idomítást az elején természetesen még nem felnőttek vég
zik, hanem 6-10 éves gyerekek, akik súlyuknál fogva nem árthatnak a fejlődés
ben levő ló gerincének. A lovasok testsúlyuk áthelyezésével és térdeik szorítá
sával irányítják a lovakat. A sarkanytú a hunok korában még ismeretlen volt, 
ellenben, kitűnő, magas kápájú nyergeket készítettek, amelyek szilárd ülést 
biztosítottak a lovasnak, olyan biztonságot, amely komplikált vagy nehéz 
feladatok elvégzésénél szükséges. Ezt a biztonságot még fokozhatta a szíjból 
vagy fából hajlított kengyel, amelynek az ismeretét azonban egyes kutatók el
vitatják tőlük. A nyereg létezését a hunoknál először Jordanes jelzi. Olyan nye
regről van nála szó, amilyent a mongóliai Noin Ulában feltárt hun sírok egyiké
ben találtak. Ezt a leletet megelőzik a paziriki szkíta-kori sírokban lelt nye
regszerű alkalmatosságok, amelyek kb. két évszázaddal korábbiak a Noin 
Ula-i leleteknél. Itt azonban még csak felcsatolt takarók vagy fűvel bélelt 
bőrpárnák kerültek felszínre. 

A sztyeppei lovak legfontosabb tulajdonsága, kitartás és szívósság. A mongo
loknál ma is sokkal többre becsülik az alacsony, busa fejű, erős és kitartó 
lovakat, mint az általunk szépnek tartott nemes külleműeket. Tenyésztési cél
juk az igénytelen, gyors és kitartó ló. Azt tartják, hogy nem ló az, amelyik 
egy nap leforgása alatt 100 kilométeres távot oda-vissza meg nem tesz! 

Mivel a hátasló személyi tulajdon volt, gazdája megbélyegezhette. Már a pazi
riki szkíta (2500 év előtti) kurgánokból előkerült, fagytól mumifikálódott lovak 
fülei be voltak cakkozva. (Mint mifelénk, nem is olyan régen, a birkáké.) Talán 
erre a könnyebb megkülönböztethetőségre vezethető vissza, hogy mind a mai, 
mind a történelmi időkben kedveltek voltak a különféle tarka lovak. Az állat
tartó népek nyelvében az állatszínek megnevezése is igen gazdag. A lappok 
például több mint hatvan különböző névvel illetik a rénszarvast. A sztyeppén 



a lovak megjelölésére általában a szín és még valamely testi adottság vagy 
tulajdonság szolgál. Történeti példákkal is szolgálhatunk: gyors fakó, kemény 
fekete, terpesztve járó szürke, drágakő szépségű őzeit sárga, szürke porfelhő, 
rendes szürke (Dzsingisz kán egyik lova), lámpásos későnherélt (eposzbeli 
lónév) stb. 

Adatok vannak arra, hogy régen a sötét bőrű, sötét szőrzetű, fekete sörényű 
és farkú állatokat kitartóbbaknak tartották. Az albinókat, a fehér lovakat vagy 
áldozatokra vagy uralkodóknak szánták. Itt felidézhetjük a magyar honfogla
lás-kori fehér ló-mondát. 

Egy VII -X. századi tibeti szöveg szerint: , a ló vizsgálatakor, ha három 
nagy és három kicsi van, akkor megfelelő. A szeme nagy, az orrának lika nagy, 
a melle nagy. A füle kicsi, a véknya kicsi, a patájának békája kicsi". És ha eh
hez a nagyon régi tanácshoz hozzátesszük a római katonai állatorvos, Renatus 
Vegetius még régebbi, V. századi véleményét a hunok lovairól, látni fogjuk, 
hogy 1500 év leforgása alatt vajmi keveset változott a sztyeppéi ló és magával a 
lóval szemben támasztott igény. 

„... A hunok lovai a háborúra a legalkalmasabbak kitartásuk miatt, teher
bíró képességük miatt, és mert a hideget és az éhséget is eltűrik. A hunok lová
nak nagy a feje, kidülled a szeme, keskeny az orra, széles az állkapcsa, erős és 
kemény a nyaka, sörénye a térdéig ér, hosszú a dereka, görbe a háta, bozontos a 
farka. Egész testük szögletes, háj nincs rajtuk. Lábuk erős, patájuk tömött és 
kicsi. A lovak csúnya kinézésétől azonban el kell tekinteni, mert azokon túl
tesznek jó tulajdonságaik: jó a természetük, okosak és még a sérüléseket is jól 
tűrik." 

Határozottan jó vélemény, kitűnő osztályzat. Főleg, ha olyan szaktekintély
től származik, mint Vegetius. A régi feljegyzés mellé állítsuk oda egy egészen 
újkeletű leírásnak egy részletét. 

Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása alkalmával, 1902-ben ismerte meg 
a mongol lovakat. Ő is el volt ragadtatva a sztyeppe neveltjeivel. Az alábbiakat 
jegyezte le róluk: 

„A kínai határnál el kellett búcsúzni azoktól a remek kis mongol lovaktól, 
amelyek párját sehol a világon nem találtam; valójában olyan hatalmas tüdejű, 
acélpatájú, mesés kitartású lovakat sohasem tudtam volna elképzelni. Soha
sem láttam köztük sem csökönyöst, sem sántát, sem vakot. Kicsinyek, az igaz, 
de remek, szép állatok. Járásuk, kitartásuk sokkal nagyobb a kirgiz lóénál, hi
szen ezek a kis állatok a legnagyobb súllyal órák hosszat folyvást vágtatva ha
ladtak; mongol lovat sohasem láttam ügetve haladni, de mindig galoppban, 



néha egy hajtásban 50-60 versztnyit is! " (Egy verszt körülbelül egy kilométer, 
megj. Sz. L.) . 

Ilyen adatok hiányában nehéz lenne elképzelni, hogy milyen lehetett a hír
közlés például Attila korában. Nehezen érthetnénk meg, hogyan tudott 
meg isten ostora fontos híreket szinte érthetetlen gyorsasággal. Priszkosz-
tól tudjuk, hogy a Maksziminosz-féle bizánci küldöttség még jóformán meg 
sem érkezett hun földre, Attila már azt is tudta, hogy milyen céllal indul
tak útnak. 

Jellegzetes mongol ló útra készen. Mongólia 

Lássunk egy későbbi idevágó példát is. 
Dzsingisz kán egy hírvivő szervezetet alakított (vagy talán újraszervezett), 

amelyet urtonnak neveztek. Ez az intézmény még a X X . század elején is 
működött. 

Lényege abból állt, hogy a főbb útvonalakon, egymástól 30-40 kilométernyi
re ménesek voltak. Az urton mindig volt készenlétben pihent ló. Ez a lovas, ha 
úton volt, széles fáslival kötötte körül a hasát, sapkáján sastoll díszelgett, és 
váltástól váltásig egyhuzamban vágtázott napkeltétől napnyugtáig. Utazás 
közben nem evett semmit sem, csupán az egyes urtonokban, váltás közben hör
pintett fel egy-egy csésze sós, faggyús teát. Az időjárástól függően, három-négy 
nap alatt 1300-1500 kilométert is megtett. Képzeljük el, lóháton, autó és 
betonutak nélkül! 



Batu kán, aki seregével törzsének szállásterületéről körülbelül 9000-10 000 
kilométernyire éppen Magyarország területén időzött (1242), tíz nap múlva 
már tudta, hogy Egedi kán otthon meghalt és hogy sürgősen haza kell térnie. 

A lakásviszonyok 

A belső-ázsiai települések legszembetűnőbb jellegzetessége még a közelmúlt
ban is az volt, hogy a lakosság elmés szerkezetű kerek sátrakban, úgynevezett 
jurtokban lakott. 

A nomádok jurtjáról igaz nem sokat lehet mondani. Annyit mindenesetre, 
hogy szerkezete, kinézése és a benne uralkodó rend másfélezer év leforgása 
alatt vajmi keveset változott. Egyébként a házszerű kerek sátrat egyesek joggal 
tekintik a közép-ázsiai népek legjelentősebb felfedezésnek. Mind az éghajlati, 
mind a gazdasági körülményekhez tökéletesen alkalmazkodott szerkezet. Ke
vés és igénytelen anyagból készült, megerőltetés nélkül összeállítható, könnyen 
szétszedhető és még a szállítása sem komplikált; állatokkal vagy kétkerekű tali
gával történt. 

A jurt kerek alaprajzú, függőleges falú, lécekből és nemezből (filcből) össze
állított, egy helyiségből álló családi lakószoba, amelyet félgömb alakú tető fed. 
A tető közepén egy szabályozható kerek szellőzőnyílás van. Nagyságától függő
en a következő elemekből áll: 3-8 harmonikaszerű nyitható és csukható rácsos 
oldalfalból, 60-100 tetőrúdból, egy középrúdból (központi tartórúdból), egy 
ajtókeretből és ajtóból és végül megfelelő mennyiségű nemezszőnyegből, ame
lyekkel az egész szilárd szerkezetet befedik és kibélelik. 

Az ajtó mindig dél felé néz. Belső felosztása szigorú szabályok szerint törté
nik. A bejárattól jobbra van a nők oldala a konyhafelszereléssel. Ezt a részt 
a többszemélyes nagy ágy zárja le. A bal oldal a férfiak oldala. Itt vannak 
elhelyezve a lószerszámok, a nyergek, a fegyverek és a gazdasági eszközök. 
Középen van a tűzhely és egyben a sátor főhelye. A jurt alja nemezzel és sző
nyegekkel van bevonva. A vendégeknek járó díszhely a jurta 3. és 4. negyede, 
szépen ki van varrva vagy aplikációkkal díszítve. 

Egy közepes jurt súlya 200-250 kilogramm. Szerkezete szilárd, komoly viha
rokat is kibír, amellett meleg, nagyon kényelmes és hangulatos. Két személy 
alig két óra alatt felállíthatja. Itt ismét Ammianus Marcellinust kell idéznünk, 
aki a következőképpen szapulja a hunokat: soha fedél nincs fejük fölött; 
a házakat úgy kerülik, mintha a közhasználattól elvont sírok volnának. Még 



A mongol jurt belső beosztása 

náddal fedett kunyhót sem lehet náluk találni. Kóborolva bejárják a hegyeket 
és erdőket, s kisded koruktól megszokják a hideg, az éhség és a szomjúság 
elviselését. Idegen országban is csak a legnagyobb szükségben lépnek be vala
mely házba, mert fedél alatt nem érzik magukat biztonságban." 

Természetes, hogy a hunok nem szívesen mentek be a számukra ijesztően 
behemót és komplikált római épületekbe. De hogy a saját jurtjukat nagyra 
becsülték, sőt szentnek tartották, arra ismét A mongolok titkos történetéből 
idézhetünk egy jellemző részletet: 

Szentelt küszöbödnek 
Szolgái legyenek. Szentelt küszöbödtől 
Szolgáid ha elpártolnak, 
Inukat vágd el! 

(Képes Géza fordítása) 



Az összecsomagolt jurt egy kisebb teve hátán elfér. Turkesztán 

Végezetül hallgassuk meg Priszkoszt is, aki abbéli igyekezetében, hogy kö
vetségük minél eredményesebb legyen, ajándékokat vitt befolyásosabb hun 
személyiségeknek, és így jutott el Attila első számú asszonyához, Rékához is. 
Erre így emlékezik: „Az ajtónál levő barbároktól kieszközöltem a bemenetelt 
(ezeknek biztosan apró ajándékokat adott - megj. Sz. L.), és a nőt puha sző
nyegen fekve találtam; a padló ugyanis gyapjúszőnyegekkel volt borítva, és 
azokon kellett járni..." 

A fegyverzet 

Ha ma, szerencsés véletlen folytán régész hun közharcos sírt talál, abban nem 
sok mellékletre számíthat, mert a nomád népek csak azokat a tárgyakat tették 
a halottak sírjába, amelyeket életük folyamán nem nélkülözhettek. Ilyen szem
pontból különböztek az ókori mediterráni népektől, akik halottaikat nemcsak 
pompával temették, hanem igyekeztek drága tárgyakkal is ellátni. Az egy
szerű nomád élete idején szükségesnek mutatkozó személyes eszközén kívül 
(kés, tűzcsiholó szerszám, akasztókarikák) még csak a ruhára varrt vagy szíjra 
erősített csatok, fémveretek, bújtatok alapján tanulmányozhatók, mert a szö
vetek, bőrövek, a lábbeli, a szíjak, a tarsoly, pányvák már régen elporladtak. 
Esetleg fegyvereinek fémrészei is ott vannak. Ha ellen tudtak állni az idő bom-



lasztó erejének találni még íj-csontborítást és a tegez szintén csontból készített 
díszes applikációkat. 

Ammianus Marcellinus írta, hogy a hunok fegyverei közé tartozott a tőr, a 
kard, a lándzsa, a lasszó (pányva) és a hun csodafegyver - a félelmetes íj. Leg
fontosabb és leghatékonyabb fegyverük volt az íj; minden alkalmakra más-más 
nyílhegy szolgált. Csodálatos nyilazó tudományukkal mindjárt megjelenésük
kor ámulatba ejtették ellenfeleiket. 

„A hunokat valamennyi nép között azért lehetne a legkeményebb harcosok
nak mondani, mivel távolról nyilaikkal kezdik a harcot, amelyek hegye élesre 
fent, csodálatos ügyességgel odaillesztett csontból készült; azután előre-
száguldanak, és nem kímélve magukat, kézitusában harccal küzdenek. Míg 
az ellenségük csak arra vigyáz, hogy kardcsapás ne érje, amazok összecsavart 
pányvákkal úgy bekerítik, hogy tagjaik rugdalózása közben mind jobban bele
bonyolódnak, és sem lóháton, sem gyalog nem tudnak már mozdulni." 

Több más kortárs is kifejezte csodálatát fegyverkezelésük, elsősorban nyila
zó művészetük felett. Olyanok mint Olümpiodorosz, Zoszimosz, Szidoniusz és 
mások. Claudius Claudianus, a ravennai udvari poéta szerint a hunok íja, 
a „scythicus arcus" a rómaiak legbecsesebb zsákmányai közé tartozott. Nem 
csoda, mert ezek a szerszámok valóságos műremekek voltak, amelyeknek elké
szítése eltarthatott egy évig is. Másrészt az íj az akkori idők legtökéletesebb 
fegyvere volt, és magától értetődően a leginkább respektált is. 

Volt egy úgynevezett összetett reflex vagy visszacsapó íjuk is. Ez az íj ruga
nyos fából készült, és felajzatlan állapotban a görbülete ellentétes irányú volt. 
A nagyon rugalmasra kiképzett farész legkritikusabb pontjait - végeit és mar
kolatai részét - csontlapocskákkal borították, amelyek védték és egyben erő
sítették is a fegyvert. A farészekre kígyóról vagy siklóról frissen lerántott bőrt 
húztak. 

Egyesek nagyon komoly kísérleteket folytattak olyan íj elkészítésére, amely 
a népvándorlás kori íjakhoz lett volna hasonló. A sikeres darabok, 30-35 kg 
húzóerő esetében kiváló eredményeket mutattak. A tapasztalatok szerint 
5-6000 lövést is leadtak vele. 

Az íjak mérete, felajzott állapotban való hosszúsága általában tulajdono
saiktól függött, felállítva a váll magasságáig kellett érnie. A nyílvesszők mé
rete viszont az íj nagyságától függött. A célzáskor a legkedvezőbb az volt, ha 
maximális kifeszítéskor a nyílnak a hegye csak kevéssel érte túl az íj markolati 
részének a fáját. A nyilak súlya a lövés gyorsaságát nagyban befolyásolta; 
minél könnyebb volt a nyíl, annál gyorsabb volt a röpte. Ezzel szemben a 



könnyű nyílvessző átütőképessége - különösen nagyobb távon - csekélyebb 
volt a súlyosabb nyilakénál. Többféle nyílhegyet készítettek és használtak attól 
függően, hogy milyen célpontra lőttek, vagy milyen vadat szándékoztak elejte
ni. A nyilak hegye csontból vagy háromkaréjú vasból volt. 

A nyilakat külön tokban, tegezben hordták, tízet-tizenkettőt egyben. A tegez 
a harcos jobb oldalára volt erősítve, míg a bal oldalukon volt az íjtartó tok. 

Az íj használata a következőképpen történt: előbb felajzták, vagyis a vissza
hajlított, rugós rész két végére ráerősítették a bélből készített ideget, majd 
a fegyvert bal kézben tartva vízszintes helyzetbe hozták. Jobb kézzel kivettek 
a tegezből egy nyílvesszőt, az íj aljára helyezték, majd a célzáshoz az íjat 
függőleges helyzetbe hozták. A jobb kéz hüvelyk-, mutató- és középső ujjával 
megfeszítették az ideget, és összpontosított célzás után kiröppentették a vesszőt. 

Közös akciók alkalmával, akár közös vadászatról, akár ütközetről volt szó, 
a csapattest vezetőjének parancsa alapján a nyilak kilövését összhangban kel
lett elvégezni. A parancsok és a „tűz" irányítása a parancsnoklóról kilőtt 
fütyülő-, vagy zengőnyillal történt. Az íj kezelése, a nyilazáshoz szükséges kézi 

A visszacsapó íj működési elve: 
1. nyugalmi állapotban; 
2. felajzva; 
3. megfeszítve 



erő kifejlesztése, a pontos célbalövés tudománya, az összhangban történő 
nyilastámadások begyakorlása nagyon sok időt és kitartó munkát követelt. 
A fegyverforgató készség, a harci erények ébren tartására és közös hadmozdu
latok kidolgozására minden ősszel nagy közös vadászatokat tartottak. Ezeken 
a seregszemléken különböző taktikai feladatokat oldottak meg vagy gyakorol
tak be a csapatok. így a téli hústartalékok biztosításán kívül fontos hadászati 
célokat is megvalósítottak. 

A csapatmozdulatok egybehangolását segítette elő az is, hogy a nagy hun 
egységek gyakran azonos színű lovakon ültek. Időszámításunk előtt 200-ban 
például a kínai császár seregét nyugatról fekete, keletről kék (szürke), északról 
vörös (pej) lovon ülő hunok zárták körül. 

A kiváló képességű, a pontosan és nagy távolságra nyilazó harcosokat elis
merésben részesítették, valószínű, hogy kitüntetést meg jutalmat kaptak. A 
sztyeppi harcosok mindig nagyra értékelték az erős lövéseket, mert a vadá
szaton is meg a harcban is biztos halált okoztak. 

Midőn Dzsingisz kán 
a szárt népet leigázta, 
tábort ütött 
és az egész mongol birodalom 
nemesei Buka Szocsigájban 
egybegyűltek. 
Jiszünge a messze-nyilazáskor 
háromszázharmincöt 
öl messzire nyilazott. 

Dzsingisz köve. Középmongol felirat. 
(Kara György fordítása) 

A hadjáratok folyamán, Attila beiktatására a hun társadalomban kialakult egy 
erős katonai réteg, amelynek minden tagja zsonglőre volt a nyilazásnak és akik 
létfenntartási szükségleteit is nagy részben a hadjáratok és a háborúk fedezték 
(rablások, kivetett adók, foglyokért kapott váltságdíjak). Ekkorra már az íj a hata
lom gyakorlásának jelképévé vált, és az akkori elképzelések szerint a hadsereg 
vezérének ereje annak nyilában összpontosult. A vezér nyila fénylő, arannyal 
bevont fegyver volt. Igen jellemző erre az elképzelésre az a legenda, amely szerint 
Márkiánosz bizánci császár Attila halálakor álmában egy kettétört íjat látott. 



A többi fegyverről nem sokat tudunk mondani, egyrészt azért, mert a pány-
vák (lasszók) elporladtak, másrészt a kardok és a lándzsák - a leletek gyakori
ságából ítélve - jelentéktelen szerepet játszottak, mert a hunok hacsak lehetett, 
kerülték a közelharcot. Ezenkívül a kard is és valószínűleg a lándzsa is (a nagy-
széksósi, a jakuszewicei és pécsüszögi leletek szerint) inkább a hatalmi szim
bólumok közé tartoztak, ugyanúgy, mint később, a középkor folyamán is. 

A házieszközök, a mindennapi élet 

A sztyeppi nomád állattartók gazdasági-kulturális típusát, mint láttuk, elég 
részletesen ismerjük. Ezen belül azonban a mindennapi élet egyes „termelői" 
mozzanatainak tárgyi részét a tudománynak ez ideig még nem sikerült eléggé 
dokumentálnia. Már többször említettük, de ismét hangsúlyozni kell, hogy 
megoldhatatlannak látszó problémákat okoz az a körülmény, hogy a nomádok 
állandóan mozgásban voltak, és hogy abból kifolyólag nem elegendő azoknak 
a leleteknek a száma, amelyek alapján közelebbről megvilágíthatnánk a min
dennapi életüket a jurtban folyó életet, használt eszközeiket stb. A jurtok egy
kori helyét ma már lehetetlen megtalálni, hacsak egyszer a véletlen nem játszik 
a kutatók kezére. 

Termelési módjuknak bizonyosan a „házi" vagy „családi" termelési mód volt 
az alapja. A család volt a törzsi társadalom gazdasági alapja. A háztartáson 
belüli termelésben aránylag kiegyensúlyozott viszonyok uralkodtak; a ter
melés és a fogyasztás mennyisége között akkora volt az eltérés, amekkorát a 
cserekereskedelem útján megszerzendő „idegen" termékek kifizetése és a fel
tételezett közadó fedezése megkövetelt. A belső, a családtagok közötti viszony 
megegyezett a termelési viszonyokkal is. A családtagok kölcsönösen kiegészítő 
munkáját végezték. Hiányzott viszont a többtermelésre való ösztönzés - hiány
zott a folyamatos munkára és a termelés fokozására mozgósító erő. Vissza kell 
emlékezni Claudianus ide vágó, már idézett szavaira: „békeidőben annál 
inkább szeretnek henyélni". 

Egy általános érvényű szabály szerint egy család eltartásához a sztyeppén 
száznál több juh és harminc-harminc marhából és lóból álló gulya, illetve 
ménes szükséges. Ez a minimum. 

A törzsfőnököknek, a vezetőknek ilyen körülmények között nyomást kellett 
gyakorolniuk a családi gazdaságokra, kényszeríteni kellett őket a termelés 
fokozására vagy „az egész közösség javára" történő szolgáltatásokra. Ez a szol-



gáltatás állhatott a hadjáratokban, portyázásokban való részvételből, de ter
ménybeszolgáltatási kötelezettségből is. 

Az ilyen terménybeszolgáltatás közvetett nyomaira bukkantunk a zenta-
mákosi ásatások során 1975-ben. 

A tiszai árvízvédelmi gát építése közben, körülbelül 50 m szélességben és 
megközelítőleg 500 m hosszúságban végezhettünk régészeti megfigyelésekkel 
kiegészített mentőásatásokat. A kutatások során egy hun kori szarmata tele
pülés maradványai is kibontakoztak egy olyan jelenség kíséretében, amely szo
katlannak tűnt. Közel 400 földbe süllyesztett gabonavermet sikerült megálla-

.1 Zenta-mákosi ásatások egy részlete. 1975 

pitani, amelyekkel sehogyan sem volt arányban a korabeli háznyomok száma. 
Az arány a megfigyelt területen 1:10, vagy még annál is rosszabb a vermek 
javára. Az teljesen kizárt, hogy az akkori mezőgazdasági termelői viszonyok 
mellett egy ház népe a fenti arányoknak megfelelő mennyiségű gabonát tudott 
volna akár két vagy három év leforgása alatt is betakarítani. 

A számításba vehető magyarázatok közül az a legvalószínűbb, hogy egy 
olyan adóbeszolgáltatási központ feküdt a Zentátói délre húzódó Tisza-parton, 
ahol egy nagyobb körzet terményfeleslegét gyűjtötték egybe. Felmerül az a 
kérdés is, hogy ezt a vezető réteg ellátásán kívül még mire használhatták. Erre 
egy alternatív választ lehet adni: az Attila korában indított számos távoli 
(Gallia, Itália), vagy közelebbi vidékekre (Balkánra) induló csapattestek ellá-



Rálátás a Zenta-mákosi ásatás helyére 

tását biztosították ezekből a készletekből, amelyek egybegyűjtése a kijelölt 
pontokon esetleg két-három évig is eltarthatott. Egy ide vonatkozó adatot rög
zített Zosimus, aki lejegyezte, hogy amikor 409-ben Honorius császár 10 000 
hun harcost kapott segítségül az Alarik elleni harcához, nagy problémák me
rültek fel az ellátását illetően. Végül is az élelmet (lábasjószágot és gabonát) 
Dalmáciából hozatták Itáliába. 

Az öltözködés 

Az öltözék is olyan kategória, amit régészeti módszerekkel konkrétan nem le
het megragadni, mert a ruhák - akár szövetből, akár bőrből, akár szőrméből 
készültek - a földben nem maradhattak meg. Csupán korabeli tudósítások, 
a díszítőtárgyak sírokban megfigyelt helyzete, valamint néprajzi párhuzamok 
segítségével közelíthetjük meg a hun kori öltözködés módját. Ez a módszer 
viszont elég bő anyagot biztosít. 

A tipikus hun harcos a számunkra már ismert, kissé komikus kinézésű, rövid 
lábú, busa fejű, bozontos lovon ült. Fejét csúcsba futó, előrehajló sapka fedte. 
Bőrből készült nadrágot viselt, lábai szíjakkal felerősített bőrbocskorba, eset
leg vékony bőr- vagy nemezcsizmába voltak bújtatva. A lábbeli alatt hurka 



alakú, szövött harisnya vagy nemezcsőből készült védőréteg volt. Inge szőt
tesből készült. Mindezeket a ruhadarabokat vastagabb, köntösszerű, télen, 
vadprémmel bélelt kaftán borította, amelyet az elengedhetetlen bőrszíj fogott 
össze. Ez a bőrszíj fémlapocskákból, csontból, esetleg színes bőrökből készített 
applikációkkal volt díszítve. Az előkelőbb személyek ruhái finomabbak voltak 
és drágakövek is ékesítették. Aki csak tehette élt a lehetőségekkel, és szívesen 
díszítette magát. Közismert a pusztai népek néha túlzásokra is képes pompa
szeretete. A hunok is igyekeztek hordozható és törhetetlen javakat gyűjteni, 
és ezért szerették a ruhára, lábbelire, fegyverre, lószerszámra, fülbe akaszt
ható és hajba fonható csecsebecséket. Priszkosz leírásában is találunk erre 
vonatkozó adatokat, de kézzelfogható bizonyítékait a nagyszéksósi lelet adta 
meg. Minden itt talált darab a hunok keleti pompáját eleveníti meg; az övet bo
rító aranyveretek, az öv tömör aranyból készített csatja, a lábbeli szíjait díszí
tő, ékkövekkel kirakott aranyfityegők, továbbá a fegyverzet arany díszítésének 
megmaradt részei: a kardhüvely borítása, a tőrök aranymarkolatainak részei, 
a tegez és az íj aranyborítása és az ehhez a felszereléshez tartozó szíjak arany
csatjai. A lószerszámveret és a fanyereg ugyanúgy nem tartozik az öltözékhez, 
mint ahogy a fegyverek sem. De díszes a ruhaviselet (ezek is az előkelőség ki
hangsúlyozására alkalmas tárgyak), ezért itt szóljunk róluk is. 

A kapák szegélyeit például aranylemez-szalagok borították, amelyekbe szí
nes ékkövek voltak foglalva. A kantár és a többi szíjazat is ékköves, aranyleme
zes volt, és végeit aranyfityegők zárták. Csupa arany, pompa, fényűzés, de csak 
a vezető réteg tagjai számára. 

A nők ruházata gyapjúból, vászonból vagy selyemből készült, amit színes 
hímzések vagy kivágott applikációk tettek szebbé. A tömegek öltözete termé
szetesen nagyon egyszerű volt egyrészt, mert életmódjuk nem kívánt meg mást, 
másrészt pedig nem volt mód a mértéktelen fényűzésre. A hunok szegényebb 
rétegének ruházatával kapcsolatban végezetül kénytelenek vagyunk ismételten 
az elfogult Ammianus Marcellinushoz fordulni, mert, bármennyire is lenézte 
a hunokat, feltehetőleg láthatta őket, és tudósításai által biztosabb talajon 
mozgunk. „Öltözetük vászonból készül - írja - vagy erdei egerek összetűzött 
gereznáiból; nincs más öltözetük sem otthon, sem a házon kívül, hanem ha egy
szer belebújtak egy ilyen fakó színű ingbe, nem teszik le és nem váltják előbb, 
míg a hosszú kopástól rongyokká nem szakad és le nem hull testükről. Fejüket 
görbe süveggel födik, szőrös lábszáraikat kecskebőrbe bújtatják, lábbelijük 
nincsen semmi mértékhez szabva, ennélfogva nem is léphetnek szabadon." 



Az élelmezés 

Egy feljegyzés szerint a hunok oly durváknak mutatkoznak, hogy nincs szük
ségük sem tűzre, sem ízletesen elkészített ételekre, hanem vadon termő növé
nyek gyökereivel és mindenféle állatok nyers húsával táplálkoznak, amelyet 
combjuk alá, lovuk hátára tesznek, és így kissé megmelegítenek. 

íme, megtaláltuk annak a hiedelemnek a forrását, amely szerint a nomádok 
- egyebek között a honfoglaló magyarok is - „nyereg alatt puhították" a húst. 
Hadjárat közben vagy más szorult helyzetben valószínűleg fogyasztottak nyers 
húst is, de annak az étkezési módnak semmi köze a nyereg alá helyezett húshoz. 
Ha tettek is húsdarabokat, azt csak akkor cselekedték, ha hosszú lovaglás köz
ben a lovuk háta a nyeregtől kisebesedett és gyógyításra szorult, de azt a húst 
nem ették meg. Ide vág a Marco Pólótól származó és a tatárokról szóló adat. 
Szerinte a harcosok, ha úgy adódott, akár egy hónapig is „megvoltak" élelem
utánpótlás nélkül. Kancáik tején és a közben elejtett vad húsával táplálkoztak. 
Különben nem lehetett ismeretlen előttük az a szibériai ételkészítési mód sem, 
amikor a vadász a húst a megölt állat pucrába teszi és közé egy előzőleg meg
felelően felforrósított követ dug. Miután az egészet egy sekély gödörbe helyezve 
vékony földréteggel fedi le és felette addig tüzel amíg a hús teljesen meg nem 
puhul. 

A néprajzosok adatai szerint a húst a mongolok is leginkább főve fogyasz
tották. Az ürühús volt a legkedveltebb. A felvagdalt húst nagy kondérban 
kevés sóval vagy anélkül, rövid ideig főzték. A gulyásszerű ételt egy előre lete
rített bőrtakaróra öntötték, és mint egy asztalt, körülülték. A halomból min
denki vett magának, egyik véget fogai közé vette, a bal kézzel kifeszítette, 
a jobb kézben levő késsel pedig metszette. Tegyük ehhez hozzá, hogy majdnem 
minden népvándorlás kori sírban lehet kést találni. 

Mint már említettük, a köznapi hunok étkei elsősorban tejből, tejtermékek
ből, és csak másodsorban álltak húsételekből. A növényi eredetű ételek is 
csupán kiegészítő szerepet játszottak. 

A friss tej és a tejtermék felhasználásának legfőbb ideje a tavasz és a kora
nyár volt. Ekkor készítették a különböző szilárd tejtermékeket is; a levágott 
marha szárított beleibe rakták a vajat, a túrót és a faggyút is. Priszkosz írásá
ból tudjuk, hogy a hunok aludttejet, tarhót, különféle sajtokat, szárított túrót 
és erjesztett italokat is készítettek. A kumisz volt a legkedveltebb, amivel egy 
hun faluban, Priszkos kísérőit is megkínálták, valahol a Temes vagy a Tisza 
partján. 



A kumiszról a magyar honfoglalás korából is vannak adataink. Akkoriban 
szívesen fogyasztott „üdítőital" volt. Almásy György századeleji ázsiai útleírá
sában erről a mai napig is fennmaradt italféleségről írja, hogy a kumisz kanca
tejből készült. Egy-egy fejeskor a kanca körülbelül fél liter rendkívül édes, erő
sen aromatikus, kevés zsírtartalmú tejet ad, amelyet nagy, általában tevegyo
morból készült bőrkannában fognak fel. Ezek tartalmát átöntik egy piramis 
alakú, az embernél is magasabb bőrtömlőbe, amelyben az erjedést a benne már 
évek óta felhalmozódott erjesztő anyagok indítják meg. A bödönben a kanca
tej egyszerűen savanyúvá erjedne, ha hagynák állni; hogy alkoholosán erjedjen, 
keverni kell, és erre a célra minden bödönben egy köpű van, amellyel a folya
dékot időnként felkavarják. A bödön falának ütögetéséből jövő tompa hang 
igen jellemző zaja a nyári táboroknak (auloknak). Minden kirgiz szeme felcsil
lan, áll a leírásban, ha valami idegen tábor felé közeledve meghallja ezt a 
pufogást, mert itt friss kumiszra lehet számítani. 

A társadalom 

Ha a hunok társadalmi életéről beszélünk, nem kell szem elől téveszteni 
a tényt, hogy az a kínai faltól a Duna-Tisza vidékéig megtett nagy út folyamán 
lényeges változásokon ment keresztül és hogy az eredeti törzsi társadalom 
elérte a félfeudális, osztályokra szakadozó társadalom fejlettségi fokát. Ez az 
utolsó fokozat különösen Attila uralomra jutása után, itt a Kárpát-medencé
ben jutott erősen kifejezésre, amikor radikális, sőt brutális beavatkozásokkal 
megtörte rokonsága és a törzsi vezetők utolsó ellenállását, és helyükre a vazal
lus törzsek (főleg germánok) vezetőit ültette. Onegésziosz, Szkottász, Eszlász, 
Bérikosz - mind germán előkelőség volt. Edika a szkírek fejedelme, Ardarik 
a gepidák királya, Valamir pedig az osztrogótok hercege volt (törzsfőnök). Az 
említettek közül Jordanes különösen a két utóbbit emeli ki, mert szerinte ők voltak 
Attila legodaadóbb szolgálói és legbizalmasabb emberei. Természetes, hogy ezek
nek a már hűbérurakhoz hasonlító vezetőknek meg voltak a saját érdekeik is. Egy 
alkalommal maga Attila jelentette ki, hogy az ő tábornagyai a római császárokkal 
egyenrangúak. Bizonyos, hogy nem volt panaszra okuk, mert a hunok a leigá
zott és lojálisán viselkedő népeket nem forgatták ki szokásaikból, és nem 
kényszerítették életmódjuk vagy nyelvük megváltoztatására. Az egyes germán 
népek (pl. osztrogótok, gepidák) saját dinasztiájuk vezetése alatt élhettek to
vábbra is, „belpolitikai" ügyeiket saját belátásuk szerint intézhették. 



Bár kétségtelen, hogy az Attilához hű vezetők és csatlósok többsége hun ere
detű volt, az említett nevekből látszik, hogy a Vezér környezetében el-
germánosodási folyamat is megindult. Az együttélés következtében az egyes 
népek is gyakran kölcsönöztek egymástól személyneveket. Germán eredetű 
volt, például, a Rua (Ruga) név is és talán az akkori állapotokra a legjellemzőbb, 
hogy Attila eredeti hun nevét nem ismerjük. Attila gótul ugyanis annyit jelent, 
„atyácska" (a gót Vatta=atya szóból az „ila" kicsinyítő képzővel). Másrészről 
egy szvév és egy keleti gót királyt is Hunimundnak neveztek, egy szkír fejede
lem pedig a Hunwulf névre hallgatott. A fennmaradt hun személynevek a török 
eredetű hun nyelvekből származnak, mint a Mundzuk, Attakám, Ernák, Dengi-
zik, Arikán, Karaton, Ajbars stb. 

A Volga és a Don közötti térségben valamint a Duna völgyében eddig feltárt 
hun sírok határozott társadalmi tagolódást bizonyítanak. A jellegtelen, sze
gény sírok mellett (amelyekről néha nem is lehet megállapítani hovatartozá
sukat) vannak a „gazdag sírok" is (a régészek számára legfontosabb leletek 
ilyenekből kerülnek elő), amelyek létezéséről az irodalmi források is számos 
bizonyságot adnak. Ammianus Marcellinus és Jordanes is említi például a pri-
mateseket (jeleseket), akiket a törzsi arisztokrácia tagjaival lehet azonosítani. 
Ezek élén a törzsszövetség vezetője állt. A kínai forrásokban emlegetett Sán-jü 
(mi királynak nevezhetnénk) is ilyen volt. 

A vezérek és hercegek hatalma eredetileg öröklődő volt. Egyes kutatók 
szerint a hun társadalom élén összesen 24 vezér volt és mivel minden vezér 
10 000 lovasnak (egy tömény) volt parancsnoka. Ha ez igaz, akkor a hunok
nak mintegy 240 000 harcosuk volt. Mások viszont azt tartják, hogy a hunok 
összlétszáma nem volt nagyobb 40 000-nél. Ez utóbbi vélemény képviselői 
azt is állítják, hogy harci csapataik 5-7000, vagy csak 10 000 fegyveresből 
álltak. Hogy a két szélsőséges nézet között hol van az igazság, azt ma még nem 
lehet eldönteni. 

A törzsszövetség szervezete kimondottan katonai-törzsi felosztásra alapozó
dott: tizedek, századok, ezredek és tízezredek voltak. Ez a szigorú szervezet 
volt annak a hatalmas és erős hadseregnek az előfeltétele, amellyel a hunok 
Rua, illetve Attila korában rendelkeztek. A mongolok titkos történetében je
gyezték fel, hogy Dzsingisz kán egy alkalommal nagy haderőt gyűjtött össze, 
és indulás előtt táborba szállt. Közben arra gyanakodott, hogy emberei között 
kémek bujkálnak, akik ki akarják puhatolni szándékát. Le akarta őket leplez
ni, és ezért váratlanul elrendelte, hogy a táborban nyüzsgő embereket törzsen
ként sorakoztassák fel. Amikor ez megtörtént, egy ember az összeállt csoporto-



kon kívül rekedt, és ez volt az idegen kém. Nem olvadhatott be egyetlen törzsbe 
sem, mert ott mindenki ismerte a másikat. 

Jordanes Balambérról azt írja, hogy „rex Hunnorum", vagyis, hogy ő a hunok 
királya. Valószínű azonban, hogy Balambér, és az utána következő uralkodók 
is, többek voltak a királynál. A kagán és a tarkán ötvöződése lehettek, akik 
a politikai és a vallási funkciókat egy személyben végezték, mint később a 
törököknél a beglerbég. 

Az azonban bizonyos, hogy egyszerre két uralkodójuk volt, amit kettős ki
rályságnak nevezhetnénk. Ezért volt többször is szó Ruáról és Oktárról, vala
mint Blédáról és Attiláról. A kettős királyság intézményét ismerték már ko
rábban a szarmaták is, de hasonló példákat lehetne felhozni a későbbi avarok 
és a besenyők történetéből is. 

A régi szabályok értelmében az uralom testvérről-testvérre szállt. Attila azon
ban durván megszakította ezt a gyakorlatot. Megölte bátyját, Blédát és mivel 
testvérei nem maradtak, utódul fiait, Ellákot és Dengiziket jelölte. Haláluk 
után (harcmezőn estek el) a legfiatalabb, Ernák lett a hatalom gyakorlója (most 
már a hagyományos szabályok szerint) mivel Attila korábban az utódlásban 
számításba jövő két unokaöccsét, Mamát és Atakámot árulás vádjával kereszt
re feszíttette. Egy ideig mind a ketten politikai menekültként éltek Bizánc 
területén, míg Attila követelésére ki nem szolgáltatták őket. 

Végezetül meg kell említeni, hogy a nőket a hun társadalomban megbecsül
ték. Bléda halála után özvegyei továbbra is megtarthatták vagyonukat. Szokás 
volt, hogy a külföldi küldöttségek képviselői tiszteletüket tették Attila, tekin
télyben első helyen álló feleségénél, Arikánál, és az sem lehet a véletlen műve, 
hogy az Aral-tó és az Alpok közötti térségben eddig lelt, gazdag mellékle
tekben bővelkedő, előkelőket takaró sírok közül nem kevesebb, mint huszon
kettőben volt nő eltemetve. Összesen ugyanis ennyi alkalommal találtak a 
sírokban drágakövekkel kirakott aranydiadémeket. 



IX. 
A RÉGÉSZETI 
HAGYATÉK KÉRDÉSE 

Furcsa paradoxon, hogy főbb vonalaiban az ázsiai és az európai hunok tör
ténete is, jóval előbb volt ismeretes, mint anyagi kultúrájuk, vagyis régészeti 
hagyatékuk. Történetüket a különféle források alapján fel lehetett vázolni, 
a régészeti hagyaték viszont objektív okoknál fogva hiányzott, és, sajnos, egyes 
fontos részletek megvilágítása hiányzik még ma is. 

Sajnálatos módon, a népvándorlás korának éppen ebből a nagyon kritikus 
szakaszából kapunk az egykori római provinciák területéről is túlságosan 
kevés régészeti dokumentumot az egyes események megállapítására vagy 
mások ellenőrzésére. Az V. században a volt római határokon belül a lakosság 
száma erősen megcsappant. Óriási méretűek voltak a pusztítások, sok volt a jö
vevény és a megmaradt őslakosság is félreeső helyekre húzódott vissza; tele
peiket és temetőiket nehéz megtalálni. Ha rá is bukkanunk, a sírokban ritkán 
vannak olyan tárgyak, amelyek biztos kronológiai vagy más támpontokat 
nyújthatnának a kutatóknak. Egyrészt azért, mert a nép nagyon elszegénye
dett és sírmellékletekre, sírba vihető értékesebb használati tárgyakra nem tel
lett, másrészt pedig azért, mert az akkortájt uralkodóvá váló keresztény szel
lem értelmében a temetkezések is puritánabbakká váltak. 

Régészetileg a barbarikumban a provinciáknál is súlyosabb a helyzet, mert 
a gótok leigázása után gyors ütemben szűnnek meg a barbár népek állandó 
telepei és temetői. A népek szüntelen mozgásban, vonulásban vannak. Azért 
találhatók egy vagy csak néhány sírból álló „temetők", amelyeknek etnikai 
hovatartozása sokszor több szempontból is kétséges. Nehézségek forrása pél
dául az is, hogy az alánok és a gótok éppúgy a Fekete-tenger északi partjain 
elhelyezkedő görög városok ötvösműhelyeiben szerezték be ékszereiket (és 
sok esetben más kézműipari termékeiket is), mint későbbi uraik, a hunok. Ezért 
az úgynevezett „gazdagabb síroknál" magától értetődően bizonyos stílusegye
zés jelentkezik. A köznépi sírokban pedig, a csontvázon kívül, nagyon kevés 
tudományosan értékelhető tárgy található. 

Az elmúlt 30 év folyamán a Szovjetunió területén kb 20 biztosan hunnak 



mondható sírleletet fedeztek fel és ástak ki, és körülbelül ugyanannyit a Duna 
völgyében, ami azt jelenti, hogy a korábbi leleteket is beszámítva körülbelül 
100 biztos hun leletet tart nyilván a tudományos világ. Ezt a számot nagyon 
kevésnek tarthatná valaki, amíg át nem gondolja, hogy a leletek körülbelül 5 
millió négyzetkilométer területen szóródtak szét, vagyis, hogy az a hatalmas 
terület amelyet a hunok kezükben tartottak, egyszerűen „eltüntette" őket. 

Két jellegzetes bronz-üst Törteiről és Högyészröl 

A leleteknek legérdekesebb és kutatástörténeti szempontból legfontosabb 
darabjai azok a félgömb vagy zsák alakú nagy bronzüstök, amelyek a hunok 
egykori mozgásterületén egészen Kínáig, illetve Belső-Ázsiától egészen a 
franciaországi Troyes-ig, a legendás Catalaunumig megtalálhatók. Ilyen 
üstöket Európában több mint 20 helyen találtak, de legtöbbet a Tisza vidé
kén és a Havasalföldön, szinte jelezve a hun birodalom legfényesebb korszaká
nak súlypontját, azt a területet, amelyen a vezető törzsek szálláshelyei voltak. 

A kiváló technikával, rendszerint több darabból összeállított, öntött bronz-



üstöknek a rendeltetése körül valamikor megoszlottak a vélemények, de ma 
már azt tartjuk legvalószínűbbnek, hogy a halotti kultuszban volt szerepük, 
vagyis, hogy áldozati edényekként használták őket. Azokon a dél-szibériai 
sziklarajzokon, amelyeken ezek az üstök felfedezhetők, félreérthetetlenül 
ilyen funkciót töltenek be. E magyarázat mellett szólnak az egyes darabok 
alján megfigyelhető égési nyomok is. 

A második legfontosabb összekötő kapcsot a délnyugat-szibériai területek és 
Közép-Európa között az aranydiadémek jelentik. Az Ob és Szilézia között 
elterülő térségben találtak ilyeneket. Nyugati elterjedésük megközelítőleg 
egybeesik az üstökével. A diadémek széles, homlokra erősíthető szalagszerű 
díszek, amelyeknek a külső felülete színes drágakövekkel van kirakva. Eddig 
összesen 20 ilyen fejéket találtak, amelyek közül a Keres félszigeten lelt 
példány a legjobban megőrzött és legpompásabb, míg a Kárpát-medencében 
a legszebb példány Csornán került napvilágra. 

A csornai arany diádon színes drágakövekkel kirakva 

A hírneves leletek közül említsük meg még a pécsüszögit és a nagyszéksósit. 
Az elsőt azért, mert a hunok társadalmának kutatása során a kutatók ebből 
a leletből nagyon fontos következtetéseket tudtak levonni, a másikat pedig 
azért, mert máig ez a leggazdagabb hun kori lelet. 

A Pécs közelében levő Üszögpusztán még 1900-ban kiásták azt a sírt, amely
nek helyes kiértékelésére csak a húszas, illetve ismét az ötvenes évek folya
mán került sor. A sírlelet csonkán került múzeumba, de még így is 66 darabból 
áll. Olyan tárgyak ezek, amelyek a legfelsőbb katonai vezető réteg régészeti 



hagyatékára jellemzőek, és szoros rokonságban állnak a Bátaszéken és a len
gyelországi Jakuszowicén kiásott sírok leleteivel. Arany lószerszám véretek
ből, nyeregborításokból, szalagokból, szíjborításokból és kardborításokból, 
valamint a tegez és az „arany-íj" borítólemezeiből áll. Hozzátartoznak még 
a vas nyílhegyek, egy lándzsacsúcs, egy kétélű egyenes kard és egy zabla. 

A Pécsüszögön eltemetett személy különösen magas méltóságára a sírban 
talált arany íjborítások alapján jöttek rá. A nemesfémeknek már eleve társa
dalmi megkülönböztető szerepe volt a sztyeppi népeknél, az aranyíj pedig még 
nyomatékosabban jelezte azt, hogy hordozója a legfelső társadalmi réteg tagja. 
Valószínűnek tartják, hogy Üszögpusztán az egykori kelet-pannóniai terület, 
Valéria tartomány vezetésével megbízott egyén sírját bontották fel, akinek az 
aranyíjat, (a hatalom jelképét), a hunok vezére adta. Az ide vágó tanulmányok
ból kitűnik, hogy a keleti és a közel-keleti népeknél az íjnak és a nyílvessző
nek már régebben is rangjelző szerepe volt. 

A nagyszéksósi kincs 

A legnagyobb és leghíresebb hun lelet, a nagyszéksósi is végigjárta a legtöbb 
nagy régészeti felfedezés kálváriáját, amely azzal szokott kezdődni, hogy hoz
zá nem értő (rendszerint kapzsi) emberek találják meg; folytatódik azzal, hogy 
közvetítők akarnak vele nyerészkedni, és azzal ér véget, hogy a szakemberek 
kezébe kellő dokumentáció nélkül csak a mellékletek egy része kerül. 

1924-ben régészeti és néprajzi vándorgyűlést rendeztek Kecskeméten, ame
lyiken Bartucz Lajos, a világhírű antropológus megjegyezte, hogy az embertan 
művelői azért nem tudnak semmit sem mondani a korai népek alkatáról és ki-
nézéséről, mert a régészek nem mentik meg az embertani anyagot. Pedig sok 
esetben, amikor a régész adatok híján a sötétben tapogatózik, az antropológus 
segítségére lehetne. Bár eltúlozta, de a tiszta igazat mondta. 

Bartucz professzor szavait, úgy látszik, legjobban Móra Ferenc, a szegedi 
múzeum akkori igazgatója és régésze szívlelte meg. 1928 és 1932 között a Maros 
bal partján fekvő Kiszomborban nem kevesebb mint hét (!) népvándorlás kori 
temetőt ásatott fel azzal az alapvető céllal, hogy a régészeti adatokkal együtt az 
embercsontokat is összeszedje, és ezáltal nyersanyagot szolgáltasson a kuta
tásnak. Az ásatásokból származó 500 egyed csontjaival jelentősen hozzájárult 
a szegedi Embertani Intézet ma már messze földön híres gyűjteményének gya
rapításához, amelyben a hun korszak nemegy reprezentánsa foglal helyet. 



Móra Ferenc, aki irodalmár, „műkedvelő régész" létére is többet tett a régé
szetért, mint némely nagyra tartott szakember, egyik elbeszélésében (Kincsásás 
holttal) megírta a nagyszéksósi hun fejedelem kincseinek történetét. Helye
sebben, a kincs történetének azt a részét, amely 1910 táján kezdődött és 
addig tartott, amíg annak egy része biztos helyre, a szegedi múzeumba nem 
került. Az elbeszélés 1926. október 24-én jelent meg a Magyar Hírlapban, köz
vetlenül azután, hogy Móra tudomást szerzett a leletről. Ebből való az alábbi 
részlet: 

„Most már ő (a pásztor) emlékezik a leghangosabban, hogy melyik fa irányá
ban is akadt az ásó az aranyabroncsba annak idején. 

- Ezön a tájon löhetött - rúg meg egy nagy körtefát. - Itt hevertek a többi 
encsömbencsömök is. 

- Kend látta őket? 
-Tulajdon két szömömmel. Olyan muszáj oskolás vótam mán akkor, na

gyobbacska gyerök, itt haladtunk el mindönnap, oszt teleraktuk a zsebünket 
ezökkel a cifrasági tanulmányokkal, csereberéltük őket az oskolában sűtt 
tökért mög almáért. 

Velünk együtt nekiguggolt ő is, markolászta két kézzel a homokot, mondha
tom, ekkora hatósági támogatásban még sohasem volt részem - de foganatja 
csak nem akart lenni. 

- Aztán sok volt az az encsömbencsöm? - álltam fel kinyújtódzani. 
- Hát egy kubikos talicska félig lött vóna vele. 
Nyugodtan mondta, engem a hideg rázott. 
- Attól tartok, mind elsűttöközték azt maguk. 
- Nem - rázta a fejit - , sok beletaposódott, letemetődött abbu." 
Ez történt tehát 1926-ban a homokbuckák között. Móra Ferenc éppen ne

gyedszer volt már kint, amikor a múzeumban tudomást szerzett arról, hogy 
Nagyszéksóson (Horgostól pár kilométerre északra, a határ közelében fekszik) 
aranyat találtak. Először csak egy diszkrét értesítés érkezett arról, hogy egy is
mert szegedi ékszerész valakitől tört aranyként régi aranytárgyakat vásárolt. 
A gyors közbelépés megtette hatását. A mester még a rendőrség bevonása előtt 
hajlandó volt „beszerzési áron" eladni a múzeumnak a „sárga botot", valójá
ban egy tömör, színaranyból készült, szaknyelven torquesnek nevezett nyak
éket. 

Kiváló darab, állapította meg Móra, a dolgot nem lehet annyiban hagyni, 
mert ahol ilyen aranyékszert lehet találni, ott más egyébnek is lenni kell. 
Alaptermészetéhez híven, nem volt rest, rövid idő alatt utánajárt és megtudta, 



Apró aranytárgyak és veretek. Nagyszéksós 

hogy a nyakéket az ékszerészhez egy cséplőgép-tulajdonos hozta. Amikor már 
a cséplős holléte is ismert volt, csak egy lépés kellett a megtalálóig, aki egy 
disznópásztor személyében járta a nagyszéksósi pusztát. 

A kondást, az egyszerű emberek nyelvén kitűnően értő Mórának nem volt 
nehéz szóra bírnia. Elmondta, hogy vagy tizenöt évvel ezelőtt, Bálint Mátyás 
szőlejében fordítás közben fél talicskára való különböző tárgyat szedtek össze. 
Azt is elmondta, hogy a megtalálás után évek múlva is, esők és a böjti szelek 
után a tőkék között sokáig lehetett apróságokat találni. Az összeszedett en-
csömbencsömmel bonyolították le iskolai csereügyleteiket a kis mezítlábas 
nebulók. 

Móra mindenkit kihallgatott, akinek valami kis köze is lehetett a kincshez. 
Megtudta, hogy a leletek nagy része tört aranyként került áruba, némely dara
bok pedig a szegedi zálogházban kötöttek ki. 

Később annak is nyomára jutott, hogy a nagyszéksósi leletből hat tárgy egy 
budapesti magángyűjteményben található, mint „Újvidék környéki lelet". 



Látta, hogy halogatásra nincs idő, hiszen még tizenöt év múltával, az utánjárások 
közben, Bálinték szőlejében egyszerűen a föld felszínén egy ép aranycsatot és más 
kisebb aranytárgyat talált szemfüles hivatalsegédjével. Megnyitotta a múzeum (és 
szokása szerint saját) erszényét, és a szőlő árának a többszöröséért megváltotta a 
gazdától az ásatás jogát. Még így, a magas ár ellenére is kénytelen volt elfogadni azt 
a szinte lehetetlen feltételt, hogy ásatás közben sem a szőlőben, sem a fában kárt 
nem tesz. Mindent elfogadott, érezte, hogy páratlan leletre bukkant. Araszról 
araszra kapargatták és szitálták át a száraz homokot, kínlódva, izzadva a szőlőtő
kék és gyümölcsfák között. A gazda közben árgus szemekkel figyelte minden moz
dulatukat, mert az egyezség értelmében minden egyes lelet után még külön jutalom 
járt neki. 

Igyekezetük azonban nem volt hiábavaló, mert az 1926. évi vállalkozás össz-
eredménye 93 aranytárgy volt. 

Ezen a nem várt eredményen a gazda is meglepődhetett, mert a régészek 
távozása után fiával ő is átkutatta a szőlőskertet, de most már feltehetően 
tekintet nélkül az ültetvényekre. Erre lehet következtetni abból az esemény
ből, amely 1934-ben, közvetlenül Móra halála után játszódott le. Akkor 
a rendőrség fogta meg a gazda fiát, éppen akkor, amikor el akart valaki
nek adni két aranycsészét és néhány aranytörmeléket. Sebestyén Károly, 
Móra Ferenc utódja elhatározta, hogy most már könyörtelenül felforgatja az 
egész kertet. 

Elhatározását valóra is váltotta és a kérdéses emelkedőt, egy 30x18 méteres 
területen, 80 cm mélységig alaposan felforgatta és ismételten átszitálta. A ho
mok azonban most már csak 4 kis aranydarabot adott ki magából. Nagyon ke
veset. Sebestyén mégis elégedett volt, mert most már meg volt győződve, hogy 
azon a helyen egy fia lelet sincs. 

Pedig az ügy még akkor sem zárult le teljesen, mert 1965-ben az immár Móra 
Ferencről elnevezett szegedi múzeumba, eladás céljából behoztak egy arany
tárgyat, amelynél a megtalálás helyéül Nagyszéksóst jelölték meg. Tévedés 
nem lehetett, mert a tárgy már stílusa alapján is elárulta, hogy abból a lelet
együttesből származik, amelyik után Móra is meg Sebestyén is kutatott. Egy 
elfekvő „családi" darab a régi, ötven év előtti leletek közül. 

Az eddig megmentett tárgyak száma pontosan 175 darab. 
Összességükben egy nagyon magas rangú egyénnek a felszerelését képezték. 

Arany ruhadíszek, színes ékkövekkel berakott övdíszek, ugyancsak ékkövek
kel kirakott csatok, csizmadíszek, egykor lószerszámokat díszítő aranyveretek, 
nyeregdíszek, korbácsnyél, tőrök és egy kard színes betétekkel gazdagon éke-



sített aranyborításai. Továbbá, egy fakupa díszítését szolgáló aranyszalagok és 
végül arany- és elektronedények. 

A nagyszéksósi kincsből legtöbbet idézett darab kétségtelenül az üst alakú 
csésze, amelynek áttört falában valamikor színes drágakövek díszelegtek. Ezek 
azonban a csésze földbe kerülése előtt kiégtek - egytől-egyik hiányoznak. Arra, 

A nagyszéksósi lelet ivókupája. A lyukak helyén eredetileg drágakövek voltak 

hogy tűz okozta bennük a kárt, abból lehet biztosan következtetni, hogy 
a csésze egyes részein erős olvadási nyomok vannak, és hogy a többi aranytárgy 
egy részén is határozott égési nyomok figyelhetők meg. 

Felvetődik a kérdés, hogy miért vannak ezek a tárgyak megégetve? 



A problémával kapcsolatban kétféle nézet alakult ki, de mindkettő megegye
zik abban, hogy halotti szertartásról van szó. Mind a kettő szerint egy magas 
rangú személy, esetleg egy hun fejedelem vagy herceg, de legalább egy főúr 
halotti torának a maradványait jelzik az értékes tárgyak. Az egyik nézet szerint 
az illető holttestét máglyán égették el és a hátramaradó parázsba dobálták bele 
nyergét, lószerszámait és értékes használati eszközeit. Úgy, ahogy a Pokrovszk 
közelében feltárt kurgán-leletek esetében megfigyelték. 

Ha ezt a változatot fogadjuk el, akkor úgy kell elképzelni, hogy a nagyszék
sósi halottat felöltöztetve máglyára helyezték, és ünnepélyesen elégették. Ami
kor elhamvadt, a parázsló hamuba szórták felszerelését, személyi tárgyait és a 
lószerszámot is a nyereggel együtt. A kihűlt maradványokat összeszedték, és 
egy meghatározott helyen a föld felszínén kupacba rakták, majd fölé halmot 
rögtönöztek. 

A másik elképzelés szerint (és több tényező látszik alátámasztani ezt a né
zetet, például az, hogy emberi csontmaradványokat még hírmondóként sem 
találtak) a halottat előbb nagy pompával eltemették, utána tort ültek, és az 
ünnepi máglyára dobálták a sírból kimaradt felszerelést és tárgyakat. Az is el
képzelhető, hogy a tor egyes részvevői gyászuk jeléül maguk is a tűzbe dobál
ták értéktárgyaikat. A tor végeztével összekaparták a hamvakat, és az egész 
fölé halmot emeltek. így „küldték a halott után" a tor maradványait. 

Egy ilyen emberkéz készítette halom takargatta másfél évezreden keresztül a 
nagyszéksósi fejedelem torának maradványait, amíg Bálint Mátyás, a széltől 
időközben jól lekoptatott halom ura, el nem határozta, hogy oda szőlőt telepít. 
A forgatás közben aztán megbolygatták az áldozat helyét, és boldogan szede
gették a homokból kiforduló kincseknek a nagyját. Úgy, mint a burgonyát jó 
termés után. Az aprajára ügyet sem vetettek, azt későbbre hagyták a tudósok
nak. Természetesen a tudomány számára szintén becses leletkörülményekre 
sem voltak tekintettel, megfosztva bennünket olyan adatoktól amelyek meg
világíthatták volna, milyen szertartás dukált egy nagyúrnak, akit ide a homok
puszta szélébe temettek el az ősök. 

Ennek a második változatnak az elfogadása automatikusan azt is jelenti, 
hogy elfogadjuk: miszerint a felfedezett kincsek közelében valahol még ma is 
ott pihennek a nagyúr porladó maradványai, talán még értékesebb kincsek 
társaságában. 

Kincsek, aranyak és ismét csak aranyak. A nagyszéksósi lelet biztosan csak 
csonkán került be a szegedi múzeumba, de még így is káprázatos együttes, 
amely élethűen eleveníti meg a hun társadalomnak azt az előkelő rétegét, 



amelyről Priszkosz írt Attila lakomájával kapcsolatban; arany- és ezüstserle
gek, aranycsatos és aranyveretekkel ékesített szíjak, arannyal bevont kardhü
velyek, tőrök aranymarkolatai, a tegez aranyborítása, a lábbeli aranycsatjai, 
a korbács aranymarkolata. Csupa fényűző, drága darab, amelyek hitelesen 
bizonyítják azt a hunokról alkotott korabeli bizánci véleményt, miszerint 
végtelenül kapzsik voltak és módfelett szerették az aranyat. 

Laikus és tudományos körökben is fel szokott vetődni a kérdés, hogy a nagy
széksósi kincs tulajdonképpen nem fűzhető-e Attilához? Bóna István profesz-
szor véleménye szerint hozzá mérten ez a lelet kicsit korai is, meg talán „szegé
nyes" is. Talán valamelyik nagybátyjához tartozhatott; a 430 körül elhunyt 
Oktár nagyfejedelemhez, vagy még inkább a hun nagyhatalom kiépítőjéhez, 
a 434 táján elhalálozott Rua nagykirályhoz. 

„Attila kincse" 

Mostani témánkhoz hozzátartozik még egy világhírű lelet, amelyet inkább 
története fűz Attilához, mint tényleges hovatartozása. A szakirodalomban 
és a köztudatban nagyon régóta szerepel Attila kincse néven az úgynevezett 
nagyszentmiklósi fejedelmi kincslelet. 

Több mint 185 évvel ezelőtt, 1799-ben, Nagyszentmiklóson (ma Sannicolaul 
Mare, Romániában a Maros partján) egy odavaló földműves háza közelében 
oszlopot akart leásni. Munka közben a felszíntől alig 50 cm-re ásójával valami
lyen fémtárgyba ütközött. Lassan kapargatta félre a földet a keskeny gödröcs-
kében, s rájött, hogy aranyat, aranytárgyakat, egy egész kincsleletet talált. 

A gödröt is ki kellett szélesítenie, mert amikor az egyik nagy tálat kiránci
gálta évezredes rejtekhelyéről, látta, hogy a többit nem bírja sértetlenül ki
emelni. Végeredményben 23 darab csodálatos szépségű aranyedényt szedett ki 
a földből, amelyeknek a súlya kis híján elérte a 10 kilogrammot. 

A leletek ezután komplikált és kalandos utat tettek meg (még Péterváradon 
is voltak), több tulajdonost és viszonteladót cseréltek, míg végül, császári 
parancsra, a bécsi Császári Régiséggyűjteményben kötöttek ki. Ma a Kunst-
historisches Museum büszkeségei. 

A kutatók időközben megállapították, hogy a nagyszentmiklósi kincs két tel
jes asztali készletből állt; egy fejedelem és egy fejedelemasszony készletéből. 
A pompásan díszített korsók, ivócsészék, tálkák, ivóalkalmatosságok stb. azon
ban egybehangzó vélemény szerint nem hun eredetűek, nem is bolgár fejedelmi 



A nagyszentmiklósi lelet két aranyedénye 

személyek használták, mint egyesek vélték. Inkább valamelyik honfoglalás ko
ri főúr, valószínűleg Ajtony családi kincsei közé tartoztak, amelyeket 1015 
táján, Szent István Ajtony ellen vezetett hadjárata idején rejthettek el. 

A kincs hihetetlen értéke és a megtalálás helye magától értetődően sugalmaz
ta azt a magyarázatot, hogy egykor Attila tulajdonát képezte. Hiszen Priszkosz 
leírása szerint a hun fejedelem állandó szállása itt valahol, a Tisza-Maros táján 
lehetett. Azonkívül ilyen temérdek aranya csak a hunok fejedelmének lehetett, 
gondolták. 

A nagyszentmiklósi kincs hatására a XIX. század elején többfelé is kincs
keresési láz tört ki. így az 1830-as években Zenta közelében, a bátkai halmot 
ásták meg ismeretlen személyek. A „kutatás" nyomán az a hír terjedt el, hogy 
egy ezüstkoporsóra akadtak, több értékes kincs kíséretében; még talán Atti
lát magát is megtalálták. A híreket olyannyira komolyan vették, hogy nemcsak 
a vármegye, hanem a Királyi Helytartótanács is felfigyelt rájuk. Az ügyet 
végül is hivatalosan kiküldött főispáni biztos zárta le: a zentai Bátkán sohasem 
találtak kincseket, hangzott a „conclusio", ennélfogva Attilát sem találhatták meg. 



Zenta-Mákoson 



AZ UTOLSÓ FELVONÁS 

Egy bibliai történet szerint az emberek egyszer elhatározták, hogy égig érő 
tornyot építenek, amivel nevet fognak szerezni maguknak, és ami jelképezni 
fogja majd egységüket. Az ég ura azonban felháborodott gőgösségükön, és hogy 
tervük kivitelében megakadályozza őket, összezavarta nyelvüket, miután azok 
szétszéledtek a földön. A bábeli torony befejezetlen maradt. 

Attila is egy ilyen égig érő toronynak, egy világbirodalomnak a megszerve
zésén fáradozott, amikor hatalma delelőjén hirtelen meghalt. Halála villámcsa
pásként érkezett, és végzetes következményekkel járt a hunokra nézve. Akkor 
már teljesen hiányoztak a hun társadalom hagyományos összetartó erői, de még 
nem voltak készek az új rend szabályai, a hatalom átvétele nem történhetett 
meg zökkenőmentesen. Sorsdöntő pillanatok követték egymást. A hagyomá
nyok szerint a legidősebb fiú Ellák még átvette a hatalmat, de amikor Ernák 
(Attila kedvence) és Dengizik híveik élén szembeszegültek vele, kiütött a test
vérháború. Ezzel párhuzamosan a leigázott népek sem óhajtottak osztozni a 
hun birodalom sorsában, szövetséget hoztak létre, fellázadtak, amelynek az 
élére Attila „legodaadóbb híve", Ardarik, a gepidák királya állt. Elláknak 
még sikerült legyőznie testvérei seregét (454), de a hozzá hű erők nem voltak 
elegendőek ahhoz, hogy sikeresen vegyék fel a harcot a gepida liga ellen, amely 
a rugiakat, herulokat, szvébeket, szkíreket és a dunai szarmatákat egyesítette. 
A hunok pártjára csak a keleti gótok és néhány az Al-Duna vidékén tanyázó 
nép állt. 

A két sereg 455-ben a Nedao nevű folyó mellett találkozott és mérte össze 
erejét. A csatát Jordanes drámai erővel ecseteli: „bámulatos volt látni a dühös 
gótot karddal viaskodva, a gepidát, amint a beléje fúródott nyílvesszőket tör
deli, a gyalog küzdő szvébet, a hunt, ahogy nyilait szórja, az alánt, amint nehéz 
fegyverzetű hadait sorakoztatja, a herult, amint könnyű gyalogságával roham
ra száll." Ellák is harcban lelte halálát. 

A meghatározhatatlan fekvésű Nedao folyó melletti csatát követően a meg
maradt két testvér vezetésével a Kárpát-medencében élő hunok összeverődtek, 



és keleti irányba fordították lovaikat. A Fekete-tenger északi vidékein állapod
tak meg, ahonnan egyetlen megmaradt szövetségesüket, a keleti gótokat, terü
leteik elhagyására kényszerítettek. Dengizik a megmaradt területek nyugati 
részeit, az Al-Duna vidékét tartotta kezében, míg Ernák az ettől keletre húzó
dó sztyeppék felett uralkodott. A keletről érkező avarok elől menekülő ogurok 
nyomása elől azonban visszahúzódnak és jelentős csoportjaik a bizánciaktól 
a mai Dobrudzsába, a Duna mögé kérnek betelepedési engedélyt. Dengizik 
azonban nem nyugszik, amiért a bizánciak, miután a kezükbe került, kivé
gezték, és fejét, mint közveszélyes bűnözőét Konstantinápoly legnagyobb 
piacán teszi közszemlére. 

Ez után már csak Ernák, Attila legifjabb fia maradt életben, akiről a jö
vendőmondók azt jósolták, hogy az uralkodó családot hanyatlása után ő fogja 
felemelni. És a jóslat tényleg be is teljesedett, mert ő maradék hunjaival 
a Kubán vidékre költözött, ahol egy új birodalom, az úgynevezett óbolgár biro
dalom megalapítója lett. 

A hun népnek teljesen nyoma veszett. Csak a hírük maradt fenn, de olyan 
erősen, hogy a később feltűnő sztyeppéi népekre gondolkodás nélkül fogták rá, 
hogy hunok. 



UTÓSZÓ 

A Kárpát-medence és ezen belül a mai Vajdaság történelmének egyik leg
mozgalmasabb korszakáról beszéltünk a könyvben. A történelemnek olyan 
szakasza volt ez, amelyről ugyan maradtak írott feljegyzések, de - mint lát
tuk - nem adnak kielégítő választ a felmerülő kérdésekre. Számos még a nyitott 
probléma, a megvilágításra váró részlet, amelyek megoldásában a történelem
tudomány mellett a régészetre különösen sok feladat vár. Feltehető a kérdés, 
hogy az eddigiek során a kutatásokat illetően, vidékünk, a Vajdaság mennyit 
vállalt és a vállalásból mennyit teljesített. 

Az utóbbi száz évben amióta felénk aktív népvándorláskori régészeti kutatás 
folyik, szinte megszakítás nélkül az érdeklődés középpontjában állnak a hu
nok. Csakhogy az ásatások főleg a leggyakrabban jelentkező, nagy kiterjedésű 
avar temetőkben folytak, miközben a hunkori, vagy hun korszakban nyúló, 
úgynevezett késő-szarmata lelőhelyek feltárása meglehetősen elhanyagolt maradt. 

Ha vidékünk stratégiai helyzetét (a késői hun birodalom szempontjából) 
vizsgáljuk, könnyen megállapíthatjuk, hogy fekvése ideális: a Duna (vajdasági) 
szakasza Bizánc felé a közös határ egyik legfontosabb része volt. A hunok be
vándorlása is ezeken a területeken történt. A Tisza alsó folyása mentén volt a 
hunok vezértörzsének központi szállása, a mai bácskai részek, a már itt talált 
szarmata sáncrendszerre való tekintettel, biztosan meghatározott szerepet töl
töttek be, mind a megtelepülés mind a később kialakított védelmi rendszer 
megszervezésében. Mindezek ellenére, akármilyen furcsán hangzik is, a mai 
Vajdaság területén eddig egyetlen összefüggő hun temetőt vagy kimondott hun 
települést sem tártunk fel. Igaz másutt sem. Azok a leletek, amelyekről ma 
a vajdasági régészek nyilvántartást vezetnek összesen tíz lelőhelyről kerültek be 
a múzeumokba. Számos olyan lelet fekszik a múzeumi raktárakban, amelyek 
a behatóbb vizsgálatot várják. A régebbi anyag vizsgálata mellett, természe
tesen, intenzívebbé kellene tenni az ásatási tevékenységet is, amelynek a célja 
a hunok kutatása lenne. Egy ilyen irányú újabb kutatás kiindulópontjaként 
különösen alkalmas területnek látszik a Zentától délre elterülő, már említett 



Mákospart, ahol tíz évvel ezelőtt folyt egy nagyméretű mentőásatás, s ahol 
még van mit kutatni. Itt még sok kellemes meglepetés érheti a régészeket. Egy 
másik helyen, Novi Banovci környékén is sok mindent rejteget a föld. Itt Frus
ka gora északi lábánál, ahol egykor a Sirmiumból kiinduló és a Dunának tartó 
római katonai út végetért, véletlen leletek alakjában egy egész sor jellegzetes 
hunkori tárgyat szedtek már eddig is össze. Tipikus hun cikádák és gót ízlésű 
fibulák kerültek elő. 

Egyébként, a hunoknak alávetett vagy a hunokat túlélő népek tárgyi hagya
téka az uralkodó hunokénál számottevőbb. A Bácskában feltárt első népván
dorláskori temető is a gótoké vagy a szkíreké volt (Monostorszeg). Kovinban, 
Adorjánon, Sremska Mitrovicán és a Zimony melletti Kormadinon pedig min
den kétséget kizáróan gepida temetők kerültek felszínre. 

Fejezzük be azzal, hogy a társadalmi támogatással folyó kutatások reményt-
keltőek, s hogy ez a munka az ismeretterjesztésen túl ismét rátereli a figyelmet 
a további kutatómunkára. 



FÜGGELÉKEK 

IDŐRENDI TÁBLÁZAT 

Időszámításunk előtt 

318 A kínai írott forrásokban először tűnik fel a hiung-nu nép, az ázsiai hunok. 
170 A hun törzsszövetség élére Mao-tun kerül. 
120 A kínaiak háborút indítanak a hunok ellen és legyőzik őket. Egy részük 

nyugatra vándorol. 

Időszámításunk szerint 

350 A hunok leigázzák a Volgán túl élő alánokat. 
370 Megjelennek a Volgától nyugatra eső területeken és Balambér vezetésé

vel legyőzik az osztrogótokat. 
376 Megverik a vízigótokat is. 
378 A vízigótok Hadrianopolisnál vereséget mérnek a rómaiakra. 
395 I. Theodosius császár halála. A római birodalom két részre szakad. 

Ugyanebben az évben a hun csapatok Uldin vezetésével megjelennek az 
Al-Dunánál, illetve északon, Sziléziában is. 

405 Radagaisus seregével elindul a Tisza vidékéről és betör Itáliába. 
406 Uldin erős különítménnyel a nyugatrómaiak segítségére siet, és ártal

matlanná teszik Radagaisus seregét. 
408- 410 Uldin vezérletével a hunok keletrómai területeket támadnak. A betö

rés hatására megépítik a theodosiusi falat. 
422 Rua nagyfejedelem az Al-Dunánál hadakozik a bizánciakkal. 
425 körül Rua törzsi központját áthelyezi az Alföld déli részébe. 
433 Rua megsegíti Aétiust a nyugatrómai udvar ellen, és ezért megkapja Pan

nónia keleti részét. 
434 Meghal Rua, és a hatalmat Bléda veszi át, aki azt megosztja testvérével, 

Attilával. 



435 A margumi tárgyalások és a hun siker. 
Aétius kérésére hun csapatok vesznek részt a burgundok elleni hadjá
ratban. 

440-442 Támadás Bizánc ellen, amelyben sok város pusztult el. 
443 Anatoliusnak sikerül békét kötni a hunokkal. 
445 Bléda meggyilkolása, Attila egyeduralmának kezdete. 
447 Földrengés pusztítja Konstantinápolyt. Attila hadjáratot indít, és messze 

benyomul Bizánc területére. 
448 Keletrómai küldöttség tagjaként a Tisza vidékén jár Priszkosz Rhétor. 
450 Meghal II. Theodosius császár. Utódja, Markianus megtagadja az adó 

további fizetését. 
451 Attila a hunokat Galliába vezeti, és ott, a mai Troyes közelében megüt

közik Aétius seregével. 
452 Itáliai hadjárat. 
453 Attila meghal. 
455 Ütközet a Nedao folyónál ahol a fellázadt szövetségesek legyőzik a huno

kat. Ellák is meghal, a hunok visszaköltöznek a Pontus vidékére. 
469 Dengiziket, Attila második fiát a bizánciak kivégzik. Ernák a Kaukázus 

vidékére húzódik vissza. 



GLOSSZÁRIUM 

AÉTIUS, Flavius Aétius (390-454): nyugatrómai császárság egyik legtehetsé
gesebb katonai vezetője és politikusa. 390 körül született Durostorumban, 
a mai Bulgáriában. Ifjú éveinek egy részét a vízigótok, a másikat pedig a 
hunok között töltötte. 450-ben patríciusi rangot kapott, és ettől kezdve a 
katonai ügyek intézésében a döntő szó őt illette. 436-ban a hunok segítsé
gével Galliában megsemmisítette a Burgundokat. Ez az esemény vált a Ni
belung-ének történelmi hátterévé, amelyben Aétius Attilával egybeötvö
ződve Etzel királyként él tovább. 451-ben ismét Galliában kellett hada
koznia, ezúttal azonban régi szövetségesei a hunok és egykori barátja, 
Attila ellen. 454-ben a ravennai udvarban összeesküvést szőttek ellene, és 
a féltékeny III. Valentinianus császár, egy fogadáson sajátkezűleg támadta 
meg, miután senki sem mert elsőnek kezet emelni rá. 

AKACÍROK, Nomád nép. Attila korában valószínűleg a Káma folyó mentén él
tek. A hunok igájukba hajtották őket, felettük Attila legidősebb fia, Ellák 
uralkodott. Nevüket a törökből származtatva „erdei embereket" jelent. 

ALÁNOK, Az iráni népek északi ágához tartozó nagy törzscsoport, amely az 
Arái-tótól és a Kaukázustól északra levő vidék közötti területen élt. Mi
után a hunok legyőzték őket, egyes törzseik nyugatra vándoroltak a töb
biek viszont eredeti szállásterületükön maradtak. Lótenyésztéssel és föld
műveléssel foglalkoztak, kitűnő harcosok hírében álltak. 

AMBROSIUS, Teológus, egyházpolitikus, Milánó püspöke. Előkelő családban 
született 333-ban. Irodalmilag nagyon művelt, jó szónok és mindenekfelett 
bátor ember volt. Jelentős művek szerzője. 

AMILZUROK, A hunok egyik törzsének a neve. Tagjai a boiszkuszokkal együtt 
kiszakadtak a törzsszövetségből és a bizánciaknál kerestek menedéket. 
Attila visszakövetelte őket a császártól. 

AMMIANUS MARCELLINUS, A legjelentősebb későrómai történetíró, 330-
ban a kisázsiai Antiocsiában született. Sikeres katonai karrier után írta 
meg a rómaiak történetét 96-tól 378-ig, a hadrianopolisi csatáig. 



ANATOLIUS, Keletrómai politikus, aki több alkalommal tárgyalt a hunokkal, 
illetőleg Attilával. Két békekötés is fűződik a nevéhez. 

ARCADIUS, Keletrómai császár, I. (Nagy) Theodosius császár fia, 337-ben 
Hispániában született és Konstantinápolyban 408-ban halt meg. 395-ben, 
apja halála után a kettéosztott birodalom keleti felét kapta. Nem volt 
tehetséges uralkodó, helyette mások irányították az ország politikáját. 
A gót Gainas buktatta meg, ami után egy ideig felesége Eudokszia kor
mányozott, míg utódjaként fia, II. Theodosius trónra nem lépett. 

ARDARICH, A hunoknak alárendelt gepidák királya volt, Attila uralkodása 
idején a legodaadóbb embernek számított és Attilát hadjárataiba is elkí
sérte. Ennek ellenére, Attila halálát követően ő fogta össze a hunok ellen 
fellázadt népeket és törzseket, és alakította ki az úgynevezett gepida 
szövetséget, amelyik a Nedao folyó mellett legyőzte Attila fiainak seregét. 

ARIKÁN, Attilának több felesége volt, akik között az első helyen Arikán vagy 
Réka állt. Három fiat szült: Ellákot, Dengiziket és Ernákot. 

ATHANARICH, A nyugati vagy osztrogótok királya volt abban az időben, ami
kor a hunok kiszorították őket a Pontus vidékéről. 

ATTAKÁM, Valószínűleg egy, a vezértörzsből származó előkelő hun személy 
neve, aki Attila belső reformjai miatt menekült bizánci területre. II. Theo
dosius Attakámot Mamával, egy hasonló származású és sorsú másik egyén
nel együtt kiszolgáltatta Attilának, aki mindkettőjüket karóba húzatta. 

BALAMBÉR, Az európai hunok első ismert fejedelme, akit csak Jordanes 
említ. Az ő vezérletével győzték le 374-ben a hunok a Volga és a Don között 
tanyázó alánokat, később pedig a keleti és a nyugati gótokat. 

BÉRIKOSZ, Az Attilához legközelebb álló három személy egyike (Edekon, 
Eszlász és Bérikosz). Származásának kérdése még nincs tisztázva. Ha 
a germán változatot fogadjuk el (Werika), akkor neve alapján (óvó, védő) 
Attila testőrének tarthatjuk. Priszkosz szerint „Szkítiában (hun földön) 
sok falunak volt ura". 

BOISZKUSZOK, Lásd az Amilzurok címszó alatt. 
BURGUNDOK, Skandináviából származó germán törzsek, amely Közép-

Európán keresztül vándorolva Worms közelében telepedett le. 437-ben 
a nyugatrómaiak hun segítséggel megsemmisítő vereséget mértek rájuk 
(a Nibelung-ének történelmi háttere). 

CLAUDIANUS, Claudius Claudianus, Stilicho és Honorius császár udvari köl
tője. Kitűnő verseiben sok korabeli adatot is találni, amelyek értékes tör
téneti dokumentumokat jelentenek. 



CONSTANTIOLUS, Bléda titkára, pannóniai származású írástudó római. 
CONSTANTIUS, Galliai származású római, Attila környezetének egyik jeles 

tagja. 
CSÁNG KIEN, Kínai miniszter és diplomata. Idősz. előtt 138-ban a jüe-csi 

néphez igyekezett amikor a hunok fogságába esett. Csak 10 év múlva sza
badult ki, és jutott el céljához. Útijelentése Belső-Ázsia történetének egyik 
fontos forrása. 

DÁKOK, Trák népcsoport, amely A Havasalföldön, Moldvában és Erdélyben 
élt. Földműveléssel és (kelta hatásra) bányászattal, illetve ércolvasztás
sal foglalkozott. Az egyes törzseket időszámításunk előtt 60 körül Bure-
biszta egyesítette. Időszámításunk első évszázadának végén Decebalusz 
erős államot épített ki, de szembe találta magát az előretörő rómaiakkal. 
Traianus császár két hadjáratban győzte le őket, és országukat római tar
tománnyá degradálta. A vízigótok nyomására a rómaiak a III. század végén 
feladták Daciát, miután a dákoknak teljesen nyomuk veszett. 

DENGIZIK, Attila három fia közül az egyik Arikán fiai közül a középső. Neve 
törökös hangzású, nagyon tüzest jelent. 

EDIKA, A szkírek királya Attila korában. Oresztész társaságában 448-ban 
követként Konstantinápolyban járt, amikor egy Attila ellen irányuló 
összeesküvésbe akarták bevonni. Edika árulta el Attilának a tervet. 

ELLÁK, Attila legidősebb fia. Nevét egyesek a török jillak-ból (a fénylő), illet
ve illik-ből eredeztetik (herceg, illetve legelső). 

ERNÁK, Attila legfiatalabb és egyben legkedvesebb fia. Ha a törökből eredez
tetnénk nevét, akkor ifjú férfit jelentene (er=férfi+inak=ifjabb testvér). 

ESZKÁM, Attila egyik feleségének az apja, tehát apósa. A hun előkelőségek 
azon csoportjába tartozott, akiket Attila nem száműzött a hatalom gyakor
lásából. 

ESZLÁSZ, Attila bizalmasai közül az egyetlen, akinek a neve már Rua korá
ban is feltűnik. Származását nézve valószínűleg germán volt, akinek a neve 
a „megbecsülés"-re, „tiszteletadás"-ra vezethető vissza. 

FRANKOK, Vegyes származású barbár csoport. Északi irányból már a III. 
században támadták a római Galliát. Jelentőségük akkor nőtt meg, amikor 
élükre a merovingok kerültek. Végül a Nagy Károly vezette frank biroda
lom vezető részét képezték. 
GEPIDÁK, Germán törzs, a gótok nemzetségének egyik ága, amelynek ős
ha
zája Skandináviában volt. A III. században a Visztula folyó mellékén állo-



másoztak, végül a Kárpát-medencében, a Felső-Tisza vidékén, illetve 
Észak-Erdély területén telepedtek le. Az osztrogótok, akiket a hunok le
győztek, uraik parancsára leigázták a gepidákat, azzal, hogy megtarthat
ták szállásterületeiket és törzsi szervezetüket is. Attila korában Ardarich 
volt a királyuk, akinek a vezetésével Attila halála után megalakult a gepi
da szövetség, akik 454-ben legyőzték a hunok seregét. Ez után a Tisza egész 
hosszában megalakult az önálló gepida királyság, amely 568-ig létezett. 
Ekkor a keletről érkező avarok és a Dunántúlon letelepedett longobárdok 
szövetséges seregei megsemmisítő csapást mértek a gepidákra; államuk 
megszűnt, a nép elpusztult vagy felszívódott. 

GÓG ÉS MAGÓG, A Biblia szerint Góg király - valószínűleg Gügész lidiai ki
rálynak felel meg - Izrael ellenségeinek vezére, aki azon a területen uralko
dott, amelyet Magóg országának is neveztek (valószínűleg Kisázsiában). 
Góg, Isten és Izrael ellensége, aki „sok nap múlva, az esztendők végén" fog 
beavatkozni a történelembe és, aki Magóggal együtt vezeti majd a Sátántól 
összegyűjtött sereget. A középkori legendák szerint Makedóniai Nagy 
Sándor Góg és Magóg népét a Kaukázus hegyei mögé zárta. 

HERMANARICH, Az osztrogótok királya, aki kemény kézzel egyesített kü
lönböző törzseket és nemzeteket a mai Ukrajna és Oroszország területén. 
Uralkodása idején, 375-ben támadták meg népét a hunok. A döntő csatát 
betegen vezette, amelynek végén öngyilkos lett. 

HERULOK, Skandináviából származó germán törzs, amelyik délkeleti irányban 
vándorolt és 267-ben tűnt fel a Fekete-tenger mellékén. AIV. században le
győzték őket az osztrogótok, így kerültek velük együtt a hunok fennhatósága 
alá. Nevük jelentése szerint „urak" voltak. Egyébként kegyetlenségükről vol
tak ismertek és a legálnokabb, legrémesebb barbárok hírében álltak. 

HONORIA, Justa Grata Honoria (425-455) Constantius nyugatrómai császár 
lánya, akit, hogy örökösöket ne hozhasson a világra, isteni rangra emeltek 
(Augusta), ami azt jelentette, hogy nem mehet férjhez. Egy Eugenius nevű 
magas rangú hivatalnokkal szőtt tiltott viszonya miatt Konstantinápoly
ban kolostorba zárták. Ő azonban felajánlotta a kezét Attilának, aki ezt el 
is fogadta, és vele együtt a birodalom felét is követelte magának. Hono-
riát ezért bátyja, III. Valentinianus örök fogságba vetette. 

HONORIUS, Flavius Honorius (384-423), I. Theodosius császár fiatalabbik fia, 
aki a két részre osztott római birodalom nyugati felét kapta. 

HYERONIMUS, Szent Jeromos egyházatya (331-420), a dalmáciai Stridonban 
született. Érett korában öt évet remeteségben töltött, és közben irodalom-



mai és tudományokkal foglalkozott. Egyebek között átjavította a korábbi 
bibliafordítást. írásai között sok történelmi tárgyú található. 

ILLYRIA, Az ókorban IUyricumnak a Balkán-félsziget északnyugati részét, 
azt a részt nevezték, amelyen az illírek laktak. A rómaiaknak több hadjá
rat eredményeképpen sikerült meghódítani ezt a területet, azzal, hogy rö
vid ideig az Illyricumhoz tartozott a későbbi Pannónia területe is. Idővel 
Illyricum nevét Dalmatiával cserélték fel, bár a Szávától délre elterülő 
részeket hivatalosan továbbra is Illyricum néven tartották számon. 

ITIMÁROK, Szakadár hun törzs. 
JORDANES, Gót származású, romanizálódott írástudó, akit Cassiodorus, 

Athanarich kancellárja kért fel arra, hogy készítsen kivonatot az azóta 
elveszett Gótok története című munkájából. Ezt a munkát Jordanes 550-
ben fejezte be. Ezután írt még egy munkát, amelyik a rómaiak történetével 
foglalkozik. írásai a gótok és a hunok történetének legfontosabb forrásai 
közé tartoznak. 

JÜE-CSI, Népcsoport, amelyik eredetileg a Hoang-Ho felső folyása vidékén 
élt, majd a II. század folyamán Észak-Afganisztán területére vándorolt. 
Ezt megelőzően a hunokkal komoly összetűzéseik voltak. 

KELTÁK, A kelták, a „bátrak" őshazája a mai Bajorország, Morva- és Csehor
szág területén volt. Onnan terjeszkedtek fegyverrel a kezükben nyugati, 
déli és délkeleti irányban. A mai Vajdaság területét az időszámításunk 
előtti IV. században érték el. Területeik legnagyobb részét később a ró
maiak foglalták el. A rómaiak galloknak nevezték őket (Gallia a mai 
Franciaország, Galatia Kisázsiában). 

KRÜSZÁFIOSZ (Krysaphios), II. Theodosius császár korában a legnagyobb 
hatalommal rendelkező miniszter. Összeesküvést szőtt Attila ellen, amelybe 
Vigilász, a testőrség főnöke, illetve Szkottász, Attila bizalmas embere volt 
beavatva. 

LONGOBÁRDOK, Germán törzs. Nevük a „hosszú harci bárd"-ból vezethető 
le. Északról vándoroltak dél felé és a VI. század elején érték el a mai Alsó-
Ausztriát, és ugyanazon század közepén Nyugat-Magyarországot (Pannó
niát). 567-ben szövetkeztek az avarokkal a gepidák ellen, akiket le is 
győztek. A gepidák helyére települő avarok elől 568-ban Észak-Itáliába, 
a mai Lombardiába vonultak. 

LEÓ PÁPA, Az ókor legkiemelkedőbb pápáinak egyike. 452-ben Attilát térí
tette el szándékától, hogy megtámadja Rómát, 455-ben pedig a vandál 
Geiserichet. 



MAKSZIMINOSZ (Maximinos), Előkelő bizánci főember. 448-ban ő vezette 
Hunniába azt a küldöttséget, amelynek a tagjai között - titkárként - ott 
volt Priszkosz Rhétor a történetíró, valamint a császári testőrség parancs
noka Vigilász is. Maksziminosz nem tudta, hogy Vigilásznak az volt a szán
déka, hogy megölje Attilát. 

MAMA, Lásd az Attakám címszó alatt. 
MAO-TUN, Az ázsiai hunok, a hiung-nuk legtehetségesebb és legeredménye

sebb uralkodója, aki apjától időszámításunk előtt 170-ben vette át erő
szakkal a hatalmat. Uralkodása alatt sikerült neki egyesíteni Észak-Ázsia 
valamennyi nomád népét. 

MARKIANUS, (Marcianos), Keletrómai császár, uralkodott 450-től 457-ig. 
Elődje, II. Theodosius alatt szenátor volt. A trónra Theodosius húga, Pul-
cheria segítette, aki később feleségül is ment hozzá. 

MOESIA, Római tartomány, amely a Drina és a Fekete-tenger között terült el. 
Északon a Duna határolta, délen pedig a mai Macedóniáig, illetve Bul
gária középső részéig terjedt. Eredetileg egy hasonló nevű trák törzs szál
lásterülete volt. Az időszámításunkat megelőző két utolsó évtizedben haj
tották a rómaiak hatalmuk alá a harcias trákokat. 

MUNDZUK, Attila apja, Oktár és Rua, a hun törzsszövetség vezetőinek test
vére. Még egy negyedik testvérről is tudomásunk van, akit Ajbarsnak 
(Holdpárducnak) hívtak. Mundzuk a törökben „gyöngyöt" jelent. 

NAGY SÁNDOR, Macedónia uralkodója, akinek hadjáratai közül a keleti volt 
különösen jelentős, mert egész Belső-Ázsia történetére hatást gyakorolt. 
Időszámításunk előtt 356-323 között uralkodott. 

NOMUS, Keletrómai diplomata, aki Anatoliusszal együtt 450-ben Attilánál 
járt. 

OKTÁR, Attila nagybátyja, nagyfejedelem, Rua társuralkodója, a hun nagy
hatalom egyik jelentős építője. 430-ban halt meg. 

OLÜMPIODOROSZ, (Olympiodoros), előkelő bizánci diplomata, aki több íz
ben járt a hunok földjén és folytatott tárgyalásokat. 

ONEGÉSZIOSZ, Attila legközelebbi munkatársa, mai értelemben véve mi
niszterelnöke és legbizalmasabb tanácsadója. Neve valószínűleg nem sze
mélynév, hanem méltóságnév, amelynek két magyarázata is van. Az egyik 
szerint hégésziosz-ból a görög „vezér"-ből vezethető le, de ha a germán, 
illetve a gót nyelvből indulunk ki, akkor a név értelmezése egészen más 
lesz - „a hatalom nyilának bírója" (tulajdonosa). Származását tekintve 
valószínűleg görög volt vagy elgörögösödött barbár. 



ORESZTÉSZ (Orestes), Római származású kalandor, aki Pannóniából került 
a hunokhoz és fiatal korában Attila „titkára" volt. A hunok bukása után 
a nyugatrómai udvarban tűnt fel, és egy ideig a katonai főparancsnok tisz
tét is viszelte. Puccsot szervezett és a császárt, Iulius Nepost Dalmáciába 
száműzte és helyébe fiatalkorú fiát, Romulust ültette. Később őt megölték, 
fiát száműzték. 

OSZTROGÓTOK, A gótok germán nemzetség, amely neve szerint a „fénylő 
gót" törzs volt (Austrogoti). Skandináviából vándoroltak a II. század fo
lyamán a Pontus vidékére. 200 körül oszlottak két részre, a keleti (osztro
gótok) és nyugati (vízigótok) csoportra. Az osztrogótok a Dnyeszter és 
a Don között foglaltak helyet a korábbi szarmata területeken. A IV. szá
zad második felében királyuk, Hermanarich erős államszervezetet épített 
ki, 375-ben mégis legyőzték őket a hunok és vazallusaikká tették őket. 
A Nedao mellett lezajlott ütközet után a bizánciak jóvoltából Pannónia 
területén telepedtek le (455). Innen vonultak 489-ben Nagy Theoderich 
vezetésével Itáliába, ahol királyságot alapítottak, amely körülbelül 60 évig 
állt fenn. Utolsó uralkodójuk Teia volt, akit a bizánciak győztek le. 

PANNÓNIA, Egykori római provincia, amely a mai Alsó-Ausztriát, a Dunán
túlt, Szlovénia keleti részét, Szlavóniát és Szerémséget foglalta magában. 
Nevét a déli részén lakó illír őslakók Pannon nevű törzsétől kapta. A ró
maiak időszámításunk kezdete táján fokozatosan foglalták el. Északi és 
keleti irányban körülbelül 700 km hosszúságban a Duna határolta, amely
nek bal partján a markomannok, quadok, illetve szarmaták éltek. A II. 
században előbb két részre, a III. század végén pedig négy kisebb admi
nisztratív egységre osztották. A hunok előretörését követően egymás után 
germán törzsek telepedtek meg itt, 430 után a hunok kezébe került. Buká
suk után ismét germánok vetették meg lábukat rajta. Uralmuknak a VI. 
század végén az avarok vetettek véget. 

PLUTÁRKOSZ (Plutarchos), Görög származású hivatalnok, író és történetíró, 
aki az I. század második felében és a II. század elején élt. Párhuzamos 
életrajzai a legismertebb művei közé tartoznak. 

PLÜNTÁSZ (Plynthas), Előkelő származású bizánci diplomata. A Margum 
alatt lefolyt legmagasabb szintű tárgyalások alkalmával 435-ben ő vezette 
a keletrómai küldöttséget. 

PONTUS, Az ókorban a görögök a Fekete-tengert Pontosz Eukszeniosznak ne
vezték (Pontus Euxinus). A Pontus később átvitt értelemben a tengert 
övező partokat jelentette, utóbb pedig már csak az északi partvidéket. 



PRISZKOSZ RHÉTOR (Priscos Rhetor), Bizánci történetíró. 448-ban Makszi-
minosz követségével járt a hunok földjén és Attila központi szállásán. Mű
ve, amelyben élményeit leírta, csak töredékesen és az is csak átiratokban 
maradt meg. A többi bizánci íróhoz hasonlóan ő is felhasznált sablon
szerű mintákat a barbár népek leírásában. Mindemellett munkája a hu
nok kutatásának egyik legfontosabb dokumentuma. 

QUADOK, Germán törzs, amely a Duna bal partján a mai Szlovákia és Morva
ország területén élt. Egyedül csak a szarmatákkal vagy markomannokkal 
szövetkezve több komoly hadjáratot folytatott a rómaiak ellen, és pusztí
tották Pannónia területét. A hunok közeledtének hírére egy részük a van-
dálokkal nyugatra vonult, maradékuk pedig a hunok bukása után a longo-
bárdokkal kötött szövetséget. 

RADAGAISUS, Germán származású hadvezér, aki a hun támadások hatására 
felmorzsolódott csoportokat és néptöredékeket (elsősorban gótokat) meg
szervezte, és velük 405-ben Itáliára tört. Stilicho sebtében sereget szerve
zett, és hun segítséggel megsemmisítette Radagaisus seregét. 

RÉKA 1. Arikán 
ROMULUS, Nyugatrómai diplomata, aki éppen abban az időben volt küldetés

ben Attila táborában, amikor Maksziminosz küldöttsége is ott időzött. 
RUGIAK, Germán törzs, amely a IV. század folyamán költözött le a keleti 

sztyeppére, ahol előbb az osztrogótok, majd a hunok uralma alá kerültek. 
A Nedao melletti csatában csak rugiak és szkírek egyes csoportjai maradtak 
Attila fiainak oldalán. A többiek Theoderich gótjaihoz csatlakoztak, majd 
nyomuk veszett. 

RUSTICUS, Moesiai származású római írástudó, Attila egyik „titkára". 
SINGIDUNUM, A mai Belgrád, pontosabban a Kalimegdán helyén keletkezett 

kelta település neve, amely a római foglalás után megtartotta korábbi sze
repe mellett korábbi nevét is. 

STILICHO, Vandái származású római hadvezér, a nyugati birodalom egyik 
kormányzó régense. A IV. század közepe táján Pannóniában született, és 
impresszív katonai karriert futott be. A derék tábornoknak Rómában sok 
irigye volt; hazaárulással vádolták meg, és egykori védence és veje, Honorius 
császár parancsára Ravennában kivégezték. 

SZARMATÁK, A szkíta törzsszövetség felbomlása után kialakult iráni törzs
csoport összefoglaló neve. Ez a csoport a Fekete-tengertől északra elterü
lő sztyeppeken és a Kászpi- meg az Aral-tó vidékén élt. Egyes törzsei, 
a jazigok és a roxolánok az I. illetve a III. század folyamán az Alföldre ván-



doroltak. Itt előbb a gótok szorították meg őket, majd a hunok alattvalói 
lettek, akiknek valószínűleg az élelmiszer-ellátásban voltak segítségükre. 
Utoljára az V. században említik őket. 

S Z E V I L L A I IZIDOR, Egyházatya, akit a középkor legnagyobb iskolamesteré
nek tartanak. Előkelő gót családból származott, egyházi pályafutását 
érsekként fejezte be. Óriási tudású ember volt, kitűnő szónok. Nagyon 
sokat írt, egyebek között egy világtörténet is fűződik a nevéhez. 

SZKÍREK, Germán törzs, amelyik a Balti-tenger mellékéről a Fekete-tenger 
vidékére vándorolt. Onnan a gótokkal nyugatra vonult - egy ideig valószí
nűleg a mai Bácskában is időzött - végül Itáliában kötött ki. A szkír Odoa-
ker volt az utolsó nyugatrómai uralkodók egyike. 

SZKOTTÁSZ, Onegésziosz testvére. Valószínűleg görög vagy elgörögösö
dött barbár, Attila egyik bizalmasa. Nevéből ítélve mestere volt a nyila-
zásnak. 

SZVÉBEK, Germán nemzetség. Egy ideig a Kárpát-medencében is időztek, 
majd a vandálokkal és alánokkal Spanyolföldre költöztek. 

THEODERICH, Osztrogót király, „nagy"-nak is hívják. 470 körül valószínű
leg a mai Keszthely környékén született. Fiatal korában túszként tíz évet 
töltött Konstantinápolyban. Visszatérte után nemsokára királlyá válasz
tották. 488-ban népét, állítólag 200 000 lelket, Itáliába vezette. Elfoglalta 
Észak-Itáliát, bevonult Rómába és megölte Odoakert. 526-ban halt meg; 
híres síremléke Ravennában látható. 

I. THEODOSIUS (Theodosios), Római császár 347-ben Hispániában született. 
Fényes katonai pályát futott be, úgyhogy amikor győzelmet aratott a 
szarmaták felett, már tábornok (generális) volt. Gratianus császár előbb a 
hadsereg fővezérévé nevezte ki, majd 379-ben társuralkodóvá tette. Theo-
dosius nevéhez fűződik a kereszténység államvallássá tétele. Kiváló had
vezér és lelkiismeretes uralkodó volt. Az első nagy hun támadások után 
falat építtetett Konstantinápoly köré. Halála előtt két fiát, Arcadiust és 
Honoriust végrendeletileg tette meg a végérvényesen két részre osztott 
birodalma egy-egy részének uralkodójává. 

II. THEODOSIUS (Theodosios), keletrómai császár, I. Theodosius unokája 
(401-450). Már hétéves korában trónra emelték, helyette előbb régens, 
majd nővére, Pulcheria uralkodott. Gyenge, befolyásolható uralkodó volt, 
akit kétes erkölcsű udvaroncok vettek körül. Külpolitikájának legnagyobb 
problémáját az Attila vezette hunok jelentették. 

THRACIA, Római tartomány a Balkán-félsziget keleti felében, a mai Bulgária 



délkeleti részén, a trák törzsek központi területe. Az időszámításunk előtti 
két évtizedben fokozatosan hódították meg a rómaiak. 

T'OU-MAN, Az időszámításunk előtti II. évszázad elején a hiungnuk fejedelme, 
az első fejedelem, akit a kínai forrásokban feljegyeztek. Vezetése alatt 
erősödött meg nagymértékben a hiung-nu törzsszövetség. Ebben a kor
szakban zúdítottak támadásokat a Hoang-Ho folyón túli területekre is. 
A hatalom átvétele körüli nézeteltérés miatt, elsőszülött fia ölte meg 170-ben. 

TUNZUROK, A hun törzsszövetség egyik tagja. 
VALENS, Flavius Valens, római császár, 364-ben Cibalaeben, a mai Vinkov-

cin született. I. Valentinianus tette meg uralkodótársává és bízta rá a biro
dalom keleti felét. Trónbitorlók, a perzsák és a vízigótok ellen viselt há
borúkat. Hadianopolisnál, 378. augusztus 9-én a gótok ellen egy hadjára
tot megnyert, azonban egy döntő csatát elvesztett ellenük, és maga is 
a küzdőtéren halt meg. 

III. VALENTINIANUS, Flavius Placidius Valentinianus nyugatrómai császár. 
Nagy Theodosius unokája, akit kiskorúan avattak császárrá. Kiskorúsága 
miatt egy ideig anyja - Piacidia - uralkodott, akinek az uralkodását a gyá
vaság, a romlottság és a rossz politika jellemezte. Valentinianus, félté
kenysége következtében Aétiust, az ország egyetlen támaszát, saját kezűleg 
ölte meg. 455-ben azonban ő is merénylet áldozata lett. 

VANDÁLOK, Jütlandtól származó germán törzs. AIII . században telepedtek le 
a mai Észak-Magyarország és Szlovákia területén. Az osztrogótok, a hunok 
alattvalói nyomására vándoroltak nyugat felé. Galliát végigrabolták, és 
így jutottak el Spanyolországba. Onnan Észak-Afrikába hajóztak, és 
Karthágó székhellyel országot alapítottak. Ide tartozott még Szicília, 
Szardínia, Korzika és a Baleárok is. Geiserich nevű királyuk vezetésével 
áthajóztak Itáliába és 455-ben kirabolták Rómát. Országukat Belizár 
bizánci hadvezér semmisítette meg (533/534). 

VEGETIUS, Publius Vegetius római állatorvos, az V. század elején görög for
rások és saját tapasztalatai alapján megírta az egyetlen ismert római állat
orvosi szakkönyvet. 

VIGILÁSZ, Lásd a Maksziminosz címszó alatt. 
VÍZIGÓTOK, Germán nemzetség („nemes gótok"), amely Skandináviából ván

dorolt a Pontus vidékére. Szállásterületük a Dnyesztertől Erdélyig terjedt. 
376-ban legyőzték őket a hunok, és ezért egy részük bekéredzkedett a 
római birodalom területére, a maradék rész pedig a Kárpátok mögé húzó
dott. A bizánci területre telepedett rész belső nézeteltérések miatt Hadria-



nopolisnál legyőzi a római sereget, végigpusztítja a Balkánt és I. Theodo-
sius telepíti le Pannóniában. Innen avatkozik időnként bele az ország bel
ügyeibe. Stilicho meggyilkolása után Alarich vezetésével elfoglalják Itáliát 
és 410-ben kirabolják Rómát. Alarich halála után Athaulf Galliába vezeti 
őket, ahol le is telepednek. 418-507 között római támogatással Aquita-
niában létrejött a tolosai nyugati gót királyság. A vízigótok 451-ben 
hathatós támogatást nyújtottak Aétiusnak a Galliára törő hunok ellen. 
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