
Visszatérő honfoglalók 
 
  
Korábbi írásaimban már említettem, hogy a finnugristák a saját írásaikból rakott kazlakkal 
igyekeznek bizonyítani az igazukat. Azt próbálják meg elhitetni velünk, hogy amiről ilyen 
sokan és ilyen sokat írtak, az nyilvánvalóan igaz, és hogy ezt el kell fogadnia minden jóakaratú 
embernek. 
 
Sajnos, a jóakaratú emberek mindezt jóhiszeműen el is fogadják, mert az iskolákban is ezt 
tanulták, és hát a történelem és nyelvtudományok hangadó hazai képviselői is ezt állítják még 
mindig, miközben az ellenvéleményen lévőket mindenféle dilettánsoknak, délibábosoknak, 
sovinisztáknak, meg hasonlóknak állítják be. 
  
Nagy kár! 
 
Mert amikor az ember végre észreveszi, hogy itt valami nincs rendben, és elkezd utánajárni a 
magyarok történelmének, akkor rájön arra, hogy ezek a „tudományosok” csúnyán átverték már 
az általános iskolától kezdve! Szó sincs itt semmiféle tudományos bizonyítékról, merő 
hamisság az egész!  
 
Csak egy példa: Kezembe vettem egy nagy finnugrista, Ligeti Lajos: A magyar nép őstörténete 
című könyvét, amiben – csak úgy beleolvasgatva – az alábbi valótlanságokat találtam: 
 
A magyar nyelv szavainak 88,4 %-a finnugor eredetű. - Hihetetlen szamárság, ma sem tudnak 
két-háromszáz szónál többet rokonítani a körülbelül húsz finnugornak állított nyelv összes 
szavával sem. Nekünk pedig minden épeszű felmérés szerint minimum többszázezer szavunk 
van, melyek valójában az egyéb nyelvek szavaival ezeknél sokkal közelebbi rokonságban 
állnak.  
 
A magyaroknak semmi közük sem volt a hunokhoz, a krónikáinkba csak a XIII. században 
illesztették be a hunokra vonatkozó részeket. - Magyarul: hamisítottak Anonymusék. Minden 
alapot nélkülöz ez a rosszindulatú kijelentés is, hiszen a régészeti leletek, a honfoglalók 
hungárus neve, és minden korabeli forrás egyértelműen azt bizonyítja, hogy nekünk a 
szkítákhoz, hunokhoz igenis sok közünk volt! (Lásd alább!) 
 
Ugyanebben a műben olvashatjuk, hogy „Már Aeneas Sylvius Piccolomini 1458-ban... 
újságolja a vogulokról-osztjákokról, hogy quorum eadem lingua sit cum hungaris...”  - Ma már 
biztosan tudjuk, hogy A. S. Piccolomini nem írt, de nem is írhatott vogulokról meg 
osztjákokról, mert ilyenek az ő korában még nem is léteztek. Írt viszont arról, hogy a Duna 
menti hungarok a szkítáktól származnak, ez viszont valahogy elkerülte a szerkesztő figyelmét. 
 
A finnugrizmussal szemben tengernyi bizonyíték áll a rendelkezésünkre, pedig ezeket közel két 
évszázada pusztítják, dugdossák, hamisítják a szerencsétlenek. Ráadásul újabb és újabb 
tudományok eredményei tépázzák a már-már győzelemre jutott valótlanság nimbuszát, mert 
például a régészet és a genetika tudósai ma már nem hajlandóak alávetni magukat az 
áltudományos elvárásoknak. 
 
Visszatérve a bevezető gondolathoz: könyvet kiadni csak az tud, akinek van erre pénze. 
Könyvtárnyi könyv kiadásához temérdek pénzre volt szükség, és még a szerzőket is meg kellett 
fizetni valamiből. De vajon ki, és miből fizette őket? 



 
     
A földművelés elterjedését vizsgáló kutatók megállapították, hogy a Kárpát-medencétől keletre 
eső területeken a földművelést részben a Kárpát-medencéből kiinduló népcsoportok 
terjesztették el 7-8 ezer évvel ezelőtt, valahogy így:  

 

 
 
A Fekete-tengertől északra fekvő területet a későbbi évezredek során Szkítiának nevezték. Ezt 
a következő térképen láthatjuk: 
 

 
 
(Igazság szerint Szkítiába a Kárpát-medence is beletartozott, de ezzel most nem foglalkozunk.) 



 
Az ókori történetírók azt állították, hogy a szkíta a világ legrégebbi népe, és hogy régiségben 
még az egyiptomiakat is felülmúlja! Példák: 
 
Iustinus (Világkrónika): "A szkítákat mindig a legrégibb népnek tartották, bár a szkíták és az 
egyiptomiak között hosszú időn át folyt a vetélkedés eredetük régisége felől."  
 
Trogus Pompeius: "A szkíták ezerötszáz éven át, minden más nép előtt birtokolták Káldeát, 
(Mezopotámiát) s ők a világ legősibb nemzete, régiségben még az egyiptomiakat is 
felülmúlják." 
 
Ezzel szemben a XIX-XX. századi történészek már azt állították, hogy a szkíták csak a Kr.e. I. 
évezredben jelentek meg, és a korábban ugyanott élő népeket – bár azok szinte mindenben 
megegyeztek a szkítákkal, - másféleképpen kezdték nevezni. Beszéltek „kurgán” műveltségről, 
„harcibaltásokról”, ős-indoeurópaiakról meg hasonlókról, de ezek minden kétségen kívül 
maguk a szkíták, avagy a szkíták ősei voltak. Hogyan is tűnhettek volna el nyomtalanul a 
harcibaltások, és ugyan honnan pottyantak volna le - éppen a helyükbe – az ugyanolyan 
halomsírokba temetkező, ugyanúgy nagyállattartó, szintén harcias, íjászkodó lovas népek, a 
szkíták? Nyugodtan elfogadhatjuk, hogy az ókori történetírók nem írtak butaságokat, és ezek 
szerint a szkíták már jóval korábban a bemutatott területeken éltek. 
 
Nagyon érdekes aztán Trogus Pompeius mondatának a másik része is, miszerint a szkíták 
mindenki más előtt 1500 éven keresztül birtokolták Káldeát, hiszen ez a „mindenki más előtt” 
nem jelenthet mást, mint hogy az asszírok megjelenése előtt történt az esemény. Az asszírokat 
ugyanis bizonyíthatóan ismerték a szóban forgó történetírók, ahogy azt Kánnai Zoltán A 
szkítáktól a székelyekig és magyarokig című írásában leszögezi. Namármost, ha ez így van, 
akkor az a bizonyos 1500 év csak a szumir korszak lehetett! Ezek szerint bizonyítható a 
szumir-szkíta kapcsolat is. Arról már kevesebbet tudunk, hogy amikor ennek vége szakadt, mi 
lett a Mezopotámiában élő szkíta-rokonokkal, és hogy a későbbiekben milyen kapcsolat maradt 
közöttük? Nagy valószínűséggel sokan ottmaradtak az idegen uralom alatt is, de nyilván sokan 
a szkíták közé menekültek. Mezopotámiában később különféle csoportok uralkodásának a 
korszakai váltották egymást, elámiak, kasszuk, médek, babiloniak, asszírok, majd végül a 
perzsák jutottak hatalomra, miközben a szkíta betörések időről-időre megismétlődtek.  
 
Kik voltak tehát a szkíták? A régiek erre is megadták a választ, de az utókor ezeket mind a 
szemétkosárba hajította, és írt helyettük új történelmet, a saját kedvére valót. Mi viszont nézzük 
ezúttal is a régieket! 
 
Szicíliai Diodorosz: "...nagyon megsokasodott az a nép, (a szkíták) s nevezetes királyai voltak, 
kiktől némelyek szaka, mások a masszagéta, (...stb.) nevet kapták. Egy másikat, amely 
Médiából a Don vidékére költözött, szarmatáknak hívnak." 
 
Hérodotosz: "A szarmaták szkíta nyelvvel élnek, azonban azt régóta furcsán ejtik ki..." 
 
Strabo (XI. könyv) a Kaspi-örnyéki szkítákról: "A scythák legtöbbjei, elkezdve a caspiumi 
tengertől, daáknak (dákoknak) neveztetnek, az ezeknél keletebbre lakókat pedig 
massagétáknak és szákoknak nevezik, a többieket pedig közönségesen scytháknak..." 
 



A perzsák Akhaimenida korszakának Nagy Sándor vetett véget, akinek halála után a vezérei 
uralkodtak a felosztott területeken, míg a szkítáknak elegük nem lett belőle. Erről az 
eseményről a következőket olvashatjuk: 
Strabo: "A Káspi-tenger környéki dáhok, akik Párthiát is elözönlötték, a médekkel egyesültek, 
és hamarosan megalakították a Párthus Birodalmat."  
 
Ezek a pártusok lettek aztán a rómaiak legnagyobb ellenfelei, bár a hivatalos történetírás nem 
nagyon szeret róluk beszélni. Bizonyára megvan rá az oka. Mindenesetre hatalmas területet 
birtokoltak, és közel ötszáz évig uralkodtak, elsősorban az Arszakida dinasztia révén. Azután a 
perzsák ismét visszavették a hatalmat, aki pedig nem maradhatott, az előtt megint csak nyitva 
álltak a szkíta kapuk. Ekkor a szkíta népeket legtöbbször már a saját nevükön nevezték, csak 
úgy mellesleg említették meg róluk hogy a szkíták közé tartoznak. Ilyenek voltak a már 
említett szarmaták, akik nem álltak meg a Don vidékén, hanem egyenesen a Magyar Alföldig 
(és Lengyelországig) jutottak. Kevésbé dokumentált, de mint a tényekből következik, a dákok 
is itt kötöttek ki, a valamikori Dáciában. A rómaiak elleni harcaikban mindvégig egymást 
segítették.   
 
Mela Pomponius: "A szarmata nemzet tulajdonaira s fegyvereire nézve leginkább a 
párthusokhoz közelít, de amint keményebb éghajlat alatt lakik, úgy keményebb erkölcsű is." 
 
A Kr. u. III-IV. századra megerősödött a szkítáknak az az ága, amelyet a felsorolások 
masszagéta néven emlegettek. Ezek bizony nem voltak mások, mint azok a fehér hunok, akiket 
mi Atilla hunjaiként tartunk számon! Megvetették a lábukat a Perzsa birodalom keleti részein 
is, ezeket pedig abdélokként, eftalitákként ismerhetjük a forrásokból. Két ideillő idézet: 
 
„Procopius VI. századi bizánci író természetszerűleg azonosítja a hunokat a régi 
masszagétákkal, (De Bello Vandalico) és a bizánci-perzsa háborúval kapcsolatban ezt írja: 
"Massagetae, quos nunc Hunnae apellamus" ; Atilla hunjairól pedig: "Attilam Massagetarum 
Scytharumque exercitu armatum adversus Aetium processisse" (Kánnai) 
 
„A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk kell, hogy 
az örmények és masszagéták királyai vérrokonok, és azon egy Arszakida nemzetségből 
származnak. Gergely tehát a masszagéták királyának, a számos hun had fejedelmének 
jelenlétében hirdetni kezdé népének Krisztus evangéliumát... 342-ben Krisztus után." (Faustus 
Byzantinus: Historia Armeniae) 
 
Ezek a hunok a háromszázas évek végén elindultak nyugat felé a szarmaták és dákok nyomán. 
Ezt a történetet viszonylag jól ismerjük, tudjuk, hogy európai központjuk itt volt a Kárpát-
medencében, hogy Atilla hogyan harcolt a rómaiakkal, és hogy talán megmérgezték, ezért a 
nagy tervek végül semmivé lettek. Azt nem tudjuk, hogy a hunok miképpen viszonyultak az itt 
lakókhoz, de azt igen, hogy nem ellenük harcoltak, hanem a „nem szkíta” betolakodókkal, mint 
például a rómaiakkal.  
 
Ezek után jelentek meg itt az avarok, akiknek a kilétét erős homály fedi, legalábbis ha hagyjuk 
magunkat hivatalosaink által megvezetni. Nincs semmi új a történetben, ezek az avarok bizony, 
ugyanonnan jöttek, mint az előzőek, csak egy kicsit később.  
 
Kr.u. 552-ben a Heftalita birodalom keleti oldalánál megjelentek a belső-ázsiai türkök, és 
kiszemelték maguknak a fehér hunok, azaz az avarok országát. Róluk a következőket írták: 
 



"... Az avarok magvát az eftalita (fehér hun) birodalom "var" és "hun" nevű törzsei alkották 
..." (Altheim, F.: Geschichte der Hunnen, I. kötet) 

Theophylactus Simocatta: „Ez év nyarának beköszöntésekor az, akit a türkök keleten kagánnak 
tisztelnek, követeket küldött Maurikios császárhoz... Ez a kagán háborúban legyőzte az abdelok 
fejedelmét (azokról beszélek, akiket hephthalitáknak – fehér hunoknak - mondanak) s 
megszerezte e nép feletti uralmat. E diadallal nagyot emelkedett, és így hajtotta szolgaságba az 
avarok népét. Persze senki ne vélje, hogy az Európában és Pannónia táján lakó barbárok 
lennének az avarok, akiknek az odaérkezése Maurikios császár koránál régebben történt. Eme 
Duna vidéki barbárok ugyanis csak hazugságból vették fel az avar elnevezést. E nép legrégibb 
vezetőinek a neve Var és Chunni volt. Róluk nyerték elnevezésüket egyes fajtájukbeli népek, 
akiket a var és chunni nevekkel illetnek. Midőn Iustinianos császár gyakorolta a hatalmat, eme 
var és chunni népekből az ősi törzs egy kicsiny része elfutott és Európába vándorolt át. Ezek 
avaroknak nevezték el magukat s vezérüket a kagán címmel tüntetik ki. A barsélt, az onogur, a 
sabir s ezeken kívül néhány más hun nép is igen nagy rémületbe esett, amidőn a saját területén 
meglátta a var és chunní szökött néptöredékét; azt gyanították ugyanis, hogy a bevándorlók 
avarok. Ezért fényes ajándékokkal tisztelték meg az elfutottakat s úgy vélték, ezek fejében 
bántatlanságot nyernek részükről. A varok és chunnik pedig, amint idegenbe futásuk kezdeti 
sikerét tapasztalták, saját nevüket avarra változtatták, így mintegy magukévá tévén a hozzájuk 
követséggel fordulók tévedését. Az avarok törzse ugyanis, mint mondják, a legügyesebb 
(legkeményebb) a szkíta népek sorában. Mindenesetre egészen a mi időnkig az ál-avarok, - 
mert így megfelelőbb őket nevezni, - uralkodó nemzetségeik szerint megoszlanak s egyik részük 
neve ősi hagyomány szerint var, más részük elnevezése chunni.” 

Azt, hogy az ide érkezettek mennyire voltak valódi, vagy mennyire ál-avarok, nem tudjuk. 
Legyen ez a jövő kérdése. Nézzük inkább azt, hogyan mondták el ugyanezt a történetet ők 
maguk, amikor ők is követet küldtek a császárhoz? 

Corippus: „A nyers és durva avar így kezdett szólani éles szavakkal: Az avarok királya... 
számtalan népet és hatalmas királyságot igázott le, a vad perzsák féltek tőle, a térdeihez 
emelték kezüket, könyörgésükkel érdemelték ki a békességet. Ha nem így történt volna, hiába 
övezték volna Babyloniát magas falak, Parthia most az avarok uralma alatt nyögne. Áttörtünk 
az Euphratesen, jeges folyókon keltünk át s téli havon, amerre fagy fékezi a vizek folyását és a 
hullámzó ár keményebbé fagy mindenféle ércnél... Ütközetekbe bocsátkoztunk, erődített 
helyeket vettünk be, falaikat lerombolva hatalmas városokat döntöttünk le. Győzedelmes 
királyunk most elérte a szkíta Duna partjait, a széles mezőkön sűrű tömegben üttette fel a 
sátrakat..." 

Vajon mennyien lehettek ezek az avarok? 

Menander Protector: „Midőn Iustinos császár uralmának negyedik esztendeje kezdődött, 
megérkezett a türkök követsége Bizáncba... A császár megkérdezte: Világosítsatok fel 
bennünket, hogy mekkora tömegű avarság vonta ki magát lázadóan a türkök fennhatósága alól 
és vannak-e még most is e népből nálatok? A válasz ez volt: Vannak még, ó császár, akik híven 
ragaszkodnak a mi országunkhoz, azok pedig, akik megszöktek tőlünk, úgy vélem, körülbelül 
húszezren lehetnek.” 

Ezeket az avarokat Bizáncban egyértelműen azonosnak tekintették a hunokkal, ezt igazolják a 
következő idézetek: 



Chronicon, Monembasiae: „A világ teremtésének 6064. évében, amely a nagy Iustinianos 
uralkodásának 32. esztendeje volt, bejöttek Konstantinápolyba annak a furcsa népnek a 
követei, amelyet avaroknak mondanak, s összefutott az egész város megnézésükre, mert soha 
ilyen népet még nem láttak. Származására nézve hun és bolgár nép az avaroké. Nagyon hosszú 
volt a hajuk szalagokkal megkötve és befonva. Egyéb viseletük a többi hunokéhoz hasonlított.”  

Isidorus Hispalensis: „A hugnokat azelőtt hunoknak hívták, végül azonban királyukról 
avaroknak nevezték el őket.”  

Malalas: „A 6. indictio december havában egy másik nagyon félelmetes földrengés támadt éj 
közepén... És ugyanabban az időben bejött Konstantinápolyba az avaroknak mondott hunok 
furcsa idegen népe...” 

Theophanes: „Ugyanebben az időben bejött Bizáncba azoknak, akiket avaroknak mondanak, a 
furcsa népe s összefutott az egész város megnézésükre, mert soha ilyen népet még nem láttak. 
Hátul nagyon hosszú volt a hajuk szalagokkal megkötve és befonva. Egyéb viseletük a többi 
hunokéhoz hasonlított.” 
 
Ugyanazt olvashatjuk a nyugati beszámolókban is. (Szádeczky Kardoss Samu: Az avar 
történelem forrásai c. könyvéből vett idézetek.) 

Gegorius Turonensis: „Chlothar király halála után ugyanis a hunok a gall tartományokra 
törnek. Sigibert ellenük irányítja hadseregét s háborút visel ellenük. Legyőzte és 
megfutamította őket.” (Kr.u. 562-ben járunk!) 

Paulus Diaconus: „A következő nyáron olyan bőséges volt a termés, amilyenre, állítják, 
semmilyen kor nem emlékezett. Ebben az időben, miután értesültek Chlothar király haláláról, a 
hunok - más néven avarok - az elhunyt fiára, Sigibertre rontottak. Ez Türingiában találkozott 
velük és az Elba folyónál hatalmasan legyőzte őket. Aztán kérésükre békét kötött velük. A 
hispaniai tartományokból érkező Brunichild ennek a Sigibertnek lett a felesége s ettől az 
asszonytól nyert; ő Childepert nevű fiát Az avarok újra háborúskodtak Sigiberttel ugyanazokon 
a helyeken, ahol ez korábban is történt; felmorzsolták a frankok hadseregét s győzelmet 
arattak.” 

S végül a honfoglalókról néhány szó: 
 
Horvát István Rajzolatok című könyvének 74. oldalán beszámol egy X. századi pergamenről, 
amelyet a drezdai könyvtáros, Ebert F. Adolf tett közzé, és amelyen a Lech mezei csata latin 
nyelvű leírása olvasható. Ebben a szövegben a szerző egy alkalommal hungárusnak, öt 
alkalommal pedig pártusnak nevezi a „kalandozó” magyarokat. 
 
Literáti Nemes Sámuel 1842-ben Klagenfurtban vásárolt egy könyvet, amelynek belső bőr-
hártyáján egy I. András korabeli magyar imádságot fedezett fel. Ezt később (szokás szerint) 
hamisítványnak minősítették, de sokan kijelentették már, és legutóbb Marton Veronika is 
megállapította, hogy az „kétségtelenül eredeti régiség”. Ebben olvasható a következő (itt mai 
formába öntött) szöveg: „Ne imádjuk pártus őselők erős, szent jeleseit.”  
 
Talán még ezek sem véletlenek. 
 



Felmerül a kérdés, honnan is jöttek hát azok a honfoglalók? (Akiket akkoriban soha nem 
magyarnak, hanem valami másnak, legtöbbször hungárusnak neveztek. Rendkívül sajnálatos, 
és igazából hamisítás, hogy történészeink gátlástalanul behelyettesítik a magyar szót olyan 
helyekre, ahol valami egész más szerepel. Na persze, hiszen így még a türkök is lehetnek 
magyarok.) Sokan megírták rá a választ:  
 
El Bakri: „A hungárusok (honfoglalók) Khoraszánból származnak.”  
 
Khoraszan a második térképen Szkítia és a Pártus birodalom határán terült el egykor, tehát 
megint csak ott tartunk, ahol eddig. Minden honfoglaló népünk ugyanarról a területről 
származott. 
 
Anonymus: „A hungárusoknak igen vitéz és a hadi viszontagságokban felette hatalmas 
nemzete, mint fentebb mondottuk, eredetét a szkíta nemzetből vette...” 
 
Werbőczy (Hármaskönyv): I. rész, 3. czim, 1. §: "A nemesség, a melyet többnyire a szabadok 
elnevezése alatt is szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a hunnok és magyarok közt 
keletkezett, miután ezek Scythiából Pannoniába nyomultak, a melyet most változtatott néven, 
az itt lakó magyaroktól Magyarországnak neveznek".  
 
Coccius Sabechius: “Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a hunok vagy magyarok szkíták 
voltak”  
 
Bonfini: “...Az összes történetírók megörökítik azt, hogy a magyarok a hunoktól eredtek.... 
akik a szkítáktól származtak.” 
 
Fentiekből nyilvánvalóan látható, hogy a finnugrista történészek nem is tehettek mást, 
minthogy a történelmi forrásokat figyelmen kívül hagyják. Azok alapján ugyanis egy egészen 
más történelem kerekedik ki.  
 
 
Tóth Imre, 2010.03.17.   


