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„Miután tehát a hunok megismerték nyugat népének fegyveres erejét és bátorságát, összeszedve bátorságukat, s 
kiegészítve hadseregüket, Tulna felé, Ditricus és Macrinus ellen indultak, hogy megütközzenek. Ditricus, mihelyt 
értesült jövetelükrıl, Cezunmauernál szállt szembe velük, és reggeltıl egészen a kilencedik óráig oly heves és ádáz 
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A nemrég megszüntetett MTA Régészeti Intézetének igazgatója, a kora középkori kelet-
európai szteppe régészetének szakértıje, Bálint Csanád 2011. ápr. 14-én tartotta akadémiai 
székfoglaló elıadását, „Mi az avar?”  címmel. Az elıadáson megjelentek ismert politikus 
történészek – Glatz Ferenc a Kádár-korszak utolsó kormányának minisztere, az MTA volt elnöke, 
a Judaisztikai Intézet megalapítója és Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere, a 
Magyar Atlanti Tanács elsı elnöke. Jelen volt a magyarellenes szegedi ıstörténeti iskola egyetlen 
még élı képviselıje, Róna-Tas András nyelvész akadémikus is, aki 2004-ben a „Mindentudás 
Egyeteme” címő tv-sorozatban még azt hirdette, hogy a magyar népnév  „biztosan összefügg a 
vogulok és az osztjákok egy részének önelnevezésével, a manysival”.1 

Bálint Csanád elıadásán a régi közhelyek és a hivatalos dogmák ismételgetésén kívül semmi 
újat nem tudtunk meg az avarokról. Az elhangzott hamisságokból idézünk néhányat az akadémiai 
álláspont bemutatásához. 
 
 
Az avarok nyelve 
 

Akadémiai székfoglaló elıadását Bálint Csanád azzal kezdte, hogy felsorolta a „Ki az avar?” 
kérdésre a különbözı tudományok – történelem, régészet, nyelvészet és embertan – által adott 
válaszokat. Az egyik válasz így szólt: „nyelvészetileg azok, akik valamilyen török vagy mongol 
nyelvet beszéltek és írtak”. Majd hozzátette: „a felsorolt diszciplinák ezekbıl az axiómákból 
indulnak ki”. 

Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy az avarok török, vagy mongol nyelvet beszéltek volna, 
mivel nincs avar nyelvemlékünk. Az avar korból rovásírásos feliratokat ismerünk, de ezeknek 
nincs általánosan elfogadott olvasatuk. Fennmaradtak személy- és méltóságnevek, de ezek alapján 
egy nép nyelvét és nemzetiségét nem lehet megállapítani. Ezt tulajdonképpen Bálint Csanád is 
elismerte, amikor öt perccel késıbb azt mondta, hogy „nem ismerjük ugyanis az avarok nyelvét.” 
Így viszont saját korábbi kijelentésével került ellentmondásba.  

Az avarok török vagy mongol nyelvőségét nyelvészeti axiómának nevezni kapitális baklövés, 
vagy tudatos félrevezetés, hiszen amit nem ismerünk, azt nem lehet axiómának nyilvánítani. 
Ugyanis az axióma szó általános jelentése: alaptétel, alapigazság, aminek hitelességét senki nem 
vonja kétségbe.  

Hasonló helyzetben vagyunk a hunok nyelvével, tılük is csak személyneveket és 
méltóságcímeket ismerünk. A hunok nyelvérıl Czeglédy Károly a következı álláspontot 
fogalmazta meg: „A hunok nyelvének a török, mongol, vagy más ismert nyelvekkel való 
azonosítása az eddig elıkerült adatok alapján aligha lehetséges.” 2 Ezt a tárgyilagos véleményt az 
avarok nyelvére is elfogadhatjuk. 

Kézai krónikájának egy részlete alapján arra lehet következtetni, hogy az avarok is magyarul 
beszéltek. Kézai megemlítette a rómaiak és a hunok Cezunmaurnál vívott csatáját.3 A frank 
krónikák szerint a frankok és az avarok csatáztak 791-ben Zeiselmauernél.4 Az avar-magyar 
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hagyomány torzítva megırizte a két frank hadvezér nevét is: Ditricus (Theodoricus-Dietrich) és 
Macrinus (Meginfridus). Kézai még azt is elmondta, hogy az ellenség Tulln felıl támadt az 
avarokra, akiket ı és a frank krónikák is hunoknak neveztek. A Kézai által leírt történet 
valóságértékét még Bóna Isván sem vitatta és a hagyomány továbbélésére a regısök közve-
títésének lehetıségét vetette föl.5  

Anonymus is megemlítette krónikájában a „regısök csacsogó énekét”. Az avarkori regısök 
zeiselmaueri csatáról szóló énekeit vehették át a magyar regısök és így kerülhetett be a 11. száza-
di ısgesztába, majd onnan Kézai krónikájába. Az átadás magyar nyelven történhetett, mert azt 
senki gondolhatja komolyan, hogy ezt a történetet az avarok török vagy mongol nyelven adták 
tovább a magyaroknak. 

Az avarok majd 300 évig uralták a Kárpát-medencét, ezért feltételezhetjük, hogy a hely-
neveink között vannak olyanok, amelyeket ık adtak. Ha az avarok törökül beszéltek volna, akkor 
helyneveink között törökös neveknek is elı kellene fordulnia, azonban a Kárpát-medencei helyne-
vek között nincsen török eredető helynév.6 

 
 
Az avarok eredete 
 

A régész akadémikus elıadásában az avarok származásáról a következı hangzott el: „Az 
eredetkérdéssel Deguignes 1750-ben megjelent könyve óta foglalkozik a tudományos világ. 
Szerinte az avarok a Belsı-Ázsiában a 4-6. században uralkodó zsuan-zsuanokkal lennének 
azonosak. A kutatás mindmáig nem tudott dönteni az avarok belsı-, vagy közép-ázsiai eredetének 
alternatívája között. A vita akörül forog, hogy a Theopylaktos Simokattes által említett avar nép 
azonos-e az ismeretlen eredető uar belsı-ázsiai néppel. A szóban forgó népnév másik fele a chuni 
szintén két népet jelöl: a hunokat, ill. az 5-6. században élt heftalitákat.” 

Bálint Csanád a történettudomány fontos feladatának tartja az avarok belsı-, vagy közép- 
ázsiai eredetének eldöntését. Az ıshazakeresésnél sokkal fontosabb az avarok etnikai származá-
sának kiderítése, amely viszont már rég ismert, ugyanis a kora középkori írott források szerint az 
avarok hun eredetőek. Ez pedig választ ad a kérdésre, honnan kerültek a hunok Közép-Ázsiába. A 
kínai krónikák szerint a hiung-nuk (hunok) 2200 évvel ezelıtt a belsı-ázsiai  Ordosz folyó 
vidékérıl terjeszkedve szervezték meg a birodalmukat és ezt a régészeti leletek is alátámasztják. 

Tanulságos felidézni, hogyan vélekedett a heftaliták eredetérıl Czeglédy Károly, akit Bálint 
Csanád a világ egyik legnagyobb tudású orientalistájának tart.7 Czeglédy Károly a kínai, bizánci, 
perzsa és örmény források összevetése után az alábbi következtetésekre jutott. A kínai krónikák 
szerint a zsuan-zsuanok őzték el a hua, vagy más néven uar népet Kelet-Toharisztánból, vagyis 
két különbözı néprıl van szó.8 A kínaiak által huanak és uarnak nevezett népet az örmény 
források hon (hun) néven említik.9 A hua népet a többi forrás az 5. századtól heftalitának hívja.10 
A Heftál név eredetileg a heftaliták uralkodócsaládjának neve volt.11 A heftaliták két régi nevét, a 
hiungnu és a hua neveket a kidarita, szogd és heftalita követségek tudósításai alapján 
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Tudomány 169, 2008/10, 1186. 

jegyezték fel a kínaiak.12 A fentiek alapján megállapítható, hogy a heftaliták hun eredetőek, akiket 
a kínaiak huanak, vagy uarnak neveztek, amely népnevek a bizánci forrásokban varchonitaként 
fordulnak elı. 

A bizánci forrásokból pedig az is kiderül, hogy az avarok azonosak a heftalitákkal. Az 
avarokról sokat megtudhatunk a 6. századi Bizáncban élt Menandrostól, aki beszámolt a türkök 
követének bizánci fogadtatásáról. Justinianus császár így faggatta Istemi türk kagán követét, a 
szogd Maniach-ot: „Tehát ti – kérdé a császár – teljesen tönkretettétek az ephtaliták hatalmát? 
Mikor ezek azt felelték, hogy igen, kérdezte a császár: Vajon az ephtaliták városokban laknak-e, 
vagy pedig falvakban?” – Uram, ez a nép városokban lakik.” 13 Istemi fia, Turxanthus kagán a 
következıket mondta az avarokról Tiberius császár követének, Valentinusnak: „Amíg ı velem 
baráti szavakat vált, azalatt szövetséget köt a varchonitákkal (avarokkal), a mi szolgáinkkal, kik 
megszöktek uraiktól. A varchoniták pedig, minthogy a turkok alattvalói, akkor térnek hozzám 
vissza, amikor éppen akarom.” 14 

Menandros fenti leírásából kitőnik, hogy a varchonita és a heftalita népnév is az avarokat 
jelölte. Menandros magasrangú katonai hivatalnok volt Bizáncban a császári udvarban, ezért 
értesüléseit megbízhatónak tarthatjuk. Procopius a 6. században leírta, hogy a heftaliták fehér 
hunok, de nem nomádok, mint a többi hun nép, hanem letelepültek Perzsia északi határainál.15 

Procopiusnak ez az értesülése megegyezik az elıbb idézett Menandroséval. 

Az avarok története összefügg a magyar eredetkérdéssel is, amit az MTA intézetigazgatója 
csak röviden említett meg. Mulatságosan hangzott, amint akadémikus tudósunk megrótt 
bennünket, „mélymagyarokat”, hogy magától értetıdı módon tartjuk magunkat „a hunok, avarok 
leszármazottainak, ámde például sohasem a velünk 1100 éve együtt élı szlávoknak”. Ez a 
kijelentés egy ósdi bolsevista hazugság fölújítása, ami szerint a Kárpát-medencében feltárt 9-10. 
századi köznépi temetık szlávokat rejtenek. Bálint Csanád ezt a régi toposzt öltöztette új köntösbe 
két tanulmányában és a genetikai kutatások eredményeivel kapcsolta össze. Az MTA Régészeti 
Intézetének igazgatójaként ı volt az egyik irányítója annak a kutatásnak, amely során 2000-tıl 
2007-ig 10. századi magyar temetık emberi csontmaradványainak genetikai vizsgálatát végezték 
el. A vizsgált 68 csontváz 88%-ában európai és 12%-ában ázsiai genetikai haplotípusokat 
mutattak ki. Az eredményt az akadémiai intézetvezetı úgy értelmezte, hogy az európai gének csak 
az elıttünk itt élt szlávoktól és a Nyugat-Európából a „kalandozások során behurcolt 
rabszolgáktól” származhatnak.16 Szerinte már a Szent István kori népesség zöme sem tekinthetı a  
honfoglalók leszármazottainak. A kutatás szakmai irányítója, Raskó István genetikus azt 
nyilatkozta, hogy bebizonyították a honfoglalók uráli eredetét. Bálint Csanád és Raskó István 
állításainak cáfolata azonban már egy másik cikk tárgya.  
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Theophylacti Simocattae: Historiarum I. 4,6 – 6,6, In: Szádeczky-Kardoss Samu id. mő, 63.  „A kagán magáévá tet-
te a szóbeli ajánlatot és Targitiost, ezt az avarok törzsétıl nagyra becsült férfit küldte el a császárhoz Elpidiossal.” 

Theophylacti Simocattae: Historiarum VI. 11,1, In: Szádeczky-Kardoss Samu id. mő, 99.  „Targitios és a barbárok 
válogatott elıkelıi azt javasolták a kagánnak, hogy hagyja abba a háborút.” 
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Az avarok elnevezése a nyugat-európai krónikákban 
 

Bálint Csanád az avarok nevérıl elmondta, hogy: „a nyugat-európai források írói is 
körültekintés nélkül alkalmazták a szkíta, hun nevet az avarokra, a szkíta, hun, vagy avar nevet a 
magyarokra. Ennek oka egyrészt abban a már említett történetírói felfogásban rejlik, amelyik 
automatikusan átveszi a korábbi mővekben talált elnevezéseket. Másrészt a szteppei népek között 
az ı szemükben nem volt lényeges etnográfiai különbség, életmód, harcmodor, embertani típus, 
vagy nyelv tekintetében.” 

A fenti kijelentésben tetten érhetı a hivatalos történettudomány képviselıi által elıszeretettel 
alkalmazott módszer, hogy a korabeli források szerzıit hiteltelennek tekintik. Az akadémiai 
irányvonalnak ez a törekvése nem újdonság. Már Moravcsik Gyula fölrótta Procopiusnak, hogy 
„a korabeli népeket ı is szereti kapcsolatba hozni az ókori népekkel, sıt azok jellemzésére antik 
színeket és toposokat használ”.17 Ugyanígy szemrehányást tett Priscosnak, aki a hunokat szkíta 
néven említette, és ez Moravcsik szerint a bizánci írók archaizáló hajlamából fakadt.18 A mérvadó 
történészek azt próbálják elhitetni, hogy a régiek tücsköt-bogarat összeírtak, de vezetı tudósainkat 
ez nem téveszti meg, mert ık jobban ismerik a múltat a korabeli történetíróknál. Miért volna 
elképzelhetetlen, hogy a középkori történetírók szemében azért nem volt etnikum, életmód, 
harcmodor, embertani típus és nyelv tekintetében különbség a szkíták, hunok, avarok és magyarok 
között, mert e népnevek a különbözı korokban ugyanazt a népet jelentették? 

A bizánciak nem vélekedés alapján azonosították az avarokat a szkítákkal, ugyanis ezt az avar 
követektıl hallották.19 Menander Protector tudósított arról, hogy az avarok szkíta eredetőnek 
vallották magukat: „...a rómaiak veresége után az avarok hadvezére üzenetet küldött Tiberioshoz. 
A kiküldött üzenetvivı így szólt: Hogyan merészeltetek harcos kezek hiányának a betegségében 
szenvedve az avarok, tehát éppen szkíták ellen háborút indítani? Vagy nincsenek irataitok és 
feljegyzéseitek, amelyek olvasása megismertethet benneteket azzal a ténnyel, hogy a szkíta törzsek 
leküzdhetetlenek és megverhetetlenek?” 20 Lényegében ugyanezt írta le Theophylaktos is: „az 
avarok törzse ugyanis, mint mondják, a legügyesebb (legkeményebb) a szkíta népek sorában.” 21 

Menandros és Theophylaktos is többször említette Targitiosz nevét, aki Baján kagán 
követeként sőrőn megfordult a bizánci udvarban.22 Az avarok szkíta származását alátámasztja, 
hogy az avar Targitioszt a szkíták elsı királyáról, Targitaoszról nevezték el. Hérodotosz jegyezte 
le az eredetmondát a szkíták ısapjáról: „ezt mesélik a szkíták származásukról. S azt állítják, hogy 
elsı királyuk, Targitaosz óta nem több, hanem csak ezer esztendı telt el Dareiosz átkeléséig.” 23 

Grandpierre Endre Targitaosz nevében a Hargita szavunkat látta, 24 ami egyáltalán nem dilettáns 
elképzelés, ugyanis a görögök minden idegen nevet elgörögösítettek, néha annyira, hogy az 
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25 Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása, 38., In: A magyar honfoglalás kútfıi, Szerk.: Pauler 
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26 Fredegar IV. 72, In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai, Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 212.  
„…a hunoknak is nevezett avarok birodalmában, Pannóniában heves küzdelem támadt.” 
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Annales Maximiniani a.796., In: Szádeczky-Kardoss Samu id. mő, 288.  „A hunok Károly király úr fennhatósága 
alá helyezték magukat.” 

Annales qui dicuntur Einhardi a.796., In: Szádeczky-Kardoss Samu id. mő, 293.  „Pippin pedig a hunokat a Tisza 
folyón túlra kergette, és királyi székhelyüket teljesen szétrombolta.”  

27 Paulus Diaconus: A longobardok története, Ford.: Gombos F. Albin, Középkori Krónikások I., Szerk.: Gombos F. 
Albin, Brassó, 1901, 112.  „… a hunok, vagyis az avarok, Clothar király halálának hírére annak egyik fiára, Sigis-
bertre rontottak.” 

Paulus Diaconus, In: Gombos F. Albin id. mő, 164.  „A hunok, akiket avaroknak is hívnak, Pannóniából 
Thüringiába rontottak.” 

Paulus Diaconus, In: Gombos F. Albin id. mő, 170. „Focas … vitézsége a hunokat, azaz az avarokat is legyızte.” 

Paulus Diaconus, In: Gombos F. Albin id. mő, 176.  „… elsáncolták magukat a többi városokban is, hogy a hunok, 
illetve az avarok kezei közé ne kerüljenek.” 

28 Bálint Csanád, Az MTA új levelezı tagjai, Magyar Tudomány, 2001/10. 
29 Bóna István: Nagy Károly nyomdokain, Évezredek hétköznapjai, Panoráma, Budapest, 1973,  151. 
30 Bóna István id. mő 153. 
31 Bóna István id. mő 155. 
32 László Gyula: „Emlékezzenk régiekrel, az Szkythiából kijüttekrel..”, Évezredek hétköznapjai, Budapest, Panoráma, 

1973, 184.o.  

Annales Fuldenses a. 894., In: A magyar honfoglalás kútfıi, Szerk.: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor, Budapest, 

MTA, 1900, 316. „Avari, qui dicuntur Ungari in his temporibus ultra Danuvium peragrantes multa miserabilia 
perpetravere. Nam homines et vetulas matronas penitus occidendo, invenculas tantum, it iumenta, pro libidine 

eredeti alakra alig lehetett ráismerni. Erre példa Bíborbanszületett Konstantin mőve, amelyben a 
császár Álmost Szalmutzesz (Σαλµουτζησ) néven említette.25 

A hun eredető avarok azért vallották szkítáknak magukat a bizánci udvarban, mert az avarok 
hun ıseit a görögök az ókor óta szkíta néven ismerték. A frank krónikák és évkönyvek avarokról 
szóló híradásai egybehangzóan arról tanúskodnak, hogy a frankok az avarokat hunoknak tar-
tották.26 Paulus Diaconus, a longobárdok történetírója is így említette az avarokat: „a hunok, 
akiket avaroknak is hívnak”. 27 

Bálint Csanád Bóna Istvánt a kora középkori történettudomány kiemelkedı egyéniségének 
tartja.28 Bóna István 1973-ban tanítványától eltérıen nem tagadta az avarok hun származását. Egy 
tanulmányában idézte a frank krónikások megállapításait az avarokról: „A frankok szent háborút 
indítottak a kereszténység védelmére, megtorolták a dölyfös hunok szörnyő garázdálkodásait, 
mérhetetlen gazságát”.29 „A karoling seregek megérkeztek az Enns folyóhoz, Bajorország és a 
hunok határához.” 30 „A frankoktól és saját maguktól is gyakran hunnak nevezett avarok.” 31 

László Gyula így nyilatkozott a fenti kérdésrıl: „Talán az sem elhanyagolható adat, hogy egy 
860-as oklevél az avar határhegységet Ungariorum marcha-nak, azaz magyar hegynek nevezi a 
honfoglalás elıtt negyven-ötven évvel, s az oklevél ezt mint köztudott dolgot említi, tehát az elne-
vezés nyilván jóval régibb a 860-as éveknél. Ha már a történeti adatok tallózásánál tartunk, akkor 
emlékezzünk arra is, hogy több kora középkori krónika egynek veszi az avarokat és a magyarokat 
pl.: „Avari, qui dicuntur Ungari”, „Avares, quos modo Unagerios vocamus” stb.”.32 

Bakay Kornél az avarok hungar elnevezésérıl írja: „Nyilvánvalónak kell tekintenünk, hogy a 
Kárpát-medence viszonylag sőrő avarkori lakossága békésen "fogadta" Álmos és Árpád nagyfe- 
jedelem magyarjait, sıt a VIII. századi forrásokban feltőnı Ungarus névalak alapján (760: via 
Ungarorum, 790-es évek, Paulus Diaconus, HL 6,58.: Ungarus névalak szerepel Liutprand lango- 
bard király sírfeliratában, Annales Rotomagenses; Annales Gemmeticenses, Annales Uticenses 
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exercenda secum trahentes, totam Pannoniam usque ad internecionem deleverunt.” 

Gyırffy György: A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 202.  „Ebben az idıben 
az avarok, akiket magyaroknak neveznek, a Dunán túl kóborolva sok borzalmas dolgot vittek végbe. Mert a 
férfiakat és az öreg nıket legyilkolva, a fiatal nıket kéjvágyuk kielégítésére mint a barmokat magukkal hurcolva, 
egész Pannónia lakosságát mind egy szálig kiirtották.” 

33 Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörőség, Kráter Mőhely, 2004, 157. 

Epitaphium Luitprandi regis Langobardorum 10-11, In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai, 
Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 266.  Liutprand longobárd király sírfelirata: „Az avar (Ungarus), az egyedül általa 
megsegített  frank és minden szomszédja szíves békességben élt vele mindenkor.”  

34 Thury József: A magyarok eredete, ıshazája, és vándorlása, Századok, 1896. 
35 Theophylacti Simocattae: Historiarum VII. 8., In: Corpus Scriptum Historiae Byzantinae, B. G: Niebuhr, Impensis 

Ed. Weber, Bonn, 1834. 284.  „Sarselt et Unnuguri et Sabiri et insuper aliae gentes Hunnicae.” 

Theophylacti Simocattae: Historiarum VII. 8., In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai, Balassi 
Kiadó, Budapest, 1998, 15.   „A barselt, az onogur, a sabir s ezeken kívül néhány más hun nép.” 

36 Jordanis: Getarum sive Gothorum, Origine et rebus gestis, 37, Impensis Eduardi Fischhaber, Stuttgart, 1861, 29. 
„Hunuguri autem hinc sunt noti, quia ab ipsis pellium murinarum venit commercium: quos tantorum virorum 
formidavit audacia.” 

Iordanes: Getica, A gótok eredete és tettei, 37, Szerk.: Kiss Magdolna, Budapest, L’Harmattan Könyvkiadó, 2004, 
49.  „A hunugurusok pedig azért ismeretesek, mivel hermelinprémmel kereskednek.” 

37 A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról, Szerk.: Györffy György, Milleniumi Magyar Történelem, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2002, 52.  „Ebben az idıben a keleti rómaiakhoz követséget küldtek a szaragurok, az ugorok és az 
onogurok, amely népek elvándoroltak saját lakóhelyükrıl…” 

38 Szentkatolnai Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója, Kolozsvár, 1901, 124.  

39 Czeglédy Károly: Keleten maradt magyar néptöredékek, In: A magyarság ıstörténete, Szerk.: Ligeti Lajos, 
Budapest, 1943, 173. 

anno 793: regnum Hungrorum /Karolus rex vastat) jogunk van feltenni, hogy ık magukat már 
ekkor is hungarnak nevezték.” 33 

A kora középkori krónikák és évkönyvek fenti feljegyzéseit a mértékadó történészek egy 
kézlegyintéssel elintézik, figyelmen kívül hagyják, és azt állítják, hogy mindezek a korabeli 
történetírók tudatlanságából fakadtak. 

 
 

A magyarok idegen nyelvő elnevezésének eredete 
 

Bálint Csanád a magyar nép nevének idegen nyelvekben való elıfordulásáról és eredetérıl a 
következıt mondta: „Az viszonylag ismert, hogy magunkat magyarnak nevezzük, az európai 
népek legtöbbje minket hongrois, hungarian, venger névvel jelöl bennünket, ami az 5-7. századi 
kelet-európai szteppei történelemben jól ismert onogur nép nevébıl származik.” 

Thury József 1896-ban fölvetette, hogy az onogur kifejezés is a magyarokat takarta. Azt állí-
totta, hogy „az unugroi, onoguroi stb. nevek mind a hunok közül való jelentésőek”.34 Theophy- 
laktos Simocattes az onogurokat unnuguroi-ként (Ουννουγουροι) említette.35 Ez a névalak viszont 
feltőnı hasonlóságot mutat a Jordanes által említett hunugur alakkal.36 Ennek oka az, hogy a 
Theophylaktos által leírt Ουννουγουροι kiejtése hunuguroi. Szentkatolnai Bálint Gábor szerint 
Priscos onogur-jai 37 és Jordanes hunugur-jai is a magyarokat jelentette. Harminc nyelven beszélı 
nyelvtudósunk úgy vélte, hogy a hun-ugur vagy hun-ugar kazár nyelvő jelentése fekete hun. 
Bálint Gábor megemlítette, hogy az orosz nyelvő Nesztor krónika szerzıje a magyarokat csernij 
ugri-nak, fekete ugoroknak nevezte, mert nem tudta, hogy a kazár hun-ugar összetett névben az 
ugar rész a jelzı.38 Ezt a hipotézist megerısíti, hogy a Konstantin császár által a magyarok 
elıdeiként megnevezett szavárdokat az örmény források szevordi-nak hívják, ami az örményben 
fekete fiúkat jelent.39 Bálint Gábor feltevését alátámasztja még az is, hogy a Nesztor krónika az 
avarokat fehér ugri néven említette 40 (Procopiusnál az avarok fehér hunok). Bálint Gábor 
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40 A magyar honfoglalás kútfıi, Szerk.: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor, MTA, Budapest, 1900, 366-369. 
41 Moravcsik Gyula: A magyar történet bizánci forrásai, Budapest, Magyar Történelmi Társulat, 1934, 21. 
42 Moravcsik Gyula id. mő, 257. 
43 László Gyula: Kovrat kagán fiainak történetéhez, Magyar ıstörténeti tanulmányok, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1977, 225. 
44 Paulus Diaconus: A longobardok története, V. 29., Ford.: Gombos F. Albin, Középkori Krónikások I., Szerk.: 

Gombos F. Albin, Brassó, 1901, 211.  „Ezen idıben Alzeco bolgár herceg – nem tudni mi okból – odahagyta saját 
nemzetét és hercegségébıl seregével békésen Itáliába vonult…Romuald herceg kegyesen fogadta ıket és 
letelepedésükre nagy területeket osztott ki közöttük, amelyek eddig elhagyatottak voltak, - így Sepiánumot, 
Boviánumot, Iserniát s más városokat is környékükkel együtt.” 

45 Nicephorus Patriarcha 33, 13-34., In: Szádeczky-Kardoss Samu, Az Avar történelem forrásai, I. Magyar İstörténeti 
Könyvtár, Szeged 1992, 218. 

magyarázata ellen szól, hogy Priscos az ugorokat külön népként említette meg, de ez még nem 
bizonyítja, hogy a nyelvzseni meglátása helytelen. A hun-ugur, hun-ugar és a hungar alakok 
egyezése nem szorul további magyarázatra. 

A 10. században a bizánci történetírók a magyarokat nemcsak Τουρκοι (turkoi - türk),  hanem 
Ουννοι (unnoi - hun) és Ουγγροι (ungroi - magyar) nevekkel illették. Moravcsik Gyula szerint 
„az Ουγγροι név ebben az alakjában a bizánciaknál csak a magyarságot jelenti, és a nyelvtudo-
mány tanusága szerint olyan alakra vezethetı vissza (Ονογουροι − Ουγγροι), amely a bizánci 
forrásokban már az V. századtól kezdve szerepel”.41 A 10. század után a magyarok türk 
 elnevezése eltőnt a bizánci krónikákból, és a 11. századtól kizárólag unnoi és ungroi neveken 
említették a magyarokat. 42 Ennek csak egy magyarázata lehet: a bizánciakat a magyar követek 
felvilágosították tévedésükrıl a türk eredetet illetıen. Nyilván az sem véletlen, hogy az unnoi 
(hun) alakot viszont továbbra is alkalmazták a bizánciak a magyarokra. 
 
 
Az avar övdíszek elıfordulása Európában 
 

Bálint Csanád az avar övdíszek analógiáiról elmondta: „föl kell figyelnünk arra, hogy a 
nagyon jellegzetes késı avar övdíszeknek jó analógiái kerültek elı Ukrajnában és Itáliában, egy 
albániai kincsben, Bulgáriában pedig tömegesen. Valójában egy 8-9. századi Dél-, Délkelet-
Európában általános divatjelenséggel van dolgunk.” 

Ha az egyetlen albániai kincstıl (vrapi lelet) eltekintünk, amit tulajdonosa akár vásárlás útján 
is szerezhetett, akkor az övdíszek európai elıfordulásai pontosan megegyeznek azokkal a ahová 
Kuvrat fiai elköltöztek. Erre László Gyula már 1977-ben felfigyelt, és a késı avar övdíszek fenti 
földrajzi elıfordulását összekapcsolta Kuvrat fiainak történetével.43 László Gyula tanulmányában 
megemlítette Paulus Diaconus közlését Alzeco bolgár herceg népének Ravenna környékén való 
megtelepedésérıl, amely megerısíti a történet hitelességét.44 

Kuvrat fiainak történetét Nikephoros pátriárkától ismerjük: „A Meotis-tó környékén a Kubán 
folyónál van az egykor Nagy Bulgariának mondott ország s a kotragok népe, akik (a bolgárokkal) 
egyazon törzshöz tartoznak. Konstantinos idejében, aki nyugaton halt meg, egy bizonyos Kubratos  
(Kuvrat) nevő férfi, ezeknek a törzseknek a fejedelme lévén, megvált az élettıl. Öt fiút hagyott 
maga után s nekik úgy végrendelkezett, hogy semmiképpen se távolodjanak el egymás lakóhelyé-
tıl. İk azonban keveset törıdve az apai intelemmel kis idı múltán elváltak egymástól, minde- 
gyikük kiszakította a saját részét. A Baianus nevő elsı fiú az apai utasításnak megfelelıen az ısi 
földön maradt mindmáig. A Kotragos nevő másodszülött átkelt a Tanaison és ott telepedett meg. A  
negyedik fiú (Kuber) átkelt az Istroson s ott tanyázik Pannóniában, amely most avar uralom alatt 
áll, ennek a helybéli népnek az alattvalója. Az ötödik a Ravenna környéki Pentapolisban 
állapodott meg és a rómaiak adófizetıje lett. Hátra van még a harmadik fiú, Asparuh. İ átkelvén 
a Danapris és a Danastris folyón a Danubius környékén lakik, amelyet a nyelvükön Onglos-nak 
(Oglum-nak) hívnak, s amely nehezen megközelíthetı és bevehetetlen az ellenség részérıl.”  45 
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46 Vékony Gábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története, Nap Kiadó, 2004, 159. 
47 Vékony Gábor id. mő, 154. 
48 Vékony Gábor id. mő, 165. 

A Régészeti Intézet igazgatója a Dél-, Délkelet-Európában megjelent divatjelenségrıl vallott 
elképzelését csupán Kuber népének Pannnóniából történt elköltözésével tudta alátámasztani. 
Viszont nem adott magyarázatot az övdíszek Itáliában és Bulgáriában való megjelenésére. Alzeco 
népének Felsı-Itáliába és Asparuhénak Bulgáriába költözésérıl más források is beszámoltak, így 
a Bálint Csanád által említett avar övdíszek földrajzi elıfordulásai éppen László Gyula feltevését 
erısítik meg. 

 
 

A szarvasi rovásfelirat nyelve 
 

Bálint Csanád a szarvasi avarkori csont tőtartóról a következıket adta elı: „Hajdani 
évfolyamtársam, Juhász Irén talált Szarvason egy 8. századi sírban egy csont tőtartót, amelyen 
egy 60 betőbıl álló rovásfelirat van. Az orkhoni feliratoknak és több más ázsiai rovásleletnek 
köszönhetıen a keleti türk nyelv és írás bı száz éve ismert. Tudunk 7-10. századi rovásírásos 
feliratokról Kelet-Európában is, ezeket kazáriai rovásírásnak szokás nevezni. Ez utóbbinak abc-je 
rokon, de nem azonos a türk rovásíráséval. A rövidségük miatt eddig nem sikerült pontos 
megfejtéseket adni. És akkor itt van a szarvasi rovásírás, amelynek az abc-je rokon, de nem 
azonos a kazáriaival. Hogyan értelmezhetı. ez a helyzet? A török nyelveknek két nagy csoportja 
van, amelyeknek a kora középkorban az eurázsiai szteppe két felében terjedtek el. Ezt a 
megoszlást rendkívül egyszerően értelmezhetjük úgy, hogy az avar rovásírás testvére a 
kazáriainak és unokatestvére a türknek. Eszerint a szarvasi felirat készítıje a törökség nyugati 
ágához tartozó nyelven írt.” 

„Az avar rovásírás kapcsán meg lehet itt említeni a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratait. A 
turkológusoknak eddig nem sikerült megfejteni ezeket a feliratokat, nem úgy az amatıröknek. A 
kincs sokáig vitatott eredetének kutatásához Róna-Tas András azzal járult hozzá perdöntı módon, 
hogy kimutatta, a rovásfeliratainak abc-je majdnem teljesen megegyezik a szarvasi tőtartó 
feliratával.” 

A szarvasi és nagyszentmiklósi rovásjelek nagyarányú azonosságához nem fér kétség. A 
számszerő egyezésrıl Vékony Gábor az alábbi adatokat közölte: „A szarvasi 61 jelbıl 51 azonos 
a Nagyszentmiklóson ismert jelekkel, azaz a betők 5/6-a (83%). A szarvasi abc 19 betőjét ismer-
jük, a nagyszentmiklósinak meg 21 jelét, s a szarvasi 19 jel közül 13 azonos a nagyszentmiklósi-
akkal, ez 68%-os azonosság.” 46 

Bálint Csanádnak az avarkori rovásfeliratokra vonatkozó információi enyhén szólva is 
hiányosak és félrevezetık. Megállapítása, miszerint a szarvasi felirat készítıje a törökség nyugati 
ágához tartozó nyelven írt, több szempontból is vitatható. Akadémikusunk nem említette (talán 
nem véletlenül), hogy a szarvasi rovásfelirat jelei nemcsak a kazár és a türk rovásírással mutatnak 
rokonságot, hanem a székely-magyar rovásírással is.  

Vékony Gábor szerint a nagyszentmiklósi abc 21 betőjébıl 10 (48%) egyezik meg a türk 
rovásírás jeleivel. A 21 nagyszentmiklósi jelbıl 13 (62%) egyeztethetı össze a székely rovásírás 
jeleivel, vagyis az egyezések száma nagyobb, mint a türk rovásírás és a nagyszentmiklósi abc 
között. 47 Vékony Gábor a szarvasi rovásfeliratot vizsgálva is ugyanerre az eredményre jutott: „A 
szarvasi jelek kapcsolatba hozhatók a türk, vagy a székely rovásírás megfelelı, vagy közelálló 
jeleivel, gyakrabban azonban a székely rovásírás jeleivel.””A székely rovásírással kapcsolatba 
hozható jelek száma pedig a szarvasi felirattal 15-re (79%) emelkedett.” 48 

Vékony Gábor a kazár jeleket nem vetette egybe a szarvasi és a székely rovásjelekkel. Ezt az 
összehasonlítást elvégezve azt kapjuk, hogy a kazár jelek közül 13 egyezik a székellyel, ill. 12 jel 
a szarvasival. Tehát a szarvasi jelek nagyobb egyezést mutatnak a székely rovásírás jeleivel 
(79%), mint a kazár jelekkel (63%), vagyis a szarvasi rovás inkább a székely rovásírással mutat 
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49 Vékony Gábor, id. mő, 159. 
50 Vékony Gábor id. mő, 154. 
51 Gyırffy György: A magyarok elıdeirıl és a honfoglalásról, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 202. 
52 Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeirıl, Földrajzi irodalom 1/1, Magyar İstörténeti Könyvtár 10. 

Szerkeszti: Zimonyi István. Budapest, Balassi. 2004, 99.  „A hunok közé tartoznak, s a kapukon belül vannak: … 
ugar, saber, burgar, kurtargar, abar, kaser, dirmar, sarurgur, bagarsiq, kulas, abdel, eftalit, ez a tizenhárom sátrak 
alatt lakó, a jószág, a halak és vadállatok húsából, valamint fegyverekbıl élı nemzet.” 

53 Bakay Kornél: İstörténetünk régészeti forrásai II., László Gyula Egyesület, Budapest, 2004, 93. 
54 Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez, Budapest, Zilahy, 1881. - Reprintben 

megjelent Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990, 28-43.   „Tudd meg, hogy Jafetnek és Togarmanak vagyunk az 
ivadékai, Togarmanak 10 fia volt s ezek neve: Utigur, Tilmasz, Avar, Uguz, Berzel, Tarna, Kazar, Zagul, Bolgar és 
Szaber” 

55 A magyar honfoglalás kútfıi, Szerk.: Pauler Gyula és Szilágyi Sándor, Budapest, MTA, 1900, 159. - Reprint 
kiadása a Nap Kiadó által 1995. 

56 Vásáry István: A régi Belsı-Ázsia története, Balassi Kiadó, 2003. 

rokonságot, mint a kazárral. A fenti összefüggések felismeréséhez nem kell rovásírás-kutatónak 
lenni. A Kárpát-medencében ma is használt rovásírásról tudomást sem venni és a korábbi Kárpát-
medencei rovást török eredetőnek nyilvánítani, ez már több mint hiba, ebben tetten érhetı a 
szándékosság. 

A szarvasi rovásfeliratnak valóban nincs általánosan elfogadott megfejtése, de van tudomá-
nyosan alátámasztott magyar nyelvő olvasata, amirıl Bálint Csanád nem tett említést. Ez a 
megfejtés pedig nem egy dilettánstól, hanem Vékony Gábor régésztıl származik: 

„Üngür démon ellen ím e vas, 
Tő szúrodjon a démonba, tő, tő, szúrj, bökj, varrj (el)! 
(ki) szétfejtesz, egybeöltesz, 
Üngür ne egyen (meg engem), őzd, emészd (el) ıt, én istenem!” 49 

A szarvasi avarkori tőtartó ráadásul nem önmagában áll, mert a 7. századi környei íjmarkolat-
lemezen is találtak rovásfeliratot, csak ez rövidebb a szarvasinál. Vékony Gábor szerint a magyar 
nyelvő olvasata: „Te (ezt az) íjat lıdd nyíllal ellen!”.50 Nehezen hihetı, hogy Bálint Csanád nem 
ismeri régész kollégájának a rovásírás kutatásában elért eredményeit. Ebben az esetben is a 
hivatalos történészek jól bevált taktikáját, az elhallgatást alkalmazta. 

A régész akadémikus a nagyszentmiklósi kincs tárgyalásánál nem számol azzal a lehetı-
séggel, hogy azért nem sikerült a turkológusoknak a rovásfeliratokat valamilyen török nyelven 
megfejteniük, mert azokat nem türk nyelven írták. Az MTA Régészeti Intézetének vezetıje abból 
indul ki, hogy a kazárok a türkök nyugati ágához tartoztak. Mennyire megalapozott ez a feltevés? 
A nevezetes orkhoni türk rovásfeliratok nem beszélnek arról, hogy a Türk Birodalom a Kaszpi-
tengerig terjedt volna. Bilge kagán sírfelirata errıl így szól: „Nyugatra a Gyöngy-folyón (régen 
Jaxartes, ma Szír-Darja) túl, a Vaskapuig (szők, sziklás hegyi átjáró Szamarkand és Balkh között) 
vezettem hadaimat” 51 A kazárokat 550-ben Zacharias rétor a hunok közé sorolta 52, de kazárok 
sem tartották magukat türk eredetőeknek. Bakay Kornél említi József kazár kagánnak Chaszdai 
ben Jiczchak ibn Saprut cordovai zsidó fıminiszternek 960 körül írt levelét.53 A kagán a kazárok 
rokonai között szinte ugyanazokat a népeket sorolta fel, akiket Zacharias rétor is feljegyzett.54 

Kazár nyelvemlék nem maradt fenn, így nyelvüket nem ismerjük. Ibn Fadlan arab utazó 922-ben 
járt a kazároknál és nyelvüket a türktıl eltérınek találta: „A kazárok nyelve nem hasonlít sem a 
türk, sem a perzsa nyelvhez, sıt a világ egy nyelvéhez sem.” 55 

Vásáry István turkológus véleménye a kazár kérdésrıl: „A kazárok nevét és eredetét illetıen 
igen sok elmélet látott napvilágot, de megnyugtatóan egyik sem tisztázta a kérdést. A kazároknak 
a nyugati türkökkel, a kazár nyelvnek pedig egy köztörök nyelvvel való azonosítása ezek után nem 
valószínő.”  56 

A korabeli írott kútfık nem támasztják alá a kazárok türk eredetét és nyelvét, de ezzel a 
feltevéssel a legismertebb hazai turkológusunk sem ért egyet. 
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57 Bálint Csanád: Az ethnosz a kora középkorban, A kutatás lehetısége és korlátai, Századok 140, 2006, 311. 

„A modern kutatás ma már egybehangzóan tagadja a régészet kompetenciáját és általában: az anyagi kultúra 
releváns voltát az ethnikai kérdések vizsgálatában.” 

58 Bálint Csanád, Az MTA új levelezı tagjai, Magyar Tudomány, 2001/10. 
59 Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – gepidák – longobárdok, Magyar 
İstörténeti Könyvtár, Balassi Kiadó, Szeged, 1993. 

60 Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörőség, Kráter Mőhely, 2004, 157. „A keleti kereskedelmi forgalom, 
ahonnan az avarok is a dolgaikat beszerezték, 750 után, az arabok hatalmas közép-ázsiai és kaukázusi térfoglalása 
következtében teljesen megbénult s elıtérbe került a nyugati (frank) kereskedelmi árukínálat.” 

61 Bóna István id. mő. 
62 Bálint Csanád: Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai, Magyar İstörténeti Könyvtár, Balassi Kiadó , Szeged, 

1995. 

Az avarkori régészeti leletek 
 

Bálint Csanád még a Dunántúl avarmentesítését sem tartja lehetetlennek: „Vannak tehát a 
régészeti anyagban gepida, longobárd, romanizált, szláv típusú leletcsoportok, ámde nem tiszta, 
önálló temetıkbıl. Az hát a kérdés, hogy ezek a leletek mennyire jelentik gepida, longobárd, stb. 
népcsoportoknak, még inkább egyéneknek a jelenlétét?”  

„Az a probléma, hogyha a germán típusú tárgyakkal eltemetetteket germánnak határozzuk 
meg, akkor a Dunántúlon a romanizált lakosság mellett jószerint nem marad hely az avaroknak.” 

Régész akadémikusunk egy 2006-ban írt tanulmányában még azon a véleményen volt, hogy 
nem lehet a régészeti leleteket felhasználni az etnikai kérdések tisztázására.57 Elıadásában most 
mégis szakított ezzel a felfogással, és mindenáron az elıbb idézett „romanizált” lakosság és a 
longobárdok továbbélését bizonygatta: „Ezek a germán típusú leletek háromféle irányból 
származhattak: a longobárdoktól, egyre nyilvánvalóbb ugyanis, hogy 568 húsvétján nem 
mindegyikük, vagy nem mindegyik kézmővesük költözött el Itáliába. A merovingoktól, akikkel 
szomszédságban éltek, ezt néhány tárgy alátámasztja. Itáliából, emellett szól a legtöbb érv.” 

Tanulságos felidézni, hogyan vélekedett errıl a kérdésrıl Bóna István, akit Bálint Csanád az 
európai régészet kiemelkedı egyéniségének tart.58 Bóna István a 60-as években több száz 
longobárd sírt tárt fel, így joggal tarthatjuk a longobárdok hazai szakértıjének. 1973-ban így írt 
errıl: „Pannonia más részein sem az írott, sem a régészeti források tanúsága szerint nem 
maradtak hátra langobardok.” „A római kötıdést azonban nem szabad túlértékelni, a 6. század 
elejére az erıdökben, ırtornyokban, villákban már régen nem éltek római provinciálisnak 
tekinthetı emberek, a védıfalakon, tornyokon s néhány még álló, de romladozó középületen kívül 
erre az idıre Pannonia vályogépületei rég elmállottak.” 59 

Mi módon kerülhettek germán típusú tárgyak az avar temetıkbe? Bakay Kornél véleménye 
szerint ezek a tárgyak a nyugati kereskedelmi kapcsolatok révén kerültek az avarokhoz:60 
Lényegében ugyanezt vallja Bóna István is: „Pannoniában a Duna mentében az erıteljes frank–
alamann kereskedelmet tükrözik a korongbrossok is. A korai avar temetıkben elıforduló 
„germán” típusú bronz és ezüst övdíszek „nemzetközi” divatcikkek voltak, langobard eredetük 
legfeljebb valószínő.”  61 

A „romanizált” népesség továbbélésének kérdésében korábban Bálint Csanád is egyetértett 
mesterével, Bóna Istvánnal: „Van továbbá a Miracula Sancti Demetriiben egy olyan passzus, 
mely látszólag arra az elképzelésre is vonatkoztatható, amelyik az avar kaganátusban az ıslakos 
romanizált elemek („einheimische Romanen”) mellett görögül beszélıkkel („griechisch-
sprachigen”) is számol. J. Werner ezen elképzelése azonban nem áll biztos lábakon. Elıször is a 
romanizált népcsoportok, illetve mőhelyek továbbélése egyelıre a legkevésbé sem vehetı 
részletesen igazoltnak, másodsorban pedig módszertani szempontból azt sem tekinthetjük 
kifogástalannak, hogy egy leletcsoport, régészeti kultúra etnikumát egyetlen stylustő felirata 
alapján meg lehetne határozni.” 62  

A legújabb bizonyítékok hatására azonban Bálint Csanád megváltoztatta korábbi álláspontját: 
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63 Theophylacti Simocattae: Historiarum VII. 8,11, In: Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai, 
Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 107. 

64 Bakay Kornél: İstörténetünk régészeti forrásai II., László Gyula Egyesület, Budapest, 2004, 147. 

„Az egykori pannoniai romanizált lakosság továbbélésének kérdésében az utóbbi évtizedben a 
régészet hozott jelentıs eredményeket. A legnagyobb elırelépést az jelenti, hogy természet-
tudományos módszerekkel sikerült kimutatni a Keszthely környéki romanizált lakosságnak 
egészen a 7. század utolsó harmadáig való továbbélését.” Elıadásának elején hosszasan 
taglalta az avarok eredetérıl szóló többszáz éves teóriákat. A „romanizált” lakosság 
továbbélésének természettudományos bizonyítékainak részletesebb ismertetésére azonban 
már nem tudott, vagy talán nem is akart idıt szakítani. 

A Régészeti Intézet igazgatója az avar törzsekrıl elıadta, hogy: „Az avar kaganátusban 
éltek természetesen szteppei eredető népcsoportok is. Feltehetıleg még Kelet-Európában 
csatlakoztak az avarokhoz a kutrigurok, 580 körül a kelet-európai szteppérıl költözött be 
hozzájuk a tarniach és a zabender csoport, és talán az avarokkal együtt jöttek be a bolgárok. 
Az említettek tárgyi hagyatékát, temetkezési rítusát ismeretelméleti okokból nem lehet 
elkülöníteni. Nem tudjuk, hogy mik a kutrigurnak, tarniachnak, zabendernek történı 
meghatározás kritériumai.” A Bálint Csanád által említett törzsekrıl Theophylaktos 
Simocattes közölte, hogy „a tarniachok és a kotragérok  – ezek is a var és chunni népek közül 
valók – megszöktek a türköktıl, és Európába kerülve az avarok kagánjának a népeihez 
csatlakoztak”.63 Theophylaktos közlésébıl kitőnik, hogy a kotragerek és tarniachok is avarok, 
ezt bizonyítja különben az is, hogy otthagyták közép-ázsiai hazájukat és a Kárpát-medencébe 
költöztek. Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy nem sikerült a kutrigurok (kotragerek) 
és tarniachok régészeti hagyatékát különválasztani. 

Az avar korszakból hatalmas régészeti emlékanyag maradt ránk – 68 ezer avarkori sírt 
tártak föl. Nem lehet a régészeti anyag csekély voltára fogni, hogy a régészeknek eddig nem 
sikerült az avar kor történetének tisztázásához hozzájárulniuk, hiszen lényeges kérdések 
helyett még mindig lényegtelen dolgokkal foglalatoskodnak. Bálint Csanád is részletesen 
tárgyalja a különféle tárgytípusok (kürtısvégő karperecek, fülbevalók) és edényformák 
(késıantik fazekak, tölcséresszájú edények) területi elterjedését, komoly tudományos munka 
látszatát keltve. Nem foglalkozik viszont olyan alapvetı kérdésekkel, mint a sírrablások, vagy 
az avarkori idırend, amit a régészek a bizánci pénzekkel való keltezésre és az övdíszek 
préseléssel és öntéssel való elıállítására alapoznak. Az avar kor idırendjét Bakay Kornél 
vitatja, és megalapozott érveket sorol fel amellett, hogy a jelenleg elfogadott idırend felül-
vizsgálatra szorul.64 A mérvadó történészek egyáltalán nem vesznek tudomást azokról a 
kutatókról, akik tılük eltérıen látják a múltat, velük szemben az elhallgatás és a kirekesztés 
taktikáját alkalmazzák immár évtizedek óta. 

A régész akadémikus elıadásában a germán típusú leletek, a longobárdok, a „romanizált” 
lakosság, a szlávok folytonos emlegetése valójában azt a célt szolgálja, hogy a hun eredető 
avarokat a Kárpát-medencében élt jelentéktelen népként lehessen feltüntetni. Az elıadás rövid 
összefoglalójában az MTA honlapján ez így olvasható: bár vitathatatlanul volt egy avar nép, 
„de az avar valójában egy győjtınév, ami csak egy politikai alakulatot jelez”. Ennek 
szellemében az akadémikus szerzı mutatványát azzal tetızte be, hogy kivetített egy ábrát, 
amelyen négy körben a török, szláv, germán, román felirat szerepelt. Mindegyik körül kisebb 
körökben a társadalom, nyelv, kultúra szavakat tüntette fel. Mindezeket egy nagy körrel fogta 
össze, amire az avar szót írta fel.  

A változó idık az intézetigazgatót is arra késztették, hogy próbáljon finomítani a régi 
toposzokon, hiszen az avarok kiirtását ma már nehéz eladni:”ez nem jelenti az avar nép 
eltőnését, ezt csak a szláv kutatók többsége gondolja.” Ezt a véleményt egy évtizede még 
nacionalista kijelentésnek minısítették az akadémikus történészek. Valószínőleg erre gondolt 
Bálint Csanád, amikor elıadásában így panaszkodott: „nem könnyő a nacionalista és a haza- 
áruló bélyegét egyszerre viselve dolgozni.” Nem kétséges, hogy akit ma akadémiai tagsággal 
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65 Lukácsi Béla beszélgetése Bálint Csanád régésszel, Nacionalizmus és régészet, Magyar Tudomány 2003/6, 
759-764. 

tüntetnek ki a mértékadó történészek, azt nem lehet nacionalizmussal, „nemzetieskedéssel” 
megvádolni. Ezt maga Bálint Csanád bizonyította egy 2003-as interjúban. A szerinte 
„nemzetieskedı”  kettıs honfoglalás elméletérıl elmondta, hogy azzal László Gyula 
„benevezett a "ki volt itt hamarabb?" címő, valójában megmosolyogtató játékba. De tudni 
kell, hogy ezt az elméletet itthon és külföldön az érintett diszciplínák minden szakembere 
elutasította.” 65 

Az elıadás végén nem maradhatott el az aktuálpolitikai tanulságok levonása. Bálint 
Csanád elmondta, hogy az avarok elvesztették a hatalmukat és etnikailag felszívódtak. Azért 
buktak el, mert nem törekedtek a környezı világba való integrálódásra. Történészként a 
következı tanácsot fogalmazta meg számunkra: „fennmaradásunk elengedhetetlen feltétele, 
hogy a bennünket körülvevı világgal foglalkozzunk, és nem régi dicsıségünknek az éji 
homályban való késlekedésével.” 

Ezeknek a szavaknak az üzenete egyértelmő: ne törıdjünk a múltunkkal, adjuk fel 
nemzettudatunkat, integrálódjunk a globális birodalomba, amelynek célja a nemzetállamok 
megszüntetése. Remélhetıleg ez az üzenet az MTA falai között marad, ugyanis az utóbbi 
évtizedben a nemzeti oldal népfıiskolák, könyvmőhelyek és rendezvények sorát tudja 
fölmutatni, amelyek eredményeként középkori krónikáink tanúsága a szkíta-hun-magyar 
folytonosság mellett az interneten feltartóztathatatlanul terjed. Habár a magyarellenes 
értelmiség a tudományban, az oktatásban és a médiában még tartja pozícióit, de a nemzeti 
szellem kiszabadult a palackból és ma már lehetetlen oda visszazárni. 


