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Jrdsomban a konik6kban szerepl6 ,,A hunok

! Pannonidba jdvetel6t61 a zeiselmauri iitkrizetig"
I (Kdzai), illetve ,,A magyarok e1s6 bevonul6sa

Pannoni6ba" (K6pes Ifu6nika) cimii fejezeteket, a tu-
lajdonkdppen trjbb csatrib6l 6116 hun honfoglal6s{dr-

t6net (kds6bbiekben: hun tdrt6net) hagyom6ny6nak

interyret6ci6it ds az elbeszdlt esemdnysorozatnak a

Duna-Tiszak< jzdrehelyezett.dont6mozzanataitvizs-

g61om.

E16z6leg azonban sz6lni kell an6l, hogy a trjrtd-
nettudom6ny k6pvisel6i igen elt6r6en vdlekednek az

rin. hun tdrtdnettel kapcsolatban.

A) Vannak, akik lesujt6 it6letet mondanak la6nik6-

ink61, kiikjntjsen K6zai mtivdr6l, 6s teljesen elvetik
azok hiteldt. A Kdpes Kr6nika latin eredetij6nek ma-

gyar forditdsa jegyzeteben pdld6ul ezt olvashatjuk a

hun trirtdnettel kapcsolatban: ,,Miveluegdsz hadi ese-

m6ny a kr6nikaszerzd koholm6nya, sem a vdzolt ese-

mdnyek, sem a seregldtsz6mok nem hitelesek."r M6r
Eck{rardt Sdndor igen sarkosan fogalmazta meg v6le-

mdny6t, miszerint Kdzai ,,...szdtsz6rt helyi hagyom6-

nyok risszeegyeztet6sdre eszelte ki" hun trjrtdnet6t.z

Ugy vdlem, az ilyen somm6s it6letek helyett irnyaltab-
ban kell krizdpkori fon6sainkhoz, ArpaO mri t<irtdneti

irodalmunkhoz kdzeliteni. En ink6bb Bakay Korndl 6l-

l6spod6val tudok azonosulni: ,,Ha azonban u irolt
fon6sok sokas6g6t - fiiggetleniil att61, hogy a k6s6bbi-

ek illtalihan a kor6bbiakb6l irt6k ki tudom6nyukat -
teljesen szabadon kezeljtik, 6s 6nk6nyesen hiteltelen-

nek nyilv6nitjuk ki mindazokat a r6szleteket, amelyek

nehink nem tetszenek (b6rmilyen okb6ll), akkor lehet,

hogy nagy fon6skitikusok lesztink, 6m a fon6sok fe-

leslegess6 v6lnak. Nem an6l van sz6 termdszetesen,

hogy az elir6sokat, azaya keveredetts6get, a tdves

id6rendet, olykor pedig az izz6 gylloletet, a botor me-

sdket ne leplezzik le, hanem an61, vagy hisziink a for-

r6sok tdbb6-kev6sbd egybeh angz6 illlithsanak, v agy

ne is haszn6ljuk 6ket, ne is irjunk trirtdnelmet."r

B) Vannak kutat6k, akik irgy vdlik, hogy Kdzai az

avar-frank h6boru esemdnyeit gyirta tissze a hun

harcok t<irtdn6seivel, 6s k6nik6ink hun tdrtdnet6ben

annak a - frank birodalmi 6vkdnyvekben (Annales

regni Francorum) 6s Einhard 6vkrinyveiben (Annales

qui dicuntur Einhardi) olvashat6 - hadjdratnak az

eml6ke orzbdott meg, amely sor6n Nagy K6roly a

mai Tulln-nal azonos Comagena mellett 791-ben
megiitkriz<itt az avarok*al. Els6k6nt Sebestydn Gyu-
la v6lekedett ek:kdppen: ,,a Pannonia megvdtel6r6l
s2616 hun mond6t nem a k6nik6s gy6rtotta, hanem

az ayar 6s hun hagyom6nyt elegyitd hazai mond6k-
b6l vette 6t..." A napjainkban mintegy dogmakdnt

616 gondolatot Eckhardt S6ndor fejti ki legalapo-

sabban.a

Ecl,rlrardt 6ta csak azok szbmitanak korszeni for-
r6skritikusnak, akik K6zai hun trirt6net6t nyugatr6l
szerzett hiedelemnek, de legal6bbis a k6s6i avarok6l
s2616 kompil6cilnak, az avar-frank h6boruk 6tk61t6-

sdnek tartj6k. AKdzai 6ltal elbeszdlt titkrizetek avar-

frank ktizdelmeknek val6 nyilv6nit6sa olyan er6tel-
jes dogm6v6 v61t, hogy Makkay J6nos m6r egyene-

sen fgy teszi fel a kdrd6st: ,,...hogyan keriilt Attila le-
gend6s szem6lye az egydbkdt sz6mos fon6sban hu-
noknak teyezett k6sei avarokr6l s2616 tdrt6ne-
tekbe?"s A feltett k6rdds6re meg is adja a villaszt:

,,Attila a hun-avar azonoss6g Karolingok 6ltal is
megfogalmazott, de az avarok 6ltal hitt t6tele alaplin
lett a kdsei avarola6l sz6l6 mond6k Ltriiya." Az
Ekkehard 6ltal irt h6sktiltemdnyt, a Waltharius manu

fortist hozza fel bizonyit6k gyan6nt, amely Attila hun

kir61y pannoniai f6vr{ros6ban j6tsz6dik, mdgis tribb-
sztir (<itsz<ir) emlegeti az avarckat. (Makday pontos

kimutat6sa szerint a Walthariusban nyolc helyen sze-

repel Attila neve, ritszrir az avarok, ttzszet pedig a
hunok emlit6se.),,A hun-(avar)-hungarus azonoss6-

got teh6t nem K6zai yagy a ll-12. szilzadi ndmet

hdskriltemdnyek ta161t6k ki, hanem a Karolingok, ne-
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t5n mdg a k6sei Merovingok t<jrt6netir6i 6s m6s ko-

rabeli t<irt6netir6k. Ha pedig igy tudta ezt Nagy Krir-

oly, mi6rt ne hihette, s6t tudta volna 6ppen igy Ar-

p6d. Vagy Gdza.Yagy Szent Istv6n. Vagy ak6r Szent

Liszl6. Vagy b6rki m6s."6 V6lemdnyem szerint az a

tdny, hogy mind a Karoling kori fon6sok, mind pe-

dig a kds6bbi n6met feljegyz6sek ktivetkezetlentil

hasznilllka hun 6s avar ndpneveket, egy6ltal6n nem

bizonyitja azt,hogy K6zai hun tdrtdnet6nek hist6riai

mag16t az avar-frank h6boruk alkotj6k. (K6zai Attil6t

konzekvensen a hunok fejedelmek6nt aposztrof6lja,)

K6zai 6s a K6pes K-r6nika hun t<jrt6net6nek meg-

fogalmazhsa 6s a Karoling kori 6vktinyvekben, k6-
nik6kban szerepl6 avarftldi hadj6ratok kozdtt egydb-

k6nt val6ban van n6h6ny halov6ny kapcsol6d6si

pont. A legink6bb szembetitl6 Tulna lokaliziiilsa a

K6pes Kr6nik6ban: ,,Tulna, amely akkor latin v6ros

volt 6s Pannonia v6rosai kdzd szbmitott.. Tulna v6-

ros Ausztri6ban van h6rom napi jiir6sra Vienn6t61".

A Cezumauri iitkOzet teh6t eszerint a mai Tulln ds

Zeiselmauer nev[i osztr6k v6roska k<iz<jtt lehetett, s

ebb6l ktivetkeztettek tdrt6n6szeink arra, hogy itt
Nagy K6roly 7 9l-es hadjinat6nakT halv6nyul6 em16-

kdvel van dolgunk, amely val6ban a Duna mentdn

zajlotr" (a frank seregek eg6szen a R6b6ig hatoltak).

Ez u 6rtelmez6 mondat, amely azonban hiilnyzlk

K6zai sz<ivegdb6l, betold6snak, s6t mi t<ibb tudel6-

kos magyar6zatnak ttinik. Elgondolkodtat6, hogy

m6s ftildrajzi ndvhezmi6rt nincs ehhez hasonl6 rdsz-

lete s helymeghatitr ozhs?

Tdbbek szerint a k6nik6ink hun ttirt6net6ben sze-

repl6 k6t hadvezdr - Macrinus 6s Detre - neve ha-

sonl6nak linik az Einhard 6vkdnyv6ben megneve-

zetl kdt seregparancsnok, Theoderich (=Detre?) 6s

Meginfried (=Macrinus?) nev6vel, ami szint6n a fen-

ti me gilllapithst l6tszik er6 siteni.

Egy m6sik hasonl6s6g - szint6n csak a K6pes

Kr6nik6ban meg16v6 kieg6szitds - a Tiszdrtiha v a-

16 menehilds motivuma. 796 nyafin, amikor Pippin

meg6madta a Duna-Tisza k<iz6n 16v6 kaghni szhl-

l6st, a kagan6tus sz6khely6t, a megvert avarok a Ti-

szhrtil kerestek meneddket. Einhard igy tud6sit er-

16l az esem6nyr6l: ,,...Pippin autem Hunis trans

Tizam fluvium fugatis..."t Ene rimel a K6pes Ik6ni-

ka azon megjegyz6se, miszerint a Tamukvolg mezet

titkrizet ut6n a ,,hunok ktiziil 6letben maradottak a Ti-

szintlk a menektiltek. "
Ezen egybecsengdsek - melyeke al6bb mdg visz-

szat6rek -, valamint a Karoling kori fondsokban ta-

pasztalhat6 hun-avar n6pnevek kovetkezetlen hasz-

n6lata ellendre K6zai hun ttirtdnetdnek avar kori ese-

mdnyekkd va16 Stmintisit6s6t egy6ltal6n nem tekint-

hetjiik megalapozott 6ll6spontnakle Ennek bizonyi-

tott, tudom6nyos tdnyk6nt val6 elkonyveldse pedig

sz6mos tdves ktivetkeztetdsre ad alkalmat, 6s meg-

foszt benntinket a hunok (amirgy is fon6shi6nyo$

k6rpiilmedencei ttirt6net6nek esetleges rekonstru6l6-

s5t61, valamint n6h6ny fontos k6rd6s tisztinilsfutak

1ehet6s6g6t61! Mi teh6t hitmozmkle az eckhardti tu-

d6l6koss6got, arrri Kdzai t<irt6neti mriv6re tapadt 6s

nezzuk magbt az esemdnyfolyamot !

C) Csatlakozom azo?,hoz, akik ezen irott fon6sa-

inkat kompil6ci6nak tartj6k ugyan, de a benniik fog-

laltakat nem tekintik ,,mer6 kdptelens6gnek", sem

pedig az avar tort6nelem ,,zavaros" interpretdci6i-

nak; azol<hoz, akik rigy vdlekednek, mint G6rdonyi

Gdza aLfithatatlan ember cimii reg6nyenek jegyze-

t6ben: ,,K6zai elttint rdgi k6ziratok 6s feled6sbe osz-

lott hagyom6nyok alapj6n irta meg artaga trirt6nel-

m6t. K6ts6gelentil sok az ocsfja, de sok a tiszta bri-

zfijais;'
,!{.*

Kr6nikdink elbesz6l6sei szerint, amikor a hunok a

Tiszhhoz drkeztek, s ott megtelepedtek, akkor

Pannoni6t a sabariai sztilet6sii Macrinus tetrarcha

korm6nyozta. (Tdbbek szerint Macrinus szem6ly6t

tobb hasonl6 nevii cs6sz6r, hadvez6r 6s piisptik - leg-

inkibb sabariai Szent Mfrton - alakj6b6l tjtv<izhette

a k6nik6s.) 6 segits6get kdrt. az egyre fenyegetdbb

hun veszdly elhditdsilhoz Veronai Detr6t6l (a ger-

m6ns6g k6nikabeli megestesit6jdt6l?), aki sereg6-

vel k6szs6gesen meg is jelent Zuholm mellett,

Potentiana v6ros6ndl.

,,Mig h6t Ditricus 6s Macrinus ebben a tan6csko-

z6sban veszteglettek, a hunok csendes djszaka a Du-

n6n Sicambri6nil t<iml6kdn 6tkeldnek, 6s Macrinus

6s Ditricus seregdt, mely Potenti6n6l nem f6rt, s kint

a mez6n s6trakban tanyiaott, kegyetlentil 61ddkl6k."
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A hun honfoglalds hadmozdulatai az Eszaki-ki)zdphegtsdg elfiterdben

(K6zai) ,,De ezenkdzben Kattar ftivez6r Hunor n6pd-

vel behatolt Panonijj6ba, riltiirt ndhhny helyre, 6s ki-
fosztotta" (Tarih-i Ungiirtisz).

Aszinhalmit6mad6ssorozatannyirafelb6szitette

Detr6t, ,,hogy harcba vonult a hunok ellen

Tarnukvuolg mezejdre" (K6pes Kr6nika). A
Tarnukvolg mezej6re kivonulva - irgy mondj6k - a

hunokat legybzte. A K6pes Kr6nika igy fogalmu:
Detre ,,harcba vonult a hunok ellen Tarnukvolg me-

zejdre, s az iitkrizetben 6llit6laglegy6zte a hunokat

ndp6nek veszedelmes nagy romlilsa 6rdn."

Tarnukuolg, Tarnukvolg, Tarnokwelgh, Tar-

nokuelgy mezejdt egyes kutat6k T6mokvdlgynek ol-
vasva a mai T6rnok falu mell6, SzSzhalombatta k6-

zellbe (a mai Benta-patak vtilgydvel azonositva),

m6sok a Duna-kdnydkbe, Esztergom krizeldbe helye-

zlk (a maiBribdnat-vdlgy hely6re), ahol Akos mester
* III. B61a udvuikhplfuila,Alba Ecclesia kincst6rno-

ka, budai prdpost - palotdja is 611ott. An6l az Akos

mestendl van sz6, akir6l Gyrirffi Gyrirgy irgy v6li,

hogy 6 lehetett a maryar k6nik6kban szerepl6 hun

t<irt6net szerzlje.,.rc

A ,,tarnukuolgi csat6ban" Keve kapitiny is el-
esett. A csatat6rre visszatdr6 hunok ,,Keve kapit6nyt

az orszhgft mellett, hol a k6b6lv6ny van fe1611iwa (a

Kdpes lG6nik6ban ,egy k6szobrot is emeltek ott"
szerepel) scytha m6don iinnep6lyesen eltemettdk s

azor tirj krirny6kdt ezdrt Cuwe Azoa-nak
(Keveh6z6nak) nevezt6k" (K6zai).

Kevehinbt (Cuwe Azoa, Kewe Oza, Keueoza,

Keuehaza stb.) Szab6 K6roly, Gy6rf6s Istvdn, Szalay

J6zsef, Eckhardt Sdndor nyom6n a Fejdr megyei

Kaj6sz6 (Kaj6sz6szentp6ter) kdzel6be szokds lokali-
z6lni. SzerinttikKdzai a V6li-v<ilgyet nevezi Cuwe

Azoa-nak, Kiive vdlgydnek s az ott 1928-ig fenn6116

baracskai Jupiter-olt6rk<jvet tekintette a hun iitk<jzet

em16kdnek.11 K6zai Cuwe Azoa helyneve Szab6

Kdroly nyom6n - Arany J6nost is bele6rtve -
Kevehilza olvasatban terjedt el, b6r Hunfalvy P61 a

Keveasz6 forma mellett tette le a voksot...12
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Sashegyi S6ndor el6sztir rigy v6lekedett, hogy a

k6nik6s adatokban szerepl6 helymegjeldlds,,ktives

asz6t", ,,k6medrii patakot" jelent, k6s6bb ura talillt

adatokat (a hdber-sdmi nyelvb6l), hogy e kifejezds

,,temet6" 6rtelmti. Ktiz6pkori oklevelek 6s r6gi t6rkd-

pek alapjin Kdzaileirdsfit a Holdvilig-6roka 6s kdz-

vetlen krizel6re vonatkoztatta, ahol a Kev6ly 6s

Oszoly hegyek m6g ma is 6rzik a Cuwe Azoa elne-

vezdst. Helyszini kutatrlsai sor6n pedig tal6lt egy de-

r6kba t<jrt k6b61v6nyt, kamenaja bab6t is, a v<ilgy be-

j6rata el6tt pedig ott hirz6dott a k6nik6k orszhgitja,

a Magna via Strigonia, amely m6r az 6skorban is

nagy jelent6s6ggel birt.t:

Ndmeth P6ter szerint ,,a Herculia-Sicambria he-

1y6n 16v6 Pilismar6t 1789-b61 szbrmazl tdrkdpdn ez

aKdzai 6ltal emlitett orsz6gut Esztergom ftj6nak van

jekilve, 6s ugyanott megtalilhat6 a Ktjvek oldala

- c:uve azoa- elnevez6sii volgyoldal 6s teriilet, vala-

mint a koz6pkori elnevezdsek szerint a Szam6rk6 -
statua lapidea - az osi B6lv6nyk6."t+

Anonymus annyit mond, hogy ,"Athila kiritly,kt az

Ur sztilet6s6nek 451. esztendej6ben Scithya ftldj6r61

kisz6llvahatalmas sereggel Pannonia ftildj6rejdtt, 6s a

r6maiakat megfutamitva az orszhgot birtok6ba vette.

Ezt kd,vet6en kirSlyi szdkhelyet 6llitott mag6nak a Du-

na mellett, ahdvizek ftildtt, 6s minden r6gi epiiletet,

amit ott ta16lt, megujittatta 6s az egdszet er6s k6fallal

vetette k<irtil. Eztmagyar nyelven Budavilmak mond-

j6k, a n6metek pedig Ecilburgnak." Kdzai Simon Bu-

da megolet6s6r6l a k<jvetkez6ket irja: ,,...Ethele meg-

indulva Sicambri6ba, hol testv6r6t, Bud6t tulajdon ke-

z6vel megdlte, test6t a Dun6ba vetette... Sicambri6t

maga nev6r6l neveztette el. Ethele a hunoknak 6s m6s

n6peknek megparancsolta, hogy ail. Ethele v6ros6nak

hivj6k. A n6metek a tilalomt6l fdlve azt Eczelburgnak

nevezt6k, de a hunok a mai napig is O-Budilnak hiv-

j6k..." A kerdds csup6n annyi, hogy Sicambria - Atti-

la v6rosa - O-Buda (Osbuda) a Duna-kanyar mely

pontj6n lehetett? Wolfgang Lazius - aki L Ferdin6nd

uralkod6sa idej6n j6rt Magyarorsz6gon - Sicambri6r6l

ailqa, hogy hajdan HerculiSnak nevezt6k. Abraham

Ortelius 16. sziaadi tdrkep6n is Esztergom (Solva

mansio) 6s Aquincum kdztitt van feltiintetve

,,Herculia sive Sicambria". Fr6lich R6bert 1893-ban a

pilismar6ti Kishegyen tal6lt romokat azonositotta

Herculia maradv6nyaival. Fin6ly G6bor r6mai kori le-

leteket 6s 6ptiletkomplexumot 6rt fel 1906-ban a

Kishegyen. Szinafi:mk m6sodik fel6ben N6meth P6-

ter,majd(u6 nyom6n?) V6rtessy Gytirgy ezt a helyet

Vetus Bud6val is azonositotta.l5 Sashegyi S6ndor

Pomhzra,a Klissza-dombra helyezte Sicambria - 6s-

Bud6t.r6 Legut6bb Szdrdnyi Levente ndh6ny 16-17.

szhzadimetszetalapjdnfogalmazzamegvdlekeddsdt,

miszerint: ,,az 6si Sicambria - Etzilburg (Attllav6r) -
Obuda - Vetus Buda hil6nbtjz6 korokban felvirfugzl,

majd al6hanyatl6 uralmi ktizpontok 6s teleptildsek

m6s-m6s elnevez6sei, amelyek a Sican-hegyen, vagyis

a Budakal6sz feletti Eziisthegyen 6s k<imy6k6n - bele-

6rtve Pom6zt is - 511ottak."17 A hivatalos (akad6miai)

kutat6s a mai 6buda - Aquincum teriilet6t tekinti 6s-

Bud6nak, Sicambria k6rp6t-medenc ei lokalizitlilsht

pedig teljesen elveti: ,,Tizenkdt 6wel K6lti h6nik[16-

nak kezdete e16tt, 1346-ban magyarorszdgi oklev6lbe

is utat ta161t a frank Sicambria 6s a magyar Obuda azo-

noss6g6nak - tdrt6netileg egydbk6nt tdves - tana."l8

Az oknyomoz6 kutat6s lokalizici6s kis6rleteinek

statikus szeml6let6b6l fakad6 k6rd6s - miszerint

Esztergom, Pilismar6t vagy Pom6z ktirnydkdn, eset-

leg az Eztist-hegyen, Aquincum tertilet6n, azaz a

,,h6jon", net6n a Pilis sziv6ben, Dobog6k6n vary a

hegys6g belsej6ben m6shol volt-e a hajdani

Sicambria - ma m6g eldtjntetlen. S6t, maga az el-

drinthet6s6g is k6ts6ges, mivel ,,a k6rp6t-medencei

kinflyi kiizpont miikdddse igen korl6tozott m6rt6k-

ben jellemezhet6 csak a form6llogika kateg6ria-, il-
letve szabdlyrendszer6nek hozzh kdpest tul merev

keret6ben." - figyelmeztet Pap G6bor.1e Ezzel egyrttt

kiindulva abb6l a leegyszenisitett premissz6b6l,

hogy ebben az idiiben a pilisi kdzpont peremtertileti

megnyilv6nulilsa, al6that6 Sicambria a Duna men-

t6n, a mai Pilismar6t vagyPomilzktirny6k6n lehetett

- folytatom a fenti analitikus gondolatsort.

t<**
Ah6ny kutat6, annyi elk6pzel6s Cuwe Azoa 6s

Tamukuolg fekv6sdr6l, 6m kOzos benniik, hogy vala-

mennyiiik a Pilis, illetve a Budai-hegysdg vid6k6n -
Dun6ntulon - keresi a hun t<irtdnet eme szinhelyeit.

Vajon helyes riton j6runk-e, amikor a Dun6t6l nyu-
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1. kdp: A Tarna vdlge fdld magasodd siroki vdr

gatra, ,,Pannonia frildjdn" (a hajdani Valeria Ripensis

tertiletdn) kutatjuk ezeket a ftildrajzi helyeket?

A kdrd6s megvillaszolils6hoz ugorjunk vissza a

Tarnukuolg mezei iitkizet K6pes Kr6nikabeli leirii-
s6hoz. Ott ugyanis azt olvashatjuk, hogy a csata ut6n

,,a hunok kdztil dletben maradottak a Tisz6ntulra me-

nekiiltek." Ez aKdzai kr6nik6j6b61 hi6nyz6 mondat

nagyon fontos, mert aztlfitszikbizonyitan| hogy a
Tarnukuolg mezei csata szinhely6nek a Duna-Tisza

kriz6n kellett lennie, mert e veres6g (?) ut6n a hunok

csak igy futhattak irtaTiszin. Ha a Dun6ntulon szen-

vedtek veres6get, akkor el6szdr a Dundn kellett vol-

na 6tkelnitik! Az pedig nem val6szimi, hogy innen,

azazPannoni6b6legyenesenaTiszirntikamenehil-

tek volna, hiszen az iitkdzet a ,,r6maiakat" is annyira

meggyengitette, hogy 6k is visszavonul6sra k6nysze-

riiltek. ,,Liitviin teh6t Ditrik, hogy embereiben ily
nagy <ildtiklds esett, mdsnap, hogy azitkozetet virta,
Macrinussal Tulna v6ros fel6 vonula." (K6zai).

R6ad6su1 afimai csapatok elvonul6s6t krivet6en a

hunok visszat6rtek a viadal szinhelydre s eltemett6k

bajt6rsaikat, majd ut6na eredtek Macrinus 6s Detre

seregeinek,

Ha a tarnukuolgi csata val6ban ott lett volna, aho-

vh az eddigi kutat6s lokalizhlta, teh6t Sicambria vidd-

k6n, Pannonia (helyesen Valeria Ripensi$ sz6khely-

dnek kdrnydkdn, akkor a gydztes (?) r6mai seregek

midrt vonultak el Tulna (legyen az a mai Tulln vagy

Tolna) irilny6ba?

Ezt a hadmozdulatot hogyan vehettdk d,szre a

vesztes (?) hunok a Tisz6ntulr6l 6s hogyan termettek

a Dun6ntulon, s hogyan tehettdk meg, hogy az 6llit6-
lag vesztes csata szinhely6n iinnepdlyesen - ,,szkita
szok6s szerint" * eltemess6k halottaikat?

Az pedig teljesen elk6pzelhetetlen, hogy a szkita

szok6s szerint elj6r6 hunok a vesztes csata szinhe-

lydn, az ellens6g ftildjdn, a megh6ditand6 teriileten

temess6k el halottaikat, vez6riiket! A ndpv6ndorlfs

idejdn a sztyeppei harcos ,,lovas-nom6dok" elhunyt

fejedelmeik, vezdreik (tdrzsf6ik, nemzets6gftiik) sir-
jait m6g a vdndorl6sok irtvonalfra, ,,orsz5gtiak" kdz-
vetlen krjzel6be sem helyeztdk, nemhogy fennhat6s6-

guk al6l kies6, idegen 6llam teriiletdre! S6t, nagyon is

elrejtettdk, mivel ,,er6sen hittdk, jaj annak a nemzet-

nek, melynek elhalt fejedelme sirj6t ellens6ges hadak

feldillj6k!" Kora kdz6pkori iriisos adatok (Ammianus

Marcellinus, Sebeos, kinai fon6sok) egydrtelmiien ar-

16l taniskodnak, hogy a sztyeppei ndpek a hadjfirata-

ik sor6n elesetteket minden esetben hazaszdllitotthk,

idegenben soha nem temettdk el halottaikat!2o

Egy6bk6nt a hunoknak ez a veres6ge kisdrtetiesen

eml6keztet a,,catalaunumi iitkrizet" leirlsfua
(Jordanes); ott is, itt is sz6mtalan ellentmond6ssal ta-

l6lkozunk (ami nem felt6tlen a hiteltelens6g jele, ha-

nem puszt6n a ti\lkozottshg hiinya, a sztyeppei

harcmodor nem kell6 ismeret6nek kdvetkezm6nye -
mint majd al6bb l6tni fogluk). A Jordanes 6ltal k<jl-

tdtt catalaunumi veresdg (a,pugna Mauriacensum" -
ahogy a burgundok ttirv6nykrinyve nevezi) larthalrlt-

lans6g5t G6rdonyi Gdza a Litthatatlan ember cimii
regdny6hez fiuotl jegyzetdben szellemesen igazolja.

Ott is a .gy6z6" Aetius hagyja el a harcteret 6s a

,,vesztes" Attililt ,,tal6lJa a kor6n dbred6 ny6ri nap a

katalaunumi sfkon, s6t olt talirlja mdsnap is 6s har-
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madnap is."2r A tarnukuolgi csat6t ktjvet6en is a

gy6ztes r6maiak vonulnak vissza 6s a vesztes hunok

szedt6k rissze halottaikat, temett6k el (?) azokat 6s

vett6k iildrjz6be ellens6geiket...

N6zziik a tovribbi esem6nyeketl A Tamukuolg

mezei risszecsap6s 6s a temetkez6si szertartils ut6n a

hunok a Tulna fe16 vonul6 r6maiak nyom6ba ered-

nek, s Cezumaurn6l irjabb iitkrjzetre keriil sor. B6r

6ri6si a hunok vesztes6ge, vdgtil is gy6ztesen kertl-
nek ki a csat6b61, megfutamitj6k ellenfeleiket. B61a,

R6va, Kadocsa (mdsutt Wela, Keve, Kadicha) dics6

hun kapit6nyok is elestek a csatat6ren, ,,kiknek teste-

it is onnan visszaviv6n az emlitett billvitnykohoz,

tribbi bajt6rsaik mell6 temettdk." (Kdzai)

Tu1n6t - mint an61 fentebb sz6 esett - t<ibben az

ausztriai Tulln-nal azonositjdk, hiszen a K6pes Kr6-

nik6ban b<is6ges magyarazat, pontos helymegleldles

is ffiz6dik hozz6: ,,Trlna... akkor latin v6ros volt, es

Pann6nia v6rosai kdzd szfimitotr.. Ausztriiban van

h6rom napi j6rilsra Vienit6l (B6cstti1)."

Diimmerth Dezs6 szerint Tulln nem Pannoni6ban

(Pannonia Prima), hanem Nonicum provinci6ban

volt, egy jelent6ktelen dunai 6tkelShely Comagena

ndven. Hi6ba van tehiit alaposan ktirtilirva, ez ahely

ink6bb a mai (6s kdz6pkori) Toln6val egyezik meg,

melyet Alta Ripa-nak neveztek ar6maiak.22

Ezt a v6lem6nytthmasztja al6 a Tarih-i Ungtirtisz

is. Mahmud Terdzstiman - aki mrive megir6s6hoz

trjbb foniist, k6dexet, dsgeszti{t is felhaszn6lhatott -
a hunok honfoglalis6t kisdr6 titkdzeteket egyetlen

apokaliptikus csat6v6 gyrirja. Kattar fiivezdr Hunor

n6p6ve1 behatol Pannoni6ba, ahol tribb viirost is ki-
foszt, mikozben,,terve uvolt, hogy a Tuna (Duna)

part:6n fekvri Tolna ndven ismert viircsnhlazemlitett

foly6n 6tke1." Tehht az akrkori Alta Ripa t6rs6gdben

kiv6nt behatolni f6sereg6vel Pannoniiiba. Ezek a

megfogalmazitsok egy6rtelmrivd teszik a Tulna :
mai Tolna azonoss6got.

Dtimmerth Dezs6 hivja fel a figyelmet ana, hogy

a K6lti M6rk kort6rs Heinrich Mtigeln k6nikSja

2. kdp: A siroki Bdlvdnykdvek ldndnya a Ttirdkasztalrdl. Hdttdrben a Tarna volgte ds a Mdtra
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szerint a Tulnb6l kiindul6 r6maiak Temesv6rn6l (!)
(Themesway, Themeswar) iitkdznek meg a

hunokkal.23

A Tarih-i Ungtirtisz igy irja,hogy Pann6nia kir6-
lya Metrinusz (Macrinus) 6s ,,Nemcse tartom6ny f6-
v6ros6nak Pecsnek" kirdlya Tetrikosz (Detre) - miu-
t6n kik6mlelt6k a hunok szfindekflt, a Tolna melletti
dunai 6tkel6st - egyesitett seregeikkel Tolna el6 vo-
nultak, hogy ott sz6lljanak szembe Hunor n6pdvel.

Ha ez igy trirtdnt, a ,,cenf,rnati iitkizet" is a Duna-
Tiszakozdn (esetleg a Tisz6ntulon) volt.

{<**

Mindenk6ppen hdrom hadmozdulat bonthat6 ki a hu-
nok k6rp6t-medencei honfoglal6sdnak esem6nysoro-

zatbbll A tdrtdnetek logikus lefoly6s6nak egyik le-
hetsdges vdltozata a krivetkez6 (Tdrkdp):

Az 1. hadmozdulat. Mik<izben Pannonia 6s

Nonicum seregei Zazholm mellett, Potentia viiros6-
n61 (Matrica? aktori pilisi krizpont?) gyiilekeztek, ta-

n6cskoztak, mulatoztak, a hunok Sicambri6n6l 6tkel-
tek a Dun6n 6s trtbb helysdget kifosztottak, valamint
r6trirtek az egyesitett seregeke is (T6rk6p - 1,2),
majd visszavont6k er6iket, melyek csak kisebb csa-

pattestek lehettek (T6rkdp - 3).

A 2. hadmozdulat. A zazholmi rajtaiitds felb6szi-

tette a r6maiakat, ktil6n0sen Dehdt, oly annyira,

hogy iilddz6be vettdk alitszblag menehil6 hunokat

(T6rkdp - 4) 6s hadba vonultak elleniik Tarnukuolg
mezejdre, amely a Duna-Tisza krizdn kellett, hogy le-
gyen. Nem egydrtelmri a csata kimenetele. A r6mai-
ak mindenesetre visszavonultak (vagy ink6bb: mene-

hiltek) Tolna fe16 (Tdrk6p - 9). (Ta16n dszrevettdk,

hogy ez egy elterel6 hadmrivelet volt.)
Az dletben maradott hunok pedig a Tiszlntika

menehiltek (de ink6bb: vonultak). Itt pedig rrary ya-

l6sziniisdggel az tortdnt,hogy az egyik hun csapat-

test visszavonult a tisz6ntuli sz6llfsteriilet6re (Tdr-

kdp - 6), mig egy m6sik Keve kapitiny holttestdt a

csatamez6t6l dszaka ldv6 hegyekbe vitte, ahol egy

szikl6kkal rivezett vdlgyben, szkita szokis szerint,

nagy titokban eltemettdk (Tdrkep - 7).

Ezuthn a hun harcosok Tolna feld indultak (T6r-

kdp - 9), hogy ott 6tkelve a Dun6n - csatlakozva a

ftisereghez - behatoljanak Pannonidba. A hun egye-

sitett hader6k tervet a r6maiak kik6mlelt6k (megsej-

tettdk), s el6biik vonultak.

Ez a 3 . hadmozdulat, amelyet cezumauri iitkdzet-
nek hirunk, szint6n a Duna-Tisza kdzdnzajlotr le.Ez
volt a mindent eldrjnt6 risszecsap6s-sorozat, melyb6l
a Tarih-i Ungiiriisz Kattarja kertilt ki gy6ztesen, s el
is foglalta,,Szikambrija tr6njit" .

***
Az azonos kutf6re (osgesztilV ru) visszatekint6, egy-
m6st kieg6szit6, egym6snak ndha kiss6 ellentmond6
elbeszdldsekb6l kitiinik - a 13. szdzadram6r elhalv6-

nyul6 - sztyeppei hadmiivdszet l6nyege. Eztpdlddz-
zitk afu6nikilkban leirt esem6nyek, melyekb6l teh6t

a K6rp6t-medence nagy teriileteit feldlel6 hun hadj6-

rat, a hun honfoglal6st kisdr6 nagyszab6sir katonai

v6llalkoz6s (mai sz6hasznLlattal 6lve: offenziva) k6-
pe bontakozik ki.

A hun harcmodor alapja, hogy nem nagy tdmeg-

ben, hanem kis l6tsz6mit csapatokban t6madnak. A
hadj6ratokat alapos terepfelderitds eldzte meg, s a
felderit6k jelent6sei alapjfun tervertlk meg a had-
mozdulatokat. Az e1s6, kisebb csapattestekkel t<rrtd-

n6 t6mad6sol{ral az ellensdg felpiszk6l6sa, felb6szi
tdse, az arcvonal megbont6sa a c6l. Nagy tuler6 ese-

tdben ez nem mindig vezet eredmdnyre, ilyenkor
adottjelre megkezdtdk a visszavonul6st, amely nagy

mdreteket is rilthetett.

A hun t<jrtdnetndl ilyen hadmozdulatnak felel meg
a sicambriai 6tke16s, illetve a potentianai rajtatitds ds

w aztkovetb tamukuolg mezei csata. Ez ut6bbit ut6-
vddharcnak is lehetne tekinteni, de val6sziniibb,
hogy itt egy visszavonul6ssal egybekritritt lesre csa-

l6s vagy egy elterel6 hadmozdulat hom6lyosul6 em-
l6kdvel van dolgunk.

A potentianai rajtaiitdst kovet6 gyors visszavonu-

l6s, uaz a Tamuk-vdlgy mezejdre tdrt6n6 lesrecsal6s

vdlem6nyem szeint az rin. A1s6-Kis6rok, illetve a
Csrirsz-6rok mentdn ttirt6nt! (T6rk6p - 5) Az Alfbld
hosszanti s6nc-6rok rendszer6rdl is sokan, sokf6le-
k6ppen vdlekednek. Az ut6bbi dvek szaktudom6nyos

kutat6sai alapjdn az alfoldi s6nc-6rkokat a szarmatdk

6pitm6ny6nek taftJitk, a ftildmunkdk kdszitdsdnek

idejdt pedig a3-4. sziaad fordul6j6ra vagy a 4. szb-

zad elejdre teszik.2a Azonban az ayar hring, illetve

1l
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rlmailszarmatalimesv6leked6siitkdztetdseegyilta-

l6n nem tekinthet6 lezirtmk, sot az a k6rd6s sem

tisztinldott m6g megnyu$at6an, hogy val6ban ha-

dfuszati v6delmi vonalak voltak-e ezek vagy - mint

ahogy a vizszabdlyozilst<irt6neti munkdk k6pvisel6i

v6lik - szab6lyoz6c s atorn6k is, melyek az illtahtk ha'

t6rolttertiletvizhlztarthsbbatisszerepet j6tszotlak.2s

Megint m6sok ktjzleked6si vonalaknak, orszdgutak-

nak tartott6k a Csrirsz-6rok trilt6seit. Sz6zadunk

elej6n Vdgh K61m6n Mr[ty6s a kdvetkez<ik6ppen

fogalmazott az Egri Egyh6zmegyei Kdzldny lap-

jain: ,,V6delmiil 6ppen szaggatottshga miatt nem

szolg61hatott... De mif6le balga n6p volt az, mely

6pen a h6tas helyeken, ahol az akkor m6g vadul sz6-

guld6 Tisza mell6k6gai ktjz<itt bizton lehetett kdzle-

kedni a temdrdek mocs6r felett, nem h6nyt vddelmi

shnczot, holott az ellens6g legbizonyosabban onnan

fenyegette. Avagy mi6rt csin6lta a shnczot maga-

sabbra 6ppen a megkdzelithetetlen mocs6r felett ds

alacsonyabbra a mocsarak megkrizelithet6 partj ain,

martjain, holott megforditva kellett volna cseleked-

ni? Nem hiszem teh6t, hogy t6vedn6k, ha kozlekedd-

si vonalaknak, orsz6gutaknak tartom az (6rkokat(,

melyek k<jziil a Cstirsz 6rka volt a legfontosabb, leg-

tdbb gonddal kdszitett."z6 Az 6rokt6i pl6b6nos a 16-

maiak s6sz6llit6 orszhgitiitnak felt6telezte a hosz-

szanti f<ildmriveket, azokat r6mai eredetiinek tartotta

(,,h6nyatva ki tudja milyen leighzott ndpek 6ltal, ta-

16n a dikok, szarmatajhszok, qu6dok, kotinok 61tal"),

de nem zifiaki,hogy k6s6bb azavarckds magyarok

is haszn6latba vett6k. Egy m6sik irds6ban 6rdekes

adal6koktalszolg6lv6lem6nyealiltitmaszthsdrtl:,,6n

azEgri Egyh6zmegyei Kdzldny 1901-ik 6vi folya-

m6ban r6mai korb6l szrirmazottnak Es szlix-jazyg

rabszolg6k 61ta1 6pitettnek v6lem6nyeztem, mely

mellett ma is megmaradok, mert a r6mai kulturdnak

nem egy nyoma 6szlelhet6 vid6hinkdn, min6k hilti-
ndsen az 6rokt6i Bakszaron tal6lt r6mai cserepek 6s

a szemktizti Tisza-parton fekv6 r6mai municipium

Rucconium, ndpnyelven Szarvas Bdcs, a mai Csege;

a Cstirsz Arka derek6n, Heves-Cs6nyon tal5lt

Diokletian kori rdz, az A,roktohoz kozeli Tisza-Ktirth

feldnk es6 halm6n, 6l1it61ag He6t6n taldlt Maximinus

Tluax eztist, a mai (tul aTiszitn), dehozzhrlr. szintdn

nem messzire es6 szt. margitai Nagy Szdghalmon ta-

l61t Antonius Pius korabeli ds a tiszafiiredi mfzeum

igen sok 6rme, a tiszakeszii k6r6s 6s hidlibak a 5z6-

da Domb alatt, stb."27 V6gh K6lm6n M6ty6s r6mai

6rtoronyr6l is tudl ,,fppen a Csdrsz 6rok mentdn k6t

vaskos, a pleb6niai feljegyzdsekben (roppant r6gi

torony, tunis perantiqua) n6wel illetett, zom<ik, 5 til-

nyi magas kerek bazalt ktivekbtil, ma is pusztithatal

lan kdt6anyaggal k6szitett tornyot tudok. Egyik

Viszneken van, amai pleb6niai templom tomy6ban,

a m6sik Cs6nyon volt e szfuad elej6n. A pleb6niai

6vkdnyvek ut6bbir6l drdekesen reg6lik, hogyan dtin-

t<itte le egy kov6csmester."28 Nagyon val6szinti,

hogy k6nik6ink orsz6gut kifejez6se alatt val6ban a

Csrjrsz-6rkot vary az egyik Kisrirkot kell 6rteni! Egy

biztos: e hosszanti s6nc-6rkok- legyenek azokhad|-

szati vdd6miivek, iirvizv6delmi triltdsek, orsz6g-

utak - fontos szerepetj6tszhattak a fenti csapatmoz-

g6sok megervezds6ben, egyilltalina hun hadj6rat le-

bonyolit6s6ban!

A hunok menekiil6st szinlelve csalt6k a leshelyen

- a Tarnukuolg-n6l - vhrakoz6k kelepc6j6be az el-

lens6get. (Tdrk6p - 5) A menektil6st tettet62e, a les6l-

l6sban v6rakoz6 pihent f6er6k (Tdrk6p * 8) 6s a visz-

szadrkezl ut6v6d gyorsan hadrendbe tomortilt 6s

,,pordlykdnt srijtott le" azildozo f6radt 6s megzava-

rodott ellenfelre. Az 6ddz harcot ktivet6en az iild<i-

zrittekb6l lettek az iildtizok, akik a t6mad6kb6l lett

menekiildknek kim6letleniil ut6na eredtek (T6rk6p -
9), s addig iild<jztdk 6ket, ,,mig soraikat teljesen fel

nem bomlasztott6k." (Bdlcs Leo Taktikdja XVIIL fe-

jezetdnek,47-58. pontja ugyan a magyarok harcmii-

vdszetdre vonatkozik, de az l6nyegileg megegyezik a

hunok6val).

A v6gs6 csata a ,,cezumauri iitk<izet" volt, amely

megnyitotta a kaput Pannonidba, azaz aDwirfilka,
s a K6rp6lmedence teljes birtokbav6tel6t jelentette.

A r6g6szeti ds t0rt6neti adatok alapj6n a dunai vd-

delmi vonal, a Sarmata Limes 6s vele Valeria

Ripensis provincia425-ben, s a riikovetkez6 6vekben

kertil Ruga 6s hunjai birtok6ba. A r6mai helyn6v

kontinuit6s megsztin6se miatt is felt6telezhet6, hogy

Valeria Ripensis lakoss6g6t 6s korm6nyzatit ez idii
t6jt elmenekitett6k. Pannonia Prima, azaz Nlugat-

t2
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Dun6ntul m6r Aetius, valamint Buda-Bleda ds Attila
krizti diplom6ciai t6rgyal6sok sor6n, teh6t bdkds riton
kertilt hun fennhat6s6g al6.:o

A hadmozdulatok idejdn Ruga volt a hunok fejedel-

me, a nagykir6ly. A k6nik6kban olvashat6 nagyszabi-

st katonai v6llalkozrlst pedig testvdre 6s hadvez6re

Ohar (a Tarih-i Ungurtiyf:*.) vez6nyelhette.

A cezumauri iitkrjzet sor6n teh6t Bdla, R6va 6s

Kadocsa, dicsri hun kapitrinyok is elestek, ,,kiknek
testeit is onnan visszavivdn az emlitett brilv6nyk6-
hriz, tObbi bajt6rsaik me116 temettdk." K6zai Attila
sirj6t is a brilv6nykdvek melld helyezi 6s a K6pes

Kr6nika is igy fogalmaz: ,,Attil6toda temettdk Wele,
Kadicha, Kewe 6s a trjbbi hun kapit6ny melld, a ko-
rihban mdr emlitett helyre. "

L6thatjuk tehilt, mi6rt. olyan fontos a tamukuolg
mezei iitkrizet lokalizdlilsa.Ez adjatgyanis a kulcsot
a keziinkbe Attila ds sok m6s hun fdember sirj6nak

keresds6hez: ahol a csata zajlotl., att6l a helyt6l nem

messze, a b6lv6nyk6ndl, k6szoborn6l, k6medrii
vrilgyben, esetleg fiilkds k6szikl6kn6l (Kewe Oza,

Cuwe Azoa, Keueoza stb.):t tr.t,lenni Attila sirj6nak

- nem pedig a hunok egyik alftildi ,,t6borvdros6nak"
kdrnydkdn, ahogy sokan vdlekednek!

Attila sirj66rt az orczdg szimtalan helys6ge, a

K6rp6lmedence valamennyi viddke verseng, illetve
versengett valaha. A tudomiinyos kutatds a temet6s

kdriil sorj6z6 kdrd6sekre eddig nem adott megnyug-

tat6 vilaszt. Nagy a val6sziniisdge, hogy ezek ut6n

sem fog, mert a fudom6nytrirt6net,,romantikus esz-

meisdgii elmdleteinek" lqilrt az ideje, a hriskort id6-

26,,ft1tev6sgy6rt6sok" ma m6r,,tudom6nytalan ka-

landoknak" min6siilnek.32 Pedig drdemes volna a

k6nikis adatok feltlvizsgilata, rijradrtelmezdse ds

egy lejegyzett, hiteles hagyom6ny - a szajlai Nagy-
halom legendhja - nyom6n33 elindulni egy ilyen
kalandra, s - G6rdonyi szavaival - megkis6relni ki-
l<tdtdzni azt ahelyet, ahov6 Attila emldkoszlopit kell
6llitanil De ez mfur egy rijabb tanulm6ny tdmija,
most csak annyit: Attila haldlakor m6r mindenk6pp

llteznie kellett egy hun szak6lis temetkezdsi hely-
nek, a szkit6knhl, szkttaritusir n6pekn6l megszokott

szent sirtertiletnek itt, a K6rp6t-medenc6ben is, ami

minden bizonnyal a sz6ll6steriileten kivtil, de a biro-
dalom hat6rain beliil, egy 6szaki hegyviddk belsej6-
ben, j6l orizhetl volgyben fekiidt! Ez pedig semmi
esetre sem lehetett a mdg csak 6ppen elfoglalt
Pannonia provinciilban az ellensdg ftldjdn, de a kriz-
ndp 6ltal lakott szSllSsteriileten sem! V6lem6nyem
szerint helyesebb a Tarnukuolg, Tarnokwelgh stb.

mezejdtaTamavrilgy6ben3a,aMbtrdb6lazAlft jldre

kifut6 foly6 mentdn keresni - ott, ahol a hosszanti
s6nc-6rkok elmetszik azt -, Kewe Ozat, Ctwe Azo6t
stb., azaz Ktve asz6t, K6 vdlgy6t pedig e foly6 vril-
gy6nek szikl6kkal rivezett rdszdn, ahol m6g ma is -
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