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A LELEKLYUK - BARLANC FELIRATA rs RECESZETI KORNYEZETE

A btikkaljai laptdrkdmezd keleti perem6n

b(rjik meg a vid6k 6si k6kultfirdj6nak egy

fontos em16ke, a Uleklyubbarlmg. Ellent6t-
ben a nev6vel nem term6szetes tireg hanem

ember Sltal k6zetbe faragott pinceszer(i helyi-

s6g. Fiigg6leges ktirt6j6nek, fal5n k6be v6sett

ir5sjelek l6that6k. A S6lyt6l 6szakra fekv6

Latorft nev(i kicsiny telepiil6s mellett l6v6

kulonleges sziklahelyis6gre 6s a feliratra a

kaptdrkovekkel foglalkoz6 szakirodalmi m(i-

vek szinre kiv6tel n6lktil felhftAk a figyel-

met.' A L6leklyulcbarlang korny6ke rdg€sze-

ti-tort6neti szempontb6l igen jelent6s hely:

egynegyed n6gyzetkilom6ternyi tertileten
n6gy ktilonboz6 kori, eredet(i 6s tfpusfi v6r,

valamint egy korakoz6pkori telepiil6s marad-

v5nyai lelhet6k fel. Azelmrilt 6vtizedek 1696-

szeti kutat6sai sor6n a kovetkez6 objektumok
vdltak ismertt6 (1. dbra)r.

1. a Latorvdr-tet6n egy nagy kiterjed6s(
tobb mint 5 hekt6r teriilet( k6s6 bronzkori
telepril6s s6nca;

2. a hegytet6 fennsikjdn egy 10. szdzadi-

nak tartott, 2,4 hektlr alaptertiletd sdncvSr;

3. a hegy d6lkeleti orm6n egy kism6retii k&
vdr, egy Arpdd-kori lak6torony falmaradv6nya;

L6leklyuk-borlong. A torok 6s o godor o der6kureg felol.
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4. aLatow6r-tet6t6l nyugatra, lent a volgy.

ben, a Lator-patak k6t partjdn pedig egy Ar-
p6d-kori (?) telepiil6s (a minden bizonnyal

Vmalja nev(i helys6get k6kemenc6s h6zak,

k66priletek 6s egy kortemplom alapfalai jelzik);

5. a telepiil6st6l 6szaknyugatra, a L6lek-

lyuk-tet6n pedig egy kozelmfiltban felfede-

zett, ismeretlen eredet( sdncvSr, allSban a

mesters6gesen kialakitott kiirt6s sziklahelyi-
s6ggel a Uleklyuk-barlanggal. (2. dbra) A
kism6ret(i fuldv6r 6pit6s6nek 6s haszndlatd-

nak idej6t okleveles 6s irodalmi adatok, va-

lamint rlg€szeti leletek hi6ny5ban nem 5ll
m6domban meghat6rozni. A kutat6k tipo-
l6giai megfigyel6sek alapjSn meg61lapitot-

t6k, hogy e foldvSr kora a lL. szdzadi

nemzets6g{6i v5r6pit6s 6.s a lZ. szdzadilak6,

torony emel6se kozotti id6szakra esik.3

S6ly-Latorft teleptil6segytittes6nek 1696-

szeti {eltdrirsa nyom6n a r6g6szek el6tt egy

10. szdzadi nem7etsd.gt'1i kazpont k6pe bonta-

kozott ki. A kutat6s 1979-ben kezd6dott, el.

A sdnc6tvdgdsok sorSn beigazol6dott, hogy a

Lator-hegyen 16v6 foldv6r faszerkezetes s6nc:

az egym6sba csapolt gerendamaradvdnyok

alapjdn s(irii 6s rekesz 6s rdcsszerkezet tirult
fel, amelyet a kiils6 sz6len k6t, a bels6n hd-

rom sorban hiz6d6 cOlopok er6sitettek meg.

2.6bro

l. 6bro

A 11 m6ter talpsz6less1gii, 3 m6ter magas

sdnc tetej6n egy m5sf6l m6ter sz6les, agyagba

rakott k6fa1 hfiz6dott. A s6nc foldje a bels6

harmadot kiv6ve vorosre 6gett. Az iivegke-

m6nys6g(i r6teget a faszerkezet meggy(jt6s6-

val hoztSk l6tre: a gerenddk kovek kozt fe-

kridtek, s az igy kialakitott nyfl6sok biztosf-

rotr6k a lev eg6jdr atokat a tok6letes ki6 ge t6s -

hez. (Megjegyzem, vannak olyan kutat6k,
akik nem fo gadj 6k el a c) 61 6 s s dncteclu'tika l€te -

z6s6t, 6s az ilyen itdgettfoldsSnc keletkez6s6t

v6letlen tfizv €.sszel vagy ellens6ges t6mad6s-

sal hozzdk kapcsolatba.)

A foldv6r 6pit6s6nek idej6t a sdnc fold-
j6b6l, a gerendav6zakra tapasztott agyagb6l

el6kerult 10. szdzadi ker6miatored6kek da-

tdljlk, s ezek alapj6n az a vdrat Anonymus

6ltal eml(tett Orsur vdr|val azonositjdk. A
v6r olyan 6pit6si peri6dusra mutat, amely-

nek kozvetlen el6zm6nye az emlitett 6skori

telep volt.a

A sSncvdr alatti volgyben feltdrt 6ptilet-
egyrittes pedig nagy val6szin(s6ggel a ko-
z6pkori irott forr6sokban is emlitett V6ralja
teleptil6ssel azonos, melyet ,, O.rr, .r".tt-
zets6g VSralja dga birtokolt. A nemzets6g

ezen 6gdt l23O-t6l emlitik oklevelek. 6k
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3. dbro

emeltett6k a latori lak6tornyot is, mig a ko-
zeli Kdcs hat6r6ban a dar6ci Tibold 69 6pi.
tett vfuat. Az Orsur nemzers6g Biikkalj6t
birtokl6 csalSdjainak nemzets6gi monosrora
is K6cson 6ptilt fel a ll. szdzadban.

Ilyenformdn a S6lyi.patak forrdsa (Vizt6)
mellett klalakult telepril6s kordt a r6g6szek a

L0. szlzadra keltezik, hozzdtlve, hogy az itt
lak6k minden bizonnyal a honfoglaldst
kovet6en rogton megtelepiiltek. Ezt egy in-
nen sz6rv6nyleletk6nt el6kertilt, palmett6s
diszitds(, agancsb6l k6sziilt zablapillca bizo,
nyftja. A Z. szdm:(u h1zb6l 9. szdzadrajellemz6
kerdmia, a 3. szim6 hdzb6l vasolvaszt6skor
haszndlt, fnjtat5 agyag fiv6csovek keniltek
el6, valamint honfoglal6s kori ed6nyek.5

Ennek a keltez6snek azonban ellentmond
a v6r alatti suburbitun n6h6ny lelete melyek
a k6s6avar korszakhoz kapcsol6ddnak. ,,A1
egyik hd7 betolt€.sd.ben kds6avar szijueretek ke,
rilhek el6, mds hdzalndl uiszont ndg)on archa-
ikus kerdmidt talikunk, amely jellegdt tekintve
akdr 8. szdzadi vagy kord.bbi is lehet" - ftja
Mesterhdzy K6roly egyik tanulmdny6ban.6
Ez pedig azt jelenti, hogy a 10. szlzadi (l)
sdncvdr l6tesit6s6t j6val - akdr tobb dvszd.
zaddal is - megel6zte a lenti teleptil6s kiala-

kul6sa! Mesterh6zy KSroly ugyan azt a ko-
vetkeztet6st vonja le, hogy a ,,magyar f6ni)k
szldot telepiild.s mellett epftette fel udrdt", abb6l
a kell6en al6 nem t6maszthat6 felfog6sb6l
kiindulva, miszerint ,,a 9. s7d7ad vd.g€n a
Kdrpdt-medenciben csak szldv ny elvii ndpessd -

get tudunk kimutatni." ?

Mesterhdzy K6roly egy m6sik frds6ban
azon topreng, hogy elszl5vosodott avarok
vagy elavarosodott szldvok laktak-e ezen a
tdjon, ahol ,,szl6v n6pess6gr6l a korai okle-
velek kozvetlentil nem vallanak, de a m6ig
is 616 szl6v helynevek egy6rtelm(en bizo-
nyitj6k 10- 1 1. szdzadi jelenl6tiiket". Szerin-
te ugyanis: ,,A larori teleptil6shez legkoze-
lebb Cser6pfalu 1248. 6vi hatdrjdr6sdban
emlitenek egy Szuduszkaf6 (Zuduskafeye)
hat6rpontot, amely egy szl6v,, osszeszorulat o
jelent6sfi sz6ra megy vissza." Gkintettel ar-
ra, tovdbbd az egyik h6z 6t6.gett padl6j6r6l
el6kenilt szlSv telepril6seken gyakori, nagy
n6gyszogletes agyagtepsi oldaldarabjilra, v a-
lamint az avarokra jellemz6 cser6piist 6s

stit6harang hi6nya miatt 6s a telepiil6s szo-
katlan fekv6se alapj6n (sikvid6k sz6les 6rte-
re helyett a hegyvid6k ldb6n6l egy ossze-
sz(ikiil6 volgyben tal5lhat6) Mesterhdzi
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4.6bro

K6roly a szl6v lakossdg mellett tor l6ndzs6t'

Igyekezet6vel osszhangban e telepiil6s te-

met6j6t nem az 5 kilom6terre 16v6 s6lyi avar

temet6ben tal6lja meg, hanem a Biikk t(rlol'

dal6n 16v6 b6lap6tfalvi temet6ben, mert en-

nek sirmell6kletei kozt korabeli szl6v (mor-

va) temet6kre jellemz6 6kszert is tal6ltak' A
korai szl6vok egyetlen biztosnak (?) tartott

hagyat6ka azonban csak egy k6kemenc6s go'

dorh6z h6rom ed6nye (!), melyek alapjdn e

hizat a 7 . sztzadra keltezik, nem kiz6rva an'

nak kordbbi haszn6lat6t sem.8

Ebben az izgalmas r€g€szeti kornyezetben

b61ik meg a L6leklyuk-barlang. (3. d.bra) A

mesters6ges, ktirt6s sziklaureget el6szot

Bartalos Gyula ismertette 1891-ben az

Archaeologiai Ertesit6'ben:,,M6g nevezete-

sebb... a latori l6leklyuk, ezen riolitbarlang-

nak hossza 24l€p€s, oldal5ga 1016p6s; hogy

pedig ez sem pince nem lehetett, sem ho-

d51y, vilSgosan bizonyftja ama t6gas l6lek'

lyuk, melynek 6tm6r6je m6sf61 m6ternyi le-

het 6s egyenes ir5nyban a dombtet6ig viszen

ki, 6s tdtott szfilial nyeli be az es6t, havat; a

stivolt6 vihar pedig szabadon j6r be rajta..."e

A bej6rat ut6n egy sziklahelyis6gbe 16-

punk, ahonnan pontosan 6szaki ir6nyba ve-

zetaf6ireg, amely az e1ej6n61 1,8 m6ter sz6-

les, a v6ge fel6 pedig 3,3 m6ter (a magass6-

g6t a padl6szint felt6r6sdval lehetne megha-

tdrozni,jelenleg 6tlagZ m6ter). A 13 m6ter

hosszfi folyos6 rakott falban v6.gz6dlk. Ebb6l

6,5 m6ter ut6n kiss6 hegyesszogben 6gazik

ki az oldalfolyos5, amely 10- 11 m6ter hosszri

6s 2,7 mdter sz61es. Az oldallg elej6n6l nyi-

lik az a sz61es, l,Z5'1,3 m6ter 6tm6r6i6,, f:d,g'

g6leges kiirt6, mely a vdr sSncaival ovezett

dombtet6re vezet. A boltozatos pince oldal'

fal6ba tobb ftilk6t faragtak. Ezeken m6g

Bartalos felismerte a keretek nyomait, ame-

lyekb6l a kapt5rfiilk6khez hasonl6an a lefe-

d6s t6ny6re kovetkeztetett.

A k6zetbe faragott kiirt6 oldal6ba feliratot

v6stek, amelyre m6r Bartalos is felfigyelt:

,,Fent a l6leklyukban, koriilbeltil 5 m6ternyi

magass6gban bet(alak(r v6s6seket vetttink

6szre, ezeknek folismer6se 6s foljegyzdse v6'

gett magas lajtorj6t szereztunk, melyet hosz'

szri kot6l segits6g6vel fe1tilr6l, a l6leklyuk

nyil6s6b6l bocsdtottunk ald; az eredm6ny

minden rem6nyt meghaladott, amennyiben

szikl6ba v6sett foliratnak jutottunk birtok6'

ba..."t. A feliratokat Bartalos h6romszor m6'

solta le, s k6ziratos napl6j6ba le is rajzolta a

jeleket: 1887-ben, 1889-ben 6s a legponto-

sabban 1892-ben. (4, dbra)" 1962'ben Sa6d

Andor, l964.ben Mih6ly P6ter jegyezte le a

k6zetbe r6tt feliratot ." 199 4'ben tanitvdnya'

immal pontositottuk a helyis6g alapraizdt,
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betdjoltuk a folyos6kat 6s az ilyen esetekben

haszn6latos m6dszer szerint diirzsdletet klszi.
tettrink a jelekr6l. (5. dbra)

Az 6remgyffjtem6ny6r6l is hires Bartalos
Hampel J6zse{hez irt 1891. janu6r Z6-dn
kelt level6ber. azt nyilatkozza, hogy szerinte
a v6setek a pdrthus p6nzek felirataihoz ha-
sonl6 alakot mutatnak.l3 Szendrei Jdnos aki
Bartalos 6s Kandra t6rsas6g6ban 1892 nya-
rdn jdrt a helyszinen az Archaeologiai Erte-
sit6ben kozli a feliratot: ,,A cicer6 bet(ikon
kivtil el6fordul6 k6t betii a "hunszkithao abc
bet(iihez hasonlit, de van analogidja az et-
ruszk bet(ikhoz is, p6r hasonl6 bet(i el6for-
dul a (tiroli) pfatteni erruszk fbliraton."la

A felirat habitusa 6s a jelek alapj6n a legko-
zelebbi pSrhuzamot Madnrdban tal6ljuk megl
Feh6r G6za munk6iban tort6nik emlit6s ha-
sonl6 feliratokr6l 6s rov6sokr6l: ,,Nagyon 6r-
dekes eml6kek mutatnak egy 6si korra, ami-
kor gorog bet(ik koz6 bolg5r-torok rovdsjele-
ket v6stek: a madarai szikla egy nehezen
megkozelithet6 barlangjdnak a benyildsa

5.6bro

el6tt a sziklSban vannak rov6sjelek, a bejSrat
fal6n pedig van egy felirat, amelyben a gorog
bet(k kozott rovdsjelek vannak..."'5 Erre a
pdrhuzamra Bicskei Zsolt hfvta fel a figyelme-
met. Az 6olvasata szerint a jelek felolddsa igy
hangzik: MOGYARIJAK ISTENUI (MEGY-
EzuEK ISTENIE, esetleg MOGYAR IJAK
ISTENTE).

A Bartalos Gyula r6g6szeti-tort6neti kuta-
t6sait bemutat6 tanulm6nyom lektora, Ko-
vdcs B6la szerint a latori L6leklyuk romlott
felirata zom6ben inkS,bb ladn-, esetleg cirill
bet(s, ezdrt az ir6sk6p anal6gidldt a Cons-
tanta melletti murfatlari barlangkolostor
feliratai kozott lenne 6rdemes keresni. ,,A
MulfatlSr mellett felfedezett barlangkolos-
tor a maga szSmos felirdsos eml6k6vel 6s

flkdnt illatdbrdzol6saival a ktilonboz6 fo-
lyos6falakon, minden k6ts6g n6lkril torokos
n6pek eml6keit 6rzi, 6mbdr a k6s6bbi sziza-
dokban m6r glagolita- 6s 6egyh6zi szl6v ci-
rillika is keveredik veltik. Ebben a barlang-
komplexumban mintha tal6lkdt adtak volna

ffX
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egymesnak a torokos n6pek 6s a szl6v kultri-

rdk, f6leg irSstort6neti tanfibizonys6gok

szerint."16

A bet(v6setek formdi, valamint a latori

6satdsok eddlgl eredm6nyei alapj6n egyel6re

megkockSztathatjuk azt a kijelent6st, hogy

a L6leklyuk felirat6t a 8'9. szizadban itt 61t

avar etnikumnak - esetleg etnikum6ban 6s

nyelv6ben kever6k avar'szl6v(!) n6pess6g'

nek - tulajdonithatjuk.
A k6pet tov6bb szinezi, hogy a L6leklyuk'

barlang kozel6b6l egy m6sik epigr5fiai jelle-

g(i ir5sos eml6k is elSkertilt, amely tal6n

kapcsolatba hozhat6 a kiirt6 felirat6val. A
Lator-hegyr 6l sz6rv6nyeml6kk6nt ismertt6

v6lt hun kori maddrfejes bronzcsat'7 ttisk6-

j6n 16that6 bev6s6seket Harmatta J6nos

hun (ttirk) rov6sfrdsnak hat6rozta meg. A
kovetkez6 jeleket azonositotta: zt, 2t, zsf(,

oh. ,,Ha t6nyleg felirattal van dolgunk s nem

v6letlen karcoldsokkal vagy s6rtil6sekkel,

akkor ez az olvasat TiittiSiin'nek 6rtelmez-

het6 s ez a TiitiiS szem6lyn6v birtokos esete:

'-.. ..-7 ttlR
> I tltuse.(. '-

A K6rp6t-medence tort6net6nek talSn leg'

tobbet vitatott 6vsz6zada a 9. sz6zad. Ezen

beliil fontos probl6ma az avarcflg, az avat po'

litikai hatalom 6s 61lam szervezet megsz(in6se

A L6leklyuk-borlong der6kurege o lefolozott
v6g6vel. Jobbro oz oldoldg nyilik.

vagy tovdbb6l6se. Az Alfald a9. szdzadban ci'
mfi konferencia el6addsai 6rnyaltan rajzolt5k

meg e korszak tort6neti k6p6t'e, melynek ta'
nuls6ga ez: a r6g6szeti 6s tort6neti forr6sok

alapj6n m6ra m5r bizonyossd v61t, hogy Nagy

K6rolynak az Avar Birodalom ellen 791'802

kozott vezetett hadjdratai, a kag6n 6s a jugu-

rus ffleg a Tisza-vid6ket srijt6 795. 6vi bel-

h6bordja20, valamint Krum bolgdr k5n 803'

804. 6vi alfoldi hadj6ratai", v6giil Omurtag

h6dit6sai nyom5n az Avar Birodalom, mint
Sllamszervezet megszffnt ugyan, de az Alfold
nem v61t lakatlann6." A kapkan Nagy K6r'

olyhoz val6 menekiil6se - az Avar Kagan6tus

dundntrili r6sz6nek a Frank Birodalom Avar

Thrtom6ny6v6 min6stil6se - nyom6n a politi
kai hatalom 6s szervezet ter6n sem maradha-

tott (ir. V6lem6nyem szerint a tisza'vid6ki

sz6ll6stertlet kor6bbi n6psiirffs6ghez k6pest

megfogyatkozott avar n6pess6g6nek szerc)ezd

kdzponrjdt 6ppen itt, a j6l v6dhet6 B{ikkali6n,

a, Esrakmagyarorszdgi-koz6phegys6 g 6s az

Al6ld hat6r5n alakitottSk ki." Ezt lStszik

igazolni €gy, a Csorsz-6rokkal kapcsolatos

6szrev6tel is. A csincsei s6nc6tv6g6st v6gz6
'r€.gl.szugyanis arra a felismer6sre jutott, hogy

a 9. szlzadban a m6g teljesen fel nem

tolt6dott Srkot fel(rjitott6k, 6s azon az avarok

egy forditott irmqrh vddlkez€sre uta16 v6d-

mffvet hoztak l6tre.'o

Az alfuldi hosszanti sdnc'5rkok (Csorsz-

6rok, Kis-drok, Ordog'5rok stb.) elk1szit6.'

s6t, pontosabban azok egys6ges rendszerr6

tort6n6 ki6pites6t Bartalos Gyula egri 16.'

g6sz-tort6n6sz, tud6s pap egy6bkdnt az aua'

roknak tulajdonitotta." V6leked6s6t Karoling

kori forrSshelyekre 6s R6mer Fl6risz6 6rvel6s6'

re 6pitette. A Frank Birodalmi Evkonlvek'

ben (Annales regni Franco-rum) emlitett

avar hring'i kilenc gyiirfi'zet€nek" egy r6szle'

t6t Bartalos a Tisza vid6k6n v61i megtalSlni'
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796-ban a frankok Erik 6s Pippin - Nagy K6r-

oly fia - vezet6s6vel betornek az Avar
Kagandtus terr-ilet6re. Atkelve a tudun or-

szdgr6sz6n Pippin a Duna partjdn t6bort vert
6s t5rgyal6sokat kezdett a kag5nnal, akit meg-

ad6sra akart bfrni. A kag6n tark6njainak n6-

pes kis6ret6vel elismerte a frankok uralm6t. A
megh6dolSs e161 menektil6 avarok a Tiszdn

tdl kerestek mened6ket, Pippin pedig 6tkelt a

Dun6n, hogy eljusson a kag6ni sz6khelyhez,

mely val6ban a Dunarfisza-koz6n 511ott."

Bartalos ezek alapjdn (rgy gondolta, hogy

nemcsak a kag5ni sz6khely, hanem a sz6ll6s.

teniletek is korul voltak s6ncolva: ,,Vajon ez a

tiszai gyfir1zet hol kereshet6 mdshol, ha nem

azort a helyen, melyen m6g a folds6ncok m6-

ig is fenn vannak, ha nem ott, hol a Gy6r ne-

vek m6ig is 6rtelemmel bimak? Eppen ez ami

i \'1,t.'; 
-i

A L6leklyuk-borlong bejdroto,

Bartalos v6gkovetkeztet6se, mely szerint a
krilonboz6,,6sndpek" 6ltal k6szitett sinc-6r-
kokat az avarok 6pftett6k volna egys6ges

rendszerr6 ugyan nem nyert bizonyit6st, 6m

hogy azokat az avarok is haszn6lt5k, az igen.

A Csorsz-drok csincsei szakasz6n tett 1696-

szeti megfigyel6s tehdt al6t6masztja mind
Bartalos v61em6ny6t, mind pedig a fenti fel-
tev6st, miszerint az avarok egyik meghat6-

roz5 tored6ke, (pontosabbar' az avarok
vezet6 nemzets6gei) a kagandtus megsziin6-

s6t kovet6e n a, Esraki-koz6phegys6g (M6t-

raerd6) el6ter6ben, illetve a hegyvid6k bel-

sej6ben hr-iz6dott meg, s innen, az egyik

er6ditett kozpontjukb6l - a k6s6bbl Varalia
(Latorrit) telepiil6sr6l - igyekeztek 6jj6szer
vezni megbomlott 6llamis6gukat.

A kapk6n Dun5ntfilra - a Frank Biroda-
lom Avar Thrtom6nydba - tort6n6 6ttelepri-

3dgil,

ffi,
sffr

I
ili
i

vid6ktink..."3o
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l6s6t kovet6en az avarok n6h6ny dun6nin-
neni nemzets6g6nek szovets6ge a M6tra-
erd6 hegyeinek mened6k6ben 6izte meg
ftiggetlens6g6t, 6s innen vette fel a diplom6-
ciai kapcsolatot a Kijevn6l tart6zkod6 ma-
gyarokkal, Al*or n6p6vel. B5r a legtobb ku-
tat6 Anonymus kurndnjait (cumanusait) a

kabarokkal (Biborbansziiletett Konstanti-
nos m(v6be n kauarok-KaBapoi szercpelnek)

azonositja, 6s a kunnak mondott kabarokt6l
szdrmaztatja a pal6c ndprajzi csoportot.
Anonymust6l tudluk, hogy a Mdtraerd6ben
leteleped6 hdrom ,,kwndn" torzset az Aba, a

Bors (Borsu) 6s az Orrr. (Vrsuuru) nemzet-

s6g vezette. Anonymus ,,kumdnjait" m6r
Pad6nyi Mktor az avarok 6szakkeletre szo-

rult r6sz6nek gondolja, akiket a kornyez6
szl6vok neveztek polovcoknak. Szerinte
Aba, Bors 6s Orsur avar nemzets6gek vol-
tak, 6s vez6reik nem csatlakoztak, hanem
el6be mentek a kozeled6 honfoglal6knak,
ktildotts6gileg iidvozolt6k 6ket.3' Nagy val6-
szfn(is6ggel sor keriilhetett egy k6nyszer(i

osszecsapdsra a k6t rokonn6p kozott Kiev-
n6l, amely A1*or gydzelmlvel v4.gz6-d6tt a

rut6nok oldalSn harcba sz6ll6 avarok elle-
n6ben. Ez az osszeritkoz6s azonban egy

megkotend6 szovets6g alapjdt k6pezte.

Legut6bb Sz6deczky-Kardoss Irma jutott
hasonl6 kovetkeztet6sre a magyar jogtort6-

net elemz6se kapcs6n. Szerinte is a birodal-
mukat vesztett avarok egy r6sze (amely nem

v6lt frank vazalluss6, bolgdr vagy morva
alattval6v6) az Alfoldet 6szakkelet {el6l
ovez6 hegyek kozt, a Kdrp6tok kuls6 oldalSn

l6v6 gyeptivid6ken tal6lt mened6ket. ,,Ezek

lehettek a Kijev a15 vonul6, s oft Almos n6-

p6hez csatlakoz6 kunok, tal6n diplomdciai
ktildet6sben is a tobbiek kovetek6nt - vagy

6rdekeik v6delm6ben. Mindenesetre a

Verecke utdni esem6nyek erre utalnak, vala-

mint arra, hogy a kunok csatlakoz6sa 6s a
foglal6sban val6 hadi, vagy m6g ink6bb a b6-

k6s beh6dol6st el6segit6 r6szv6tele egyben
az elveszett jogok visszaszerz6s6nek felt6tele
vagy lehet6s6ge is volt.""

A M6traerd6 vid6k6n leteleped6 h6rom

,,kLtmdn" torzset az Aba, a Bors (Borsu) 6s az

Orrur (Vrsuuru) nemzets6g vezette. E t5.
j6knak azEger-patakt6l nyugatra es6 r6sz€n

az Ab6knak lutott nagy foldadomdny:
Anonymus szerint Arpdd feiedelem e nem-
zetslg 6seinek, Ednek 6s Edumennek ajfn-
d6kozta e teriiletet. A Brikkaljdn Orsur 6s

apja, 6cs6d, d6lre Alaptolma apja Ketel, a

Tisza ment6n Ohat 6s Thrcal, a Saj6 vid6-
k6n Bors 6s apja, Bong6r kaptak foldbirto-
kokat. Anonymus elbesz6l6s6b6l kit(inik,
hogy ezen tertiletek foglaldsa b6k6s konil-
m6nyek kozott tort6nt, errefel6 hadm(ivele-
tek nem zajlottak. Bong6r fia, Bors is kitffn6
terepismerettel, szervezetten, a helyi lako-
sokkal egyiittm(kodve mozog Felvid6k he.
gyei kozott. ,,Ami a kunok sTerepld.sdnek ese-

muryeivel eglilttesen 6.rtd.kelue arra utal, hogy

itt egy-egy kun nemzetsd.g a sajdt kordbbi birto-

kait szerezhette urlg1 kapta uissTa, igy Arpdd
adomdnya a7 eredetileg is sajdt nemTetsdgi bir-
tokokbm er6sitette meg 6ket."13

Az is t6ny, hogy Arpdd magyarjai a hon-
foglal6s esem6nyeiben vid6kiinkon nem
kaptak sem szerepet, sem birtokokat. Az
Aba 6s ,, Ort.r, nemzets6g sz6llSsteriilete

koz6,, az Eger-patak volgy6ben (Almagyar -
Megyer torzs) ugyan be6kel6dott egy feje-

delmi birtoktest, de az csupdn k6s6bbi fejle-
m6ny. Thksony, majd G6za idej6n keriilt sor

tobb nemzets1gf6i kozpont kisajdtitdsdra,
ekkor ,,kl.tmin" nemzets6gi teriiletek is feje-

delmi birtokba keriiltek.ra (K6s6bb Istvdn
kirilly az Eger-patak volgy6nek kozdps6 sza-

kasz6t az egri egyhdzmegye szervez6sekor az
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egri prispoknek adomdnyozta. A hajdani fe-
jedelmi birtoktestb6l a ptispoki sz6khely
kozvetlen kornyezet6ben kialakult sajdtos

egyhdzigazgat6si egys6g lett: ez a Vallis
Agriensis, az Egri Volgv.)

Egysz6va[ a ,,kumdnok" - azaz avarok - az

Arpdd 6ltal iSnyitott honszerz6s r6v6n 6si

birtokaikat megtarthattSk, a fejedelem bir-
tokaikban 6ket meger6sitette. Sdly - Lator.
riton tovdbb vir6gozhatott az Orsur nemzet-

s6g nemzets6gi kozpontja: a s6ncvdr 6s az 6l-

tala 6rzott Vdralja suburbium. De kanya-

rodjunk vissza m6g egy gondolat erej6ig a

honfoglalSs t megel6z6 id6k L6leklyuk-bar-
langj6hoz!

Nagy a val6szin1s1ge annak, hogy V6ralja
9. szdzadi politikai centrummd vdlisdt
megel6z6en eredend6en kukikus, szakrd,lis

kazpont volt. Ezt a v6leked6st er6siti a kor-
templom megl6te is, noha Arp6d-korinak
tartjdk a kutat6k; tovebbd az is elgondol-
kodtat6, hogy a kiirt6s sziklahelyis6ggel

kapcsolatban szinte minden esetben a szak-

rdlis rendeltet6s lehet6s6ge fogalmaz6dott
meg. Kozbevet6en megjegyzem, hogy e

btikkalial kiirt6s sziklahelyis6gnek k6t ko-
z6pkori (?) anal6gi6j6t ismerjuk. Az egyik a
Pomdz melletti Holdvildgdrokban, a Nagy-
sziklSban tal5lhat6 krirt6s barlang (a kurt6
all6ban 6s a szikla ktils6 fal6n szint6n rovds-

felirat van)"; a m6sik Bulgdridban, a Pro-
vadiai.plat6n, Roj6k 12- 14. szlzadi bafitla.
kdsai koztil a 3. sz6mi sziklatireg.r6

A biikkaljai L6leklyuk-barlangr6l 6s komye-
zeterdl igy ir Bartalos Gyula: Dr. SzendreiJdnos

a Mythra istensd.g kukuszdt keresi e helyen: ed-

dig azonban egyenesen idec.)onatkoz6 jeleket

nem taldluntk. Az kdtsd.gtelen, hogl a latori
6sedr ds ehely osszekdttetd.sben vok, ott pedig...

a IV. szdzadb6l I. Valentinianus r6mai csdszdr

Pdnzdt tdldhdm, igy nagyon hihet6, hogy az

ittenlak6 barbdr n(p a r6maiakt6l vette dt a
Mythra b dlu dny imdddsdt, mely et, mint tudjuk,
a betlehemi istdll6 barlangban sTilletett Isten-

ember kuhuszdnak utdnzdsdra mindeniitt bar-
I angokb an, k6tir e gekb en ti s ztelt ek." 3 7 A s zikl a -

helyis6ggel kapcsolatban Mesterhd zy Kfu oly

is kultikus, vallSsi rende lte t6s t l6t v al6szinff -

nek, 6s meg6pit6s6t zoroasztridnus (pdrszi)

temetkez6si szok6sokra vezeti vissza.rs

Egy6bk6nt a L6leklyuk-barlang megtekin-
t6se nagy szerepet jStszott Kandra Kabos f6
m(iv6nek, a Magyar MythologiSnak megirS-

sdban is. Bartalos Gyula igy eml6kszik erre
az esem6nyre: ,,...mid6n egy izben Szendrei
dr.-al h6rmasban kirdndultunk a lator-(ri
L6leklyukhoz, hol ismeretlen bet(ikkel ro-
vott ir6s van a szikl6ban. Ezt 6s a barlang-
nyildst Szendrei pog6ny kultuszra vezette
vissza 6s felsz6litd Kandr6t, hogy frn6 le a vi-
d6ki mytra-kultusz ezen szent6ly6t."'e El-
gondolkodtat6, hogy k6t kiirt6s barlanggal
kapcsolatban is - egymSst6l fiiggetlentil,
t6rben 6s id6ben is tdvol - ugyanaz a vall6si
motivum bukkan fel aMithras-kuhusz! Itt a

Brikkaljdn, a mfilt szdzad utols6 6veiben te-
h5t Szendrei J6nos, az Orszdgos R6g6szeti 6s

Embertani Tdrsulat titk6ra r6sz6r6l csakrigy,

minr a pilisi HoldvilSgdrokban egy f6l 6vsz6-

zad mdlt6n Sashegyi Sdndor amatIr r6g6.sz,

helytort6net-kutat6 r€sz6r6l ugyariaz a v6le-
m6ny fogalmaz6dik meg. Sashegyi a ktirt6s
barlang ismertet6se utdn, ktilonosen a szik-

lafalba v6sett jelek 6s a ftigg6leges akna 16-

v6n, azt a kovetkeztet6st vonta le, miszerint
az egy nagyjelent6s €96 szent hely, beavat5si
templom, Mithras-szent6ly lehetett a ke-
resztdnys6g elterjed6se e[6tt.ao

Ez a v6lem6ny a Dun6ntril eset6ben ter-
m6szetesnek t(inik, gondoljunk csak a Pan-
n6nia r5mai 6pit6szeti eml6kei sor6ba tarto-
z6 fert6rdkosi Mithraeumra, azaz Mithras-
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szent6lyre. A Duna-Tisza k6z1n - a hajdani

Barbaricum teriilet6n - azonban elgondol-
kodtat5 a Mithras-kultusz esetleges jelenl6-

te. De nem elk6pzelhetetlen, csak tal6n he-

lyesebb N imr6 d-kultusznak nevezni.

Igen hosszadalmas volna m6g csak felso-

rolni is azokat az adatokat, amelyek a Nim-
r6d-oroks6g tovdbb6l6s6t bizonyitjSk, - ?zt,

hogy a mitol6giai Nimr6d alakja jelen van a
magyar n6phagyomdnyban, a szil6nkjaira
hullott 6 sv allisunkb an. A L6leklyuk-barlang
(,,a turkok krirtds iirege") elgondol6som sze-

rint kapcsolatban 511 a manicheista kozveti-

t€s6 Orion-Mithra-Nimr6d kukusszal, annak
is a szerz6d6skot6st (v 6rszerz6d6.st), esktit6-

telt, beavat6st 6s lldozathozatalt hordoz6

esz-m6j6vel.a1

,,Al-o, ap6t pedig Erd6lyben megolt6k,

nem mehetett be ugyanis Pann6ni6ba..."
Dtimmerth Dezs6 Al-or p6lddj6n mutatott
16, hogy Arpdd-h(tzi fejedelmeink hatalma

szakrdlis term6szetff volt, mint a szkita szokd-

sri n6pek minden uralkod6jdnak. A szakr6lis

uralkod6nak, a papkirSlynak Sldozati r(tus

sor6n kellett illdozattd vdlnia, megglilkolasa

r6v6n mintegy halhatatlann6 v6lnia: ,,Hogy
rigy gondolhassanak 16, mint az orokk6val6-
s6gb6l mindig fel6jiik nyril6, orokoltalmaz6
kozvetit6re, akinek a halSlban eml6k6t, ut6-

daiban pedig tov6bb is veluk marad6 vardzs-

erej( v6r6t tisztelhetik."a' A L6leklyulcbar-
lang - 6s a L6leklyuk-tet6 s6nccal hat6rolt
tertilete - ak6r egy ezzel azonos vagy ehhez

hasonl6 istenkir6ly-dldozat meghozatalSnak

szinhelye, egyben az rij uralkod6 szkita szer-

tart6s keret6ben tort6n6 beavatSsdnak a te-

re is lehetne: a ftigg6leges krirt6n 5t tdvozik
6s 6rkezik a lelek...

A L6leklyuk-barlang (valamint szfkebb

kornyezet6nek) kapcsolata a kapt6rkovek-

kela' 6s a Bukk-vid6k egy6b szakr6lis oblek-

tumaival - a siroki v6rra1, a Torokasztallal,aa

a szajlai Nagy-halommal,a5 a Lednyv6rral 6s

a Halomvdrrala6 stb. - lassan kirajzol6dik.aT

A t6rid6beli osszeftgg6sek teljes feltdrdsl-
hoz azonban m6g tovdbbi - az empirikus
vizsg6l6d6sok hatdrait 6tl6p6 - kutat6-
sokraat van sziiks6g.
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(?) r6sz6nek korm6nyz6ja, tartom6nyura, akit a

tudun dlet meg Aventinus szerint. 795 6sz6n az
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aki a jugurus haldla ut6n "hercegb6l" "kir611y5"

lett), 6s kis6rete beh6dolt Nagy K6rolynak. Ezzel

egyid6ben (6sz v6.g6n, t6l elej6n) foglalta el az
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