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1. Bevezető 

 

 A könyv a magyar nép etnikai kapcsolatairól, helyéről a korai történelemben valamint 

a kereszténységgel való találkozásáról (találkozásairól) szól. Ennek ellenére az olvasó egy 

olyan könyvet tart a kezében, amely részben informatikával, annak is a térképészettel 

kapcsolatos ágával foglalkozik (térinformatika). Ezt a kettősséget az oldja fel, hogy az 

említett rokoni és vallási kapcsolatrendszert egy újszerű módon, térbe és időbe helyezve 

kíséreljük meg bemutatni. Mivel műszaki szakterületről van szó, a szerző is az, emiatt ez a 

bemutatás gyakorlatilag mentes az egyéni történeti megközelítésektől (esetleges 

kitalációktól), csak már a történeti-régészeti  szakma által elfogadott alapkoncepciókra épít.  

Természetesen az alapkoncepciókra ráépítve az informatika eszközeivel juthatunk (jutottunk) 

olyan végeredményre a teret és az időt folyamatában összekapcsolva, ami ugyancsak 

elgondolkoztató lett néhány területen. 

 Más szóval a magyarsággal kapcsolatban a különféle jelenségek kutatása, elemzése, 

bemutatása, történeti jellegű ismertetése jelenleg is előtérben van. Kevesebb szó esik azonban 

a terepi, térbeli (térképi) és időbeli összefüggésekről. Ennek természetes oka az, hogy az 

olvasót inkább érdeklik az események, és bármiféle területi kapcsolatrendszer "száraz" 

bemutatását inkább csak az események körítéseként tartják elfogadhatónak. Természetesen, e 

mellett a történész (régész) szakma is főként ez irányban tevékenykedik, hiszen a 

történettudomány elképzelhetetlen a történeti események vizsgálata nélkül. Viszont, ha 

figyelmünket csak az eseményekre összpontosítjuk, kimaradhatnak fontos összefüggések. 

Ezek megkeresésére segítségül hívhatunk olyan szakterületeket is (pl. mérnöki ismeretek, 

informatika), amelyek a térbeli elhelyezkedés, kapcsolatok témakörében nyújthatnak nagy 

segítséget még akkor is, ha viszonylag hatalmas adatmennyiséget kell megvizsgálni. Ezek azt 

segítik megérteni, hogy miért, hol és mikor építettek bizonyos településeket, miért alakítottak 

ki bizonyos társadalmakat, stb. Így átgondolva a dolgot, beláthatjuk, hogy a pusztán mérnöki 

megközelítése ennek a folyamatnak, az adatok térinformatikai feldolgozásával sok fontos 

kiegészítést nyújthat a humán területek szaktudományainak, kutatóinak, valamint újszerű 

ismereteket a nem szakmai olvasóknak. És ilyen módon el is kerülhetjük (jórészt) a" hozzá 

nem értő belemagyarázás" látszatát, nyilván az alkalmazott módszerekből kiindulva mindig 

meghagyva egy kis támadási felületet. 

 

 A különböző korokban élt elődeinkről (most függetlenül attól, hogy milyen nyelven 

beszéltek, stb.), tevékenységükről, hagyatékukról, a történeti eseményekről számtalan mű 

született, mind a történelem, mind a hadtörténelem területén. Ezeket remélhetőleg mindenki 

ismeri már különböző olvasmányaiból. Ezek az ismeretek rögzülnek az olvasókban, és 

mindenképpen erősítik a nemzettudatot. Azonban felmerülhetnek olyan problémák, amelyek 

misztikus ködbe takarják ezen eseményeket, és pozitív vagy negatív irányba, de téves 

magyarázatok kreálását segítik elő. Ezek a megoldandó (és mint látjuk a későbbiekben, 

megoldható) kérdések, feladatok a népek, etnikumok elhelyezkedésének, földrajzi 



kapcsolatrendszerének, és ami talán szempontunkból a legfontosabb, "települési 

folyamatosságának" körébe tartoznak. Ugyanis, amennyiben csak a hozzájuk kapcsolódó 

eseményeket ismerjük, ezeknek az eseményeknek közvetlen okai, lefolyásuk előzetes 

meghatározottsága ismeretlen maradhat, ami történeti szempontból téves prekoncepciók és 

téves következtetések kialakítását jelentheti. Ezen kívül van még olyan "mellékterméke" is 

ennek a kérdéskörnek, hogy egyes eseményekhez, időszakokhoz téves fizikai állapot rögzül. 

Magától értetődik, hogy ez a jelenség is elősegítheti az esetleges "érthetetlen" történések 

látszólagos bekövetkeztét. Például egyes csoportok hirtelen "megjelenése", "eltűnése", 

kulturális, vallási megváltozása. 

 Könyvünkben ezért megkíséreljük azoknak a kívülállók számára homályosnak tűnő 

segédinformációknak kifejtését, rendszerezését, összegzését, amelyek segíthetnek a magyar és 

szomszédos népek, csoportok szerepének, fejlődésének jobb megértésében. Mindezt avval a 

módszerrel oldjuk meg, hogy speciális szemüvegen keresztül (gyakorlatilag a 

történettudománytól függetlenül) vizsgáljuk a történelem szereplőinek térképen követhető 

megnyilvánulásait. Ez a módszer pedig a fent említett mérnöki szemlélet, amely, mint 

"általánosan tudott", a fizikai valóságból indul ki, ezt a valóságot magyarázza, és esetenként a 

magyarázatok, fizikai és geometriai alapelvek segítségével esetleg megkísérli a múlt fizikai 

valóságát legalábbis elméletben rekonstruálni. Reméljük, hogy olyan, talán élvezetes könyvet 

sikerült készítenünk, amely a szórakoztatás mellett segíti a történelem egyes kérdéseinek 

megértését. 

 

 A fentiek alapján a könyv több nagyobb fejezetre oszlik. Az első a " magyarok eredete 

az informatika tükrében" címet viseli. Röviden tisztázzuk az informatika, térinformatika 

lényegét, olyan módon, hogy ez semmi esetre se zavarja meg az olvasó "nyugalmát", de 

ugyanakkor valamit meg is értsen belőle, hiszen erre épül minden további kutatás, vizsgálat. 

Sajnos, ez elkerülhetetlen, mivel részünkről ez egyedül a megismerés (mérnöki megismerés) 

olyan módszere is, amely várhatóan eredményeket hoz. 

 Ezután végigkísérjük az olvasót a Kr.e. 10000 és Kr.u. 1000 közötti időszak 

informatikai térképrendszerének elkészítési fázisain, amelyek leginkább etnikai-kulturális 

kapcsolatokat tárnak fel. Ez azért fontos, mivel az összes többi vizsgálat erre az alapra épül, 

speciális információkkal kiegészítve. Az áttekintett időszak pedig azért ilyen tág, mert a 

kiinduló, elemi kapcsolati összefüggések megadásához az ismert történelem legelejére kell 

visszanyúlnunk. 

 Minden fő fejezet végén pedig néhány mondatban összefoglaljuk az eredményeket, 

tanulságokat, felmerülő kérdéseket, és ezeket a következő részekben megpróbáljuk tovább 

vizsgálni, válaszokat adni. 

 

 A második nagy rész a "magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése" köré épül. 

Ahhoz ugyanis, hogy az egyik végső célt, a kereszténység társadalmi méretű elfogadásának 

folyamatát pontosabban megértük, ismerni kell azoknak a nagy, főleg egyistenhívő 

vallásoknak a kiterjedését, amelyek területi kapcsolatok révén esetleg megalapozhatták, 

befolyásolhatták elődeink hitvilágát. Itt szigorúan csak a történelemtudomány által elfogadott 

térségekre és a hasonló módon tisztázott vallási irányzatokra gondolhatunk. Röviden 

áttekintjük azokat a modellezési lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a kultúrák térbeli 

viszonyainak meghatározását. Ezután az így továbbfejlesztett adatbázis segítségével 

feldolgozzuk és elemezzük a területi összefüggéseket, hogy a további munkához ismét 

elfogadható kiindulást teremtsünk. 

 

 A harmadik nagy fejezetben foglalkozunk az egyik fő feladatunkkal, a kereszténység 

megismerésének körülményeivel. Ehhez először áttekintjük a figyelembe veendő térség 



keresztény vallási irányzatait, ezek terjedésének határait, időbeli folyamatát. Erre azért van 

szükség, mert a magyarság "honfoglalás" utáni vallási megnyilvánulásai ezzel lényegesen 

érthetőbbé válnak. Tudnunk kell ugyanis, hogy a délorosz sztyeppeken, ahol a magyarság 

valamilyen formában létezett, a különféle keresztény irányzatok egyaránt jelen voltak. Külön 

foglalkozunk a már ebben a korszakban kialakult nagy ünnepekkel, így a Karácsony 

kérdésével is. 

 

 Végül az utolsó fejezet felsorakoztatja azokat a tárgyi és egyéb bizonyítékokat, 

amelyek a korábban bemutatott vizsgálati eredményeket hivatottak alátámasztani. Minden 

esetben nem a puszta közlésre szorítkozunk, hanem térbeli, földrajzi környezetben jelenítjük 

meg őket. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen szemlélet mindenképpen továbbgondolásra, sőt 

további magyarázatra serkenti az olvasó közönséget. Az alátámasztó anyag kitér 

természetesen bizonyos nyelvi területi kapcsolatokra, a vallási irányzatok térbeliesítéséből 

levonható következtetésekre. Talán meglepő módon felsorakoztatjuk a történelem katonai 

oldalát is, mivel az ősmagyarság katonai tevékenysége természetesen szoros kapcsolatban állt 

a térség egyéb hatalmainak ilyen tevékenységével, körülményeivel. 

 Reméljük, hogy a könyv jó szórakozást nyújt, és a tájékoztatáson kívül 

továbbgondolásra érdemes kérdéseket is felvet. 

 

 

 

2. A magyarok eredete az informatika tükrében 

 

 

2.1. A térinformatikáról és adatgyűjtésről, mint a mérnöki megismerés módszeréről 

 

Kutatási alapelvek 

 

A bevezetőben említett feladat kevésbé támadható megoldására akkor van reális esély, 

ha összegyűjtjük mindazokat az információkat, amelyek szükségesek egy kultúra, népcsoport 

helyzetének, mozgásának, térbeli kapcsolatainak meghatározására. A teljesség nélkül, például 

a helyzet és típus (etnikum, kultúra) meghatározására az elfogadott régészeti, nyelvészeti 

adatok, a térbeli kapcsolatok meghatározására régészeti, antropológiai és történeti adatok 

nyújtanak nagy segítséget. A legnagyobb nehézség, amivel szemben állunk az, hogy hála 

Istennek, nagyon sok forrás, megalapozott eredmény áll rendelkezésre, hiszen választott 

témánkban szinte minden érintett szakterület kutatói bőséges publikációkkal álltak elő, és 

ezek a vizsgálatok ma is folynak. Ennek a kérdésnek a megoldására, azért, hogy egyáltalán 

áttekinthető legyen a nagymennyiségű anyag, illetve összefüggéseket tudjunk meghatározni 

közöttük, használjuk fel az alább ismertetett térinformatikát. 

Érintett szakmai szempontokból nagyobb a probléma avval, hogy egy mérnök milyen 

konkrét információkat vehet át e szakterületekről, ugyanis a publikációs lehetőségek rohamos 

bővülésével egyre több az ellenőrizhetetlen forrás, illetve e leírások tudományos minőségét 

nem tudjuk megítélni. Ezért alapelvként kijelenthetjük, hogy vizsgálatunk, összehasonlításunk 

tárgyát csak neves, elismert szakemberek publikációi, az akadémiai szinten elismert és 

általánosan ismert információk képezik.   

 

Továbblépve, általában a humán területekhez kapcsolódó informatikai kutatásokról 

kiindulásképpen itt ismételten meg kell jegyezni, hogy a későbbiekben tárgyalt, viszonylag 

bonyolult problémák vizsgálatánál, a vizsgálati adatbázisok kialakításánál mindenképpen 

komplex adatgyűjtés szükséges. Ez azt jelenti esetünkben, hogy nem csak egyfajta (például 



térképek vizsgálata) adatforrásra szabad támaszkodni, hanem a rendelkezésre álló összes 

térképi, képi, és főképpen leírt adat-információt is fel kell használni egy használható, korrekt 

funkcionális vizsgálathoz. Ez a kijelentés azért fontos, mert vizsgálati módszerünk alapvetően 

a földrajzi helyen, térképeken alapszik, ebből indulunk ki, a szakadatokat ehhez rendeljük 

(lásd később). 

A következő alapelv az, hogy megfelelő geometriai alaprendszer nélkül nincs 

elfogadható eredmény. Ez itt két dolgot jelent. Az egyik, a legnehezebb kérdés az, hogy a 

munkát csak olyan geometriai alapon szabad elvégezni, amelyik megegyezik a vizsgált korok 

geometriai környezetével. Az összefüggések keresése ugyanis csak ebben a környezetben 

hiteles. A kérdés megoldása a környezet-rekonstrukció, amit a következő fejezetben 

részletezünk. A másik fontos tényező a méretarány. Az úgynevezett adatgyűjtési méretarány 

határozza meg azokat a lehetőségeket, amelyek a továbbiakban befolyásolják a szemlélést, 

nagyíthatóságot, és mindenekelőtt a részletgazdagságot. Ugyanezek a tulajdonságok teszik 

lehetővé az összegyűjtött, feldolgozott, rekonstruált információk elemzését, vizsgálatát is.  

 

A térinformatikáról 

 

 A fentiek alapján mondhatjuk, hogy a humán területek kérdéseinek, problémáinak 

vizsgálata, az eredmények integrálása nagyon sok kiindulási információt kíván, illetve 

általában sok információ áll rendelkezésre. Ezeknek az adatoknak egységes rendszerben 

történő feldolgozása adja kezünkbe azt a lehetőséget, hogy komplex összehasonlító 

vizsgálatukat is el tudjuk végezni. Ennek az egységes (elsősorban geometriai) feldolgozásnak 

az eszköze a térinformatika. A térinformatika a geometriai, fizikai, tartalmi információk olyan 

egységes rendszerű kezelése, amely lehetővé teszi a benne található adatok rendszerezését, 

kezelését és lekérdezését, elemzését. Egy térinformatikai rendszer alapja a térkép, ami 

meghatároz minden geometriai kapcsolatot. (21.1. ábra) Mivel a népek, kultúrák térbeli, 

földrajzi összehasonlító-kutatásának természetes, meghatározó eleme a geometria (térkép), 

ezért az ilyen vizsgálatok alapjának szintén a térinformatikai rendszereket választhatjuk. 

 

 



 Az alábbiakban röviden áttekintjük a térinformatikának azokat a lehetőségeit, 

alkalmazási körülményeit, amelyeket a történeti kapcsolatrendszerek, vallásterjedés 

jelenségeinek vizsgálatánál felhasználhatunk. Először nézzük meg, hogy a múlt kutatása 

milyen nehézségekbe ütközött, mielőtt térinformatikai (GIS)-rendszereket használtunk volna 

fel (vagy milyen előnyökkel rendelkezett a korábbi technológia). Természetesen az 

adatgyűjtés kiinduló információinak szerteágazó geometriai jellemzői eleve nehéz és 

hosszadalmas feldolgozási módszereket kívántak. Viszont, mivel a személyes, szakértői 

adatfeldolgozás elfogadottabb volt, az összetett tartalmi információk már "fogyasztható" 

módon kerültek térképezésre, hiszen a kiértékelő szakemberek eleve azokról a területekről 

érkeztek, amely számára a munka folyt. Ugyanakkor az elkészült térképlapok, jelentések, 

táblázatok együttes kiértékelése főleg az áttekinthetetlenség és a méretarány-különbségek 

miatt bonyolult, és nehézkes volt. Ehhez kapcsolódik, hogy nyilvánvalóan új típusú, 

összehasonlításból kapott adatok kinyerése fenti módszerekkel gyakorlatilag nem volt 

lehetséges (csak véletlen-szerűen) abban az esetben, ha nem a kijelölt fő kutatási irányban 

voltak fellelhetők.  

 Ugyanez GIS felhasználásával úgy módosul, hogy a feldolgozható információtartalom 

szinte korlátlanul növelhető, illetve együtt kezelhetők térképek, táblázatok és szövegek. Az 

eleve új felhasználási lehetőségek mellett egyszerűbb az adatrendszer geometriai kezelése is. 

A folyamatot úgy kell elképzelni, hogy a mindenkori térképi alaphoz (mint látjuk majd, ez 

lehet nagyobb számú, tartalmilag változó térképlap is) hozzárendelünk egy vagy több 

táblázatot, amelynek adatai a számunkra fontos információkat (kultúra, népesség, nyelvi 

információk, antropológiai információk, stb.) tartalmazzák. Ha ezeket a táblázatokat, akár egy 

excel-táblázatot, lekérdezzük, elemezzük, integráljuk, az eredmény egyúttal a térképek közötti 

műveletek, értékelések eredménye is lesz, tehát térképszerűen látjuk, rögzíthetjük 

elemzésünket, ami új összefüggések megállapítására is alkalmas lehet. 

 

Környezetrekonstrukció 

 

Ehhez kapcsolódik a térképi alapok előállítási módszere. Az egyik fő kérdés az, hogy a 

különféle, már térképen ábrázolt információ mind méretarányában, mind geometriai 

megjelenésében nagyon eltérő lehet. Ezt a problémát is megfelelő mértékben kezelhetjük a 

térinformatika által biztosított szoftveres eszközökkel. Ennél nagyobb feladat a fentebb már 

említett, régészeti-történeti időszakokhoz kapcsolódó térképek előállítása alapként. Ennek 

legjobb módszere a környezeti rekonstrukció. A rekonstrukció önmagában (megfelelő 

előzetes ismeretek birtokában) nem bonyolult folyamat, de a kívánatos nagytömegű 

felhasználható információ fajtája és típusa szükségessé teszi szintén a térinformatikai 

egységes környezetet, amelyben az adatok integrációja, az egymásra építkezés, valamint a 

végleges rekonstrukció megvalósulhat, hiszen pontosan a nagytömegű adatok kezelésére, 

feldolgozására találták ki. (21.2. ábra) 

 

 A környezetrekonstrukció célja kettős. Először is, mivel a múlt körülményeinek 

ismerete nélkül gyakorlatilag semmi, a témánkba tartozó térképezés, vizsgálat sem nagyon 

lehetséges, korábbi környezeti állapotok kutatása fontos feladat és cél. Másodszor, gyakran 

önmagában is szükséges a korábbi környezet meghatározása (pl. nagy kiterjedésű mocsarak, 

sivatagok). E mellett természetesen felmerül a korábbi kérdés, hogy minden térképhez 

kapcsolódó feladat megoldása, így a rekonstrukció is, milyen geometriai környezetben 

oldandó meg. Ehhez kapcsolódóan előzetesen megállapítható, hogy kutatásunk egy egész 

Európára kiterjedő, jól áttekinthető, a rendelkezésre álló adatsűrűséghez igazodó földrajzi 

térkép-rendszerrel támogatható. A később részletezett módon előállított alaptérképből azután 



a geológiai, hidrológiai, földrajzi szakadatok, térképek, valamint az egyéb céllal előállított 

rekonstrukciók segítségével történik a cél-térképek megalkotása. 

 

 
 

 Miután feldolgoztuk az alapanyagokat (itt már mindenképpen térinformatikai jellegű 

környezetben), a környezetrekonstrukció következő lépése az egységes tematikus 

térképrendszer létrehozása. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan jelkulccsal, egybevágó 

geometriával, ugyanolyan topológiával kell a jelen állapot, és a korábbi állapot térképeit 

elkészíteni. A geometriai nehézségek miatt a megoldás majdnem minden esetben az 

alaptérképből fokozatosan levezetve történő térképszerkesztés (a nagyon régi állapot és a mai 

állapot közötti kevés geometriai kapcsolat miatt). Amennyiben a vizsgált időszakra vonatkozó 

leírások, egyéb információk is rendelkezésünkre állnak, ezek elemzése, bedolgozása után 

megkapjuk a teljes és végleges környezetrekonstrukciót.       

 

 

2.2. A Kr.e. 10000 és Kr.u. 1000 közötti időszak térképrendszerének elkészítése 

 

Mivel, mint látjuk, vizsgálatunk alapja egy olyan térképsorozat, amelyik környezet-hű 

módon kell, hogy tartalmazza a kulturális, etnikai, stb. állapotokat, ezért röviden 

foglalkoznunk kell az előállításával. Kiindulásként meghatároztuk azt a méretarányt, 

amelyben ábrázolva az információkat, a szemlélésnél, elemzésnél sem nagy adatsűrűség, sem 

az elnagyoltság érzése nem lép fel. A várható ismeretanyag alapján feldolgozási alapnak az 

1:20000000 méretarányt választottuk. Ebben még egységesen szemlélni tudjuk a feldolgozott 

területet (amely első lépésben gyakorlatilag Európát takarja).  

Ennek a térképműnek a fontosságát még egyszer kiemeljük avval, hogy a múlt 

földrajzi változásai sok olyan helyzetet alakítottak ki, amelyek alapvetően befolyásolták a 

kapcsolatrendszereket, mozgási teret. Ha ezeket a folyamatokat csupán mai földrajzi 



viszonyok között kívánnánk elemezni, vagy teljesen téves eredményeket kaphatnánk, vagy 

meg nem értve a dolgok menetét, haszontalan próbálkozásnak vehetnénk az egész művet. 

Az adatok begyűjtése, előállítása két részre osztható. Az egyik, és egyben a legtöbb 

munkát igénylő folyamat a geometriai alap elkészítése. Az adott méretarányban, a 

hozzáférhető adatokat figyelembe véve, a környezet változását (tehát a térképlapok időbeli 

sűrűségét) 1000, 200, majd 100 éves periódusban tartottuk lehetségesnek modellezni. Ezért a 

vizsgált időben való előrehaladással ezeket a periódusokat alkalmaztuk a térképlapok 

szerkesztésénél. A geometriai alapra bedolgozott szakadatok, mint az adatgyűjtés másik 

fontos összetevői, jól illeszkedtek ezekhez a paraméterekhez. Ebben a méretarányban és idő-

periodicitással hozzáférhető volt gyakorlatilag minden fontos információ. 

 

A geometriai alap elkészítése, az egymásra épülés elve 

 

Az alaptérkép kiválasztása, megszerkesztése olyan alapvető szempontok szerint 

történt, hogy részben a felhasználó számára ne legyen idegen a szemlélete, valamint a 

megszokott ábrázolásokhoz hasonló legyen. Ugyanakkor a felszerkesztett szakadatok, 

felületek nagysága az egész térképen azonos jellegű legyen (azonos valódi területű felületeket 

közel azonos területű ábrázolt felületek jellemezzék). Így a "mai" földrajzi állapotot tükröző 

térkép "öszvérmegoldású", nem szabályos vetületi rendszerben készült. 

Az alaptérképnek biztosítania kell azt is, hogy a többi térképlap szerkesztésénél 

találjunk olyan illesztési lehetőségeket, amihez a már kutatási szinten elkészült, 

szakirodalomból átvehető információk, térképek megbízhatóan kapcsolhatók. Mivel a 

leglátványosabb és legnagyobb változásokat okozó földrajzi jelenségek a tengerpart 

változásai, ezért ezek az egyébként jól felhasználható elemek kiestek. Általános illesztésül az 

európai folyórendszer meghatározó nagy folyóit használtuk. Ennek oka, hogy az utóbbi 10000 

év folyómeder változásai az alkalmazott méretarányban nem, vagy csak kis mértékben 

okoznak rajzi eltérést, tehát a nagy folyókat gyakorlatilag stabil környezeti elemnek 

tekintettük.  

 

A térképmű geometriáját alapvetően meghatározó földrajzi változások három nagy 

csoportba oszthatók. Az egyik a tengerszint folyamatos emelkedése a jégkorszaki szárazföldi 

jégtakaró olvadása következtében (a tengeri jég olvadása nem okoz számottevő emelkedést). 

Ez az emelkedés változó intenzitással jelentős mértékben a Kr.e. 3000 körüli időszakig tart, az 

első időkben nagyobb mértékben. Ennek modellezését sok kutató elvégezte, ez ügyben a 

feladatunk az emelkedő tengerszintnek a tengeri mélységi vonalakhoz (a tengerfenék 

szintvonalaihoz) való igazítása, illesztése volt. Enne a műveletnek a végén megkaptuk időről 

időre a kontinens partvonalának térképét (ami erősen eltért a mai helyzettől) a folyók 

ősmedrével együtt. 

A másik nagy, felszínt földrajzi méretekben is befolyásoló hatás a földkéreg 

mozgásainak következménye. Itt az egyik leglényegesebb a Skandináv-pajzs mozgása. Ez 

összetett, bonyolult folyamat (törésvonal mentén süllyedés és emelkedés a jég 

visszavonulásának hatására, illetve a tenger-emelkedés hatása). Szerencsére elméletekkel és 

konkrét modellezésekkel jól alátámasztott a téma, így több rekonstrukció is rendelkezésünkre 

állt. A másik, a régészetet és történelmet befolyásoló, a térképeken megjeleníthető mozgás a 

Perzsa-öböl törésvonala menti folyamatos süllyedés. Ennek mértéke adott, feladat volt a víz 

emelkedésével való összeszerkesztés. Maga a rekonstrukció meglepő eredménnyel zárult, a 

történelmi atlaszok anyagával ellentétben, a tenger nem nyúlt be mélyen a szárazföldbe, 

hanem inkább folyamatosan mocsaras volt, kisebb part-változásokkal. (22.1 ábra) 

 Végül figyelemmel kellett lenni azokra a belső kontinentális változásokra is, amelyek 

legjobban befolyásolhatták a népek, kultúrák kapcsolatát. Ilyenek a nagy tavak változásai, 



amik vízrendszerek kiépülését, elsorvadását, nagy mocsárterületek kialakulását segítették. 

Egyik ilyen meghatározó környezeti elem pl. az úgynevezett Manics-árok, ami a Kaszpi-

tenger és a Fekete-tenger viszonyát határozta meg. (22.2, ábra) 

 

 
 

 
 

 A végleges térképek elkészítése a korábban felsorolt alapelvek szerint, a fő 

természetátalakító folyamatok hangsúlyos figyelembevételével történt. Azért, hogy már 

önmagukban ezek a térképlapok egymással összehasonlítva is hordozzanak új információkat 

(pl. a partvonal-változások területének nagysága, iránya, a folyamatok sebessége), az időben 

egymás után következő lapokat egymásra épülve kellett elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a már 



elkészült térkép minden olyan vonalát át kellett venni a következő térképre, amelyek biztosan 

nem változtak meg, és csak a fennmaradó szakaszoknál történt új rajzolatok szerkesztése. Ez 

biztosítja az egész rendszer egységes térinformatikai kezelhetőségét. (22.3. ábra) 

 Az így létrehozott földrajzi térképrendszer a fentiek alapján tartalmazza a további 

adatfeltöltés elősegítésére, illetve a későbbi elemzés céljából a meghatározó 

folyórendszereket, a tengeri partvonalakat, nagyobb mocsárvidékeket és az átjárhatatlan 

hegyvonulatokat. Mindezek jó alapot szolgáltatnak a következő lépéshez, a régészeti, stb. 

szakadatok jobb földrajzi lehatárolásához, az esetleges szerves kapcsolatok jobb megértéséhez 

a szerkesztés feladatainál. Még egyszer megjegyzendő, hogy a térképezés méretaránya (és a 

következő tematikus adatgyűjtés méretaránya) miatt az elkészült anyag nem alkalmas a 

regionális, helyi vizsgálatok elvégzésére. 

 

 
 

Régészeti, történeti, antropológiai, nyelvészeti adatgyűjtés 

 

 Az elkészült, és geometriailag folyamatos kapcsolatban lévő térképlapok feltöltéséhez 

be kellett gyűjteni a rendelkezésre álló, hivatalosan elfogadott szakadatokat. Ezek, a korai (kb. 

Kr.e. 2000-ig) időszakokban szinte kizárólag régészeti információk, később vegyesen, a 

Krisztus utáni időszakra pedig már jórészt a történettudomány adatai. Mint a későbbiekben 

látjuk, probléma a vegyes adatgyűjtési területeknél adódott mind tematikus (nem geometriai), 

mind térképezési oldalról. Ehhez járult még a nemzetközi források különbözőségének 

kérdése. 

 Ezeket, a viszonylag jól térképezhető információkat egészítették ki először is az 

antropológiai adatok. Ezek felhasználása akkor vált fontossá, amikor meg kellett erősíteni 

azokat a kérdéseket, hogy bizonyos kultúrák változása hoz-e magával egyértelmű etnikai 

változást is. Kiegészítésként a fellelhető nyelvtudományi anyagokat is begyűjtöttük, két 

okból. Egyszer a nyelvi folyamatok és az etnikai-kulturális folyamatok összefüggéseinek 

megértése miatt, másrészt a konkrét (egyértelműen térképezhető) nyelvészeti eredmények 

bedolgozása miatt. 



 

 Az egyik legnehezebb kérdés az adatfeldolgozásnál az volt, hogy a más országok, más 

nyelven, más kultúrkörben végzett kutatásai hogyan fedik a magyar területen végzett 

kutatásokat (minden szakterületen) akár a terminológia, akár az eredmények, akár a pontos 

helymeghatározás kérdésében. Viszonylag a legegyszerűbb a régészeti információk 

feldolgozása volt. Alaptételként azt fogadtuk el, hogy a magyar álláspontból indulunk ki 

(elnevezések, területek). Ehhez igazítjuk az egyéb forrásokat, továbbfejlesztve, kiegészítve a 

már meglévő térképeket. Itt arra kell gondolni, hogy bizonyos régészeti kultúrákat teljesen 

másként nevezik, és előfordul, hogy területileg összevonva, vagy más csoportosításban 

ábrázolják őket. Megjegyzendő, hogy minden esetben a geometriai azonosítás segített az 

ellentmondásmentes ábrázolásban.  

 A történeti információknál hasonló, földrajzi problémák kevésbé fordultak elő. Itt 

inkább már az értelmezéssel volt baj, hiszen ahány ország, annyiféle történeti megközelítés 

lehetséges. Ebben az esetben természetesen fokozottan ragaszkodtunk a magyar 

szakirodalomhoz, hiszen egy idegen nyelvű elnevezés átvétele tévútra vezetheti a további 

vizsgálódást, nem beszélve arról, hogy egyéb problémákat is okozna. Természetesen a 

történeti információk nemzetközi forrásai leggyakrabban atlaszok, hiszen ezek már az ott 

érvényes történeti folyamatokat térképszerűen fel is dolgozták. Így egyszerű volt a számunkra 

nem egyértelmű, vagy megfelelő adatok kiszűrése. 

 Ide tartozik a nemzetközi régészeti forrásoknak az a része, amelyek valamilyen okból 

kifolyólag egy koncepció alapján elemezték, továbbdolgozták az alapinformációkat. Ezeket 

elvetettük a következő okokból. Prekoncepciót (amennyire szükséges) csak elismert magyar 

szerzőtől vettünk át. Az igazi gond ugyanis az, hogy az általában hozzáférhető, ezekben az 

országokban hivatalos anyagok általában sajátos, (korábban mindig) nemzeti oldalról 

közelítik az elemzést, és még akkor is, ha jóhiszemű a megközelítés, a különböző források 

interpretációi között áthidalhatatlan különbségek vannak. Ezek némelyikére a későbbiekben 

rámutatunk. 

 Végül az adatfeldolgozásnál azt a már körüljárt módszert alkalmaztuk, hogy 

amennyiben a feltüntetett információk pontszerűen vannak ábrázolva, ezeket felületté 

alakítottuk a térinformatika szabályainak megfelelően. A felületté alakítás határait az 

esetleges korábbi kulturális határok, illetve a hegységek, vagy, ha ez indokolt és kiolvasható a 

közöltekből, akkor a nagyobb folyók jelentik. Megemlítendő még, hogy természetesen a 

külföldi forrásokból csak azokat az információkat tudtuk felhasználni, amelyek általánosan 

ismertek, széles körben publikáltak és elfogadottak.        

 

Alapösszefüggések meghatározása, kódolás 

 

 Ahhoz, hogy a népességi változásokat folyamatosan, egymásra épülően tudjuk 

megszerkeszteni, olyan alaphelyzetet kellett kiválasztani, amely valamilyen kezdőpontot is 

jelent, tehát a korábbi információk bedolgozása nem szükséges. Ez az időpont Európa 

eljegesedésének vége, mert részben még egyáltalán nem lakottak nagy területek a jég miatt, 

részben a régészeti, történeti kutatások, kisebb, önálló, esetleg homogén etnikai, kulturális 

csoportokkal számolnak. Ezek feldolgozása több forrásban megtörtént, átvételük egyértelmű 

volt. Nehézséget csak a külföldi anyagok beszerzése jelentett. 

 Az adatfelöltés, térképkészítés végrehajtásához azonban bizonyos kiindulást segítő 

prekoncepcióra volt szükség. Ezt két olyan ponton is megtettük, amelyek a folyamatos 

adatbázis-kialakítást alapvetően befolyásolták. Az első, az az ősrégészeti megállapítás (Csánk 

V.), hogy a mezolitikus népesség (Szegvári kultúra) Magyarországon jórészt helyi gyökerű, 

az itt korábban élő vadász-népek leszármazottja. Ehhez járul még az elmélet (László Gy.), 

hogy ennek az északabbra húzódott népességnek nagy része az úgynevezett szvidéri kultúrát 



alkotva Kelet-Európában részt vett a finn-ugor névvel illetett uráli népek kialakításában. A 

másik fontos prekoncepció lényegesen későbbi. Azt állapítja meg (Fodor I.), hogy az uráli 

népek a déli indo-iráni művelődésekkel (népekkel) együtt alakítják ki az Andronovói kultúrát 

(22.4. ábra), amelyből egyenesen származtatható a következő, szarmata korszak népessége. E 

három fontos megállapítás nélkül részben túl sok etnikum, népcsoport lenne a palettán, és 

mint látjuk, nem lehetne megmagyarázni az ókor etnikai arculatának sok összetevőjét. 

 

 
 

 A népességi változások időbeli jellemzése, az ehhez szükséges térinformatikai 

rendszer működése szintén törésekkel terhelt lenne, nem volna lehetséges a népmozgások 

elemzése, figyelemmel kísérése, ha nem hidalnánk át a régészeti terminológia és a 

történettudományban használt terminológia közötti szakadékot. A kérdés megoldása kétféle 

lehet. Az egyik, hogy önhatalmúlag hátrább toljuk a történeti fogalmak időhatárát. A régészeti 

elnevezések időbeli határai kitolásának értelemszerűen kevés értelme van. Ezt a módszert 

alkalmazva azonban hozzá nem értő módon változtatnánk meg a tudományos álláspontokat, 

méltán kiváltva a szakmailag megalapozott ellenvéleményeket. 

 Ezért a másik megoldást követjük. E szerint csak akkor lehet folyamatos 

adatszerkesztéssel egy terület régészetileg meghatározott (anyagi) kulturális környezetét 

azonosnak tekinteni egy történeti elnevezésű népi környezettel, ha ennek térbeli és időbeli 

határai gyakorlatilag megegyeznek, a szakirodalom semmiféle komoly etnikai hatásról nem 

tud, megerősíti a folytonosságot, és sem antropológiai, sem egyéb változások nem mutathatók 

ki. Ebben az esetben biztosan kimondható a kulturális-népi folyamatosság, ami természetesen 

megjelenik a térképrendszer kifejlesztésében is. 

 Ugyanilyen elbírálás alá esnek azok a problémásabb területek, ahol az adatforrások 

hiány miatt nincsenek régészeti információk két időpont között nagyobb időintervallumban. 

Tehát ahol semmiféle jelentős változás a régészeti anyagban nincs, egyéb befolyásról 

sincsenek adatok, a köztes időszakot a közrefogó kultúra információival töltjük ki. 

 

 Ahhoz, hogy a figyelembe vett legkorábbi időszakoktól kezdve folyamatos 

adatfeldogozást lehessen elérni, illetve az elkészített anyagok között a rendszerben 



összehasonlításokat, elemzéseket lehessen végrehajtani, a meghatározó régészeti kultúrákat 

(jellemzően az eljegesedés végén meghatározhatókat) számszerű kódrendszerrel láttuk el. Az 

egymástól itt még jelentősen elkülönülő területek kultúráit hatjegyű számokkal kódoltuk 

(22.5. ábra). Ennek oka a későbbi keveredések rögzítési lehetősége, és az elemzés elősegítése 

volt. Kiindulásként 100000-től 700000-ig történt a hozzárendelés kerek százezres 

számokként. A későbbiekben ehhez még hozzájött a 800000 és a 900000 szám is. A kódolás a 

matematikai műveletek elvégzésének lehetőségén kívül még a térképek megjelenítésénél az 

egységes jelkulcsos ábrázolást is elősegítette, hiszen így az egész vizsgálat időszakra azonos 

jelkulccsal, az értelmezést nem zavarva lehetett térképeket előállítani. 

 

 
 

A régészeti-történeti jellegű térképrendszer elkészítése 

 

Az előkészítés és az adatgyűjtés bemutatása után térjünk rá az adatrendszer 

felépítésére, az érdekes időszakok bemutatásán keresztül. Mint a korábbiakban már láttuk, 

vizsgálati térségünk Európa egésze, mintegy 1:20000000 méretarányban. Néhány különálló 

térképlapon pedig az ázsiai kapcsolódó területet, főleg a sztyeppevidéket mutatjuk be, 

azokban az időszakokban és összefüggésekkel, ahol ez szükséges. Az egymást követő 

térképlapok jelkulcsolása is egységes, a korábban már említett számkódolásnak megfelelően. 

 

Európa régészeti térképe Kr.e. 12000-10000 között (22.6. ábra). A kiindulási 

alaptérképen látjuk, hogy a kontinens felső részét még jég borítja, és a tengerszint a 

jelenleginél kb. 80 méterrel lejjebb van. Ezek a partvonalban jelentős változásokat okoztak. 

Fontos jellemző még, hogy a Kaszpi-tenger szintje a fokozatos olvadás miatt magas, és az 

úgynevezett Manics-árok köti össze a Fekete-tengerrel, amely még el van zárva a Földközi-

tengertől. Ennek ott van meghatározó jelentősége, hogy az ettől délre élő népek a kaukázusi, 

az ettől északra lévők pedig asztyeppei (keleti gravetti) népességhez tartoznak. A jellemző 

népesség ezen kívül is több nagy csoportba sorolható. Délen a tardigravetti-grimaldi (200000) 

népesség, nyugaton a magdaléni típusú kultúrák (10000) az elterjedtek. Az északi Hamburgi-

csoport és néhány kisebb Közép-európai csoport (300000) az úgynevezett nyugati gravetti 

művelődéshez tartozik. A számunkra legérdekesebb sztyeppei és Kárpát-medencei kultúrák 

(500000) pedig az említett keleti gravettiek helyben túlélő maradványai. Tehát az egész Kelet-

európai rész valamilyen fokon rokon népességet takar. Ezt az alapnépességet a későbbiekben 

majd délkeletről és keletről érik nagyobb etnikai behatások. 



 

 
 

 
 

Európa régészeti térképe Kr.e. 6500-6000 között (22.7. ábra). Térképünk földrajzi 

jellege a tengerszint emelkedésének és a jég eltűnésének következtében alaposan 

megváltozott. Ami jelentősen más még, mint a mai állapot, az a brit szigetek kontinenssel 

való összetartozása. Délkeleten pedig már megjelenik a tenger a Perzsa-öbölben is. Az 

európai népességben a főbb változások a következők. A déli tardigravetti kultúra a magyar 

Dunántúlra és Alföldre is kiterjed, ezután sokáig ott is marad. Az elemzés alapján ennek 

legfőbb oka a fokozatos tengerszint-növekedés lehet. A Balkánon megjelenik a kisázsiai 

népesség, amely majd elterjeszti a földművelést. Európa északi és középső részén a 300000-

rel jelzett csoportok erőteljes terjeszkedésbe kezdenek, ekkor már a keleti gravetti vadászok 



mind kihúzódtak keleti irányba, kivéve a Kárpát-medencei népességet, amelyik helyi 

alapokon tovább él. A Volga melletti népek helye ismert, de még erre az időre nem tudtuk 

őket semmiféle kultúrával azonosítani. Ugyancsak kérdéses a Fekete-tengert északról 

közvetlenül határoló területek etnikai hovatartozása. Megjegyzendő, hogy mindkét terület 

majd érdekes lesz a sztyeppei népek kialakulása szempontjából.    

Európa régészeti térképe Kr.e. 3400-3200 között (22.8. ábra). A térkép már szinte a 

mai földrajzi környezetet ábrázolja, eltekintve a németalföldi térségtől. Az általános Nyugat-

európai helyzet továbbra is a lassú térnyerése a később indoeurópai néven szereplő 

kultúráknak (300000, 300501), valamint a magdaléni utódok lassú visszaszorulása. Közép-

európa északi felén kialakul egy különálló tömb (310200), míg a Kárpát-medence egy 

részében tovább fejlődnek az őshonos jellegű Lengyeli és Tiszai kultúrák. Fontos momentum, 

hogy ekkor éri el először Észak-Itáliát egy Kárpát-medencei csoport (Lagozza). Ezentúl az 

egész Kelet-európai sztyeppet rokonnépek uralják (Tripolje, Dnyeper-donyeci, Gödörsíros). 

Tőlük keletre, a Volga mentén pedig megjelenik az a csoport, amelyik része, összetevője lesz 

az Andronovói kultúra néven szereplő etnikai-kulturális egységnek a következő évezredben. 

Ők azok, akik uráli és iráni ősökre tekinthetnek vissza (dr Fodor István ). 

 

 
 



 
 

Európa régészeti térképe Kr.e. 2000-1800 között (22.9. ábra). Térképünk már a 

jelenlegi partvonalakat tartalmazza, hiszen ekkor már körülbelül a mai szintre emelkedet a 

tengerszint. Nyugat-Európában jelentős kevert népességek alakulnak ki a magdaléni jellegű és 

korai indoeurópai jellegű csoportokból (SOM és Wessex kultúrák). Közép-Európa széles 

területein lassan fejlődésnek indul az úgynevezett Aunjetitzi művelődés, ami a térkép szerint 

vegyes etnikai képet mutat. Fontos, hogy a Kárpát-medencében tovább él a korábbi népesség 

(Zóki és Nagyrévi kultúrák), valamint ezekről a területekről újabb hullámban érkeznek 

csoportok Észak-Itáliába. Nevesedik a keleti sztyeppek lakossága (Szrubnói és Andronovói 

kultúrák), míg délen "eltűnnek" a sumérek, viszont a hurri népek fejlődésük csúcsa felé 

haladnak. Kiválasztott térképeink közül először ezen lehet mát történetileg is dokumentált 

államszervezeteket meghatározni, ezek az asszír állam, az arámi országok, az elámi Iszin-

dinasztia birodalma és a kaukázusi Szamas. A pontuszi sztyeppén tovább él a Kelet-dnyeperi 

kultúra.  

 

Európa történeti térképe Kr.e. 1200-1100 között (22.10. ábra). Ez az az időszak, 

amikor már megjelennek (nem csak, mint régészeti kultúrák) az ókori népek a palettán. 

Nyugat-Európában megindul a terjeszkedő germánok hatására a már keltának nevezhető 

csoportok szétáramlása. Ugyanez mifelénk még az urnamezős vándorlás régészeti elnevezés 

alatt fut, hiszen az itt vándorló népek etnikai összetétele egyáltalán nem biztos. Itáliában 

lassan nevesíthetők az etruszkok, és a velük rokon Pó-síkságon élő népek. A Kárpát-

medencétől a Volgáig egyre inkább összefüggő kultúrájú terület alakul ki. (Kijatice, Észak-

kárpáti, kimmer, szkíta, szarmata). Ebből is kiolvasható a kimmerek és szkíták első 

nevesítése. Északon pedig a finn-permi, és uráli (sigiri) rokon népek helyezkednek el. 

Továbbá jól körülhatárolhatóak a protoszláv és balti népek területei is. Mezopotámiában az 

amurruk térnyerése egyre nagyobb, megjelennek dél felől a rokon arámiak is. A kevert asszír 

népesség lassan megerősödik. A korábban nagy kulturális fokon álló sumérek végleg 

"eltűnnek", vagy felszívódnak (mindenesetre kultúrájukat átadják), vagy ami valószínűbb, egy 

részük északabbra húzódik a távolabbi rokon hurrik irányába. A politikai helyzet alapján mind 

a sémi arámiaknak, mind a kevert hettitáknak, mind a hurriknak (Mitanni), a kaukázusi 



urartuiaknak és az elámiaknak is önálló államiságuk volt. Ezen kívül (lehet, hogy csak a 

nagyhatalmak ismeretanyaga alapján) az államalkotó tényezőknél jelentkeznek már a nem 

mezopotámiai, kisázsiai akhájok is. 

 

 
 

 
 

Történeti térkép Kr.e. 900-800 között (22.11. ábra). Az időszak fontos számunkra, 

mert a későbbi, vallással kapcsolatos fejezetben katalizátorként, vallásalapítóként fellépő 

sztyeppei és iráni (perzsa) népek megjelennek a térségben. A legfontosabb a médek és a 



párthusok közeli rokonnépeinek letelepedése, beáramlása. Velük a mezopotámiai térség 

újszerű kultúrát, társadalmi berendezkedést kap. A médek a hurrik és asszírok 

szomszédságában, míg a perzsák délen telepednek meg. A kiragadásszerűen bemutatott 

időszakokhoz képest újdonság Babilon felbukkanása (a térképünkön), amely legalább ezer 

évig meghatározza a térség politikai képét. A párthus-méd vándorlással egy időben a 

Pontuszi-sztyeppén megerősödnek a szkíták, és lassan bekerítik, beolvasztják a kimmereket. 

Mellettük a Balkánról lassú trák vándorlás figyelhető meg. Európa közepén több hullámban 

folyik az indoeurópai népek szétrajzása. Az úgynevezett proto-kelták elérik az Ibériai-

félszigetet, a Kárpát-medencében pedig a Dunántúlt és a Tisza alsó folyását. Valószínűleg a 

kelta csoportok mozgása a germán népek déli előnyomulásának hatására történik. Közép-

Európa nagyobb térségében pedig a késő Lausitzi-kultúra virágzik, kevert népességgel. 

 

 
 

Történeti térkép Kr.e. 700-600 között (22.12. ábra). Térképlapunk azt a jelentős 

történelmi mozzanatot ábrázolja, amikor először jelenik meg a Kárpát-medencében nevesített 

sztyeppei nép, a szkíták (mint láttuk, már ezt megelőzően is, kicsit korábban is ez volt a 

helyzet, csak homályosabb, kultúra elnevezéssel szerepeltek lovasnépek). Ugyanekkor a 

hatalmuk csúcsán lévő szkíták dél felé is terjeszkednek, és megszállják a Kaszpi-tenger 

partvidékének egy szakaszát (a későbbi Atropatenet), ami majd a történelem folyamán még 

több rokonítható népnek lesz a hazája (kimmerek, és később az úgynevezett szavárd 

magyarok). A másik nagyon fontos esemény, hogy a Fekete-tengertől északra összeomlik a 

kimmer uralom, és a szkíták fennhatóságát elismerni nem akaró csoportjaik részben 

Kisázsiába, részben pedig a Kaukázuson túli területre, a már említett térségbe, az Urmia-tó 

mellé vonulnak. Ezekkel a mozgásokkal kialakul a Kaukázustól délre egy olyan terület, ahol 

gyakorlatilag összefüggően lovasnépek telepednek le (médek, szkíták, kimmerek, párthusok). 

Ezt az átrendeződést kihasználva Asszíria eléri politikai határainak legnagyobb kiterjedését, 

ugyanakkor a görögség megkezdi az egész mediterrán világra kiterjedő városalapítási 

tevékenységét. Az ezt az időszakot követően alapvetően meg fogják határozni a térség 

történelmét (Méd- és Párthus birodalom, és részben a perzsák), továbbá nem lehetetlen, hogy 

a későbbi magyarság egyik összetevőjét is kereshetjük közöttük (lásd a korábban említett 

szavárd magyarok, mint maradék kérdését). A helyzet Európa többi részén igazából nem 



változik, talán az első politikailag is valószínűsíthető egységes hatalom a Közép-európai 

Hallsatt-művelődés. Ennél azért is feltételezhető a politikai egység, mert kulturálisan nagyon 

jól körülhatárolható, de etnikailag heterogénebb alakulatról van szó. 

 

 
 

Történeti térkép Kr.e. 300-200 között (22.13. ábra). A többiből kiemelt időpont a 

Makedón birodalom bukása utáni időszakra vonatkozik. Nyugat-Európában a belga törzsek 

átkelnek Angliába, a germánok a rokon keltákat Közép-Európában részben beolvasztják, 

részben nyugatra való vándorlásra késztetik. A keleti germánok már elválnak rokonaiktól, 

lassan megkezdődik a szláv népek lassú előrenyomulása is. Számunkra jelentős mozzanat a 

szarmata hatalom megerősödése, ami ahhoz vezet, hogy a szkíták beolvasztása megkezdődik. 

Rokon népek lévén, ennek nagyobb népvándorlási hatása nincs. Kisázsiában a kimmerek az 

átkelt kelta csoportok hatására veszítenek területükből, hogy lassan hova húzódnak, nem 

tudjuk. Mezopotámiát elözönlik a sémi arámiak, magukba olvasztva az amurrúkat és a még 

ott külön élő akkádokat. A többi nép helyzete változatlan, csak a párthusok nyernek kissé 

nagyobb teret etnikailag is. Politikailag a Makedón birodalom búkása után vagyunk, mikor is 

az utódállamok vívnak területszerző harcokat egymással. Számunkra fontos momentum, hogy 

a térségi szkíta, méd és kimmer csoportok sokáig élő, önálló független államot hoznak létre (a 

korábban említett Atropatene). Ugyanekkor Róma hatalma Itáliában teljessé lesz, megveti 

lábát a görögség között is. A másik nagyhatalom, Karthágó pedig a Földközi-tenger nyugati 

medencéjében hatalma csúcsára érkezik.   

Történeti-politikai térkép Kr.u. 100-150 körül (22.14. ábra).  A térkép-fedvény a 

Római birodalom fénykorában ábrázolja a kontinenst. Megindul dél és nyugat felé a germán 

népek lassú térhódítása, míg a keleti-germánok gyorsabb vándorlása is kiteljesedik. A 

birodalom határai a legmesszebbre terjednek ki, a Limes mellett felsorakozott germán népeket 

csak a Kárpát-medencében törik meg a sztyeppei szarmaták. Az egész pontuszi térség a 

szarmaták fennhatósága alatt van. Dél-keleten a szintén lovas nép párthusok jelentős 

birodalmat alakítanak ki, ekkor vannak fénykoruk teljében. Hatalmuk a saját erőn kívül főleg 

a méd és a szkíta csoportokra, valamint a maradék hurrikra és kimmerekre támaszkodik. A 

későbbi fejezetekben látjuk, hogy ez a párthus hatalom és kulturális befolyás a vallási életre is 

nagy hatást gyakorolt. Birodalmuk mintegy ötszáz éves fennállása alatt folyamatos harcot 



vívnak Rómával és a délnyugati népekkel. Máshol, a Római birodalom területén jelentős 

népmozgások nincsenek, de megindul főleg a nyugati térségben egy lassú ellatinosodás. 

 

 
 

 
 

Történeti-politikai térkép 400 körül (22.15. ábra). A kiválasztott időszak a párthus 

hatalom utáni legjelentősebb politikai képződmény időszaka, a Hun birodalomé. Ekkor 

tovább folyik a germán honfoglalás, bejutnak a Római birodalom területére. Már jól 

lehatárolhatóak a nagyobb germán népcsoportok, gyakorlatilag történeti és régészeti 

adatokkal pontosan nyomon követhetők. Keleten kisebb-nagyobb csoportjaik a Fekete-tenger 

vidékéig vándorolnak (gótok).  Az Ibériai-félszigeten a latin-kelta-ibér népek lassan 

összeolvadnak. Iránban és Mezopotámiában a feltőrekvő perzsa nép hoz létre új birodalmat, 

ráépülve a párthus államszervezetre, kultúrára, vallásra. Szíriában és a mezopotámiai síkságon 



először megjelennek az arabok az eddig túlnyomórészt arámi lakosság mellett. A legnagyobb 

új politikai alakulat azonban a hunoké. A hunok etnikai hovatartozása kérdéses, egyaránt 

tartozhatnak a szarmata rokon népekhez, és az Európában ekkor megjelenő türk népekhez is. 

Talán valószínűbb az előbbi, hiszen korábban a hunokhoz köthető állam a párthusok 

közvetlen szomszédságában, az Aral-tó és a Kaszpi-tenger vidékén volt. Mindenesetre a 

Volga vonaláig ekkor már a türk népekkel kevert népesség lakik, és a következő századokban 

villámgyorsan tovább terjeszkednek nyugati irányban. Maga a Hun birodalom jókora részt 

szakított el a rómaiaktól, és kelet határa körülbelül Európa határaival egyezett meg. Ez szintén 

a helyi gyökereket valószínűsíti, mivel számos, a Kárpát-medencében, vagy a körül élő népet 

sikerült szövetségbe tömöríteni. Míg egy erőszakos külső támadássorozat (ami egy teljesen 

idegen, külső nép honfoglalásával jár), a térség etnikai viszonyait gyökeresen átalakíthatta 

volna. Ugyancsak etnikai problémákat vetne fel egy idegen népesség hirtelen megjelenése és 

eltűnése is annak ellenére, hogy államuk sokáig viszonylag szilárdan állt. 

 

 
 

Történeti-politikai térkép 600 körül (22.16. ábra). Ismét egy sztyeppei nép birodalom-

alkotása van a középpontban. A térképlap az Avar-birodalom korába visz el bennünket. Az 

avarok, a kárpát-medence nagy részén élő korábbi szarmata lakossággal együtt, az itt lakó 

germánokat bevonva alakítják ki birodalmukat, amely egészen a Dnyeperig terjed ebben az 

időben. Etnikailag ők sem behatárolhatók pontosan, mivel írásos emlékeik (rovásírás lévén) 

olvashatók akár türkül, de akár magyarul is. A képet bonyolítja, hogy főleg a későbbi időkben 

kulturális szokásaik is kevertek, jórészt megegyeznek a későbbi magyarokéval. Mindenesetre, 

mikor ilyen néven megjelennek az írásokban (meglehetősen kevés forrás utal rájuk és a 

nevükre), tőlük keletebbre a pontuszi sztyeppen ekkor már türk-bolgár állam virágzik, ezektől 

keletre, a Volga mentén pedig feltűnik a kazár néven ismertté vált türk népesség. Európa 

nyugati felén eközben befejeződik a német népek terjeszkedése, a frank-kelta keveredéssel 

létrejön a francia nép etnikai alapja. Megkezdődik a germán angolszászok beáramlása a Brit-

szigetekre. Nagyon felgyorsul a szlávok vándorlása. Ez keleti irányban mindenképpen 

megmagyarázható, a korábban gyéren lakott térségeket a földművelő népesség viszonylag 

gyorsan birtokba veheti. A déli áramlás azonban még további magyarázatokat igényel, hiszen 

ennek országokon, népeken keresztül kellett történnie, és ennek semmi nyoma nincs a 

történelemben, írásos anyagban nem szerepel mozgásuk. Végül is ebben a korban már 

megjelennek a Balkánon, az avar területeket délről övezve. További nehézség, hogy a Kárpát-



medencében (illetve Magyarország területén) gyakorlatilag régészeti nyomuk nagyon kevés 

van. Nyugati, a korábbi germán területek benépesítése pedig csak azon az alapon lehetséges, 

hogy onnan a gyorsan vándorló keleti germán csoportok elköltöztek. Bizánc és a Szasszanida 

birodalom továbbra is a két fő rivális a Közel-keleten, de már megjelennek kisebb arab 

fejedelemségek is a térségben. 

 

Történeti-politikai térkép 900 körül (22.17. ábra).  Ez az időszak a magyarság 

belépése a történelembe, most már az írásos emlékek szerint is. Európa nyugati és középső 

részén megjelennek a középkorra jellemző népelnevezések, a földrajzi, etnikai környezettel 

együtt. Kialakulnak a német, a francia népek államalakulatai, közéjük ékelődve a még sokáig 

fennálló Burgundiával. Ugyancsak létrejön az Itáliai királyság. Népi változások később majd 

még a gyéren lakott szláv területek németek általi benépesítésével történnek, amíg a lengyel 

és a cseh zártabb tömböket el nem érik. Dél-Európában és Kisázsiában a Bizánci birodalom 

vívja élethalálharcát a mohamedán államokkal. Elveszti nyugati területeit, ahol is az Ibériai-

félszigeten komoly etnikai mozgás mellett megalakul Európa első mohamedán állama. A 

Kárpát-medencében a magyar hatalom megszilárdul, és a határmenti szláv és germán 

csoportokkal együtt lassan a keresztény hatalmak által is elismert államalkotásra készülnek. A 

pontuszi sztyeppen újból felemelkedik a kazár birodalom, a Volga-Káma vidékén is türk 

állam alakul, valószínűsíthetően jelentős magyarul beszélő népességgel (legalábbis később 

magyarul beszélő csoportokat találtak a területen). 

 

 
 

 

A fentiek bemutatásával felvázoltuk azt az adatgyűjtési, szervezési és elemzési 

folyamatot, amely a különböző régészeti, történeti alapanyagok egységes térinformatikai 

rendszerbe dolgozásával, kiegészítő információk felhasználásával történt. Az egységes 

kódolás és geometriai rendszer tette lehetővé, hogy időben folyamatosan tudjuk követni a 

kulturális és etnikai mozgásokat, valamint megkíséreljük meghatározni azokat a népeket, 

népcsoportokat, amelyek a magyarság korai életét meghatározták, befolyásolták, a földrajzi 

környezet és a kulturális kapcsolatok által. 

 



 

2.3. Elemzés, megválaszolandó kérdések 

 

Tekintsük még egyszer át, milyen eredményre jutottunk a térképek elkészítésével, 

illetve értékeljük ki, mi minden következhet ezekből az eredményekből.  Amennyiben a 

korábban említett kiindulási alapokból építjük fel adatbázisunkat, pusztán a kódolással és az 

információhiányos időszakokban és területeken szerkesztési adatátvitellel, akkor a következő 

kép tárul elénk. 

1. A Kárpát-medencétől az Urálig a történelem folyamán a jégkorszak elmúltával mindvégig 

valamilyen fokon, de rokon népcsoportok éltek. Az Alföldet tekintve ez a kapcsolat 

mindvégig megvolt, míg a Dunántúlon ilyen a gyakori nyugati irányú behatolások miatt csak 

időről időre volt megtalálható. Talán ennek, a Dunántúl többszöri (rokoni csoportok általi) 

kiürülésének magyarázatát abban is láthatjuk, hogy már a bronzkortól kezdve innen kultúrák 

terjednek Itália északi részének irányába.  

2. Azonkívül arra is talán magyarázatul szolgál a felállított térképrendszer, hogy a sztyeppék 

felől mindig gyors, és népvándorlástól mentes betelepülés történt az Alföldre. Ez egy teljesen 

idegen kultúrájú és etnikumú nép esetén nehezen képzelhető el. Mindez vonatkozik a 

szkítáktól egészen a besenyőkig minden itt megjelenő, néven nevezett népre.  

3. Tehát a rendszerünk legfontosabb eredménye a széleskörű kulturális (talán etnikai) 

kapcsolatok kimutatása az egész térségben (térkép). Legalábbis az összehasonlítás ezt 

eredményezi. Nyilvánvaló, hogy ezeket az adatokat a 90-es évek tudományos eredményeire 

építettük, az esetleges legújabb régészeti-történeti elméleteket, amelyek csak szűkebb körben 

lehettek eddig publikálva, információhiány miatt nem tudtuk beépíteni. 

 

A következőkben néhány érdekes kérdésre hívjuk fel a figyelmet.  

1. A nyugat-európai történészek gyakran az egész sztyeppei kultúrkört az úgynevezett 

indoeurópai kultúrkörbe sorolják. Ebből az következne, hogy a jégkorszak után mindenki 

egészen Közép-Ázsiáig indoeurópai volt (a Manics-árok lehatárolta a kaukázusi népeket). 

Azonban így nem lehet megmagyarázni akár a szkíták görögök szerinti teljesen idegen 

nyelvűségét, vagy akár a korai hattik vagy hurrik etnikai különállását. Emiatt előszeretettel 

szokták az úgynevezett "szigetnyelv" teóriát alkalmazni, ami természetesen nem lehetséges a 

kisázsiai körülmények miatt.  Nem beszélve a még korábban a térségben élt sumérekről. 

2. A fenti kérdések megoldhatók viszont dr Fodor István elméletével, miszerint az uráli és a 

déli indoiráni népek kölcsönhatása hozza létre az andronovói kultúrát, ami kiindulópontja lesz 

a későbbi sztyeppei kultúráknak. Ez esetben még az is megengedhetővé válik, hogy szegről-

végről a térség említett kultúrái mégiscsak rokonok lehetnek, de akkor ebbe az úgynevezett 

finnugorok, a mezopotámiai lakosság (5000-2000 között) is beleértendő. Erről az 5. 

fejezetben még részletesebben szólunk. 

3. Újabban főleg olasz nyelvészek felvetették az úgynevezett "etruszk-magyar 

nyelvrokonság" kérdését is. Ha megnézzük a kialakult kapcsolatrendszereket, akkor ennek 

elvi akadálya nincs is. Természetesen nem kell konkrétan a magyarokra gondolni (hiszen a 

sok probléma miatt konkrét területi elhelyezkedésüket nem is vizsgáltuk), hanem az évezredes 

betelepülések, kulturális és talán etnikai kapcsolatok létrehozhattak egy olyan állapotot, hogy 

bizonyos etnikai-nyelvi rokonság miatt a későbbi etruszk és a még későbbi magyar mutathat 

hasonlóságokat. Főként, ha itt elfogadjuk a "finnugor" nyelvészek azon álláspontját, miszerint 

az ugor nyelvek már Kr.e. 2000 körül biztosan elváltak a többi (finn, permi, stb.) nyelvektől. 

Nyilván, mivel térképeink azért más összefüggéseket is mutatnak, bele nem kontárkodva, de 

elképzelhető egy sokkal tágabb körű nyelvrokonság is.  

4. Végül megemlítendő a szkíta-avar-magyar kérdés feltehetősége is. Ez esetben is csak azt 

lehet segítségül hívni, hogy a különböző betelepülések igazából erőszak nélkül folytak le. 



Valamint úgymond gyakorlatilag teljesen eltűnt (újabban már részben beolvadt) mindig a 

korábbi lakosság. A honfoglalás kori időszakra ráadásul már ki is lehetett mutatni a korábbi 

lakosság és a beérkezők egymás mellett élését. Ez a helyzet csak két esetben állhat fenn. Az 

egyik a radikálisabb megoldás, hogy ezek a népek erős rokoni kapcsolatban voltak egymással. 

A másik pedig az, hogy az életvitelből is következő kulturális hagyományok olyan erősek 

voltak, hogy igazából nem tekintették magukat élesen különálló népeknek a többitől. Ez 

alátámaszthatja azt is, hogy miért tartjuk feleslegesnek a később nevesített népek pontos 

helyének meghatározását témánk szempontjából.   

 

Tehát néhány fontos megállapítás, amit tovább vihetünk a következő fejezetekbe: 

 

1. Széleskörű, egységes jellegű kulturális terület Közép-Európától Közép-Ázsiáig 

2. Az említett területsáv már a mezolitikumtól kialakul (Kr.e. 6000-től) 

3. A Kárpát-medencébe folyamatos a keleti (rokon kultúrájú) betelepülés 

 

Néhány fontos megválaszolandó kérdés: 

 

1. Mi a konkrét kapcsolati fok Itália és a Kárpát-medence között 

2. Hová tűnnek általában a sztyeppei népek (kultúrák), egy újabb kulturális váltásnál 

 

 

 

 

(FOLYTATJUK) 


