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D 6 N E S  J O Z S g T

- A honfo gla\o magyarok vezdrei
6s torzseik

IrSsu,nk'kal egy olyan k6rd6sre kerresi.irrk v6Jaszt, amely - meglepd m6don - szin-
te fel sem meniilt ,ttjrtenetiudcyrniirn5runkban. Ktizel egykonf rtijrtreineti forrds tan6-
s6ga szeni,nt ,,a tiirlktik (magyardk) hot rtctrzsb6l A}lottak". S,z Arp,5d-kor,i m.agyar
hagyorn6ny ped,ig ,egy6rtelmrien ,,hdt fej'ed,eltrnti szern6'ly".r6l, ,,,h6t kapi;tdny"-
,16l tud. A ;tiirrzs,ek ielsonol,rfuat VII. K'onsztenti'nosz ,b,iz5nci cs,6,sa6rr 4. birofu-
lmn kormdnyzdsrhr6l cimfi mfiv6nerk 40. fejezete bartd,rmazza.r A vez6rnriivsornak k6t
v6ltozata marradt fenn. Az egyik v6ltozatot Anony,rnus Gestdjrinak 6. fejezete 6rizte
meg2, a m6sik v4ltozato,t a kr6nik6k tartottdk fernn. Ennek az ut6b,binak azonoa tre-
vekert n6mileg elter6 sorrendben felsorol6 var.i6nsai ol,vashart6k K6zai Simon kn6-
n,ik6jriibant,il,Ietve a. Kdpes Kr6ni,kdb,wf. Ls,men/e a fujrrzsdi 6s a vea6rek,egyrar{nt-he
tes sz6md,t, '6s ad, az,e,gytk'orri ,megbiztrat6 forrr6sb6l szdwnaz6 6rtesii.lr6et - arnit VIL
Konsztanrti;nosz ld'6zett fejezete rtartalmiaz - ,naiszer.irl,t a fi.lagyaroklndl ,;van fejedel-
me minden tdrzsnek", mag6t6l 6ntet6d6nek tfinik a k6rd6sfel ev6s: mely vezn$.
illtak az egyes ttirzsek 616n, hoggan kapcsothati 6ss,ze o tijrzsn?osor a Dezerneo-
sorokkal'. Miel.6tt Sttekintenenk a probl€rna mqgoldas6nak eddigi kfs6rleteit, tib-
l6zatban kcizciljiik a fennrnaradt ndvsororkat:

16 fordulata: ,,a het fejedelni r
'h6trnagyar' azt, jelenten6, ho6r
deti jelentes, j6l mutatja rn6* r
a tdrzsek sz6"m6t, 'tokuz oguc
tatar' (tr,arminc tatii-r)7 vagy €ru
sz6 'onogur' (tfz ogur)B €s ttrdg
magyar' is ebbe a sonba fuil

Felm,eriilt kutartdsrmktsn, h
nem csa,l< egy mesds, mitihrs I
hqgy az eur6pai n€pek az mog
stb.).,ismernek berrniidketi e6 a r
att ellentmondds van a 'h6baf

gyan fel kell oldani. Ennek ts.
n:rirlvrim,itjuk.e Hogy a Woldie
V6ko'ny G6,bgr ereddn€nyei, nnt
gyarok, vagyrs a 'h6trnagyat' |
Vagyis sernrni szii,k*g ninc*n a
tesstik. Er6sen a hetes szliim elfi
n6v szerint felsorolj'a a h6t t6lz
maradrt a K6rp:it-medence map:

Teh6t van egr teljesnek es
vetsdg ittirzsei,r6l, azonban fqrir
6s a rnagyar hagycndny Y€zA:n
juk a ki,rzsn6vsorhoz. Egretlen I
den bizonnyal kapcsolatc a'u
Eszerint a 'h6tmaglar' tbrzsdr
igy az qg.esz tiirzssziive*s€g 616
fiirzs 616n. Ebb6l a lo'gik5bdil kii
az Arp6do,k t<irase volt a "rFgf
szetesen j6, Am Konsztantiaro
16l ...") a rniagya,r ttirzsszovetsdg
Ezt a t6n1.t, rr6e Arp6d d€ftn
nosz magyarrolc6l sz6l6 inforri
rint ink"ibb Levedi nemetsfoEc
kat.

Mint l*tni foCjuk az eddigi
kiviil jelent6s szerepet bpd :
vez6rrel kapcsolatba hocott &iil
helyn6vk6nft.

Mdg a mflt szizadban lf4
dltal megsz6llt teriilete hsgr
ne az A,rp6dok frjrzse- & Gern€r
to6t elih6pzel6ssel, ,i$ethrc aazal c
az Arp6dok a,lltak.

Ugyancsak a helynevek atq
Gydrgy: ,,Abb6l, hogr a Duna j
j6r, Tolna 6s Baranya megtebcl
kezterthetiink,. hogy ez lehetett I
ja azt is, trogy egy m6sik ve&,
veles6ben hi,maszkodik a 'tarjin

tiiras felsorol6s6ban a kdz€pei I
csak egy-egy ftirzsrck rhrffi w
rfi megoldrisi kiserlettel is laHn

Fdldes P6ten a kiiliiobda6 rr
dani, ho,gy A,non5rrnus listij*, a r
ban fennrnaradt n6vsort ugt@

1. td.bldzat

K6rd€siink megvii,l,aszolisa-t majdnem trehetetlenn6 teszi, hqgy a kizsnevek a ura-
gyar krdooikdsokn6l nem szerepelnek, igy kiizvebleuriil a forr6,s,ok atapj6ri nem rur-
tathatunk ki tii'rzs-vez6r kapcsolatot. Hogy a ttirzssziivetsdg e,rnl6ke rn6gsem trint ef
nyorntalanul, Anonymtrs Gestdjdnak egy helye jelzi, ahol ,a honfo€lal6 nu€yar*
n6pneveke'nt ernliti a 'h6hnagyart'-t.5 lgaz a Gesta mds'helyein alland6arn visszatF-
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VII.
Konsztandinosz

40. tujezet

Atrronyrnus
d. fejezbt

Kep,es Kr6nika
28-34. fejezet

K6zai
27-33. fejezel
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ny6k

m'egyer

ki.irtgyarm.at

iarj6n

jen6

k6r

keszi

A,lrnos, Arp6d

El6d, Szabotlcs

Kiiindii, KunszAn

Ond, Ete

Tas, L6l

Huba

Torcny, ll,arka

Arpiid

Szabo,Lcs

Gyula

Kilnd

Lel

V6r,bulcsri

Ors

Arpdd

Szabolcs

Gyu,Ia

Ors

Kiind

L6t

V6rbulcsri



16 fordulata: ,,a h6t fejedelrni szern6ly, aki a h6frnagyar nevet viseli". (vagyis a'hdtmagyarr' azt jelenten6, hogy h6t vez6r.)o ezonban, hogy m6gis a n6pn6v ii ,r"-
det;i jelentes, j61 mutatja mas no,miid rtdrzssz<ivetsdgek elnevez6se, metyetben Seizita tcirzsek sz6;m6t, 'tokuz oguz' (kilenc oguz), ,on ak' (tiz ok, tkp. tiz nyil), 'szekiz
tatSr' (harminc tatdr)?^vagy 6ppen a m,agyar n6p kialakul6s6,b,an-nagy sz,erepet j6t-
sz6 'o'nogur' (tiz ogur)8 6s nre,g folytathatn6nt. wyitvanvalonak trinik, rro,gy-a 'h6t-
magyar' is ebbe a sonba tiartozik.

Felm'ertilt kutatdsunkban, hogy a h6t nem a torzsek val6di sz6rna lenrne, ha-
nem csak egy mesds, mitikus sz6rn. A gondolat h6tter6ben term6szetesen az i,;'l,
hqgy az eu,r6prai ndpek az snorgur n6vb6l k6pzett neveken (u.n€ar, vengr, hongro,is
stb.) ,isrnerrnek ben'niinilagt, 'ez ra n6pn6v ped,ig tiz ogur (,lrkp. tliz ,tarzs) jel,eintgsu. imi-
att ellentmoindds van a ,h6tmagyar' 6s az 'onogur' (tiz ogur) k6ztj,tt, am,it valaho_gyan fel kell o'ldani. Ennek k6zenfekv6 m6dja az, lnagy a hetes szdrnot mirtikusnak
n;zirlv6nitjuilr.u Hogy a mregoldd,s,nerk ,nerncsak ez az ecy rm.6djra k6pzeilthe,t6 ed, jelzjk
v6kony G6,bqr ered'm,6nyei, melyek szerint az ,onogur' etnikumot a honfo,glal6 ma-gyarok, vagyis a 'hdtmragyar' ttirasszijvets@ n6pe a K6rp6t-medenc6ben tal6trta.10
Vagyis sernrni srzri,ks6g nincsgn ar-ra, hogy a kot n6p tij,rzseiire,k a sz,6rn6t <isszeegyez_
tessiik. Er6sen a hetes szdm elfogad6sa mellett odl ^, is, hogy vII. Konsztantinosz
n6v szeri'u-�t fe'lsorolj,a a h6t ttirzset illetve val,amernnyi tcirzs n&e he,tyne,v6 rt fenn-
maradrt a K6rpdt-medence rnagyarok l,akta eg6sz teriilet6n.

Teh5,t van egy teJjesnek 6s hitelesneh tfn6 n6vsorurnk a 'h6trnagya,r, tdrzsszci-
vetsdg tcirzseir6l, azonb,an forrdsunk egyik t<irzsn61 sem nevezi meg annak vezdr1t
6s a rnagyar hagyoimdny vezdrnevsorait pusztdrn a hetes szdrn alapjdn kapcsolhat-juk a ki'rzsn6vs,orhoz. Egyeuen fog6dz6nak az trj.nik, hogy a 'rnegyen, tcirzsn6v rnin_
den bizonnyal kapcsotratos a 'magyar' n6pn6vvel, r"rruk-rnugus langrenori alakja.rr
Eszerint a 'h6tmargyiar' tcirzsszijvets6g vezeft6 tci'rzs.e eredetileg u ,megyer, lehetett,
igy az qg6sz kirzsszrivets6g 6,16n rill6 'eis6 fejedel"-' ,r"*"J*oge aii a ,megyer;
ttirzs 616n. Ebb6l a logikri.b6l kiindu,lva sokak sz6,m6ra nyilv6nvalO,na* t6xzo6t, ttogy
az Arp6dok tdrzse vo'lt a 'megyer'.l2 rtt kell megj,egyezniink, hogy a Iogika term6-
szetesen j6, 5rn Konsztantinosz JB. fej,ezete szerint (,,A tiirktjk 

'n6p6,nek 
eredet6-

16l . . .") a rnagyar tcirzsszcivets6get 'Leved.i szervezte rneg, aki az ,,els6 vajda volt".ls
Ezt a trnyt, rn6g Arp6d d6dunok6ja, Torm6s sem tagatta, akit6i VII. Konsztanti-
nosz mq,gyarro'kr6l sz6l6 inforrn6ci6it szerezte. Vagyi;s eszerint a goindo,l,atmenet sze-
rint inkribb Levedi nemzets6g6,t sejttretjiik a ,megyer' ttirzs 616n, mint az ArpdJo_
kat.

Mift l6hi fogjuk az eddigi vdlern6nyek ri,ttekintes6n6l, a tdrzsn6v etimol6girij6n
kiviil jelent6s szereqret kapott az a szempont, hogy az ad,olt kutat6 6ltal egy-egy
vez6rrel kapcsro'latba hozott rteri.ileten el6fo,rdul-e vagy sem a felt6telezett trjrzs nevl
helyn6vk6n,t.

M6g a mflt sz6zadban Nagy G1'ul,a vetette fe1, hogy a szerinte Arpdd tdrzse
dltal megsz6llt tertilerten 'rnegyer' helyneveket tal6.Iunk, 

-igy 
a ,megyer' tiirzs le,n-

ne ,az Arpddok rtiirzse. Ez fter,m6szertes'en j6l risszhangban volli ia vezet6 ;trirzsr6l atrko-
tot't-elik6pzel6ssel, ril,tretv,e 'ar-zal a felt6te.Iez6ssel, hogy ra ,trirzsszcivdtsqg 6l6n kezdett6l
az Arpddok 6,tltak.

Ugyancsak a helynevek al,apj5,n juto'tt mer6berr ellent6tes v6lem€,nyre Gytjrffy
Gyiirgy: "Abb61, hogy a Duna jobb partj6n, rahol Arprid fel es a'16 v6ndorott, (ne-
j6r, Tolna 6s Baranya megy6ben), egyedtil a Tarj6in helyn6v hi6nyzik, arra kiivet-
kezte,thetiink, hogy ez lehetett Arp6d t<inzse, a krizponti t6rzs." Iieheb6gesnek ta,rt-
ia azt is, hogy egy mdsik vezdr, Kursz6n nemzetsdg6t is ez ,a tti,rzs tartotta e1.15 Er-
vel6s6ben ta,rnaszkodik a 'tarj6n' kirzs,n6v eti,rnol6gidj6n tril arra is, hogy az a ;n6t
t<irzs felsorolssdb,an a k<iz6ps6 helyen 6ll. Mig Nagy Gyuia il,tetve Gydrffy Gy<i,rgy .
csak egy-egy f<irzsrnek rtud,ortt vez6r't tal,6lni, addig az ut6bbi 6vekbem k6rt terljeskO-
rri megoldiisi kis6rtettel is tal6lkoztunk.

Fiildes P€ter a kiiliinb<iz6 vez.6rn6vsorok kdzti alapvot6 elrt6€st pzzsrl yfli fs]o,]-
dani, hogy A'nonyrnus listrijSrt a szem6lynevek felsor,ol:is6nak tartja, mig a kr6niluik-
ban fennmaradt n6vsort ugyanezen szem6lyek m6lt6s6gnevelnek ietintn.lo Eszerint a
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h6t vez6r h6t kii,l,it{nbitz6 'rn'6lito's6,got virselt vol,n;a. Nagy k6,r, tr,ogy a h6t fel:t6tele-
zett m6lt6sdg kiiztil n6gy esettben azok l6tez6s6re kital6trdjuk szerllennes 6rvel€dn
kfviil semrnilyen bizonyi,tekunk sincs,. A fo,nr6sok tr,allgatasdn tfl e,llentik sz6l az
is' hogy Konsztanrtinosz szer, nrt kifejeze,tten hiirom tcirzsszdvetsdgi m6ltos6g l6te-
zett.l7 Fdldes ezt az egyesitett vez6r- 6s m6lt6sfun6vsort veti iissze azt6n " iti.^.*
fetrsoro15,s6val eis jut ttovdbrbri rnesszenr,en6 k<ivetk,eztete€ekne. Gyrlrffyh,ez ha,sonll6an a
ttjrzs,ek el6kel6s6gi sorrendjdt rigy k6pzeli e! hogy a n6vs,orbran kriz6pen 6116 'tarj6n,
a ,legel6kel6b,b.18

Herenyi Istviin etrgondol6s6nak l6nyege az,, hogy a tdrzsndvsorrt 6s az Anonymus
5'ltal 'hragyom6inyozott vezerrndrvsorrt egynaas rneltr6 rarkvis, rnegkepj,ulk iaz ,<isszefi.igg€st,
miv'e,l ,egyik 'n,6vsor sem vdledlenszerri ,fehsoro 6st rtartal,rnaz.le Azontban a v6[em6-
nyfln'k szerint helyes alapelvet ktivedkezertleni.il alkalm,azza. A hagyorn6nyos me-
gyer:Arp6d azon'osit6s hat6s6ra, illetve a Gyrirffy 6,Ital felt6telezett tarj{n-Kurszin
kapcsolat kedveent el,:ter Anonymus sorrendj6t6l.

A val6szirnris'ithet6 megold6s kulcsa v6lermernyi.ink szerlrlt l6t dologban rejlik:
1. A n6vso,rork jellegenek helyes 6rt6ketr6se
2. E�gy olydn vez6rndvsor rneikonsrtrual6sa, ,amely tisszwelheit6 ra 10. ,szrizadi tiirzs-

n6vsorral.
A rr,6'rsorok j,el,leg6nek ,h,elyes 6ntelm,ezes,6t ,abban ,l,rirtjuk, hogy ezek rang 6s etd-

kel6sig szeri,nti. felsorold,sok vo,ll'oak. J6 ;ania!6gi,6[< ,m,utatjdk, ihogy a rromrAdokrnri,l elsd
ttirzsnek lenn'i llango't jelentett. A "tokuz qguz" t<irzssz<ivetsdgnel a tijrzsn|osor 6lin
a kagSn tiirase 511.20 De nerncsak a kirzsek, hanem a vezetdk felsonolAsa is 52ig666-'an 

a rangsorrendet k<i_veti, Ki.il tegin or,khoni felirata pl. igy kezdodik: ,,frn, ai fu-
Istenhez haso,nl6, az Egt6l szi.iletett ttirk Bilg,e kag6n ebben az id6ben unalkodtam.
Szavairnat hallgass,ritok v6gig el6szcir is tri, fiatalabrb testv6reirn 6s fi,airn, s vele*ek
egyiitt minden nernzots6gern 6s nepem. Jobbra ti, sadapit b6gek, ba,lra ti, tapkranok
6s bujruk b6gek, harminc tat6roh. . ."21

vnrgyis a sornend: e kra,grirn rnemzets6g,6ndk tagjrai, a j,ob;bra rlev6k, a batrra lev6k,
v6giil a rnegh6dotrt rn6pek vezret6i.'

Teh6t ia f'elsorotr6sork n.eln a had,nendben elfogi}alt helyet ttiilcrrizik, ,nirncs okunk
a tiirzsn€vsort rigy felfo,gni, ho,gy' az jobbr6l bralra, valgy ba,lr6l jorbbra haladva adja
meg a 'trirzsek harrcosainak csata,tdren vagy t6,borozasrkor elfoglalt hely6t.

Hogy els6 kirzsn'ek lenni rangot 6's megbecsiil'6st jeLentett, Konsztantinoaz 3g.
fejezet6b6l ls tudjuk, aki a kabarokr6l irjra: ,,a h6borrikban leger6sebbeknek 6s
legb6trabbaknak rnutatkoztak a nyolc tdrzs kdziil, 6s tr,rib<rni'barn eldl j6rtak, az els6'tiirzsek rangjdra emeltek 6ket"22. Nern v6Jetlen, hogy a 40. fejezebbetr (A kabarsk 6s
o tiirkdk tdrzseir6l) nr,irndenr egyes trirzsn6l megadja annak sorsz6rrn6t: ,,Els6 a kaba-
*+l"k a... tiirzse, m5sodik a Nyeki6, harneadik a Megyeri6..." 6rdekes,inagy u
ut6lag csatlakozo,tt kab'ar,ok sa,erepeJnek a tiirzsndvsor etrei6n, ped,ig p6r szdval az
id6zett kedvez6 min6sitds el6tt a cs6sz6,r ,,holrni kabarrol<nak" tilu,lfilta 6ke6.zl F€rlte-
telezziik, hogy a csattrakozott n6pek az ,,els6 fejedelem" ellenr6rzrese ali keriiltelc
Konsztantiposz, ha nern akarba megbontani a h6t magyar ttirzs felsorolas6t, tkp.
k6t rlehetdseg ikdztitt vehszthaltdtt, vag}/ a h6t rmraglrar rtdrzs el6, vagy rmiig6 ,teszi a
kabarokat. Az eldbbi rnegoldast vdlasztotta, valoszinfileg ,a jetzett okb6l, teh6t mert
k6zvetlen0l a tii,rzsszdvetseg feje, ,az ,r€I$6 iejedel,em', rendelikezdse arl6 tartozta&
aki mindren rbizonnyal - $ifuk rtanral6girltlbql l<,<ivetkeztetver4 - valanlelyik fira r6v6n
kor,mdnyozta 6ket.

A vez6rn6vsorokn'ak is eat a logik6t kel-trett kdvetni. Hogy a mragyarok a ve-
zdneiket rqng szerint'i sorrend,ben,enalegetft6kn azt h,atd,rozottarn rtudj,tr,k Konsztanti-
'nosz!d\ a&ii ,az ,infonmrdci6irt olyan nu,terutirkus gnaberel<tol szenezte, rninrt ,,bar5t"-j6-
!6t_r Arnad d6dunokrii6t6l rormr4,s (,,Ternmacsu") hercegt6l 6s ,,'nuriri,a" harrnadik fe
jedelmet6l, Bulcsritol.

A ktivetkezdket tudjuk rneg:
,,Els6 fejtik az Arpd.d, nemzetsEgdbdl sorbran kiivetkez6 fejedelern, 6s va,n k6t md-
sik is, a jita 6s a karcha, a,kik bir6i tiszts6get viselnek; de van iejedelrne minden
tiirzsnek is.
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Tudnival6, hogy a jiJa es a kar
"a jila. . .. nagyobb a l5salini
,,Termacsu, aki a nr,imap j6tt fr
chdjAval.
Tudnival6, hogy Bulcsri, a karct

Ogy v6lem mindebb6l k6t t
1) a ,,ii,la" a mdsodik fejedeler
egyes vezdri csaladokban iir6kl(

Pensze ez nem jelenti azl )
alakuld,sdig ugyamaz a csal6<l b
az ,,el,s6 fqjedelrrli" rang, arnely
tokolt. De a ,,'m5sodiik fuiedete
nemzets6g66 lehetett, mig a 10.
a ,,,nagyobbik" Grul6t taliljrrk,
a hongfoglal6 T6t6ny vez6r uno

Te,h6,t k6zonfekv6nek trinik
deJem", mrisodik helyen a *m*
jedelem" 6llt 6s 6ket ktivette a

Ha megn6zztik a r6nk rrrara
sorok e.ls6 herlyen szerep€L ezzel

Az egykorf fonrdsok adatail
be a gyula (,,mdmdik fejedelel
hangban varL az, hogy Anonym
azon a helyen tetui,t ahol a kri

Viszornt a l€t els6 rnelt6si€
6rfive Gyrirffy Gycirgy 6rs€ive{
fejedel,em vol't (Ar,p6d utclja a
n6vson mdsodik hely6n szcrepler
vetke:zm6nye, aki dsszet6veszte&
lalt hellyel. Megkock6ztatjuk a j
a,,,regd'sdk csa.csog6 6nekdb6l-{
rol6s6t. Az 6 vez6rn6vsor6bm c:
mik6pp sem tekinthetd Arpdd
16.l Konsatantinosz irja, hog.{q
nesen kOvetkezitrq hogy a felje
lem ('els6 fejedelem) utda 6 w
tr6ntirrik<is.2e Mivet Szabolcsrri,l
alatt ugyanosak trdniirtikm vofr
6 tsolt oz iititdik helgut. Mive{ a
szSzad kiizepi vezdwevehet cart
dik helyen szinten L€l enf (Aao
a h6t magyar ttirzs ktiziil nmrc
fejedelmi nernzetslg vezetese al:
L6l ut6liagos betold6snnl egr h
csa m6don, taLiLn leszirmaa&ai
mus eUelejtette szerelr€ltehi a
z6rdnek, Konsztaxrtioosz egrik t
feknen6jet. Pedig ha valakirfl_
paszkodott nagysdg volt a 10. sr
magyar fui'rzssziivetsdg barmadit
okokb6l va,loszinrnnak ,tfnrik' ho
kareha-csal6d honfoglal6skori k€
hogy Konszianthlosz szerirt a a
tokl6 nemzets6gek tagiai kdzc'
rn6ltosfu ttir:tenete bi.zmyitai Xd
m6ltos6g birtoklSsa Sknehetett



Tudnival6, hogy a ji,la 6s a karcha nern tulaJd,onnev, Llanerrn m,6lt6s6g."
"a j i la.. . .  nagyobb a karch6n6l"
,,Termacsu, aki a rninap jiitt fel Bulcsr.ival Turkia tr,arrnadik fejedelm€vel 6s kar-
chdj6val.
Tudnival6, hogy Bulcsli, a, karoha, Kalinak, a karchdnak a fia. . ."25

Ogy v6,le'm mindebb6l k6t kdvetkeztetes ad6dik:
1) a,,ii,Ia" a masodik fejedelem m61t6s.5,gn'eve;2) a lorzsszcivets6gi m6ltosdgok az
egyes vez,6ri csal6dokban or<ikl6dtek, az ArpSdokn6l 6pprigy, mint Bulcs;ri6ilordl.

Persze ez nem jelenti azI,, hogy visszarrlen6leg is eg.6szen a tiirzsszidvets6g meg-
alakul6s6ig ug'yarnaz a csal,6d binboko,lta vo,Ina az egyes tiszts6geJret. J6 pdlda erre
az ,,eJ.s,6 fe'jedel'r4i" rang, amelyet az ArpSdokat rnegel6z6en Levedi nerrnzetsdrge b,ir-
tokolt. De ,a ,,,m6sodilk f,ejred,erl,em", a rgyule m,6,lrtosdg is a ,hon,foglalriskor KurszSn
nemzets6g66 lehetett, mig a 10. szAz;afl. ktizep6n ugyanezen a poszton Saro,lt apj6:t,
a ,,nagyobbik" Gyul6t tal,Sljuk, a:ki az Anonymus,nSl m,eg6rz<itt geneol6rgia szerint
a hongfoglal6 T6t6ny vez6r unok6ja volt.

Te,h6,t k6ze,nfekv6nek tfnik, hogy a vez6rndvsorb,arn els6 helyen az ,,els6 feje-
deJerm", masodik helyen a ,,mdsodik fejedelem", harmadik helyen a ,,harmadik fe-
jedelem" 5l1f 6s 6ket krivette a tov6,bbi n6gy tdrzst6.

Ha megn6zztik a rdnk maradt n6vsorol<at, akkor azt a 't6nyt, hogy Arprld a n6v-
sorok els6 he,1y6n szerep'61, 'ezzel rteiljes dsiszh,an,gha'n ,l,ev6nrek ,6nt6llerlth,etjiik.

.{z egykorri fonr,asok ad,aflaib6rL kciverlkez6en, rnind,en bizoinnylal Kursz6n ,tdltcj'tte
be a gyula (,,m6:sodik fejedelem") m6lt6s6got a honfo,glalds idej6n,% ezzel ossz-
hangban varrr az, hogy AnonymusnSl Ku,rsz6n a harrnadik helyen szerepel, ugya'n-
azon a helyen tehd,t, ah,ol a kr6nik5k n6vsoraiban Gyula.

Viszont a ,k6t els6 m6lt6s6g k<iz6 ,,betolahodott" a n6vsorp,kba Szabolcs. Egyet-
6rt've Gycjrffy Gydrgy ,6rvoive,l,z7 m,iszerint Szabolcs az Aqp6dot tkrjvet6 m,Ssodik
fej,edel,em volt (Arp6d ut6dja iaa,,eJ,s6 fej,edetrern",m6l,t6s4gban), ri,gyv61jiik, a vezfr-
n6vson m6sodik hely6n szerepl6se valamelyik kr6nik6s j6hiszemri teved6s,6nek a kci-
vetkezm6nye, aki cisszet6vesztette 'az uralkodSsi sorrendet a vez,rlrn6vsorban elfog-
lalt hellyeJ. Megkock6ztatjuk a feltwdst, hogy ez a kr6nikSs Anonyrnus lehetett, aki
a ,,,regiisdk csa.csog6 ,6nek€{bdt"28 hairlftrratta a dics6sfues hoinfoglal6 h6t vez6r felso-
rol6s6t. Az 6 vez6r,n6vson6,ban csak az 6titdi,k helyen szerepel olyan n6v, amely sern-
mik6pp sem tekinthet6 A,rp6d 6s Kursz6n vez6rt6,rsdnak (,,Tas, I.€l apja"). Tas-
16l Konsztantinosz irja, rhogy Arprid unok6ja vo,lt, es fol,sorol6sdmak logik6,jdb6l egye-
nesen kiivetkezik, hogy a feljegyz6s idej6n urralkod6 Eaj,sz ('Falicsi') nagyfejede-
lem ('els6 fejedelem') ut6,n 6 volt az Arpdd-nemzetsdg legid6se'bb 616 f6rfitagja, a
tr6ntiriikds.2s Mivel Szabol.csr6l 6rvek sora wldszin6s,iti30, hqgy Arpdd ur,alkod.Ssa
alatt ugyancsak tr6ndrdkds volt, fel'tessziik, hogy az eredeti h6t vez6r n6vsordrban
6 uolt oz iitiidi"k helyen. Mivel a Gydrffy Gycirgy megdllapitasa szerint3r zrirnrnel 10.
szd:zr.:d kcjzepi vezdnnerveket ltartalrnaz6 ,K6,pes lir,om,i,ka-beli vez6nn'6vsorrb,an az dltri-
dik helyen szint6n LeI all (Anonyrnus saerint Tas fia), vai6szilnrineik 6rezz,i.ik, hogy
a h6t magyar tij,rzs kciziil nerncsak az els6 'ny6k', hanem az <ikjdik 'jern6' is a nagy-
fejedelmi nemzets6,g vezet6se alatt dllt, a mindenkori trdn<ir<irkris ir6rnyitoitita. Tas 6s
L6l tlt6l,ag,os b,etold,5:sr6vAl ,egy honfogrlta,l6 vez6r ki,es'eltt Arnornyrnus rn6vsor6tb6l. Fur-
csa m6don, tal6,n leszS'rmazottainak 13. sz6zadi deklassz6lt helyzete rniatt, Anony-
mus elfelejtefte szerepeltetni a Gest6ban a kaiandoz6 hadjSnatok leghiresebb ve-
z6r€nek, Ko'nsztantinosz egyik t6rgyal6partrner6nek, Bulcsrinak a honfog,Ialdskor 6lt
felrnen6jot. Ped,ig ha valakir6l, akkor r6ia tudjuk, hogy nem egy hirtelen felka-
paszkodott nagysd,g volt a 10. szdmd kiizep6n, hriszen rn6r az apja Kril ('Kali') is a
magyar kirzsszrivets6g harrnadik fejedelmi m6ltos6gdrt tcilttitte be.32 Nemzeddkrendi
okokb6l val6szinri,nrek ttrintitk, hogy Bu,lcsri nagyrapja ,lehetett a 10. sz|zad ktizepi
kareha-csal6d honioglal6sko,ri k6pvisel6je a vez6rek kozcitt. Hangsrilyoztuk kor6,bban,
hogy 'I(onsztantrirxosz szeri,nrt a kiirzsszijvets6gi rn6ltos6goh ijrokl6dttek az azokat bir-
tokl6 nemzets6gek tagjai kozt, azonban mind az els6, mind a m6sodik fejedetmi
rn6ltos6g tiirt6nete bi'zonyiftani lStszik, hogy bizonyos pol,itiikai v6,ltozfuok hatSsdra a
m6ltosdg birto,klSsa 6tmehetett egyik nemzets6g kez6b6l a mdsikba. P6ld6ul az a
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ne:mzetsdg - v6lerndnytink szerint a 'megyer' tijrzs vez6ri nernzets6ge - amely a
9, sz6zadban erede'tileg m'egszervezte a h6t trirzs szdvets6get es Levedi szem6ly6n ke-
reszttil az 'els6 fejedelmi' m6Ltdsdgot birtorllolta, a g. szdzad v6gdn m.6n csak a 'm6-
sodik fejedelern' posztj6t tudhatja mag66nak, hogy aztrin vala,mirko,r Kurszdn 904-
6vi megcil6s6t kijvet6en azt is kdnytelen le,gyen dtadni egy feltcirekv6 nernzets6g-
nek, az fj gyul,a-csal6dnak, T6t€ny rl:esz6r,mrazottainrrak.

Mind'ezzel anra l<iv6nitunlk xdimu,tatfli, hogy nohtaik6zenidkvd ,lenne azt fe.litdfelez,ni.
hogy Szabolcs ;rndiso'drik ,helyne rrarl6 utolagos ,Srtihelyezese rniatt hrarr,irrradik hetlyre szo-
rult Kurrsz6,n, Bu,losri hornfro'grltatl6isk'ofli i6s6t A iharrnad,ik helyr6l szor,irtollta tki, egyalbal6n
nem b;izonyos, hogy irgy tirs vo,It. (Vaigyis, hogy Bulcsri nemzets'6ge m6,r ,a honfogla-
l,6s id,ei6n a ,,'hanmadik fiejed'dlmfi" rrn6lrt'6s69 b'intokosa vol,t.)

Feltetelezztik, hogy a 10. sz6zad els6 k€t 6vtized6ben nagy'a,n6nyrl bels6 hatal-
mi 6trendez6d6s zajlo'tt le a magya,r rtclrzssz<ivets6gen beliil. Val6szinr]nek tartjuk,
hogy nemcs,ak a ,gy,ula', hran'errn ra ,karctha' rnr6lrt6s5.g betriil,tesdben ris v6,ltoz6s ,d,Itlt
be. A rdLnk rnar,adt tdrzsndvi helynevekb6l rlgy trinik, hogy a kdt legvirtilisabb tiirzs
(mivel a legrtcibb helyneviiket is,merjiik), a 'keszi' e.s a 'kdr' lehetett a ho'nfoglal6s
tt't4ni ,id6kben. ,tla ,edd,igi gonrdolatm,emertii.inket eLforgadjuk, raat [<e]r] 6l,Iirtanunl]<, hogy
T6t6ny tcirzse lehetett a 'keszi'. A mds'ik e,r6s nemzets6g dllhatott a 'k6r' t6,rzs 616n,
Bulcslidk csalddja. Ogy v61j0k, hogy Ano,nyrnus sz6,m6ra (tal6n a ,,regdsdk cs,acso-
96 enek6b6l") vil6.gos le,tretett, hogy Huba a honfo,glakiskor azt a szerepef jdrtszot-
1:a, azt a m6ltosdgot viselte, amit k6s6bb Bulcs.Li, vagyirs 'harmadilk fejedelern' volt,
az6nt tette vez6,rn6vso'ndjban a,rra a hely're, ahol re,r:ede,tileg Bulosri rnagyrapja 5,lil,ha-
tott. Ezek ut6n a telt6telezett eredeti vez6rn6vsor:

2. triblLzat

I l l  nyek I Arpdd

r ll megyer I Kursz6n

t ll ktir,tgyarmart I Huba

4 ll tarjdn I ond

s ll jen6 | Szabolcs

6 ll ker I tBulcsri nrargyapja)

? ll keszi I T6t6ny

Osszegezve v6lern6nyiinket, tehart a k<ivetkezdket rillitjuk: Mind, a tiirzs, mind, a
oezdrndusgr el6kel6s6g szerimti felsorolds. A vez6nn'6vsor a n€xgyiejerderl,ern (terts6 fe-
jedelem'), gyula ('masodik fejedelern'), karchra (,harm,adik fejedelem'), tovr{,bbi negy
tcirzsf6 sonrend,et tkcivetie. ,A rhonfoglaL6 vezerek n6vsor,6t Anon5nrnus va,Iam,irlyen re-
g6s6nekb6l ri'smertr,ette, csakfgJnnint Szabolcs ,mSsodrik fejedelems,6genek hagyo-
m{ny6t. Ez az -urt6bbi dolqg k6sztette a hagyomdnyoz6dott vez6rn6vsorr 6tralakit6-
sdra.

Konsztantirnosz 40, fejezet€nek sziivege al,apj6n val6szinrinek tttszik, hogy a ttir-
zs'ek 'o,tta,ni felsororl6sra ikiizveblerntil a K6.rp6t-medencqi honfoglal,6st rrnege'I626 id6k
rangso.r,rendj6t tiikrdzi33, igy tis*evethet6 a ho.nfoglal6 vez6rek n6vsor6val. A k6t
n'6vso,r azonos logi,k"i,j6b6l kcivetkez6en megrogoilhot6 o uez4rek 6s tiirzseik kizti
lcapcsolat.
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