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A legszebb halál 
 

Róma falai közt élt egy fejedelmi nő, kiről azt jósolták az augurok, hogy 
szerelme miatt egykor a birodalom alapjaiban fog megrendülni. 

E nő neve Honoria volt. 
Jóslatok azáltal szoktak leggyakrabban teljesülni, hogy a babonás hit ma-

ga készíti elő számukra az utat, azáltal, hogy következményeiket el akarja hárí-
tani. 

A császárleány egy kolostor szűk körébe záratott el, ott őriztetett gon-
doskodó szent szűzek által, imádsággal, énekléssel töltve az időt. 

Az imádság, az éneklés elűzi az ördögöket, de nem űzi el a szerelmet, 
mely megjelenik a szívben hivatlanul, óvhatlanul. Honoria érezni kezdé azt a 
sejtő, vágyó érzést, melyre nézve a kolostor fala szűk és hideg. Nem titkolá, 
hogy szeretne kimenni a világba. 

Ekkor tudtára adták, hogy e kolostor börtön és börtönőre Róma, és Ró-
mával nem bír senki. 

Így töltött évet év után a császárleány epedésben, hervadásban; várva, 
hogy lesz-e valaki börtönőrénél hatalmasabb, aki őt megszabadítja? 

Egyszer, mint a földindulás, futott végig a világban az országokat reszket-
tető hír: hogy jött egy hatalmas nagy király, ki előtt hullanak a koronák, mint 
meteorok, kinek egy intésére országok enyésznek el, kinek nevére sápadtság 
futja el a legbátrabb legionarius arcát… E név „Attila”. 

A császárleány róla álmodott. 
A hír napról napra új dolgokat beszélt a gyászban ünnepelt hősről, még a 

földrengés és az üstökös csillagok is őt látszottak hirdetni. Sírtak a nők, reszkettek a 
férfiak tettei hírére, csak egy kezde iránta szerelmet érezni: Honoria, a császár-
leány. 

Az ideálját némán alkotó női szívet elbűvölve ragadta magához a nagysá-
gában irtózatos férfi képe, egyszer alkalmat lelve rá, Honoria jegygyűrűt külde a 
hun királynak, ki tőle száz meg száz mérföldre távol a Tisza partján tanyázott 
egyszerű palotájában. 

A hideg, szigorú férfit meglepte a szerelmi ajánlat. Felhívás volt a harcra, 
megalázni a büszke Rómát egy szenvedni kényszerített nőért, s a kivívott dicső-
ség felett szerelmet nyerni jutalmul. 

A nép egy szavára lóra szállt, náluk a harc istentisztelet volt, akárhol, 
akárkivel, csak alkalom lett légyen oly halálra, mely érdemeket adjon egy másik 
életre. 
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Itália narancsligeteit egy parancsszóra eltapodták a szittya lovasok patkói, 
az Alpeseken hadseregek törtek keresztül, és sokáig nem termett fű azon a helyen, 
hol Attila seregei megjelentek. 

Az erős Aquileja falai állították meg a hódítók rohamát, az iszonyú nász-
nép három hónapig ostromolta a várost a vőlegény nevében, s Attila már félbe 
akarta hagyni a sikertelen ostromot, midőn a városból elköltöző gólyák, mik fia-
ikat elhordák a tetőkről, megjósolták neki, hogy az a város veszni fog. És a kö-
vetkező nemzedék már romjait sem találta a városnak, melyet Honoria kérői 
elpusztítottak. 

Tizenegy város osztozott e sorsban. Pusztult, ami ellenállt, de ami meg-
hódolt, érzé kegyelmét. 

       
Attila tisztelé a művészetet, s hogy maga is műértő volt, mutatja az az 

eset, mit az olasz krónikák említenek róla: miszerint a milánói császári palotá-
ban egy képet látva meg, melyen scytha fejedelmek borulnak a római császár 
lábaihoz, azt nem semmisítteté meg, hanem egy másikat festetett melléje, hol 
római császárok aranyat töltenek adóul a szittya király lábához; s hogy jó ízlése 
volt a költői művek iránt is, kiviláglik abból is, hogy Marullus poétát, ki hozzá 
igen rossz verseket írt, máglyán akarta megégettetni, hanem azután beérte vele, 
hogy verseit, mikben Attilát Istennek nevezé, gyútatá meg helyette. E nagylel-
kűség óta a Marullusok nagyon elszaporodtak. 

A keresztyén írók egy legendát említenek föl Attila e hadjáratáról, melyet 
költői szépségéért mi is ide jegyzünk. 

Egy éjjel, midőn Attila Róma ellen nyomulva sátorában álmatlanul vir-
rasztott, hirtelen sajátszerű csillagsugáros fény ömlött el körüle, s a magasból 
két fényes alak szállt le hozzá, fejük körül fénykarikával két apostol: Péter és Pál. 

– Mi az Isten követei vagyunk – mondának a királynak. 
– Én is az vagyok – felele az merészen. 
– Mi a népeket boldogítani küldeténk. 
– Én pedig őket megbüntetni. 
– Visszahivatol általunk, ahonnan küldve vagy – mondának neki az apos-

tolok, s azon pillanatban eltűntek szemei elől, a mennyei világosság elmúlt, csak 
a lobogó mécs vetett halvány fényt a sátorban. 

E jelenet Raphael ecsete által örökítve, oltárképül van felállítva a Szent Pé-
ter templomában. 

Attila rögtön hivatá táltosait, s jövendőt olvastatott magának általuk a 
szent tűzből. 

Ezek azt felelték neki, hogy Alarich sem élte túl a szent város elfoglalását. Egy 
másik legendát is jegyzett fel a krónika: midőn Attila Róma határát át akarta 
lépni, hirtelen leszállt eléje a légből három sorsmentő (alirumma), akik fenyege-
tő szóval kiáltának reá: „vissza, Attila!” Ez is művészi alkotás tárgyául szolgált. 
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Másnap követség jött hozzá Rómából, a város legtekintélyesebb férfiai, 
élükön a pápa, Leo, jöttek kegyelmet könyörgeni a megalázott szent város falai-
nak. 

A világ királynéja, a nemzetek anyja, a föld koronája: Róma feküdt ön-
ként porba borulva a hun király lábainál, s Attila, kinek intésére patakonként 
folyt a vér, nem nézhette a megalázott könnyeit, fölemelte az elesettet; szemeinek 
tekintete, melyet haragjában nem volt ember, nem volt király, aki kiállhatott 
volna, visszaadta az elaggott Rómának az életet. Visszafordult seregével, a távol 
világváros falai közül oly sejtelmesen zengett utána az Istent dicsőítő „hozsan-
na”. Az „Isten ostora” érzé, hogy vissza kell térnie urához. 

A kért menyasszony álomképe sokáig üldözé a királyt, sem a csata, sem 
az áldomások zaja nem bírta azt elfeledtetni. A szerelem sebét csak a szerelem 
gyógyíthatja be. 

Egy napon meglátta Ildikót, a frank királyleányt.[1] 
Attila nőül vette őt. 
A menyegző napján összegyűltek palotájában népe fejedelmei és a szol-

gakirályok mind, késő éjig tartott az áldomás, fogyott a bor, nőtt az öröm; a 
bajnokok kézíveik húrját pengetve daloltak borról és vérről, örült mindenki, midőn 
a király is víg volt, tán először életében, a halál angyala emberi alakban, ki soha 
sem tudott örülni, ki mindig komoly, szomorú volt, mintha mindig azon szá-
zezreket látná maga előtt, kiket megölt és akiket meg kell még ölnie; ma víg volt 
életében először és utolszor. 

Éjfél után visszavonult palotája belsejébe. Az álom lezárta szemeit, feje 
szép kedvese keblén nyugodott, a nehéz korona leesett róla; a vigadók éneke 
olykor keresztülhallott hozzá. 

És álmodott. Egész élete végigfutott szemei előtt –, látta csatáit – a futó 
ellenséget, repülő nyilak fellegeit –, látta a királyokat trónja zsámolyánál –, látta 
a városokat elenyészni a föld színéről, korona alakú hullócsillagok futottak alá 
az égről. Az ég távolában egy csillag ragyogott felé. Minden győzelme után fé-
nyesebben szokott ragyogni. A csillag közelebb jött hozzá. Sugára rásütött 
homlokára, valami túlvilági melegséggel, szép Ildikó csókja volt e melegség. A 
király mindig közelebb látá a csillagot, s ha visszatekinte, oly alant maradt tőle a 
föld. Kinn a táltosok csillagimádó éneke rezgett az elnémult éjszakában. Egy 
pillanatban sikoltva ugrott fel kerevetéről Ildikó és száz mérföldnyire onnan a 
byzanci császár. Ez álmában látta Attila kézívét kettétörni, amaz Attila vérét érzé vé-
gigfolyni keblén. A hun király, az Isten ostora, visszatért ahhoz, aki küldé. 

Midőn vezérei eljöttek őt felkölteni, már akkor ő őseinél vala, a 
napsugáros mezőkben, egy csillaggal közelebb ősi istenéhez, a naphoz. 

Diadalról álmodva, szerelmet élvezve, s mégis elvérezve halt meg. 
Holttestét hármas koporsóba tették; ki soha nem viselt magán aranyat, holta 

után arany-, ezüst- és vaskoporsóba záratott. Most ott nyugszik valahol a Tisza 
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medrében. Sírásóit, kik eltemették, visszatértükben a hunok legyilkolták, hogy 
soha meg ne tudhassa senki a helyet, ahol Attila nyugszik. 

Ha a fő meghalt, a test utánavész. A népek, kiket Attila egy korona alatt 
egyesíte, holta után feloszlottak alkatrészeikre. 

A három királyfi egymás ellen támadt és a szövegséges népek őellenük, a 
Netád (tán Hernád?) folyó mellett zavart csata támadt, tízen harcoltak három 
ellen és ez a három is egymás ellen. Hun harcolt a hunnal, amit szittya nyíl el 
nem pusztíta testvéreiből, megölte a góth kard, a gepida hellebard, a sarmata 
kopja a nagy hun birodalom egy nap alatt összeomlott. 

Ellák, Attila legnagyobb fia, a harcban elesett, Dengezics fejét tizenhat év 
múlva a Hyppodromban mutogatták. Csaba a megmaradt töredékkel bevonult 
Erdély hegyei közé, ott megtelepült, s a maroknyi székely nép mindaz, mi a hun 
népből és a hun dicsőségből a késő századok számára megmaradt; nem örö-
kölve ősei nevét, de örökölve harci nagyságát, tiszta erkölcseit és szerencsétlen-
ségét. 

S hol egykor a nagy hun nemzet lakott, nem maradt más emlék, mint 
egy-egy nagy halom a síkon, mi ott tán a csatában elesettek összehordott testei-
ből támadt, melyet máig is „hunhalomnak” neveznek. 

Minden fűszál, mit most rajta lenget a szél, egykor harcos vitéz volt e té-
ren, kiknek számára kicsiny volt az egész föld… Milyen kis helyen megférnek 
most együtt… Egykor a harcok tárogatója beszélt hozzájuk, most a pásztor 
tilinkója szól le róluk; körül a rónán nyugodtan legelésznek a nyájak.[2] Ennyit 
jegyez föl a hagyomány a XIII-ik században élt Kézay Simon nyomán. (A ha-
dak útja. E cím alatt írtam meg azt a népregét, mely századokon át fenntartotta magát a 
magyar néphagyományok között. Azt hitték, hogy Csaba vezér még vissza fog térni az ős-
hazából, az itt maradt népét megvédeni. Valahányszor nagy veszedelem fenyegeté a kis szé-
kely nemzetet, mindig a Csaba vezér jöttét várták, azt tarták felőle, hogy az éjjeli égen ke-
resztülvonuló tejút az ő harcosai paripáinak a patkónyomaiból támadt, s azért a tejutat ma 
is „hadak útjának” nevezik.) 
 

* * * 
 

[1] Mások szerint Mikoltot, a braktán királyleányt. 
[2] E halmok symmetricus rendszere a régiségbúvárok véleménye szerint 

más eredetet gyaníttat. Némelyek őrhalmoknak tartják, mikről telegrafszerű 
jeleket váltottak. E célra azonban az alföldi pásztorok sokkal egyszerűbb mód-
szert használnak a cserém mellett leütött ágasban, melyre felkapaszkodva szok-
tak szétkémlelni az eltévedt marhák után. Mások oltárhalmoknak vélik. 
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Magyarvár 
 
A Kaukazus vidékén, a Kuma partján áll egy város omladéka, melyet most 

is „Madzsar”-nak neveznek. 
Hajdan nagy és hatalmas nemzet lakott itten, kinek fejedelmeit a görög 

császárok látogatták, erényes, tiszta erkölcsű, egy Istent hívő nép; szép női 
szemeiről, délceg ifjak kardjáról sokat beszélnek az évkönyvírók. 

Most e város körül megnőtt a fű, falait nem rontotta le senki, lakóik ön-
ként hagyták el azt s más nem jött bele helyettük, azóta senki hozzá sem nyúlt 
az elhagyott házakhoz, csak az idő rongálta meg a múló építményeket, a kő 
megfeketült, a rózsaszín cédrusoszlopok, miket a szú nem bánt, ismeretlen írás-
jegyeket tartogatnak még magukon, a többi fát lerohasztá az idő és a féreg; de 
az elrendezésben, a külső alakzatban meglátszik az a saját építési rendszer, mely 
a Priscus által leírt fővárost juttatja eszünkbe.[1] 

A környék lakói, kik itt legeltetik lovaikat, sokat tudnak beszélni az itt la-
kott népről, azt is tudják, hogy azok innen továbbmentek keletnek… 

A históriaírók tényeket keresnek, ha okot akarnak találni, azt mondják: 
hogy a szomszéd besenyők harcai elől mentek el innen a magyarok. 

Miért mentek volna harc elől harc elé? Ismert ellenség elől ismeretlen-
hez? Ez a nép, mely tíz évvel később a spanyol Pyrenaeokig vitte fegyvereit, 
mely harcolt az Appeninokon túl, s Konstantinápoly kapuját bevágta bárdjával, 
miért kerülte volna az összeütközést a szomszéd népeivel? 

Miért ne mondhatnók: hogy elhívta a magyarokat régi hazájukból a belső 
ösztön, mely a vándormadarat ősszel elköltözni készti? Hogy firól fira szállt 
közöttük az őshagyomány Attila országáról, a gazdag apai örökségről? S a min-
den költőibb eszmére fogékony nép fölkerekedett visszafoglalni az ígéret 
Kanahanját, a tejjel-mézzel folyó földet, beékelve magát ellenséges elemek kö-
zé, mik közül egy sem testvére…? 

A harcosabb faj különvált; mintegy kétszázezer férfi lóra ülve megindult 
az új hazát felkeresni; a gyávább ivadék, ki a békét jobb szerette, felhúzódott 
északnak gulyáival, nyájaival, kénytelen volt azután mindig feljebb-feljebb men-
ni, s most a jeges Obi partján, az örök hóval fedett mezőkön, hol a hosszú 
göncöl-éjeket az ijesztő északfény s a hideg hold világítja, az örömtelen földön, 
mely csak űzött vadnak hazája, ahol már bokor sem terem, hol az iramszarvas a 
hó alatt termő mohot legeli, hol a nap fél évig fel nem jön az égre; ott él egy 
nyomorék törpe troglodyth faj, termete erőtlen, csenevész, alig magasabb négy 
lábnál, feje összelapult, szegletes, széles szája, kicsiny szemei, egész arca a lélek 
állati butaságának képe, kinek szíve semmi gyönyört, semmi vágyat nem ismer, 
kinek egyetlen ösztöne a mindennapi éhség, kinek lelkében semmi magasabb 
érzelem nem lakik, ki semmit nem tud, semmit nem szeret, nem ismeri e nevet: 
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„haza”, még nőjét sem szereti, kínálni szokta azt az idegennek, s mit az embe-
rek legvadabb faja s az állatok nemesebbjei is éreznek, az Isten lételét: ő nem 
sejti, semmi vallása nincs!… És ez a nép oly nyelvet beszél, melynek szabályai a 
magyaréval azonosak, melyet a nyelvtudósok a magyar rokonai közé soroznak, 
s tagjául nevezik azon büszke családnak, ki lánglelke hírével ezredéves éltet ví-
vott ki magának az idegen fajok között, ki még most is egyike az Isten leg-
szebb, legnemesebb népeinek. 

Mivé teszi a lélekkülönbség az ugyanazon faj külön részeit?[2] 
A honfoglalásra megindult magyarok hét vezért választának maguknak, 

kik közt első volt a hatvannégy éves Álmos, kit azért neveztek így, mert anyja, 
Emeza azt álmodá, midőn vele teherben volt: hogy tüzet szült, mely tűz egész 
országokat lepett el.[3] 

A többi vezérek nevei voltak: Lebed, Kund, Und, Tas, Huba és Töhötöm. 
A hét vezér a fejedelemválasztás művét egy serlegbe csorgatott vérével 

pecsételé meg. Karjaikat felhasítva, késeikkel, az összeomló nemes vér áldoza-
tával jelképezék egyetértő gondolataikat. E véráldozat esküvés volt a honal-
kotmány sarkalatos pontjaira, hogy amíg Álmos családja fennáll, fejedelmet 
mindig abból válasszon a magyar – hogy a szerzendő új hazát egyenlően és 
igazságosan osszák fel a nemzetségek között – hogy a fejedelem előtt hivatva és 
hivatlanul szabad tanácskozási joga legyen a vezérek maradékainak – hogy aki e 
szövetséghez hűtlen lesz, akként omoljon vére, mint a hét vezér vére íme ki-
csordult. Ez volt az első ünnepélyes tény, mely a magyar népet nemzetté 
alakítá, s ezredévet ért alkotmányának gyökereit a földbe verte. 

Elindulásuk előtt törvényeket alkotának. E törvények rövidek és egysze-
rűek, miket egyszerű, szabadságszerető nép, a maga természeti ős eszével alko-
tott ezer év előtt. Birtokfelosztás, közteherviselés, felelős kormány, népképviselet. Ezek 
voltak a legelső magyar törvények alaptételei, miket közös pohárba csorgatott 
vér szentesíte. 

Hol vették magukat e korán érett eszmék a keleti despotismus országai 
közepette? 

* * * 
[1] Kállay Ferenc: Turkuli és Klaprott után. Azon házakban máig is találnak 

kályhadarabokat, oly anyagból, mint itt a kancsók készülnek. 
Falk utazásai szerint a királyi palotából máig is fennáll hét ház kőből. Az egyik 
felírásból az olvasható le, hogy a magyarok elhagyták e helyet fa nemléte miatt. 

[2] Ezt a népszakadást írtam le „Mahizeth” című elbeszélésemben. 
[3] Ez álmot művészi festményben örökítette meg Paczka magyar festő-

művész. A kép a Nemzeti Múzeum képtárában van. 



 10

 

Útközben a haza felé 
 
A byzanci írók szerint Krisztus után 884-ben költözött ki ősi hazájából a 

honfoglaló magyar nemzet. Az első tartomány, melyben néhány évig leteleped-
tek, Lebedia név alatt jegyeztetett föl. A történetírók, régészek egymással kerge-
tőznek annak vitatásában, hogy mely tájról kerültek elő a magyarok? Erre a 
kérdésre egy biztos útmutatónk felel: maga a magyar nyelv. A magyaroknak 
huzamosb ideig kellett tenger mellett lakniuk, mert különben nem hozhattak 
volna magukkal olyan szavakat, melyek a tengerélet fogalmával vannak össze-
kötve, s egészen eredetiek, mint „tenger, öböl, örvény, zátony, vitorla, árbóc, 
kagyló”. 

Anonymus szerint a Hetumogerek (hét magyar) Dentumogeriából jöttek 
Lebediába, ott azonban három év múlva a besenyők által szorongattatva, kétfe-
lé szakadtak; egy részük fölfelé ment északnak, ott parasztoskodott sokáig, a 
másik rész lefelé vonult délnek s megállapodott Etelközben. 

Etelközben időzésük alatt jegyeztetett fel róluk az a fényes hadjárat, me-
lyet Árpád fejedelem fia, Levente vezetése alatt, a Dunán átkelve hajtottak végre 
Bölcs Leo görög császár felhívására Simon bolgár király ellen, akit legyőztek és 
megsarcoltak. 

Itt választották meg Árpádot fejedelmüknek az elaggott Álmos helyébe. 
A hat vezér, tőrével felhasított karjából vért bocsátva a szent serlegbe, 

szerződést kötött a nemzet és a fejedelem között, melynek ez a hat pontja lett 
megállapítva: 

1. Amíg Árpád nemzetsége él, mindig abból legyen a nemzet fejedelme. 
2. Ami hazát elfoglalnak, az mindnyájuk között igazságosan osztassék fel. 
3. A vezérek, kik a fejedelmet szabadon választották urukká, maguk és 

utódaik mindig részt vegyenek az ország kormányzásában. 
4. Aki hűtlenné válnék a fejedelem iránt, vagy viszályt támasztana a nem-

zetben, annak a vére kiontassék, mint ahogy az ő vérük csorgott az eskütétel-
nél. 

5. Ha a szerződést akár a fejedelem, akár a vezérek megszegnék, átok alá 
vettessenek. 

6. Aki a nemzet országos gyűlésére meg nem jelenne, az 
keresztülszúrassék. 

889-ben a magyarok etelközi hazájukat is elhagyták a görög krónikások 
szerint azért, mert újból szorongattattak a besenyők által. Ez azonban hihetet-
len. A besenyő nemzetről semmi történetíró nem jegyzi fel azt a neki tulajdoní-
tott nagy hatalmat: vezéreik nevét nem találjuk megörökítve sehol; ellenben 
megállapított adat, hogy ugyanaz a magyar nemzet Árpád vezérlete alatt, Etel-
közt elhagyva s nyugat felé vonulva, az útját álló orosz és kun egyesült serege-
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ket tönkreverve, azoknak fővárosát, Kievet is ostrom alá vette, s nagy áldoza-
tok, teveteher számra küldött drága öltözetek árán volt rábírható, hogy az ost-
romot megszüntesse, mely után a fajrokon kun nemzet csatlakozott hozzá, 
szintén hét vezér alatt, akiknek nevei voltak: Ede, Edömér, Ete, Bögér, Acsád, 
Vajta és Kecel. Az oroszok közül is sokan csatlakoztak hozzájuk. 

Inkább elfogadható az a föltevés, hogy a nép által emlékezetben tartott 
Attila örökség utáni vágy vezette őket Magyarországba s az készteté a Kárpáto-
kon átkelésre. 

A hagyomány azt mondja, hogy amikor már Lengyelországban voltak, a 
táborukat kísérő sasok és keselyűk seregestül csaptak le rájuk s karmaikkal, cső-
reikkel vagdalva őket, kényszeríték a hegyszoroson keresztülvonulásra. 

Az első harca volt a magyar nemzetnek Laborc bolgár vezérrel, mely an-
nak sasfészke, Ungvár elfoglalásával végződött. 
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Árpád (896) 

 
Ha Attilában bámultuk az emberentúli lényt, kinél a harc célja maga a 

harc volt, ki csak országokat rontani és nem szerezni jött, Árpádban elismerés-
sel kell fogadnunk a nagy embert, ki népének hazát és jövendőt alapított. 

Bátran nevezhetjük őt hazánk legnagyobb státusférfiának, kinek hódítása 
nem múlékony győzelmi mámor a nemzet történetében, hanem kezdete a szá-
zadokra biztosított új életnek. 

A hagyomány szerint a vándor népfajoknak szokásuk volt, midőn új hont 
akartak elfoglalni, az öreg fejedelmet az ország határán megáldozni, ki maga 
önként lépett a máglyára, melyen elhamvasztották, tetterős fiára bízva a hadve-
rés munkáját: így tettek Álmossal is. 

Egy puszta hódítónak nem lett volna e föld megszerzése nehéz mű. A 
magyarok hét vezérre osztva, akiknek nevei voltak Árpád, Szabolcs, Gyula, 
Kund, Lehel, Vérbölcs és Örs, 216 ezer harcost számláltak, a kunok hét vezére-
inek serege, s az Etelközben letelepült magyar–kabár nép e számot mégegyszer 
annyira szaporítá; ily haderővel könnyű leendett Magyarhon akkori lakóit le-
győzni; de Árpád nem akarta nemzetét pusztító vész gyanánt mutatni be azon 
népeknek, kikkel majdan együtt kell élnie, nem akart égetve, gyilkolva jelenni 
meg a már akkor művelt Európában, tudva ősei példájából: hogy a puszta erő-
szakon alapult hatalom nem tart soká. 

Az Attila országáról való rege elég ok lehetett népének azt örökségül 
visszakövetelni s fegyverrel elvenni;[1] de nem volt elég Árpádnak, kinek lelke a 
jövő századokba látott. 

Megvonult eleinte békességben azon kis földrészen, mi a Tisza és Sajó 
között van, mit az ellene támadt Laborc vezér leverése után elfoglalt, s titkon 
fékezve tartogatá nem ismertetett hatalmát, míg az európai fejedelmek valame-
lyike szomszédjaival hadba keveredve őt segélyül hivandja, s jogot szerez szá-
mára azokat legyőzni. 

Nem sokat kellett várnia, azon időben a fejedelmek nagyon könnyen ké-
szen voltak a harccal. Arnulf német fejedelem hívta őt segélyül, és ő sohasem 
támadott, hagyta magát megtámadni azoktól, kikkel harcolni akart; midőn le-
győzte, nem irtá ki a férfiakat, hanem barátaivá tevé, ha elűzte fejedelmeiket, a 
népeket nem tette rabokká, hanem alkotmánya jogkörébe fogadva, szabadab-
bakká tevé, mint voltak önfejedelmeik alatt. 

Az így meghódított népek egybeforrtak az új nemzettel, oszták sorsát, 
tisztelték törvényeit, szolgálták fejedelmeit, s egész a mohácsi csatáig nem mu-
tat példát a história: hogy valamelyik népfajnak eszébe jutott volna magyar ro-
konaival való egységét, azt az annyi közösen érzett csapás és veszélyben meg-
edzett szövetséget járomnak nevezni. 
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Sőt Árpád szerencsés politikája mellett nemcsak a bennlevő népfajok 
fogadák örömmel az új uralmat, hanem mindenünnen, a saját despotáik kényét 
megunt népek ide jöttek letelepülni, a maga szabadságát védeni s a másét tisz-
telni tudó nép közé. 

Ide jött az ellenséges besenyők egy része, a Maros mellé települve, Billa és 
Boksa alatt ismaeliták, kiknek Pest környéke mutattatott ki lakhelyül, ismét új be-
senyők Tómi vezér alatt eloszlatva a Tisza és a Fertő mellé. Oroszok, kik Olga 
hercegnőjük vaspálcája elől bujdostak ide. Hedrich alatt németek, Csallóköz la-
kói. 

Most e helyeken mind magyar lakik, s hogy annyi irtó háború után a magyar 
nép eredeti egymilliónyi számáról jelenleg több mint kilencmillióra tudott sza-
porodni, egyedül a nemes jelleme iránti rokonszenvnek lehet tulajdonítani. 

       
Amint már említettük, Etelközben Árpád Simon bolgár fejedelemmel kelt 

harcra, ki ellen Leo byzanci császár hívta segélyül. 
A magyar szövetséges sereg csatázási módja egészen elütött a többi né-

peknek a rómaiaktól eltanult rendszerétől. 
Nem három hadtestben, mint a rómaiak, hanem egy hosszú félkörben, 

egymással összeköttetésben álló ezredekre felosztva csatáztak a magyarok, 
gyorsan támadva elleneikre minden oldalról egyszerre, s ha azok első rohamuk 
tüzét kiállották, sebesen visszafordulva ismét s helyeikre nyargalva. 

Jaj volt a hadvezérnek, kit heve arra ragadott, hogy őket üldözze; alig 
bontotta meg csatarendét, a futó ezredek egy pillanat alatt visszafordultak elle-
ne, vagy tőrbe csalták, honnét nem volt menekülés, s ha túlnyomó erőre akad-
tak, sebes lovaikon nagyobb embervesztés nélkül eltűntek üldözőik elől. Vil-
lámgyors mozdulataik, gyaníthatatlan hadicseleik s lehetetlennek látszó hadi 
merényeik zavarba hozták a legtapasztaltabb hadvezér számításait. 

Simon vajda az alsó Dunánál elvesztette ellenük a csatát, háromszor újítá 
meg az ütközetet, mindháromszor a magyarok győztek. Árpád elsőszülötte, 
Levente vezette az ütközetet. De ez a győzelem bosszúvágyat ébresztett Simon-
ban. Segítségül hívta a besenyőket, s együtt támadt a magyarokra bolgár, bese-
nyő. 

Árpád tehát összeszedte népét, s Kievnek kerülve ezt a várost ostrom alá 
fogta. Innen zsákmánnyal megrakodva visszafordult s a Vereckei-hágón át be-
vonult a mai hazába. 

Itt legelől Zalán bolgár népével találkozott. Követeket küldött, velük 
ajándékul 12 fehér lovat. Helyet kért népének a Sajóig, s a Dunából egy korsó 
vizet, Alpár földjéről egy nyaláb füvet. Zalán megadta. 

Most már a többi néppel gyűlt meg a baja. 
Mindenikkel döntő ütközet vívatott: – Gyelu, az oláh herceg ellen Töhö-

töm, a kazár Ménmarót ellen Tas és Szabolcs, a déli szláv Glad ellen Bojta, Zuard és 
Kadosa vonultak. 
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Gyelu elestével meghódolt Erdély, Glad serege a Tisza partján semmivé 
tétetett, három szláv Kujás s két besenyő vezér esett áldozatul, Glad Pancsova 
várába húzta magát, s annak ostrommal bevétele után meghódolt. 

Mén Marót, a kazárok fejedelme, kit e melléknévvel a magyarok a sokne-
jűség miatt ruháztak fel, legtovább állt ellent Bihar várában. A kazár faj nyelv-
rokona volt a magyarnak, de Árpád bejöttével nem csatlakozott hozzá, mint a 
kunok; sőt fejedelme, Marót dölyfösen utasítá vissza Árpád felhívását a meg-
hódolásra, azt üzenve neki vissza, hogy az ő kötelessége a meghódolás. Árpád-
nak a jósok megjövendölék, hogy e hont ugyan meg fogja hódítani; de e hon-
foglaló harcban mind a négy daliás fiát el fogja veszteni. E négy fiú volt Leven-
te, Tarkóc, Jelek, Jutócs. A jóslat beteljesült. A honfoglalás nyolc éve alatt mind 
a négy legény fiú elesett a harcokban. De született egy ötödik fia Árpádnak, 
Zsolt (Zoltán). Mikor aztán a két testvérnemzet a harcokban kifáradt, Mén Ma-
rót is elvesztette utolsó vitéz fiát, csak egy kisleány maradt, akkor meghódolt 
Árpádnak s a két ősz fejedelem nagy ünnepély mellett összeházasítá a fejedelmi 
gyermekpárt, kik akkor ötévesek lehettek. A hagyomány azt mondja, hogy 
Zsolt már akkor képes volt a kis kezével megvonni az apja kézíját. 

Arnulf német király látva a magyarok harci sikereit, fölkérte Árpádot, le-
gyen segítségére a Szvatopluk elleni háborúban. Árpád nyomban Huba, Szoárd, 
Kadocsa és Bors vezéreit küldte a morva fejedelem ellen. Ez Zobor vezérét bízta 
meg, hogy útját állja a magyaroknak. De Zobor Nyitra mellett vereséget szen-
vedett, úgyhogy Árpád most már a Morva folyóig terjesztette ki országa határa-
it. Csak egy fejedelem tartotta még ezután magát, Zalán, a Duna melléki bolgá-
rok ura; valamennyi között a leghatalmasabb. 

A kölcsönös ingerlő felhívások után csatára készült a két fejedelem; Za-
lán Árpádnak ismeretlen eredetét hányta szemére, emez tizenkét fehér lóért állítot-
ta eladottnak az országot, melyből a jelképül kért vizet, földet és füvet Zalán 
megküldé a követelőnek. 

Árpád ekkor a Sajó partján táborozott. E kis folyam látta a magyar nép első 
születését és első halálát, mert háromszor halt meg e nemzet és háromszor született újra. 

Zalán Simon vajdával egyesülve, fegyveres daccal lépett fel a hódító ellen, 
visszakövetelve a Sajó melléki földet, mit egykor önként engedett neki által, s 
az alpári mezőn, melynek füvéből ismertetőt küldött neki, síkra szállt ellene 
egész erejével, kiirtással fenyegetve a hatalmaskodó népet. 

Ekkor állt elő a végső legnagyobb csapásra maga a magyar fejedelem, ki-
tüntetve eddigi rejtegetett hatalmát, a véres csatában, melyet maga vezénylett az 
egyesült bolgár seregek széthullottak, Zalán elfutott, birodalma nyomról nyom-
ra meghódolt a magyar fegyverrel vagy barátsággal nyújtott kezének. 

A Kárpátoktól a Dráváig, eggyé született az egész haza, és e haza neve 
lett Magyarország. És e hazát mindig szerették gyermekei. Rövid idő múlva At-
tila városában ülték az áldomást ősapáink, víg cimbalom és fuvola mellett vi-
gadva őskirályuk palotájában.[2] 
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(Árpádnak Zalánnal megvívott harcát örökíté meg Vörösmarty „Zalán futása” című 
hőskölteményében.) 

 
Pusztaszeren kötötték meg a vezérek fejedelmükkel azt a szerződést, 

mely Magyarországnak első alkotmányos kormányzatául szolgált. 
(Most ezt a helyet az ezredéves ünnepély emlékszobra jelöli meg.) 
       
Árpád békében élt szomszédaival, ha vezérei némelyike ki-kiütött a közel 

tartományokra, az beleegyezése, sőt tudta nélkül történt, s ha ilyenkor a kóbor 
csapatokat megverték a szomszéd fejedelmek, Árpád nem vette harckérdésnek 
s nem kelt föl egész nemzetével bosszút állni, hanem tekinté azt az oligarcha 
kiskirályok magánügyének. 

Ily szabadcsapatok gyakran meglátogatták Bajor-, Morva-, Szászországot; 
egykor Olaszországban a Brentánál húszezer olasz hullott el egy csatában kard-
jaik alatt, de bármennyire barbár vonást rajzoltak is a csatákból az egykori his-
tóriaírók népünk jellemére, azt mind őszintén megvallják, hogy erkölcsei tiszta-
ságát még a csaták dühében is megtartá, s bár néha az ostrommal bevett város-
ban pogány haraggal gyilkolta le a papokat; de a női erényt, a szüzek tisztaságát 
mindenha tiszteletben tartá, s bár ezrenként hagyta maga után a holttesteket, 
lelket nem ölt soha, erőtlen nőt meg nem gyalázott, s ez elég dicséret oly nép 
erkölcsire, mely akkor támadt elő Schythia rengetegeiből, és amidőn hasonló 
dicséretet a keresztyén hódítók seregei nemigen sűrűen érdemeltek maguk-
nak.[3] 

Az új haza felosztatott elfoglalói közt. Akinek ismerete van az újabb kori 
osztály-perekről, mikben legközelebbi vérrokonok félszázadig elcivakodnak az 
„enyém” és „tied” felett, s gyakran a nagyapáktól kezdett perpatvarnak az uno-
kák sem érik végét, bíró és peres fél kihal, anélkül, hogy végét szakítaná: az 
csodálkozni fog azon nagy osztály egyetértő végrehajtásán, midőn egy nép örö-
köl egy országot, s a bírónak azt milliók között kell „érdem szerint” felosztani. 

Minő tiszta erkölcsöt tételez föl e tény azon népről, mely ebben részesült, 
mily meggyökerezett érzelmet jog és törvény iránt, mily bizalmat és hűséget 
választott fejedelméhez, hogy egy szava az irigységnek, a mellőztetésnek, bir-
tokvágynak nem lázadt fel a bírák ellen! s minő igazságszeretetet és tiszta látást 
a bírák részéről. 

Árpádnak nem egyedüli s nem legfőbb érdeme, hogy ez országot 
elfoglalá; hanem az: hogy a meghódított népeket kibékíté önnemzetével, hogy 
saját népét meg tudta jutalmazni, s országát nem iparkodott határain túl növelni, 
hanem határain belül erősíté. 

 

* * * 
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[1]Ezt a regét egyébiránt Szvatopluk nem kevésbé regényes mesével ipar-
kodott visszatorlani, Nagy Sándor egy pecsétes levelét mutatva elő, melyben a görög 
hódító a maga hű tótjainak örök birtokul adományozá Magyarországot. Még az 
újabb időkben is ott volt Rátkai, ki az okirat valódiságát vitatgatta; Bedekovics 
meg éppen főbeveréssel biztatta azokat, akik kétségbe hozzák. L. Dugonics. 

[2] E fővárost, hol Attila palotája állott, némelyek Jászberénynek, Dugonics 
Szegednek, Thuróczi Buda-Pestnek állítják. Meglehet, hogy mindeniknek igaza 
van, s Attila mind e helyeken lakott. Legalább Priscus faépületekről, Thuróczi pe-
dig kőpalotákról beszél. 

[3] Lásd Fessler Geschichte der Ungarn. 
 

 
 


