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SZENT LÁSZLÓ NEMESE
CÍMŰ KÖNYVBŐL

CSIKI ISTVÁN
/A Szent Korona Szabadegyetem hallgatója/

A „KETTŐS HONFOGLALÁS” ELMÉLETE MAI SZEMMEL
/Egy nem tudományos dolgozat a 70 éves Bakay Kornél tiszteletére/

Jelen dolgozatom célja nem annyira az, hogy új megállapításokat tegyek László Gyula igen
sok port kavart ún. „kettős honfoglalás”1 elmélete kapcsán (ehhez sajnos sem kellő
felkészültséggel sem idővel nem rendelkezem még). Sokkal inkább az, hogy összefoglalva a
neves régész erre vonatkozó gondolatait, összehasonlítsam ezeket az azóta e témában mások
által publikált tanulmányokkal: kritikákkal, ellenvéleményekkel, cáfolatokkal vagy
éppenséggel alátámasztásokkal, megerősítésekkel. Tehát nem egy teljesen új megközelítése
lesz a témának, inkább egyfajta összegzésnek tekinthető, amelyben én is megvizsgálom
ezeket az ellenvéleményeket vagy megerősítéseket.
Előzmények:
Annak a gondolata, hogy a magyarság a 10. század végi honfoglalásnál már régebb óta is
jelen lehet a Kárpát-medencében, nem 20. századi felvetés. Elég, ha csak arra gondolunk,
hogy középkori nemzeti krónikáink, történetíróink2 a magyarság hun eredetét vallották, s az
Árpád-féle honfoglalást „a magyarok második bejövetelének” tartották. Ezen kívül meg kell
még említeni, hogy külföldi forrásokban is van utalás a kettős honfoglalásra, így például az
orosz őskrónika fekete és fehér magyarjainak különböző időpontokban való beköltözése is
egybevág az elmélettel. Ez a kérdéskör aztán később a finnugor nyelvtudomány őstörténetben
való előretörésével háttérbe szorult, de egyes kutatók időről időre felvetették: nem
játszódhatott-e le a magyar honfoglalás több hullámban? Ezek közül a kutatók közül
említenék meg párat, akiknek gondolatait maga László Gyula is elméletének egyfajta
1

Az idézőjel szükségességét itt az indokolja, hogy maga az elmélet megfogalmazója, László Gyula is így
használja az erről szóló első tanulmányában. László Gyula: A „kettős honfoglalás”-ról. In: Archeológiai Értesítő.
97.évf. 1970. 2. szám. 161-190., majd a pár évvel később megjelenő könyvének címében is. Uő. A „kettős
honfoglalás”. Bp., 1978.
2
Így például Anonymus, Kézai Simon, a Képes Krónika, etc.

1

előzményének tekinti3 (az elmélet előzményeinek az összefoglalását azóta Bakay Kornél is
igen részletesen elvégezte a háromkötetes őstörténeti munkájában4).
A legelején kell szó essen Vámbéry Árminról, aki már a 19. század végén megírt
munkájában5 azt állítja, hogy a magyar (ugor) nép kialakulása a hunok és avarok uralma alatt
ment végbe és Pannóniába költözésük nem Árpád, hanem Attila idején történt. Azt is
megfogalmazza, hogy a magyarok akár már Attila zászlói alatt is harcolhattak Pannóniában6.
Nagy Géza pedig alig több, mint egy évtizeddel később már nyíltan kimondja: „a magyar faj
régebbi itt, mint a honfoglalás… ha előbb nem is, a VII. század utolsó negyedében a magyar
bevándorlás is megkezdődött”7. Tehát Nagy Géza több, mint 70 évvel László Gyula előtt
megfogalmazza tulajdonképpen azt, hogy a magyarság már 670 táján bejöhetett a Kárpátmedencébe. Egyébként a kaukázusi bolgár birodalom felbomlásával hozza kapcsolatba a
magyarok első megjelenését, hivatkozva Kuvrat népére, akiket unuguroknak hívtak. Róluk azt
írja: „lehettek az onogurok magyarok, s véleményem szerint azok is voltak”8. Később már
tovább megy, s úgy fogalmaz, hogy „a régészeti leletek szerint az alánokkal érintkező magyar
elem már az avar időszak alatt beköltözött Magyarország területére”9, tehát már az 568 után
beköltözött törzsek között is lehettek magyarok. Ugyanebben a tanulmányában ő veti föl
először támogató érvként azt, hogy a Képes Krónika szerint 677-ben volt a magyarok
második bejövetele10.
Szintén ebben az évben a régészet is hallatta szavát e témakörben, méghozzá Hampel József
munkáján11 keresztül. Szerinte „az avarság maradékai és a honfoglalók találkoztak, és egyes
telepeken rövidebb-hosszabb ideig érintkeztek egymással”12 s az összekötő kapocs a két nép
között éppen a nagyszentmiklósi kincs lehet: „úgy vezetnek feléje honfoglalóink ékszerei,
mint ahogy idősebb rokonhoz egy közös stilisztikus család sarjai húzódnak”13.
Rhé Gyula régész nevéhez fűződik az a felismerés, hogy a frank megszállás csak a Dunántúl
nyugati részeit érintette, s a szabadon maradt területeken az avarok tovább éltek, így megélték
a honfoglalást is14.
A következő név, amit az előzmények között meg kell említeni (a szintén régész) Horváth
Tiboré, aki az avar régészeti anyag vizsgálatakor az emlékanyag kaukázusi párhuzamaira
figyelt föl. A Kaukázusban és a Kubán vidékén a VI-VII. században létezett egy régészeti
kultúra, amely (a kerek fülű edényeivel és fémművességével) nagyon szoros hasonlóságot
mutat az avaréval, s ezt csak törzsi csatlakozással lehet megmagyarázni. Ezek a törzsek pedig
a magyarságból váltak ki, akik az V. század óta ezen a vidéken (a Kaukázus és Kubán folyó
környékén) éltek. Tehát az avarok a magyarok egy részét magukkal vitték DélOroszországból, s ezek 568-ban Baján kagánnal együtt költöztek be a Kárpát-medencébe15.
Ezt a nézetet vallotta Csallány Dezső is, annyival kiegészítve, hogy az avarok kárpátmedencei jelenlétét helynevek is igazolják. Például: a (Bíborbanszületett Konstantin által
leírt) vár-hun népnévből kialakult Várkony, valamint a Kér és az Obri 16. Egy későbbi
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tanulmányában17 pedig már azt a következtetést vonja le, hogy két honfoglalásunk volt: az
első 568-ban Baján kagán vezetésével, amikor zömében finnugor népesség jött be (de jöhettek
velük kísérő török népességek is, akik aztán beolvadtak), a második pedig 896-ban, amikor
főleg török és iráni népek érkeztek, akik aztán szintén beolvadtak. Ezek által egy új dinasztia
lépett a Kárpát-medencében itt lakó népek (vagyis az avarok) élére.
Rajtuk kívül érdemes még megemlíteni Lipták Pál nevét, aki embertani leletekre és kutatásra
támaszkodva fogalmazta meg, hogy több (elmélete szerint három) fázisban történt a magyar
honfoglalás18.
Ezek voltak tehát azok az előzmények, amelyek László Gyulát is segítették azon az úton,
hogy megfogalmazza később saját elméletét.
Az elmélet megszületése utáni „historiográfia” a témában:
Mielőtt még belekezdenék a részletezésbe, rövid historiográfiai kitekintést kell végezni, hogy
kik voltak azok, akik a László Gyula által felvetett „kettős honfoglalás” témájával
foglalkoztak. Előre le kell szögeznem, hogy ezt a teljesség igénye nélkül teszem, jelen munka
ugyanis nem egy tudományos dolgozat. Először azok nevét sorolom fel, akik nem értettek
egyet László Gyulával e kérdésben, s a tudomány ma is jeles képviselőinek tartja őket a saját
szakterületükön.
Ha a kritikáról beszélünk, akkor elsőként mindenképp Györffy György nagy tekintélyű
történész nevét kell megemlítenünk. Ő volt az egyik első ellenzője a felvetésnek, de egyben ő
indította el László Gyulát is ezen az úton, mikor 1959-ben először fogalmazta meg azt, hogy
az ún. „griffes-indások” (akikről a későbbiekben még szó fog esni) tulajdonképpen
magyarok19. Györffy azonban ezt úgy vélte, hogy Árpád honfoglalásának idején, mint a
honfoglaló magyarok finnugor népe költöztek be a „griffes-indások” a Kárpát-medencébe. A
„kettős honfoglalás” elméletének elvetését egy 1973-as tanulmányában foglalta össze20.
Egy másik nagy nevű középkorász, Kristó Gyula volt az, aki leghevesebben és legtöbbet
támadta az elméletet. Az a Kristó Gyula, aki 1982-től 1985-ig a szegedi József Attila
Tudományegyetem rektora valamint 1980-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Ő
több szempontból is kritika tárgyává tette a „kettős honfoglalás”-t, így például etnikai21,
valamint nyelvi-helynévi22 vonatkozásban is.
Ám nem csak történészek, hanem régészek is vitába szálltak László Gyula professzorral, így
Fodor István is, aki a Gondolat kiadónál megjelent könyvében hat pontban szedi össze
ellenvetéseit23.
Egy másik régész, aki ellenvéleményen volt, Bóna István egyetemi tanár és akadémikus. Ő
főleg régészeti részletkérdések miatt24 nem értett egyet László Gyulával.
Ezen kívül meg kell említeni Erdélyi István régész nevét is, aki a magyar honfoglalásról írott
művében25 egy külön fejezetet szentel a „kettős honfoglalás” elmélet cáfolásának, ám ebben
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(László Gyula szerint26) alig van saját kritikája, inkább másoktól idéz. Sőt, sokszor ezt is
pontatlanul teszi. Erre hozza példaként, hogy Erdélyi a fentebb idézett művében az alábbiakat
írja: „röviddel ezelőtt a „kettős honfoglalás” hipotézisét és érvrendszerét alapos bírálat érte
logikai oldalról”27, utalva Harsányi László munkájára28, amelyről azonban László Gyula azt
mondja, hogy Harsányi nemhogy bírálja a módszerét, hanem elismeréssel szól róla.
S akkor jöjjön azok névsora (vagyis csak néhány közülük), akik részben elfogadták, átvették
és néhány helyen továbbvitték az elméletet.
A klasszika-filológus és görög-római irodalommal és történelemmel foglalkozó SzádeczkyKardoss Samu a szegedi-iskola támadásaival szemben védi meg László Gyulát egy írásban is
megjelent rövid előadásvázlatában29.
Már 1981-ben megjelent Tomka Péter tollából az a tanulmány30, amely az avarság
fennmaradásával, esetleges továbbélésével foglalkozik, s ennek kapcsán a „kettős
honfoglalást” alátámasztó megállapításokat tesz.
Engel Pál, aki a késő középkori magyar történelem jeles szakértője volt, egyfajta „rokon”
elméletet fogalmaz meg31, ő csak a székelyeket azonosította a késő-avarokkal.
Makkay János32 őskoros régész szerint is bejöhettek az avarokkal finnugor nyelvű magyarok a
Kárpát-medencébe (méghozzá a VI. században), ám Árpád népe török nyelvű volt.
Fodor István ellenérveivel Götz László történész az 1994-ben írott munkájában 33 száll
szembe.
Több történeti forrást is felhoz Olajos Teréz László Gyula elméletének alátámasztásához, ám
azt mondja, hogy a kérdés még nem lezárt, még hiányzik a „perdöntő bizonyíték” a „kettős
honfoglalás” igazolásához34.
Miután valamennyire ismertettem az előzményeket és az azóta megjelent szakirodalmak egy
részét is vázoltam, rátérek magára a „kettős honfoglalás” László Gyula által képviselt
elméletére és arra, hogy a felsorolt kutatók hol láttak benne hibákat, vagy éppen mi az,
amiben ők már továbbléptek.
A „kettős honfoglalás”:
László Gyulának a munkáját a témában (saját bevallása szerint) az indította el, hogy a
honfoglalás korára vonatkozó történelmi és régészeti források egyeztetése egyre nehezebbé
vált az ellentmondások miatt, ugyanis az írott és régészeti források alapján Árpád magyarjai
török népként jelennek meg, ezzel szemben a nyelvtudomány a magyarságot finnugor népként
tartja számon.
A korszak történeti időrendjének hivatalos álláspontja szerint Attila halála után germán népek
uralkodnak a Kárpát-medencében, aztán őket követik az avarok és végül Nagy Károly frank
csapatai (valamint keleten a bolgárok) megdöntik az avar birodalmat és megkezdődik a szláv
benépesülés. Ezeket az eseményeket követte volna aztán a 10. század végén a magyar
honfoglalás. Ezzel szemben a régészeti leletek által összerakott időrend (László Gyula szerint)
az alábbi:
26
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2.
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4.

Növényi jelképek kora, 568-tól (az ún. „akantuszos” stílus)
Állati jelképek kora, 670-től (az ún. „griffes-indás” stílus)
Növényi jelképek kora, Árpád népének bejövetelétől (az ún. „palmettás” motívum)
Állati jelképek kora, korai Árpád-kortól35

Összevetve a kettőt: azt már korábban lehetett tudni, hogy az első csoport az avarokkal azonos
(mivel bizánci pénzérméket találtak a sírokban, amikkel keltezni tudtak), azonban az, hogy az
ún. „griffes-indás” csoport is avar-kori, Alföldi András felfedezése36. Sokáig nem tudták
feloldani azt az ellentmondást, hogy ez a két stílus hogyan lehetett egyszerre az avar világkép
része. Részben ennek a kiküszöbölése is szülte a „kettős honfoglalás” teóriáját. László Gyula
szerint 670-táján egy új nép jött be a Kárpát medencébe, amelyről az írott források hallgatnak.
Ezt (tehát az új nép bejövetelét) egyébként azóta már szinte minden kutató elismerte, még az
elmélet leghevesebb támadói is37. Ezek után a régészprofesszor felvázolja az általa elképzelt
avar-kori időrendet:
1.
2.
3.

Avar honfoglalók (568).
Az első csoport tovább él, de hozzájön a „griffes-indások” népe (670).
Megszűnik a közös temetkezés és megjelennek a tisztán „griffes-indás” temetők.38

Összegezve tehát 670-ben egy új nép jelenik meg a Kárpát-medencében, amely sűrűn kitölti a
településre alkalmas területeket, s amelyről látszólag nem tudnak semmit az írott források39.
Ezen a ponton kell megemlítenem Bóna István ellenvetését, miszerint a „griffes-indások”
megjelenése az avar birodalomban (a régészeti leletek tanúsága szerint) egy emberöltővel 670
után kezd kibontakozni. Ezt véleménye szerint tipográfiai és sztratigráfiai adatok igazolják.
Tehát a griffes-indás kultúra 8. és nem 7. századi.40 Itt azonban Bóna István ellentmondásba
kerül magával is, ugyanis korábban azt írta, hogy a 670 táján (régészetileg is kimutathatóan)
valóban új népként megjelenő középavar ún. „lemezes” csoport egyfajta előzményeként
fogható fel a „griffes-indás” avar kultúrának. De nem csak a stílusban mutatható ki ez az
előzmény, hiszen a középavar korban nyitott köznépi temetőket gyakran folytatták a késő avar
korban41. Így szerintünk joggal feltételezhető, hogy a középavar és későavar nép egy és
ugyanaz.
Egy másik furcsaság, amely László Gyulát ebbe az irányba terelte az volt, hogy
krónikáinkban egy szó sem esik az avarokról, tehát itt is ellentmondás figyelhető meg. Ezt
részben feloldja Domanovszky Sándor azon megfigyelése, hogy egyrészt a krónikák hun
története jórészt az avar történelemmel azonos42 (tehát az avarokat mint hunokat mutatják be),
másrészt a krónikáink az avarokról mint ungurokról írnak (azaz onogurokról).
László Gyula könyvében azt is elárulja, hogy igazából sok segítséget nyújtott neki Györffy
György az által, hogy először megfogalmazta: a „griffes-indás” kultúra magyar népességet
takar. Ő azonban úgy vélte, hogy Árpád népével együtt érkezett ez a csoport a Kárpát35

László Gyula im. 2004. 22-23.
Alföldi András: Untergang der Römerherrschaft in Pannonien, II. Leipzig, 1925.
37
Kristó Gyula: A „kettős honfoglalás” elméletéről. In: História. 1983. 1. szám. 26-28.; ERDÉLYI István: im.
38
László Gyula im. 2004. 26.
39
Ez a hallgatás azonban a szerző szerint csak látszólagos és fel is hoz pár példát ennek bebizonyítására pl.: az
orosz őskrónika (Nestor krónika) a fehér ugorokat az avarok korában említi, míg a fekete ugorokat Oleg
korában; Kovrat egyik fia népével (az onogurokkal) együtt Pannóniában telepedik le Hitvalló Theophanes szerint
(éppen 670 táján); egy 860-ban született oklevélben az avar határhegységet Ungarorium marchának (azaz
magyar hegynek) nevezik (a honfoglalás előtt 40-50 évvel). Uo. 30-32. Erre a 860-ban keletkezett oklevélre még
Olajos Teréz hívta föl a figyelmet.
40
Bóna István: im. 134.
41
Uo. 133.
42
Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája. Bp., 1906.
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medencébe. Ezt László Gyula régészeti időrendi okok miatt nem tartja elfogadhatónak,
ugyanis szerinte a „griffes-indás”-ok jelenlétét itt két dátum közé lehet tenni: 670-800.
A „kettős honfoglalás” elméletének magját azok a térképvázlatok adják, amelyeket László
Gyula már az 1950-es évek elején elkészített. Ezeknek pedig az alapját három gyűjtőmunka,
három igen nagyszabású térkép adja:
1.
2.
3.

Csallány Dezső avar leletkatasztere43.
Szőke Béla által szerkesztett honfoglalás kori leletkataszter44.
Kniezsa István térképe: Magyarország népei a XI. században45.

Utóbbiról a szegedi-iskola (először Kristó Gyula és munkatársai, majd később Róna-Tas
András is) az 1970-es évek elején azt próbálta bebizonyítani, hogy már elavult, s helyette
megpróbálták más módszerekkel felvázolni a korai településtörténetünket (népneveinket,
törzsneveinket, krónikáink nem keresztény neveit, valamint nemzetségneveinket vitték fel
térképre, ezzel próbálva meghatározni a honfoglalás-kori települések kiterjedését).
Először az tűnt fel a László Gyulának, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Kárpát-medence
közepét tömören kitöltő avarságnak nem maradt nyelvi emléke (míg a jóval kisebb
szlávságnak igen). Ezt sokáig az avarok elszlávosodásával magyarázták. Így például Györffy
is úgy tartotta, hogy mivel a 9. század elejétől a forrásokban az avaroknak egyre kevesebb
szerepük jutott, ez azt jelentheti, hogy elszlávosodtak. Ám szlávok jelenlétéről csak a Kárpátmedence nyugati részéről van adatunk. Vagyis (teszi föl a kérdést László Gyula) ahol az
írások nem említenek szlávokat (például az Alföldön), ott hogyan szlávosodhatott volna el a
népesség?
Négy térképen állította össze a megfigyeléseit, az alábbiak szerint:
1. térkép:
a XI. század (végi) magyar és szláv településeket (alapjául a Kniezsa-féle térkép szolág) veti
össze a kései-avar lelőhelyekkel. Ennek eredménye: a késő-avar lelőhelyek nagy részének
színmagyar, kisebb részének vegyes (magyar-szláv) és elhanyagolható részének szláv
helynevei vannak. Vagyis a késő-avarok elszlávosodásáról nem lehet beszélni. Itt Kristó
Gyula kritikája az, hogy a 11. század végi magyar helynevekből nem lehet
visszakövetkeztetni a 10. századi településnevekre. Erre csak két irányból van lehetőség: a 9.
századból és a 11. század elejéről. Előbbiről (ahonnan frank-bajor oklevelek maradtak ránk)
Kristó maga is elismeri, hogy nagyon bizonytalan az értelmezése a 9. századi Dunántúlra
vonatkozó frank-bajor, illetve szláv településneveknek. Valamint azt is, hogy igen kevés az
adatunk erre vonatkozóan, de egy bizonyos: nincs köztük finnugor eredetű, tehát magyar
nyelvből levezethető helynév46. Bakay Kornél mutatta ki azt47, hogy az említett a frank-bajor
oklevelekben szereplő helynevek tipográfiai meghatározása nagyon bizonytalan, sőt egyre
valószínűbb, hogy nem a Balaton vidékéről, hanem Kőszeg-hegység környezetéről vannak a
helynévbejegyzések48.
43

Dezső Csallány: Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Bp., 1956.
Fehér Géza-Éri Kinga-Kralovánszky Alán: A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás és kora Árpád-kori
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1. térkép
2. térkép:
a kései-avarok és a honfoglalók szállásterületeinek összehasonlítása. Ennek eredményeképp
arra jutott, hogy ezeknek a települései kikerülik egymást (ezt az állítását Fodor István
megkérdőjelezi49), tehát a kései-avarok nagy tömegei még itt kellett éljenek a honfoglaláskor.
Ezzel szemben Fodor és Bóna István véleménye50 szerint nem igazolható, hogy a „griffesindások” nagy tömegben megélték volna a 896-os honfoglalást. Velük szemben Engel Pál volt
az, aki ezt nagyon is elfogadhatónak tartotta, sőt azt is feltételezi, hogy ezek az itt maradt
avarok igazából magyarok voltak. Úgy gondolta, hogy mivel a magyar törzsek 700 körül
eljutottak a Kárpátok keleti részéig, ekkor egy magyar néptöredék bevándorolhatott a Kárpátmedencébe (s ezek lennének a székelyek). László Gyula szerint érdekes, hogy a késő avarok
szállásterületei, temetőcsoportjai is magyar helynevűek a XI. században. Ezt összevetve az
első térképpel azt az eredményt kapjuk, hogy azokat a magyar helyneveket, melyek a „griffesindások” gócpontjaiban vannak, nem adhatták Árpád magyarjai, mert ők kikerülték a későavar területeket a letelepedésükkor.
Tehát az első két térképnél az a legfontosabb, hogy a „griffes-indás” lelőhelyek és a magyar
nyelvhatár úgymond fedik egymást. Ezt Kristó Gyula azért nem tartja elfogadható érvnek,
mert a Kniezsa-féle térkép a 11. század végi etnikai állapotokat mutatja, amikor is a
magyarság már hosszabb ideje itt élt a Kárpát-medencében, akiktől aztán a terület
helynévanyaga származhat. Így szerinte nem szabad a késő avar népesség és a 895-ös
honfoglalók egymást kiegészítő temetőit a 11. század végi magyar nyelvhatárral összevetni,
mert a dátumok között figyelmen kívül hagy az elmélet 200 évet.51
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Fodor István: Verecke híres útján… Bp., 1980. 238.
Uo. és Bóna István: im. 328.
51
Kristó Gyula: Nyelv és etnikum. (A „kettős honfoglalás” elméleti alapjaihoz). In: Szegedi Bölcsészműhely
’82. Szerk.: Róna-Tas András. Szeged, 1982. 180.
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2. térkép
3. és 4. térkép:
következtetései már nem ilyen jelentősek. Ezekben a törzsneveink és a korai királyi birtokok
kapcsolatát, illetve törzseink szállásterületét és a „griffes-indás” temetők kapcsolatát mutatja
be (bár ezen térképek következtetéseiről maga a szerző is elismeri, hogy nem túl
meggyőzőek).

3. térkép
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4. térkép
Az elméletnek még egy érdekes és fontos része, hogy László Gyula nem csak régészeti,
embertani illetve helynévi bizonyítékokat próbál felhozni az alátámasztásához, hanem
szellemtörténeti-kulturális adalékokat is nyújt. Így például beszél a „kései-avarok”
mitológiájáról és megpróbálja kimutatni a párhuzamokat a magyar néphittel is. Ezen belül szó
esik az „égig érő fa” meséjéről, a csodaszarvas mondáról, de a kereszténységhez köthet.
Szent László-legendáról is52. Bakay Kornél is nagyon fontosnak tartja a jelkép és
díszítményvilág vizsgálatát, s hozzáteszi: ma már bebizonyosodott, „hogy az avar jelképvilág
eredete elsősorban elő-, közép-ázsiai gyökerű”53. Ez azért fontos kérdés, mert Bakay Kornél
az avarság továbbélését tényként kezeli, s azt is mondja, hogy a Kárpát-medencében magyarul
beszélő népek éltek már évszázadokkal az Árpád-féle honfoglalás előtt is. Van azonban egy
igen jelentős különbség a két nézet között: László Gyula tanítványa szerint magyar nyelvű
népesség nem csak a VII. század végétől jött be a Kárpát-medencébe (hanem már jóval
korábban), s főleg nem az ún. lomovatovói-kultúra területéről (amelynek népességét egyes
kutatók ősvogulnak tartanak).
Ezzel végszónak én is megfogalmazom, hogy László Gyula elmélete mérföldkőnek számított
a magyar őstörténet kutatásban, ám azóta ennek vizsgálata tovább folytatódott, s mára már
egyre valószínűbb, hogy a magyarság esetében nem csak „kettős honfoglalás”-ról lehet
beszélni. Ez az irányvonal többek között Bakay Kornélnak is köszönhető, aki ma már vallja a
szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot, így gondolva tovább egykori tanára elméletét, új
útmutatást adva a jövő kutató generációjának.

Csiki István
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Utóbbival kapcsolatban külön monográfiát is írt. László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei.
Bp., 1993.
53
Bakay Kornél: im. 219.
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