
Talán éppen ezért sem 
árt, ha ezek közül a kérdé-
sek közül kettőt kieme-
lünk. 

Egyik ilyen gondolata 
László Gyulának az ún. 
kettős honfoglalás kérdése, 
azaz annak felvetése, hogy 
a történetileg ismert hon-
foglalást megelőző időkben, 
az avarkorban, már voltak 
a területen magyarok. Ez 
a kérdés nem ú j szakiro-
dalmunkban, bár bővebb 
teret és publicitást csak a 
legutóbbi években kapott. 
Már a század elején neves 
régészünk és őstörténé-
szünk, Nagy Géza foglalko-
zott ennek a lehetőségével, 
és írt is róla nagyobb ta-
nulmányt. A későbbiekben 
olyan okokból, amelyeknek 
vizsgálata a tudománytör-
ténetre tartozik, a „kettős 
honfoglalás" problémája 
feledésbe merült. Csak az 
utóbbi évek ásatási ered-
menyei, a történeti és 
nyelvészeti kutatások átér-
tékelése adott lehetőséget 
és jogot a kérdés felvetésé-
hez. Kétségtelen, hogyha ez 
az elmélet kielégítő bizonyí-
tékokat nyer, sok kérdés-
ben (pl. a Kárpát-medence 
VIII—IX. századi etnikai 

képe, a honfoglalók viszonya 
az itt lakókhoz, de az ál-
lamszervezés és a korai 
gazdasági élet struktúrája 
is) jelentősen meg kell vál-
toztatni felfogásunkat. 

Nem kevésbé érdekesek 
László Gyula könyvének 
azok a részei, amelyekben 
a honfoglaló művészet áb-
rázolásmódjával és a ben-
ne érvényesülő mohamedán 
hatásnak kérdéseivel fog-
lalkozik. Ez utóbbival ma-
gyarázza az ember- és ál-
latábrázolás csaknem teljes 
hiányát a korszak művé-
szetében. Míg az ötvösmű-
vészet köréből vett adatai 
állításának jó bizonyítékait 
adják, addig az ábrázoló-
művészet meglétének indo-
kolása az elpusztult „sző-
nyegművészet" feltételezé-
sével, kissé ingatag talajra 
csalogatja az olvasót. Nem 
látjuk igazoltnak ugyanis, 
hogy az erdőfülei Szt. Lász-
ló-legenda ábrázolás jó érv 
lenne ennek a korai „fali 
művészetnek" bizonyításá-
ra. Kétségtelen, hogy mind 
a honfoglalókkal egykorú, 
mind pedig a korábbi eur-
ázsiai steppei népek művé-
szetében a szőnyegművé-
szetnek kiemelkedő helye 

volt, de a megmaradt le-
letek (pl. Pazirik, i. e. VI. 
sz., szkítakor; Noin-Ula i. 
e. I. sz., esetleg hun — Le-
ningrád, Ermitázs) nem 
utalnak valamiféle elbeszé-
lő jellegű művészet meglé-
tére, még olyan fokon sem, 
mint a Szerző által is be-
mutatott ún. szibériai 
aranylemezek. A megma-
radt szönyegtöredékeken 
van élőlény ábrázolás, de 
ezek inkább keretező, vagy 
térkitöltő jellegűek, míg a 
Szt. László-legenda idézett 
ábrázolása epikus jellegű. 

Célunk: ennek a szép 
könyvnek bemutatása, 

problémagazdagságának 
felvázolása volt. 

Mindezek mellett szól-
nunk kell stílusa eredetisé-
géről és arról, hogy mon-
danivalóját gondosan kivá-
lasztott irodalmi idézetek-
kell fűszerezi, s mintegy a 
vers tömör, érzelemre ható 
és érzelmi fűtöttségű kife-
jezésével kívánja gondola-
tait közérthetőbbé, köny-
nyebben megközelíthetővé 
tenni. (Gondolat Könyvki-
adó 1967.) 
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