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tudomany van most a magyar tersegoen: az egyln a n, szin
s Kerenkel es n vatalos tamogatassal fenntanott, a masn a .elen
belse eben, szea8nvseaoen m5velt 9s aoolt. Az eav k meamono;a, nogy m': a magy$ toke&lem, a masin aiazanal oaia mefannan
sar-szi;at. Az e so be eny-gszik sokmnden hatteroe szorltasaba, a masoosoroa nenvszerLlt iel azad m noen sze.lem' nvomoritas 8s ham s'tas
ellen. A virag?o tudomany kiszolgal, a kornyado nem tagit az igazsag101.
Nemcsak a tortenelemtudomany, nemcsak a tarsadalomtudomAny
bir ezzel a kettosseggel, hiszen a tisztanak vagy arulkodoan kemenynek nevezett tudomanyok a termeszetrombolb kikenyszeril6sevel
szinten felcsatlakoznak az elozoekhez. A termeszeti es a szellemi-erkolcsi kornyezetszennyeze 6s idealrombolas mint jellemzo rossz, vegrehajtbi reszerol mint szukseges rossz neveztetik. A racionalis, pragmatikus tudomany altal elert emberi haladas ketes Brteku iatszateredmenyeivel pr6balja onmagat igazolni. A mhsik tudomany azonban in is
ramutat. hoov az elso altal vezenvelt feilodesnek micsoda Bra, mellbknatisa van ~vegs6soronpusz~ulisbatbrno [ha!.
Ugyancsak puszt-assal, magyarpuszl. assa, ;arnat egy:lt az e s6
t-aomanv mukodese a tafsaoalom- es tonenett.oomanvoan. :I elve a
kultirrabak A mbodik tudomany azonban figyeimeztet, hogy magyar
utan majd jon a tobbi, az osszes nemzet pusztulasa is, mert a bLinbak
megsemmisitese semmire sem orvossag. Mi h i t az orvossag, a gy6gyir, a megoldas? EgyszerSen megmondhata: az elso tudomany legyengitese es a mbodikenak a feler6sitese. Nem helycsere tehat, mert
akkor ismet on lennenk, ahol a part szakad, hanem szabadsag: jusson
lelegzethez az igazsig.
A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet Masodik Magyar Tortenelmi
lskolaja Tabon 1993. augusztus 15-21-ig a hatterbe szoriton temakat, a
magyar tortenelem egyes vagy szamos igazsagait igyekezett feitarni 6s
kozkinccse tenni. Akar tAmogatottsagat, akar hivataios fogadtatasat
nezzuk, a masodik sorba szorult tudomany szerepeben kenyszerult
mozogni, hiszen csupan a ZMTE, tagjainak aldozatvallal8sa, nehiny
miniszteriumi igaz ember, a megyel 6s a helyi onkormanyzat tamogatC
sanak volt koszonheto, mig a rola szolo hireket leginkabb szo szerint
levertek. A 29 e16ad6 41 el6adAsan 6s az attekint6 megbeszblbseken
kozolt adatok, tartalmak 6s 6sszefSggesek azonban a rbsztvevok szB
mara megmutattak, hogy nem kell igazan torodni a kulso nehezsegekQt

a

ne , men a be so emberi novekedbs, a 8.4 Qlmbny m'naenne toboer
Br. Az eloadok k e o v k e lanitnanak, a hallaatok
!an-lhanak 6s Bpilnettek: az lskola elbrte celjat.
S bar az eltiadksok mind it1 vannak ebben a kotetben, az lskola
teljes hangulatat csak reszben tudjak felidezni. Mert a felzbzlozott
muvelodesi haz, az iskolat beioaado Tab varos ijnneoi konlose, a vetiresek, egyuu elen, k:rand~Iasohelmen~e
nem ehet jelen a k0nyvoen.
Sem Zicny Miha ynak narnyi~asnyiravoll paratan e etm5ve mint kornvezet. sem a torokko~~anvi
est: eroo ob eoen Iancolok csena6 enenhangji, vagy az ugyanott rcipogo tabortfiz tanca, sem "Tihanyiak riado
leanya..." Ff5kBnt azonban a helybbli kozremfikodtik szeretetet es a
hatalmas eitiadoteremben kialakult forr6 hangulatot kell itt felidezni,
hogy a konyv legalebb igy tud6sitson az lskola va16sttg6r61. Voltak
ezenkivul j4 Qjszakaba nyli16 besz8lget4sek s a hallgatbsag tarka udesege is hianyzik e kotelbol, a draga hallgatok6, akik Tabon klvul Svbdorszagtol Ausztraliaig, a Magas Titrat01 a Fogarasi Havasokig mindenunnet eliottek.
A hangshy azonoan veg~gaz itt ninyomlaton eloadasokon vo I,nogy
a fesziien tempot tananl t~dlun.Az elso nap meg epetese m,na.ad a
meanvito unne~sbaszinvonalassaaa volt, mert afelkert naavsaaok
Iko-,
m o h i n vettek izeiepuket Qs az lskolat.
Az els6 nap a tortQnelemkutatAsm6dszereinek szenteiteten. Ezek az
eloadasok a kulonleges 6s izgalmas tudomanyos estkozokon kiviil arrol is szbltak, hoey a Tortenelmi lskola e16adoi nem akirkik, hiszen 6k
hasznau*, illetve - mint a retegzett terkepek vagy a kinai hun asatasok
eseteben - kitalavak ezeket a modszereket. S akar a rbgeszeti novenytan, vagy a torteneti genetika egyben mbdszertani cslicsnak is szamit
manapdg szerte a vilagon. A csaladtortenet vagy a torteneti ikonografia kutatasi met6dusa viszont arra biztatta a hailgatosagot, hogy akar
amattir kutathokba is Brdemes belefogni.
A masodik naoon nvelvunk Qs milveitseaiink 6sis6aQt es keleti kaocso ata'l 'smerhett-n meg a nyelvi m61yse&k6 a dajjamvi agok egy'ezesen neresztul, oseink konynarnCveszetenen norszer: m:voltag. TaAn nem veletlenu napon nagyobb hangs;lyt a :span 6s a kina; kapcsolat. aminek iaeretes kutataiat. van rimbnv ra. hoav a iov6ben meo
loiozni is e h k tppen a ~0nene.m'lskola'hozla 0Gze a k,ratonat 85
az i lerekesedet. Elgondo kodhattunk m3ve tseg-nk egyes osi eleme n.
sot az irastortenet a foaalmak szuletes8nek. a-aondoikodas alakulasbnalc a rejte meibe s oeien'ntea engeden.
A narmaa k nap szenz6coja az emoenan volt: egyreszt maga ez a
l~oomanyleny:gozo IBnyleItaro ere:eve.. es a monoanivao is, h o w
jobbera iuraniekBs pamiiiak v a g y u h mi magyarok. Ehhez azthn mar
szinte csak adalekul szolgaltak a Belsli-Azsiaba vivii egy6b nyomok, a
hunok mliveltsegi teljesitmenyei 6s mai kultfirank egynemely r6szei.
A negyedik napra ertunk el Bllamalapitasunk tistortenetben,!oglalt
elozmenveihez. a lehetoseaek. az eltikeszuletek taalalasahoz. Osszelugg6sek'kel szolga Ian az g16adok a tenger 9s a k~nny:lovass2g vonatkozasaban, s aaalenokat szolgaltatlak a magyaron honfoglalas e Bni

-

-

karpat-medence. je enleter61, valamint a korkobi 6si magyar alam szervezeterol es a tarsadalom szerkezetertil, meglepoen
maaas
- .
- szlnvonalu
m%kodBsereil.
A kovetkezo, otodik napon Somogyorszaggal isrnerkedtilnk mind
elmeletben, mind gyakorlatban egy balatoni kirAndulAs alkalrn8val. Sok
pontos adatot megtudtunk a kozepkori somogyi varakrbl, a honfoglalAs
utani somoav eleterol, valamint a h6doltsAai kor torok int6zkedeseiriii.
A n6p ltul%ra :e hagyomanya, a n8pmiiv~szet, 8s a magas kultljra
remene, Szent Koronank napoh meg ezen a napon bem-latist. Ut6bbi
Grhziaoan 1nqfr:seooen
eveqzett
n~tatasokelso nvlvanos eloadhsa
vo t.
A natooik napon jj- es egi;abb kor; tonene munk nevesbe ismert
tenyeit es mogoloatlan prob ema:! tag alran az eloadok. A tengerkutateis
e enaro d csosea81oI a kivandorlas traaaaaia~o.a katona: szereova a 6k (el emz8p~toiaz6sr6nenet es az ee
;r 6;ecmagyar par amentar;.
mLs tan~lsagag.Ugyanezen a napon a toroknoppany kirand~16sona
templom helytorteneti kibllkas6t szernlQlve rogionzott mddszereket
aianlottunk
, -~~ . a- helvbelieknek az ott bbrazolt. de eddia fel nem lelt avn-,nydrti v i r mcgneies6sere, amely a somogyi szanbzian egynori fdvbrosa vo I. Szolni ke t i arrol is, hogy az esti raadas eloadhon is s keresek voltak. Az utana kovetkezo, izinte eiszakaba nvlil6 vetltesek oedia
ame le:t, nogy norszeru nep- 8s hangahyagoi szdga~tanan,aodan is
seg:Iottek, hogy a kr.t;nus i o m e g ~adat, smereianyag szener-.:on a
ha laatosaa kozoh, amivel ok s eaalabb annvra szakerlokke, bennfen%esekk?e valtak, hogy meg ha csipan a heliszinen ismerkediek is a
magyar tort8nelemmel, kepesek lenek befogadni az elegg6 tombny.
magasszintij elliadasokat.
A hetedik, utolso napi okumenikus istentiszteleten - Tabon volt 916szor - a varos hatalmas katolikus templomaban a felkeszult, szinvonaias 8s aktualis papi beszedek onmagukban is jol estek a szivnek 9s az
Qsznek, fokozta a hatast, hogy a helybeli hiv6k zsljfolasig megtoltott6k
a templomot, s mindenki felszabadultan Qnekelt.Ez maga egy tintet6ssel 6rt fel IskolAnk mellett, s felemelo volt meglelelni tiszteletuknek.
Ezzel a gesztussal igent mondtak iskolakezdemenyezesunkre azok
is, akik szemelyesen nem vettek reszt az eldadasokon, de Qrdeklodtek
vagy megereztek, hogy valami iontos tortent azon a heten Tab varos
Qleteben. A mhsodik sorba kenyszeritett tudomany szemukben minden
bizonnyal az els6 sorba kerult. A tabiak kedves fogadtatasara ez a
konyv iegyen a valaszunk. 9s eljutvan mindenki kezbbe, az eltiadasok
elolvasba utan, akkori erzeseik valjanak bizonyossagga.
Mi pedig, az lskola resztvevoi, mentunk dolgunkra. Akik hatarainkon
trilra tertek haza, rogton tapasztalhattak az Bles ellentetet a tortenelem
ertekeleseben, mlg az itthoni resztvevoknek kormonfontabb elteritbsekkel es csljsztatbokkal kell megkuzdeniiik naponta, ha tapasztalataikat
a Tortenelmi lskolan tanultakkai vetik ossze.
Meahatralni emez osszevetes feladata el61 remelhetiilea senki sem
log, a k oh vo.1 Tawn. Nyjjtson szamunra ez a tanulmanykbter segitseget, hogy i e hasznalva az eloaoasok sze lemi erejet a saiat gyarapodas-khoz, hlvjan ie. a figyelmet kornyezetkben a pontarlan aoatokra

vagy a 1,datos Ielremagyarazasokra, houljanak el a t,domanyos nus16s palya:an, vagy egyszeruen csak idezzek lel a konyv lorgaiasava a
laoi io ernleneket. Akinez oeoia most Qr el. e u e l a kotettel az lskola b
nire'es tema1.ka.a e bszdr, o jassa a apbnat kirartassal, ahogy irbik
Qtrenoztan okei. S hs ie nellehCk az olvaso erdenlod~set9s szeretne
koze ebo:! t-on: egyes temakro , jojjon e a novetkezb, Harrnad k Magyar TOnene mi lsno annra, a doraooi hallga1o:nkkalegyetemben. 1994.
a4g~szi.s 14-20-:g, a Ba alon eszak oldalan Bvo szQps6ges Tapoca-

.-.
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A viszont 16thsral

K&polnAsnyBk, 1993. szeptember
Darai Lajos
egyeteml adlunktus
az lskolavezet6s6g elnoke

Wittwer Alexander kovetsegi elsotitkar
rnegnyitobeszede a Zurichi Magyar Tijrtenelmi
Egyesiilet Masodik Tortenelmi Iskolajan
(forditas nernetbol)

A svdjci-magyar kapcsslatskr6l
I. Bevezetds. iidvozlds
Szamomra nagy megtiszteltetes 9s orom, hogy Dahinden Max, svajci
nagykovet lir ijdvozletet 8s legjobb kivansagait atadhatom Tabon, az
idei Tortenelmi lskola megnyitoja alkalmabol. Mivel a kovet dr jelenleg
nem tattozkodik az orszagban, nekem jutott a megtisztel6 feladat, hogy
a svajci-magyar kapcsolatokrol rovid attekintest adjak.
Egy rovid osszefoglalo termeszetszertlle csak feluletes lohet, mivel
a jelenlev6 16rt6nbszek szamara a forrasot ismertebbek mint nekem.
Maguk nyilvan alaposabb elemzesre lennenek kepesek.

11. Alta~enosettekintds
Tudott dolog, hogy a magyarok 8s Svhjc kozoni kapcsolatok 926ban, a Szt. Galleni kolostor megtamadasAval kezdodtek. Szerintem lehetseges, hogy mar az el8zo Bvekben is voltak kapcsolataink. Lehet
azon vitatkozni, hogy az elso, Szt. Galleni hivatalos kapcsolat pozitiv
vagy negativ volt. Felteszem, hogy a tapasztalatok szerint, magyar
reszrbl pozitlvabb volt, mint a Bodeni-to kozeleben lev6 v t o s szamara.
A Rajna menti Basel is megismerte ebben az idoben a magyarokat.
Tudombom szerint, viszont, ez volt az egyetlen habords kapcsolat
orszagaink kozott az evszizadok soran.
Az az6ta kialakult szamtalan szemelyi es szervezett kapcsolat, alkalmas alapot szolgaltat Qrdekesvizsgalatokra. Vegyijk peldaul a t&pl&lkozast: Svajcban, ebben a klasszikus sajt- 6s csokolade-orszagban, a
mhlt szazadban komolyan foltettek a kerdest, hogy mi egy "cukrasz
orszag" vagyunk-e, mivel a kivandorlb miatt, egesz orszagreszek maradtak pek as cukrhz n6lkuI. Gerbaud bizonyara a legismertebb bizonviteka ennek az "edes" maavar-svaici kaocsolatnak.
'vagy vegyiik a zenei: a i s o aapcsolatok valoszinu.eg a maguk
orszagibol ind,.~ak ni, Qs a magyar tult~lrhatasokijlra 8s ujra megiiqyelhetdk nalunk (pelda-l az alpesi K-rt, a m mar sokkal regebben
lsmert volt a pusztan, vagy a cimbalom, amely rokona az apenzelli
cirnbalomnak). A kapcsolatok erdsitesehez Svajo a nagymertekben
hozzajarult. Lisa Ferenc beleszeretett egy svajci grofnobe, aki kesobb
megajandekozta egy leanygyermekkel. Vagy Arnold Bocklin, aki az
lmpresszlonizmus kezdb idgszakaban Szinyei Merse Pal magyar festom5vesz baratja volt.

A reformAc'6. Calvin belo yasa, egy masi6 pblda. Vagy az e.sd magyar 6vooa alapitasa 1828-ban a Pestalozzi filozofia szer:nt. Talan emiekeznek mBg 1920-ra, amikor tobb mint tlzezer magyar gyermek jott
Svajcba. Ezek mind tovabbi pbldai a szamtalan, sz6p kapcsolatnak,
amelyek Magyarorszag Qs Svajc kozott kialakuitak.
Emlitsuk meg a nevezetes barhtsagi szerzodbst, amelyet Cowin Matyas kiraly koton 1479-ben allamunkkal.
Tovibbi kozel felezer Bvig tartott, amig Svijc 1871-ben, Budapesten
els6 konzulatusht megnyitotta 6s Magyarorszaggal a diplomAciai kapcsolatot folvette. Kossuth Lajos rnir 1849 majusaban, szep levbiben
k6rte a svajci kormanyt az tij Magyarorszag diplomeciai elismerbs6re.
Vegiil is Svajc nem ismerte el Kossuth Magyarorszag6.1, mival m6g
ezen Qv jtiniusiban a trileroben lev6 orosz inteNenci6S sereg elozonlone Magyarorszagot 6s az onall6 allamlsagot megszuntette. A Svajci
Allami LevBlttban orzunk egy masik Kossuth levelet is (Druey miniszterhez cimezve). Ebben javasolja, hogy Svajc tdmadja meg Ausztriat,
hogy az elnyomott nepeket felszabaditsa. Kossuth javasolja, hogy
Svajc vasColjon az Adrian flottat 8s timadja meg az osztrak katonai
allasokat. Az akkori Svajcrbl alkoton k6pe teljesen zavartalan volt.
Ennek megfeleltien 1853. jtinius 2-an Londonb61, francia nyelven lrott
levdlben felajanlja szolgAlatait:"..Bs en mindent, ami vagyok es tudok,
Svijc szolgilataba BIIRom; katonai segitseget szerzek Svijcnak szirazon Qs vizen, rhegsze~ezemes vezetem azt, SvajcBrt akarok harcolni,
targyalni, minden befolyasomat 6s hitelemet hazbmmal, Olaszorszhggal, az europai demokrbiakkal, a . USA-val 6s a nemzetkozl kozvelemennyel szolghlatukba Allitom..", 6s lgy tovabb.
Ez a level is bizonyitja, hogy Kossuth annak idejen milyen nagy tisztel(ije volt hazamnak, 8s mar abban az idtiben is fontos osszeurbpai
gondolkodism6dr6l tanriskodik.
Budapesten 1912-ban nyilt meg a konzul.5tus 6s 1920-t61 a bbcsi
kovatunk volt Magyarorszagon illetekes. A kovet helybt 1938 tavaszdn
BBcsbol Budapestre helyeztuk, rnivel Ausztrianak NBmetorszag dltal
tortent elfoglalasa miatt a kovet mar csak Magyarorszagon volt illet6k8s. 1945-ben kepviseletiinket elmenekltenuk, kBs6bb bezaiiuk 6s v6gul
1946-ban rijra megnyitottuk.
A habortis Bvekre esik Carl Lutz svajci konzul onfelaldoz6 munkaja,
aki csoportos ritlevelek kiallltasaval sok magyar zsidot mentett meg az
elszallftastol. Budapesten szbp emlekm0 emlekeztet az uldozottek Brdekeben kiiejtett tevbkenys6gbre.
A svajci-magyar kapcsolatok leginkebb 1956 uthn valtak igazan bensosegess6. Tobb mint tizenotezer magyar menekult Svajcba 6s kezdett
nalunk tij Qletet. Szabo Janos, az ELTE professzora, a svejci-magyar
kulturelis kapcsolatokrol iron, rendklvul Brdekes tanulminyaban lrja:"..minden svajci, professzort61munkasig, ha 1956-ot megelte, a magyar nevat a leveii felkelessel kapcsolta egybe." Megemllti a fijdalrnas
2:3 vereseget NBmetorszAg ellen, az 1954-8s berni iabdarrig6 vilhgbajnoksligon. Magyarorszag azeii veszltett, mert a magyar v&logatott Solothurnban a tril hangos svajci friv6szene mian rosszul aludt. Ez a
svajciak bGnr6szassegere utall

A nommun sta rendszer 1989-ben bekdvetkezett felbomlhsa j j korszakot nyitott a kolcsonos kapcsolatok terdn. felboresztene a reformfolvamatot 6s sz6mos teruleten a vagyat annak behoz8sara. ami edda
elmaradt.
SvAjc 1990,ben elhatirozta, hogy egyuttbrzbsbt juttatja kiiejez4sre
Magyarorszaggal 4s a tobbi relorm&llammal: egy milliard frankot szavazott meg technikai 8s pbnzugyi segltsbgre. Jelenleg a megvalbsit&son
dolgozunk bs Zermbszetszeriileg ez k6pez1a svajci-magyar kapcsolatok
stilypontj6t. Eddig ritkan fordult el6 hogy ennyl politikus, jogasz, techn~kus,t~sztvisalii,gazdasegi 6s rnDszaki szakember, diik, mlivesz stb.
Magyarorszag 4s Sv5.i~kozott utazzon.
Napjainkban a szellemi 4s a kulturalis csere viragkorat eljiik es sok
otvenhatos, rnasodik hazAja61, visszat4r eredet~hazajiba, amelyet
igazabl soha el nem hagyott.

-

Ill. Befelezbs
A svajci-maqyar kapcsolatokat BvszAzadokon At a kozds europai sors
formAzta.
.
Az irodalom, afestbszet, az Bpitbszet, afbnyk6pez6s, a demokratikus
formhk utani VAgy, egy olyan piacgazdaseg dhaja, amely az egybn
karnyezeti ig6nybt tiszteletben tartiat- csak n6h6ny a szirmtalan pblda
kozul, amelyek az orszigaink kozotti kapcsolatokra hatnak.
Elnok Ur, HGlgyeim 4s Uraim, a maguk egyesulete houAjaru1 ahhoz,
hogy hasonlbs8got 6s kijlonbsbget foltarjunk, ami altal az eur6pai tarsak megbrtbsbt eliisegftjiik.
Rendezvenyuknek sok sikert klvanok. Koszonom a figyelmet.

Jonas Jozsef
Somogy rnegyei onkormanyzati hivatal
foosztalyvezeto:

Holgyeim 6s Uraim!
Megtiszteles szamomra, hogy a Somogy Megye Onkormanyzati Hivatal neveben koszonthetem a Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet II.
Magyar Tortenelmi Iskolajatr annak minden resztveviij8t, Onoket tiszta
szivembol, nagy szeretettel, 8s megkoszonjem, hogy elfogadtak hivo
szavunkat.
Eloszor is megkoszonom azt a kitunteto figyelmet, amellyel az Egyesulet, a Magyar Bstorteneti Talalkozok Tltkarsaga megtisztelt bennunket, hogy jeles rendezvenyek szinhelyeul immar mAsodszor Somogy
megyet, Kaposvart 8s most Tabot valasztotta. De szeretnem kifejezni
koszonetemet Tab vhros polgarmesterenek, s mindazon munkatarsainak is, akik ielvAllaltAk a szervezo munkat.
Tisztelt Vendegeink!
Egyre kevesebben vannak azok, akik mindennapi gondjaik mellett.
anyagi erdelc nelkul, csak a haza, a nemzet erdekeben tevekenykednek. A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet ilyen emberekbol All. Az
eddigi talaikozo szewezesevel meitan hivta fel magara a figyelmet.
Kozottuk - a hatarainkon kivul kerult magyarsag - nemzetkozileg is
elismert jeles kepviseloit es a hazai tortenesz kutatokat, a tortenelem
szerelmeseit udvozolhetjuk, akik nem dicsos8gert, hanem nemzeti tortenelmunk szolgalataba alltak. Szeretnem kifejezni koszonetemet annak a misszionak a vPlalasa6rt, amelyet az egyesulet a nemzettudat
formalasaban betolt.
Tisztelt Vendegeink !
Koztudomast": a kis nepeket - kivalt, ha tortenelmilk olyan tragiltusan
valtozatos, mint a mienk - mindig megtizedelte a kivandorlb orvanye,
forgoszele. A magyar historia a ~ i z ees
i viharai kulonosen gyakran sodortak el innen a tarsadalom legkulonbozobb retegeinek tagjait, kivalt
sok ertelmisegit, vagy remenybeli szellemi embert veszitettunk igy el.
Azonban az emigracio es a haza a magyar tortenelem soran soha nem
el e ymastol ..Rendszerektol, kormanyoMo1ugyan elszakadtak,
szakadt......
de a szulofo dtol soha
Ahogy az emigransok megoriztek a haza es a szu1ofold emlhket, ljgy
a haza is megorizte 9s szamon tartotta azok emlekbt, akiknek politikai
okok miatt kellet elhagyni otthonukat. S meltan tette ezt, hisz a magyarok a vilag minden pontjan helytalltak tudoskent, mSveszk6nt 6s munkaskent. A hazankat ert negy, illetve at nagy emigracios hullam 11848.
ulan, 1880-1914, a 20-as, 30-as evek. illetve a II. vilaghaborri es 1956.1

7..

soha sem
az eik~1onu16st.hanem mindla a nemzenel. a szui6folddel
- va16 azonos, is1 ;e&teh& A mai t a l i koi6 is azza , ho&sok k" to d i n
e 6 maavar oarat~nnitt van kozt-nk, szbp pe oa:a, h o w a kapcso attartasnak-eiiott. itt az ideie. hoov az eaves'orszaaokbzn tevekenvkedti
szel em: 'erikkel ko csonose; gono&arokat cs~reihetlnn,nogy kozn ncwe tehetjun azokat az iniorm6ci6ka1, amelyek neinul el sem ind. hatunk egymas iobb megismerese 6s az egymassal va16 szorosabb
eovllttmiikodes
" , ~ ~ felb. Meoovtiztidesem. hoav ez a Tortenelm1 lskola
sz:nvonalas e oaoasaivatUr% ran a.nalmas arra, nogy iriss nbzopontj
tonQneemszemleletre. toneno m h k jobo meg'smeresbve a szJneoo
es taaabb szijlofold szeretetere osztonozze ifiusaaunkat is.
A tsnQne emtanitas tartalmaval nalunn most seiki sem elegedett. S
ez egeszen term6szetes. Egy a a n 6~ plural:sta tarsaoaomban a toribneiemszem Q el pl~ral'zmusa norma.is a lapot.
E sajatos helyzetbiil kovetkezik, hogy jovtiben nemcsak a hazai kutatasok hasznalhato eiemeit kellene megtirizni 6s az lij korulmenyeknek
megfeieltien tovabbfejleszteni, de nagyobb figyelmet kell iordltani a
nemzetkozi eredmenyekfigyelemmel kisbrbsere is. Oromunkre szolgki,
hogy a Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet, mint szeilemi milhely mar
nem emigracibs alapon lepett a porondra, hanem tevekenysegeben a
nemzeti egyiive tartozas velt nemzettudatot form616 ertive.
~~

~

~~

~

Tlsztelt Vendegeink !
Dr. Csihhk ~ i o raz~egyesulet
~ ,
elnoke lrja "A magyar pariamentatizmus ezer eve" c. konyvbben, hogy "Minden nemzetnek szuksege van
mitoszra, mert a mitosz a nemzeti megmaradas alapja. Ha a mitoszt
sz6tzlizzak, akkor a nemzet besz6io emberek tomeg6v6 vAlik, amei
tomegb61 iigyes mesterek azt formalnak, amil akarnak. A mitosz n6lkd
nemzet olyan, mint a ielket meggyilkolt, vagy a teste novekedes6t61
ielki fejl6desevel messze eimaradt ember.
A magyar azon kev4s 6s szerencses nemzetek koze tartozik, ameiynek van saj6t mitosza ez a magyar iistort6net".
cppen ezbrt nemcsak a jovtit, hanem a mliltat is latnia kell annak, aki
a jeienben el. A tort6nelem kutatoinak pedig mindezeket iattatnia kell,
Atbihettiv6 kell tennie annak konstruktv torekvesnek a jegykben, ameiy
a mlSit Qs a jelen, a hagyomany 8s az l i j i t b termekany egysbgbt,
Qletszerii szintbziset kivanja Ibtrehozni, megteremteni.
Hiszem, hogy ez az iskola nemcsak a magyar tistort6net jobb megismerbsehez jirul hozzb, hanem segitseget nyojt a tbves nbzetek, torz
elkbpzelesek tortenelmi koztudatunkb6i valb kigyomlAlAs&hoz is. A tudomany csak parbeszeden keresztul fejltidhet.

-

Holgyelm 6s Uraim!
Ez az aikalom, s minden aikalom, amikor a vilag kuionbozii reszein
610 magyarsag egy resze IalAlnozik, egymbra tal'al, unnep kell, hcgy
legyen szam-nnra. Csobr: Sandorrai egyun va.lom:

"Lbtnunk kell egymLt, hogy Iathatok legyunk, hallanunlc kell egymbt,
hogy hailhatdk legyurk ..."
Kivanom a Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesuletnek, a mai tanacskozas minden eloadojanak, szereplojenek, hogy aldozattal, s tehetseggel
vegzett munkajuk - amelynelc tiszteietet parancsolo celja egy letisztult,
szilard nemzettudat, egy emberibb vilag megteremtese - ez alkalommal
Qs a jovoben is sikerss legyen.

Farkas lstvan
Tab varos polgarmestere

S

zeretettel 6s nagy-nagy tisztelettel koszontom a I!. Magyar Tortbnelmi lskola valamennyi r6sztvevtijet, mlndazokat, akik rigy dontottek, hogy egy hetet, vagy akC nehdny napot in toltenek e kisvaxrsban Somogyorszag dombjai kozott. Kulon is tisztelettel koszontom azokat, akik nagyon tavoli orszagb61, az oceanon trilrol is elutaztak
hou&-ik,
hogy a magyar nep tartenet6nek legdjabb kutatfisi eredmenyeit Atadjak nekiink. Nagy oromomre szolgal, hogy a hallgatok kozott
sok az 6j ismeretlenre vegyb fiatal, e fiatalok egy r4sze is m6s orszagbbl Brkezett Tabra. Amikor - egyuttmlrkodve a Zurichi Magyar TortBnelmi Egyesulettei - felv&llaltuk e rendezvdny sze~ez6sbt,tudtuk, hogy
misszibt is teljesitunk. Lehettive tesszuk e rendem6nysorozattal egy
olyan iskola megval6lsitAs~t,amely val6sAghG lcepet kivhn adni a magyar n6p tortBnetBr61, tiszthn hagyom&nyos ismeretekre thmaszkodva,
politikamantesen.
S teszi ezt a hallgatbk barminemlr megkiilonboztet6se nelkil. Mint
Tab vQros oola6rmestere szem4lv szerint is orDlok annak. hoav varosunk adhai heyet az :skolAnak.. Ez a telepiil~sm'nd:g bus& volt
hagyomanyaira, s mindma:g torekedt~nkarra, hogy az egeszsbges lokal~a1r:otizmusseaitse celiaink elBrbset. Cenlruma volt-nk es vaav~nk
e g i nagyobbkulso' somoGi tersbgnek 's, s ez kotelezertseget :sjilenl
szhmunkra. Onok most egy olyan telepulesre 's jottek, amely kicsit
Zichi M:hBlv Qs R ~ d n a vGvula szunebb haz8ia 's. Z:chi Mihalv Tabtol 3
km-re Zalin sziileten,'ahol most egy gyiinydri: emlekmdzeth all. Remblem, mindazok, akik most jarnak itr e16szor. elzarandonolnak e helyre, hogy az on szerzett Blmenyt magukkal vigyek, s gazdagodjanak
bliala. Rudnay Gyula, a kivA16 fest6m0v6sz fest6tanyhja pedig a szomszddos Babonymegyeren volt. Kett6juk szelleme kt is QI kozottunk, szB
munkra ez folylonos figyelmeztetbs a humanumra, a nemes emberi
tarthsra, s a mGv6szetek 6s tudomanyok tisztelet6re.
Tisztelettel k6rem dnoket. hoav az in szerzett ismereteket lehetos6guk szer'nt ad:an tovabb azoknak, akik valami yen okn6. fogva
nem .ehetnek jelen, de Brdeklddbsiik nepiink mult,a irant Bsrinre, s
gazoagodni kivannak ezen ismeretek 61tal. V~gybkrovhbb azr a szelremiseget, am8.y erBsirheti az egymds ir6nti roleranciat, azt a szellemis6ge1, amely a magyar ron6nelem valos felrn~talasaaltal nem elkulon'r, hanem megiobban osszekot benninker egymassal Bs mas nea

~ l v ~ n hogy
h , Brezzek jol magukat Tabon, s klvhnom, hogy ez az
iskola maradand6 Blmenyekel Bs ismeretenet jelenrsen az Onok szamara. Epuljenek 6s gazdagodjanak bltala.
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Darai Lajos a ZMTE II. Magyar Tortenelmi lskola
lskolavezetoseg elnoke

Tisztelt Oktatok, Diakok es Szervezok!
oszoniom a Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesijlet II. Magyar Tortenelmi lskolajat! Elismeres a szeyezoknek, hala a tamogatoknak
es tisztelet a kovetett elodoltnek! Udvozlok rninden resztvevot az
lskolavezetoseg neveben es az lskola megnyitasahoz szeretnek n$hany gondolattal tarsulni.
A vendeglato varos, Tab nevehez ezentul - remelem - ennek az
lskolanak a jo hire is kapcsolodni fog, am a nev multja szinten melt6
ehhez a rendezvenyhez. Az lskolat udvvBlo leveleben Forrai Sandor
rovasiras-kutato nyugalmazott tanar fontosnak tartotta felhivni a figyelmunket arra, hogy a Tab n6v a Tabor-hegy formajaban a Kozel-Keleten
elofordulo ma is magyar hangzaslj foldrajzi nevek kozul valo, osi szabir-magyar nev. Egyebkeni a Tab, tab sumerul sAtorverest jelent, s a
Tabor-hegy elnevezes a hegy sator alakjara utal. E hegyen tortent egy
alkalommal a Biblia szerint Jezus megdicsoulese. 1212-ben II. Andras
kiralyunk emliti Taben hegyet, mint Buda es a hevizek kozott fekvo
helyet. Azert teheto fel Forrai szerint Tab nevenek szabir-magyar eredete, mert a szabir maavarsaa a Karoat-medenceben oslakos volt.
Forms vo na a he.yseg 6slcn~ieierevonatnozo he ytonenct !c-1a:as.
Persze az sem ve etlon, lo:ez; be uzeneict Forra Sanoor. ~ c g a
y Praga
melletti Tabor-hegy neve a mai napig sem csehesedett el.
S itt elerkeztunk lskolank letrehivasanak megokolasahoz. Bizony sokat lehetne errol beszelni, s talan kevesse kell bizonygatni, hogy szilkseg van ra. Akarcsak a kozelmult tudatsorvaszto tortenelemoktatasat
tekintve is elegendo indokot talalunk. Viszont nem volt veletlen es elozmenyek nelkul valo az a tortenelemrombolC. Tudatos es tervszeru
tortenelemhamisitas elozte meg, amely a XVIII. szazad vegi Habsburg
vezetesu polgarositasra reagalo nemzeti erok kezebol szerette volna
kivenni a kezdernenyezes, a cselekves jogosito jelkepet. Azert erzodik
a h a t b a maig, ketszaz ev tavlatabol is, mert ez az iranyzat a tudomanyossag rnadszeriani kriteriumainak birtokosiva valvan megakadalyozta a fuggetlen, igazsagkereso kezdemenyezesekei. Orszagunk felosztasa ennek a tudatos, ill.tudomanyos programnak volt a kovetkezmenye az elso vilaghaboru utan, de megelozte azt a nemzet
kulturajanak elosztasa, kiarusitasa. A hamisitasok a szellemi 9s targyi
alaku mijveltseaiink maavartalanitasat celoztak mea. Ennek kovetkezieben valt minoen magy;; tel:es:lmeny valam yen i y V g a l minta koveto;eve, s e l l j n k masod- es harmaorangjan a nagy nemzelek "tan
k,. ogo al apoia~nkka. Csan meg annyir erro , nogy azon a mai v tan,
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Csihak Gyorgy (Uster)

A magyar 6st6rtknet
kutatasanak jelenlegi heiyzete
A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet bernutatasa

A

Ziir~cn Magyar Tortene ml Egyesuler negy vilagresz, rizennegy
orszagaoan elo, magyar tortenelemme loglalnozo szemelyen,
sva c , kozeroen~:ntezmenve. Tevenenvseae Maavarorszaaon is
adomentes. Nem mind magyarok, de valame6nyi& mini'mag6ns;em6lyek hoztuk letre es tartjuk ienn munkankkal es adomanyainkkal. Celul
tuztijk ki a magyar tortenelem kutatasinak, es az ujabb eredmenyek
minel szelesebb korO terjesztesenek elosegiteset. Ennek erdekeben
rendszeresen magyar tortenelmi targyu eloadbokat tartunk a vilag kuIonbozo varosaiban, Magyar ostorteneti Talalkozot rendeztunk Qvente
egyszer, egy het ldotartammal eddig mindeg mas orszagban, ahol mintegy 40 eloadast hallgatunk es vitatunk meg. Eddig het ilyen talalkozo
volt, az iden Kaposvarott lesz jrilius 11-to1 17-ig. Elso izben, tavaly
Szegeden, szinten egy het idotartammal Magyar Tortenelmi Iskolat rendeztunk, ahol mintegy 120-an vettek reszt, Szeged varos polgirmestere vednoksege alatt. Az idei iskolank Tabon lesz augusztus 15 es 21-e
kozott, vednoke Svajc magyarorszagi nagykovete, Somogy megye elnoke. es Tab oolaArmestere. Jovore mind a Talalkozo. mind az lskola
Tapo can esz: a G u s z l ~ skozepen. ~endezven~e:nnen'm
ndon oijnenles, az Egyesjlet 1ag.a' minden revekenysegin ko rseger m a g ~ kleoez~k.Igy pl. az oktatast az iskolaban. Tevekenysegunkbe a magyamrszaa~kutat6k az elso ~illanattolbeka~csolodtak.
TLztelt
Halloatoim!
<
Mnoen nemzetnen szunsege van satit m:toszra, men a nemzet mirosz a nemze! megmaraaasinak az a ap;a. Ha ezr a m'roszl szerz:zzin, akkor a nemzet beszelo emoerek iomegeve va k , amely romegoci.
ugyes mesreren a n lormalnan, am I akarnak. A milosz ne.6- ' nemzet
olyan, m:nr a lelkk meqqv 1do.t vaqv a resre novekedesero le n. lei odesevel messze elmaradt-ember. Amaavar
azon keves
",~
~~-~ es
- -szerencses
- - - - - - nemzeten koze tanoz~k,amelynek ~ s o d a sgazdagsag: osron6nere van,
ame y o yan, min: egy hata mas mirosz. Naqvon salnaln;valo, hoqv ez
a "mitost" csak eled kevesse ismert 8s meikevesbe feltart. de &is
naavszeru. mert ioiz. A leatobb ~ B nem
D rgndelkezik
ostortenettel ide
~van;lan .yen nepckl), vagyha gen: fot.ir8sa
a miennbne :s kezdeiligesebb lonon a11(de vannak nipek, ame yek messze elonunk iarnak,
Deldaul a kinaiak, a ia~anok.a zsldokl. c ~ e n v e sez a meoallabitas a
i-oominy ;;abo againa~az eredm8r;yeire is: Alg van ngp a, mm'6nn
me letl, ame yet emoertan:lag .yen aaposan felmenek vo na. A csonte~

~

~~~

~

~~~

lemzesek tobb mint neovvenezer ember adatain alaoulnak. A v i l b o n
el6sz6r
Maovarorszao
keszult. el. sot a r;li szakemberink
--~ < ,
< &rtbrlteoe
~
a .ap'tonan meg eloszor, nogy verink osszetete e elter a logtobb, E ~ r o paban e o nep verosszetetelelo. Megis a magyar tortenelemnek egfontosabb Qs leakevesbe ismert terulde neoljnk ostortenete. Ketseqte.en, hogy lavolr r n j l t ~ n k1oejeo5, :s vannan nyomok szarmazas~inat
;Ile!oen. E iona a k azonoan csak akkor gornboly'thatok vissza, na eloszor a 896 e o n , minteqv ezerketszaz evnv ooszakot ;o1 meqsmertiik
es ezen
~-~ kor irasos es rzbeszeti-embertani bizonvossadait sz&szeruen
oonurnentalruk.~emtissazoit meg a bolgir-tbrhk, a s"zabir, az avar, a
nun, a szkita, a :aziq, a szarrnala, a pannon kapcsolat, ezen tavoli n e g
a partus, a szumer; a hurri 9s mas kapcsolatok bizonygatdsa. Ahhoy,
hogy a magyarsag vegso gyokereit - az idoszamitasunk elotti eveeredeltet megismerhessuk, tisztazni kell a honfoglalas (896) elotti "osmagyarol(" altal bejart teruletek embermljltjat, a mas nepekkel valo kapcsolatokat, tehat a2 otvozodes es a vandorlas helyeit, idejet es a velunk
ltapcsolatba kerult, velunk kevereden nepek kiletet. Alap nelkuliek azok
az eredetelmeletek, amelyelc ezt a kozbulso, hosszlj idoszakot kihagyjak. Mivel az irott forrasok a hun torzsszovetsegbe tartozo, valamint
Kozhp-Azsia 6s a hozza kozeli teruletek nepeirol csak az idoszamitasunk eloni nehiny evszazadig (kb. a 4-3. szazadig) adnak realis hiradast, ezert Qlobb azt kell tisztazni, hogy mi lortent azokkal a nepekkel az idoszamitaS eliitti 4-3. Qvszkadtol a honfoglalasig -, amelynek egy
resze vagy tobbsege elfoglalta a Karpat-medencet es akiket "oseinknek" nevezhetunk. Ezzel egyidoben megprobUunk ismereteket szerezni a Kr.e. 8-3.evszazad kozotti idobol a Karpatok es a Szir-darja kozott
el6 nomad szkitakrol. a Tien-San es a Pamir. valamint a Szakasztan
elel el-lran) terlleten i16 szakakrol es a K'na ~ s z a k n ~ , ~ ahalara
t:
menten el6 toharokro~.,:-etikrol es ni~ng-szdkro
Szamos nronina' uta as ellenere. a modern k~iat6.s e en eol fiz'saoan
meg korai lenne eredetunket akar Mezopotamia, akar Perzsia, akar
Kisazsia barmely magas kultljraj6 nepehez kotnunk addig, amig ostortenetunk kozbulso szakaszat kelloen nem ismerjuk. Termeszetesen
minden ilyen iranylj kutatast becsulnunk, tisztelnunk es tamogatnunk
kell. Mljltunk ismeretet csakis a tenyek fogjak eldonteni, 8s a tudomanyban annak van igaza, aki bizonyitani tud. A bizonyitas azonban
sokoldallj. Lehetseges, hogy ostortenetunk legkorabbi szakasza valoban valamilyen osi magas kultljrahoz lkotodik, de ha az bizonyosodna
be, hogy a kor szintjen a110 mas magas, pl. lovasnomad kultljraval
rendelkezo nepek otvozodesenek kotodik, akkor sincs mil szegyellnunk. Jelenleg - eredetijnket illetoen - nincs kialakult, vegleges es btztos nezet. Azt, amit tankonyveink, a nyelveszeti megfontolasokra hivatkozva, fiataljainknak irnak, hogy "Nepunk a iinnugor nyelvcsalad ugor
agahoz tartozik. Legkozelebbi nyelvrokonaink az Ob folyo mellett elo
ugor eredetii manysik es hantik." "A kutatas mai allasa szerint az Bshaza val6sziniileg Nyugat-Szibcrihban, az Ob also folyhsa melletti, fdleg
erdos teruleten vol!." - nem fogadhatjuk el. A legutebbi, mintegy k8t
evszazada vallott nezeteknek nincsen kizarolagos bizonyossaga, ezert
tiszteletre melt6 es becsulendo, ha ki-ki a sajat szakteruleten, tudo~
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mhnyos lelkiismerete szerint olyan Oton jar, amelyet bizonyitani is tud.
E tekintetben nem Brkezett m6g el a szintezis ideje; az interdiszciplinaritas korat 6ljuk; az embertannak, a zenetudomanynak, a nyelv6szetnek, a regkszetnek, a mUveszettort6netnek, a neprajznak 8s a tortenettudomanynak egyarant szerepe, joga 8s kotelessege r6szt venni a
kutatasban Qs a maga szakteruleten az altala bizonyitott tenyigazsagokra Qpitett ismeretanyagokat kozreadni.
A valosagban sajnalatos ketttisseg jellemzi a magyar 6stortenet kutatbanak jelenlegi helyzetet: egyfelol, szamos reszlet tekinteteben, nemzetkozi osszehasonlitasbanis kimagasio eredmenyeinkvannak, ugyanakkor, tortBnelemtudomanyunk - mindenekelotl a magyar nemzettel
szemben ad6s marad egy osszefuggo es rbszletes, korunk tudominyos 84 a mai tudasunk szintjen a116 magyar 6slortenet felvizolasAval. Van tabb vizlat, de aranylag keves pontban van kozmegegyezes.
MBg talin a finnugor nyelveszet a legegysegesebb.
Ettelemszeruen ez a tenyheiyzet a rnagyar tortenelemtudom~nymSveloit arra kell osztonozni, hogy a tudornany mine1 tobb agara kiterjed6en, eroteljesen fokozz6k tevekenyseguket. Az egyes kutatok egymb
munkajat segitve, mine1 nagyobb feikeszults6ggel, egyre jobb feltetelek
mellett keliane a teladat megoidasan, szervezetten dolgouanak. A vaiosig - fajdalmasan - mas.
ostort6netunk tarqvi vonatkozasC kutatasa a nemzetkozi Qivonalba
tartozik. PQldaulrhieszeink vagy az ernbertan teruleten tevekenykeddk
barmely mas nep kutatog8rdajavalalIj&k a versenyt. (Ez a megallapitas
annak a figyelembevetel6vel is ervenyes, hogy az utobbi nehany evtizedben a muszaki-technikai felszereltseo tekinteteben teliesen elmaradtunk a viiagszinvonalt6I.) Igy nem velgtlen, hogy ostortineti kutatasunk az utols6 nyoic-tiz evtized soran els6sorban a rbgeszet es az
embertan iranyabtrl kaoott Uiabb osztonzes.
A szellemi kultura kuiatasa teren az utoboi evszizadban bizonyira a
nyelveszeink levekenykedtek a legtobbet, de e u e l 6storlenel: kutatasunkat nem elorev;ttek, hanem allohabor~basodortak. Ezzel osszeiia.
gesben elsosorban a finnugor nyelveszeket kell elmarasztalni, akTk
nemzeti hagyomanyainkkal 8s kronikainkkal szemben, nyelveszeti spekulbcio~krafelepiten magyar Bstorteneti szeml6letunket m6g a tirgyi
bizonyitekok elleneben 1s raeroszakoljak a tudomanyos kutatbunk
egbszere. TQnykent kell leszogezni, hogy ezzel nyelvtudomanyunk
egeszseges fejlijdes6t is megakasztottak.
A zsikutcis fejlBdes Iatt6.n egy sor olyan ember is eikezdett a magyar
ostortenet kutatAsival foglalkozni akik eleve hatranyos helyzetben vannak a magyarorszdgi hivatbos-hivatalos kutatokkal szemben. A lenyeget tekintve az Brdektelen, hogy ezek a nem "hivatalos" kutatok milyen
alapk6pzetts6gge1, tarsadalmi vagy mas egyeb pozicioval rendelkeznek. A lenyeg az, hogy a magyar 6stortenet kutatba szempontjibol a
periferihn vannak, az eredmenyes kutat6munka elssdieges felt6teleitdl
pedig el vannak szakitva. Igy munkassaguk, kutatasi eredmenyuk a
vilag szemeben legfeljebb masodlagos jelentiis6gu". Kutatasunk eredmbnyeiriil se a magyar kozonsbget, se a nemzetkozi tudomanyos vilagot nem, vagy csak alig tudjak tqekoztatni, aminek kovetkezteben ha-

.

tbfokuk csekely. Az ebb61 a korbol szarmazo, reszben vagy egeszeben igen jo eredmenyek erteket sajnos gyakran csokkenti szamos,
magyaros lelkesedessel, de nehol keves, vagy eppen minden tudomanyos felkeszultseg nelkul ostorteneszkedo tevekenysege.
Ennek az allohaborrinak csak vesztesei vannak. mindenekelott a magyar ostortener k-tatasa, as vegul: a magyar nemzet. Ugyanis, a magyar osrorlenet va osagos, vet vagy monovacsinalr el enlmondasaira
ep'tve s'kerl t eaesz nemzel: t6rtenelemszemleletjnnet annyra osszekuszalni, hogy 6ara egeszeben egy zavart tudatu nemzet lettunk.
Ebben a tenyben rejlik a magyar ostort6net kutatasanak alapvetd
fontosshga, amit ellensegeink hamar felismertek, a magyarok nagy
tobbsege pedig maig sem erti.
A mai "hivatalosak" a kronikak szamtalan allitasat - fuggetlenul attol,
hogy Magyarorszagon, Bizancban vagy mas teruleten, magyarul, arabul, latinul ormeny vagy mas nyelven irtak - kitaldlasnak, mesenek,
hazugsagnak, jobb esetben t6ved&snek, pontatlansagnak, esetleg a
veletlen jatekanak minositik, ha es amennyiben nem tamasztjak ala a
mai hivatalos szemleletet. Forditasuk ellenorzesere, kritikai kiadasukra
komolyan senki sem gondol. Magyarorszagon a legtobb olyan nyelvet
nincs is. aki tanitsa. amelvnek a seoits6aevel oBldaul deli irinvu k a ~ csolatank lrort lorrasar ta;l, manyoin; le6etne.'~magyar rovasirasnak
nincs 9s nem :s volt tudomanyos nuiatohelye. Egyalralan: a magyar
ostonenel nutatasanan se a Magyar T~domanyosAkaoemian, se eav
-.
magyarorszagi egyetemen nincsgazdaja.
Akik nem a hivatalos finnugor iranyban kutatnak, azokat igyekeznek
nevetsegesse tenni, lejaratni, munkajukat akadalyozni - szerte a vilagon. Publikacios lehetoseguk se Magyarorszagon, se masutt maig
nincs. Az igazsagot kereso, targyilagos kutatokat azzal vadoqak, hogy
a sivar jelenben valami fenyes mriltr61 almodoznak, mert nem tetszik
nekik a halszaglj rokonsag. Elgondolkoztato, hogy ez az allapot valtozatlan - szizotven eve.
Nep:-nemzeri I-dbunnat, hagyomany-nkar girnyoliak, igyeneznek
nevetsegesse tenn:, m:veletlennek, szegye I n valonan, tanitoit, mived r neve et ennek hirdeuk. Ma mar n e ~ v s e
etben arni :s nuloncseonek
szam;t. :ooo korokben" nevetseo targya, rn nozoen mas nepek bus;lten
vise in a maguket. Erotel~est~oaralformalastanui vagy-nn. A l e tamadt
tanchazmozgalom nem a veletlen szulotte, hanem a-nemzet kirobbano
igenye, sajat hagyomanyainak apolasara, nemzeti fennmaradasanak
vedelmere.
Ezek utan nem nehez megerteni, hogy egyesek osszefuggest fedeznek iel a mai allawtok es a romai keresztenvseo felvetele koruli idok
b!lapotava, amkor vaoban t ~ z z e es
l vassa<r8{fin6nyszeritettek egy
szam~nkraidegen civ I zaciot, a mi 6s: 1,dasunkat peo'g e runtetni gyenenek. Vannan, ak:n arra 's ramuratnak, hoav a linnuaor elmelet nagyobb terhodltasa a Bach-korszakra esik, a i i k o r az OR;
a cel, hogy
nemzeti jellegunket eltuntessek, sot: a magyarsagot nemzetkozileg lejarassak. A kozelmriltban is jol jott az a tanitis, hogy a magyarsag
legkozelebbi rokonai a Volga-Kama-Ural-videki kis neptoredekek, akik
maig igen egyszert7 korulmenyek koziitt Olve halasznak 8s vadasznak.
~~~
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alapjan. Atto1 elte!cintve, hogy a magyar ostortenetet illetoen magyar
nyelvu irasos emlekrol eddig nem tudunk, a nyelveszet eredmenyei
altalaban is spekulaciokra epulnek. Kizarolag spekulaciora pedig barrnilyen tortenelmet, magyar nyelveszeti spekulaciora pedig magyar ostortenetet epiteni nem tudomanyos igenyu vallalkozas. A magyar 6stortenet csakis az egyes tudomanyagak onA1lo eredmenyeinek komplex
elemzese alapjan irhato. Azt a magyar ostorteneti kepet, amelyet Magyarorszagon mintegy ketszaz eve irnak ss az utobbi otven evben
kizarolagos joggal tanitanak, a finnugor nyelv6szetre epitettek. Ezzel
ellentetben a tarstudomanyok ujabb eredmenyei a magyarsag hagyomanyos ostorteneti kepet igazoljak.
oseink es osi hagyomanyunk elveszitesevel semmit sem nyertilnk,
racionalis ujitasok reven mindent elvesztettunk. A ma 810 legsikeresebb
nepek, mint a japan vagy thaifoldi, buszken valljak uralkodojuk isteni,
egi szarmazasat - ebben semmi nevetnivalot nem talalnak.
Vegezetul nyugodtan kijelenthetjuk, hogy osi tudhunkra Bpulo Qs a
modern kutatasi eredmenyeket tisztesseggel felhasznalo, reszletes ostortenetunk megirasanak egyelore az adatgyiljto szakaszaban vagyunk. Szereny kutatbaink jo iranyban haladnak. 8s rovidesen varhato
az eddigieknel valosaghubb, reszletes magyar ostortenet felvazolasa
is. Ezzel megteremtodik az elofeltetele egy olyan magyar nemzeti tortenelmi irodalom kifejlodesenek, amelyre egeszseges nemzettudat Qpitheto. Ennek a nemzettudatnak lehet maid a terrneke az a magyar
tarsadalmi rend, amely kepes lesz az osok tiszteletevel megorizni a
Hazat es benne egy boldog nepet a Karpatok volgyeben.

A

z elmtilt masfel evszazad folyaman, a finn Castren elgondolasat01
kezdve a jelenig, valtozatos hipotezisek jelentek meg az urali, a
finnugor, majd az ugor dshazak helyet keresve. Az elsijsorban
nyelveszeti szempontbol vegzett vizsgAlatokat foleg bletfoldrajzi, valamint regeszeti meggondoldsok segltettek. Egy nepesedesi terkep (1.
bbra) bemutatja a finnugor (FU) nepek elhelyezkedeset a jelenben, a
torok nepek elhelyezkedesevel egyijtt egy 1984-ben kiadott szovjet
foldrajzi munka adatai alapjan (Atlasz SzSzSzR, Moszkva, 1984).
Kulonbozo elmeletek vannak arrol, hogy hol volt az Gshazaja az eszaki savban elhelyezkedo FU nepeknek. A FU dshazak terkepbn (2. abra)
feltiintetett korszakok megvil&gitasahoz,a FU eredetelmeletet a kovetkezo kepen vazolhatjuk fol az irodalom alapjan, megjegyezve, hogy a
hasznalt kerek evszamok va16jaban nern ilyen Bles idohatarok.
Az "u r a I i" korban. Kr.e. 6000-4000 kozott egyutt eltek a szamojbdok, a finn csoport nepei (balti-, perrni-, volgai-finneK, lappok), az obiugorok (vogul es osztj*, sajat nevukon manysi 6s chanti) es a magyarok az urali oshazaban, az urali alapnyelv koraban.
A 9 i n n u g o or" kor, Kr.e. 4000-2000, elejere a szamojedok a
feltetelezesek szerint elvandoroltak keletre 9s eszakra, elszakadtak az
egyijtt marad6 finnugor dsneptol. MBg e korszak vegen a finn csoporl
huz6dott nyugaiia a Balti-tenger 6s az Ural hg. koze.
Az "u g o r" korban, Kr.e. 2000-500, az obi-ugorok 6s a magyarok
meg mindig egyun eltek most mar tobb mint 5500 eve a magyarok
elvandorlasaig az 1. evezred kozepen, Kr.e. A vogulok az Ural hg.
keleti leitoin, az osztjakok messze szethuzodva az Ob a16 es kozeps6
folyasa menti tersegben laknak (1. abra) jelenleg.

1. A finnugor eredetelmdlet problBmBlr61.
A 2. abran lev8 t6rk6p (ishazai szamozva vannak 1-t619-ig 6s olyan
urali, FU es ugor korszakokra vonatkoz6 ilshazaelm6letek teriileteit
jelzik, amelyek 1950 6ta jelentek meg az ut6bbi Bvtizedek tudom6nyos
irodalmaban. Alabb ezeket vesszuk sorra:
1. Altaj-SzajAn hg. vidbke. Molnbr Erik (1953), ugyancsak: CastrQn
11853). amelv az els6 elmelet volt.
2,'~inkzinsznimeoence. Grjaznov (1956). K'z oszov (1960).
3. Kelremnar, Aral-16v;dbke. Chernetsov Qs Moszynska (1974).
4. Nvuaat-Szibbria, Fodor (1975).
a
~ r a 'hg.,'Bartha
l
(1984 Qe 1988).
5. ~ b ~ {konyok-Kbma
6. Az Ural-hegysdg mindket oldaia. Hajdu (1962).
7. Szvideri iishaza. Laszlo Gv. (1961).
8. KCIon 1:nn oshaza a ~arinbm'na..~einander,Hu-rre (1980, 1979)
9. A jegtakaro Bszakra nuzodo pereme nemren ;> fesis neramia ter>lets. Makkay (1990).
1. A finnugor (ishaza-elm6letek k(iztl kllzdelem.

Az ielsorolt, szolesebben ismeri iishaza elmeletek meilett szamos
tovabbi is van. lav a FU 4s uaor iishazak kerdese nem nvuavooontra
,lair kerdes. Az-dshazak hel@ az :roda omotrl terszes szer:r? valaszthato a be so-&s'a~ Szajan hegysegtdl a KarpArok Qszak~hegylanca g.
ria valaki viszonl he vle ennek veli a FU ereoetelme.ete1rnea arra s : n n
szukseg, hogy annak tarthatallansagat bizonyitani pt6balja.-A kulonbozo FU elmeletek kepviseliii ugyanis pontrol pontra elemzik elienfelijk
eredmbnyeit, bemutatjhk 6s bizonyitjhk annak tarthatatiansagat. Igy
peldaul Fodor (1985) a legeliteliibben 6s legduwabban ir a Bartha Antal
(1984) Bltal ismertetett eurbpai oldali, Kama-Volga konyok-Ural hegysBg kozti oshazArol. Bartha (1988) viszont konyv6ben Boba lmre amerikai maavar tortenesz ~rofesszorkiertkkel6sehez csatlakozva 6s orosz
,tutatok adatai alapjen hat oldalon targyalva mnatja be Fodor Ura ng:
Tobol-isim-iris lolyon Iersegbbe
heiyezetr ny-qali-szioeriai
oshaz6j6.
. nak tarihatatlansagat.
Hajdu Peter (1962) konyvbben igen ovatosan pr6b81 fogalmaznl oly
modon, hogy az urhli Qs a FU iishaza a Volga konyok-Kbma torkoiatvld6k-Ural hg. kozott lehetett, de e "kor iakosai szamdra sem volt ismeretlen Nyugat Szibaria", azaz az hzsiai oldalon az igenre Qs a nemre is
biztositja magat. Hajdu elm4lete hzsiai rQsz6nek feler6sitQsQtQsjavitbsat kiserelte meg Veres Peter (1991) azaltal, hogy a szilfa 6s a mBze16
meh bar eddig is ismert, m6gls figyelembe nem vett elterjedbsi hatarAt
szamitasba vette. E levezetes alapja az, hogy a szil es a meh szavaink
megtalalhatok mas FU nyelvekben. A feltetelezett oshaza hatarat igy
joval keletebbre az lrtis es az Ob koz6ps6 foly6saig tolta ki. Bartha
(1988:42.old.) viszont megjegyzi, hogy az obi-ugor nyelvek koziil csak
a magyarban van meg a mQh Qs a m6z sz6 e k6t szonak nincs jelen-

iosege az urali oshaza szemszogebol.". Ugyanakkor Makhay Janos
119901 osreabsz a FU konaresszusi eloadasaban 1990-ben ramutatott
arra. hogy i z Ural hg. i z d a i felen nincsenek olyan regeszeti leletek,
amelyek egy FU osnep letht ott igazolnhk. Igy FU oshaza az Ural k s i a i
oldalan lehetetlen es nem volt, annak az e u r o ~ a oldalon
i
kell lennle.
Val6:ioan a szerzok e meielei 8s adatai kizar:ak a masik sLerzii evezeresenek a ne,yessegel. Igy az 1950 utani t~domanyosirodalomban
az oda es v'ssza meacdiolr FU oshazaelmeletek s i n e s foraataaaoo~
"
valaszthat az irintuk 8rdeklodo kutato.

-

2. A finnugor eredetelmblet nbgy probl6m&ja a magyarskg szernszogbb6l.

11A FU oshazik tBrkepebo1 (2. ibra) 6s e rovid irodalmi attekintesbiil
nvilvanvalo. h o w a Szaian ha.461 a Kar~atokiahuzddtr nvelveszeti
vezer Bsri, hpoietnus oshaza ieruletek nagy bizinytaansagbt tikroznek. Ezt a s j y o s zavari tovaoo mely:tik a finn nLtatok legu:abb ereomenvei melvek a FU es urali oshazaelmelet krizis allaootafhoztak letre
azza, hogyZa(inn rudomany kvonu I a felt~telezen~ i av:d6k1
l
Bsnaza06. Meinanoer es Huurre (1980, 1979) lrasai melyelc osszefoglal:ak a
Tvarminne-i (Finnorszag) szlmpozium (1980-ban) eredmenyeii, a finn
tudomanv azt a velekedeset tukrozik.. hoov
afinnek
nem voltak a felt&
~"
,
lelezelt egyik Ura videki dshazaoan sem, men 6k Kr.e. 3000-bin mar
a Ba.t;kumna, voltak es ezt embertani, regeszet~es genetikai eredmenyekkel tamasztottak ala. Persze hogy az elmeletet fenn lehessen tartanl, az irjabban nyirjthatova valt FU oshaza akkor t i n a Baltikumig
terjedt, mlnt kezdik mondani. Hajdu (1962:41.0.) azonban mar koran
elvetette ezt a lehetoseget, irvan hogy a halasz-vadasz FU "eletm6d
tehat
s6t
.~ nem indokolia az oshazinak a Baltikum~o
" vat6
~~~- k~teriesztbset.
,~
ellene m o n d l ~ ~;em
e indokoljak a reg&zet eredmenyei sem."
21 Ehhez iarul az utobbi Qvtizedekben az indoeuropai nyelvtudomany
Trubetzkov.(l939\ altal elinditott ui szemlelete. melv mind az IE osnbb
letezese1,'mind a i edoig le letelezitt iderenoel megk8rdo:elezte. Az l i
nye vcsa ao k'a.akwlsatKr.e. 2000 n o r ~szomszedos
l
terLletek (areal:~)
nye VI egymasrahatasab61, nem pea g egy nora osneptol (Kr.e. 6000)
valo IeszarmazasM~vezeli le. A FU e.melet mooel ;et az IE kutarason
szolga lanak. Igy ten61 az IE dsnep es osnaza model. mar nem szilCd
tamasz.
31 A harmadik problemakor oka az a bizonytalansag, hogy az alig
14,000 osztjak (chanti) nyelvet beszelo szemelynek negy kulonbozo
irodalmi nyelve van 6s ezek 12 egymast mar alig, sot nem erio nyelvjbrasra oszlanak. Tovabba a 3600 vogul (manysi) nyelvet mbg beszelbnek szinten negy kulon irodalmi nyelve 6s 8 nagyon kulonbozo nyelvjirasa van. Ezek Hajdu (1962) Qs Levin Potapov (1964) adatai. Lathato
tehat ezeknek a nyelveknek az igen nagymervO toredezetlsege. Ezzel
szemben a11 az, hogy a nyelveszek feltevese szerint a magyar az ilyen
toredekesen fejlodott obi-ugor oskozossBgnek lett volna szerves tagja
ot es fBi evereden at. Az a magyar amelynek nyelve terben 6s az
ulobbi evezredben legtavolabbi tagjai szamara is eriheto maradt. Gon~~

~

~~~

doljunk itt 1200-b61 az Omagyar Maria-siralomra 6s a csBng6kt61 a Vas
megyeiekig egymast erto nyelvere. Tovabba a magyar nagy vervesztesegei ellenere is ma lelekszamban csaknem ketszerese, 16 millib, a z
osszes tobbi FU 8s szamojed nepnek melyek egyuttes ielekszama 9
mill 6.
41 Vegl r i ke m-ratn~n&arra, nogy a Szovjel~n'osz.oer ai szakerto:r.en m nd neprajz: m-nhai (Prokol'yeva, Chernetsov ana Ptyikova.
1964). m ~ n da reaeszeti munltai (Chernetsov and Moszvnska, 1974).
me.ykk ~ ~ - ~ a t - ~ i : oosron8netei
ar.a
v'zsga :ik, c s ~ p a n06lrol, a stoppara no.lo nepreszen eszak lele mozgasirol adnan szamot, anln maquK&al v i s ~ : &
a lotenyeszl~k~ltLr.3emlekeit as hat6sat. Nem em lenek
6szakrol. obi-uoor korokbol delre iranvulo mozaast, iav nem emlltik
nyomit egy olyin, vszonylagos aranyiban nagy ;16pcs+nnan, amely
a &ora magyarsig eherel! vo na. Tovabb kapcsoooo gondolatok vannak a regaszeti eredmen~e~c
osszeloglaasaoan. Meg megemlf,~k,
nogy a most ievjroit proolemakoron k i v ~ meg
l
szamos mas nyeveszeti es nem nyelvesze;i klogas van a lnnugor eredeiemelet e. en.
II. A "tbrkbp rbtegezbs" U] m6dszere a magyar eredetkutathsban.
A finnugor iishazaelmbletek szerteigazo bizonytalansaga, melynek sok
szempontjat targyaljik Bartha (1988) es Veres (1991) legutobbi munksi,
tovabba a honioglalas-kori iron forrasok nagy reszbnek tekintetbe nem
vetele osztonzott engem a rnagyar eredet kerdeseinek Ojravizsgilasta.
Eziranyb kutatasaimat az 1980-as evekben megtett ot jtsiai terepjarasorn
segftette, koztilk a legutols6ra, egy ot hetes expedicibra, 1989-hen kerijit
sor. Ebben tarsaim vokak Dr. Bardi Laszl6 orientalista, tortenesz (PBcs) es
Prof. DU Yaxiong ethnomuzikologus (Beijing)
Vizsgilodisaim a 40-0s as 55-0s foldrajzi szelesseg savjhra es ennek
kornyekere koncentrilodtak, amelynek nagy resze egybeesik*az eurizsiai
steppe ovezettel. Ennek az ovnek a nagy tajegysegeit kelet ,ele bejhrtarn
a DQI-Kaukjtustol,a Kaspi-Aral tbrsegen. Szarnarkandon, Buharan, Yarkandon at Xinjiang-ig, maid az egykori Hunnian: Ordos-pusztan es a Gobi
vegtelen fijves pusztein meg kosivatagjan At eszak fele Ulan-Batorig 6s
Tonjukuk turk herceg Tola folyo videki sireml6keig.
Vizsgaiodasaimat kiterjesztettem a tortenelern eddig tekintetbe alig vett
lovabbi tarstudomanyainak terijletere is. Ugyanis a nagy on9116 tarstudomanyok es maguk az iron forrasok tobb vagy kevesebb pontossiggal
egyenkent is kell, hogy meg tudjik hatamzni a magyarsag honfoglalas
elotti eredetenek iranyit. A honfoglalastst61, mint szilhrd tortenelmi esemenylol idoben visszafele haladtam, mint ahogy azt Ligetl professzor
(19861: 401) Is az egyedul jarhato lrtnak jelolte meg utolso nagy munkhj5.ban.
1 "Lemondtunk arr61, hogy a va16s6g megkdrelltheledennek flit76 t6nyeit a magyar nbp 6s
nvelv eredetebdl kllndulva pr6bdiuk
fellsge! k8zL nyomoznl Megfordlfluk a
. hlpot6zfsek
.
tirt6neti sorrendet, s a honfogla16Khoz szeg6dve t6rt8netfike1, vise11dolgaikai visszafel6
pergetve pr6bdwuk kbemi."
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A kbrdes szamomra az volt. hoav a nvelveszettol eitekintve a tobbi
tarst~domany,mtnt emoenan, nep6:z, nepzenekutatas 6s masok eredmenyei harmontaban vannak.e egymassal. Azt talaltan, hogy igen. Igy
a tara~domanyonterhalojaval kozelltem meg a magyar eredet keraeset.
A rokonsagot jelzo tarstudomanyok ereomenyett sok esetoen 1brk8pen ehet ibrAzolni. Ez vezeten engem egy ir: lelismerbshez, a ternepek retegezesenek m6dszerbhez. Nyilvanialougyanis az, ha egy bizonyos terulet ket, vagy tobb, sot a IArstudomanyok osszes terkepen
atlapol, akkor az a terulet tobbszoros nyomatekkal veendo figyelembe
a magyarsag mrilt 6s jelen rokoni viszonyai es honfoglalas elotti sz81Ihteruleteinek szempontjabbl. Az atlapolo teruleteken ugyanis a tCstudomanyok Bwei, valamint neprajzi jellegzetessegek is egyuttesen jelen
vannak, mint litni fogjuk. Olyan teruletek, amelyek csak egy tirrkepen
vannak me0 elhanvaaolandok. A 'Tbrkeo reteaezes m6dszer6tn bemutatlam a 7j*Nemzeik&: Fnnugor Kon$esizu~on, Debrecenben ($rdy,
19901b. 19901~).A nagy v;sszhangroI az 1. sz. jegyzet tudosit. A novetkezokben nehanv oddan attekintem a terkbo ieieaezes mbdszerbt 6s
vegi bsszelogld.ibk8nt, a k'lenc ewrendszer eredhenyeir.
Nenany esetben mar nagyon j61 lel tudtam hasznalni mas n-lat6k
eredmenveit szelesen vitt e emzesemhez 6apcsolva. llyen volt Gervers-Molnar Veronika 1973-as munkija az afchaikus iagyar sziirrol
(Royal Ontario Museum, Toronto), s a masik. Horvath lzabella kutatbai
az 1980-as Bvek vegerol, a meseelemzesekrol es az allatmotivumok
steppei eldfordulasC6I (Howath, 1990, 1992). Ugyancsak ilyen a budapesti Benko Mihaiy regeszeti munk8ssaga 1990-ben, az Antik Tanulmanyokban a halottl alarcokr61. A kovetkezokben harom tudomanyagat
fogok reszletesebben targyalni: a regeszet legljjabb eredmenyeit, a
neprajz Diszitomijveszet agat 6s az oltozkodesbol, a kijlso viselet-bol
levonhatb kovetkezteteseket. Kozben bemutatom a terkepek retegzbsenek mbdszeret, majd vegiil kutatasi eredmbnyeim osszefoglal.4sat
fogom adni.

Elstinek egy fontos regeszeti tanulmanyt fogok bemutatni, amely
1990-ben jelent meg Kozep-Eurizsia nepeinek temetkezesi szokasairol
8s a szokasok eredeterol. Szerzoje Benkd Mihhiy '(1990) aki a Magyar
Nemzeti Muzeum regeszeti konyvtaranak munkatarsa (tortenesz,
konyvtaros).
Az elijzmenvek koze tartozik, hoav 1960-ban Dienes Istvan. kiemelkedd magyar'honfoglalasnor regeyz &szrevette, hogy a TszaeszarBashaomna. lenvo temerooen egy~kled. s'r:aoan (11. remeto. 10. s'r) a
csontvaz kooonvaiara borle~elmaradvanva boruit. Ezen a bor szemfedon, pon~osaooan'arctanarona szemek Qs szaj heyel ez;st lemezk86
jeloltek. M ,ran erre lgy lelligyeltek, szamos mas honlogla asdor: s'rban

talaltak yeneket. D~enestenat feltelelezte, hogy llyenfajta halon1
alarc aknor tan a koranozepkorl FU nepennen 's megvan. A kovetkezokben Fodor Istvan, aki a kozelmriltban a Magyar Nemzeti Mbzeum
foigazgatoja volt, atvizsgilta a Kama-Ural videki AsatAsokrtil megjelent
szovjet szakirodalmat es a magyar halotti alarcokkal tobb parhuzamot
talalt.
Tovabb fokozodott a figyelem, amikor 1974-ben Dienes rijra roppant
fontos leletet tart fel Rakamazon. Arany szemuveg-format 9s ajak-lemezt talalt a honfoglalSskori vezeri sirban. Vegre, vQgre kifogastalannak tUno regeszeti megalapozasat veltek megtalalni a magyar 6s a
finnugor nyelveszeti alapon hipotetizalt rokonsagnak.
Fodor (1975: 26-29. old) elemzeseben azt hangsrilyozta ki, hogy nem
is akarmilyen regeszeti parhuzam ez, hanem az evezredes kozos hitvilag melyebol fakado igen fontos regeszeti igazolasa a finnugoragba
agyazott magyar ostortenetnek, amelynek felv8zolasanal Kr.e. 4000-ig
nyril vissza. A halotti maszkos temetkezesi szokast Kama-Ural videki
finnuclor eredetfinek tartotta. Miutan azonban a dontonek tiino. s a FU
elmaietet reg8szel:leg b:zonyitan. 'gyekvo parn-zamonal m e g i ~ l 8 l t i ~
vzsga.odas! tovaoo nem fo ytattak. Ez nagy h~inyossagnak,nagy
.. hioanakbizonyult.
Benko Mihaly (1990) ugyanis m6sfQI evtizeddel kesobb vegigkutatta
a kozep-eurazsiai orosz es kinai eredmbnyeket, az irodalmat, a szovjet
konyvtarakat 8s mrizeumokat. Az Antik Tanulmanyokban 1990-ben jelent meg munkaja, amelynek cime "Halotti maszk es sirobolus".
Reszletesen attanulmanyoztam munkajat. Eredmenyeit k6t korszakra
bontva terkepeztem fel a 6. abran. Eurhsia terkepen feltuntettem a
lelohelyeket es szimbolumokat hasznalva megkulonboztettem az ott
talalt lelet fajtakat is. Kulonben Benko elemzeset kovettem. A terkep
egyik munkamban publikalva volt (Erdy, 1992) korszakok szerint ket
kulon terk6plapon.
Az arany halotti maszkok eredetet tekintve azok az okori Kozep-Keleten a Kr.e. 3. ezred 6s a Kr.u. 3. szAzad kozott jelennek meg, Kozos
bennilk, hogy nincs alattuk halotti arctakaro. A tobbnyire aranybol keszult maszkok, szemuveg-formak, lemezek arany drottal, vagy arany
szalaggal vannak a fejre erositve. Mivel Partian ment keresztul a Selyen Ut, rigy veli innen kerult keletebbre a szokas. Az 6kori keletet
hatawonal valasztja el Belso Azsiatol a 6. abran.
Kinaban viszont selvem le~elleltakartak be az arot. A ket szokas
ta 61kozasanak terseg'bben, a h~noknala Kozepso Tian Shan-ban a
2-6. szazad kozon, mig a toronsegne. a T~dan-meoencebena 7. szazadra alak.. t k a ha ott a arc. A seyem arctanarora varnik ra a nemosfem szem es sza,'. emezenet, lapos szemiveg-iormtikat, vagy a
tel;es arcot bebor'to nemesfem maszkokat. Egyes sirokat a selymek
a ap:an kinai regeszen ;oval korabbra, Kr.u. a 3. szizaora tesz A, modositva Ste:n Aure :oomeahalarozasar. aki az elso szemiveo-iormakat
IS

a

a-- -

--

Ebbol a regiobol terjed nyugat fele a temetkezesi szokas, amely nem
csak kulturilis teriedes, hanem maauk a belso-azsiai n e ~ e kviszik lovon, labon maguk'kal nyugat fele, a';16pv.indorlis folyam&n meg utana
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is. A Turfani-medencaben (Kelet-Turkesztan, Xinjiang) fekvo Astana-i
temetobiil44 ilyen leletet ismernek. Hasonlo tipusri leletek rnegjelennek
azsiai hun temetokben, az oguroknal, onogur bolgaroknal, az utobbialt
urali es volgai temetoiben (6. abra) es a kornyek kesobbi FU temetkezeseiben is.
Az adatok arra mutatnak, hogy a magyarokhoz az ogur, onogur nepreszeken keresztul a honfoglalas elon, meg a nepvandorlas soraban
kerult ez a temetkezesi szokas, az obi-ugorokhoz 9s szelkup szamojedokhoz a 13.-18. szazad torokodod6si folyamataban ert el, ahol a jelen
neprajzi szokasaiban is m6g fellelheto (Benko, 1990: 196-198). A szokas a jelenben a mongoliai kazakhoknal is 81 (Benko, 1992).
A legrijabb kutatasi eredmenyek a halotti arctakarok teren meg meszszebbre kelet fele 6s m6g korabbi idokbe vezetnek es kiegesztik Benko
eredmenyeit. Holvath lzabella (1993) eloadbaban emltette, hogy ismette
trdy (1992) a 'Yerkep retegzesrol" megjelent tanulmanyat es abMl a nemesfem lapokkal ellaton halotti arctakatok elterjedesenek a terkepet,
amelv a Tian Shanban lako hunok ideieia nvrik (Kr.u. 2-5.sz.). Tobbek kozt
arr6l is oeszamoll, hogy am kor a Be'j'n$olesz;nra,
a ~uno; Shan (J,nong.) eoanal fekvo snanrong (elo-nun) ternel01 meglatogana 8s tanJmanvona, az asatast vezelo r6gesnol ilven arnanamkrol eroekSoort.
prof. JIN Fenovi elmondta ngki. h0ov.a~arctakarok a shanmno feitsd,
sanrung) sirokbyn mindenhol elterjediek. Pmf. JIN magyar&ta,*h~~y
a
szemfedtit, ill. arctakarot harom bronz qomb kepezi, amelyet eqv vaszonra.. vaov
d u ~ szott
h anvaflri arositettek fel a siemek-es a szai
". ilvenfaita
.
kornyeken es ezze terfeltek le a h2loh arcat. A gomook korulbel~egy
centirnder a1meroi:en vonak a koponyan. Igy az arnanarok a xong-n~.n
elotti idokbe vezetnek es ezt a szokast mar; shanrona-ok ideien is-alkalmaaak Kr.e. a 7. sz.5zadban.
Ez a felismeres nagy hordereju es e temetkezesi szokas kialakulasat
Benko adatainal egy evezreddel korabbra tolja vissza. Kr.e. a 7. sz&adba,
amikor a shanronook mea nem is hasznaltak selvmet. Kulonben Howath
lzaoc a (1993) e<aoisi+oin ni enc temelnezesi p;rn-zamol llgyelt me2 6s
mndezeket megtalalta a snanrong, az ordos: x ong-nu es a nonfoglaaskori magyar sit0kban.L
A sharong nepesseget (Kr.e. 8-5. sz6zad) Sima Qian, a kinai torlbnetiras
atyja Kr.e. 100 korul keszult nagy munkajabl ismerjilk. A shanrongokat
azon osi nepek egyikenek [ria le, amelyekbiil a nagy xiong-nu (hun) nemzet
kialakuk.
A lent. snanrong temelol magam is meg Qtoganarn rneg 1992 auguszt-saban. A leletek 6s a temeto bemutatasa~szinlen Prof. JIN vegezte. Akkor
nulonosen a narom nun Ip-su bmnz iisi ottletere es mas h ~ tips:
n
oronz
iegyverenre Bs enszerekre, vaamlnt a resz eges (IAoszarak Qs noponya)
lovas temetkezesre flgyenem fe. A Junou Snan oe I Iaoanal hamm ilyen
terneto van. Amelyinet akalm~nnVOII
latni az a egnagyoob. Yuhuangm ao
falunal van, Yanq ng mfgyeoen. Prof. JIN szer:nt 400 s : r b 61.
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2 A pirhuzamok a slrok K-Ny-I ta]ol&sa,rbszleges lovas temetkerbsek, legyver tlpusok.
bvveretek, ilia alaku csatok, 16szersz&mok,zablhk, kant.$rd~szek,
halotu arctakar6k (bronz
gombokkal)

Azbta ratalaltam JIN Fenov~(19911 eov kinai eloadasanak az anool
nyelvii BsszefoglalAsara, azelynek ihe"~onatkoz6 resze me&~fisl$a
Howath lzabella iltal mondonakat: A nehany sort idezem angolbol fordltva: "A halon feie letakarasanak a szokasa Eavtol-harom bronz clom031 1eo0ztek fet az elha talc arcan, k~lonbseg-nelnll,nogy a hGies1
18rtie vagy nde, oregb vagy 1;alae volt-e. A gombok na!Jan egy i ~ r l
lukat talaltak 6s n6m1 textil anyag is megmaradt. Ez azt jelzl, hogy a
gombok diszek voltak, amelyeket eredetileg a text11arctakarokra varrtak."
~
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Benko halotti arctakarokrol szolo dolaozata. tovabba JIN es Horvath

-.. . 0redmbnye:nek az attektntese tehat izt m-~at:a,hogy a nonfoglsas-

lcort magyar haott alarcon aheyet~,nogy FU ronon~ag~nnal
bzonv'tanak. Booen e enkez(iles, a Belsd-Azsia terseclebe nvtj o tirk es
hbn rokoni' kapcsolatok merett szolnak. Az Oj shanrong.adatokat is
berajzoltam az arctakar6k elterjedeset mutat6 6. abraba.
Vegiil meg azt a kerdest is fel kell tenni, hogy a korai elohunoknal
nem on6116 belso feilodes hozta-e letre a szem es szainvilasokat vaszonra var& bronzjombonnal eiedd arclanarokat mar'l&e. a 7. sz:
ban. A snanrongokna megtalall szonasnak ez messze a egnoraobi
h e n a kalmazasa. amelvet ie tenetdlea maa-k feileszlertek k; nem
. .... . ..- . - .
... ....
..

A terseg korai nomad nepei a "hu"-k legfeljebb kesobb a v L z o n
szemfedbt. az idoszakos cserekereskedelem es az Bvszazados kinai
ad6fizetes folytan bosegesen rendelkezesre allo finomabb selyemmel
csereltek ki.
6 . A hun aldozati ustok es finnugor vonatkozbaik
Crdy (1990la) a Haward Egyetemen tarfott eloadasanak (1990. apr.
4. Harvard Faculty Club, havi eloadas sorozat, a Belso Azsia Komite
rendezeseben) terkepes osszefoglalojabol az lathato a 7. abran, hogy
a hunok bronzbol keszult aldozati ustjeinek szamos leletet nem vart
modon a t Ural hegysbgben levo Jekaterinburgi atjaro ket oolalan talaltak. A kb. 50 km szeles itjaroban az Ural gerince hianyzik Bs pl. a
Somogyi dombvidekhez hasonlo 400 meteres tengerszint feletti magassagu dombvidek van, gyakori, nehol nagy fatlan tersegekkel, a hegyseg
helyen.
Ket kisebb folyb is van az atjarohan, az lszet keletre, a Csuszovaja
eszaknyugat fele iolyik. Folyovolgyek nagyban segitettek a jarhat6 utak
kialakitasat az osidoktol napjainkig.
A terkepnek most csak a FU elmelettel kapcsolatos uralisztikai vonatkozasaira terijnk ki, nem celunk annak a hunok tortenetere vonatkozo
reszletes elemzese. Az ustok jelzik, hogy a hunok ebben a tersegben
tartozkodtak, tovabba, hogy legalabb is reszben in kereszteztek az Ural
hegyseget, a foldrajzi szelesseg 57. fokanak tersegeben. Hogy lovas
nepek az Ural hegyseget itt kereszteztek az lij felismeres. A Kaspi-to
as az Ural hegyseg kozti steppen nern talaltak hun ustoket.

Erdekes m6don csupan Julihnus barat kora 6ta alakult ki az a felfogas a magyar 6stort6neti eIkbpzel&sekben, hogy a magyarsig Szuzdal
irhnyab61 (MoszkvAt61 6K-re) jott. Ebben az Iranyban van az dltala
Magna HungAriAnak elnevezetl terulet, bar meg az sem tudhatd meg a
jelent8sb61, hogy a Volganak me1 ik oldalan talAltozott magyarokkal.
Azt viszont Iatnunk kell a tdrkdpr6[ hogy Szuzdal ugyanljgy az 57-0s
sz6lessegi parallellen fekszik mint a Jekaterinburgi atjaro, amelyen
nem csak a hunok, hanem mas steppei nepek is atjohettek, koztuk a
magyarok egy resze is. Ezeknek leszakadt csoportjaival taialkozhaton
Julianus, csak ljgy mint ahogy Etelkoz nyugati vBgBn a cs6ng6k egy
resze leszakadt 6s sosem volt a Kbrpat-medencen belul. A 18. sz.-ban
m6g az Al-Dunat61 a Dnyeszter fete is volt n6gy regi magyar telepul6s.
koztuk Csobrcsok, k6t magyar falu pedig a Krlm-f6lszigeten is (Budai,
1811).
A magyarok egy misik reszbt a Kaukkzus tersbgbben, an61 delre kell
keresnunk. XXII. Jdnos papa bullAjab5l, 1329-bdl tudunk Jeretamir magyarjair6l 6s Ott6 4s Julianusz szerzetesek litjai is eloszor a Kaukkzus
tbrs6gebe vezettek. Ezeknek az osszefuggeseknek a tisztkzasa mBg
nem sikerult a magyar 6stortenet kutat6inak.
Csernyecov az obi-ugor manysikkal Bs chantikkal foglalkoz6 munkaiban keresi azokat a loteny6szt.5 steppei nepeket amelyek toredekei
beleepultek az obi-ugorokba Qs kulturalisan hatottak rhjuk. Egyik munkajhban a Kr.8.-i elso Bvezred elso feleben tetelezi fel ezt a hatast,
tarsszerz6je munkajbra Is Bpitve (Chernetsov and Moszynska, 1974:
136. o. oroszul 1953). A masikban mas szerztikkel (Prokof'yeva. Csernetsov and Plytkova, 1964: 513. o. oroszul 1956) tobb mint egy evezreddel kesilbbre, Kr.u. az els6 Bvezred kozepere (4.-7. szazad as kBsobb) helyezi az obi-ugorokat ere eros steppei kuituralis 6s nyelvi rahatast. llyen hatas annyira eros lehet, hogy pl. az Ural hegysegtol
nyugatra el6 cseremiszek (marik) eseteben meg embertani elvaltozas
is letrejott a torok-tat& (csuvas) iranyban, torok nyelvtani formak atv6televel es nagymervu szokolcsonz6ssel egyutt, mint ahogy ezt Hajdu
Peter (1964: 231) targyava. liyen esetben a nepzene, a folklor. a diszittimuv6szet mind elkerulhetetlenul szintbn bearamlott a cseremisz n8p
kultlirkincsbbe. A magyarsag eseteben is, a cseremiszekkel tobb parhuzam talaihato nepzeneben, nyelvben, diszito elemekben, oltozetben.
A cseremiszeknel iellelhetei keves szamlj parhuzam az Bszakabbra
elhelyezkedti FU nepeknel nincs meg. Igy ezekbol elhib&ott lenne
rokonsagra kovetkeztetni.
Bartok idevonatkozo megallapltasa peldaul a kovetkezo (angolb61forditva) (Bartok, 1943): "Egyreszt a regi magyar nepzene, masreszt a
cseremisz (mari) n6p Qs a kazani terseg (Oroszorszag) turko-tatar lakossiganak nbpzenbje kozti osszehasonlltb hatarozott rokonsag megallapitasat eredmenyezte. A cseremisz (mari) nep a Felso-Volga partrjain el. Ok finnugor faj~dak,de nyelvuk 6s civilizbibjuk eroteljes 6-torok
hatasnak volt kiteve kb. 1000-1500 ewe1 ezelott."
Benko (1990) utalt arra, hogy igen eros, sot egyre erosodo torok
hatas Brie ebben a tersegben lake kis FU nepeket a 14. sz.-to1 kezdodoen a 18. sz-ig. Ezen tlil azonban a Tobol-lrtis es a Kama kozti terseg

hun ustleletei azt mutatjkk. hogy a hunok reszerijl jovo steppel hatassal. akar toredbkek leszakadisaval mar eav Qvezreddel korabban szamoin kell. A hun leleten "gyanis ort vannaz.az ool.ugor 8s a Kama-Vo ga menri FU nepen kozvellen kozeleben. Ennek a sz6moaveendd hatasnak a fellsmerese 8s v.zsgalaia, kiertertelbse eddig
.nem je en1 mea
.
az irodalomban.
Mindenesetre a hunok tenylegesen az obi-ugorok szomsz6ds&g&an
tartozkodtak a fenti sziberiai szakortdk altal jelzett id6ben Kr.u. a 4.
szhzadban. Keleten a dont6 vereseget Kr.u. 91-ben, vQgul 153 utan
(Harmatta, 1986) mertek az Qszaki hunokra az egyesult kinai, deli hun
es xianbei (szienpi) erok. Rovid 220 ev elteltevel a 4. sz.-ban (Kr.u.
375-ben) a hunok mar Europaban voltak es keltek at a Volgan.
Olyan felt6telezesek tobbszor talalhatok jelenleg az irodalomban:
amelyek a Gobi koruli Qszaki Qs deli tersegben s a Nagy Falnal a keleti
hunokat (xiong-nu-kat), valamint Attila hunjait nem tar$& elso magjC
ban sem azonos nepnek. Az ust terkep, a diszitb formak es a bronz
ontes mod allandosaga, t o v a b a a keleti 9s nyugati hun nagy birodalmak letrejotte kozti rovid id6 azonban az ilyen feltetelezesek ellen tanuskodnak. A vAltoz6 bsszet6telll torzsszovets6gen belul, az ustleletek
a hunok 8s dorninans kultljrajuk folyamatossagat igazoljak Belsb-Azsiatol Kozbp-Europaig.

2. Dlszlt6mL[vBszet.
A. 23 magyar novenyi diszitdmotivum Eurksiai kapcsoiatai.
Az 6si Khorezm teruletere vivo tanulmanyutam (crdy, 1988) soran
szarnomra eloszor a hontoglalaskori tarsoiyiemez miiveszet es a pasztotfaraghsok elemei tuntek fol az Aral-tot61 delre, a khorezmi hagyomanyokat or26 (Mankovskaya, 1982) khivai faoszlopok 8s fakapuk faragasain. E ket faragott targy a legjeliegzetesebb ott. Majd a helyszinrol
hozott nyomtatott kepanyagban Kerkay Emese, az Amerikai Magyar
Mlizeum neprajzi kuratora, (Passaic: NJ) nagy szamban ismerte fel a
khivai diszitesek es az elo magyar hlmzesek, varrottasok diszito motivumai kazti egyezeseket. Ezutan rendszerezett osszehasonlit6 elemzest vegeztunk Euraszia nepeinek diszitoelernei 6s a magyar diszitoelemek kazott: Qszak-deli iranyban a lappoktol es finn nepektol, az obiugorokon 9s Khorezm-Khivan at a perzsakig s nyugat-kelet irinyban a
magyarokt61 a turk nepeken at az ujgurokig. A mljlt n6pei kozul a
szkitat, avart, Akhaimenida es Sassanida perzsat is feldolgoztuk. A
Magas-Altaj Pazirik kornyeki leleteit is szkitakent viz2galtuk, bar ezeket
esetenkent hunkent jelzi a nyugat-europai irodalom.
3 A szeles kdrben ismert paziriki leleteket (Cszak-~ltaj.
Ob iorrAsvid6ke) a szd4rodalom
sokAig szklta IeletekKBnt IArgyaila. Azonban egyre Bszrevehetdbbsn rsrjed szek At6rt6ke
lbse 6s egy hun alapn6pessbgnek vd6 tulajdonitasa az aitdji 6s noin-uiai 1eletekkel tala[

A FU n6pek mliveszetenek b6 anyagat szolg~ltattaRAcz-Valonen
(1978) munkaja as Lukina (1979) osztjttk nepmiiveszeti konyve, tovabba Levin es Potapov (1961) Sz~bariaiAtlasza.
A motlvumokat nem eltire valoaattuk ki. hanem minden nQonek a
magyareval .eg;oboan egyezd m ~ ~ v u m a t ~ ~ ~ : j ossze.
tott~k
nason 6, nanem cswnem azonos motiv~monatkerestznn. A gyujrest a
szerz6 v e a j rendszerezte 9s a iehasznalt 23 novbnvi motiv~mora
rozsa. a thoan. a levbl-oalmetta 6s a csioavonal-lnda csooortokba
rend&,
~ i h k s . 4esetb;
~
nevet adva a di&it6elemnek (trdy, 1987,
19901~).Ezek a 8. abrhn 16that6k. Elemzti munkank kezdeten eltekintettijnka komolex motivumok vizsa6latat6I 8s csak eavszerii movenvi
mot'vumo6ra szorltkoztunk. Igy n e k vizsgad,k az a1 ai: es maoarmoiivumokat (oroszlan, turd, gr ifsto.), vagy m b , a n ede emv Iagga. kapcsolatoa hozhatonat ID,.
QleHa),sem az eoireszer 8s r-hazkodas parnuzama't.
A feloolgozoh nepek a 9. abra t&.&atanan fe.lac6n ;e ennek meg
csoportokoan. A vona kazon negysz~ge~tben
a morivum irodam' e iiiordulbanak ill. helyszln~fotozbanak a-hlvatkoz8sa van, ezek kozlesetiii
itt eltekintijnk.~Ez
-- a tiblizat mutatia az elemzbs veoeredm6nv8t. A 74
%-os legnagyobb egyez6st a khorezm: hagyominy&at 6rz6 khiva' motiv-mok metat an. Meglepo az, hogy az onori szkltava. 70 %-os egyezest talaltunk a ket 65 ielezer eves kulonbs6o elien6re. Ez az &edmeny a moriv,rnon 06allosagara h1v:a ie a iigye met, mint ahogy EurAzs a nozpont aban lano nepennel a iorman, o.lozkoaes es motiv~mok
naaviokO valtozatlansaaat tobbszor emliti az irodalom. A maavarsaanal
a i6pmiv6szetnen, a kzzbpkor nofarago 6s noaexmiiveszer~nen,ialam nt a tarso y emez st;us mot:vumainak BszrevehetG a iand6sag6r laIaltuk. A foldraizi tAvolsao ellenere szamos diszit6rnotivum azonos a
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A ~ ? O% nbri i e&;zbse&
csoponja .Qnyeges stllusronorsagot ;elez a
mai koz8~-azs'a126 nepekne., a hodoltsagnori
toroldtel, avarra, Sas.
sanidaval.
A nem vart problema a finnugor nepekkel van. Mlg a finn csoporttal
mag csak feltiinik 22 %-os egyezes, a legkozelebbi rokonnak velt obiugorokkal, a vogullal es osztjakkal, akikkel hipotetikusan evezredekig
egyijtt Qlttink azonos osnepet formalva, zero %-os az egyezes, egyetlen diszit6elerniik sem egyezik. Ezt a dramai negativ eredmenyt tovabb
iokozza az, hogy egy nyugat-sziberiai szakertti, maga Csernyecov fogalmazta meg jutatasai alapjdn azt, hogy azonos regeszeti mu"velts6gparhuzamok aiapjin. PBlduI az 'Encyclopedia of World Arr' (Mffiraw-Hill.New York)
nernzeWJzi szendinek nagy tanulrn&nyaiis tllkrdzik ert.

".

iov Vadime Elisseen IUniv. Paris 6s Mllzsurn of Paris1 szennt Sibe. Pazirik. Noin-Ula a
hun rnGv6szet alkorSsai (2. Wt. 33.0., 1972). Mario Bussagli (Univ. Rorna) Pairikot
"pontadan 6s lalan hibas' kifejezdssel hunno-szamala 6sszelen stilusljnak tartja, viszonl
rhulat Noirkla, az altaji leletek 6s Pairik hasonl6sSgaira 6s az Azsiai hunoknak
tulajdonitja az ailat stilus egy6nletri rnegjelenBs6t Bs eller]esrt&s6r(13. k6t. 399. o., 1967).
Louis Hambis (Univ. Paris) Painkor hun stilusljnak tartja, amslynek kinai. sz&a 6s
srarmata bshvlksai vannak (1. k6t. 819. 0.. 1959).

MAGYAR NOVZNYI D\sZ\TC)ELEMEK
EURKZSIAI KAPCSOLATAI

4. hbra

csoportban, nosszan egyittBl6 nbpek dlszit6miiv6szet8oen td~bnyszeriien kozos vonasok hell hogy kialakuljanak (magyar iorditis in: Veres
P.. 1975), i.yeneket azonban nem tal6lt,nk.

B. A vadtulipan.
23 kozul az egyik motlvumot, a tulipant rbszletasen vizsgaltuk (trdy,
1987). A magyar anyagot idoben visszafele vizsgalva minden szizadban megtalalhat6 a tu11pAndlszitiielem a 10. s z s a d el6 nyul6an (peldak a 10. bbran). A sorozat legkorabbi peldanyai a pontus~steppen at
a Magas ARaj kurganjaiig kovethet6k. Kovetkezbskeppen tarthatatlan
az a felfogas, hogy a tulipan motivum a magyar dlszltdm[iv8szetben. a
HollandiAb61 behozott kerti tulipant mintizza a 17. sz. ota. A tulipan
ugyanis vadvirig 125 Iajtajival, Pam~r-TianShan vid4ki elsodleges Qs
Kura-Araxes videki masodlagos g6ncentrumaval (11. abra). A vadtulipan a liliommal azonos csalhdba, a "1iliaceae"-ba tartoz~k.Fontos r6szlet az, hogy az egyszerii vadliliom hazaja is ~ozbp-Azsia.Az egyszerii
harom-osztatu, az imdalomban "trefoil"-k6nt hivatkozott motivum az
6kori KozBp-Keletre kovethet6, de most nem szt vizsgaljuk (Roes,
1953)
...
~ a ' aszhmos, koral magyarsiggal kaposolatoe turk, hun, hunugur,
onogur, szkita hivatkozast szem elott tartjuk, amelyek Qrtelmeben a
magyamk az Azsiai steppen is Qltek es vonultak, szamtalan alkalmuk
volt hogy a vadtulipinnal tal6lkozzanak 0s az a mfiveszetukbe ivodjon.
Hogy a vadtulipan a megujhodo Blet viraga a steppen, az a klrgiz 6s
tadzsik neprajzi adatokbol vitan lelul 611 (trdy, 1989/c). A vadtulipan
nov6nyfoldrajzi adatait, e uttal a vele va16 talalkozas lehetsdges teruleteit a 11. abra mutatja ( rdy, 1987, 19901~).

Y

C. A daru
Eov masik vizsoilt motivum a daru lerdv. 1989/c). A steooen avakori.
saTzosan hosszz nyakli madar j6 is&r&e &&Azsiai'l;usztk
ove:
zeteben mozso maavarsaqnak. Gunda 11977) szerint a daru a maavarsag osi vadm~oara:Kurat~sa:azt muraijan, hbgy kapcsolatban voiiidsi
taltosh~tunkkel(Gunda, 1958). ormadar szerepc es szel:dhhetds&ge
szeles korben ismert. A kozep-eurhsiai steooe ovben Bs annak szomszbdsioaban k6t valfaia Bl.'a kozons~oes.'vaov szurke daru (Grus
gr,s) 65 a partas d a r ~(~nth;opoides vir{o).'~ze~'allatiolora:z: t6&epe.
h,szad:k szazadi fbszkelesi leriilete:kkel a 12. 6br6n lathato. A vadrulioan es a ket daru, valamint a magyar dlsziromuv6szet kozti osszeluqgesekkel a szerzonek kBt tanulm6;iya foglal6oztk (crdy, 1987, 198914,
melyekool rovid osszeiogalast &ozl;nk:

6
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Figure
o t r c h a n101.
tztv~

Tulipa greigii Regel

Figure 107

10. Bbra. dtoszml0 tulip& &r&zol&sok. 1. 8-9. sz. Volga balpaiija (Fodor, 1975). Stllusa
alappn ishet korai magyar. 2. Tuiipa viridiflora nav4ny (fold Howalh I.). 3. EzOst, magyar
n6i karperec, 10. sz. (Dienes, 1972). 4. Faragas faoszlopon, 19. sz. Khiva. 5. Koronbz&si
pales1 szegdlye 1031-b6i. 6. Sematikus tulip& &br&zoi&ok a jelenlegi botanika irodalomban (Botschameva, Tulips, 1982).

1, A darJ egymagaoan, egyik .AbAoan kovet tartva az Bberseg ,ekepenent, mAr IV. Bela alral adomanyozoh clmereken a 13. s~.-oanrnegjelenik, mlg nyugat-europai cimereken csak negyszaz Qvvel kbsobben.
21 PQrosaval,LirmadCkBnt. hosszri nvakri. daru ielleau rnadarak meata ilhal&k 13. es 14. sz.4 penze:nken.(utobbin egy bierfa 661 ooalal;).
oar rovd'taTt Iabaknal (13. abra), ahogy ezr 14. sz: srr,cc aorazolboknal is taoasztaliuk
31 Ele;nzes,nk tovaooi eredmenyekent i g y vblj~n,hogy a koronazisl
pa.asi szegelyen panas oarun vannak egy
.. kozpont~or-oszrat: IL 'pan
ket oldalan, a korongok kozti terben.
41 Hasonlo elrendezbsben, jellegzetesen hossz6 nyak6 bar roviditett
lab6 ormadarak - a palaston levokhoz teljesen hasonloan hatratekintve
Qs csorukben agat tartva - feltunnek egy 10. sz.4 ezust karperecen
(Tiszaeszlir-Bashalom, Dienes, 1972) ugyanolyan tulipant ilrizve. Itt a
tulipan 8s a madarak vannak a korongokban, mig a paliston a kiralyi
par es a szentek, a tulipan 9s a madarak kiszorultak a korongok kozti
terbe. A ka~09receniev6 madarakat a "Jelkbott" 11990) 'Yuriecskdknek" lrja le, amely velekedQs hat anatomiai kifogas miati tarthaialan. (A
13. $bra mutatja a 21, 31 6s 41 pontot).
A 14. &bran, a diszltdelemekhez tart026 Qletfoldrajzi adatok terkbpeinek atlapolo kozos magja (vonalkazott resz) tehat egy olyan teruietet
jelol ki, amelyen belul vagy annak egy rbszeben a korai magyarsagnak
tartozkodnia kellett, hogy mind a harom motlvum 616 keptrvel bensosbaes kaocsolatot alakitson ki. Ez a ~ o n t u s steooe
i
mellett a kazakh
;repp& is magaba ioglalla, elnyLlva a ~ r a n s - ~ a j kg.a lUgyanankor kirekeszt a FU, ob -,gar, szamojed nepek a tal lakort v oekenet, egyersrresoen a 23 dlszitomotiv-m sratsztixai elemzesevel. Az i .
ven fana meakozelltat neveztuk el a "terkeo reteazes modszerenek".
D:szitbm:vBszet"nk 23 alapmotl;-rn~b&l~~sttdbblizis" e.emzBs606
levonnato eredmenyek elkeru..ieterlenil m-latnax ra arra, hoqy d:szl~dmiiveszetunk "ielk66es nvelve" - mivel a motlvumok sokszor relbeszedoe, monoan:va'or kepesek k:fe;ezn - mas iranyoan jeloli n: a magyarsag
ronon kapcso ara't es 'gy erederenek szalail, mnt amir a fnn~gorizmus
beszel nyelv,nn eemzeseool vezel ie. Vegezelu m6g csak annyit.
nogy diszltom:veszer:nn
Bs szamos mas la-st,domany eredmenye'.
csakugy m:nt az iron iorrasok nagyloku harmoniaoan vannan.
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3. KiilsCi oltozet

A. A kodmon es a szur
A szormes cdrv'seletek elterjedeset E ~ r i z s i anepei kozoh szbles korben v z s ~ a l r aa szerzo (Erdy, 1989~a).Ezek 101 h e n faitala a beljl
szormQskodmon. Valtozatai a dorekig ero rovid kodmont6l,a bokaig
Qro hosszO kodmonia ismertek mint uiias viseletek. A 15. abran a n6pesedesi tbrkepre (l.>bra) van ravive a ni3dmon e,r&zs:;
el6loro~lis~.
ame.y ismeretet izsia: L1:airn soran gyiijronem 8s lelhaszna tam h o u a
~

V. Istvdn, 13. szazad;

a Szibariai Atlaszt is (Levin, Potapov, 1961). A terkep azt mutatja, hogy
a kodmon viselet elteriedese a masyarokon kivtil Eurasia lurk nepeire
jellemzd. Az obi-~gorok9s szamojedok mas jelagu 8s mas sza'basd
szormbs k ~ l s oolrozetet hasznalnak, nem a magyar kodmonok tipmait.
A 16. abra ismet rbteszett t6rkdp. A kodmon eurazsiai elteriedbset a
vonalkizon hatarlj teruiet mutatia:A ,oontozon
hater szintbn khls6 viselettel kapcsolatos 6s az ~ e r o n i i aGer-Gewers-Molnar (1973) munkija,
aKi Kanadban, a Royal 0ntar:o Muze-rn (Toronto) munkatarsakbnt
sz6les korben vizsaalta a masvar szliri Qs hizzh hasonld szabismintajS galleros Qscsukkas v:seleieket a jelentol vissza az okori mbdekig 6s
a toluk atvevb: perzsakig. Eredmbnye'l ternepre vitte. Magam ket tovabbl lenyeges elofordulassal bBvitettem Gewers-Molnhr szllr terkdpet
(trdy, 1989la). A szogletes szabasu gallbrral ellatott posztd viseletet
megtalaltam Noin Ula 6. szhrnlj hun kurganjaban (a poszto kabitot
selyemmel, a poszto gall4ri coboly prernmel vontak be) Rudenko
119691 mllv6ben. tovhbbi a csuvasoknal is- lt61uk- Atvettek a szornszb-~
dos FU cse&rni;zek) ~ilne~(1978)
munkajaban.
A ket viselet-ternepnek a nozponti .$tlapolb rer,latet veve iigyelembe,
az ismet a 40-55-0s sz4lessbai oarhuza'mosok koz6 esik. a f i r k n40ek
altal lakotl reruletekre, mig a- legkozelebbi rokina:nknan vblr finn' 6s
obi-"gar n6pek nem osztian velunk ~ i l s viselerunn
o
mbdjat. Mas t,domanvaoak adatai is alkalmasak arra. hoov reteozen terke~eketszerkes&.k az 1. &bran oemJlatoti t ~ r k 6 s&1i n&k etn:kai'rbrk6p8nek
felhasznalasaval. Az ujabb adatok teljes harmbniat mutatnak az el6boi
~
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Osszefogla 6skBnt a vizsg61t ki enc tudomanyag eredmenyeinen az
anenintbse szolgalhat:
11A nyelveszeti ereaetelmelet nehezsegeit aneltintenuk.
21 Lanuk, nogy a neprajz 1obb @a, rigymint a dfszit6muvbszer, kilso
viselet, kovetkezetesen a steppe
turk nepei f e ~ eiranyitja
..
. . a fiqye
-. met
rokoni szalaink kereseseben.
31 Ugyancsak ez irinyba mutatnak nepmeseink 4s nepkolt6szetunk.
Szimos mesernotivumunk mellett, a teljes FehBrldfia meseciklus a grff
madarral, Horvath lzabella (Chicago) kutatbai szerint Crdy, Du Yaxiong 6s Berze Nagy kozrem[ikod6sevel - a magyaron kiviil a torok, a
tatar, a kazakh, az ujgur 6s a sirga ujgur (yugur) nepek mesekincsbben van meg teljessegeben (17. abra). Ugyancsak 6 a griff es mas
allatmotivurnokvizsgalasakor ( H o ~ a t h1990,
,
1992) a hun-szkita kuitbrkor illeszkedo turk nepekkel talalja a rokoni kapcsolatokat as nem a FU
nepekkel, teljes osszhangban a fentebb emlitett 23 novenyi diszitdrnotivum statisztikai elemzesevel.

-

41 A csodaszarvas eredetmonda testveroaria
leo~
, vadaszielenetenek
~ ,~ - ~-~
,
neielbo parhuzamal Dunhuang .Ezer B ~ d d h aoarlangtemplomai"-ngk
h ~ temaju
n
fa,festmenyen la aita meg 8s pub1 kalta Erdy. 1984-ben. A
felkepet 18. abrakent lathatjuk.
51 A Szentkorona abroncsan: "Geza Turkia hivo kiraiva" feliratb- zo-mancnep a 19. abran a muveszettonenet~~~eket
d ~ ~ ihirmbnioa
tji
az
eddiq felsoro.~e~csoponokkal(v.0. Kovacs-Lovaq, 1980). In nem lontos izamunkra, hogy bntosan milyen kord magaaz ibrazolis, hanem
maga a feiirat tenye fontos a magyar kiralyok koronijan.
61 Regeszeti targyak, szablyak, ijak, fegyverek, lovak, lovastemetkezesek es halotti alarcok nagyszamd parhuzama ismert a steppe mljlt As
jelen lovasnepeinek a korebtil s a 10. szazadi tarsolylemez-muveszetiink rokon darabjai a szogd femmiiveszetben lelhetok fel. (A szogd
parhuzamokra Veres Peter hivta fel a figyelmamet.).
71Az irott iorrasok a bokharai Dzsajhanitol a Iongobard Liudprandig a
magyarokat ismetelten az akkor szkita nepnek nevezett tiirkokkent.
onogurkent, hunugurkent, valamint hunk6nt ittak le 9s a kinai 6s mas
forrasok szerint az eliibbiek hun leszarmazottak voltak.
81Az embertan ellentmond FU embertani kapcsolatok lehetosegenek.
mig nagyfoklj rokonsagot allapit meg Azsia tiirk nepeivel es a szarmatakkal 1Toth T., Henkev. Mark munkaiban).
91 ~ i i e n c e k kervcsoportkent zenei anyanyelvunk, me y konzervativaoo m:nt a oeszelt nyelv, kulonosen Banok, rovabba a beijing-i Du
Yaxonq, aztan Kodalv Qs Kalos utm~tarasaszerint a t-rn, sot nun lDul
nepek ibnyaba mutai es messze keletre nyljlik. A 81 8s 91 pontra utalo
terkep a 20. abran lathato.
Kutatasaink kezdeten a terkepek retegzbsenek modszeret es sok tudomanyag eredmbnyeinek harmoniajit kivantuk bemutatni. Az egybehang26 vizsgalati eredmenyeket btjelzoknek tekintjuk a helyes irany 6s
rokoni v~szonymegtalalisaban. A terkepek sokszorosan atlapol6 belsd
maava az a terulet, amelvet a maqvarsaa korai tort6netBnek e szakaszahan nem enel iigyelmen kiv2 Kagyn:-akkor sem, ha ettol az eodig
ieitetelezett FU Qs ugor oshazak messze esnek, oe akkor sem, ha ez
a nun utod lurk nepek iranyaba mutat.
~

~

5. Ton6nelmi genetika

A legutobbi idoben m6g egy tudomanyag tiint tei a magyarsaggal
kawsolatban. amelvnek eredmenvei most mar tizedikkent, uira harm&
niaban vannak a felvAzolt kilenc.tarstudomany eredmenye'ivel. Ez a
tudomanyag a genetika, amely a tobbitol teljesen Mggetlen. Japan es
holland kutatok a feher v6r reszet kepezo antitesteken, kemiai neven
immunoglobulinokon olyan beepult molekula reszeket talaltak, amelyek
sajatosan jallemzok az emberiseg kulonbozo csopottjaira. Ezek a genjelzok (genetic markers). Igy egy nagyobb embercsoport reszei, ha el-,
vagy szatv~ndorolnak,a szetszakadt reszek eredeti genetikal jelleguket
meg evezredek tivoliban is megorzik, meg ha az Oj kornyezetben egy
igen lassir valtozas be is all.

A tortenelmi oenetika. iov hasznalhato az emberiseo csooortiai vandorlasinak a kinyo6ozisabaT~,elenben, a magyarsag Gyan ko6on.a', ameIyeknen mas nepennel va o neveredese nem $oh szamonevo, :mm~ncglobuliniaikon olvan aenielzoket hordoznak, amelv a Baikal-to terseaeMI
szarmazo turn es & z a i mongo1 nepekben van jelen (-,guroan 11r3 %.
noreaoan 14.5 %. :apanoan 26.0 %. Je!olese: Gm aost). A magyarsag
(rendelkezesemre 8116) ot magas mintajaan a 21. &bran ennek a genjelzonek az atlaaa 10.3 %. Eurooaban mas vizsuak neoben sem a Gm abst.
Bi,n~1.i6vdi e;,' e;m a ksmen6noen sz me; meg,elen6 (0.4 % a tet:es
ai agban) Gm afbl b3 ]e 016s J dB -nina , vagy 0811mongol'a genjezo n:ncs
]elen
Magas magyar mintak tuntek iel a Szigetkozben, a Bodngkozben es a
HajdOsagban. A kovetkezietesunk helyesseget jelzi az, hogy a magyarorszagi nepesegtol evsz6zadokig elszigetelt moldvai csango es bukovinai
szekely csoportoknU hasonlo mennyisegli genjelzo sz6zalekot t a l l a k az
elemzok. A mintak az 1945 utan Tolna 6s Baranya megyeben letelepedettektol szarmaznak. Europaiakkal a keveredes, az idok folyaman, a 10.3
%-os atlagot csak csokkenthette.
A helyzet tovabbi melyebe litni engedo 22. araMl az olvashato le, hogy
a legkozelebbi rokonnak tartott urali-iinnugor nepek kozul a finnben viszont
nem talakak szeket a keleti genjelzoket. Megis a finnek eumpid jellegere
utalo jelzo (Gm fblb3) lenyegesen alacsonyabb mint a magyarsagban. (Az
europid genjelzo aiinnekben 60 %, a szeles magyar itlagban 78.4% egy
magas keleti mintaban a Szlgetkozbiil 68.4 %). A finn mintak atlaga g y
lenyegesen eluto genetikai alkatot mutat.
Egy masik urali nep viszont, a szamojed, ems mongolid jelleget mutat,
ugyanakkor teljesen hianyzik beloluk az eumpid genek jelztije, amely a
magyarsagban 68-78 % kozijtt van jelen.
A tortenelmi genetika ide vezeto elemzeset Erdy tette kozze 1991-ben
Qs 1992-ben, japan kutatok (Prof. Hide6 Matsumoto, Oszaka) magyarorszagi vermintakat vizsgalo meresei 6s aveluk egyuttmukodo, a Haematolo iai lntezetben dolgozo Dr. Tauszik Tames (Budapest) adatai alapjan
rdy, 1992). Tauszik szivesen hozzajarult, hogy adatai egy reszenek
alapjan ezt az elemzest elvegezzem. Mas Magyarorszagon megjelent genetikai munkaban (Czeizel, 1990) az elemzQst keleti jellegunket nem mutato mintara alapkottak.
A magyarsagban jelenlevo genjelzok, me!yek a keleti tijak fele mutatnak
hasonlo ljtbaigazko szerepuek, mlnt a zsldwsagban megtalalhato afrikai
gbnjelzok, melyek helyesen mutatjak, hogy iljldrajzilag, az osi lzrael Afrika
kozeleben helyezkedett el, ahol ma is van (v.0. Czeizel, 1990: 144 o. es
Matsumoto, 1990) 6s a kozeli szornszedsag miatt a genbef a m l b elkerijlhetetlen volt. Az ilyen to~enyszerusegekes korai szallashelyeik ismereteben a hunokban is varhatoan megvoltak a bajkali es d61-kinai genjelzok.
Osszeioglalaskent Lijra megemlitjuk, hogy az embeltani jellegek nem
egyeznek a magyar es mas urili nepek kozott. Ezen t01, maguk a genetikai kulonbsegek annyira athidalhatatlanok a iinnttil 8s a szamojedtol a
magyarig, de maguk a iinnek 6s a szmoledok kozott is, hogy mindezen
nepek evezredeken keresztul fennallo hipotetizilt egyijttelese Qs egy
osnepbol valo leszarmazasa az adatok alapjan nem tortenhetett meg.
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21. &bra. Magyar minIav6teli helyek a Gm st bajk6li (Bszaki mongoloid) genjelz6 helyi
gyakoris8gAnak bemumf8s&val.
(A 2-1 6s 4-1 helyehre a KBphtokon tlilr6l j6u elszigeteit magyar aoponok telepGllek.)

22. abra, - KOi6obbz6 nepek IgG immunoglobulinj~ml#t gBnjelz6k gyakoiisaga (e.9.:
0,120 gyakorisag = 12.0 %), (Az 6rsiai adaiok Matsumotodl, a magyar 6s a Cnn adatok
Tauszik kLizlem6nyeib61val6k.J
Jegyret: Gm ag 65 Gm axg mind ar europid, mind a mongolid fajban jelenlev6 kLizbs
gBnjelz6. Gm fb = Gm fblb3 sa]&tos europid g6njeiz6. Gm ab3st Bszaki, Gm alblb3 d6ii
mongoiid g6njelz6.

Gyorgyi Erzseoet el vo t ragaotatva az eloaoasto . 0 s orvenden az
rij meg~dasnad,am:r Erdy m~nkassagakepviso.. KBne, 'oobjon manel
tooo novel a n e ~ r a ' ztudomanv 6.16 v:zebe". folvtassa fc~tatasaraz u i
rnodszerrel, amaly engedi, ho$ az adatok magu'ktal "beszeljenek"." cg
meg egy idezet: "trdy eloadasat kovetoen, felerositett volt az osszecsapasa magyar neprajz halado (Ujvbry es Gyorgyi E.) 6s maradi (K.
Csillery Klara aki elnokok, 6s egy nyelvesz) kepviseloi kozon. Nehezsegbe utkoztek azok az ellenvet6sek amelyek a m6dszert vonthk ketsegbe, hiszen a ket "Cj nezet" objektiv 8s tenyekkel dolgozik. Mindket
kutato nyomatekosan hangsrilyozta, hogy a tarstudomanyok egyiities
eredmenyeinek figyelembevetelevel remelhetjuk csak felderiteni a magyar ostortenelem fejezeteit." (Howath, 1991).
Nehany nap molva a budapesti TV Gondolkodo musoraban (1990.
szed. 4.1 10-12 nemzetkozi hlru finnuaoros tudos 8s nveivesz kozoti
engem is a programba iktattak. A negy-perces inter110al& bemutatlam
a TV-n is a FU nyelveszeti eredmenyeknek ellentmondo terkepeimet.
Vegul tudombomra jutott, hogy a kazani tatar es baskir kuldottsQg
megbesze18sukon megallapitotta ram utalva, hogy volt egy kutato aki
szembe mert szallni az egesz kongresszus hivatalos allaspontjaval
(950 resztvevo, 450 eloadas), amely tenynek a kazani kollegak nagyon
orultek. (Itt megjegyzem, hogy Chicagobol, Horvath lzabeila (1990) eloadasa is a FU kovetkeztetesek tarthatatlansagat targyalta.)
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Kazar Lajos

I. Barmely "oshaza" helyenelk megallapitasa csekely eselyii. Az indogerman "oshaza-t a Pamirtol a Baltikumig helyezgettek kozos nevezdre jutas nelkul. igy az a teny, hogy "a finnugor oshaza" sincs vegleg
elhelyezve, nem donti meg a magyar nyelvnek az urali (finnugor-szamojed) csalidba sorolbit. Kulonosen azert nem, mert nyelvvaltassal
is szamolni kell.
A magyar nep zomet nem szukseges "Qszak-rol eredeztetni, mivel
hogy a rokon nyelviiekkent ismert nepek sem biztosan Qltek "eszavon, mondjuk, negy-ot ezer Qvvel ezelott. A vogulok 6s osztjakok nyelveiben a lotartbra vonatkozo, s a magyarban is kepviselt szavak feltetlenul delebbi korabbi szallasteruletekrtiI tanliskodnak.
2. Halotti ardakarok divatkent terjedtek talin EgyiptomMl, talan a
kozel-kelet mas kulturilis g6c6boI messze tajakra.
3. Hun aldozatl ustok lelese, BelsB-Azsiin kivul pl. Deloroszorszagban 6s a Karpat-medenceben a hun nep sz6jjelv~ndorlasaroltanuskodik, de nem feltetlenul nepunk zijmenek "oshazaj?iBr61", mondjuk a Baj-
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4. A magyar diszitomiiveszet alapelemeinek meglete a torokos nepek

diszitoelemei kozott bizonyiteka annak, hogy eleink torokos eredetiiek
is.
A vogulok es osztjakok (ugor nyelvrokonok) diszitomiivbszeteben a
jelzett elemek hianya nem zarja ki, siil nem is gyengiti a nyelvbeli
kozelseget.
5. Matsumoto Hideo es csoportja (Osaka Medical College) immunoglobulin-kutatasanak eredmenyei arra kesztettek ot 6s tarsait, hogy a
japan nep zomet a Bajkalt61delkeletre el6 burjatmongolok jelen sza116shelyerol eredeztesse, mivel a japanokra is jellemzo jelz6gen a burjhtmongolokban taIalhat6 a legnagyobb aranyban.
E kovetkeztetes nem feltetlenul helyes, hiszen a burjAtmongolok elei
sem eltek osidok ota azon a tiion. A japan nep eleinek zome is elhetett
valaha a Bajk6ltirl messze nyugatra. (Zarojelek kozott: 1985. elejen,
amiltor Matsumoto professzor eredmenyeit lijsagok is kozolt6k, levelben lkertem 6t, hogy miikodjek egyijtt magyar embertani kutatokkal,
Masreszt Dr. Karasz lmre baratomon at Dr. Kiszely lstvan baratomat
ettesitettem lepeseimrol, aki kesedelem nelkul kamsolatba l e ~ e t Matt
sumoto lirral; cgy indult el a kozos, jeles, eredmbn'yes munka Japan 6s
Magyarorszag kozott.)

6. A Bajkalt61 deinyugatra hijzodo Szajan-hegysegben Alexander
Castren finn nyelvesz az 1840-es evekben bo nyelvi anyagot gyujtott
az on, akkor m6g urali nyelvet hasznald un. Szajan-szamojedok (Karagasz, motor, lovagi stb.) kozott. Kb. 1930-ragyakorlatilag kihaltak azcn
szamojed nyelvek, meri beszeloik torok nyelvuekke valtak. (Vo. pl. a
Lajtabansag Burgenland fiatal magyarjainak nyelvvaltas6t 1921. &a\)
Minthogy ez az urali szamojedrol altaji torokre valtas ketseg nelkuli. es
az 1840-es evek ota jatszodotl le, nagyonis okkal tetelezhetjijk fel,
miszerint tetemes, mas, urhli nyelvii tomegek is torokre vagy mongolra
vagy mandzsu-tunguszra vaitottak ai.
Masszoval: jo okkal feltetelezheto, hogy az un. urali nyelvcsaiad sza!Ibtere valaha messze hzsia keleti reszeire terjedt ki. Ezt bizonyithatja
a lenyege szerint urali jukagir nvelv meglete az Anadir iolyo melleken,
Cszakkelet-hzs~aban.
De meg a~enyeseooo z o n y ~ t e ~ nszogalnat
a
az dsi ;apan nye v,
arnelynen oeszeloi la an 3 0 0 0 , ialan 3 0 0 wvve. ttr. e. vagy ralan lobb
n.,lamoarl a!ia unk srneret.en ooben, cle bziosan a Kr J.- 3 0 0 edri
Qrkeztek a ma Japanltent isnleri ioldre

f rdy Miklos (New York)

int ahogy a magyarsag korai tortenetenek sok resze makacsul
homalyba burkolodzik, a hunok torienetenek ugyancsak vannak
kodos 6s vltatott pontjai. Tortenelmuk legfontosabb szakasza
Kr.e. 500 es Kr.u. 500 kozott iatszodik. V i t b 6s kodos maaanak a hun
nemzetnek a kialakulasa azol(on a keleti steweken. amelveket ielenlea
dB en K'na, 6szanon Oroszorszag es ~ o n ~ o lb:noko~
ja
m ma sic &era&
ses voen a hunon e enlete sze~nponti&o. a d6l-szioeria~luves puszia<
tere. a Jenviszei. Ob, lrtish orlasfolvamok felsofolvasanak videke, ahol
a folyamok.az &dos hegyekbol a fdves steppe oibe ernek.
A tudominyos irodalomban ugyanis talalunk olyan felfogast is (Minyajev, 1988, Sinor, 1990) amely szerint a hunok a Gobi pusztai 6s
sivataaia koruli steooen mea a Kinai Naav Fal terseueben. es Atilla
h ~ n ; a i " ~ u r o ~ a a iaenm ugy<naz a nep. &oen az esetben a gazaag
081-sz'oer a aranyle.ereke1, koztjn sokar Nagy Peter car atanynincse061 az 'ndoeuropaiaknak mnos'len szarrnafaknak '~elnek.peoia a kdtathsi eredmenye'k mutatjak, hogy azok a hun mijveszet aikotbai.
A hunokkal (kinalul xiong-nu-kkal, ejtsd: slung-nu) kapcsolatos kutat b i eredmenyeim az 1980-as evek hat azsiai terepjarasa soran es
1991-ban a Transsziberiai Expresszen lefolytatott lanulmanyutam soran gyliltek. Legfontosabb az 1989-evi ot hetes expedlcio volt Dr. Bardi
Laszlo (Pecs) 6s Prof. DU Yaxiong (Beijing, Kina) tarsasagaban (Iasd:
Crdy, A magyar eredet kerdese, cimij dolgozat, 4. abra).
A hunokra vonatkozo kutatbi eredmenyeimet szivesen lattak a nagy
nemzetkozi kongresszusokon. Kulonosen az 1992-es ev volt szamomra mozgalmas. Marciusban az American Oriental Society, Cambridgeben (USA) tartott 150. evfordul6jan, a Haward Egyetem rendezeseben,
- aprilisban Budapesten, Korosi Csoma halalanak 150. evforduloj&n
rendezett e m l 8 k ~ ~ i m ~ 0 Z i ~ m
a z0 nEotvos Lorand Tudomanyegyetemen,
- augusztusban az Eszak-Kinai Nemzetkozi Rbgeszeti Konferenciin
Hohhotban (Belso Mongolia), vegul
- novemberben a 250 eves Napolyi Keleti lntezet szimpoziuman tartottam elaadast.
1993-oan , i n s o a n Alma-Araban adtam elo a Nemze~nozAta~szr.kal Konterenc an es a Bo1ognt.1 Egyeremen es annak Ravenna- campusan terveztek egy-egy eloadast.--
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Mindezeknek az inditoja 1990 aprilisaban a Harvard Egyetemen tartott eloadbom volt a Bels6-Azsia Komite havi sorozataban, a Haward
Faculty Clubban, Az eloadas fokent az 1989-es mongoliai es eszaltkinai expedicion gyijjtott anyagon alapult. Ez magyarul a ZMTE 5. talalkozoiin
is elhanozott 1990-ben, a nemetorszaai Altenberaben.
--~ b b e naz el&dbban most a hunok rorte<eteve 6s :eglonrosabo
reqeszeti e ere'vel, a bronz .stokkel fog ~ n fog
k a kozn. Aoeknq-n azi
aieurazsia~terseaet Mandzsuriatol a Duna volave~aahol a hunclt tortenelme es vandoaasa lejatszodott, ugyanakkofizoiat a tersegeket is,
amelyekben a kozel 150 hun bronz ust elokerult as tablazatokon az
ustok faitait is felvetitem.
Hogy magyarok azonosak-e, vagy rokonsagban vannalce a hunokkal az egy tudomanyos kerdes amit nem vizsgalnak.
Azt tudjuk, hogy a szekelyek nepemlekezete es hagyomanyai erre
mutatnak, magukat Atilla harmadik fia, Csaba vagy lrnak nepenek tudjak, himnuszukban is ez van. De a gazdag hun-magyar legenda kor is
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A kronikak kozul a Tarih-i iingurusz a hunokat 8s magyarokat azonosnak veszi es mindkettiit unaurusznek nevezi. De mas maqvar kronnakoan is benn van a magyiron es nunok lestverisege - Runor es
Magor - valamint az Arpao-naz A1.I 6101 vao eszarmazasa.
TovabbB Azsiaoan, szeme ves besze qetesekbo, veitem eszre hoqy
a
tartiak uijzbeekHz
Aral-tonal.. u~aurokXiniiani- maovarokat
=,...- ~ hunoknak
.~- --~~~~~
~ ~
,
"
ban, mongolok, de foleg kin'aiak.
Sokkal azelott, hoav Kezi Simon 1282 korul irt Hunorrbl es Magorrbl
8s a Csodaszarvas iredetmondarol. mar 130 evvel korabban a b'kinci
rbrl6nesz. Joannes Kinnamos, 1153.ban 6s ~ t i n as bjra in arro , nogy
a magyaron nJnon, szoval nem kel ell azl Keza: Simonnak, vagy egv
felrete ezen elod~enenn.taalnia. mnt anosv
s :laslr
-. azt f ~ n n-~ q o r ooea
nyelveszeink Qs iorteneszeink mondjak.
Ha viszont meg szeretnenk kisereln~,hogy a magyarok es a hunok
rokonsagi viszonyat tudomanyosan vizsgaquk, azt nem lehet felszabdalt tortenetii hunokkal elvegezni. Eloszor a hunok torteneti egyseget
kell helyreallitani, ha ez valoban megfelel a tenyeknek.
Ennek vizsgalatat kezdtem el 1989-es expedici6mmal. Ennek tagja
volt, mint emlitettem, gyerekkori cserkesz baratom, most kutatotarsam
a pecsi Dr. Bardi Laszlo (orientalista, tortenesz) es az onok altal is
joreszt ismert kinai baratunk Prof. DU Yaxiong aki a beijingi konzervatorium ethnomuzikologusa, nepdalkutatoja.
A hunok legfontosabb 8s j61 azonosithat6 sajhtos regeszeti emlekei
ez aldozati bronz ustok amelyek 18mpaskent jelzik a helyeket ahol a
hunok lenyeges idot toltottek. Az hogy ma a hun ustokkel fogunk foglalkozni es hogy en vegigmentem a Transsziberiai Expresszel ezekben
a bizonytalan es veszelyes idokben hosszaban az egesz Oroszorszagon, annak a celja a hunok osszefuggo tottenetenek a tisztazba,
amely a tudomanyos bizonyitasi folyamat resze. Ezt az utat is Bhrdi
Laszloval tettuk meg.
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A Transsziberiai Expresszel vegig utaztuk Eurazsiat Beijingtol Budapestig, Mandzsurian, a Bajkal-t6 videken, Sziberian, az Ural-hegysegen
es EtelkGzon keresztul. Latni akartam a nagy e u r h i a i folyamokat, a
Szelengat, Jenyiszejt, Obot, Irtisht. Volgat, Dnyepert, amelyeken a hunoknak es a hasonlo kulturajlj lovasnepeknek sorban at kellett kelni. A
kilenc napos fiton a folyokhoz kozeledven ejjel is felkeltettem magam
es noha tan csak a parti lampak villodztak az ejben mint az Ob keresztezesekor, mindenrol folyamatosan fenykepeket keszitettem, jegyzetekkel egyOtt.
A Transsziberiai Expressz ljtvonala tortenetesen nagyban megegyezik a hun ustlelatek koncentrhlbdasanak az ijtvonalaval. A nagy eur8zsiai folyamokon kivul meg akartam figyelni a steppe, ligetes-steppe,
erdozona folyamatos valtozasat, a nagy pusztai lovas tarsadalmak, hunok, turkok, avarok, magyarok tortenelm6nek szinterkt.
A vetitett eloadas vegig vine a hallgatot ezen az ljtvonalon. Minden
dian egy-egy tajegysegnek egyszerre negy kepet vetitettem fel. Kozben
folyamatosan vetitettem, hogy melyik tersegben milyen regeszeti ustleletek kerultek el6 a fold alol. A hun tipusli ustok stilusban sajatosak.
kannyen felismerhetok. Legjellegzetesebb resziik a kiilonbozo modon
diszltett ket ful 6s a talp (1. abra).
Nagysaguk 3 cm-tdl (Minuszinszk) 99 cm-ig (Tortel, Magyarorszag)
terjed, aszerint, hogy sirokban vagy aldozati helyeken talaitak-e 6ket.
(2. abra) Eddig 125 bronz, 98 keramia 61s 35 sziklarajzrai (3. abra)
ismeri hun bronz ust adatait gyiljtottem ossze mljzeumokbol, raktarakb61 es az irodalomMl. A harom anyagban talalhato eurazsiai hun ustok
egyetemes targyalasara 1990-el kezdodoen eloszor kerult sor a tudomanyos eletben (trdy, 1990).
A hun bronz ustok elofordulasanak a terkepbt a 4. abra mutatja. Az
iistok hat tersegben surijsodnek ossze, ezeket a terkep I-Vi-ig romai
szamokkal jeloli. Az ustterkepre van rarajzolva a Transsziberiai Expressz ljtvonala (1992-ben megtett fit) es ket korabbi vonat ljt is (1989boi). Emellett azonban tobb terseget autbval, terepjaraval is vizsgahattunk. Az 1989-es ex~edicioalkalmaval iartunk
11 az ordos nagy: felsivatagos, nehol nomoksivaragos, masutr gazdag IeqelonKe tarniton tersegben, amely a nun nernzet ka.akulasanak
a z e g s k legosibb szintere vdt
21 A Taklamakan sivatag nyugati peremen repulovei es terepjaroval
ertuk el az o&is vkrosokat, Kashgar-t 6s Yarkand-ot es az ezeket
elvalaszt6 sivatagot a kisebb oizis varosokkal. Ez a terseg a hunok
fohatosaga alatt lavo "Nyugati teruleteV-k6nt (Western Regions) ismert
a kinaiak altal lrt tortenelmi munkakban. Yarkand kulfoldiek szamara
nem volt nyitott varos, csak kulonleges szerencsevel kaptunk engedelyt
31
Eiertiik az Orkhon-Tola-Szelenoa folvok medenceieben az els6
nun o i r o o a ~ o m k ~ z ~ oter~letelt,
nti
ah,; ~ o & k u k riirn &keg sirembke
is a,. Naa:h-ban, Kr.u. 720.bo1, halalatol. Raira 6-torok rovasirassa in
hosszlj sioveg Iathato. (Az expedicio tBrkep6t Iasd: Erdy, A magyar
eredet kirdese... 4. abra)
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Jl ni a oevezelooen em.:teni~, a Loomany v a g i o a n ,elenleg van
olyan ve.e,tedes, amely szer.nt Maoiun h + i j a ~
(an k ellen a K:na Nagy
Faal eo:leoe6 ie sz3zaookon i t Kre. 212-re\ es Atila Imeana I K~.L.
453-ba'n a Karpht-medenceben) hunjai nem'ugyanaz
ngp. A hun
ustleletek azonban ennek a velekedesnek a tarthatatlansagara mutatnak ra. Az ust-terkepen Gtjuk folyamatosan kovetheto keletrol nyugatra
es meg az Ural hegysegen atvezeto Jekaterinburgi atjaron tortent atvonulasukat is kijelolik a leletek, ah01 a Tr. Expressz is halad.
A kinai forrasok a messzi Ural erdeibe mar nem tudjak kovetni a
nyugatra hrizodo hunokat, az europai tortenetirok pedig csak akkor
figyelnek fel rijuk amikor Europat elerik, legyozik az alhnokat 6s atkelnek a Volgan meg a Donon. fgy a hunok vagy egy resziik ilkelbsi
helvenek felismerese az urali atiaron nem csak kieaesziti a kinai es
ouioPa lorr.isoka1, nanem ioiyt ;el a nunon 16nenet6nek ogy nomalyoa o,r,(olt reszere. A iun0ltna.c es mas nepeknen (avaron, !~mon,rnaavarok) a rokonsag: vszonya -gyan.s csak 6 h-nok (x:ong-n-k)
61fogo
Torten6enek az ismereteben vizsgalhato.
Az elo-hunok (slianrong-ok) temetltezesi szokasairol, Kr.e. a 7. szazadbol lathato egy lcep az abran, mutatva a reszleges lovastemetkezest
a loltoponyaval es a Iabszarcsontokkal. Ezt a szokast jol ismerjuk honfoglalas kori sirokgl is. Az elo-hun leletek Beijingtol Qszakra valbk,
ahonnan kelet fele a Liao he folyoig terjedo teruletet laktak a sharongok
Kr.e. a 8.-5.sz.-ban, a kinai toribnelem tavasz-iisz perindusa idejen. A
Liao he hatarfoly6t az abra mutatja. Ezzel a terseggel kezdodiitt ritvonalunk a Transsziberiai Expresszen (4. abra).
Az emlitett Jekaterinburgi atjaronal az Ural hegyseg folytonossaga,
ugyanis megszakad az 57. szelessegi fok korijl es a hegygerinc hianyzik. Ket folyo volgye, az lszet folyo keleti iranyban es a Csuszovaja
ENY-i iranyban kiinnyiti meg a lank& atjarnban az athaladast. Afenykep az lszet folyot, a masilc kep Bilimbaj-t mutatja, egyet a tiibb falu
kozul a hegygerinc helyen, amint a Transsziberiai Expresszrol fenyk6peztem ezeket. Az atjaro keleti 6s nyugati oldalin a hun aldozati bronz
ustok leletei jelzik, hogy a hunok IegalAbb is reszben itt mentek at az
eurooai terseabe. A Kbs~i-toes az Ural-ha. deli resze kozti terben
nincsenek ustieletek.
A hunokon kivul mas lovas nepek is hasznalhattak az atjarbt. A torok
nepek kozul a csuvasok as tatirok hosszG csikban az WjBrotoI keletre
es nyugatra helyezkednek el, a baskirok pedig attol eppen delre. Julianus barat Magna Hungarianak nevezett el egy terseget, ahol magyar
toredekeket talalt es az 6 jelentbse utan Szuzdal (Moszkvatol EK-re)
iranyabol jovonek gondoltak a honfoglal6 magyarok, legalabb is egy
resze, haladasanak ritvonalat. Ez az irany azonban visszafele egyenesen a Jekaterinburgi atjarohoz vezet.
igy a magyar nep legalabb is egy resze konnyen valaszthatta a hunok
ota ismert jekaterinburgi Ural-nyerget, sot kisebb csoportjai le is szakadhattak es Julianusszal talalkozhattak, mint ahogy a csang6k egy
resze sem volt soha a Karpatokon beliil. ,
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A szov,et idonben meg:e en1 regeszeti 6s neprajz' m ~ n k a nCsernyecov 9s tarsa kutatas' eredmenyenent leirjak, nogy nomao nepenbol
reszek szakadtak le amelyek vegleg ott naradtakiz Ural vidbk nepei
kozott. Ezek naov
kulturalis
rihatassal voltak a terseoben 9s az esza~,
kabbra lak6 finnugor nepekre az ~ r amindket
l
oldalah6s bar a step;&
neptoredekek on mar nem folytattak, de rnagukkal vittek a 16tenykszto
kuitljra emlekeit. Ezek a nvomok rneotalalhaiok a finnuaor n e ~ e kultdk
rajaban, irjan az orosz n ~ k t o n
(~ronol.~eva.
~nernets& and'~rymova,
1964). :gv nyelv~rahatas, nepzene es oltozkooes naiasa pl. a oelen
elhelye&edo cseremiszeknel jol megtalalhato, de nem annyira az
eszaki finnugor nepek kozott. [gy ezeknek a kulturalis jellegeknek az
obi-ugorok altal is megtortent atvetele igen nagy ovatoss6gra int, mert
hibas ~arhuzamokat9s hibas kovetkezteteseket tesz lehetove a finnugor n'epenne lellelelezen rononsag :eren.
Pe oanenl ernlitem, hogy Bartok (1943) s ram-tat egy eros loro~osoaes~folyarnatra amely eppen a dB en an6 cseremiszenet ene, becs Qse
szerint az 5. szazadban s amelv hatas okozta a nepdalkincsljkben
rneotalalhato
oentatbnikus nvomokat. amelvek
mutat"
~a~~
,~~
, iov
", rokbnsaaot
nak a kazan v o e k ~1-r~o-tat&csopon n6pzenQ:evo..
Befeiezesnenl, az e oaois qazdaq vel'len anyagabo kivalaszlonam
nkhanb evezredek ota sern lenveaesen valtozo m6rfoldkovet. az azsiai
nagy <olyamonat ahogy azokai neresztezvo a szerzo a ~ransszloera:
Expresszrol lenykepezle. A nepeken 1ar;i.k a Szelengat, a Ba.ka.-tavat,
arnelybe az oml~d,az or~as;Jonysze;! 6s az lnisht me y ut~oolo1
~elet12 es nyugarra e lerl.6 ktuno steppe fonlos szallashe.ye volt a ovasnepeknek. A lo yamokar a nepvanoorlasr e indl10 hunonnak es az ~ t a nun ovo ovasne~eknen,iav a maqvaroknak
's (PI.
a hata mas
-.
.. K~evne.
.
~ n ~ k ~ ekeresztezni
rt)
kells.
Vegul is osszefoglalbkent, a hun iistleletekkel kapcsolatos, most
csak kivonatosan ismertetett tanulmanybol 4s az ustterkepbol a kovetkezo fontos eszreveteleket es megallapitbokat teheljuk meg a hunok
tortenetere vonatkozoan:
11 A hun tipuslj ustok harorn anyagban jelennek meg: bronzban, keramiaban es sziklarajzokon, a Sarga folyo es a Duna volgye kozott. A
bronzustoket altalanos hasznalat rnellett atdozati fozesre hasznaltak.
Ezek a megallapitasok levonhatok a Jenyiszej folyo ket oldalan talalt
sziklarajzokb61 (3. &bra). A keramia iiletve cser6pustok eddig ot helyrsl
ismertek. a Szir Daria folvo torkolata es a Baikal-to videke ltozott 12.
Qora). ~ze,tela 20-h0 cm nagysagh ~ser8~";tbnet temetkezise:trie!
hasznal.ak, az olcsobo es egyszortiob
agyagga
helyenesiive a bron-.
.. - zustokei.
Az ustterkep (4. Qbra) mutatja a bronz ustok folyarnatos terjedeset
Kozbp-Eurhsibn keresztul a Sarga folyotol a Duna volgyeig (a Kozepkiiejezest nem bal es jobb oldal kozott, hanem eszak 8s del kozott
hosszan elnyljlo kozepso ov formajaban kell ertelmezni). Az ustokon
lev6 dlszitesek tobbszoros pirhuzamai melyek elnyljlnak a Karpat-medenceig az ontesi technika azonossaga, tovabba az ustok vallasi ceremomiaknal valo hasznalata, melyet megoriztek egesz Eurazsian keresztul (sirnan-taltos aldozatok sziklarajzokon) azt jelzik, hogy azonos
~~
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neppel van oolgunn ke ettdl nyugatig. Latszin, hogy a hunonna megvolt
egy k.ltur8lisan aom'nans be so mag a vatozo tagsag: torzsszovelsegek kozpontjaban.
21. Az ustoket nem a fiives terseaeken, a SteDDeken talatlik, hanern
a sokszor mar hegyes erdozbna hataran, f(ik&i az utbbbi oldalon Ez
161Brzekeihetd foieg az Ural hegysBgt61 keietre.
31. Tobb uston mertani mintaat Iathatunk, amelyek elofutarai annak
a mertani jellego Qkszer stllusnak, amely a hunok eur6pai fizisit jeliemzi.
.- ...-..
41. A heftalita videk az Aral-to mellett szinten a hunoke (feher hunok)
osszhangban a kinai forrasokkal, ugyanis hun tipuslj bronz ust toredekek kerultek el6 az Amu-Darja also folyasanal 8s tobb cserepust maradvanya a Szir-Darja deltajahoz kozeli temetkezbsekben (Altyn Asar).
51. A hunok, vagy egy lenyeges reszuk Eumpaba nyomulba az Ural
hegyseg Jekaterinburgi atjarojan keresztul tortent, az ustleletek atbrkepen viiigosan kijelolik a hunok ljtjat. Ez egy eddig nem ismert, tortenelmileg fontos felismeres. A regeszeti adatok igy kiegeszitik a kinai 6s az
e u r o ~ airon
i forrhokat.
6 1 . ' ~i e so-Yenisze v:oek sz'klarajzait, a regeszet' leletennel valo szamos parhuzamuk miatt he yi h ~ lakossagenak
n
kell tula:donitan~nkielen ismereteink alapjan.
71. A szamos bronz ust nagy reszet a Sarga folyo as a Liao he iolyo
tersegeben, tovabba deI fele elnyulva a Wei folyoig Shaanxi provinciC
ban, a sok parhuzam miatt szinten hun (xiong-nu) tipusunak kell itelnunk, hun kulturalis es vallbi (temetkezes) jelleguk miatt meg akkor is
ha olyan teruleten talaltik oket arnelynek kevert vagy mas nemzetisegu
lakossaga volt.
81. A terkep azokai a parhuzamokat mutatja be az eur&zsiai kontinenst atszelve, amelyek a fo diszito tipusokra jellemzoek. A harom fo
bronz diszito tlpus lepcs6zetesen halad nyugat fei6 8s egyikuk eleri a
Duna volgyet, a hun birodalom europai kozpontjit. Ezek a gyakori tipusok a kovetkezok: a1 kerek fuluek harom gombadisszel, b l kerek fuluek
egy gombadisszei, c l iapos femgombak negyszogletes fuleken. A cserepustok, amelyek temetkezesi usttokkent szolgaltak eddig elokerultek:
11 Transzbajkaliaban, 21 a minuszinszki tersegben ket helyen, 31 Tuvaban, 41 a Szir-Darja deltajanal. A cserepiistok diszitesenek,bronz prototipusai isrnertek. A 92 cserepijst kozon azoknak ameiyekirek egyszeru
(nem gomba szerfi) dudorai vannak, bronz pChuzamai vannak az Ural
eur6pai oldalan, valamint a Teletskoe-tonal az Altaj hegysegben. A
Szir-Darja deltaban a negyszogletes fulu cserepustoknek is hasonmasai vannak az Ural eur6pai oidaian Verkhnij Konetsnel ahol a fuleken
kivul az agyagon meg a reszletes felszini diszites is hasonlb a Kama
videken lev6 bronzust6hez, mint ahogy erre mar Prof. Menchen-Helfen
(1973: 335) konyveben ramutatott.
Ezek,a megjegyzesek ~t mutatjak. hogy neprajzi, f6mmGvessegi 6s
vallasl lelleguket a hun edenyek megtartottak Eurksian keresztul.
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~ r d yMiklos (New York)

A h ~ n o kvilagat vizsga.1a az eloado aranykincseik fenyeaen, szeles
tavatban, a K:nai Nagy Fal tBrsegeto1 az egesz eurizsiai steppe-ovezeten ares az azza! szomszedos teriileteken. A Naov
", Fal a hunok el en
BpClt hosszi :deg. Kr. e. 210-ben fejeztek be.
A megismert anyag szinten gyumolcse volt a szerzo es tarsa' (Dr.
Baroi Laszlo. Pecs es Prof. D, Yaxiong, Beijing) 1989. ev. othetes
expeoicojanak, amelynek egyik celja volt a hunon egykor: keleti b'rodalma szamos reszenek a bejarasa es az eszak-kinai m~ize~rnokoan
a
hun regeszeli hagyatek felterkepezese.
Diaoozitivok kovettek az Ordos ousaa melvebe
vivo
,
~. htvonalat amelv
-~
a difi hunok szill&steriulete volt a l&$egibb
id6M61 fogva, Kr.e. az i
evezredtiil. A legregibb ordosi nomad lelet Kr.e. 1500 tajljC6I va16 (Iasd
Erdv: A leaos~bbhun ustok ... eloadas. 7. &bra).
i\z embenani Iellegek, melyek 1600 abrazolason megf~gye.hetok
(aranylapokon, oronzon nlmzesen, irott forrhsokban) a h ~ n o neurop:d
tipusat mutatjak. '
A hunok tortenetenek legfontosabb resze Kr.e. 500 es Kr.u 500
kozott jhtszodik, xiong-nu neviik (ejtsd: sjung-nu; hsziung-nu irasmod
elavult) eloszor Kr.e. a 4. szizadban jelenik meg a kinai forrasokban
(Kr.e. 318-ban). Vitatot kbrdes, hogy mely korai nepek formiltak ki a
hun nernzetet. A legfontosabb, egykorO kinai forrC a "Shi Ji" szerint a
shanrong, xian-yun 8s hun-yu nepekbol alakultak ki a hunok. Tobbszor
a "hu" osszefoglalo neven hivatkoznak a kinai forrasok a korai nomad
nepekre, a "hu" szakallast, bajuszost jelent, A "Shi Ji" szerziije Sirna
Qian (ejtsd Szma csien) a klnai tortenetirb atyja, munkaja Kr.e. 100
koriil kesziilt.
A xiong-nu tortenelem fontos fokiralyai (shanyu-k): Maotun a legnagyobb hun uralkodo (Kr.e. 209-174), Hu-han-yie (Kr.e.58-31) aki a deli
hunokat kinai szovetsegbe vezette, Csi-csi (Chih-chih, Kr.e. 57-36) aki
eloszor induk el, hogy a birodalmat nyugatabbra vigye 9s ne behodoljon, hanem kiterjen a kinai tamadasoh e161, Balamber (Kr.u. 370 utan)
akinek idejeben a hunok elertek Europat legyoztek az alanokat, osztrogbtokat es vizigotokat akik reszben szbvetsegeseik lettek, vegul Atilla
(Kr.u, 445-453) aki a nagy Karpat-rnedence kozpontd eurtrpai hun birodalom legkiemelkedebb uralkodoja. Atilla a szovetsegi format szerne
elott tartva az ossz-europai egyseg els6 nagy rnegteweziije volt hun,
getman-got 6s r6rnai szovetsegi rendszerrel.
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A tudomany vilagaban jelenleg is van olyan logikht hianyo16 felfogas,
ameiy szerint a hunok a Sarga Foly6 6s Bajkii-to tersegeben, meg a
Gobi nagy fuves tersegeiben nem ugyanaz a nap, mint Atilla nepe
Europaban. Ennek a felfogasnak egyik legeroteljesebb cafoiata a szerzonek a hun ijstokkei foglalkoz6 regeszeti tanulmanya, ameiyet 1990
ota hat nemzetkozi talalkozon ismertetett as kozlese folyamatban van.
Ha ugyanis a hun nep Europaban nem lenne az ameiy 220 ev alatt
vegigvonuit Eurizsian, akkor a del-sziberiai steppeken talblt, valamint a
jegben csodalatosan megorzott Altaj videki halomsirok (kurganok) gazdag miiveszeti anyagat, meg Nagy Peter car meses Sziberiai Aranykincset a szkita meg szarmata nepekenek tulajdonitanak, aitiket a legutobbi tudomanyos feliogas indo-europaiaknak vei.
Ha azonban gondosan osszehasonlitjuk azokat az - altaiaban allatjeleneteket, amelyeket az aranykincseken, meg ioleg bronzokon
(Ordos bronzok), de kisehb mertekben ezuston is taiainak, akkor nagyon viiagos utbaigazkast talalunk a kincsek hovatartozasat tekintve.
Az allatstilusos hun kincsek foleg negy tersegben kerultek e16.
1. Az Ordos-pusztai es kornyeki leletek. lnnen vaio a hun kiralyi
aranykincs Ahluchaideng-b6l 8s egy mhsik Xigouban-bbl.
Ordos a hun "jobboldali bolcs kiraly" (aikiralyi rang) fennhatosaga
alatt volt.
2. A Bajkal-to tersegebiil va16 leletek. A totol delre Eszak-~ongo1.5ban vannak a gazdag Noin-Ula-i hun fejedelmi leletek, mig keletre,
Transzbajkaliaban van az ivolga-i nagy erodltett-falu mezogazdasigi
es kereskedelmi hun varos, men a kovacs varos Durannai. Az utobbiak
es mas r! nem em itettek. Ulan Ude, je enleg1 burjat varos (Oroszorszag) norzeteben ie~szenen.
3. Kerdeses hovatartozaslj az Altaj hegysegben Paz~rikbanQs a
kornveken fekvo halomsirok aazdaa b6r. textil anvaoa es fafaraabai.
A h~omsironbo1csaknem d o s s z & arany 8s eius? tirgyar s'ryabok
ev.tlek, oe a gazdag motivumn~ncsa text~l.oor 8s faanyagon
. . a .&be.
fagyas miatt epen maradt.
4. A Nagy Peter car Sziberiai Aranykincsenek nevezett 9s az Ermitazsban orziitt 250 aranytargy eredete nem ismert. liyen kincsekrol az
1669-Bvi nagy sirrablisok hirebol lehetett eloszor hallani Oroszorszagban, amely az lszet, Ishim, lrtish, Ob folyok videken tortent. E tersegroi
a szerzo hun ust dolgozataban e kotetben tobb tenykep iathatb. A
rablas egeszen 1716-ig folyt, amikor is Nagy Peter car szigoru rendeletben a men meotalalhato es az azutan el6keruit. kiasott aranv leleteket a kormany Glajdonanak minosliette. Ez az'aranykincs kepezte
Szt.Pete~arona vilaghirii Ermltazs mClzeum magvat.
Ma 250 darabbol all, melynek csak kisebb resze ismert irodalmi
kozlesekbol. Szamunkra legiontosabb darabjai a tenyernyi nagysag~j,
paros arany ovcsatok az aranyba foglalt turkisz 8s m b drigakovekkel,
melyeken osszefon~doaliatjelenetek a hunok hiedelemvilaganak a tiukroziidesei. A sziberiai aranyak egyszeriibb darabjai megjelennek bronz
ovcsatok formajaban is, de a hires Ordos bronzok csoportjat nagy szimri tovabbi miiveszi dllatjelenet gazdagitja.

A hunok mfiv6szetbnek nemes fBrnt61 kezdve textilig 0s fhig megjelen6 gyakran visszatero alakja a griff, amelyet a magyar mesevilagbol
is jol ismerunk, peldaul a Feherlbfia meseb61 a griffmadarral. A griff egy
olyan mesebeli, mitikus leny amely anatomiai kevereke a levego kirklyanak a sasnak 6s az allatok kiralyanak az oroszl8nnak. Ezert a fuleket viselo sas, mint griffmadar, egeszen a szarnyakat viselo oroszlanig,
vagy el01 mad& hatul oroszlan testii mesebeli Ienyek, azaz griffek, a
vallhsi hiedelmek vilaganak a tartozeka. A griffrol a kozelmliltban jelent
meg egy kitilno, Uttoro konyv: Horvath Izabella, A griffek titja BelsoAzsiatol a Karpitokig, Folklor es Etnografia sorozat No. 66, Kossuth
L.T.-Egy. kiadasa, Debrecen 1992. A jelen e16adas soran szamos griff
abrazolast vetitettunk 9s ilven az alabb kozolt 6. 9s 7. dbrin is Iathato.
Az e.6aa6 a nun ieetek vv;zsgaatakor egy A:, dsszetett mitol6gia
allatot smen fel es kutatott Belso-Azsia rersege'oen. Ez a mitologia
illat nem ketto. nanem harom a atool van osszeteve. Az eloadasban isvetitenin a maoarcstiru oval aganccsal", az agancs vege n is madhrle,eknel. (Neha a va tozo faron egy negyedik osszetevot 's erzekellet.)
A motivum vea'altovetheto Orooslo. Naav
-, Peter aranvaia,
, ". azaz naov-,
jab61 az Ural Keiysegig.
A hunok diszito stilusa geometrikus vonalura valtozott, amely eur6pai fkisukat jellemzi, a vallasi szerepil bronz ustjeik azonban valtozatlanul megmaradtak a Karpat-medenceben is.
A kozel egy oras eloadb osszefoglalasakent most a legerdekesebb
osszetett motivumot a "csoros-lovat aganccsal" (neha anelkul) valasztottuk ki es tekintjuk at a leleteket.
Az 1. abran ordosi aranyleletek vannak, a Kr.e.-i 43:. szizadb61. Az
arany jelenlete jelzi a temetkezes kiralyi, vagy igen magas rangjat. A
lelohely Xigouban, Jungar megyeben. Kulonos az egyenes kard huvelvenek aranvlemez diszitesen a csoros-16 aaanccsal. A sirleletnek ra6i6karbon detalasa nincs, azt a targyak stilusa alapjan Kr.e. a 4.-3. sz.
fordulojara teszik.
A 2. abra a Bajkal-to tersegebol mutatja a csoros-lo motivumot. A
Szelenga foly6 menti (Ulan Ude) lelet arany, a mongoliai bronzbbl van.
Mint emlitettuk es itt tapasztaljuk, a farok abrazolasa valtozo. Hogy az
allat maga azonban lo, azt jelzi a kerek, parnas tompora 6s hats6
combja. A SZa~aSoknala tompor 6s comb sovany es kifejezetten haromszogil a pamazottsag hianya miatt. igy ez az anatomiai kulonbs6g
lehetove teszi a lo 8s szarvas test megkulonbozteteset.
A 3A abra Del-Ordosb61 valo, circa Kr.e. a 4. szazadbol (Wen-wu).
A lelohely Nalingaotu, a jelenlegi Nagy Faltol eppen delre esik, Qszak
Shaanxi tartomanyba. A Poyang hun torzs lakta ezt a videket 8s a
hunok osi teruletenek szamitott a Shi Ji l e i r b a szerint. A kinalak foltozatosan, lassan nyomultak be a nomadok legeloire es szoritottak ki
oket. A 3 8 es 3C &bra lelete az Altaj hegysegbol val6, fafaragas a
Katanda melletti ket kurganb61, Kr.e. 4.-3. sz. A leleteken az agancsok
veg6n ket allatnal is madatfejek vannak. A 3C abra azer? fontos mert a
csoros-lo agancs nelkuli, mint a legszebb arany csaton is Nagy Peter
~

~

~

~~~

1. eibra. Aranywgyak a slrban igen magas rangar, 561 kirhlyi temetkez6st jeleznek. A
6s Barany ruhadlsreken 6s C egysnes kard hCvely6nsk aranylemez dlszit4s6n cs6r8s-I6
AbrAzolasok v a n & . Xigouban, Jungar megye, Ordos.

2 &bra Csaras-lovak a Bajkal-16 terse~ebalA- arany avcsat. Ulan Ude, Transzba~kala
8 bronz dvwar DBl-Ba)k3l vldek, Mongdlla
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3, Abra. CsGrbs-16 AbrAzolAsok. A- a legkorabbi lelet, kb. Kr.e. 4. sz.. army Ordos vid6k.
lelljhsly: Nalingaou, 6szakShaanxi prov. B 6s C fafarag.4sok KaIanda-i kurghb61. AltAj
hg. (egyik agana n6lkOli abrbs 16). D arany korong Nagy Peter c& aranykincs6bGi.
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sziberiai aranykincseben (6. 6s 7. bbra). A 3D lelet aranykorong a
szibbriai kincsboi, a pont-vonb a tomporan parhuzamot mutat az Altaj
hegyseg leleteivel Pazirikban.
A 4. abran van a legkulonlegesebb abrizol6s. Az Altaj hg.-ben a
Pazirik melleni halomsirok kozott, a 2. szimlr kurgenban eltemetettfefii
teste gazdagon tetovalt volt (5A abra) a legszebb allatstilusban. Ot
lebego csoros-16 van rajta, harom teljes, keno reszleges abrizolas. A M
test vilagosan felismerheto, a farok valtozo. Az agancs cslrcsain is
csoros madarfejek iatszanak.
Az 58 abran a 2. sz. kurgan meliett levo 1. sz. kurghnban, az ott
eltemetetl tliz 10 kozui kett6 kulon helyen volt es az egyik agancsos
maszkot viseit, tehat S Z a ~ a ~ k eszolghlt
nt
az istenseg felb. A masikon
is szawakat mint6zo fejdisz volt.
A kerdes ezek utan az, hozzi tudunk-e ferkdzni ahhoz a titokhoz,
hogy rnit abrtizolhat a rnadarcsorii-la. Ez most az elso probilkozas a
tudomanyos irodalomban ennek a talanynak a kibogozas8ra. Segithet
bennunket a jeienben ei6, steppei eredetii nepek nbprajzi hagyomanyaira valo tamaszkodas, hisz azonos bletmod, hasonlo korulmenyek
es a lovas eletmod gyors, nepek kozti erintkez6st iehetove tevo volta
sok hasonl6sagot hozott letre a nepek hitvilhgaban.
Gondolhatunk in a magyaroknal is meglbv6 reszleges lovastemetkezesre, vagy a halotti arctakarok hasznalatara, a t8ltosIs8man szerepere, az eiterjedt feher-16 bldozatokra, s rnindezekrol olvashatunk a kinai
forrasoktbl a magyar kronikakig.
Ugy veijuk, hogy a m'adar csdrok es fejek abrholasa, a negylabti
mitikus allat reszleges madir jelleget, azaz repillni tudasat jelzi. A szarvas az istenseggel kapcsoiatos allat. A Ioval pedig valahova el lehet
jutni. A kQpfelold.isihoz a kulcsot emberi maradvanyok szolgAltatj6k.
Segitsegul hivjuk a halott ferfit a 2. szamli paziriki kurganban akire ot
csliros lo van tetovaiva. Ami nagyon fontos meg az, hogy a sirkamraban k6t inhalbios berendezes volt. Egy kis ijsttel egyutt volt egy hat
lablr allvany, amalyrol bor lebernyeg fuggott ala. A mssik egy nbgyldbli,
negyszogletes tepsi volt, rajta fiic takarbval. Mindkbt edbny kovekkel
vok tele, koztuk reszben megporkoiodotl kendermagokkal. Az ust 611vanyrol m6g egy bor flaska is fuggott, tele kendermaggal. A kender
kulonbozo zold reszei a hasis bodito anyagot tartaimazz5k. A lebernyegek szerepe igy az volt, hogy alattuk a gozoket be lehessen lelegzeni
azok szet ne oszoljanak. A tobbi Pazirik kornyeki kurganban iiyen inhalkcios berendezbs nem volt az orosz Rudenko, az asatast vQgzo regesz szerint.
Nomad nepek szokasai szerint sokszor a halott meile foglalkozbi
eszkezeit is eitemetik. igy n6k melie tiit, fono orsot, sarlbt tesznek. A
kovaccsal szerszamait temetik el, neha az egesz kovacs miihelyet, stb.
Kinek van azonban szuksdge a tulviligon gPz beldlegza" felszerelesre?
Kozel keli iegyunk az igazsaghoz, ha ugy veljuk, hogy a sirban fekvo
ferfi saminhaitos voH eleteben. A testere tetovalt madarcsorii agancsos
lovak a samannaltos iovai voltak, amelyek ot a tlrivilagra 6s vissza
tudjak szallitani.

4 C~arb~.lovak,lebsg6 taltos-lovak Tetovaas a 2 s z h u kurg&ban elternelen 161
tos~sArnAnkarjan (szembendlva) Pazlnk. Alta] ho

5. &bra. A Utos iesten a tetovalisok elhelyez6se (szembenAllva1 a 2, st, kurghnban.
1. kurgAnb6l szawas.maszkos (aganaos) 16 6s egy m&sik maszkos 16 (Griaznov
fekostrukcioja). E ket 16 a slrban k016n fekszik, tov6bbi nyolc 16 masrk n6IkUli.

B- az

6. Abm. A legszebb, negy 4latb61 iormP nagy army csat-pAr egyike Nagy Pbrer cAr
szibbriai aranyai k h t . Kazbpen cs6rirs-16 agancs nhlkfil, de iarka vOghn is mad6rfelfeijel.A
tobbi is rnltikus Allat.

7 &bra A Sz~bbrliuAranyklncsben lev6 =any csat (a 6. A b h ) vonalas ralza (ralzolia
Ho~bth)
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Az eltemetett agancs-maszkos lonak is a lelek ttilvilagra szhllitasa
volt a feladata. A csoros-lovaknak reoulniok kellett.. mint ahoov
a
r,,
- tAltos-- - .ovak rep: n ludnak. Ez enet rehat a mllikus narmas d I i a l ~ z m b 6 1 ~ m i nak a je entese. Ez t'pln~santermeszetvallast koveto nep elnepze.es a
saman/taltos szerepevel.
Az ilyen mftikus taltoslovak gyakoriak a magyar, mongol 6s steppei
torok nepek rneseiben 6s hosi eposzaiban. A magyar 'Yaltos16" illetve
roviden '?altosH(6s annak kazakh es mongol megfeieloi is) beszelni
tudnak, a jovobe lktnak es repulni tudnak. Sosincs szo arrol, hogy a
taltosnak szarnyai iennenek, mint a pegazusnak, megis igy sz61 a lo:
"kis gazdam, hogyan repuljek, mint a szel, vagy mint a gondolat?"
Ehhez
tOl lassoak lennenek.
~-a szarnvak
- - ~
A mongol'h6smondAkban a taltoslo gyakran a gyors szarvasok
tarsasagat keresi, koztuk ei s nem a kozonseges lovak kozt, melyek
s z a m t a tul lassoak. NBha a taltos felaldozza maaat aazdaiA4rt. mas
tort~nelenbenvarazserot nyer a szarvasondl. A ti10516 kozel viszonyat a szarvasonkal vl6gosan jelz:k a hosmonaak. Az agancs-masznos
l o v a ~o.t'k fel az istensea szarvasanak szerepet es a niede em szerint
uavanazt a feladatot ve&ik el. Ezert a 16 es'szarvas test azonos szer& 6s k~cserelheto.
Maganak a szarvasnak madircsorrel valo abrizolasa is ismerl a 3A
Bbran. Az aaancs mellen az allatnak hasitott ~ a t 4 i aszarvast ielez. aomodly: tompora azonban 6 anatomist m~tat.'Ez 'is a nicserilheto<eget
m~tat:a. Az abrazolasonban 1: nyomoan lo szerepel csorrel 8s
aganccsal.
A legszebb es legosszetettebb, tenyernel nagyobb arany ovcsat-par
Nagy Peter aranykincseben van, amelyen negy fantasztikus bllatot abrazoltak (tigris, csoros-16, farkas, griffmadt) 8s ezeket gazdagon diszitettek turkisz es rozsaszin koral ekkovekkel.
A tigris egy mitikus farkassal egyiitt a csoros lovat marja (ezen az
abrazolason agancs nblkuli), egy griffmadar viszont seglti a taltost azzal, hogy tamadja a tigrist (amelyen szinten vannak madariejek, mitikus
szerepbt jelezve). Az ilyen kompozici6, hogy a csoros-lovat tigris vagy
farkas tamadja, a tigrist pedig griff, gyakori a keleti hun (xiong-nu) muveszetben a Bajkal-to 6s Ordos kozti tersegben.
A csoros-lo madar jellegbt alahOzza "A rabonban" cimil szekely
nbpmese, amely szerint a tQltoslb egy otszogletil fekete tojkb5l pattan
ki a nyolcadik evben, mlutan h8t evig a h6s teste meleget kellen hogy
kapja.
A hun milveszetnek a csoros-lovon kivul mas allatabrizolasai is
meg:elennen mno a negy v'zsgalt vioeken, ezeket
osszefiiggeseket
a szerzo eav r i b azatba fog alta ossze a 8. abran. A tanulmanvban
vizsoalt 6s falalt szamos odihuzam arra kenvszerit bennunket. hoav az
Alraihegysegoen a ~az';'k kornyekl leleleker 6s Nagy Peter aran-ikincsenek ega abb IS a nagy arany ovcsaniah 8s ezekhez hasonlo szlrnbolikaju darabjalt a hun mgveszet alkotasainak tekintsuk.
Eov terkeoen osszeaeztuk a Belso-Azsiaban meolevo csoros-16 leeten"lelybl (9. abra). lgazaoan nem meglepd, de megnyJgtatb, hagy
ez a rerkep teljesen osszevag a n-n bronz ustok terkepeve (asd 6rdy.
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Hun MGv4szeti P6rhuzamsk
8.

5bra

A leggsibb hun ustok... 4. &bra). Ez a megegyezes rnegeroslti azt a
felismeresunket.
hoov a ketseaes hovatatiozasti Altai videki leletek es
~Nagy Peter sziberi2'aranynin&enen a~at~elenetes
darab:a' a h-n rnuveszet alnotasai. Nem eqyedjl vagy-nk ezzel a ielsmeressel az iroaalomban. Tobb eur6~aiklitato hasonban velekedik, vaav kozel a11 ehhez, igy az orosz S.V. Kise ev, az orosz-iranc'a V: E i i e e f i , az o as2
M. Bussag i 8s a francia L. Harnb:s.
~

Nagy ~ k o (Adelaide)
s

elen szazadunk szerolbgiai kutatasainak eredmenyekent valt ismeretesse, hogy az egyik ember vsrsavbja kicsaphatja a m h i k ember
vorosversejtjeit. Landsteiner 1901-ben rajott, hogy ez fiziologiai tulajdonsag, Az 6 kutatasai Qiiapitottak meg az ABO vercsoport l6tez6silt.
(Landsteiner 3 tagbol 6116 vercsoportja a tovabbi kutatasok eredmenyekent 4 tagrira btivult es) azbta is 0, A, B, es AB, jelzes jelenti ezt a
csoportot. Bebizonyosodott az is, hogy a v6rcsoportok Mendel torvenyel szerint broklodnek.
~ t o v i b o ki ~ t a l ~ s o:gazol
f i t.ik,
hogy az egyes v8rt:pusok alland6
sa.atsaga'nk maradnak, ame.yenet sem betegsegek, sem kulso ienyezolc nem befovasolnak. Kesoob arra s ienv derult. hoov a n11onboz6
~~nemzetekoen vercsoportolc szazalekos mLgoszlasa G g o r u rdw6nyszer:sQage, az e w e s nepiaokon belul iellemz6 eneket adnak.
A veGooort-meahatarozasok Qrtekehek a faibiolooia szoloAlatiba
"~
va o a 1:tasa ket magyar k~tato.Vorzar es weces'zky &sg61atainak 8s
meglatasainak az ereornenye. Debrecenoen es kornveken veazeh vercsobort-meahatarozasaik aiatt raiiittek. hoav a 3 0 0 eve hazaikban Qlo
neniet ieleiesek vercsopon v i s i o n y i uianazok, mint a He'delberg
~ornyelcin h e t e k e , s az elo-lno abol 8 0 0 eve hazankba koitozot~c q i nvok vercso~ortiaiuavanazok. mint a Hirszfeld vizsadlta hindu katoiak& Verzar n'mo;ldta:hogy azegyes fajtaknal a vercsoportok megoszasa a Ian06 s la:i jelleg;. (S a foldra:~' v:szonyok azonra semm'fe e
befolvassal nincsenek.1: Eiutan indulf mea kulfoldon is a Verzar kiieIolte hton s elvek alapjhn a v e r ~ s o ~ o r t m e ~ ~ a t a r o z ~ s ao kfajbiologia
nak
szoigalataba allitasa.
A kialakuit v~rcsoport-antropolbgianakffi ceqa meghathrozni az emberiseg biolbgiai tortenetet, mljltbeli mozgasait, keveredbseit. lsmeretes, hogy az ABO v6rcsoport alkatreszei jelen vannak testunk valamennyi szoveteben, szeweben, a voros versejtek szethullba utan is
kimutathatoak a sejtgydk maradekaban. Szaraz kornyezetben csodalatosan ellenallnak kemiai hatboknak es m6a a verfoltokb61 is kimutatnatoan. Oreg csontok sz'lckadt velejeben soG beszaradl ver marad, de
a csontok mas reszeoen is vannak kimuiarhato vermaraovanyok. Eze6
v~zsaalatateren a Bovd h k a s ~ aveazett
r
kitfino Cttoro munkdt. Eaviotomi-es amerikai :noidn-mumiainak ekszor a szaraz izommaradvgianoo1, majd csonrja'kbo. mutahik ki vercsoportja'kat.
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A genel'k~sokszer'nt a rasszok csopon;a't genjek kiilonboz6s6ge
hataro :a e egymasio. - Tehat a g e n o t y p ~ s ~Qsk nem a penenOtypLS~k.
A genolypJs k'alaKuasat a fogamzas p~llanatabann~zarotaga genek
oronodese natarozza meg, mig a phenotypust -bar annak 1Qtre:onQtis
a logamzaskor a genen oonlik el, kllso meg:e enesi lormannat a phenolypJsi a mehen klvjl: eleiink folyaman a nornyezet is alakit:a. Kilso
rneqielenesink osszes 'el.emzo;t az oroklooes eavs8ae:nek
laen sok
-. oeribdltozekonv kaocsdodasa hatarozza men.
A v6rcsoponbk n"a.ak~bsat ezze siernbe;egy
genpar napcsol6d.isa donti e.1.- PopJIaciok szarmazasanan Qs rokonsaganan a nutatasaban a vercsoporiok oroklodesenek ez az egyedulallo iulajdonsaga teszi
rendkivul ertekesse! Az oroklbstan Mendel oroklodesi mechanizmuskn
alapszik. Az oroklodes egysegei a genek osszetett nukleo-proteinek, a
chromozomak eav reszet k e ~ e z v ea verseitek maavaban szekelnek. A
homo sap'ensn&23 par ch~omozomajavan, amaye& 16 millo nombinacora kepesek. Gyakorlaiilag m;nden egyeo 4 4 . 0 0 0 par gennek a
o r o d ~ k t ~ m aEzeknen
.
9 0 "/"-a rneavan minden emoeroen. A homo
Lapiens orokiteseben 22 a sexet {em befolyasolo chromoz6ma par
van, s van egy par, arnelyik az lij sgyednek csak a nemet hathroua
meg. A megmarado 3-5 %-nyi, mintegy 2.500 chromozoma rnarad az
individumok varialhalosaga reszere.
Minden egyed az osszes genjeit a szuleitol, illetve rajtuk keresztbl az
elodeitol orokli 8s a mindket szuloto1 kapott genek hatarouik meg a
genotypusat. Olykor a genotypus kozvetleniil megallapithato: akinek a
vercsoport jellege "AB", annak a genotypusa is AB!I Ennek a vercsoport-jellegnek ez is egyeduli kulonlegessegel Az osszes orokolheto tulajdonsagok kijzul a vercsoportok a legismertebbek.
Az elso " A B O vercsoportot is beleszamitva ma mar vagy 1 0 0 fele
vercsoportot ismerunk. Ezek a csoportok is felhasznalhatok szarmazas
9s rokonsag megallapitisara, de ezeknek a vercsoportoknak a meghatarozasa nem olyan egyszerfi, mint az " A B O csoportte, amelynek ma
mar milli6s szamban alianak adatok rendelkez6siinkre.
A vercsoportok oroklodesenek a vizsgalata soran Bernstein 1923ban csalkdok keretein belul sziilokijn es gyermekeiken vegzett tobbezer vizsgalatot es ennek eredmenyeibol megallapitotta, hogy a gyermekek es szuleik v~rcsoportviszonyaikozott nincsen elteres. Gyakorlatilag azokat egyezoknek lehet mondani. Bernstein teoriajanak a
ielallitba u t i n egy Bvvel, tole fuggetlenul Japanban Furuhata ugyanerre a meoallaoitasra
iuton.
,~
Term6szetesen ah&, ncgy a vercsoporlmeghatarozasoK eredmenyel a laio'o oq'a szolga ataoa hasznosan allithass~k,az szjnseges.
hbgy a viisgalitok a nspesseg keveredesenek figyelembev6televel es
kello szamban tortenjenek. Hazankban 1944-ben otvenezer korul jart a
kozolt vercsoport meghatarozhsok szima. Eleg j6 attekintest nylijtott. A
ket vilaghaborri kozott rendszeres vercsopott meghatarozasokat Budapeste? a K.M.P.P.T.E. Kozegeszsegtani lntezeteben Daranyi profeszszor Ur iranyitba mellen Molnir adjunctus Ur vegzett.
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1939 6s 1945 kozott ebben az intezetben voltam dissertans, maid
t.b. tanarseged. Ezzel az eliizm~nnyelkaptam munkht 1950-ben a
Gretaban (Ausztraliaban). Az ott volt 10,000-es ietsz&mu csaladi 16bor korhizanak pathologiai laboratoriumaban serologiai munkakorrel.
Masfel ev alatt tabb mint 6 0 0 vkrandos no vercsoportjit hataroztam
meg, s mi sem termeszetesebb, minthogy a 14 europai nacio asszonyainak az adatait elkezdtem nemzetisegiik szerint csoportositani.
Szembeotlo volt a magyar Qdesanyak magas "B" 6s " A B jellege a tobbi
nicio assaonyaihoz viszonyilva.
Annak az alapjin, hogy a primitiv osnepek teljesen az "0"csoportba
tartoznak, Bernstein Synder es masok azt a gondolatot vetettek fel,
hogy az "O"jelleg lenne az BstulajdonsAg 9s kiilonbozo hatasokra ebbo1 hasadtak le mutacib reven az "A" es '"6"
tulajdonsigok es kesobbi
variaciokent jott volna letre az " A 0 sajatsag. A mutbio okat ma meg
vilagosan nem tudjuk megmagyarazni, annak a foteszke valoszinDs8g
szerint ~ o z e ~ - A z svolt.
ia
Az "A" sajatsag Armeniab61 es Asszlriab61 johetett, ma a hazaja
Armenia 6s Nvuqat-Eurbpa.
A "B" sajatiai fof6~szkeMonooliaban 6s Elo-lndlhban volt. s onnan
sugarzott ki nyugati tranyba.
'W saja<ag terjedesi vo'nala nem
kovetheto olyan iol, mint a "B" sajAtsage annak ellenere, hogy elteriedtebtI a Foldon es ha valoban mutaioval kii1onu1t el. a mutbi6ban
lelteneioen megelozte a "B" sajbisagot. - Az 'A' 8s '9" sajatsag szamszeriisege noveksz k a kon1:nensen nozepe fele es a s:riin lakott ter2leleken. Ezzel szemben a 0 a periierianon helvezkedk el. A "6" saiats~abolcentral Azsiiban. cszal&lndi&ban. Eavibtomban es Afrikaban
ban
egtoooI! ~,r6~ab;n gyadorisaga &;s;
hatirail61 nyugat lele
na.aooan csodnen. Az a~sztralosakokban a "B" ielleq csaknem tel'esen hianvzik. mia bzak-Amerika oslakb indianiaiban iavszeriien nem
Qtezkl A . B jel
az illalarn elen adatok szer:;lt - hsiaban Btlaga 3 0
%, Edropaban 12 % es nalunk magyaroknal 2 0 %, ugyanannyi a c:prus aknal as Egy:ptom atlaga is. Az abessineknel 21.42 %. Kenyaban
23,73 %. (Mooran[ teszi l e ~a cs'klandos kerdest, hogy vajon ooa is
Afrkabol, avagy Centrilafr:nabbl ker~ltek?)
M nt smereies, tobbezer eves m~miaknanmeg beszaraor csontveloebol is n'mutathato vercso~orliellea-k. E teren sok mas n~tatoval
vegi;l is a Boyo hazaspar vegzeti igei ereomenyes munkat. Az egyptomi mumiakban meglepoen magas szamoan talallan 0 , ' B es AB"
jellegij vercsoportokal. Az indianokban majdnem minden esetben csak
"- 0i~lleoettalaltak. Nvolc tudos az altaluk meavizsoalt 6 0 0 eoviotomi
",,~~~
mumisban-csontv.5zb:n 45 %A, 15 % B es 17% AE jelligil vercsoportot talilt. Elgondolkozlato az AB jelleg gyakorisaga, 102 a 600-ban1
Az altalam eddin elert adatok szeiint a ma elo po~ulaci6kbanilven sok
AB ielleoii verecsak Tibet oslakoinak vanll
Clrruhgta, Okaj ma negy a XII. szazadoan elr kivalo kormanyzo mum~anaka vercsoporl meghatarozasabolsz;nten rendk'vul eroekes eredmenyre jutottak: talaltak-egy "A", egy "B9s ket " A 6 jellegilt!
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S. Cole irja a "Races of man" clmu muve 36. oldalhn: Altalanos
felfogb szerlnt a "8" jelleget Eur6paba hsiabirl hullamokban Brkezett
nepek hoztak be az V. 8s XV. szizadok folyaman. lgen jelentdsnek
talalja, hogy a baszkoknal, akik az indo-eur6paiakat megelozd europai
oslak6knak a ttlleloi a "B" ]elleg elofordulasa majdnem 3 %-nyi! A baszkok ma sern igen keverednek mas ne ekkel, a nepvandorlas hullamaival rneg kevbsbe keveredhettek. ~ d d ! ~S. Cole. Nos, ha a "B" jelleg
valoban csak a Krisztus utani idokben aradt volna szet Azsiab61, hogyan kerult "B" 6s "AB" jellegu ver olyan figyelemre rneltoan magas
sz&alekban az egyiptomi mumi&kba?l
A Kanari szigeteket nem ertek el a nepvandorlas hsiabol jotl hullamai. iislakoiban a "B" jelleg nehol meghaladja a 11 %-ot is. "B" csoportjuk majdnem ketszer annyl, mint a kozejuk telepedett spanyolok 6s
berberek "€3" csoportja. (Megoldasra vir6 feladataink: megallapitani a
"B" 6s az "AB" jelleg keletkezeset, magyarizatot talhlni ezen k6t jelleg
magas jelenletere az egyiptomi rnumihkban, a XII. szaadbeli japanoknal es nem utolso sorban felderiteni, hogyan van az eurirpai 12 %-os
"B" Atlaggal szemben nalunk 2 0 % 6s az "AB" jelleg 4 %-nyi jellegevel
szemben n6lunk magyaroknal 11 %-ban jelen ez a tulajdonsagaiban is
kulonleges jelleg?l)
Terjunk vissza a Kozeg6szsegtani lntezet vizsgalataira, ameiyek viligosan tiszt5zt6k a magyarsag es a Karpat-medencbben vele kozossegben 816 nemzetisegek v6rcsoport-viszonyait - Erdely kiv6televel. Erdelyben lllesy vegzett ezer meghatarozast Wszeckyn kivul, aki 457
vizsgalatot vegzen Erdelyben. Csak roman szerzdktiii - Manuila, Popovicu 9s Ramneantu-I61vannak a ket habod kozti id6boI (Nem egeszen
megblzhato adataink.) Az intezet magintanara Dr. Pater Janos 1944ben Erdely vercsopoiijainak a tisztizisara vegzett 15,052 vizsgalatkl
a116 somzatot.(Az alabbi eredmbnnyel:) vizsgalatai soran a fds6lyt az
erdelyi magyarok; a szekelyek 8s csangok v4rcsoportviszonyainak a
t i s z t i z i s f a 6s az eredmenyek az anyaorszigi magyarok eredrnenyeivel valo ijsszehasonlitasara fektette. Fontos mouanata volt vizsgalata~nakaz kzak-Erdelyben lako romanok vercsoportviszonyainak a tiszt a k a Bs az eredmenyeknek az anyaorszagbeli valamint az erdelyi
magyar eredmenyekkel va16 osszehasonlitCa. Emellett vercsoportmeghatarozhsokat vegzett sziszok, zsidok, romanok, totok es ciganyok kozott.
Ki keil emelnem - lrja Pater az Egeszseg clma foly6iratban kozolt
beszamoloj&an, hogy az erdelyi magyarok: szekelyek 6s csangokvercsoporhriszonyai semmiben sem kulonbiiznek az anyaorszagbeli magyarok v6rcsoport viszonyait611 Ezzel szemben az erdblyi romanok lenyeges elterbst mutatnak a magyamk v~rcsoportviszonyaitoII
Phter vizsgilatai kozul Qrdemben a szekelyek es a csang6k vizsgC
lata volt fajbiologiai szempontbirl a legfontosabb, Az anyaorsz6gi magyarok, a szekelyek 6s csangok vizsgdlata alkalmaval csak azt az
egyent vizsgilta, aki sem apai sem anyai reszrol keveredest nem mutatokt.

Maavarok: e)sszehasonliM tAblair61 meoallaoitotta.
a- vizsoilatra
~,~ -~
u~ -~ - ke..
rut mggyarok a Nagy-Magyar-Afo drol sGrmaz6 nubnosok even tarsadalmi nelyzeruk miatt, 'aegen fajokkal valo keveredesnek nem voltak
kiteve. A szekelvek Hiromszek, Cslk, Udvarhelv 8s Maros-Torda megyeiek voltak, a.csang6k a gyimesi szorosbbl ~~imes-k6z6~lakr61,
Az
erdelyi magyarok, tehat szekelyek es csang6k vizsgalati eredmenyeit
nezve Iathato, hogy azok semmiben sem kulonboznek az anyaorszigbeli mag~arokeredm6nyeitol. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az anyaorszagi es az erdelyi magyarok: szekelyek es csingok fajilag azonosak! - Pater vlzsgalatainak az eredmenyeit az add~gimagyarorszagi
eredmenyekhez viszonyitva lathato, hogy a trianoni kelet es delkelet
magyarorszagi vizsgalati eredmenyek ugyanazok, mint Pater eredmenyei.
Sziszok: A megvizsgaltak Beszterce-Naszbd 6s Maros-Torda megyebol valok, ahova tobbsza Qwel ezelott vandoroltak a Rajna videker6l as most is tobbe-kevesbe zart telepulesben elik nemzetisegi Qletiiket. - Az eredmenyekbol vilagossa valik, hogy a kornyezo magyarokkal,
romanokkal nem-igen keveredtek es serologiailag is megtartottak nemet saiatossaaaikat.
~omanok:~ ~ z s ~ a l a estek
t o n i t a Szolnok-Doboka. Beszterce-Naszod, Maros-Torda es Koiozs megye romaniai. Az Erdelvben a sik videken 810 romanok naavobb aranih keveredest mutatnak a veluk eovutl
~
6 6 magyaroknal 8s-6zaszonki. Keveredesuk a rnagyarokkal MarosTorda es Beszrerce.Naszoo megyek egyes nozsegeiben eleri a 2 0
%-otl A hegyek eldugotl volgyeiben 616 6manok nem keveredtek, jobban meooriztek faii ielleoiiket. A 4.062 fos vizsoalat sorozatban
a-~ iel- -~
zett me&k kevekden 6manja szerepekek. ~ a r o s - ~ o r 6s
d aBesziirce-Naszoo megyekben Deda, Sajofelsoseoes. Naavsa;~es Kissaio
nem keverede$~omanialnak a vizsaalata erdekes kuionbieoeket mutat
az eloboienkel szemo'en. Ezt ~ r d g egyes
l~
6bzs6geben h a n ~ i a6s
Popovicu s esz elre. Az ilyen jeensegeket ok, m nr Srreng is, a belter;es szaporodas szamlajara irtak. A versajatsagoknak a Mendel r o ~ e n y en szerint: orok~ooeseazonban arra mutar, hogy egyes populacok elsz gerelt kozsegeinen hason 6 v:se.neaese az osi sa;arsagok megerdsodeset es a n e ~ e knozotti keveredesbol valo n:eseset 'e.ent:. Az
eredmenyek azt m'utatjik, hogy az erdelyi hegyi-romanokfajiiag tisztabbak, kevesbe kevertek, mig a regatbeliek, akiknek szlavokkal, bulgarokkal, kunokkal, besenyokkel va16 eros keveredese mian mas a versajatsaguk, mint a KArpAtokon belul Qloknekl
Zsidok: Vizsgalatra az egesz orszagbol verodtek ossze. Eredmenyeik osszevetve a Mdramarosban 6s a lengyelorszagi zsidok eredmenyeivel: kovetheto beszivargbuk utja.
Ruthenek: Karpata%arolesberegmegyeieket vizsgalt. Manuila vizsgalataibol t01 sok " A 5 eredmenyt mutatott kil
Totok: A vlzsgalatra kerult t6tok BQkes megyeiek, ahol hiboritatlanul
elik nemzetisegi eletuket. Csak azokat vizsgalta, akiktotoknak vallottik
magukat.
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Ciganyok: Beszterce-Naszod es Maros-Torda megyek aganyai kerultek vizsgalatra. Eredmdnyeiket osszehasonlitva a Verzar ciganyainak es Hirszield hinduinak az eredmenyeivel - alig mutatnak kulonbseget1
Bekassy Gyongyi matematikus tanir Abrizolasi metodusat hasznalva, egy kozpontbol kiindulo negy ereddre felrajzoltam az ABO vercsoport egy-egy jellegenek a szimszerUs6ge alapjan negyzeteket kepeztern. Ezeknek a kulonboza nbgyzeteknek a mertani kozzeppontjaba
helyeztem a kulonbozo etnik csoportok viszonyhelyeit. Az %ran a kuIonbozo nemzetisegek viszonyhelyei mutatjeik kulonboz6 fajisagukat es
a szlavok rokonsagat.
Dr. Malan Mihily, a debreceni egyetem antmpologus professzora
Die Blutgruppen in Siebenburgen cimu tanulmanyaban szimolt be az
ISA (Nemzetkozi Tudomanyos Antropolirgus) Kongresszuson 1960ban elhangzott elaadasarol. - 22,508 magyar Qs 15,629 megvizsgalt
roman vercsoport-viszonyarol. A szizalekos megoszlasbol kitunoen a
magyaroknal sok a "B" jelleg, ugyanakltor relative keves "0"jelleg van.
A "6" Jegenye kozsegben (kiskozseg Kolozs varmegyeben, 1910-ban
558 magyar lakossal) meghaladta a 25 %at, Jozseffalvan elerte a 28
%-ot, legalacsonyabb Palfalvan - mint az europai aItag=12 %. Az "0"
jelleg a megvizsgaltak egyetlen eseteben erte el azok 34%-at Szentegyhizason, mig Jegenyen a legalacsonyabb, mindijssze 12.25 %ban kepviselve. Az "A" jelleg a megvizsgaltak feleben sem volt jelen. Az
"AB" jelleg Jegenyen 24,68 %-a1 a legdominansabb, legalacsonyabb a
kevert lakossagb Szentegyhizas kozsegben 5,34 %-al.
A romanoknal az Olahmorogi tiszta "0"
jelleg 40,30 %-a1 a legmagasabb, mig a kevert lakossiigli Ujradnan a legalacsonyabb 25 %-al. A
"6" jelleg igen magas sz.izal6k aranyaban van jelen Maroskapolc6n 2 0
%-ban sok van Kalotaszegen
6s Maros-Torda vArrnegy6ben
17,59 %-ban mutatva a keveredes m6rt6k6t.) Az "A" jelleg Ujradnan
60,20 %, in a legmagasabb, legkevesebb Olahmorogon 35,13 %-al.
Az "AB" jelleg Ramneantu vizsgalatai alapjan hihetetlenul magas
Haromszek varmegyeben, ahol 15,85 %-ot mutat ki, ugyan6 Kolozs
vArmegyeben 10,67 % a t es Krassd-Szoreny megyeben 9.59 %-ot. A
tobbi roman szerzii adatai sehol sem kozelitik meg Ramneantu eredmenyeit, az "AB" jellegben 8 %-os Atlagot sem Qrveel, ami kets6gesse
teszi Ramneantu eredmenyeinek a megbfzhat6sagat.
RRa1.h tan& tir kBt t6blAzatban kOzBlt vBrcsoportadatok
szAmtanl kozBparbnyosa1:
0
A
B
AB
46,05 %
18,83 %
10,ll %
Szekelyek 25,08 %
4435 %
14,34 %
635 %
Romanok 34,96 %
Kovetkeztessunk ezekbtil a szbmokbbl. Ha az "AB" jelleg, amint azt
hivatalosan feltetelezik. valoban az "A" 6s "B" hvbridie. akkor az
"A"+%"-nek fuggvbnye hell legyen. Osszeadva a ~6rnadahozcsatolt

magyarok "A"+"B" jellegenek a sz&alekait=64,88 % amibol az "AB"
jelleg 1 0 , l l %. Ugyanigy osszeadva a romanok "A"+"B" jelleget 58,69
%-ot kapunk mindossze 6,35 % "AB" jelleggel, pedig a szamok towenyszerusege alapjan 9,39 % "AB" jellegljnek kellene lennill Vagy a
magyarok "AB" jellegenek magas szazalekos orokitesere mas magyarazatot kell keresnunk?
A kozelmliltban a matematika 6s statisztika modszerei hatoltak be
minden tudomanyag fegyvertaraba, meg az olyan tudomanyokba is,
amelyeknek exagtsaguknal fogva ilyen mankbkra nincsen szukseguk.
Kezdettol fogva ismeretes, hogy az oroklestanban es szarmazastanban
nem nelkulozheto a statisztika, de akik nem vagyunk matematlkusok, hajlamosak vagyunk hinni, hogy minden nepesseg adott genjeinek es
phenotypusanak valosagos es allando 'ellege van, amelyet Bppen a
matematika petverzitasa fed el elolunk. s bar Mourant a tovabbiakban
megjegyzi:"Amennyiben az " A B jelleg szamaranyat, vagy szazalekos
jelenletet az oroklestani egyensrily alapjan szamitjuk, so!&al gyakrabban lesz az eredmeny karos, mint e16nyos az "AB" jellegrel" - Ennek
dacara megis a matematikahoz kell folyamodnunk.
A rendelkezesre a110 8 3 0 , 0 0 0 europai "A", "B" 4s "A"+"B" jellegeit
kiilon, kulon Bs egyunesen aranyba allitva a magyarok " A B orokitesenek a szazalekaval a tobbi europaiban 9,27 % " A 6 jellegunek kellene
lenni, ha a magyarok "AB" orokitesevel egyensulyban lennenek - de
csak 5,632 % az "AB" jelleguk. Ha az "AB" orokitesijnk egyenslllyban
lenne Eur6pa lakoival a nyugat-europaiaknak a 3,01 % helyett 6,73 %
"AB" jellegijknek kellene lenni, az eszak-europaiaknak 6.83 % helyett
9,85 %, a del-europaiaknak a meglevo 5.56 % helyett 9,88 %-nak,
hasonloan a kelet-europaiaknak 7,10 %-nyi "AB" jelleguk van, holott
10.64 %-nak kellene lenni.
Mint ide hangzo erdekesseget emlitem: a felesegem "B"es az en "A"
csoportomb61 a nyolc tewezett gyermekijnkbol negyen "B"Qs negyen
"AB" vercsoportot orokoltek. Ha tekintetbe vesszuk, hogy ennyi "B" 8s
"AB" csak 1 3 0 nyugat-europaiban van, el lehet gondolkoznunk rajta.
Bosegesen kozoltem adatokat arrol, hogy mi magyarok az "AB" jelleget
sokkal nagyobb arinyban orokitjuk, mint azt ganjeink egyenslilyabol 0s
az oroklodes szabalyaibol varni lehetne. Ismet igenybe vesszuk Belkassy Gyongyi abrajat. A 8 3 0 . 0 0 0 europai ABO vercsoport adatainak
az itt kozolt szamtani kozeparanyosai 6s 61,124 magyar vercsoportadataibol rajzolt abrik mertani kozeppontjaiban levo viszonyhelyek felreerthetetlenijl mutatjak a magyarsag kulonleges helyet az europai n6pcsaladban.
Kiszelv Istvin: A Fold neoei clmu" move elso kotetenek a 418. oldalan
'ria: A hagyarsagn~16 BIg6n 6s ennen kove~neztebena B 6s az AB
vercsoporl nagyobb gyakor'sagban 1ord.l eld, m'nt az europa nepeknel
allal2ban. Kevesebb vlszonl az 0 es az A vercsooortba iartozok szama. Videkek szerint az orszagos atlagto1 kisebb-nagyobb elterest talalunk. Endogamiaban &lo nepcsoportoknal jellegzetes a vercsoportok
megoszlasa. Ilyen falvakban tobbnyire nagyobb szazalekban szerepel
a B as az AB vercsoport. (Mezokovesd, Nemeti, KBmend, Tape), olykor
viszont az A jelleg a pregnansabb (Kapuvar-Garta), Az atlagertekekhez
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legkozelebb az orszhg kiizeps6 reszen 816 nepcsoportok allnak (isszok. kunok. Duna-tisza mentiek. Kelet es DQI-Dunantljl
maovaria~l
A7
~~. .~~~
a,
,-~
. -- , ~
Eszak-keleti es bzak-dunant~jliperem-magyarsag keveredett a szomszed nepekkel. A palowk azonban csaknem teliesen menoriztek osi
ve~csooorimerasszielleauket. Erre vall vercsooortiuk is. A szekelvek
,~~~
,~~
goszl$sa la kunok 6s a DBI-~~fold
magyarjaihoz hasonlb.
Konyvtari buvarkodbom soran egy szamunkra sorsdontoen fontos
meaallaoitasra talal - felfedezesek sorrend~ebena 13.-ik vercsooort. a
ha$og.60 n s z e r ~ mgrJppa napcsolatban.'~r.J. Woszcz:k lengie k&
rologus az Acra Medica Po ona Vol. 13, No 1-ben D:str:bution of Haptogl2b:n in H-man Popu ar:ons and their Anthropolog ca Imp ications.'%'mmel vagyis magyar-I: A haptogoo n megoszlisa az emberisegben es annak antropologiai alnalmazasa. Amnl Woszcz:n mona,a,
a Haptog obin sziszierna ionios szereper :atsz k a genetkaban a n i o n bozo poo,.acon kozotr kulonoseaek meaal ao'rasaban. 21 e ~ r c o aet:
nik i o p o r t adatait, csak ennyir6ivoltak>daiai - hasonlitja ossie egy
tablaratban. Az elso harom sorban a lappok, finnek es magyarolc adatainai allapitja meg, hogy a kozolt 21 naci6 kozt a legtobb hasonlosagot
mutatnak, illetve koztuk van a legkevesebb kulonbseg. Forditasban
kozlom Woszczik serologus szavait: Napjainkig az antropologusok, regeszek es nyelveszek nem tudtak kozos nevezore jutni a magyarsag
ethnogenezise - eredete kerdeseben. A nyelveszek a finnugor nyelvcsaladba soroltak, ugyanakkor (K6cka) antropologiailag es kulturalis
vonatkozasban is torok rokonsagot mutat ki. Mindamellett a nyelvben
taliihato finnugor rokonsag dacara nem mutathato ki antropoi6giai rokonsaguk, amit "iegalabb is rejtelyesnek tart: A bemutatott adatok minden esetre hasonlosagot mutatnak a finn Qs a magyar nep kozott. Az
antropologiai jeilegek hihnya viszont azt az elmeletet bizonyitja, hogy a
magyarok beolvadtak a medence oslakossagabal Ezt az elmeletet a
tobbi vercsopori is alitamasztja. A Gm (7)-Gm r szisztem gyakorlsaga
a regi nomenclatura szerint Magyarorszagon 27,l %, a n0~6goknal
5 4 3 %, a nemetekben 42-17 %......Az atmeneti gruppok megoszlasa
Europa nepeinel szinten azonos a haptoglobin eiofordulas&val. Az europai populaciokban az atmeneti D phenotypus csak egy nehany
gruppnal van jelen. A finnek 2,5 %-aban, a lappoknal 2,l-5,5 %-ban
fordul elo, a gorogoknel 0,6 %-ban, a tobbi europai gruppban ez a
phenitypus hianyzik, kiveve valosziniJleg a magyaroknal!l
Ha Woszczik tanulmanya elkerijlte szakembereink figyelmbt, remelem. kozlesemmel sikerhl erdeklodesuket felkeltenem. mert nekunk.
magyaroknan eletoevagoan lontos megtamadhatatan~lbebizonyita:
nunk, hogy verszerinti eszarmazonai vagy~nka Karpat-medence 0s.ak6inakl
Ide kivankozik Gordon Childe megallapitasa a "Dawn of European
Civilisation" cimu muve a Surival of Mousterian tradition fejezet 15.
oldalan, miszerint a Karpat-medencebe keletriil telepult rovidfeju telepesek nem irtottak ki az oslako neanderthal~akat,mint az angolok a
tasmanokat, hanem osszehkzasodtak veliik.
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A teleoul6s tort6nelemb61 ismeretes: ha eav ndo alkalmas teruleten
meavete'tte a libat es a fold miiveles6be keidett 'onnan
el nem mozo,l< na nodito nep te epedett folk, azi hamarosan magiba olvasztorta
atadva a nyelvet :sl lgy tonbnt az loer felszigeten, Galiaban 6s a Kirat-medenceben is1 Utalok Torma Zsbiianaka tardosi leletere. amit az
egesz I-dominyos vilag lelkes Qroeklodessel iogadon - de a ~ a ~ ~ a r o r szag T~domanyosAnademia 'tudosai" 1 2 0 evvel ezelott eppen tigy,
mint sajnos manapsag is elsullyesztette, mert k6rdesessetette -iz
Qszaki sz5.rmazAsuqk fikciojat. A kolozsviri roman regesz, E. Vlassa 3
Ojabb sumer feliratU tablit talalt Tordoson 1961-ben. A Carbon-14-es
vizsgalat eredmenyekbnt tobb mint ezer evvel idosebbek, mint a legregibb Mesopotamiaban talalt sumer feliratos tablakll Amint megallapitottak a honioglalas idejen ket myelven beszeltek elodeinkl
Hideo Matsumoto, az osakai O~ostudomanyiEgyetem igazsagugyi
owostani tansz6k6t vezeti, egyedula116 munkat vegzetl: az emberi v6r
egyik sajatos iehbrjenek a vizsgalataval folderltette a japan n6p sokaig
homalybaveszo eredetet. Modszerevel a magyarsag vizsgalatat is
megkezdte. Hank6 Ildiko kituno antropologus interviewjara kapott valaszokat az erthetoseg hataraig lerovidltve tovabbitom alabb:
- Az emberi szervezet az ot Qrlartalmas behatasokra -kulonoskeppen korokozokra vagy mergezo anyagokra -ketfelekbppen valaszol - Az
immunvilaszoknak ez a ket. eavmassal iaen szoros kaocsolatban lev6
formaja a testnedven atal ko;>eritett - kumoralis - 8's a se:tek anal
niiejtert - cellularis - :mm-nvalasz. - A sze~ezetben,az erre szakosodott seiten - elsdsorban az javnevezett olazmaseirek - tobb m:llio iele
immunglobint termelhetnek. Fzt a sokieieseget egy sajatos gen&trendezodes teszi lehetove. - Az immuglobulinok kozul legjobban az emberben legnagyobb mennylsegben elofordulo IGG (gamma-G-globulin)
szerkezetet ismerliik. Az ebbe az osztilvba tartozo feherieket is neav
",
a osaalyba (GI-d4) soroljan.
Az on 0 Clevelandban dolgozlam, amikor feliedezten az IgG feherjek
a ta. noroozott Gm-rendszerl. 1966.ban feliedeztuk ennek eav valtozatat.
ismert~~.az
~- ljavnevezett
--, ~- Gmst-tenvezot. s az6ta tovabbi valtozeto~s
16 vatan. Az ember: i m m ~ n ~ i o b u n effe
o n e finom szerkezeti k"ldnbs6ge:nen genetka' hanerun van, s ennek jovo1t6boI azod, az orokletes
kulonbs6aek markereikent, azaz "ielzoiS'-k6ntszereoelhetnek. A kulonfele nepessegekben az egyes immunglobulin-valtozatok eltero gyakorlsaggal fordulnak elo, s e gyakorisag mutatokat statisztikailag kiertekelve lehetove valik, hogy a kulonf6le nepek es nepcsoportok rokonsagl
fokat meg~llapltsuk.J6I hasznalhato ez a modszer a genetikai sodrodas 6s gensodr6dis tanulmanyozasara is.
A japanoknak regota problemit okozott, hogy honnan szarmaznak, s
mely nepekkel allanak genetikai rokonsagban. Vizsgilataim azt a gyan8t erosltettek meg, hogy gyokereinket Sziberiaban, a Bajkal-t6 keleti
oldalan kell keresnunk, ott, ah01 ma a burjat mongolok elnek. A mongoloid nepessegben ket f6 csoportot kiilonltettunk el: egy Bszakit 8s egy
delit. Ez arra mutat, hogy a r4gi idokben Kelet-Azsiaban ket osmongoloid nepesseg letezhetett. A japanok az Bszaki aghoz tartoznak, tehat
legkozeleboi rokonaiknak a Bajltal menti burjikokat tekinthetik. Tovabb
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finomitva a mooszen, a Szov;eI~n'oter-leten elo nepcsoponok kozott
otor sz nten megvizsgatunk. Ezek a korjakok, az eszaki o~r;arok,a dB i
burjatok, a mongo ok es az uraliak. A d8.i mongo.oidonra jellemz6 marker nem lordul el6 az "rali (Lgor) nepek taglaiban, am az eszakiakra
jellemzo mmunfeherjet - az e-ropo nepekre jelemzd marnetek rnel.ett
- megta.aljuk bennuk: eobol az kovelkezk, nogy az "rali nepek eJropid
es mongol:d n e p k kevereoesebol a akultak k;. Fellelneto bennuk az a
marner is, amely az eszani mongolid nepekkel valo rokonsagra Lra..
A tok'oi egyerem egy'k antropologusa seg'tett k:valasztani azoknak a
noret, ak knek a vermntak megv'zsgatuk. R-csnov professzor, a Szovjet T,domanyos Akaoemia Humangenet'kai Laborator',manan vezeloje
seoitseoevel
i-rotrunn hozza 1983-oan a Sz'beriabo, szarmazo.. ozo<
-nylt6 'ellegu ;erszer~moknoz. Kapr~nkanyagor 31 n'na' nepcsoporttol
s. - mongoloid nepek Gm sajatossaganan negy kulonoozo csoportjat
r u d t ~ kszetvaasztan . Ebbo. keno minden mas emberben :s eoloroul.
egy csak az eszaki mongolid nepere jellemzo, egy pedig a deli mongo:
lidokra. A japanok verszerumaban a k6t altalanosan elofordulb jelzofeherjbn kivul - az eszaki mongolid csoportra jellemzo feherje a gyakori,
s ez jellemzi a Bajkal-videki lakossagot is. A deli mongoloid marker
lgen ritka a japanokban.
Tiz evvel ezelott a kutatok meglehetosen hitetlenkedve iogadtak
eredmenveimet, am azota olvan mennviseau" adat birtokaba iutottam.
hogy a t6nyek elotl le:et hajiottak. M a i a ~~rtenelemkon~vek
hagy re:
szeben 's atlnak a :apanok eredetero. szo o fejezetet.
1985-ben levelben jelentkezett nalam Kiszely lstvan antropologus.
mert olvasta a J a ~ i n b a n5s az Eovesult Allamokban meoielent irasaimat. Megirta: a magyar nep s z a r k z i s i n a k kutatasaban'szinten vannak a japanokehoz hasonlo problemak, ezert nagyon erdekelne ot,
hogy milyen a kulonfele Gm rnarkerek eliifordulisi aranya a magyarsag
koreben. KQszsegesen segitettem neki, s megindult kozos kutatisunk.
Vizsgdlataimhoz Magyarorszag kk01onboz6 teruletein vettek vermintakat. Nagyon fontos volt a celzott kivalasztas, ezert elsosorban az elvandorlastol betelepulestol as m b , a nepcsoportok keveredeshez vezeto
hatisokt61 kevesbe &rintett,"benszillW lakoss&g johetett szbmba. Eddig mintegy 1,207 esetben elemezte az Orszigos Haematologiai 6s
VQrtransduzi6s lntezetttil kaoott mintakat.. Ez c s u ~ a narra volt eleaendo, nogy a magyarsag osszetetel~nekleg16bb sajatsagair lassah. Egymil.io Bv nell anhoz, hogy a molek,la egy am'nosava, amely eredetileg on 100 %-os gyakorisaggal fordult e16, 32 % a s gyakor:sagGra

~~-~

ioon lepiekevel merve igen csenely. Eddig ~ a r s i m o t oprof. or szavai.
Egyiin venjnk reszt a 3. szltlya ostortenelmi V:lagkongressz~son,ahol
eloaaasa utan aaaodalmamat feieztem ki a orof.Urnak a mintak m ad.
amiket donorokt&rkaotak
.
.
~ ~ . .....
Dr. t r d y Mikl6s irta az Arpad Akademia XXVI. evkonyve 265-66
oldalain: a Matsumoto prof. Ur eredm6nveibiil "A ielenben a maavarsb
olyan csoportjai, amelyeknen mas nep&kel vald keveredese 6 m vofi
szamottev6, immunglobulinjainkon olyan :e zbker horooznak, ame ye&a
Bajkal-to Iers6geool sz6rmazo t ~ r es
k Qszani mongo1 nepekben vannak
7.-

~~~~~

jelen (Japanban 26,OO %-ban). A magyarsag magas mintaiban ennek
a oenielzonek az atlaoa 10.3 %. Eurboaban mas neoben ez a Gm abst
zelebbi rokonnakiartotturali finnuaor n ' & ~ ekoziil
k
a finnben nem taliltak ezeker a genje zoket. Ugyanatnor a i europ'd ]e egukre ad jelzd
enyegesen alacsonyabb, m'nr a magyarsagban. (Az europ:d genjelzo
a finnenben 6 0 %, a maovar atlaaban 78.4
. %,. eav
-.maaas keleli mintsban a ~zioetkozb&l
68.4%
- - <~~~~~
Egy masik urali nep viizont, a szamojed, eros mongolid jelieget
mutat, de teljesen hl8nyzik beloluk az europid genek jeizoje, amely a
maavarsaoban 68-78 % kozott van ielen. iav nemcsak az embertani
jellG n l biodz6 a kel elemzeh i nndgor ~;dl-hepben, hanem a gener:.
nai kulonbsegen anny:ra ainioalharallanok a magyarhoz, de egymasnoz
is viszonvftia. hoav ezek Qvezredeken keresztul vaiir hiootetizalt
egylueleie, ~ 6 osTep
1
formalasa, az adatok alapjan nem tohenneielt
meg. A tonenelmi genelina eredmenyeinek ide vezeto elemzeset Eroy
tetti kozz6 1991 9s 1992-ben, japan kutatok magyarorszagi vermintikat vizsoalb
meresei 6s a veluk eovuttmGkod6 Tauszik Tamas (Buds-~
pest) alatai alapjan &dy, 1992. Idr. Tauszik Tamds, akivel a; ABO
vercsoportkutatasaim reven 1 0 eve jo kapcsolatban vagyok, 6s tobb
konferencian talalkoztam, irta 1990-ben a M. Tudomanv 908-12 oldalain
Gm-sa&ossAo
mind~.
.. "A
. Grn allotiouson azt Qrtiuk.
. hoov
- a sokfele
,
~
~
~
egy'nknek gene1na:lag megh~t8rozolrfenerjevar'bnsa: ;an&
i s ezek
2 varianson a kulonbozo pop~laciokbane rero ayanorisaqqal fora~lnan
e.6. igy .enyegeben az aiotipuson a Gm de1erri;'nansokaies azon pop~ acos gyakor:sagat erl.ik. - Az egyes Gm allo~pusokegymasnoz
kaocsolatban oroklodnek, mintnoav az okel meqhararozo qenek szintB6 szoros kaocsoltsaaban vannak eovmbsal. Ezeket az govijtt orok1606 stagi soiokat neiezzuk naptotp;;oknak.
Egy-egy pop;&cioban
a
haptotip-soknan csak korlitozolt mennyhege igyelhelo rneg. Meg
szembetIiniibb a kulonbseo, ha azt az emberi nGvrasszok szintien
vizsg8ljuk. - Bizonyos haplr%ipusok egyik-mbik rasgban teljesen hi6nyozhatnak, mig masok eppen hozzajuk kotodhetnek jellegzetesen.
A magyar populacioban a Gm 1 3 13 14 haplotipus (roviditve: FAB)
es a Gm 1 11 13 16 17 haplotipus fZABST) feltehetoleo orientalis
eredetu. Ez a kg1 hapot:p~saz eirop'd nagyrassz kepvise-o:ben 'gen
r tkan fordul elo. A szomszed nepeknel ezen a naploripusofc n'anyoznan. Befeiez~stilter u ~ Kvissza az ABO gruphoz. Valamlyen vercsoporthoz valo tartozasbol senki se kovetkeziessen kisebb vagy nagyobb
faji ertekessegrel Bar nekunk magyaroknak a "8" es az "AB" jelleg
elofordulba a jellemzo tulajdonsagunk, az eurtrpai atlaghoz viszonyltva
a mi 2 0 %-nyi "B" jellegunk az eur6pai 12 %, az "AB" 11 %-unkhoz a
4 %-nvi eurboaihoz viszonvitva akkor mutat komolvan szambaveheto
k ~ l 6 n d s 6 ~ e kha
~ t ,a "8" 6& 'AB" aranyait osszeadjuk, de meg ez is
csak 31 az europai 16-hoz viszonyitva mutat szambavehetb: kiiIonbs6get.
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Ne higyje azert senki, hogy a fajmagyar az "AB" csoportba, vagy
legalabb is a "6" csoportba tartozik! KBpzeljuk a fajtat onallo szellemnek, amelynek mi ala vagyunk rendelve es amelynek el6 szervezetet,
mintegy testet a mi, bizonyos torvenyek szerinti egyuttmukodesunk k6pezi; dgy mint ahogyan temerdek, bizonyos fokban onall6 eletet is el6
sejt kepezi az emberi szellem kifejezo eszkotet az emberi testet. Ha az
emberi szervezet valamelyik s z e ~ e n e ka kivilcisaga jellemez, P1.a szemee, vagy a johallasd fulee es ha valamelyik szervenek a fejlesztesere
forditja is ereje javat, azert a tobbi szerve nem valik nelkulozhetove, de
meg mellekesse sem. Barmilyen vercsoporthoz tartozik is egyenileg
valakl, egyenisegeben benne tukrozodlk fajt&janak az arinyszamban
kifejezesre jut6 termeszete, amelyet viszont a fajta szelleme, hivatasa
hatarozott meg es hataroz meg minden nemzedekben djra, meg Gjra,
tobbe vagy kevesbe jellegzetesen
a nemzeti ontudat csokkenbse, vaqy
-.
erosod6G szerint.
Bollone, Jorio and Massaro, "ldentiiication of the Group of the Traces of Human Blood on the Shroud" cimu tanulmanyukban, amelyet a
Shroud spectrum International NO. 6 , Indiana Center for Shroud Studies, March 1983 kozoltek, Krisztus Urunknak is AB vercsoportja voltl
~

Az AB-g6n szbzal6kos eldfordulbsa Magyarorsztigon
IR. Backhaus ~16111

EUroPal vercSooortOk
szerzd

ESeteK
szama
0

Nemzetlsig

~lrkoatrlk
Scottlsll
Grubb.Hllund
S~edes
lloullec.Revol
French
t~assIr~g,Hollend.Snlss
sctlnelder
~ermans
lrun5ford
Poles
~lrszfeld
Creeks
Slmonovlc
Turk:
f lmonovlc
Hunsarlans
~lrnon~vlc
Alb6nlans
lllrszfeld
Buls$rlans
FchwldetZkY
S~anyolok
flanulla,Pater
I'arel
Rubaschkla
verzar i s t a r s a l
I-ney es t a r s a l

11.048
937
11.891
20 937
2 006
183
500

235
136
436
600
2.300

-

~dtqk
Rutenek
Klsorosz~k
~e~et-nawar
udl-Magyar
E ~ ~ I Y Magyar
I

1.125
664
340
6.469
5.636
1.654

Pater
G$SD~~

csinsok
A l r d l d l nagyar

154
1.000

lldnulla
rater
Pater
lllrszfeld
~lmonOvIc
ilmonovlc

Erd.~zaszok
1.5Zi
Erd.TIszta R a n .
388
Erd-kevert Ran. 4.062
Szerbek
500
~zlo~inek
616
Horvatok
2.060

H P S Z ~ C Z ~tY

A

8

54 15 31-36 11.70
38 62 46.63 10.28
44.76 45.21 7.16
42.79 43.26 7.15
41.63 43.30 10 80
27.92 115.42 17.42
38.20 41.60 16.20
33.40 40.97 18.79
25.16 46.26 16-33
43.28 35.3'1 16 74
39.00 40.60 14 20
46 43 44.30 7.27

-.

nz ~ r d e l y b et e i e o i t e t t sziszok i s a f r a n k f u r t 1 n k t e k adatal
rater
~chn~iuer
ilornung

~ r d b l y lqziszok 580
Frankf.nemtek
840
Niketorszig 421.810

37.90 46.90 11.40 3.80 1944
41.60 43.80 10.80 4.00 1942
3?.20 43.20 12.80 4.80 1340

Piagvar taJesvs6gek vercsooort adatal es bsszeslt6suk
szerz6
klrl~ely-~asuar
51mnovIc
verzar es tarsal
~enev-t6rsal
Heszeczkv
nalan
lenev
I'ater
nalan
Pater
rehir
i'ater

o

A

B

AB

27.80
25.16
29.W
28.M
23.50
25.08
26.00
28.50
18.53
29.40
29.90
28.90

40.80
46.26
40.40
80.60
44.50
46.05
38.22
39.20
43.25
41.20
42.00
40.20

20.20
16.93
21.00
20.50
19.00
18.83
22.00
21.00
19.46
19.60
19.20
20.40

11.20
11.65
9.60
10.60
13.W
10.04

~ a l e g v s k Esetek s l a m
Nagyaifold
1.000
MagyaroK
136
Ke!etmagvarorszail 6.469
Delmagvarorszag 5.635
~ r d l y
1.654
~rd6ly
22.508
Erqsly
840
Szekelvek
3.820
sz~kelvek
1.460
Alfsld
8.040
~agvarorsz+
3.047
Osszmagvarsag
6.514

3.80

11.30
15.35
9.80
8.9
10.50

A iarpatmedence 61.124 magvarja vecsoport
o
A
8
AB
adatalnak a szamtanl kozeuarinvosal :
26.23 42.90 19.87 11.m
A Kirpritmedenc&ben lako mmzetlsegek adatal

szerz6

Nemzetlseg Esetek

SZ*

nanulla-Pater
Tdtok
1.125
~dter
Rutenek
664
Pater
~rd.sziszok
580
nallulla
Erd.szdszok 1.521
Pater
Erd.tlszta ran. 388
Pdter
k e v e r t ~ r d . r d n o k 4.052
Hlrszfeld
Szerbek
500
Slrmnovlc
szlovenek
616
sI~~~ov
Horvatok
Ic
2.060
CIGANVOK
flaun~nrA.
STEIN 6.
STEIN 6 .
S~EIN 6.

0
39.70
35.W
37.90
33.50
33.40
33.50
38.W
36.85
34.04

V~RCSOPORT

CIGANYOK
?
Szrnrr C I G ~ N Y O K
Ron CIGAHYOK ?
H ~ H E T CIGAHYOK?

29.03
33.10
31.70
38,00

A
34.04
32.70
46.90
50.50
49.90
43.10
4L.80
42.05
41.84

B
17.70
21.60
11.40
12.W
10.70
16.40
15.60
15.26
17.72

AB
9.10
9.90
3.80
4.W
6.00
7.00
4.60
5.84
6.36

UEGOSZLASA
29.00
43.80
36.70
43.00

32.00
19.W
26.03
14.W

10.04
4,10
5.60
5.00

1976

1940
1940
1940

vkrcsouort adatok ~ l d i z s l a - I n d i a6s Afrlk.&l
szerz6

nmzetlske

Beckett
notmd
~ectunann
8oyd and Boyd
House and
nahalanobls
nayd and ~ o y d

noslem Perzsak,
ieherinl PerzsaK
Zabldl Arabok
Bengillk (Pakistan)
Punlab
Ralputana
"
Punlab

muse and
nahalanobls
nouse-ma.
llouse-Uaha.

United uralnces
cent.urovlnces
m a y
Uadras

Angel
Cypruslak
~ehnan-lkln
Yemnlte Arab*
Touaregek
8arnlcot-all.
Ikln-al.
AbessyneK
A1 llsm-81.
Kenya
~ l l l s ~ - a l . Uganda
Goldmlth
Smalls
AIIIso~-~I.
P~mlk

~lzsg<ltak
szm
0
40 57,50
565 39.59
114 58.36
236 35.12
615 31.86
111 32.94
204 30.80

31.15
26.80
31.06
42.97

A
17.50
31.60
25.65
12.11
22.88
22.09
23.71
26.97
22.66
30.09
24.08

30.72
59'46
62.83
38.23
58.05
65.96
9 53.57
33 36.36

m.08
26.14
23.74
32.95
14.09
15.27
34.44
42.42

838
118
1.168
1.117
89
111
164
1W
93
117
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394 80.99 18.23
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128 75.W 24.17
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97 75.26 24.74
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00
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DO
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1.13
00
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1951
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Vcs.edstok a K m i r l szlgetekrh 6s a bevhdarolt spanvol i s berberektgl
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Kazar Lajos (Canberra)

a Z E L ~ A D
PALYAFUTASA:
~
1924-hen a Vas meovei
u , - Balozsa-~
~~

~

meggyesen sz~letetts 19Q-oan Szombathelyen a Fa-o: Ferenc
G'mniziumban Qreusegizett. Osztonoiilal i..rott a Kassa' Maqvar
Kiralvi Allami Kereskedelmi Foiskolara. Az b 4 4 . Ill. 19-611volt &met
megsz811is m:atl a Foiskola miikodese :deigienesen megszunt s a hallqatosaq net mas foisno~ana lqadiva. 1944. V11.23-q, a roman $a as
iaoiaig a Csik meavei o z volave taian Iov~szarl(okHsisaval volt rneoo;;;a."~
irontnak V ~ megyeKiz
S
~ o z edtekor,
e
1945 jan-br.a vegen k.
L. A Gyor: Vagongyar onkenles segeomunnbanent Nbrnetorszagba
kerult, ahol parasztgazdasagokban 6s kismuhelyekben dolgozott 1947
ianuCiAio.
~ , Akkortol
~ "1948 iriniusaio a Mainzi Johannes Gutenbero Univers't=t ~ermersheimben'letesuli: ~taat.icheDolmetscherhoch~chule
nev: leanyintezetboen kozgazoasaglant, iranc'at, oiaszt 6s ango11 tanult. Kivandorlbra kesziilve a irancia meoszallo hatbsao eavikfeszlege szolg6latbban a11 s ritkari munkat vbg;eu, mignem ~94fszeptembereben magyarorszag' felesegeve~A,sztraIaoa indu t. On 12 even at
reszben ovaiFmunkivil. reszben e~itkezessel.maid teheneszettel iooalnozott."i963 e elen ~anberriban'aThe ~~st;alla;lNat'onal ~ n ' v e r s h
kereteben narmaoszor nezoeh egyerem: tan~~manyokba.
3 6vig magas
szinten tanuR kina1 nvelvet s tortenelmet s ezzel ~arhuzamosan2 eviq
iaoan nvelvet s toftenelmet. aztin eav Qvio csak iaoan nvelvet 6s 2 e\ii
anyag d~talinosnyelveszeiet. Ui. razbreaiarra. idgy ig&i kutatasi ter2,ete a kinai s egyeb kolcsonzesekt61 mentes :span nyelvnek az ~ r a . '
nvelvekkel valo tortbeti osszehasonlitisa. ldeiolenesen a The National
~ i b r a of
r ~Australia kereteben dolgozott, majd zpitomunkaban, s 1970ben Amerikaban, az Indiana Bllambeli Bioomington Indiana University
nev0 intezete Department o i Uralic and ARaic Studies reszlegeben folytatta tanulasat. 1974-ben elnyert doktori fokozata disszerticiojanak cime ez volt: Uralic Japanase linguistic relations: A preliminary investigation. Ebben hasznositona az 1946-ban elhunyt Prohle Vilmos profeszszornak 1916-ban a Keleti Szemie 17. koteteben kozzetett, alapvet6
japan-urali munkhjht: "Studien zur Vergleichung des Japanischen mit
den uraiischen und altaischen Sprachen: amelynek anyagarol Canberraban kezdetl osszevet6sei idejen m6g nem volt tudomasa. Ausztraliai
Oriental Studies nevii osztondiiahoz Amerikdban a Ford Foundation
Cross-Cutural Fellowship nevu osztonaijat napta, oe kulonleges kepes:rese nem oiztositolt szamara a.kalmazam. lgy 1974 s 77 k6zoR Auszt~

.

..

~

riaban tanitva!forditva iolytatta kutatasat, majd elnyewen a Deutsche
Forschungsgemeinschaitkitunteto osztondijit 1978 s 1981 kozott Universitat Hamburg japan tanszeken kutatott. Eredmenyoit ,i980-ban
ilyen cimu, terjedelmes konyvben tette kozze: Japanese-Ural~clanguage comparison; locating Japanese origins with the help of Samoyed,
Finnish, Hungarian, etc.: An attempt. E munka kereken 600 sz6csalad
9s 30 alaktani parhuzam osszeveteset tartalmazza statisztikai hangtani
kiertekelessel eg utt 1976-t6l kezdve tobb tucat ilyen temaju cikke is
mejelent.-1982- en magyarra iorditotta es aikalmas magyarkatokkal
latta el az osi japan hitregei-tortenelmi-irodalmi-neprajzi targytj, nagy
munkat, a KOJIKI-t, majd Canberraba visszate~ea sydneyi Ma yar
Tijrtbnelmi Tarsulat neve alatt kiadta e cimn~el:KODZSlKl - REG1 T8RT ~ N E T E KFELJEGYZESEI. Valoszinfi, hogy a KOJlKl az urali 6s altaji
nepek legosibb osszefijggo nyelvi emlbke, hiszen regtol hagyomanyozoit anyaght mar 620-ban leirtak, de azon ires pusztulasa miatt 712ben udvari hagyomanyorztik emiekezetere tamaszkodva ujMl papirra
vetettek.-1982 oszen K. L. visszatbrt Canberraba. 1983 es 93 kozott
az on miikodii Nemzeti Egyetem vendQgel6adoi 0s kutatoi munkatarsa
volt, mignem 1993 jljniusaban ielesegevel vegleg hazatert Magyarorszagra. Celja itt a japan-urall s reszben japan-altaji meglelt anyag hasznositasa. Evbgett ielajanlotta segitseget a Pazmany Peter Katolikus
Egyetemnek.
AZ EL6ADOTT ANYAG VAZLATOS sZEWILeLTETl%E
/A magyar hallgatokra tekintettel az idegen szavak atirasa tobbszor
egyszeriisitve jelenik megl
1
2
3
4
5
6
A-no Kaposvar-ni-te umareta waka-i hito wa O-saka-kara
Az-o-n Kapos\rbr-o-n szuletett iiatal ember Oszakabol

r,,

7
8
9
10
kite
ototo-no uchi-ni hairu
jovet occse-nek h k h b a tsr
Magyarizat: 1. J. a, m. az mutato nevmasok; j. no parja a m. -n,
amelyrol valbszlniien lekopott a vbgso maganhangzo.ll2. A regi j. -ni-te
mara -de alakljva egyszerusuit; mind -ni, mind -te helyhatarozoi rag,
amelyek egyutt m6dhatAroz6i ragkent is szerepelnek/vo.: m. alant, fent,
lent, tajny. fujente; hajadonta, Qventell3. J. -ta :: m. -W veletlen osszecsenges is lehet, de parhuzamos kulonfejiodes eredmenye is.114. A
waka- melleknevi to talan rokona a "gyenge" jelentesu finn vika es lapp
vahe szavaknak.ll5.J. hito, oj. pito rokonithato a tajnyelvi m. igy, ed, ety
szavakkal, amelyek jelentese "egy", 6s ez annal is inkabb valbszinil,
mivel oj. pito-tu jelentese is egy; sz6eleji p- ph- Qs h- fokokon at lekophat, mint a hindi hindind peidaja is mutatja. A wa pariikuia kbsei fejlemeny a j.-ban, szerepe pedig a nyomatekosit6.16. J. -kara 'Y611-ttil,
-bbll-b61" szerepeben megfelel -b61 helyhatirozoi ragunknak.1n.J. kite
a kuru s tisibb ku 'Ion" ige gerundialis fejlemenye, mikent jovet jonni
igenk jo- gyokbnek.//8. Ototo az oto 'Tiatalabb testver, ocs" megketttiz6sebtil alakult; oto alakjaban is, jelenteseben is iliik "ocs" szavunkhoz;
-no birtokjel csak szerepeben egyezik -nek osszetett ragunkkal.//J. uchi

"haz" az 6j. uti, utu "belso ter, koz" fejlemenye; osszevethetok az osztjak jece "koz6pn 6s a szamojed judda "kozep" szavakkal: j- gyakran
szervetlen kezdohang maganhangz6val indulo szavak elott. A j. -ni
iranyhatarozoi rag szerepeben egyezik -ba ragunkkal Bs, ligy Iatszik,
teljesen azonos azon -ni ragunkkal, amely m. tajszolasban igy fordul
el^ biro-nilpap-nilfanita-nimegy.lH0. J. hairu csak szerepeben egyezik ter igenkkel.
MEGJEGYZLS: Erdekes megfigyelni, hogy mind a 1.-ban, mind a
m.-ban ielzok s modosito szavak sora allhat a szerkezet feie elott. de
nem Jana ~hlo, ill. ernoer a parhuzamos szernezeten iejei;, m'nl szamos ;noo-e-ropai nyelvben. Je emzo ~ovabba,hogy a nozonseges ki]e
. . enro mondal allitmanya m:no a 1.-oan, rn no a m.-ban -loso helyen
811.

Alaktani 9s szokincsbeli osszehasonlit~sokrovid magyar6zatokkal
oj. ito-si "szeretett, kedves"
j. ito-shii "
m.
"
. . . ~ ide-s
.~- lidesanya, idesapal
Fiqveliuk
-. . meg a rendszeresseget!
Vessuk ossze az oj. -si melleknevkepzo helyet s alakjat az azonos
szerepu, de vegso maganhang26 nelkuli m, -s mell~knevkepzovel!
6 . kiyo-si '?etszo, szep, tiszta"
j. kiyo-i
"
"
"
m. ki(j)e-s
"
"
"
6j. puto-si "zsiros, kover"

j. futo- i "
m. faggya-s " lvB.:regi fadgyasl
osztjak put "zsir, faggyli"
6j. siro-si Yeher, vilagos"
j. shiro-i "
m. sar "sarga, vilagos"
lvo.: sararanyl
61. opo-si "nagy"
m. ipo-s "aposnvo.: Opos lnevl
oj. muk.u.ro '?test"
zurjen mug.e.r "
votjak mug-o-r "
om. mog
"mag, szarmazek"
A jellegzetes masodlagos fonevkepzii a j. oldalon -ro, az uralin -r,
amelyhez osi soron vBgso maganhangzo szarnitando.
oj. utu-ro "ureg, barlang"
oj.? odo-ro "siirliseg"
m. odo-r "Inagyl ureg"
m. udo-r "Inagyl ureg"
votjak udu-r "mehkas szaja"

oj. wak-a-tu "liasit, elvag"
m. vag-a-i
oj. kop-0-tu 'Vasit, koptat, hullat Ipl. hajat/
',
j. kob-o-tsu
m. kopa-sz-1
m. Itop- -tat
8,

Az oj. -tu muvelteto igekepzonek mind az urali oldalon, mind a torok
nyelvekben -t muvelteto igekepzo felel meg. A kopaszt szoban is lathato magyar -sz-t kepzobokorban -sz-nek is muvelteto kepzonelt kell lenn i e 4 s nem gyakorit6 igekepzonek, mint hagyomanyosan mondjak-,
hiszen azonos szerepu kepzoketlragokat halmoztak eleink; igy szak-asz-t = szak-a-j-t igenkkel, amelyben -1- korabbi -X- muveltetti kepzobol
egyszerilsult. A rendszerekben rendszerkenyszer uralkodik.
Magyarorszagi helynevekben nem is ritltan elofordulo szo. Vo.: Saglhegyl, Rei-sag, Sima-sag, Mezo-sak ladatolt helynev a 14. szizadbo1.1
-oj., j. saka
"dombloldall'
m.
sag
"domb
m.
sak
"
vogul say-l
Japanban szazaval talalni -saki 6s -zaki utotagu helyneveket. PI. Mi-saIti "szent szeglet". Yoshi-saki "jo szeglet", Kawa-saki 'Yoly6szegiet", Naga-saki "hossz(l szeglet, Tani-zak! "Volgy-szeglet", de Magyarorsrigon
is szazaval vannak: Toszeg, Isaszeg, Balogszeg stb.
OI..~.

saki

"szealet, csucs. foldnvelv, szea,

sziaet
zus
vogul
sankw

"ek, faszag"

Szofejto szotaraink e magyar szavakat ismeretlen eredetaeknelc irjak.
oj.
yabu
'Yermeszetesen fbs, boltros, fuves
hely"
m.
gyepu
m.
gyep
vo~:osgyep
Szofeito szotaraink gyapjtj szavunkat otorok eredetunek, gyapot szavunltat ismeretlen eredetunek irjak.
oj.
yupu
"novenyi rost; gyapjli"
m.
gyapot
iorbk
yapuk "pamur'

Megolvadt h6 fagyos halmazallapotban jeg.
61.1.
yuk~ " h o
m.
ie9,
tajny.
gyeg
Felteheto, hogy a "gyenge, puha" jelentes volt elsodleges. Crdekes
megiigyelni, hogy mind a japan, mind a magyar oldalon "gyenge" es
"gyava" egymast kiegeszito jelentesei ugyanazon szoalaknak.
01.
yawa-si 'Yelenk, gyava"
01.
vowa-si
"
"
oj.
jrapa-raka "puha, gyenged"
01.
yapa-su
"puhit, csitit"
m.
gyava
"gyenge; batortalan"
tajny. gyapa-j
gyapa
!Yap?
gyapo-l
"szemrehany, csufol, lever, l e i g e
,,
gyafol
A gyapollgyafol igek "csljfol" jelentese feltehetoen a gyavasagra utal.
>I

Az 4. wataru es watasu alakolc vegso szaagjainak normalis szoelernzesben vaio levalasztasa ulan wata- to marad, amelyben tovabbkepzes
elotti -u a szabalyszeruen helyreallithat6 veghangzo. Vet- igenk nyilvkn
olyan rnagas hangrendu parja tajnyelvi szinten megmaradt vat- igenknek, mint kever- az osibb kavar- hasadassal keletkezeti parja. A rnagyar nyelv torteneti etimoltrgiai szbtara valt- igenket a val-ik-bol eredezteti, noha jelentes szerint nern illenelt egymashoz; val-ik muvelteto
alakja val-a-szt; valt-I-je eppljgy szen~etlenbetoldas, mint szolke, csolnak, olta stb. szavainlte.
Valamit valamieri elcserel s igy kap- 8enlc biztosay nern azonos eredetu elkap- igenkkel lnoha azt allitjakl, SI szoele]~k rnely maganhang26
elott is gyakran megmarad k-nak, de h-val kezdodo, hasadasos variinsa is lehet. Mordvin keverde jol illik kever- = kavar- igeinkhez es bemutatott j. rnegfeleloikhez. Finn ka(v)-u-pa, arnelybe a rendszer szerint
elsodleges tohangz6kent v kivankozik, jol illik az oj. kayopu ig&hez,
meg 3. szotagja szerint is, ambar magas hangrendje van.
Vo.: "Mint a juhaszbojtar
Arnikor kaoatia.
A komondbr i o ykot
Vog gs~rroae:,a'lArany "$nos To d i

oj. waf-a-N "Atmegy Aolyon,hidon,misolt birtokW
01.
wat-a-su "atfektet Ipalankot arlton, patakonf'
m. tajnyelv-vat "valt Ialakot, penzt, oltozetet, Iepestr'
m. vet- "hajil, atvet lmagot, halot, horgaszo horgot es zsineget.?
m. vet-e-lo "szovosz~kbena fonalat atvivo s visszahozo resz."

oj.

1.

kap-u
ka-u

"helyettesit, k~cserel,helyet valtoztat"
"megszerez, vesz"

oj.
kap-a-ru "helye valtozik"
1.
kaw-a-ru
"
"
oj.
kay-o-pu "elmegy s visszater"
finn ka-u-pa "cirkulal"/pl. penzl
finn kCu-da , "oramijkent jar"
mor'dvin kev-e-rde "foroo.
-. foroat"
"
m.
kapm.
kav-a-rloql
m.
m.
01.
I
>.
m.
m.

hab-a-r
hab-o-rlogl
kap-u
ka-11

Itapkap-a-t

"etet, nevel, tar?, idomit"
,4
>>
,,
pl. cs~korikap a zabra, gyerek a tejre
"etet, nevel, idomit"
3,

Ontozo kocalszuka = szulo k./sz. Ont- igenk -1-je milvelteto igekepzo
az eredetileg elotte all6 Q- Ivo.: omol-I kiesese utan -m--n-ne hasonult
lvo.: omol- ont-I. d m . u m l b eredeti tove az anal6gia szerlnt csak umulehetett, ielentese pedig "szul, ellik, ill. folyad8kot bocsat kki".
oj.

um-u
"szill, ellik"
urn-a-reru "szuletik, vilagra ion"
om.
um- -I&
"om16, omles"
om.,m. om- -I&
m.
om- -Ies
m.
on-4028s
"malacozas, kolykez6s"
m.
on- -do
"magomles anyaga"

I.

01.

ik-i
ik-u
I.
ik-i-ru
finn ik-a
mordvin ij-e
lapp jig-e
01.

"Ielegzet, energia"
"Qlni"
"
Wet, eletkor"
"Bv"

Hal- 0s hol- igeink hasadassal keletkezett variansoknak latszanak. Parba allithatok a j. oldal kar- es Itor- igetoveivel. Korhad jelentese erosen
az Atellenben lathat6 oszlopba koti ezen igenket.
oj. kar-u
"meghal, pusztul"
01.
kor-o-su
"elpuszth, ol1eV'
m.
halm.
holm. ? kor- -had "pudvasodik, szarazon elhal"
A n.kovetkezteteh pro~oszamjed'i- ill.' e- ill' a- alap;an 6s az 6s' japan
wu tek nteteoen az! mondhaljun, hogy az "ral oloal aevago pr rnii:v
gejew, magannangzo vo:, s a nosszaoo a a k o ~abobl Xepzodte~.Az

osztj8k szo elejen lathat6 I- masodiagos. V0.m. el :: thjnyelvi jel; Katarlna :: Jekaterlna Iszlav nyelvekbenl.
o
wu
"81, Ielezlk, marad valahol"
,,
01.
wir-u
" c,
wor-i
" 3s
o!. wor-u
01. or-u
r,
,,
,,
01.
~r-u
m.tajny. il3s
,,
,, ,>
m.
el,,
rn.
volm.
valvogul il-t
"?egg~og~ul"
osztjak iel"ujbol eletre kel"
"el, Ietezik, lakik valahol"
finn
"el-a
8szI
el-a-ma
"
"
rnordvin er'-a
szamojed il-a
,A
n
szamojed el-a
,,
finn
01-e
'Van"
rnordvin ul-e
"van, lesz"
lapp
or-o
"marad, nyugton van"
3,

9.

33

3,

,I

38

88

8,

7t

A szlnten hasznblt j. shi-suru "meghal" shi- resze kinaib61 kolcsonzes
eredmenye 9s nincs rokonsaga a shinu4g6vel.
oj.
sin-u
"pusztul, elhal"
I:,
shin-u
01.
sin-u-ru "halodo. ousztulo
m.tajny. siny- - lodik
m.
sin- -1odik
m.
seny- -ved
m.
szen- -ved
m.
sany-a-rag,
A magyar 9s cseremlsz szavakban -g ill. -gl-ngl masodlagos fonevkepzok. A finn szoban -n- masodlagos, csusztat6t hang -t elott.
oj.,j.
ito
"kotd, fonal, ij idege"
m.
ide-g
"E. ideae":
"idea"
- . kesobb:
"
"
cseremisz jadi-ng
finn
jante-e
"in, ij idege"
6,

Haromszek megye keleti szelen, Brass6 mogott all a Csukis-hegy,
amelynek magyar neve nem eredhetett maskent, mint azon t6nyMl,
hogy rajta ezerszamra merednek sirkohoz hasonlo kotombok.
oj.
tuka
'kardktir markolata, Isirldomb"
cc
3s
,,
I.
tsuka
m.tajny. csuka
"kardnor markolata, tok kocsanya,
toll fosztas utani szCa,
kukoricafvesszii levagas utan maradt csonkja."

Muncheni Codex: Az utols6 vacsora utan Jezus
az Olajiak hegyere 6s "kibni kezde".
aj.
kib-i-si "szigorij, komor, felelmetes"
kib-i-shii
"
"
km.
kib'461, retteg"
"
szekely kib-e-kedik "
'Yajnyeiv.
~

~

A finn en%-"nagy" szobol is, a japan szavalc jelentesebtil is kovetkeztetheto, hogy a sor szavainak alapjelentese "nagylobbl', ill. "idoslebbt".
ValoszinS, hogy Arany Janos "szep Eneh"-je l'Rege a csodaszarvasroi"1 jelentbse szerint ide valb.
0.
an-e
"id6sebb noverlnoi rokon"
OI., i. an-i
"idosebb fiverlferii"
m. .
an- -av
m.
?any-:
vogul
6$-i
"nagyneni"
zurien un-e
szamojed on-e
Qszt
En-a
n6i nev
finn
en-a'kaqy"
..
A kirgiz Itorokl ema "anya" szinte a finn ema masa; torokos nepek
aligha kolcsonoztek ilyen szot a finnb(il.
oi.
amo
"anya"
finn
ema
Bszt
ema
m.
emehel "anyaallat"
szamojed ima
"anya"

Horvath lzabella (Chicago)

I ma KozBp-Europaban egy tobb mint 12 millio lelekszam6 nep.
amelynek a korai tortenelmet 6s eredetet kod boritja. Ezek a magyarok. Honioglalasuk ideje a Kqrpit-medenceben meg ma is
Qlenk vita targya. Utobb Laszlo Gyula , jol ismert magyar regesz, a
ketttis honfoglalas lehetoseget vetette fel, regeszeti adatok es korai
kronikak alapjan. Szerinte az elso magyar nyelvet beszelo nephullam
amely a Karpatokba koltozott onogur csoport volt. Ez a n6p 670-ben
Qrkezett. Utanuk jottek Arpad magyarjai 859-ben.
A jelenlegi magyar nyelvkszeti szempont a magyar nyelvet a finnugor nyelvek egyikenek tartja ' Ebbe a nyelvcsaladba tartozo khantik
es mansik a magyarok legkozelebbi nyelvrokonai. Ez a k6t kis nepcsoport az Ural hegyseg keleti oldalat lakja. Az utobbi 75 Bvben a magyar
nyelveszek mereven ragaszkodtak ahhoz a nezethez, hogy erre a
nyelvrokonsagra alapozva a magyar nemcsak nyelvi hanem kultljralis
es etnikai rokona is az obi-ugoroknak, vagyis a kantiknak es mansiknak.
Ez a szempont jzonban sajnos figyelmen kivul hagyja azt a tenyt,
hogy embertanilag es kultirralis szempontb61 a magyarok kozelebb
allnak a pusztai nepekhez mint az obi-ugorokhoz. Erre a pontra m6g
kesobb visszaterilnk.
Lonikusnak latszik tehat, hogy egy nep tortenelmet ne csupan nyelveszgti adatokra ala~ozzuk.h a k m - m h tudomanvaaak eredmenvst
,~is
nasznosltsuk, 'gy az' 'rotr l&rasonat 5 , a nbprajzo<"az embenan~,6s a
roneszerer. Csan s 'yen sokoldalu meqkozehes a ap
. .an kaphar
. .un a
leivalosziniibb ke~eioseinkkorai torteneterol.
-1r6nikus tehat, hogy mig a magyar nyelveszet a magyarok finnugor
eredete mellen a11 ki, ugyanakkor ugyanez a nyelv - a magyar szajhagyomany, ami a mai eloadas temaja - tuzetesebb vizsgalodas utan
kozeli rokon vonasokat es parhuzamokat mutat a torok nepek szajhagyomanyaval.
Magyar neprajzosok mar a melt szazad elejen szorgalmasan gyiijtottek a nQpmeseket,nepszokasokat es a szijhagyomanyt. Nagy menynyisegii anyag gyiilt ossze es meg nagyobb ezzel foglalkozo irodalom.
A jelen munka kimutatja a parhuzamokat a Feherlofia magyar mesetipus szerkezeteben Qsszamos torok nep ugyanilyen szerkezetii meshiben. Ugyanez a mese el az ozman torok, uigur, jugur, kazak es kirgiz
mesekincsben is.
~

'

~

A joi ismer? magyar nepmesegyujto, Berze Nagy Janos - altinek a
magyar nepmesetipusok rendezesev%lfoglalkozo monumentalis munkaja az 50-es Bvek vegen jelent meg - megfigyelte, hogy a Feherlofia
mesetipus a magyar mesekincs egyik legosibb mesefajtaja. Az egesz
magyar nyelvteruletrol tobb mint 50 formaban ismerik. Azt is megfigyelte, hogy ebben a meseben az egyik fomotivum szamos torok nep mesejeben elofordul: ez a motivum a nagy fan 010 oriasi madar, (griffmadar) szerepe.
Berze Nagy Janos munkajara es a tovabbi lteleti parhuzamok lehetosegere akkor lettem figyelmes mikor egy m6sik teman dolgoztam
nehany Qvvel ezelott. Ez a tema grift-fele lenyek abrazol$sat es szerepat vizsgalta a magyar 9s a torok nepek muveszeteben Eltunodtern;
ha egy fbmotivum-parhuzan talalhato a nipmeseben, van-e tobb parhuzam is?
Meglepetesemre nem csak mas mesemotivumot fedeztem {el ekkor
hanem megtalaltam a Feherlbfia meset teljes szerkezeteben az ozman
torok 9s uigur mesekincsben. Az uigur meset a Pekingben el6 nepzenekutato, Du Yaxiong, szivesseg~bolkaptam. igy 1990 jriniusaban lehetoseg nyilt hogy a felfedezett anyagot reszletesen ismertessem a
Zurich1 Magyar Tortenelmi Egyesulet evi talalkozoj6n NQmetorszhgban
(Altenberg).
Eddig ez a munka volt az egyediili ami a mesek teljes szerkezetet
vizsgalta es magyarazta. Pekingben valo egyeves (1992-3) tanulmanyutam alkalmaval szerencsem volt Zhong Jinwen, jugur mesegyujtot es kutatbt megismerni, es megtudni tole, hogy o is ebben z iranyban kutat mar par eve. 1992-ben jelent meg egy tanulmanya amelyben ismertette a magyar 6s jugur mesekben altala felfedezett
mesemotivumokat. Miutan "elmeseltem" neki Feherlbfiat azonnal felismerte mint altala gyIijtLitt jugur mesbk egyiket. A jugur ese cime:"Kofia I, Fafia II, 6s M i a Ill." igy meg egy tbrok mesevel lTgyarapodott a
parhuzamha16: A nyugati jugurok a mai kinai Ganszu tartomanyaban
elnek apusztakon meg ma is, 6s atorok nyelvek egyik legosibbformajat beszelik.
Az itt talalhat6 tablazaton reszletesen fel van tijntetve a mesek f6
motivumainak a folyamata. A besatirozott kock& mutatjak a motivurn
jelenletet egy-egy nep mesejeben. Minel tobb a besatirozott kockak
szama, annal tobb a motivumok szama egyes neprnes6ben.
Mikor a tablazatot szerkesztettem nem azon lepodtem meg hogy
egyes meseben hiinyzott egy-egy rbszlet, hanem inkabb az volt szembetuno, hogy a mesek szerkezete teljesen megegyezik. A meseszerkezet folyamata minden esetben egyforma, a mozzanatok sorrendje sosem valtozik. Az egesz tipus egy teljes egeszet kepez. igy a mese
sokkal tobb mint csupan a motivumok gyujtemenye vagy egymisutanja.
Most nezzuk a mese felepiteset 6s folyamatit ami tiz pontba tomor'lneto:
1. A hos emoerfelet~ierdvel sz: elin, lo, :uh, vagy medve any$oI.
2. A nos k811narom mas, sz'nten rendkiv~leros tarsanka. mego'rdozik, legyozi oket.
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3. Mindnyajan elraboit leanyok megszabaditasara induinak. Felfedezik, hogy a leanyrabl6 es a2 aldozatok foidalatti vilagban vannak. Megkeresik az alvilagba vezeto utat.
4. Csak a hos eieg bator hogy az alvilagba leereszkedjen egyedul.
5. A hos megmenti a leanyokat, megoii az ellenseget (sarkany,"mangasz", szorny)
6. A hos a megmentett leanyokat az alviiagb61 a felvilagba kuldi azon
a iejaraton (lyukon) amelyen o leereszkedett. A tarsai ot az alviiagban
hagyjak.
7 , Egy nagy mad& (griffmadar, sas) felviszi a host az alvilagbol a
ielvilagba.
8. Az lit az aiviiagb61 nehez. Otravaloboi kifogyva, a h6s sajhl vegtagjait adja a nagy madarnak, hogy felerjen a feiviiagba.
9. Sikeresen felerkeznek. A madar visszaforrasztja a hos vegtagjait
(hlisat) mialtal a hos sokkal erosebb lesz mint annak elotte.
10. A has megkeresi tarsait es a leanyokat. A legkisebbet felesegul
veszi 6s fejedelem iesz a leany apjanak orszagaban.
Ezutan ket kerdos vetodik fei:
1. Miart hasonlit a magyar Feheriofia mesetipus a torak nepek
ugyanilyen szerkezetu meseihez, hoiott nagy tar valasztja el a n6pcsoportokat?
2. Van-e jelenlosege ennek a mesetipusnak? Lehetseges-e hogy
ezek csak gyerekmesek, vagy tartaimazhatnak-e lenyeges kultbralis es
tortenelmi adatokat?
Szeretnem a fejtegetest a masodik kerdessel kezdeni, 6s megmaavarazni a mese feleoites6t es mozzanatait neoraizi
. . adatok es tortenel$ te.,egyzesek seg:isig8vel.
Ugy velem ez a mesetlpus a p-szta: nepen tarsaoamanak bzonyos
alaoveio rendszerel es saialossaaal likroz. Ma is azoknak a neoeknek
a meseiben talalj~nezt a meseiame yek a mullban a p ~ s n anepek
i
Iarsadalmi korebe tartoztak. A pol 1 nai, val a s es verseg kapcsolatok
szoros e3ymasbafizodo rendszere mula!koz'6 ebben a tonenetben.
~zorosaKb
ertelemben. a taltos szereoe mint fold es a misvilao kozotli
- - ~
nozben.br6, i g y m n l a'lallos ielavai~;bval jar6 nedeem. ug6nankor
,o megi'gyeheto a szakralis fejedolem talios: lula:donsiga es szerepe
~~~

~
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Vizsgaljuk meg a tiz ponlba foglait mesefolyamatot.
1. A hos a11att61 szarmazik, leginkabb Iotol. Nagy ereje van.
Neprajzi kutatasok alapjan tudjuk, hogy a pusztai nepek taltosai
(samanlai) allaiosokt61 szirmaztatjak magukat amelyek gyakran egySon nemzetsegi totem-allatok is. Ugyanakkor szoros kapcsolatban vannak mas allatokkal is, kiilonben a masik harom leghatalmasabbnalc velt
tiltosdliattai: a.,?,ragadozo madarral (sas, s6lyom), b. a szarvassal, 6s
c. a medvevei
Kulonbozo lkronikak feljegyeztek, hogy a magyarok,
az ujgurok, a szelcsukida es,ozman torokok egyes csoportjqja turul
solymot - a leghatalmasabb egi szeliemet - tartottak osuknek .

A mesehos ernberfeletti ereju, 6pp ilgy mint a pusztai nepek sarnanjai 8s ivedelrne~amlt a neprajzi es tort6nelmi ieljegyzesek alapjsn
tudunk.' Magyar kronikalc Qs legendak az arpadhizi szent kirAiyoY2t
rendltlvuli erovel 8s emberfeletti tulajdonsagokkai rul~iiztalci ~ i , ~ ~
Ugyanilysn tulajdons~gokkalbirnak a torok epikak hosei es kdnjai
2. A h6s rendkiviili eros tarsakkal birkozik 9s legyozi oket.
Ez a birkozo merkozes eddig a magyar rneseben mutatkozoti. A
torok mesekben a host a masik ket tars legkisebb testvernek ismeri el.
amely a legfonlosabb heiyre emeli a host, mert in is mint solc rnAs
magyar meseben a "legkisebb testvern- rang rendklvijli adottsagokkal
iir

,UI_

A maovar es torok mesebeli. leoendas: es hiedelembeli taltosok 6.s.
h ~ s i k i % sellenfelekkel hadabGak es' azokat legyozik. A magyar
tdltosok egyik iontos tevekenyseqe a masik taltosoltkaLva1o rnerkozes
'/.. uovaniav
mint a torok 6s aka: n e ~ e ksamaniainak".
<,
A 16~66ys rn3gy3r mesehd3 v vdg?-6 megy": olrnegy hazulro szorencset prob8 n ", hao6r mags. sen, l ~ d j ahogy lnerre 6s rn:Qrt l d nozoen ~jloflbozofta!anooko- es:< at. anol vaav baioai~tonemoeronen
vagy Bllatokon segit. Ez a rnozzanat erossn sinlekezt'et minket a taltosok, samanok, es szakralis iejedelmek legfontosabb szerepere; Ugyan.
is ezek kivalasztott egyenek, akik az osok allal arra lettek rendeltetvo,
hogy a tfirsadalom jotevoi 6s kozbenjaroi legyenek. Ez a ~ Q d bjotsvo
,
szerep amelyre a szakralis fejedelem rendeltete&az orkhoni torok rovasirasos feliratokon vilagosan iel van jegyezve
3-4. A hos az alvilagba vezeto IejAratot keresi es o az egyediil~aki
eieg bitor arra, hogy egyrnaga lesz8lljon, hogy az elrabolt leanyokai
rnegrnentse.
A sarnan tudja, hogy az alvilagba kell leszallnia ha a gonosz szellernek Bltal elrabolt beteg lelket visszahozhassa. Bete~sBgbuaz esik
akinek a lelket elraboltak az alvilkgl rossz szellemek . Csakis hatalmas erejo samanolc tudjil: az alvilagba valo leszall2st vallalni es elvegez i hogy a beteget meggyogyitsak, vagyis hogy a ielkat visszalioz-zak '32.
A saman az alvilagba egy fuggoleges alagilton szill 16, ameiy egy
hegy labanal talalhato. llyen alvilagi iltrol reszletesen tudositoti Potonin
az 1880-as evekb6I 6s Anokhin a huszas Qve&ben. Mindket kutato az
altaji sirnanok tevekenysegea tanulmanyozta
A magyar meseknelc ebben a reszeben van egy tobbszor is elofordulo formula-mondat amit az egyik rneseszerepi6 a hoshijz inter: H o l
jarsz te in a & a hazadbell madar sem jar?" Ez mas magyar mesekben
is szerepel
Qs annylra koztudomasu, hogy mQg a mindennapi eleiben is kerdezzuk egymAsto1, ha baratunk, ismerosunk vtatlan helyen
bukkan fel. Ez a kdejezes Qrtelmet nyer ha megfigyequk hogy az altaji
simanok alvilagi utazbukat hogyan beszelik el- revillesiik alatt - a
jelenlevo hallgatosagnak. A reszletes beszamolb elmondja, hogy a saman alvilagba valo utazba igen hosszu, faraszto Qs veszelyes. A saman felsorolja merre megy, tobbek kozt, hogy Kina pusztasigait kell
~~~~~

~~

~~~~
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atszeln e, es olyan ne yeken repul at ahol meg a varjj vagy szarna sem
repulnet it. De zene 8s enek sedtsesevel
mea:s sner;. a veszelves i t .
es el& a celhoz, az alvilagba '5.
5-6,A has sikeresen megmenti a leanyokat (kiralykisasszonyokat) es
felkildi oket a felvilagba. 5 az alvilagba reked.
Ez a ket pont tisztan mutatja a taltos litjbnak rendelteteset - azt,
hogy a lelkeket kimenti a gonosz szellemek rabsagAbo1, tehit meggyogyitja a beteget. A meseben a "gonosz szellemek" mint rosszindulatir,
alnok ellensegek jelennek meg, sarkany, szornyeteg, vagy "mangasz"
(jugur meseben) formaban. A magyar 8s torok mesekben egyiorma
erovel mutatkoznak ezek az ellensegek, es a hos kalandjainak foce%at

-

.. --....
k6no7ik
-.

Azonban mfa a taltos a beteaet meaavoavitia
fa h6s kimenti a le"", ",
anyokat a sarkgnYonrabsigiboljo maga az a l v ~ l i g ' b a n ~ r e n e o . ~ ~ 8 ~ r a ~ :
ieljegyzesek alapjan t~d:-k, nogy a saman gyogy'ias kozoen maqara
veszl a etegseg fajdalma~tas a beteg szeniedZs6t, igy gyogyitvsn a
beteaet $8 . de az alvilaabdl a maoa ereiebol nem k ~,~
~ o- e
kiiutni
- s
.~~
a...
~~.
.A. sAman"a sze emallaia (ocenek a si%llegd, allat iormioan) segitsegbvel
kepes csak :smet a lelvlagba neruni Ha a saman eqyben leiedelem
is, a szellemallata, vaqvis az osenek a szelleme a s i s vaav solvom,
Eooen a mesetipkoan.a nagy Ian i l o sas vagy ragadoz6 Gaoar'erre
enged Kovetneztetni. A j a k ~ samannak
t
van egy Lgy nev$gett Ragadozo-Madar Any:a an' az alvilagi utazasa alnamaval segit'
7-8. A hos a nagy maoarai mogtaalja es ennen segitsegevel visszaut az el6 v'agba. A madarat sajai h j s i v a l eteti. A maoar a felv~lagba
e ~ v'sszaadja
e
a host01 kapoh h~bsdaraboies ettol a hos sokkal erosebb lesz mini annak elotte:
Valoban, a mese kovetkezo mozzanata a hos es a nagy madar
talalkozasa, ami megfelel a taltosi esemeny kovetkezo Iepesenek. Ennek a madarnak a segitsegere van szuksege a hosnek, hogy a felvilagba jusson. Egy Brtelemben ez az eredmenye 6s vege a saman alvilagi
~itjanak.A feladatot sikeresen elvegezte. Egy m h i k ertelemben i l y g
alvilagi utat egy masik alkalommal is tesz a saman: samanavataskor .
Az avatas vegen a samin szetdarabolt testet a saman oseinek lelkei
ismet osszegkjak, es akkor a samAnjelolt elnyeri teljes saman-tudas5.t
es hatalmit . A jakut saman h k a t a Ragadozo-Madar Agya forrasztja
vissza a csontjaira, miiltal a samani hatalmat raruhazza ,
10. A hos fejedelem lesz (a magyar, ozman torok es kirgiz mesekben).
A magyar kronikakbo! es legendakbbl tudjuk, hogy az brpadhizi
kiralyok emberfelett~hos1ess6ggelerennyel 6s erovel birtak, amelyek
mind tiltosi tulajdonsagok. Liszlo kirily, korabeli nevkn "Bator Lasz16",
nagy vitez volt, termetben is hatalmasabb es erosebb az itlag vitezeknel. Tudott az allatok nyelven 6s egy csodalatos taltos lova is vglJ
amely repiilni is tudott. Sok ellenseget legyozon es verhetetlen volt
LaszM az Arpad csalad sarja volt, annak a szakralis csaladnak amely
a turult vallotta osenek. Ez a turul volt azon torok nbpek egyes nemzetsegeinek is a totemose amelyek mesei kozt megtalaljuk Feherlbfia me-

setip-st 33: ~;gurRS ozrnan torok (sze.csukida). A rorok Qs mongo1
eposzok .Bator" nevezetj hose:, ak'k ilyen taltosi lulajdonsdgokkal renoe.keznek az eposz veaen haramas feiedelmek lesznen.
Lathatiuk. tihat. hock a maavar 6s iorok mesekben
nem talalomra
-~
kiragaooil mesemorivGokat l z n k , hanem egy rendszeroe foglalt logikus i o yamatot tartalmaz a Fenerlofia mesetipus. Ez a folyamat t ~ k r o z i
a saman ltaltos) hivatottsiaat 6s szere~etmint a tirsadalom vedoiet e s
a misvildg 6s k 616 vilgg kkziitti kozbenjarot. A tort6net egy6en-a
taltos-avatas mozzanatait is megorizte.
Ez az egyik reteg. Erre a rbtegre van felepltve a szakralis fejedeiern
adottshgainak 6s kotelessegeinek koriiilrasa, - mondhatjuk elolrasa- is.
Annak a szakrhlis, fejedelemnek akinek embetieletti, taltosi tehetsegre
van szuksege, hogy fejedelmi kotelessegbt keilokep teljeslthesse.
Zsenialisan felepltett mese: ebben a &t szerepben tukroz6dik a
pusztai nepek tarsadalmanak ideologiajti Erre a k6t retegre BpuI tovabba a mese szepen kiszinezett elbesz616se, egy sz6p hBsr61, vilagszep hi(sn6riil 6s a gonosz sark6nyokr61, boszork.$.nyokr6l, tele izgalmas, romantikus 6s kalandos fordulatokkal. A mes6k irodalmi kiertekeiese m6a varat maoara.
~ddiflenne a m&odik k6rd6s.
Az els6 kerdesre, amely a magyar 6s a torok nepmesek kozeli p t huzamainak okat keresi, valamivel nehezebb a valasz. Ot pontba foglaihat6k azok a tenyek amelyek seglts6gevel megkozelithetjiik a va16szlnu magyarhzatot, vagy valaszt:
1. A Karphtmedencet elfogla16 magyaroknak tisztan felismerhet6
pusztai kultfirda, gazdasaga volt, Ezt a regbszeti anyag megfelelden
alitamasztia .
2. Embertanilag a honfoglai6k tulnyomb szamban kozbp-6zsiai nem urPi - embertlpust kepviseitek.
3. A honfoglalo magyarok miiveszetbnek tartalma szinten eras parhuzamok&mutat a torok, avar, hun 6s 6zsiai hun (xiongnu) m0vbszet
oBld&ival .
4. A leg6sibb magyar nepdalreteg szerkezete - 3 pentatonikus
ereszked6 dallam, ahosyan ezt a Bariok BBlafelismerte meatalalhato az aitaii nvelveket beszbls nb08k zenekincs8ben. Ezek n6oek
jelenleg &sz& kkhat lakjak. A legi6zelebbi perhuzamot amagyar ;;Bbzenevel a iuqur nepzene mutatia. Ezt Du Yaxions, a Pekinabm 616 6s
dolgozo nep2enekutat6 ismertefel es dolgozta kir6szletesen
5. Roheim G6za 6s Dioszegi Vilmos kutatbai alapjan Qszlelhet6,
hogy a magyarok taltoshite (az 1920-50-8s Qvekben tett kutatasok
alapjan) szorosabb kapcsolatot mutat a sziberiai turk Qs mongolnepek
taltg~hitbvelmint a Kantik 6s mansik, nyelvrokonaink, hiedelemvilagaval
.- .
A fentemlltett ot pont er6sen ramutat arra a valbsziniis6gre, hogy a
honfoglal6 magyarok 6sei a nagy kiterjed6sG euriusiai pusztai nbpek
kultfirajahoz tartoztak. Eur6pa iel6 vett irtjuk iranya 6s ideje m6g horn&lyos.
~

~

~
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Ebbol a rovid ismertetobtil arra is feliigyelhetunk, hogy nem csak
embertani, regeszeti. 8s neprajzi adatok, de most nyeivi adatok is - a
szajhagyomany - kotik a magyarokat az azsiai pusztak hatalmas kultfirkorehez.
Meggy6zodBsem, hogy tovabbi melyremeno kutatks amely a mesbk
teljes felepitesbnek parhuzamait 8s ertelmez6s6t keresi tovabbi eredmenyeket gyumolcsoznek. Ezek az eredmenyek megvilagitjik a pusztak nepeinek - ez esetben a magyaroknak - egymassal val6 viszonyat, illetve korai tortenelmet.
Ezennel mondok koszonetet Zhong Jinwen-nek (Central Minority Institute, Beijing) aki eriekes jugur mesegyiijtemenyet rendelkezbsemre
bocsajtotta. Koszonettel tartozom Lang Ying professzornak (Academia
Sinica, neprajzi tanszek, Beijing) aki a torok szajhagyomany tudbsa. A
vele tartott eszmecsere igen serkent6 hatassal volt ram. Tovibbb Liu
Guiteng (Department of People's Art, Dandong City, Liaoning tartomany) idejet, tudasat es a mandzsu samanok koztitt tett kutatasi eredmenyeit osztotta meg. Ezert koszonettel tartozom neki.
VBgul is, de ?em legutolso sorban, hdlaval tartozom ferjemnek, Du
Yaxiongnak, a k ~a legnagyobb fokd BrdeklBdessel kovette a tanulmany?, es akinek a nagyszeru" tolmacsolbsa, tanacsa es turelme nelkul
ez a munka nem latotl volna napvilagot.
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Du Yaxiong (Beijing)

ooily azl ir.a a Magyar nepzene c. mcveben, hogy a magyar
nepzene primyriv reregel a penratonidus skala es az eso sor oalamanak 01 nanggal le:,ebb va.6 megsmetlese jellemzi. (KodBly:
1982. 18.1
~~,
Ezzel Kodaly meghatirozta a rnagyar nepzene jellegzetesseget, a
pentatonikus kvintvaltb szerkezetet.
1991-ben a ZMTE ZurichlSt.Galleni talalkoz6n a rnaavar neozene
kv:ntvi 16s szerkezeterol tanottam eloaoasr. EZ a tema
er;t 'risban a Cn:nese MJSCc. loybiratban (Cnicago. 1992). Most in Taoon a
ZMTE sdo.8ban a magyar nopzene rn65:k .:e legzeless6~81,
a penratonikus skalat szeretnemtargyalni.
Mielotl a targyra ternenk, nezzauk at roviden hogyan velekednek a
nemet zenetudosok a pentatonikus skalakat illetoen. Valoban nem is
skalakrol, hanem kizarolag pentaton skalarol beszelnek, merl ugy hiszik a vilagon mindenutl csak egy fele psntaton Ietezik, mivelhogy s,zerintijk ez a skala legprimitlvebb, egy valosagos "zenei fosszil". Ugy
velik a uentaton skala az emberisba zenetorlenelm6nek urirnitiv zenereleger'kepezi. Minden osnep ezt askalat naszna la, es igyma csakis
olyan "elmaradon" nepek zene:eben l a a~hato,mint az Amer-'noanofi,
az azsiaiak, afrikaiak 8s a magyarok zenejeben.
E.G. Rach hires nemet zenetudos. mt.0 a mai szbadunk kozeoen is
igy lr: apentaton skala az elso, ig'azi Z s Iegosibb skala. Egy h s i k
nemet zenetud6s ezt mondja: a pentatonikus skila az osszes neprene
primitiv jellegzetessege, Qs-a primitiv nepek dalainak a primitlv idoszakat kepviseli (mindket idezet megtalalhato: Szabolcsi Bence, 1983;
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Tehat, ezeknek a zenetudosoknak a nezete az, hogy a pentaton
skala osi univerzalis jelenseg, es a vilag egyes reszein ma is hasznalt
pentatonok semmi osszefuggesben nem allnak egymbsal. Vagyis, ha
hasonlo pentatonikus dallam 6s szerkezet kerul el6 ket kulonbozb helyrol, ez csak a veletlen jateka.
Kutatasaim elvittek Europaba, Afrikaba, Arnerikaba es Azsia szamos
videkere. Sok elso kezbol valo anyagot gyujtotlem, miutan hosszfi idon
At ezt a nagy mennyisegii anyagot atianulmanyoztam, arra letlem figyelmes, hogy valoban tobb fele pentatonikus skila lbtezik vilagszerte.
Tehat itgy velem, indokolt a "pentatonikus skalak" elnevezest alkalmazni az eddig szeles korben elterjedt "pentatonikus skila" egyesstC
rnfi nev helyett. Ezenfelul ezek kozott a salak kozott kulonbseget lehet
tenni, 6s lgy egy bizonyos rendszer alakul ki.

Az alabbi &bra lattatja az elnevezeseket 6s a csopo~tositast,amelyben a pentatonikus skalik elhelyezkednek:
A pentatonikus skalak csoportosltasa

pe.mtok
t c

agy teic pentaton skda

F6lhangd skala

erc pen!aron sklAk

egesz lhangii skAt6k

skalak

is !ere pentaron skbla

zekund pentaton akala

vart 6s lwint p s n l o n skila

Mint IAtjuk a skalak ket nagy csoportra oszthat6k. Az egyiitet elnevezhetjult felhangti skalanak, mivel a hangok a kovetkezokeppen helyezkednek el: C, D bE G bA. A masik nagy csoportot egksz hang0 pentatonnak nevezhetjilk.
Ez a skala a C D E G A hangokbol all.
Az elso nagy csoportba tartoznak a Japan nepdalok es a kinai Yunnan tartomanyban 616 szamos kisebb nep nepdalai. Sehol m b h o l a
vilagon ez a skala fajta nem taldlhato ezen a ket teruieten kivul. Yuexi
Hengxi Japan zenekutato 8s jomagam ligy vbquk, hogy ez ljgy magyarazhatb, hogy a japan nep osi teruletei, tartozkodo helye a mai Yunnan
tartomanyban volt. lnnen a nepesseg az indo-kinai felszigetre vonult 6s
a kinai tengeren Mkelve kesobb Japan szigetein telepeden le.
Ez a gondolat lett feldolgozva es az 1989-ben megjelent tanulmanyunkra igen sok japan zenetudbs figyelt fel.
A masik nagy csoport, az egesz hanglj pentatonikus skala tipikusan
jellemzo Afrika, Amerilta, Azsia kulonboz6 teruleteire, es az Europai
zenere. Az Europai tud6sok dltalaban ezt a csoportot ertik "pentaton
sltala" alatt.
Annak dacara, hogy ebben a csoportban is ot hang van, valoban
csak 3 hang van, ami Ienyeges.
Nevezhetjuk ezt a harom alap hangnak. Tovabba ezt a csoportot
harom al-csoportra v8laszthatjuk, a f6 hangok egym6sto1 valb tavolsaganak alapjan.
Az elso ilyen alcsoportot nevezhetjuk terc pantatonnak, mert a harom
iohang harom hangkoz tavolsagban van egymastol, tigy, mint a harmas
hangzatban. Ennek tovabba 2 alcsoportja van. Az elso a Do, Mi, Szo
hangoltat hasznalja alaphangoltkent, ljgy mlot a nagy terc hang csoportja. [gy nevezhetjuk "nagy terc pentatonikus skalknak". Ez jellemzi
a del-kinaban talalhato kisebbsegek zenejat, akik a Tebeto-Burmai es
Uia Yao nyelveket beszelik. A masik alcsportnak a LA-DO-MI kepezi a
fohang harmas csoportjat: ljgy mint a kistercben, es igy kaphatja, a
"kisterc pentaton" nevet. A del-kinaban 616 HQnnepesseg zeneje hasznk$aezt a bizonyos pentatont.
A teljes vagy egesz hang0 pentaton skala masodik alcsoportjat "szekund pentaton sltalanalt" nevezhetjuk, mert a fo hangok ket hangtavolsagban allnak egymastol. A fo hangok DO RE MI kepezik ezt a 3-han-

g: csoponot. En a s661a form& a Mandzs:rl&oan 6s Mongol nbpzenboen ra a1 ~ kA. ta aban a SZO es LA hanqok al: rol es le x o . "timoaatjak" a dallamot ezekben a nepdalokban;
Az egeszhangu skala harmad~kalcsoportjat a tiszta kvart 8s tiszta
kvint pentatonikus skhlak kepezik, mert a harom fohang 4 illetve 5
hangtavolsagba helyezked~kel egym8stol. A fo hangok lehetnek LA RE
MI vaav RE SZO LA. SO DO RE stb.
Ez askhlafajta cszak-Kinaban, Oroszorszagban, Mongolihban, Amerikaban es Magyarorszagon talalhat6 ma.
Ez a skalafajta a legfontosabb itt szamunkra, ugyanis azokban a
nepzenekben taIalhat6 az ereszkedo kvintvaltas szerkezete is, amely
osi zenenek ez a ket .ielleqezt a fele pentatont alkalmazza. A magyar
zetessege.
Velemenyem szerint minden pentaton skalanak sajat eredete van. Az
eredeti helye a felhanglj pentatonnak a del-kinai Yunnan tartomany.
A terc pentaton, - amely a kis 8s nagy terc pentatonra oszthat6 oshazajat Kinaban kereshetjuk, mig a szekund penta skalat tszak-kelet Kinaban.
De hol keressuk a Kvart es Kvint skalat? Erre azt kell felelni a kutatasok es megfigyelesek alapjan, hogy Mongolia fiives pusztain, 6s
tennsikjan, es a Bajkal to kornyeken. Ezen a teruleten kivul csak Amerika kontinensein es Magyarorszagon van ez a pentaton. Koztudomaslj, hogy az Amer-lndianok egyes csoporljai 1 5 . 0 0 0 evvel ezelott vandoroltak at Azsiab61 az Ci kontinensre.
Sz~ntena magyarok sem ere6 os:dok ora a Karpar-meoenceben. Az
o s ~magyar nepzenenek a 6et lent emlitelr :ellegzeiessege, tehat ez a
kv nr Dentaton es az ereszkedo kv;ntva.tas.
~ i i eez
l a fele pentaton olyan teruleten talilhat6, ahol a kvintvilt6s
szerkezet is megfigyelheto a pentaton dallamokban, arra kell kovetkeztetni, hogy a magyarok osei ennek a Bajkal tonal 8s a mongo1 siksagon
eiterulo kulturkornyezetnek tagjai lehettek.
A pentaton skilak nem ismertek az Indo-EuropaPzeneben, 6s a nyugat-europai zenetudosoknak korlatolt ismeretsege van ezekkel a skC
Iakkal. Mindeddig nem ismertek fel a pentaton skalak kozott Iktezo
kulonbsegeket, eppen Cgy, mint nem tudjak a japant a kinait01 megkuIonboztetni.
Ha kutatisainkat a tenyekre 6s megfigyeleseinkre alapozzuk, konynyen ielismerhetjuk a skalak kozotti eltereseket. lgy nem lesz szuks8gunk arra, hogy a nyugat europai zenekutatok hatarozzak meg szC
munkra mi a pentatonikus skala, es igy irjhk meg tortenelmunket. Megismerhetjuk zenei mirltunkat, ha kemenyen kutatunk tovabb.
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Roczei Gyorgy (Budapest)

A

z emberi Qletnek szemmel lathato jele a lelegzes. Amikor 6seink
az elet megmagyarazhatatlan veget - a halalt - tapasztaltak, a
vilag legtobb nyelve bizonyitja, hogy a lelegzes megszunesehez
kapcsoltak azt. gppen igy tapasztalhattak azt, hogy a gyermek szuletesekor, mikor az egyen onall6 Qlete megkezdodik, a koldokzsin6r elmetszese utan az ijjszulott Ielegzik, felsir, elni kezd. Kialakult tehat a
leazessel szorosan osszeka~csoltelet foaalma: a lelek.
-A lelek szorosan tanoz~k'2 szeme.yhez, mlnl elelenek es szemelyisegenek testto1 luggeuen horoozoja, az ember oelso vaosaga, az emIenezes, enelem es nepzele! nordozoa. Miutan az elet szorosan nolodik a Ielekhez. minden'ritus. maaia es hitrendszer alaoia a lelekre von a ~ k o i i o n e i n e ~ z e l e s erendsiere
k
is. A v a ~ l i s -6s'; tvllig, mely a
va osag 8s a sze emi v ag osszekapcsolas~tnozza letre, sz'nte rninden megnyilvanuiasaban az azt 16trehozo nepesseg, tons vagy nemzet
Iklekfooalmat tukrozi.Kulonbozo korok kulonbozo n e ~ e m8s
i
6s m b
e ekfo~a~ommal
rende.keztek. A zsidok pelda,I egysienh tjknen megfele den eqyetlen leldet kepze tek el, mint s l e n sz:krat a2 el6 emoerben, de agorogok romaiak sok istenben valo hite is csupan egyetlen
lelket tetelezett fel. A kereszteny l6lekfogalom is erne "haiado europai"
hagyomany folytatoja. Ez a lelekfogalom vait altalanoss6 Europaban,
lgy a mi nyelvunk is csak (?) ezt ismeri a magyar neprajzi irodalomban.
Ez a lelekfogalom az EN-Ielek (elet-Ielek, lehellet-lelek, Breath-soul), as
neprajzi irodalmunk kellokeppen koruljarta, mi tortenik veie szuletesunkkor, eletunkben 6s halalunk utan. (P6ldaul:"Egy lelkem van, azt
is odaadnam Brted.") A finn-ugor nyelveszek is bosegesen alitamasztjak az EN-Ielek osiseget (vogul: lel, lili - osztyak: lil - ziirjen: lol, lov votjak: lul -finn: Ioyly - eszt: lei1 - lapp: iievl), de erthetetlen modon ennel
tobbet a magyar I~lekfogalomrolok sem allitanak. Pedig tehetnek i
A finn-ugornak nevezetl6si nepesseg feltetelezetl rokonsaga boven
megengedne, hogy a legkozelebbi rokonainknak hirdetett voguiok as
osztyakok nyelvet is jol ismero nyelvesz 8s n8prajzo.s kutat6k az 6
lelekfogaimukhoz hasonlot keressenek nyelvunkben. Ok valbban tudjak, hogy a legtobb finn-ugor nyelvben ismert egy masik lelekfogalom
is, a vogulok altal is-nek, jis-nek, az osztyakok altal ilt-nek, is-nek,
ishor-nak, a finnek altal itse-nek, az esztek altal ise-nek nevezetl Iblek,
ami ARNYEK-Iblek (kepmb-Ielek, Shaddow-soul) jelentksfi. Ha mas
nem is de az elgondolkodtat6 lehetne szimukra, hogy a magyar lelke
halala utan az arnyekvilagba tavozik, de ezt az arnyekvilagot neprajzosaink mintha messze elkerulnek! Ki tudja miert? (Egy finn nyelvesz,
Paasosen, es nyomaban Szendrey Akos viszonylag helyesen elkezdte

keresni rokonsagunknak (?) ezt a szalat is..., de azthn hittelenijl nagyon elfelejtddott ez az irany.) Arrol is keves olvashat6, hogy micsoda
ez az AFiNYEK-Ielek valojaban. MBg mielott nyomaba erednenk a magyar Ielekfogalomnak, villantsuk fel egy pillanatra az altaji nepek Idlekelk6pzel6seit. Szerintuk egy testben tobb lelek is lakozik, igy megkulonboztetnel tin-ielket (en-lelek, Ielegzes-ielek), kut-lelket (eletero, elrablasa halalt okoz), sur-lelket (hasonmb-Ielek, amely elvalhat a testtol),
kormos-lelket (a halott szelleme), ezen belul pedig aru-kormos es gyarman-korrnos lelket (a halott jo 6s rossz szellemet). A perzsa es osi kinai
hagyomany is tobb lelekkel Iatja el a testet, de hogy ennyire messzire
ne kalandozzunk el. Iathato lesz, hogy ennyi hAtt4rismeret is bosegesen elegendo lesz ahhoz, hogy a magyar lelekfogalom fele kozellteni
lehessen.
Mint IAtIuk, a mai magyar nyelvben csak az EN-lelek fogalom taliltatott meg. (Hasonlo jelenteso para, szusz, szufla szavaink mind elet,
leiek Ihlegzet-Ielek jelentesflek.. Szellem szavunk jelentese is az EN-18lekhez kapcsolt: visszajhro vagy hazajaro Ielek.) Mint tudjuk, a mitikus
tudat val6sagossigat es erejet minden valtozas Bs jelentesm6dosulas
ellenere az el6 nyelv bittokolja. H a ez az allitas igaz, a Ielek-fogalomra
- mint mitikus valos5gunk alapelemere - feltetlenul lgaznak kell lennie.
Dehat nyelveszeink nem lelik meg a teljes fogalom jeleit, nepraizkutatoink az osi magyar hitviiag leirasknal csak az eletielekkel ismertetnek
meg bennunket, amit jol ismerunk. Ez lenne valoban a teljes igazsag ?
Vagy megint csak egy feligazsigot cipelilnk magunkkal Eurbpa fel8,
biiszken kacsintgatva, hogy mi is europaiak vagyunk csak maskeppen
mutatkozunk be: eloszor mondjuk a csaladnevunket 6s utana a keresztnevet. (Furcsa vbletlen csupan?)
Le kell terniink azokrol a meoszokott utakrol. melvek annvira ismeroseK. Ne nyelveszkedjunk, ne r&ekeojunk ewenyes 66mak r;lasolasara.
Gondo kozzunklTuajuk, ha vaiamir keresunk, forrasokhoz kell nyulnunn. Becs~ietesenes lenetolea nvitottan. MiutAn a lelen-kerdeskor az
elet kerdese az ember szamara, ha161 alnalorn az Q el osszeiogla asara. Mi yen k".onos veerlen, nogy nyelv~nkelsd, osszeiiggo es hteles szovegeml6ke Bppen a HALOTTI BESZED! M:ndg ooboener 6s
csodalat toft el, ha olvasom. Tudom olvasn' es nem csak en! Tizenkettizenharom eves gyerekek Bnin a szoveget, 8s mlg a FRANCIAK V' lont
csak foroithban ismerik, mlg az ANGOLOK Sna~espearenyelv0T csak
robb evi egyetem: oktatas "tan rudiak k's: aoizaln' es a NEMETEK robosege mil se kezonet egy L-tner eotli nemer szoveggel, addg magyar
~
gyerekek nyolcszAz eves szoveger olvasnakl EGYETLEN s Z VAN
BENNE CSAK. MELYET NEM ISMERUNK bizrosan, az a bizonvos
YSA! (Bar meglehetiisen furcsenak tflnhet, de Qppen finn-ugor nyeiv8szeink tetelez~kfel, hogy a szo BIZONY BrtelmU (Pais DezsB) vagy
eppen [ME ertelemmel blr (Meszoly Gedeon) vagy ISMERETLEN jelentesfl.) Hatha nem is kell nyelveszprofesszornak lenni ahhoz, hogy egy
nyolcsziz eves szoveget megertsiink mi magyarokl Hatha eieg egy
plclny europbjerseg, hogy egy katolikus szoveget Brtelmeuirnkl
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Tudiuk. a szovea 1192-95 koriil eov temetesi szertartdsra k6sztih
lalin n);elvg sz6veginagyar fordllLa."~iztosak lehetiink benne, hogy
foroildssal karolik~sp unknak az az egyetlen ceija lehetett, hogy a slr
nbriil 6116k
i i t l Val6szlndleg egvszerfi 6s kiizbrthetii fogalmazbsra torekeden bs nagyfokrl Brtelnii GtossAgra, hogy mint katolikus
orooaoandaszbveoet
a k6rUId116k neioov fQlreerts6kl
..
~
r
~
a
~
sz6l tehk szoGbnk? ~ i t h a k l a gh6;om riszbil 611: az elsii
rest a bibliai biinbeesesriil szol VANULSAGA: engedelmeskediBl :stennek. inert...-Qs ez lehetett leafontosabbtanitdsa 5 slr korul dlldkhozl
Az ~ltikhoz,akik mar k8tszk Qve ba'lddtak az bj hit befogadbsdval.)
Mdsodik rQsze a halon ember LELK~!CRT vat6 imddsdg,
- a harmadik
rQsz: konyorgbs.
Amit Qszreveszunk, az az, hogy ismeretlen YSA szavunk csak az
else reszben fordul 916, tehdt ott, ahol a bibiiai bfinbeesbst olvashatjuk.
Abban a reszben, amelvben isten "haldlnak haldldval" bUnteti a neki
engederlen emberpdrt. I4a YSA szavunkat bizony vagy ime jelentbssel
nelyenesiljuk be, b'zony zavaros Bs ertelmetlen szoveget kapunkl
1 1 LM'atok, feleim, szomtokkel, mik vaovmokl
lsa por 6s hamuv vaqv-.
-.
mokl iSziinvei J. val6szinCi olvasatal
- ~lk6~z6lhetd-e,
hogy egy kar&ikus pap a kozbpkorban, hhrom
emberoktinyi tdvolsdgban az ulols6 'pogdnyl~adast61"Ogy beszbljen,
mint egy XX. szkadi kommunista pdntiikar: BIZONY, POR ES HAMU
VAGYTOKI ogy hiszem. ;obban kozelll a mltikus valbsdghoz a LELEK.
POR ES HAMU - de szerziink nem a lQlek sz6t hasznalja. 6 tudja
miertl
21 6s mend paradicsomben valou gyimilcsektfii monda neki Blnie,
heon tilotava fit egy fa gyimilcs6tO1, gye mondava nekl, mQretintim
ennQQk:Isa, ki na n Bendol az gyimilcsal, haldlnek halaldal halsz.
(Szinnyei J. val6sz nfi oivasata)
A "haldlnak haldldval" va16 fenyeget& val6szlnlileg kellden eiborzaszt6 hatdsrl: BIZONY. HA ESZEL - MEGHALSZI - csakhogy, mint a
szovegbiil is kiderul, bizony ettek a tiltott gyiimolcsbiil 6s vdratlan fordulatl - nem haltak meglll SW, munkds vilegba vetette Bket az Or mQg
gyerekeket is nemzettekl Bizony,,oreg pogdnyok kaosinthattak volna
ossze: [me, az bj isten hazudiklll Ugy hiszem, jobban kiizellt a mltikus
va16sdghoz a LELEK, KI NAPON ESZEL A GYOM6LCSB6L HAULNAK HALAUVAL HALSZ - de szerziink nem a lQleksz6t hasznAlja. 6
tudja miBrtl
(Csak zdr6jelben jegyzem meg, hogy szovegunk magyarkza isten
igazi blintet6set:"Nam hQ6n mogdnek, gye mend (I fa'dnek haldlot
evQk" NEM BIZONY MAGANAK, DE MINDEN NEMZETS~GENEKHALALAT ette az els6 emberpdr az almdban.)
31 Isa, (Is nom eggy ember mrllhatja ez vermot, isa, mend azhoz jdmu
vagymok. (Szinnyei J. val6szlnU olvasata)
- Ez a mondat BIZONY oivasattal bizony Qrtelmetlenegy kicsit, an61
nem is beszQlve, hogy tudjuk: itt a fekdmadQsr61-6s csak a fettamaddsroll - lehet sz6, a katolikus valldsban megjelenti orok QletrPlllErdekes
m6don ezt a mondatot tette volna 'YelfoghatatlannV fordltbnk? Ha a
lelek szavunkat helyettesitenenk be a szovegbe, bizony Qrtelmesmon-
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datot kapnink: A LELEK, ES NEM AZ EMBER HAGYHATJA EL A
SIRT, A LELEK, MELYHEZ MlNDANNYlAN TARTOZUNK. Szerzonk
megsem a l6lek szot hasznilja. 0 tudja miertl
Hdrom k6rd6s merlll fel a Halotti Beszed eis6 reszenek elemz6sekor:
11 Eliogadnatj,k-e, hogy katolikus pap a bdnbeesesrol sz6lva ne
beszelne az eredendb: bhrdl, a LEI.EK obnleteserol?
21 Elfogadnatiuk-e, hoqy katolik~spap ne beszelne test 6s lelek
"",

31 Miutan szovegunkben az YSA nem eppen lenyegtelen helyzetoen
(HELYZETEKBENI) i o r d ~810,
l hiheto-e hogy egy "bizony","lmeU ertelmli szbrol van csupan sz6, ami csak jgy veletlenul kkopon nyelv~nk-
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Mint Iattuk, mai ertelemben vett L ~ L E Kszavunk az EN-lelek (8let-16lek) Qrtelmii fogalmat takarja. Egyenhez tartozik, indivlduaiis, szem6lyes lelek. Mit olvashatunk a Halotti Beszed YSA-jbrbl? A szovegbiil
tudjuk: ysa por Qs hamuv vagyunk, a taremto isten a biinbeesi, emberpar ysa-jht halalnak halalava1buntetl Qs a sirt csak az ysa hagyhatja el.
Megtudjuk meg azt is - 6s ez felettebb fontos lehetl -, hogy mindannyian halilunkkor "ahhoz jarok vagyunk". Az, amit a Halotti Beszed tanit,
igy val6ban ertelmezheto, de EGY MASIK LELEK-FOGALOMMAL MAGYARAZHAT~CSAKI!! Az ysa ilyen Brtelmfi magyaraata egy masik
l6lek megletbt igazolna, hisz ez az, amit isten ad es elvesz 6s amibe
v~sszaterunk.Ez lenne hat az ARNYEK-Ielek, amiroi mar tettunk emlitest? Talan igen, tal5.n nem... Majd kiderul. De talan olvassuk tovabb
szoveounketl
A h l o h ' Beszea tovabbi monoataiban az ysa szo nem szerepell A
e ek szo v:szont megjelen k. Qs tokeletesen passzol a "bzony" eddig
zavaros szovegbe.
I/Vimadjok uramk lsten kegyelmdt ez 1elek6tt, hogy jargasson u
neki 6s kegyedjen es bolcsassa mend ii biitlet. (Szinnyei J. val6szlniI
olvasata)
- Milyen vilagosan fogalmaz in a kereszteny papunkl lmadkozzunk a
meghalt ember lelk6ertl ltt van az az EN-Ielek (elet-Iblek), amely a
halotte, amely a biinos Qs amelyik irgalmat var. Ez mar nem az ysa por
as hamu, hanem az EN -1elek, QsUgy Iatjuk, a konyorgesbenvisszat6r6
fogalom ezzel egyez6 tartalml5.
21 Szerelmes baratim, vimadjamok ez szegeny ember leik6$rt, kit o r
ez napon ez hamos vilag temnocebeleul mente, kinek ez napon test&
tometjuk, hogy l5r Ot kegyelmehel Abraam, Izs6k. Jikob kebeleben
helyhezje, hogy birsagnap jutva mend u szentei 6s onott6i kozikon jou
feleul jokiatnia Qleszje Llt. (Szinnyei J. val6szinu olvasata)
- Szinte dobbenten olvassuk, hogy amikor a Halotti Beszedben az
EN-Ielekr6l van sz6, mennyire tiszta fogaiomkent jelentkezik a mai napig hasznak Ielek kifejez6siink, fogalmunk. Biztosak lehetijnk benne,
ha a Halotti Besz6d forditqa az EN-IQlek kifejezest akarta volna hasznalni, megtette volna. Mi oka volt ra, hogy azt irja: ysa por Bs hamu
vagyunk? Az 6 h!te szerint eppen igy megfelelt volna a TEST 6s LELEK

kifejezes is1 Szhndekosan torekeden az ysa hasznalathra, Qs biztosak
lehetiink abban, h o w ezzel csakis eav
-. celia
. volt: hoav
-. meaertesse
magat hallgat6s8gaial.
Ma viszont nyelvilnkben nem QIaz ysa, is, iz stb. sz6 - allltjAk
tudosaink, valoszinilleg nem a nyilvinval6 hazu sag szind6kAval.
Vagy mbgis? Annyira tiltakoznunk kellene az ~ R ~ ~ f ~ - l ~ l e k f o g a l m u n k
ellen, hogy Szendrey Akos aki kulonben feketelezi, hogy az Bltala
finn-ugor kornak nevezett idBben talan m6g volt ilyen fogalmunkl -, lgy
lr: Az 6rnyBkIelek megjelolesere jelenleg nincs kiilon szavunk, e t6ren
a lelek lett eaveduralkod6vi.
A Haloni Kiszed ismereteben megklserelhetjiik az &wenyes vblaszt,
de elotte neuuk, mit tud a nephit a 16lekrtil:
Kiskunhalason azt tart]&, hogy amikor a gyermek megmozdul az
anyjaban, akkor adja lsten beleje a lelket. Addig el lehet hajtan~,de ha
mar megmozdult, akkor vetek. A magzat lelke az lsten titkos akaratabbl
megy bele a gyerekbe. A l6lek az a bizonyos ~stenisz~kra.Egy masik
Ielek, ez azonos a levegovel, ha ezt nem kapja, akkor az ember megfullad, a levegii tartja fonn az embett, ha ez meg.611, megall az Blet
mukodese. A kopacsiak szerlnt az 616 l6lek akkor megy a gyermekbe,
am~koraz anyja megsziili, addig csak mozog benne. (Szendrey Akos:
maovar
.A. ..
. =, -. lelekhitl
. ..-.
M:nt Iat;uk, n8phit;nk is kBt lelekrdl tud 8s megv:.AglthatjaYSA szavunn ie enteset. II erve a Halotti Beszbd vsa-ioaalm81. h;sz vaioszlnulea
ugyanarra az elsodleges lelekre gondok a harottat temet6 pap, mint
kiskunhalasi parasztember, am~kora gyermek megmozdul. Ez az a
Ielek, amlt lsten ad, buntet, feltamaszt. A mas~kaz EN-Ielek, ami az
egyen Qletehezkapcsol6dik.
Ha eliogadjuk, hogy a Halotti Beszed ysa fogalma az lsten Aka1
teremtett Ielek, akkor vilagos lehet, hogy a Ill. BQla kori magyarsagban
meg elt ez a kett6s 16lekhk. Ezek szerint az embernek kett6s lelke van:
egy ysa-lelke 4s egy Ielek-lelke, az eltibbi az istenl Idlek, az ut6bbi
ped~gaz elet-IBlek. A t ysa-lelket pedig az6rt nevezhetjuk brny6k-16leknek, hiszen mint az arnyek kovet~az Qlet-lelket 4s az Blet megszuntekor, a halilban visszater az arnyekvilagba. A kiilonben tetszetds magyarazat egyetlen hianya az, hogy nem mag a r k a meg a sz6 szinte
telies eltilnesetl Ha a Halotti Beszed ~ a ~ si a m6lven vallasos magy& paraszt eliogadta ezt a kettos leleihket, mi& p~sztultki mbgis
nyelvunnbol? Vagy megsem p~sztultki, csak nem akarjun felismern:.?
A Ielen-loaa om kialakulasa Qs annak v6itoz6sa 's tarsadalm; term&
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magyar ken6s $6ekfoga om :s v6itoza;dkon mbnt keresztul. mai nap:g nasznat LELEK szavunk fogalmi korbnek btiviibse azt jelenti, hogy
ma abafogadta az ysa-Ielek tartalmAt. Az isteni eredetiinek veit ARN Y ~ K - I Bfogalom
I~~
viszont kiveszett nyelvOnkMl. Kiveszetl vagy 6si
hitiinkkal
,
...-.. ...-. anviln
-=, - ...kiirtatoitl
.....-.- ...
Az ARNYEK-lelket - ysal - mindig az Arnyekvilbgban kell keresnunk.
Mint a Halotti Beszedben olvashat6:"YSA. MEND AZHOZ JAROU
VAGYMOK.- Ha megnezzuk a sztyeppei nepek halohi torra vonatkoz6
hagyomanyak, talan kozeiebb ;ut~nnYSA-fogalm~nnhozis.

A holtak emlekbre szentelt nap, mely az orosz nagyszerdan kezdodik, egy hetig tatt. Az egy nemzetseget alkot6 csaladok osszegyulnek
valamely haznal. Egy regi szita parkanyara viaszgyertyat ragasztanak
es a szitaba kenyeret, sutemenyt 6s tojast tesznek a holtak fejedelmeinek. Az egyes eteldarabokhoz nev szerint rneghivjak az elkollozotteket. Egy kis kupaba sort es palinkat vegyitenek egybe, a nemzetseg
tagjai kimennek az udvarra, ahol a hkigazda a szita es a kupa tartalmanak egy reszet a foldre 8nti, mikozben a holtakat lakomara hivja. Ezt
megismetlik a nemzetseg minden csaladjanak az udvaran. (Krohn GY.
ut5.n)
(Ismet zarojelbe kivankozik, hogy "dob-szerda" szavunk ertelmezese
es Ielek-hitunk milyen kozeli kapcsolatba kerult. Ne felejtsuk el, hogy
"dob-szerdank" eppen "szerelem-csutortBk" utan kovetkezikl)
Azt tudjuk, hogy a Halotti Beszedet tartalmazo Pray-kodexet 1192 es
1195 kozott allltonak ossze. A latin nyelvii szoveg forditasa is erre az
idore eshet. $S M$G VALAMI: Szent LBszIo kiralv booen sz& evvel
korabban, 1092-ben tiltotta meg a szabolcsi zsinaion: hogy nemelyek
osi szokAs szerint erdokben, berkekben vaav saiat birtokaikon temessek el halottaikat, ahova aztan az ismeros<k es kokonok bizonyos napokon osszegyliuenek es TORT csapjanak. Elrendelte, hogy mindenkl
az egyhaztol kijelolt as megszentelt helyre temetkezzek!
Szaz Bv keovetlenul hosszri idol Haavornanvaink es osi Ielek-fooalm - n k z n o s n z l t a ez1 a prooat :s. ~ z o ~ y i raj a~ a l o nBeszedoen
i
meglev6 ysa szav~nn.Eboen a megv'lagitasoan vllagosnan tun k, nogy
ARNYEK-Ielek fogalmunlr nem mas, mint a nemietseg kozos lelke,
mely a nemzetsegbol szarmazik es oda ter visszal Tehat mar szuletes
e l m a gyermekben van, es mig 6N-lelkevel a szemelyiseg. szabadon
rendelkezik, addig ysa-lelke nernzetsegi, kozossegi jellegli.
Mint Csernvecov leirta. a nemzetseoek Ietszarna mealehetosen naav
enelell .Mnben~nemze;sbg nehhny ~ o z o seredet: c;alaob6
all, al%
esvmassal nozeeooi vaqv 1avo.aooi rokonsaqban vanlak. Vannan
ojvan ne~nzersegen,arneqen szaz vagy ezer siemelybol alnan, olyanonbo, an n mar nem l ~ d j a kaz egymas kozri rononsag ion81 rnegnatarozni, oe meg's rokonnak ran:an magukat s egyrnas kdzt nom ~iazasodnak."
A nemzetsegi rudar, 'rnat:~k:ysa, lenai nagyszamu kozosseg osszetarroja lenerett. A nemzetseg laglai ndzoh az ysa az, amey jjab3 8s
>la00 tesret olteseve oiztoslt a a nemzetseo fennmaraoasar. Ez ieh$ a
~e~iontosaob,
ha hatarlan e ek 8s minden cemzersegnek megvannak a
maga .elnei, rnelyen az ysa- elenben egyesulnen. A nevrneghatirozas
azon az e.kepze esen alapszin, hoqy a lelnek eppen ugy, m nr az ernberek, egyikvagy mbiknemzetseghez tartoznak, Amig ez az eras.
nemzetseget osszetarto tudat mlikodik, a szemelyes nevhasznalatban
folosleges a nemzetseg megjelolese. De a nemzetsegi rendszer felbomlashval szuksegesse valikl Minden rnagyar, aki talalkozott angol,
nemet, francia, cseh vagy orosz nevekkel, eszre kellett, hogy vegye:
mas nepek elobb mdndjak szernelyes, sajat nevuket es csak utana,
mint mellbkes, megkulonbozteto nevkent emlitik apjuk csaladi nevet. A
magyar ezt forditva teszil Ertheto is: hiszen ez 6si hagyomany. A nev

as a lelek osszetartozik. Ki ne hallotta volna apjBt61, ha valami "rosszat"
tett: FIAM, SZEGYENT HOZTAL A NEVEDREI Es ilyenkor aphnk nem
a keresztnevunkregondoltl Mint Ianuk, a magyar ilsi hagyomanyban az
ysa-16lek az elsodleges-i y szemblyes Qletunket is ez hatfirozza meg.
Ez lett vezeteknevunkl s ez4rt 911 Qn-IBlek nevunk (keresztnevunk)
elottl Az olyan tarsadalmak, melyek csak az en-lelket (Breath-soul)
ismerik, szemelynevuket haszniuak elsosorban, hisznek a lblek szabad
akarataban stb. A magyarsag osi hagyomanya nem ez: az Qn els6sege, hanem a nemzetseg elsosege.
Ez az, ami a kereszteny europai gondolkodas ellensbge Bvszizadok
otal EzBrt irtatott ki ysa-lelkunk mbg a tudomanyos gondolkodhbol is1
A tirsadalmi valtozast ismerjuk: a keresztenyseg felv6tel6vel nemzetunk tarsadalma a nemzetsegi szetvezet bomlasaval Qpult be az eur6pai rendszerbe. A kozosseg szerepe hatterbe szoruit 8s az egyeni
gazdagodas, az egyeni kisajatltas reven egyesek sajit nemzetsegiik Uj
uraiva lettek, nem a nemzetseg, hanem kiralyinak 6s onos Qrdekeinek
megfeleloen. SzuksBgszeruve valt hat az ysa-lelek elfelejtesel Term&
szetesen csak az elokelok koreben, akik aztin a feudalizmus szaadai
soran ysa-lelkukkel e yutt anyanyelvuket is feladva hu kiszolgBloi lettek
idegen Qrdekeknek. s miutan az ysa, a nemzetseg kozos lelke mar
nem toltotte be, tolthette be szerepet, beleolvadt a "megmaradt" LCLEKbe. 6s ez a l6lek mar akad8lytalanul, egysegesen 6s oszthatatlanul
rendelkezhet a testtel es juthat a katolikus vallasban lgert paradicsomba. (A folyamatot termeszetesen gyorsitotta a vAndorl6 QletformarClla
letelepedettre va16 atter6s: mar nem kellett a nemzetsbg halott tagjainak emleket a vandorlas soran kozosem nagukkal hordaniuk, hanem
halottaikat allando szillbaik kozeleben temettek el. Mig a vandorlb
magyarshg Bsei ysa-lelke egyutt vandorolt egyik hatalmas szailashelyr61 a masikra, addig EN-lelke az Qlettelegyljtt elszallt. A helyhez lkotott
temetessel a halott mindket lelke a nemzetseg 816 tagjainak kozeleben
volt. Slrjukat IAtogatni lehetett es minden halott EGYENI sirt kapott a
katolikusok megszentelt temetoiban az egyeni feifamadb remenyeben.)
Meg ket megjegyzessel egeszltenem ki az eddig kialakult ysa-kbpet.
Mint tudjuk, a nemzetseg versegi kotelek 8s a honfoglalast megeliizii
idoszak torzsi szervezodese nemzetsegi alapon Bpult ki. Az etelkozl
V~RSZERZODESviszont irjat alkotott a magyarsag Ielek-fogalmat is
Qrinto, nem puszthn politikai, szerzdd6ssel. A vbrszerz6d6sben reszt
vevo torzsek egyben ROKONOKKA is valtakl Kozos v6r csorgedezett
azutin ereikben jellt6pesen. Ez azonban azt is jelentette - jelenthettel
-, hogy osi nemzetsegeink ysa-lelkei a vBrszerz6desben egyesultek,
[gy egy olyan osszetett Ielek-fogalom alakulhatott ki mint a nemzetl
ysa, amit joggal nevezhetunk a MAGYAROK ISTEN~NEKIMinden, a
verszerz6d6sben rokonna valt, nemzetiseg minden egyes tagja ugyanabbol a kozos ysa-Ielekbol szarmazott 6s t6rt vissza. ([gy alakulhatott
ki dsi samin-papjainkb61 - mint a nemzetsbg papjaib61 - elkOlon0lve az
a TALTOS-papi rbteg, mely mar a nemzeti ysa tiszteletbt vallotta.) [me:
agy okkal tobb arra, hogy az internacionalista keresztenyseg tuzzelvassal irtsa a nemzeti ysa-t, a Magyarok lstenbtl Ezzel magyakhat-
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juk, hogy a Halotti Beszed tudbs forditoja egy magyar halon tolott Bllva
bizton hasznalhatta ysa szavunkat magyar nyelvil halotti beszedeben,
mert tudta, hogy akitol az ysa szarmazik: az isten, a Magyarok lstenel
Masik megjegyzes: arra vonatkoztrlag, hogy a hivatalosan eltarton tudomany mi& nem fogadhatja be a magyarsag nemzett6valasa sorAn
kialakult taljes Ielekfogalmat. Miutan rtivid irbomban n6mi keves Oj
kutatasi eredmenyt irtam le, adataim viszonyiag kozismertek. A beltiliik
levonhato kovetkeztet6s viszont csak egy lehet: egy nemzetnek sajat
istene van, nemcsak vallott hiteben, de LELEK-fogalmaban isi Rettentoen ismeros helyzet: a vilagon - eddig 5gy hittuk! - csak egy ilyen nep
van, es az a ZSID6. t s allithatjuk, hogy erre a kovetkeztetesre nern
volt nehez rajanni. b vallalhatja-e egy, a kornak megfelelo eppen akkori aktualitbli internacionalizmushoz dorzsolodo hivatalos tudomany
a feltart valosagbol levonhato egyetlen kovetkeztetest? A valasz bizonyosra veheto: NEM. Hiszen taltosainkat kiirtani lenyegesen egyszeriibbnek tlinhet ...
Hogy ysa-fogalmunk megis megtalalhato beszelt es hasznalt nyelvunkben, egy-ket peldaval erdemes igazolni.
- Amikor valamit megsemmisitunk, akkor azt izze-porra torjiik vagy
zlizzuk. A mar leirtakbol vilagossa valhat talanyosnak tartott iz szavunk.
Kifejezesunkben a megsemmisites teljes: anyagat porr.5, belso lenyeget fzze torjuk. Elpusztitjuk.
- Amikor valamit nem kivanunk, nem akarunk, azt mondjuk, hogy
egyetlen izem sem kivanja. Vegletesen bllitjuk, hogy a dolog ellen 18nveaunk
. - tiltakozik.
- Amikor valaki allitja, hogy 6 izig-verig magyar, nem Allit mist, mint
hogy teste es lelke is magyar.
Amint ismerl a tajnyelvi iz (vagy isz) essen beled, verjen meg az iz,
ragjon meg az izl kifejezesek jeientese is: rosszat kivanunk a m b i k nak. (pl: csdf betegseget) Egy nepnyelvi finomitassal van dolgunkl H a
pontosan fogalmaznank (Ietezik: vigyen el az izl), azt mondanank mai
szoval elve, hogy "Dogolj meg!"
- 6rtelmezo szMaraink ismerik izb szavunkat, oda is irjik buszken:'Tinn-ugor t6bo1, elhomalyosult jelentessel." Pedig tudjuk, hogyan
kerul ysa-lelkunk az emberbel Gyermeket csinalni az apa tudl Az apa
nemzets8g6nelc ysa-lelke koltozik szuletes eldtt az anyhba. Ma mAr
valoban bltalanossa valt izel igenk olyan ige, vagy igbt, tonevet helyettesito szocska, amely olyan dologra vonatkozik, amelyet nem tudunk,
vagy nem akarunk kimondani. lzel igenk szeretkezes Qrtelmu hasznalata, m6g atvitt Qrtelemben is (na ne izelj marl) egy 6si jelentbs, mkra
valoban elhom&lyosult, hordozoja.
Amikor valaki "nem bir magaval", azt izgaga embernek mondjuk. A
neonvelv ismeri az "aoaskodik benne az iz" kifeiezbst. Nvelviink uavan*,
aGa ionatkchat: az ehber Ienyegere.
Kulonos, hogy QppenHalotti Beszedunkben talaljuk meg ysa-lelkunk
emleket. Szimb6lum-Qrtekliis lehet: eav eurooai nemzet elsd osszefuai d sz6vegeml6ke 6ppen egy halott it%tt elmondott beszedl Hogy y&
szav~nkmegis leiratort ekes latin oetCknel, talan remenyt 's adnat: a
nyelvben toiabb QIa Magyarok Istene.
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Szekeres lstvan (Budakalasz)

iakkoromban feltunt mar a toriBnelemtudomany bizonytalansaga
nBpiink r6gm6ltj5.val kapcsolatban. Kulondsen arr61 az id6szakr61, melyrBl irott forrhsok nem maradtak fenn, lgy nem tudjak
azonosltani a tott6nelem r6gi szlnpadan az ott szerepl6k kozott. De
mas probl6m& is vannak.
Mondainkat szelekiven atmagyarAzva, vagy teljes m6rt6kben kizfirjhk belble, mint '9udbs kitalal6.s"-okat. Vbgill, ami marad az hipot6zisek I~ncolatAMlall, 6s tBnyk6nt elfogadott fePev6sekbBI.
- Egyetlenegy fix pont van: A nyelv. N6punk besz6tt nyelve.
Valbban: a nyelv - minden. Egy n6p &Hal besz6lt nyelv a legiontosabb azonoskbja; hossz6 kozoss6gi l6t6nek msghalCoz6 term6ke;
n6pteremt6 er6. Gondolkodni, dlmodni liegszebbenl anyan elven lehet.
Anyanyeivbn lesz term6szetes mbdon az egy6n r6sze n&6nek, 6sei
teremtB vbgakaratanak.
RBg6szeti kultilr& - ha kozvetlenul nem kothetBk ismefi nyelvll n4pekhez - csak novelik a rBgmOk bizonytalansagait. Ed6nycserepek 6s
m8s hasznhlati eszkbzok - nem tudnak egykori gazdaik nyelv6n me
sz6lalni. Fokozottan igaz ez az eur6zsiai szlyeppQk n6peinek hagyat!:
kara.
Kordivatok 6s kuklrrak nyelvek atfed6sei 6s r6tegzod6sei fedik a
m6g mBiyebb rdtegeket id6ben 6s t6rben. A tiszt6bban lathat6 felszln:
a kozelmljlt M ezred6v.
Azt hiszem, nagy h~bavolt e kozelmlrk n6pess6gi 6s nyelvi adatait
visszavetfteni a r6gebbi Bvezredek m4lys6g6nek r6tegeire, 6s valahogy
6gy rekonstrualni a r6fmdltat.- fiildrajzi t6rs6gekben 6s id6ben.
- Uj m6don - lij nye VI eszkdzokkel szUks6ges behatolni a tart6nelem
r6te ei alB. 6s ezen 6j adatok alapjBn -"be kell t8'olni a maltat", annak
r6gi elyszln6vel, nyelyiink hasznklathnak bizonyd~kaival.
Mikor di&k4nt meglsmettem a sz6kely rov&slr&snikolsburgi jelrendszerBt, ielotlott bennem a gondolat:
Csak kavetni kell e jeleket i6trehozasuk helyszfn4re 6s meg kell
iejteni eredeti jelent6siiket. Alapvet6 IrBstnrt6netiismeretekkel mar rendelkeztem, 6s a nikolsburgi abc jelei egy r6sz6nek er& kepishe azt
slrgta: ez nem lehet av6tell Ez egy eredeti m6don. k6plrasjelekMl
16trejijtt jelrendszer.
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Csak kovetni kell, s elvezet egy rbgebbi hazaba. Mert szerencsesek
azok a nbpek, melyek mhltiaba irasjelek - mint elsz6rt mesebeli feh6r
kavicsok - a kult6ra iisi ljtjelzoi vezetnek.
Mlnnel tisztizatlanabb 8s bonyolirltabb egy nep 6stortenete, anndl
rendhagyobb, csak merdben 6j 8s szokatlan mirdszerekkel lehetseges
az evezredek hom8lyAba veszett rBgm6lt felt& asa. Az iron torleneti
forrasokat mirfeldolgozt8k. Tovabblepni csak 6j nyelvi adatokkal lehetsages. Csak a nyelvi adat az, mely vitathatatlanul azonosit egy nbpet:
Egy nyelv bizonyithatb jelenlete egy adott tortenelmi korszakban Bs
foidrajzi tersegben.
A szem6lynevakben ttikrozddii nyek, mikent a rangokban Bs aszervezattseg elnevezeseiben megjelenii nyelv is - hosszir ideig tarto mas
nyalvu szomsz6dsag 6s a folytonos keveredes, a mas kult6rkorbe tagoz6db kbrdbse. A nomad nepek Bletm6djBnak legfontosabb ismewe:
a vegleges helyhez nem kototts6g. A teruletek birtokl8sAt a mindenkori
eroviszonyok hatarozzak meg. A szovetshgi, az al& es folbrendeltseg
8s egyeb uralmi struktdra alakitjak. A tortenelem helyszlnei is akkbnt
valtoznak.
Az Irasjelek, ha eredet~ires jalei nem sokadfokir atvbtelek - hangertekeikben iirzik eredeti jelentesuk akrof6nlAit 6s nyeiviink hangrendszerenek korabeli heiyzetet, bekovetkezett viltozasait. Nyelvet b~zonyltanak.
- 1988 ianuarihban VBkonv Gbbor: "Kbsdnb~vBndorlBskorirov6sfeliratok a Karpat-ineaencbben" c. konyvet tanu~man~oztam.
A feliratok
megfejtbs6n tlil, egyre inkboo az avarkori lras ielrendszere kezden Brdekel.ni, jeltortenetioldalarol.
Eriisodon bennem - masok vBlem6ny4vel szemben - az afelismer6s,
hogy nikolsburgi jelrendszer a regebbi, az archaikusabb. Sokkal tobb
benne a kepiesebb jel, a kepjel - igy e jelrendszer Ies a szbkely rovasirasl az avarkori 1rAs jeleibiil bizony nem szirmazhat.
Az avarkori irasjelek - mar kevesb6 kbpiesek, vonaiasabb jelleguek,
bar a jelek egy resze azonos a nikolsburgi jelrendszerrel. A fejlodes
mindig a kepiesbiil a vonalas felb, a jelek sematikus egyszerikodese,
a konnyebben rohat6, irhato jelek ir6nyAba tart. Megfigyelhetii ez a
klnai lrasban les minden k6pirbban1, de a szekely rov8slrhsban is,
ahogy a fokozatosan egyszerlibbre cserel6dnek.
Az egyszarubdl a bonyolultabb fele -, a vonalasabb jellegbBl a k6pszerlis~g,a kepiessseg iranyaba: - sohal - - Ez6rt visszatereliidott a
figyelem a nikolsburgijelrendszerre. Feltamadt ifjlikori eik6pzelbsem:
- Meg kellene pr6bAlni e 'kepiesebb' Ir&s forrasvidekbt felkutatni,
feltarni - megfejtani a jelek eredeti jelentesbt; meg kellene ismerkednem jeltorlenetevel, mas irisokkal valo kapcsolataival, - 6s segits6gBvel felfedni r8gm6ltunkb61 annyit, amennyit csak lehets6ges.
Az avarkori iras Ikutatasal csak utina iohet. Felmertem. hoov az
ienyegesen Osszetettebb es bonyolultabb f'eladat. Nem n61kiilozher:a
nikolsburgi jelrendszer fe.tarbava1megszerezhetii adarokat.
- A maavar irastonenet-n,tatas. - de elmonohalo ez a nemel 6s mas
nyelvil ira'Storte2etim,nnakrol is. - tobbny:re a formai nasonlosagok Bs
a hangerteked osszevetesebdl, hasonlkgatasokbol 61.. Peldaul: X :el

-

hasonlit Y jeire, tehat kegs6 somnl abb61 szirmaztathat6. Valamint
formal jellegek szarmaztatasib61. Az egyetemes lrAstort6net thlsbgosan Kozel-Keiet 6s eur6pai szemlbletll. A nemileg perleriaiisnak tekintett eurhzsia~sztyeppei nepek lristort6net6nek vonulatival komolyabban, elmelyultebben eddig senki nem foglaikozott. Letrejottdnek oni116an sajitsagos voita szinte fel sem merult, egy-egy szaktekintely
regebbi &llasfoglai.is5.ra
va16 hivatkozss ma is meghatiroz6,
Igy alakulhattak ki olyan "eredm6nyek", hogy az 6torok s a v6le
rokonsigban lev6 szekeiy rovasiras is vegs6 soron az arameus i r i s
tavoli szarmazdka.
- Nos a jeiek hasonl6sAga vagy azonosshga eredeti jelentesuk
feltarasa nelkil csak annyit jeient, hogy hasonbak, vagy azonosak.
Semmi m b kovetkeaetest kg116 bizonyitekok hijin - eredeti irhok eseten - levonni nem szabad, meri tevritra v~sz.A m6r eredeti jelentestiket
vesaett irasjelek sokadfokh Atv6televei letrejott irasok pedig kutatasi
celokra csak korlatozottan, vagy szinte teijesen alkalmatlanok.
ProblBmAm konkretan az is a szekelv rovasirast eddia kutatbk m6dszerevel kapcsolatban, hogy nem mind g az archaikusnikolsburgi jelrendszert vett6k kbtatasi alapul, hanem egy k6s6bbi vagy tetszoleges
ielrendszeret. melvben a leakeoiesebb ielek 6s mas .
ielleazetes ielei a
'nikolsburgi jelekndk m L n i k e n e k jeleh.
Pedig a nikolsburgi a legarchaikusabb, legregebbi jelrendszere a
szekely rov&slrasnak, ez6rt - szerintem - megkeriilhetetlenl
Egy eredeti i r i s jele - mindig valaminek a rajza, rajzban vai6 megjelenlt6se. A sokadfokh &tv6telek, ahol az eredeti jelentes mar nincs
jelen, csak a forma, a formal hasonl6s&g, - elm6lytitt kutatasra az6rt
alkalmatlan, melt 'nyelvi eredm6nyeket' nem lehet veluk el6rni - mivel
ilyen 'tartalmuk' mf nincs -, igy a totteneti igazshg felmutat-6s8hoz
mar nem lehet semmi kozuk.
Egym&shoz is csak annyi, mint kdt egyforma kanAlnak b f az
egyikkel Brazlliiban, a mesikkal pedig ndlunk Btkeznek. Az egyetemes
irAstort6net igen sok irAs&ban azonos, vagy egymAshoz nagyon hason16 jelekkel taldkozunk, bar nyiivinval6: dont6 tobbs6gukben nincs 6s
nem is volt kozuk egymishoz.
Az iristort6neti rokonshg kapcsolatai bar igen sokretfiek - m6gis j61
feltarhatbk, mivel alapvet6en a szomsz6dos vagy kozos foldrajzi t6rs6g
6s az ebbdl fakadb egymsshoz hasonull kuhhrkor az alapjuk, ahol a
nbpek 6s a kulthrhk Brlntkez6sben vannak a tortenelem egy bizonyos
frAstort6neti szempontb6l "fbkony" szakasz8ban. Ez6rt a iegiontosabb (isvailisi, kozmolbgiai 6s kozmog6niai feifog&ok azonosak, vagy
hasonl6k, a korabeli 81etm6d anyagi 6s szellemi vilAgAban is kozos
Brintkezesi pontok vannak.
Tehit igen sok a hasonl6sag. melyek lraststart6neti szempontb61 is
kiejezesre jutnak. Az lrisjelek itv6telei tobbnyire els6 fokhak, azaz - a
formai azonossigon klvul jelentbsukben is azonosak. E kett6 a kozvetlen iristort6neti mkonsag legfontosabb ismbwe, ha teljes egys6gben
jelentkezik.
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- Az azonos jelentesen tort6nti atv6teleknQltehit - legalebb az &tad6
irasnak keplrasnak kell lenni, vagy ismerni kell m6g a ]el eredeti jelenteset, s lgy az atvevti sajat nyelvenek azonos jelentesu szava akrof6n1ajaval - eleve betiijelkent veszi at a jelet. A jel rajza egyez~k,de hangQrteke az atvevo nvelvet ieloli.
Ezen :gen fontoi szaoaYok, me.yeknen Ienyege az irasok IBtre;bltQnek 10~eny~Zer:Sege:bb;fakadva, aszerinr ewenyesulne~.Mivel 10.
fe der'rhetbm, az araoasok 6s atvetelek irhnyai konnyen meghatarozna10k.
- A szenely /-nen mondoru 9s a I-rk rovas'ras kutat6nak munnassagaoan alapvetoen n anyolom, nogy csan oet:iraskent, nnen-onnan ielnaszna11,
:e - hasonlosagokon valo arvetelekkel proba lak gazolni lerre...
,ottiknek lrastonener: iorrbair. Arameus, szogo, gorog, srb. Csak formai nasonlosagokban roneno 6rvete.enoen gondokodtan, nombin2lva
eav sor io tevessel. melvenet szinte renvnent virten at a kozt-datoa.
~ z ~ i e s ealnalmazva
n
a 6er:irasonra a takoan hasznalaos modszen.
Olynor pedig meg a hasonlonak mondort je~eksem nason.ltanan 'gazan
eavmasra. Csak ioen ertis keozelo erovei ~ehete szarmaztatasokat
aKtamasztani, az elterbsek mi&rtjeire pedig soha valaszt nem kapunk.
Meg sem pr6bBllhk eredeti forrasok felkutatasaval feltarni ezen IrAsok letrejottenek egyeb lehettisegeitl - Az ontorvenyiiseg nyelvi alapjain, a rokon lrasok azonos jeleinek azonos jelentesu "nyelvi keresztprobaival" - pedig v6gkepp nem.
- A kinai kultlirkor szomszedsaga, kozelsege, mint irastort6neti rokonsaa - mindket lras eseteben khzenfekvti lett volna. loaz. ez iov
kozveren: nekem sem ;~rorteszembe. Csak a 'nyomok' v&etiek o&i.
Persze, ehnez a szeke y iras eseteben a nJn - magyar azonossag
.tollenelmi aerronizac:~a" attorherellen fa at a not. Pedio - semmi n:ncs
'bebizonvltva'
a tudomanv altal. csak ld6leaesen 6s Zddio. amio" azt
~ - - - irjabo, n
r; yebbre natolo dredminyek meg nzm cafolj8k.
- Lepesrol lepesre ktottan m no nozeleoo a blzonysagig, minden j j
irAstort6neti adat es irbtort6neti osszefuaaes a hun - maavar nvelvi
azonossigot ertisitette, s a torok nyelv: "&onat
a 'hunng'letr ioron
n8pek'-re rnodos'rotra. Fo ytatoi lettek a hun hagyomanyoknak, nagy
torneoekben ovadtak neounnbe. neoreszeinnbe. Szinte elrorokosodt ~ n n . b eez mar vegeredmeny - vo t . ' ~ zlrastorteneri kutatas kezdelen
csak 'rastonene~iproblemak izgattan, hogy
.. miken1csina1:am. M. legyen
..
a modszerem.
A reszben mar ismert Qsfelismert tijlvQnyszeriisQgekre6s szabilyora alapozva gondoltam vbgig a teendoket, az alkalmazhat6 modszer
eszkozrendszeret, Imely menet kozben az lij felismeresek tiltal is tovabb btiviilt/. Qs az alabbiakban csowrtosftott 'rendszerbe' dllt ossze:
1.I Meg kell vzsganom a n~nolsburgijelrendszen, Bs a 1egkep:eseob
;eei /:kep;elei/ kozul ki kell va asztani nehanyat. Ma:d egy olyan lrastorteneti rndben. melvoen az lrasok kezoeteinek keolele: vannan osszegyii;rve, megkell bizsga n:: nem lelhelo- e fel b&ne valameyik. Ha
igen - akkor a toobi 'szondazo jel" ;elenlQtet is meg k e l keresni ugyanabban az iraskultjraban, egyeltire w a n a ie ek formai azonossagaban.
Igy megtudom, melyik 'kukfirkorben' van-keresnivalom, mert Gonos
d.
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7 IAz irastorteneti kaocsolatok. a ielek akroioniiiaban tukroz6do
nyelvln haniibninet: a labola segit'seg8ve meg kel hat&ozni a nikolso-rcli :e rendszer oei:irassa alakuAsanak helye1 Bs 'oopontja~.
871 Az irastorteneti feitaro munka eredmenvei 6s bizonvltekai alaoian
nep-nk azonosilasa elv6gezneio; kiaak~1asHnak.181rejohbne6 rdgmtilr: lo orajz: nelyszinei Qs tortenet' lo yamala meghatarozhatok. - Mint
161'"k - e modszer seg'lsegevel :gen sok eleodig smeretien aoatol ehel

dbinek h u m u s z i k l az egykor eleven folyamatok zajl6 lnyelvil val6sC
gat.
Regeszet ez - a javBb61i - 'Nyelvregeszet', melynek "alapbizonylata"
a nyeiveket hordoz6 irasjelek rendszere Qstortheti kapcsolatrendszere.
- Osszefoglalva nyugodtan leirhatjuk az alabbi deiinicibt:
Egy eredeti lras jelrendszere olyan kulonleges etno- regeszeti 4s
torteneti adatrendszer legybenl, mely huen tukrozi 16trejottenek szellemi es egyeb korulm6nyeit, s alkot6 anyaga - az egykor beszblt 6s
'Iathato nyelv'.
A 'tekneus' jelcsaled
Az 'okinai tekndsV-kentismert piktogrammbol a nikolsburgi lsz6kelyl
rovAslras abc jeleinek mintegy harmada szarmazik.
Az osi kozmol6giankat megszemeiyesR6 teknds rajzanak vonalaibbl,
a kozmol6giai szemlelet, vaiamint a testtajak szerinti 'Teldarabolbaval"
olyan szoiras 18s fogaiom-/ jeleket hozott letre az alkot6, melyek e
szemlelet rajzokban val6 megjelenitesevel teijesen rij jeleket alkottak. E
jeiekbol azutan akroioni~valbetu 19s szotag-I ires joa letre, igy a hasznfilatban levo egyeb jelek szima is csokkent. Kesobb - lrisrendszerunk
mas reszeivel - alapul 8s mintaul szolgalt az otorok lrashoz.
Hasonloan jelentos szerepet tolt be e piktogramm a klnai iras 6s
kutUra, de az otorok iras tortenetbben is. Mindharom iras szerves rokoni kapcsolatban van egymfissal, mely kulonosen kozeli - lrasunk es a
klnai lras kozott. Ez nemcsak az irasokban elofordul6azonos jelentesu
jelekben - mint elsofokri atvetelekben, hanem a teknos piktogrammjab61 azonos technikai modon: 'ieldarabolo kivonatolassal' alkotott ielekben testesul meg.
Korai irbtorteneti emlekeink - amennyiben fennmaradtak fapAlcik.5kon, esetleg csontokon az elmlilt Bvezredek utan, Ugy nagy val6szlnuseggel a korai klnai IKu-wen 8s Jinl irbtorteneti anyagbol kell szakavatottan elkulonlteni. Minden esetre a klnai ires Ibtrejottenek folyamat8rbl
nem is esett szo.
Az irastorteneti kutatb, a korulmenyek 6s osszefuggesek vizsgilata,
a nikolsburgi jelrendszer nyelvi alapokon torten6 felt6rasaval olyan
nagyivu dstorteneti "gerincvonalat" igazol, merit iel az Bvezredekbe sulyedt homilybbl, melyre irott forrasok reszben nincsenekvagy azonosithatatlanok, s amely magyarazatot ad a hun-magyar azonossag kerdbsere. Valamint arra, amit LBsz16 Gyula igy fogalmazott meg:
"EgyBbkent is meggondolando jelensbgek merijlnek fel Arphd magyarjainak regeszeti leleteivel kapcsolatban. A Karpat-medenceben biztosan keltezhetok lbborrel valb temetkezeseik Qs elegendo nyugati 6s
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- Igy kerult elsdk kozt a kezembe: Th. W. Dancel: "Die Anfange der
Schrift" c. konyve ILeipzig 19291, melynek anyagat v6giglapova, a
XXXV. szemleltetd tabIan megpillantottam a teknds piktogrammja a 6.
sorszAm felett:

- Lattam, hogy a teknd kowanala 8s a tekndn kivuli lebak alkotjak a
nlkolsburgi eW = u jeiet; de benne volt a piktogrammban az us jel is, 4s
tovabbi jeleket, majd btorok 4s klnai jeleket is tudtam a piktogrammbirl
szbrmaztatni. Az, hogy a klnai iras nehany jele beldle szCmazik, nem
volt eidttem titok, mertolvastam mar rola. Tehat a jelalkot6s mddszerenek technikaja egyezett az oklnai jelek szarmaztattt8saval. Nehany jeinek mgton tudtam a jelentesbt - es orommel nyugtaam, hogy a jelek
hangertekuket akrof6nlaval kaptak. Mas jeieknek viszont nem tudtam
eredeti jelenteset Qsmegdobbenve konstataltam, hogy mikozben kinai
irastorteneti ismereteim kezdtek elm6lyulni, milyen keveset is tudok a
tekn6s
piktogrammj8r61 s
magar61 a
tekndsrdl.
- Nyelviinkben a 'tekne', 'tekene' torok j6vevbnysz6. Oszmdnliban a
tekndsbbka: kaplumbaga, mely szdban a'kap' sz6td jelentbse: kopeny,
edeny, t61. A b6ka: kara kurbaga - vagyis: 'fekete udvarl6b6ka'. /Nyelvunkben is: kurizalni = udvarolni. frehat az Oz tlpusb oszmanli bbka:
baga. Az dtorokben: baqa. 1A.von Gabain: Akturkische Grammatik
1950. Otto Harrasovitz, Leipzigl
Nyilvanvalo, hogy beka szavunk az otorokbiil szarmazik.
gs most n6zzuk k~ilonbozdlsinol6gusl szerziik v6lemenyet a tekndsrdl:
Wolfram Eberhard: "A Dictyonaly of Chinese Symbols" c. konyve
294-295. oldalan:
"A kinai tekn6s mlnden ldtiben magymertekben szimb6likus teremtmany. A szolbmondas 'Elrejtett titkai - Qgnek 6s - foldnek' elterjedt

-

-
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,

Tovabba irja Eberhard, hogy a teknds tekndje a nagyon korai iddkben a mennyboit hasonlata, also korongja lpBnc6Ija.l pedig a foldnek.
Egyijtt a kettd, mintegy m6sa a kozmosznak, 6s a teknd rajzolaiait
jbslhban hasznaltak. Ezen klvul hdse a penz legendajhnak. SegRd,
thmogato - az elsd csaszirnak a Sarga-foly6 szabalyozAsahoz; barmikor rend az universumban. Az Blland6sag 6s Blihatatossag szimb6luma.
S befejezdleg: "De a tekn6s bizonyos szempontb61 erkolcstelen teremtmeny is. Amint a nem hlmnem0 teknasoknek a hiedelem szerint
klgyo tarsak kellenek. Igy a teknds egyutt van rajzolva a kigy6va1, mint
Bszak teremtm6nye.
" Wolfram Eberhard: "Lexikon chineischer Symbole" c. n6met nyelv0
konyveben m6g biivebb ismereteket kapunk a tekndsrdl: "A teknds sz6
tabu lett, helyette az ember " a sotbt harcos"-t mondta."

-

-

-

Tehht Woliram gberhardt61megtudtuk:
a.1 Ndsteny teknosrol van sz6.
b.1 Ez a teknds: '6szak teremtenye'.
c.1 "Sotet harcos". 0s tabu a kiejtbse a szonak.
d.1 Masa a kozmosznak. egnek es a foldnek.
Bernhard Karlgren: " S c h i i und Sprache der Chineisen"-ben irja:
"Fu-hi, az egyik legendas csaszara az okornak. Balra a nyolc jel, a
pa-kua, vdzat kkepezi az I KING-nek. Minden a trigramm szerint meghatarozta a dolgokat 6s az adottsagokat houarendezte. A kua /kutya/
tarsitva lesz a sarkanylbval, Bg dBI, kesoosz, sotetvoros, stb. A teknosbeka masa a komosznak; tekniije kepezi modelqet: alul negyszogletes,
ielul gombolyll tokpancel. Az okinai szemlelet szerint a fold negyzetes,
az eg gombijlyu. "A kinai lrBsr61: "Eredete 5s korai tortenete a kinai
irasnak a nkep beszedenek legendaiba van szove. Az ilsregi, regm~ilt
aranyidbben, felmerult egy kulonleges szimbolumokkal hatara rajzolt
sarkanylo a Sbrga-foly6b61Qskinyilatkoztatta Fu-hinek az oskor legendas csaszCAnak. Ily modon kerijlt birtokaba minden mitikus jelnek 6s
rajiolta fel e jeleket a nagylir."
Majd arrol ir Karlgren, hogy a kinai hagyomany a korai idok uralkodbihoz koti az Ires kezdetet. Olvan uralkod6khoz. akik ideoenek voltak.
nem kinalak.
- Tehit idegenek honositottik meg Kindban az l r b t /kepir&st/, akik
eszakrol, a Sarga-ioly6n at jottek. Hogy klk voltak, nem tunik el6 a
hagyominyb61. Feltunti, hogy az okinal szemlelet szerint a fold negyzetes, a raborulo Qgbolt gombolyu.
Ez geometriai es szemleletbeli keptelensegnek tunik, s csak az magyarazhatja, hogy a kinaiak szemleletet meghatarozta mflvelt foldjeik
szabalyos mertani alakzata. A ioldet is csak lgy tudtik elkepzelni. A
szem altal meghaterozott szemlelet, mint nyelvalakitir tenyezo - elsodleges. Nyelvunkben is sok ilyen fordul elo, mely tortenelmi regmdltunkat, 'eghitunket' kiabava: "Adja Eg, hogy ligy legyen!" "Elvette az gg";
"szeles Ege alatt"; "nagy Eg" - "szeles ez fold kereken", 6s lehetne
folytatni. Eszerint a fold: szeles es kerek; az Eg pedig: szeles es nagy;
valamint: magas. "Magassagos Egl"
Zolnai Bela: "A lathato nyelv" c. konyveben IBp. 19261 foglalkozott
ezzel az iraskutatassal alapvetoen iontos anyaggal. Hadd idezzem a
legfontosabbakat:
"Az iras eredetQre visszamenve azonban magat a kep-abrkzoiast, a
"kepirist" talaljuk, amely erzelmi es szemleleti anyagban sokkal gazdagabb volt, mert az egyes hangok szimboliltus jelzese helyett magukat a
kepzeteket vizolta sematikusan vagy egyenesen a termeszet alakjait
utanozta grafikus, szines eszkozokkel.
Ez az 6si iris m6g a vallisos gondolatviligban 61. Az lrott gond;lat
kepszeru, monument6lis alakban jelenik meg, mintegy orokkQval6sag
szamCa kesziil Qs nem annyira kozlo eszkoz, mint inkabb once[: testet
olto ige. A metafizikus kepzeletkorbtil szabadulva az iras fokozatosan
halad az absztrakcio fel6. A mai betuformdk vizsgalatanal eleve sz6molnunk kell ezzel a szintelenkedesifoiyamattal".

-

- A '7ekneus jelcsalad" jeleinek tartalmi feltarasa nem ment konnyen.
Hittem abban, hogy valami hagyomanynak kellett leteznie, mely egykor
torvenyszeriien meghatarozta, melyik jel epp onnan lett kialakitva, kivonatolva, ahonnan.
Igy vettem masodszor is kezbe Karl Faulmann: "lllustrierte Geschichte der SchriitsNVien, Pest. Leipzig 1 8 8 0 1 ~konyvet,
.
melyben a legiontosabb - eddig nem is gondolt - eligazitast megtalaltam. Ez pedig a
Kinai, a Mongol es a Kelet-Azsiai Szelrozsa targyalasa. - De, mikent a
jelcikkek, ennek targyalasa 112 oldall sem fer bele e rovid ismerteto
jellegn irasba. A teljes anyag mar 300 oldal terjedelmii, es meg mindeg
nincs befejezve. Amikor meglattam a Kelet-Azsiai es a Mongol Szelrozsa teknoseit, akkor igen meglepodtem, mivel e teknosok fejjel lefele as
del fele tajolva alinak. Ugyanakkor rogton lattam azt is, hogy a kinai
'tiiz' es az eszaki ieiebol kepzett 'es6' llevegoegbiil hull6 vizl piktogrammja is fejjel lefele: del fele all6 teknosbol lett kivonatolva. Ez a
vilagon egyetlen fejjel lefele a116 piktogramm. A mi teknosijnk feijel
foIie18, normalis helyzetben All, hattal Qszaknak, fejjel dB1 fele. Hatara
van forditva, s a piktogramm belso vonalai a tekntis also panceuanak
termeszetes rajzolatai.
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A Mongol es a Kelet-Azsiai Szelrozsak eseteben csak a hagyomanyokkal j61 megorzott - es kozmologiank altal meghatarozott - testtaji
kivonatolas van szovegesen jelolve. Melyik rbszebol melyik jelet kell
kivonatolni. $s a jelek rendre megfelelnek a piktogramm vonalainak 6s
nyelvunk akrofoniajaval kepzett hangertekeiknekl:
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l e g = eg

p p - a t

1

...? i

K.ve~e.a mogos /magas/, mely lrhunnban egyez k 2 KU.WEN n'na'
okepiras ke1csjcsL 'hegy' .elolesevel. A n'nai lras sz'nten 'negy, domo'
je!olesevel /es me letre ne1 .ab 1epeseve.l nepezi a 'magas' je el kesobb.

A tobbi jel - kivetel nelkul megfelel a szelrozsak szoveges jeloleseneki
- Kell ennel tokeletesebb jelszarmaztatasi, irastorteneti Iestortenetil
bizonyitek?
Kulonosen azok a kivonatolt jelek igazoljak, melyek a Kelet-Azsiai
Szelrozsa jelei, s a teknosnek a szelrozsaban megjelolt reszenel a
jelzett helyen lev6 'helyi' vagy maskeppen: periferikus vonalak vesznek csak reszt a jel rajzanak alakitasaban.
Mivel e terjedelemben nincs lehetosegem jelcikekben ioglalkozni
minden jellel, par fontos megjegyzest azert mindegyik jelhez fu"zok:
Tuz 6s del jele, a kozepso meghosszabbitott termeszetes vonalaibol
allnak. Mint emlitettem, ezek /mint a hatso labaknal es a nyilvesszo
alatt is1 a teknos also panceljan levo termeszetes vonalak.
A tuz, mivel a dellel, a deli irannyal egyutl van a szelrozsaban, a Nap
tiizet jelenti. Kulonosen jol lathato ez majd az turk Szelrozsanal, ahol
irbjelkent is egyutl van a Nap 6s a deI=gun, gunes, guney /=Nap, dell
emlitve. De errrol kesobb.
DeI szavunk pedig a fentiek alapjan lSgy tunik. kozvetlen egy protomongo1 duli sz6bo1, es nem a 'dill?. 'duI' csuvasos torok szobol eredezik. Ezt bizonyitja a meglevo Dulin csaladnevunk is.
Nyugat jelunk a teknos altal a 'kerek vilag'-ot abrizolo nyugati felteke. A teknos teknojenek nyugati fele. Nyelvijnkben a 'nyugat'a Nap
nyugvasanak iranyat jeloli, a napnyugatot.
Jo szavunk osi folyolviz/ jelentesij. Foly6vizet, kisebbfolyokat neveztek el, de csak a Dunatol keletre eso reszQn a Karpit-medencenek:
Tapio, Sajo, Hejo, Joszb, Berettyo, MQregjoIErdelybenI, stb. trdekes
moson - tehat a Dunat61 rnyugatra eso, es Attila halala utan teljesen a
german nepek kezere kerult teruleten ligy DeI-Erdelyben is1hianyzanak
a 'j6'-val kepzett folybnevek, - mig a gepidak kozponti teruletenek szamito Delkelet-Alfoldon, valamint attol eszakra, a "Tiszan-innen", b a r fgy
soha nem nevezzuU jelen vannak. De ott vannak a Mezoseg szelen is,
a Csigla-mezovel hataros reszeken is. Ugy tunik tehat, hogy a szekelyek a gepidak partjara allt hunok, akik a 'german-part' gyozelme utan
a gepidak altal birtokolt teruleten telepultek le. A 'jo' nevu folyok e
tenynek legfontosabb bizonyitekai. Itt ok adtak a foly6k neveit. A jel: a
kozepso fovonalnak a hatso "viz feloli lab" iranyaba indulo termeszetes
vonalig tarto Qs e l i b fele indulo vonallal alkotott rajza.
Az eszak jele a teknos harom eszaki periferikus vonalreszebol a11
ossze: A bal hats6 lab fele tarto vonal; a kozepso fovonal, innen a
tekno Qszaki vegzodeseig tart6 vonalresze; a tekno szelenek a kozepvonalt61 a jobb hMso lab vonaiaig tarto resze. Mesteri elkepzelese az
'eszak' jelolesenek. Ha az igy kepzett jelet megfigyeljuk. Iatjuk, hogy az
also es a felso vonala nem parhuzamos egymassal, s az also vonala
kisse hitrebb vegzodik, mint a felso ket vonal talalkozasa. Csak, es
csak igy kepezheto ez a jel. Mashogy nem. Csak a fejjel felfele i l l 6
teknos rajzabl. A jel a Jin-kori joscsontokon is ott talalhato. Ciklikus jel
a kinai irastortenetben. Betuirassa alakult iresunkban mar nem volt rb
szukseg, igy kesobb az 0-hang je1oIesBre szolgalt a nikolsburgi bbcben. Houajarulhatott az is e hangertek jelolesenek "elnyeresehez",
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hogy io laoiais hangz6v61toz6s ment vbgbe nyelvinkben. Eknor mar
eredeli :elenleset a je nen nem smernettok, es "' hangot .e.olhetett e jet
is. lTalan.1
tszak szavunk eredeti jelentese: Qj-szak. A fennyel a Nappai ellentetes - sotetseg - iranya Az ei pedig nyelvtink reg1 allapotban:
'i'-nek hangzott.
A Mongol Szelrozsa is tobb jelunk szarmaztatbi genealogiajat orizte
meg. Kulonosen fontos ezek kozul a 'leg', azaz: eg jele. Ez a jel is csak
a baloldali tekno, 8s a bal elso l i b fele men6 termeszetes vonal rajzC
bol szarmaztathato. Ezt boritottak le 'eaboltozatk6nt'. maid a rovokes a
03ltozatot egyenes vonaakka szoglet~silette.Igy nonnyebo volt vesni,
men nem volt benne a fa szal;ranyaval egyezo vonalresz. Szarmazasarol ar- nod n a ab iele meno oelso vonal, me ye1 a la aban a b a ~ oaalso
vonallal parhuzanosan vestek, vagy r6ttak a faba. Nyelveszeink szerint
'Qg' szavunk 'Ieg'szavunkbtrl jott letre - rbvidulessel. Ezt az irastortenet
is teljes mertekben igazolja. /Mint sok mas megallapitfistd is myelvtudomanyunknak.1 A jel veghangzo hangerteku. A nikolsburgi abc-ben le
van irva a jel jelentese, mivel kiejtesi segedhangkent ott maradt a 'g'
elott az 'e' maganhangzo. Ugyanez a helyzet eb-kent jelolt jeliinknel is.
Azt hiszem, sok kozuk van ahhoz, hogy az bbc vegigmondasakor
egyes massalhangzohoz 6-hangot ejMnk, pld.: be, c6, dB, stb.
Fold jelunk: a teknos teljes also pancelja, de mivel hatara van fordRva a teknos, igy ebben a helyzetben ez a fel-so. Azt hiszem, ez a 'fel-'
kapott egy becezo kicsinyito kepztit: fel-d, azaz: felhocske. Ez a jelentese 'fold' szavunknak. Attila nepBto1 a mai nemet nyelvig is eljutott
valtozatlan formaban: das Feld = fold. A teknos also pancbljanak
hosszanti es kozepso ezt keresztezb termeszetes rajza x jelolesse valtoz,ott, hogy a f a sziliranyaval ne essen egyik vonal sem egybe.
Ud jelijnk a nikolsburgi abc-ben a tekniis gombolyu teknoje, a teknos
negy, a tekno a101 kint lev6 Iabaval. A jelalkoto szemlelete ezzel azt
jelolte, hogy itt csak a kulso labak Ialtszanak, a hasa alji pincelon lev6
rajzolatok nem. Tehat itt a gombolyij felso teknorol van szo, az Qgboltozatrol, a vallasi ertelemben vett: 'menny3-rol, mely szavunkat altalC
ban irani szavakkal hozzak kapcsolatba. A finnugor nyelvekben a magyaron kivul csak a mordvin nyelvben letezik e jovevenysz6, melyet
nepunktol vehettek at. Az udlvl szo 6torbk eredetu: " id - senden, entkommen lassen, verlassen; modales Hillsverb: lassen "teerltet -, gonder
-, kacir" Jelentese: kuld, megszabadul - megmenekulni hagy, elhagy.
stb. E szoval azonos tovu sz6: "iduq ldas vom Himmel geschickte,
daher:/ heilig "mukkades" Tehat: iduq laz eg reszere tortent, ez8rt:I
szent /A. von Gabain: Altturkische GrammatiW
Tehat udlvl szavunk jelentese: megszabadul, megmenekul, 1ezert:I
szent.
A teknost atfitfriro nvilvesszot celoke szavunkkal azonositottam. melvet
smereten eredeLnek tart nye.vtudgmanyunn. lsmert meg cseoke
a akja : s A 'cse' a kinai nyelvben iaagat ;elen[. Tenat cse-.oke lcse-lewk e t ? ~'ag-lij~e'.Ioagacska, azaz: nyl vessza a jelentese. Nyelvhkben a
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cs hangvaltozas mehetett vegbe, mely nem terjedt ki egesz nepiinkre.
meri ma is ismerik 'cseloke'-kent is. A szo elso lele tehat kkinai joveven szo nyelviinkben. Ma jelentese: bot, husang, pozna.
Zrdekes modon irastBrt6netileg egyetlen kinai nyilvessz6 jel6lessel
nem azonos jeliink /B.Karlgern nr. 301,334, 378, 413,450, 560, 1007,
1206.1 Grammata Serica Recensal Hanem:

I

262 stick
hot, palca
rud, fadarabl

r

C

1019 bamboo
shoot
bambusz
Id ?

1109 lance
/Iandzsa/

A '16' ielentest Kararen 1019 st. .ielenek Eric Grinstead tulaidonitia.
. .
/Guide i o archaic ~ h h e s escript1
Tehst nyilvanval6, hogy mindkbt jelentes benne lehet jelunkben:
nr.2M es 1019.:

4

ce-lewke
, ce-loke
Az otorijk Msban a jel hangerteke: oq, uq, qo, qu. A jel jelentese:
nyil.

4

4

oq=nyil
9s
Az is nyilvanvalonak tunik, hogy 'c6l'szavunk sem a n8met 'Ziel'-bdl
szarmazik, hanem az itvetel irinya forditott:
c e c l = cel, ceI
A teknosb6l meg tovabbi jeleink is szarmaznak:

Szeles jelunk a fold es Qg szelei kozti t6volsagot hatarozzak meg. A
teknos teknojenek iuggoleges vonala, egykori 'vilagS-unkszelei kozti
atmero.

I

sel-es
szel-es
A szo tove: 'szel' Szele valaminek. Hatara, vege, hata~onala.A k6t
sz61, vBg, hatdN0nal kozti r6sz a: szelesseg. Nyelvunkben eredetileg
'sz' hang nem volt, csak 's'. Tehat a a'6l' 'sei' volt. A szeles ezek
szerint: 'sel-es', seles. Mivel az otorok lrasba mar 'sz' hangertekkel
ker~iltat, az sz hangvaltozb nyelviinkben igen regen vebemehetett. A
kinai irastortenetben is egyik jelentese hasonloan Brtelmezheto Kyril
Ryk feldolgozishan. IL'idiot chinois: nr. 541
all+%

+ +
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Jelentese a 'tiz' szamneven kiviil: egesz, teijes, altalanos kiterjedes,
terjedelm 6s rend.
Valoban, mi is sokszor mondjuk: teljes sz6lessbgbben, egesz szblessegeben, eg6sz te jedelmeben v.minek.
Nogy, nagy szavunk szarmaztatasa, erimol6giija bizonytalan. A jele
nem: A teknos jobboldali tekntiszele a kozepvonalt61 az also koz6pvonalig. TikorkBpe, tukor-jelol8se leg, Bg jeliinknek, mivel ez is az eget
jeloli an6lkiil, hogy a jobb els6 lab fel6 men6 vonal is jeloive volna.

) nogyu, nagy
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"Nagy cgl otthon felejtettem.... ..., elloptak..., stb. Minden esetben.
valami eltire nem latott, varatlan, sorsszerlren bekovetkez6 dologgal
kapcsolatos e "k~szolas":Nagy 6gl
Mikbnt szinten az '6 ' el kapcsolatos: Adja cg, hogy bgy legyen.
Elvette az 6g. 6g adta,
elvette. Eg'tudja ...
"Nagy t g l " - Az emberto1 fiiggelten, folotte a116 van itt megszemelyesitve, aki hozzink kepest hatalmas, nagy; hatalma vbgtelen.
A megszemelyesitett - maga az - tg.
Ez a nagysag, hatalmassag, a
megszolitott 6s a megsz6lit6 kozott lev6 osszemerhetetlensbgben teljesedik ki. A 'nagy3-sagitt nem ember1 mertek. Vallasi fogalom. A iegkozelebb hozza megis a nagyonnagy-hatalm13ember 911, aki Qlet Bs halal
ura. Ez a nagysag a szemelynek szinte "isten? hasonlosagot adlhatl.
A kinai lrastortenetbe is fellelheto valoszinCi, hogy idsszakos jovevbnyjelkbnt 'honositva', men a fel fo16 az eget jelkepezii vonalat hbztak:

gg
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\r 1218i great lnagyl Karlgeren: G.S.R
Az otorok ires valtozatlan hangertekkei vette at a jelet, mikent a szQe s jelel is. Valoszinuleg dsvallasi tanalmi hagyomanya, vagy jelenlete
I?/ miatt. A kinai lrastortenetben a iel Yelbukkanasa" a Chou II. idoszakhnn tiirt6nt H21Bi nr. Grammata Serica Recensal
Sen-u, Senyo ISan-jul jele egyike volt azon jeleknek, melyet "szondazmelnek neveztem el, mivel senitsegukkel akartam mentalaini azon
irask;ltbrat, melyben, vagy meliyel roLns8got mutathat i i i lrkunk. A
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jel jelentesenek megfejtese sajatosan kulonos gondot okozott: A nikolsburgi 6bc-ben jelolese: us, mely legkorabbi latinbetijs osi irasunkban
'0s' szavunk korabeli hangalakjaval azonos, de a jel hangerteke: 's'. Az
egyetlen massalhangzot 'el010 betii,.mely el6 'u' maganhangzo keriiit kiejtesi segedhangkent. I! n legalabbls annak gondoltam egy ideig.

0
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Egy reggel - 1990. marc'us 16-an - tamadr egy gondolatom. Harom
vonalat kuldna lo ;eluent rajzoltam Is egymas melle:

Igy jobbrol balra olvasva a kepjeleket: nagy szeles eg. De ekkor mar
fulottam is a konyvespolchoz, mert tudtam: a 'nagy szeles 6g3- a hun
fofejedelem, a san ju cimenek a kinaiak bltal felje yzett tartalmi meghat i r o z b a l "Alattvalol eltitt mint az Eg fia, mint az g hasonmasa jelenik
meg. Egy kinai feljegyzbs szerint az dzsiai hunok fejedelmuket az "cg
fianak" hlvtak s fejedelmi cimenek, a san/ju sz6nak is tulajdonkeppen
az a jelentese, hogy "nagy" es "szeles", mivel az eg, melyet jelkepez,
ilyen". INemeth Gyula: "Attila 6s hunjai" 114.old.l
Csodaldozom, hcigy a kutat6k kozul senki nem vette eszre: csak a
mi nyelviinkon "sz8lesw 6s "nagy" az Bg. E ligatljris jelosszevonis
szerint "flaw" "sz&les", mert a ielosszevonis a teknos termeszetes
rajzolat8flakezimmetr;b:dba van zawa s ez megegyezin a kinaan adal
egynor lein fejegyzessel. E ligatirra ieloontasanan olvasatat :egyeztek
fel.
A mi nyelvhnkben viszont a "szeles" mindeg megelijzi a tobbi ]elz6tt,
tehat: "szeles nagy 6g". De mivel szerepel a feljegyzesben meg egy
k~tetel:"mivel az eg, melyet jelkepez, ilyen." - rogton Brzi az ember
moootte a kbrdoszot: milven? - Cs. m~vela'szeles' 8s a 'naav' tulaidons i $ e l z ~ j eaz 'Cg'-nek, n&mleg m 6 d o s ~a. tartalom, amir a kpir&je ek
nem tudnak kfeiezn;: Mlyen? - 'Szees nagy egj'! Valam mag nus
tisztelet bsi nvel\;i ize van a kefeiezbsbe ziwa, melvbol az 'Eo' birodalminak hatalma s-garzik, a szairalis ura kodoe. ~ i : n t e1at;ufaz elone
megha:lo, toldre szegzen tekintetii aallvalonat.
"Az Kg fia" vegtelen goggel nezett le avilhgra. Ugy Qrezte , amit csak
Iat. mind az ove. Az isteni kivalasztottsia es a maoas kuldetes ioaan
migaenak tekintette az egesz vilagot."
"Satra a mindenseg kozepe, birodalma pedig kepzeletben atfogla a
m~ndenseget."/Attila es hunjail
- Hogyan lesz a Sanlju, vagy Senyo a 'Sfeles nagy egS'-bol? A
feladat igen egyszerii.
A fejedelmi cim k~alakulasanakkoraban - mely regebbi lehet irasleleneI hamgajanall- meg nyelvunkben nem volt 'sz' hang, csak 's'. Valahogy igy hangozhatott e cim, vagy megszolitas:

E

-

seles nogylul lllegu

-

."

E kifejezes rendkivul hosszli, ezeri rnegszuletett a talan legosibb rovidites:
seles nogylul lllegil = senlii

=

senyu

=

senyo

lgazolja ezt regi katonai rangjaink roviditesi formaja, melyekben mindig ott talalthato a 'zarhang' is: hadnagy = hgy.; szazados = szds.;
ornagy = ogy.; s a leg6jabb korban: a parancsnok = pk. Ez szinten csak
egyedul a mi nyelvunkre jellemzo.
A jelnek a nikolsburgi jelrendszerben 'us'-kent jelolt hangertekeben
tehat benne van a senli, senyo akrofoniaja, valamint az 'us', azaz: '6s'
szavuvk. lus = is = osl
Az Eg fia, a 'szeles nagy egu' egyben tehat '0s' is. 0s-eg. Egy masik
nepr6szunk, amelyik tovabb tartozkodott a klnai szomszedsagban, az
'Eg'-et mar kinaiul A'ienl 'tent-nek mondta, az '0s-eg'-et: 'is-ten'-nek.
Valoszinfileg ez a 'ten' keriilt at a kesohun korszakban a torok nepek
'ten-ri'szavaba. Tenri. Tengri.
Amelyik nepnel a hun iofejedelem irasjele elofordul, az megbizhato
jslzoje etnikai mivoltuknak, valarnint hun nyelvuknek, - mivel torok nyelvii irisban e jel nem iordul e16. Etnikai jelzo arteke van.
Egek jelunk eredeti iormaja nem mas, mint a teknos ket oldalvonalanak, ket egenek egymasba tolba, egyrnasba rovba:

SI

IUeg es nagy Iegl

Ez a jel a jeniszeji 6turk jelrendszerben is 'e' hang6rieku.
KesBbb - az 'egek' egyik egenek csak jelolve van a keresziezod6se.
Ezt ismerjuk a kesei, IKarpat-medenceil irasunkban:

2 --$I
Az osi kultlirankban, eg-hitijnkben meglevo "tobbretegfi eg" Ir6jele.
Ma is ismeri nyelvunltben a ltobbnyire kellemetlenseggel kapcsolatosl
kiszolas: "Egek ura...!" Az otorok irasba valtozatlan hangertekiinkkel
kerult at. Odal loldall jele lrasunknak: a teknos oldala. A horizont, a
c, v~lag
. . vege" osi kozmologiank szerint. Ahol az eg a folddel egybeer.
Jelolese mesteri. Az egyetlen lehetseges es tokeletes jelolesi mod.
Nem teljesen korbe, mert akkor mar mast, - a ktizbezari teruletet: a
ioldet jelolne, - de megis ligy, hogy korbe kell erteni: a teljes horizontot.

d
"1372 u.11448 k.: karyay es oldaly ez vilagnak vegere lattatik vala
teryedny" Az idezet telitalalat. /A magyar szokincs iinnugor elernei
498.01d.l Tovabba: "N. oda, oda, 6dal" IugyanoW. A sz6 kis hangalaki
elteressel a vogulban es az osztyakban is egyeztetheto. Egyetlen mas
'Yinnugor" rokon nyelvben sincs a mienkkel azonos ,vil.g
vege" jelentese. A legsajatosabb jeleink egyike.

'Ly' hangertekii jellink: a teknos teknoje 6s az also pinceljan a jobb
elso Iaba iele rneno termeszetes vonal. Azt hiszem, akkor jarunk el
helyesen, ha az "el61 levo" fogalmabol indulunk el.

0
v

"elso 'der. die, das erste. Vorder-': elul hsz. 'voran.. vorn'. L. eav."
-, /A
magyar szokncs Inn-gor eleme' 149.0.d.1
Eqy szav~nkerede~re enlese 'ez t i ' vo I, s csupar, kesoob es mas
nevm-assal valo szoros kapcsolata folyian legy s mas, egymasl kapta a
'lcetto kozill
az elso.
- - ~
~~.eovik'
~ - ,,ielentiist
- - ...
.
. IPAIS.
. . ..- . i.h.1."
2. Ta an a2 e -: elo. 'vorderte, Voroeres' szobol 11. el5 a.ar deetneze:! alir naloaassa . Az l'qy .ianava tozisro 1 BARCZI, hlon 120.
Az eav eredeti ielentese 'eliii.levti'.-ma~d 'orimus'es 'unus' lehetett." /A
magfir szokinds f~nnugorelemei 1'41-1'42:oldl
Mas sa~atsagokviszont qyorsan halvanvodnak, is^ a lv-nek haqvomanyos lj-szeiu ejtese," iBarczi ~ e z a : ' A magyai nyklv eletrqza
380
- old1
~
- Ugy tunik, hogy valamilyen - 'elje, elye'. ljy helyi nyelvi Aajszolas?
sajatos kiejtese nepreszunknek?l hangzovallozas adta a jel hangerteket. A pontosan igazolhato, hangtartenetileg is kiiogastalan "akroitmiak
utan nem taliom teljesen hianytalannak e hangertek bizonyitast. Teny,
hogy 'ly' hang nyelveszeink szerint osidiiktol kezdve volt a nyelvunkben.
Kobakja, feje a teknosnek rombusz alaltlj, s ez a szekely rovbiras
'k' hangertekg jele:
~

~

A 'kobak'sz6t nyelveszeink a kunok nyelvebol torteno atvetelnek tartjak, mely torok nyelv a torok nyelvek 'kipcsak' agahoz tartozod.
- Nos ljgy tunik, hogy nyelvunkbe 6torok lvagy koztorok?l szokent
kerulhetett, s igen regi idokben:
"kabak IKopf-1 Schnuppenb a s 1 kiri" /A. von Gabain: Altturkische
..
Grammatik 19501
Nyelvunkben valoszinusitheto hangfejlod6se: kabak - kabak - kobak
- lehetett. Ikabakosokl
Gyanitottam, hogy a nonem jelolesere szolgal a nonemu teknosnel,
mert ialrajzainkon a noi nemiszerv rajzakent ismert, azt hiszem a mai
teljes magyar nyelvieruleten.
Keresni kezdtem e jelolesnek elormenyet, eredetet, s legnagyobb
meglepetesemre az urali - irbit-palti sziklarajzok nonernu alakjain leltern
meg:

A nonemil alakoknak a feie: a rombusz. a himnemueke oedia kerek.
nor. &an
~eknosleje 8s i z 'roll-pani sz'klara;zok noa.ak;a~nGka ie.8
romousz. Masutt seno nem lellem le. a nonemuseg ilyeniorma :eloleset. Meglepetesem fokoz6dott, amikor tovabb kutatva eredetet, a rombuszt a sumer okeoirasban talaltam mea! - 'oenisz' ielentessel. Eszerint
a z i r a ' sziklarajzok nonem~segenekjel6 i s e - nyblvhk6n: 'iasziej'.
Rene Laoat: nr. 396 DUG lpen'su /R. Labat: M a n ~ eD'
l PIGR RAP HIE

a

Tehat az urali, irbit-parti sziklarajzok noalakjainak feje a mi nyelvunk
hasznalatanak sajatsagat tukrozi az i.e. IV.-Ill. evezredbol. Ez nyelvunkben es falrajzainkon maig el6 sajatossag.
- De, nemcsak a noalak feje, - az agyeka is osumir sajatossag:
Rene Labat: nr. 554 GEME iiemmel
V
- A noi agyek rajza. Jelentese: asszony, anya, no.
A kinai okepirasba sumer, urali lirbit-partil es altaji eredetu jelek
sokasaga jutott el egy teljesen kifejlodott piktografiaval rendelkezo nep
altal, s e piktografia - mint a kinai iras elozmenye - a mi osi irasunkban
lukrozodik IKU-KEN lkinai okepirasl jelek sokasagavall a jelenunkbe
vissza. A sumer kerdes ostortenetunk megkerulhetetlen kerdese, az
irastortenetben domini16 erejll. E k u t a t b ezirhnyh bizonyitekait most
v&Iatos kivonatban nincs legetosegem felsorolni. A rendkivbli fontossagti irbit-parti sziklarajzok ismertetesere sem jut leheloseg.
Sumfir - magyar nyelvi azonossagrol viszont sz6 sem lehet.
A hun 6s az 6torok sz6lr6zsa
Miutan a 'tekneus' ielcsal.5d ieleit sikerult feltarn~mint hun. mint o lorbk :r8stbn6neii oloilarol. - leilellen sziinseges e k6t ma,d"em ?.zonos ~ozrnologial'rastonener ra:za:ban s oem-tatn. Sze rozsaban. A
kinai sze rozsival he ysz:ke m:all nncs ehetosegem reszlete ben, v61iozksaban ioglalkozni. Anny:l azonoan meg kel. emliien', nogy a k:nai
csomo'rasoan ne.etre volt a ' 1 2 , nyLgatra
a 'viz'. eszanra az 'eg', delre
. .
a 'fold'.
"A kinai i r i s kialakulasa idejen a dB1 lehetett a foirany. Az Qszak
irasjegye lpeil alapjan Cgy litszik, az elso kinai irastuddk "hata mogott"
lehetett a tijekozodas alapja:" IEcsedy lldiko: A kinai allam kezdetei
172.old.I A legregebbi kinai piktogrammok azt mutatjak, hogy a csomoiras utan a 'tiiz' deli iranyba kerult, helyel cseret a 'fold'-del. A 'tiiz' a
fejjel leiel6 allo teknosbol sztmazik, s a jel belso reszei I:
az elso labak
fele tarto termeszetes vonalak lazonosak a mi 'tliz' es 'del' jeleink vonalaival: B. Karlgren: G.S.R.:
~~~

~

A teknos mellett lev6 jelekbol harom Ieso, muvelt fold, ti121j61 lathat6an a teknosbol lett kivonatolva, s a yin-korbol valok. 1i.e. 1800-11001A
viz jele legkozelebb a sumer 'viz3-h@zall:)
Rene Labat: Manuel d' Qpigraphleakkadienne nr. 579

-1
Az 1.e. Ill. sz6zadban a kinai 'vlz' piktogrammja egy teljesen lij jelre
"cser6lodott ki", mely jelben a mi 'j6' jelunket is lathatjuk, mint egyik
alkot6 reszet a iel baloldalan, iobbradiilt heavzetben.
A m ,nunj ?..&rozsank hai :elbbl all: 1:i'ld6lenl, v:z 18szakon1, 6 g
keletenl, fola lnyugalonl 9s a iold es az eg- net .:e zoie:
. sze~esas nagv.
-.
A vlz jele : jo Aolyovizl.

/16F./= 6g

Szeles

-nney

fold

Kozmologiank fogalrnai ma is Blnek nyelvunkben: '4112 6s viz"; "Qg es
fold; "szeles ez fold kereken"; "nagy Ego; "sz6les Qg alatt;" stb. e
Az dturk sz6lrClzsa letere viszonylag keson jottem ra, mivel elsosorban lrasunk ieleinek feltarasat akartam elobb befeiezn~.Eav lzben ielfigyeltem arra; nogy a napnarina" /a Nap jelel azoios hangheknel van
rnegaova az olorok iras 'orrnangti ge' jelenel a mi 't:z', valam:nl 't3z 8s

11

Marpedig: "kun Tag, Sonne, Suden
gun, gunes, cenup" 1A.von
Gabain: Altturkische GrammatiW
Ezek szerint
tehat az otorok 'kun', illetve az oszlanli lljz ti~usljlaiin.
" .
giines jelentese: nap, Nap es del.
Ezek szerint a mi 'tiiz', valamint: 'tiiz es del' jelDnknek'Nap' jelentese
is van. S valoban: " N ~ D
tuze e ~ e t -" mondiuk nem egyszer - nyaron.
Ismel meger6sitest kaitam ahh& a v8.ern6;hynez, n o G a z otoron iras
jelrenaszereoen innabo egy iz!ipusi, mint otorok nyelv!ukrozodin;.
Mea epelesem meq nem fe.ezodot1 be, men van meg 'mapnar &as
jel" az-btorok irasban'nt' 6s 'nd' hangertekkel:

Itt pedig a legedesebb anyanyelvunkon latjuk a "Napkarikak hangertekeinek akrofoniajw:
Nap - Tiiz = nt
es Nap - DeI = nd

lNop-tewzl
INop-dulil

Ekkor mhr tudtam, hogy van ttirk szelrozsa is1 - S annak is ljjabb
bizonvitekara leltem.. hoav
-. eavkori
". irasunk ielrend~zerabenioval tobb
je voit, mint amenny; a nlno sourg' aoc-oen'meg jelen van.
A Nap 'Napkarika' rajzaval toneno ;el0 ese az a t8;i szin1ara:zonon at
vezet a k:na az otoron irhsba. A kina. ;el: B. Kar gren: nr. 404

b 6s c Yin -kor, d Chou I -kori rajz . Az 'a' a modern rajza.

Az 'nt' es 'nd' hanaertekii turk ielek arrol tanuskodnak, hoqy osi kepi-

rbunknak a 'napkarika' is resze lehetett, valamint arrol --& ez tobb
turk jel eseteben is elofordul - hogy a torok jelrendszer alkotasanak
idopontjaban nyelvunk, a hun nyelv meg j61 ismert es hasznalatos volt
az Altai es a Gobi Ikornveken. - valamint a turk ielrendszer osszeAllit6ia
hGn, Giy a nyelvunkeies irasunkat :gen 'smeid ember lehetett.
A teknos pintogramm;abol az alabbi oturk ;ole< szarmaznak:

Minl Ialj~k,a 1;rk 'folo' :elein nincs rajta a tennos also p6flcelianak ket
iovonala. A 'lion' jele pedg konnyeoben roflato ,elle alakult. A Jen'sseiIrasoan Gabain tab.azataban az egy'k 'm' Iiangerteku .e . .ielolese:
miny /id-hely

=

ud - helyl

Vllagosan Iathato, hogy ez a jel azonos a n~kolsburgijelrendszer '0'
hanoertekll ielevel liid-helvl.
, . de ezen a
-- ielen a nvilvesszo is ielolve van
kozgp&n. ~ i napkarikaval
y
van egyiitt,'m/ndkeGo 'm'hangdrtekil. ~ e l jesen vilagos, hogy itl az osvallasl ertelemben vett 'miny' Imennyl szavunk akrotoniaja iidja a jel hangerteket. A meny pedig vallbi hitelemben azonos az 'ud-hely' fogalommal. A torok nepek nem vettek at
nyelvunkbe ezt az oiraninak /osiraninak?l tartotl szot. S a Nap e vallasi
iogalom tartalmiban komoly lisleni?/ jelentbseggel birt.
A turk szelr6zsa tehat a kovetkezo jelekbol 611:
~

~

A kinai szelrozsaban a viz /foly6viz/ nyugati iranyban van, mert nyugatr61 keletre folynak a bovizii nagy kinai ioly6k.
A hun szelrozsaban eszaki iranyban van a viz/folyoviz/, mivel eszaki
iranyban voltak a bovizli sziberiai folydk, iolyamok.
A tiirk szelr6zsaban is eszakra van a viz, de ez mar elter a hun-kinai
kozos 'folyoviz' ertelmezestol, mert mar csak bovizu forrast jelent.
- A szelrozsak feliarasanak modszeitani jelentosege abban van,
hogy az azonos jelentesii jeleket a jelek fogalmainak akrofoniai 6s
jelszarmaztatbai alapjan ossze lehet vetn1;- a hun, az oturk 8s a kinai
irasjelekjelentesuk, szarmaztatisuk alapjan egymast ellemorzik, hitelecitik
u,..,..

A teveoes logelosege igy szinle kizan.
A jelekrol minden enyegesel - les alral~k; a jelefier haszna 6 nepakrol, egymashoz valo viszonv~kro: tonene rnukro. s 'qen
- sok, mas :!on
fel n G tarhato adathoz juthnW - megtudunk.

A 'napkarikak' nem a teknosbol szarmaznak, azok utolag kerultek
jelentes-Qrtelmezes azonossaga folytan kapcsolatba a turk szelrozsC
val. A kok jele rovastechnikai okok miatt nyerte el vegso alakjat; igy
mar csak konnyebben rbhatol egyenes vonalakbol all, melyek nem
ennek
fa szaliranvaval.
A tijrk szelrozsaban tulaidonkepp csak
.
.
. ..
.. eovbe
-*
, a~
~
a g6k tartozik a sz6ir6zs~hoz,a k6k nem. Egyenes mdgfe~eidjia mi
'ea' szavunknak e helyen, es mivel csak a mi nyelvunkben a 'leg'
rijiidult valtozata, a prioritis kerdese eldontoti.
~

A nikolsburgi bbc tovhbbi jelei
A nikolsburgi Iszekelyl hun abc tovabbi jelei - mikent a '?ekneus"
jelcsalad is - az egykori nomad eletmod szemleleti vilagat tukrozik
vissza a ream151tbo1, felsorolva legfontosabb targyi es muveltsegi kellekeit. E tovabbi jelek - jelentos reizben egyeznek es rokonsagban vannak a kinai irastortenet jeltortenetileg legosibb 'KU-WEN' Wkepirasl 6s
SangJ'n noraoe.' r6regeve~.
A n ' k ~ l s b ~ rjelrenoszer
g
'raslonenete b.zony't,z, nogy egynor' nep-nn doze ebo napcsolaioan 5 1 a nina n- ISrava es neppel, m nl nesobb a torok nepek.
De ez nem jelentl art, hogy irasunk a kinai irksbol szarmazik. Sot az iranya a kinai ires kezdeteinel eppen ellenkezo. Kesobb e kapcsolat
kiegyensljlyozottabb, amikor a kinai iras es kultirra gyors fejlodesnek
~ndul.
- Tanunak szolitom az irbjeleketl
A 'fa' 6s a fak jele

*

Sokaig 15gy lattam, hogy a nikolsburgi jelrendszerben ket 'i' hangertbkii jel van. A feld Abldl jele, es a 'fa' jete, mely az urali-kinai 'fa' rajzanak
baloldali gyoker kivonata:
Ilzrli:

XLnaX:

->

'

'

me

Vilagosan latszlk az irbit-parti sziklarajz elerraja es a Klnai 'fa' rajza
kozti osszefugges. Az urali elozmenye a kinainak, s az also 'gyokbr'
resznel mar azonos a ket fa, melybol a kivonatolas tortenik.
"Az i.e. 3. evezredben, esetleg korabban keltkezetl urali sziklarajzok
motivumai az lijkokori nepesseg agyagedenyeinek disziteseiben es az
obiugorok elo muveszeteben is jelen vannak. A i.e. 3. evezred elejen
megkezdodotl az uraliak szetvandorlasa; a sziberiai Angara folyo es a
Skandinavia kozott elteriilo roppant tajgaban letrejijvo egyseges arculatlj mfiveltseg eloidezoi a szetvandorlo uraliak voltak." IMOTort. 111
Andl
.- ..
- Az agyageoenyen nem 1-onan megszolaln:. oe az ny: vinvalb, hogy
az ural sz n ara:zol<e a pr matus. A ti:nai la .e e kesoob..

Varga Geza hivta fel a figyelmem a tenyra, - hogy a jelnek nem 'i',
hanem 's'
a hangerteke. - S valoban: Marsigli a szekely rovasnaptar
masolataban megorizte hasznalatanak tenyet es a jel hangetieket, ami:

/19

'$'
-.

-

E jel elofordulasat kereslem es talaitam meg a keso-szarmatanak
megallapitott 'Mozhary'-tipus12 fuggotukrok diszitasein, nehany mas
irasjellel egyutt. IJ. Otto Maenchen-Helfen, The world of the Huns 3373541
A fuggotukrok egy reszen nyilvanvaloan kinai irasjelek talalhatok
disziteskent, kulonbozo kombinacidkban:

Cssn a 'la -d'sz':esek noz- oPz:cm. V. agosan a1haio a dos no rjkor
dsz'tesen. aho a la gyoderenek. 7 . bagy a 'ce odene? a csjcsa ninoharom vonalaval eavun &orzo.va s e en van, ma o kecebonivs s z n A kosinoi diszeltet "madarak karma? - nak nevezi - Solomonik
"Berkhin and Solomonik tried to interoret the desion on the Mozharv
Berkh~ntook the 'Yrees" on the'square for a4poss~blereiiectio;l
of the cult of the Tree of L~fe,wh~chis not exactly mnvlnclng "
"Berkh~n6s Solomonik meakiserelte Qrtelmezn~az elaondolast a
Moznaty ~ A r o n .Berm n szer:$ s a 'Fan" negyszogon e g y enelseges
ijnrozooese az Qletia dul~usz8naA,me y nem egeszen meggyozo.'
- Peo o vaoszin~,noav erro van szo. A looo: szamos rjnron az
egymasi ieresziezo k'na"'lamrajzok dozdpponi,ioan ker.isz~ezodeseoen a la aoan a Nap :e'e - nzpdarlde van. A Nap van a 'vilag' dozeppontjaban, s az eletfak I?/, vagy vilagfak /?I atfogjak minden iranybaria
kerek vilagot. Megdobbentoen azonos a hun szemlelettel. A szarmatak
uralmat a hunok vettek at a sztyeppen. Keso szarmata, vagy hun?
A szarmata tukrok a Volga es a Duna kozti tersegen az i.e. 5.
szazadt61 sz i.u. 4. szazadia voltak hasznalatosak. Diszitesuk kinai - de
e "diszek" pontos es fonto~mondanivalot,kepi 8s mijveltsegi tartalmat
adnak at a ma el0 embernek is.
"The Sarmatians not only transferred Chinese designs to the pendantmirrors, they also cast mirrors in direct imitation of bronze mirrors
of the Han period." 1347.old.l
"A szarmatak nem csupan atvittek a kinai elgondolisokat a fuggotukrokre, szinthn ontott tiikrok kozvetlen utanzasaba a Han-korabeli bronz
tukroknek." 1347.old.l
A Mozliary-tukrok csak egy csoportjat kepezik a szarmata fuggotukroknek. Annyi minden esetre nagy biztonsaggal megallapithato a'ia'-diszitesu tukrokrol, hogy a 4 jel szinten a kinai 'la' Imukl egy resze.

mirror

E jelet megkettdzve:

fak lveg-akl

I/

Tehat azert 'veg-ak' e jelunk, mert veghangzos hangertek kepzeslj
jel, s e 'veg-k' nem m b , mint a tobbesszam jele a nyelvijnkbenl
HasznSllataroI az a szabaly maradt fenn, hogy mindeg a szo vegen
kell elhelyezkednie e jelnek, Tehat semmi koze a magas, vagy mely
hangrendiiseghez! Az 'a' azert kerult kiejtesi segedmaganhangzokent a
'k' hang el&, mert a jei eredeti jelenteseben is ifaW mellette van. Tehat
termeszetes 6s jbl felismerheto modon "hozzatapadt",
Az, hogy i i r o l van in szo - az Clturk iras is visszaigazolja. Az otorokben e jelcsoportnak ket hangerteke van: a. es a
"iyaE Baum, Holz 11 agaq" IGabain, Alttijrk Gramm.1
A jeniszeji irisban:

$ $x[orchoni

irisban:

$

Azt hiszem, hogy az 'umlautos 9' az otorok 'i' hangerteket fed^.
A kinai ]el B Karlgren: Grammata Serlca Recensa nr. 1212
&a

X

b

b

c

X

d

1212 a-d muk m-n m.. tree wood /Sh'/. o. :s Y n oone, c. is Y:n, d. 's
Cno- I. Tne graph is a orawing.
,1212 a-o muk mu& mb la, eroo /Shy. o. Yln-csoni, c. Yln, o. Cnou I.
Az abrazolas eov raiz."
Karlgren ~ r & r n a t a Ser'ca Recensa c. alapvero lonrossag; mLveoen az 'a' a rnooern jeloles, maid ezt Koveri a 'o', mely az atala ismertetett leoreo~bbieloles, stb. A szavak hanaalakiainak
ismertetesenel
- .
v:szont arc6aik.s iormato~n d ~ l .
Az alrala nasznalr idohalaron:
Yin i.e. 1027 elott
Chou
.. I 1027-kb. 900-io i.e
~ h o II
u kb. 900-kb. 770-ig 1.e.
Chou Ill kb. 770- kb. 450-ig i.e.
Chou IV kb. 450- k.b. 250-ici i.e.
Tehit a kinai 'fa' regi hangaakja: muk.
Egy idoben szonyegeink irasjel mintkatait viszgaltam, - s most meglepve nyugtaam, hogy a Sopronl Szonyeggyt altal gyirtott szonyegek mintazatai a hun irasjeleken kivul a szarmata iuggotukrok teljes
ertekii 'fa' es 'kereszt'- mintAzatait peldazzak. Mi kozunk van a szarmatakhoz? llyen teljes erteku motivumok a maguk valtozatlansagaban
nem veletlenul maradhattak meg nepunknel. Es csak nalunk.,,
A szarmatakat magukba olvasztottak a hunok? A Tarih-i Ungurusz
oskronikank szerint Attila nepe itt a nyelvet beszelo nepet talalt. A
szarmata torzsek ill voltak. IJazigok, roxol.inok, aorszok.1
De m~ndeznyelvlleg meg nema bizonyithato, es en jobban szeretem
a feltevesek helyett b~zonyithatodolgokat.

Egy ugyancsak regebbi feljegyzesem szerint a szekely rovhiras
kesei 's'-hang8rtekO jete a kok-turk irasban volt meg 's' hangertekkel:A
9

- Nos, valamilyen torok neptoredek lblak-torok?l irasanak hatb8ra

valtozhatotl meg a jel hangerteke a nagyfokti hasonlosag folytin, mikor
a jel eredeti jelentese mar elfelejtiidott; azutan a turk jel teljesen az
elobbi helyet atvevel
meghonosodott a szekelyek irasaban.
Y

5..

9
*

Zsendul, zsenge jelunk QrtelmezQserevQletlenul bukkantam r i , Karl
Faulmann konyvet lapozva, a 284. oldalon a KU-WEN-kori jelek kozt:
sen wachsen /no, noveksziw a jelentese. Ebbiil kiinduiva az azonos oturk jel c akrofoniijlj jelenteset: cember hsendull. Meglepetesemre a got-german irasban forditott helyzetben: 'r' hangertekkel. Reifen
lnemetuII: zsendul, erik. Got szoszedetben nem talaltam meg, mivel a
got nyelvbol foleg vallasi targy6 szovegek maradtak az utokorra, s ezek
sz6kincse targyukhoz igazodik. De irtak a german irisokban egyenes
helyzetben is: 'f'

Y

B. Karlgren: 1052 1G.S.R.I: b "grass, plants", "a sprout" - azaz: fu.
palantak, - egy fiatal hajtas.
Kiril Rijik, L'idiot chinois : CHE 1811ay4'~epresentation
d'une petite
pousse d'herbe: seme vegetal minimum." 1AbrAzolba egy kihajtott fGnek: a legkissebb noveny. IMegfelel a mi zsendul fogalmunknak.
SHENG 12181 Pet!? p u s s e qui surgit du sol: seme fondamental
de naisance et e vle /KIS hajtas, amlt k~fakaszta nap; alapvetii
semaja szuletesnek 6s Bletnek.1 Megfelel a mi "zsenge" lseng-elfogalmunknak.
A francia nyelvii munka 's' hangertekunek adja meg a szokezdeteket.
Ezek szerlnt a nvelvunkben szs hanavaltoz&stortent. S hoav ez iaen
regen ionenheren.'a branm 'ras pe.da>za an01 mar a nange;ene
'is'.
Zsenge: ' l F e Iooesoen, eresoen levo, v. eppen mosr n;ieloootl fiatal. friss ovenv.
,. iermes. avumolcs.haitas . riiovek:"
~seno;l:"l. ~ n e pv. vil;'oveny fejlodn: kezd.'~~neletkor
zsendul a fu.
Az osz 6rpa ~avasszalmar zsendll." /A rnagyar
nye.v
ene mezo szota-~
.
ra/
Az ottiirk irhsban van meg egy c hangertekfi jel:ia catal /villa/, - s ez
is, mik6nt a cember - egy ljz tipus6 nyelvet tukroz. Az otorok sz6szedetben nem tal6ltam.
Az us Iustl es a vos /vas/ jelet egyutt targyalom, mert az a feltevesem alakult ki a kutatis kozben, hogy szoros koze van a 'v' jelnek az
'u' hangerteku jelhez. Megpedig az, hogy az ust anyagat jeloli, mibol
egykor keszult. Nyelveszeink szerint 'vas' szavunk eredeti jelentese
'fern', vagy 'rez' volt. Jeltortenetileg pedig ljgy alakult hi, hogy az 'u' jel
also reszet az alkoto elhagyta, igy jelolve az osszefOggest, hogy nem
arrol van szo, amit az 'u' jelent; de megis azzal kapcsolatos, mert
majdnem oiyan:

,

7

tieng
/cauldron/
lust!
a

lust!

vos
/vast

b

c

US

A jelet kinai j6scsonton lattam meg, majd B. Karlgren Grammata "Seriga Recensan-jabanazonositottam, a 834. sorszim alatt.
Az ust rajzait nincs lehetiisegem kozolni e rovid modszertani kivonatban. Afentebb rajzolt 'a' rajz Karlgren 'h' 8s 'i' jelvaltozata. Mindket rajz
Yin-korban haszniltak az ijstnek erne diagrammjat. Karlgren a kovetkezo magyarizatot fgzi hozza "g-i. tieng tiang cheng lcsengll bizonyit,
elolvas egy tavoli @slat jovendolest; also fele egy hataglj csillagnak a
Yin kiralyok alatt; egyenes; kifogistalan; tiszta; megfelelo. h. Yin csont,
i. Yin csont. A diagramm csak alkalmazasa volt az 'ust'-nek, kolcsonzbse a 'joslat tudakoz6db3-nak. De ebben az alkalmazasban a jelleg
kevesbe kifejezo volt, csokkenteti a nehany osszefoglalo vonalhoz."
Valoban 'b-c-d-e-f' rajzai az ustnek f6lreismerhetetlenek. Aki latott hun
ustoket, a t egybtil felismeri 6ket.
Irasunk jelebtil hianyzik a ket parhuzamos vonal, mely feleslegesse
valt, s a rovaspalcan egybeesne a fa szaliranyaval.
'Ust' szavunk eredeti jelentese 'tis', melyhez '7' 6si kicsinyto kbpzti
ihrult. tehat ielentese: 'osocske'. Az 6s .uedia nem mas, mint az '6s-La'.
Az 'cg' kics/nyitett jelkepe.
Pais Deszo: "A magyar osvallBs nyelvi emlekeibol" c. konyvdnek
184. oldalan. "En azl hiszem, nern kell tljlzottan aggodalmaskodni mint peldaul a Szofsz. - arra nezve, hogy az ezust utdtagja as az ust
szo azonos nyelvelem lnb. Cal, 47.: "ahenum: wst, vas fazek ahenus:
RBzbo1 alltr": az a l h l enus 3 vagy a Ihleneus 3 'rezbol, vasbbl, Qrcbol
va16'; aenum'lehernerl Kessel'. Az ezust t-jejol nem stoktak nyilatkozni.
En azt eppen ugy, mint a t ust vegzodeset is kicsinyitot-t kepztinek
tartom." '0s' szavunk korabeli irasai: 113811329: vsu; Vsi: olv. Dsi
1198: vs"
"Az adatokbol az is kitgnik, hogy a szonak a XII-XIII. szizadban u-zo
alakjai voltak." Pais Dezso: "A magyar BsvallBs nyelvi emlekeibcil" 285.
Ls ugyancsak a 285. oldalon a vogul hitrege elso alakja, "az egatya:
Numi-Tarem": Imegnevez6sei:l "FolsBges-Aranyos-Lg atyam,
~ o l s e ~ e s - ~ r a n y o saphm",
- L g valamint: "Nagy-Lg atyacskam". Sz6fejtii szotarunk ismeretlen eredetgnek tartja 'ust' szavunkat, s az 'us'
valtozatot tartja a regebbinek. Valbban:
" Usti 1317-1329: Quidarn equus noster famosus lstty coloris" 1405
k.: hwfti; 1460: vsthy; 1500: Ewschy"
"Osi a.1J: I31711329 'tarka'illat, kulonosen lo. "Ismeretlen eredetg.
Alakvaltozasainak egymashoz valo viszonya lisztkzatlan. Az Ost, 'ezust'
szoval valo szarmazisbeli osszekapcsolasa valoszinGtlen. - Kihalt
szo." /A magyar nyelv tortheti etimologiai sz6taral
- Azt hiszem 'os', 'ust' szavunk eseteben teved a szotar.

.~~
~

-

- S mivel az ust az eget jelkepezi, az 6s-Eget, melynek legregebbi
alakja nyelvunkben Aecgegl us-Leg -1ehetetl. A mongo1 sztyeppen lett
masodik jelkepunkke a teknos teknoje, mint az eg masa. gs azt hiszern
- nem azert teknos a tekntis, merl teknoje van, hanem merl 'tekne-us',
'"tekntis-ilsl - ebben az esetben. Msrl korai latinbetlis iresunkban az 'u'
n
hangot is jeloltuk 'eu' betiipirral.
- De az t g fia is azonos az 'tg'-gel, a Senyu, a szeles-nagy-egu: A
nikolsburgi abc-ben hangertek jelolese: us - azaz 0s-ltgl. lsten szavunk elso resze az 'Is-' azonos az '0s'-sel. A mhodik resze: Karlgren:
G.S.R. nr. 361 :
x

m

" 361 a c t'ien t'ien t'ien Heaven /Ski/; loan for id. to brand on the
forehead Nil. b. Is Yin bone, c. is Chou I. Graph is a drawing of an
anthropomorphic deity."
361 a-c t'ien t'ien t'ien Menny, eg; kolcsonz6s a parazslani a homlokon ideogrammhoz. b Yin csont, c. Chou I.Abrazolasa egy emberszeru
istensegnek."
Tehit az '6g'-rol van itt sz6. A 'b' feje egy "napkarika". A t'ien-bol lett
hangrendunk srerint: ten. Az 'i' kiesett. Ezt tiikrozi a torokok 'ten-ri',
'tengri' 6s 'Han'IKanl - uralkodo szava is - ez ut6bbi mar attetelesen.
TehAt lsten szavunk jelentese: 0s-gg. A mesadik fele a szirnak
azonos a kinai 'to'-ael. E neur6szunk lmaavarl
-. tovabb lehetetl a klnai
kulthra es hatalom /?I 'vonzaskorleteben'.
A turk l r b alkotoja 'us' lustl jelunkbol k6t jelet is alkoton:

p+P'+44-,d-44us

us

kazan lust1

Je innet keHele vagta, - es ugy tiinn. - 'i' 8s ' 0 akroloni6s nangerlekek nyelvunk hangrenoszerenen azonos, de ioooen e.lero hanglejlodeseit oroduka la e tero iolaraizi terseaelcben l a torok nve.v narasara?/.
I 'en kBs6n johetett letre &z oturfiras. Vi.-VII. sz&ad.l?l
Erdekes modon, a gbtok nem kM6dve az 'tg'-hito vall8shor, - a
hunok ust alakh dob~atlharci dobiat?l kisertek fisvelemrnel. s az ust
eevel az '-stdoo'-ot :elolte&. Men 'a gM-german IFasonban az e 6zme.
nyek neikuli :e unk es annak csondtott vatozata 'p' hangenekil: pa-ke
/ustdobl. Felelmet keltheto lehetett a hangja:

US:

M

-+

pauke

A kinaiaknal is megtalhtlhat6 volt. A kinaiak pedig mindeg a hunoktol
vettek at az ijjltasokat.

Az 'ust' jelBbo1 szarmazo 'vas' jelet azonos formaban vettek At az
bturk iras alkotoi. Ebben a formaban keriilt at a got-german irasba is:

YI

-YI -M

eisarn, eisen

vos

temir, demir

Az oturk irasban 8s a got-german rljnaban akrofoniaik egyarant mar
vasar jelentenek. Az 6turk sz6lrozsaban a nyil vas hegyet jelzi: It, id
hangertekkel. Az 'I' valbszinuleg: layik lcsatlakozik v.mihez/; vagy: lahika Ihozzacsatolasl. A pontos tartlama nem allapithato meg. A kinai
irastbrtenetben csak egy jelben fedeztem fel:
Kyril Ryjik: L'idiot chinois nr 153
"Les graphies sont censees representer
un tendon, une f~br;musculaire."
a
Ryjik szerint egy in 8s egy izomrost rajza fieltehetolegl.
Jelentese: Izomero, ere, fizikai energia l2I/fiz.l Ero, dinamika. Stb.
Nyelvunkben p f huzamai: vasereju, vasgyhra, vasera, vasizom, stb.
A kinia jelben 'vas' jeliink az izomrostot /izomerot?/ jeloli.
A nikolsburgi abc-ben ket 'gy' hangertekii jel van:

Iegyl
/engyl
jelolesekkel. Az 'eng' a 'gy' 'n'-el alkotott
ligat0rAja..
Tehat a ket ferde parhuzamos vonal az egyik, a kettoskereszt pedig
a masik. Felteteleztem, hogy a kettoskereszt egy kesei jeltortenet~allapot, mely azon ok folytan jott Ihtre, hogy ligathrasan is csatlakoztatni
lehessen. A fiiggoleges vonal osszefogja a ket vonalkat. Eloszor Ber
hard Karlgren: Eassy lessons in chinese writing c. konyveben talaitam
meg /Stockholm, 19581 'jeg' jelentessel:

Majd a Grammata Serica Recensaban:

c Chou IV. Tehat i.e. 450-250 kozott fordul el6 a klnai irhtortenetben.
- De hogyan lett a'j'-bol 'gy' ItezdPihang. Mert "N.gyegn alakban -mint
nepnyelvi adat - elofordul nyelviinkben. Tehat gyesulve.
Minden valoszinuseg szerint torolt jovevenyszavainkkal egyutt 'gy'.
eiil,
d",,.

"Az ide lartozo jovevenyszavaink zomeben mutatkozo gy-iorrasat
GOMBdCZ torok j-ben jelolte meg; a magyar nyelveszeti irodalomban
olykor felvetettek - iinnugor eredetli szavainkban mutatkozo j--gy alapian - a torok i lehetosbo6t is. de e feltevesnek tartbabb vlszhanoia
bgyszer sem iimaot. P ~ P P E I I ~ I / szerint a magyar gy- lorrasa t d z k
szernpontb ogyarant ener j- is. I- IS. BARCZI /A magysr szokincs
' A szoaozao gy- arnljgy s kenyes nerdest ernt. Minr a u ~ n ez
, a
massalhengzo az omagyar kor elejen alak~ltni, korabb'.-b01 vagy ;-061;
ez utoob: nagy szamoan iord.. el6 regi rorok e emeinn szokezdoie etil.
Szamolnunk-kell azonban azzal is, hogy mAs, rnagyarban idegen'massalhangzo /PI. dz- 1 a forrasa, melybol hanghelyettesitessel keletkezett
j." ILigeti Lajos: A magyar nyelv torok kapcsolatai a honfoglalas elon 8s
az Arpad.korban 162 1
Az o t i i h irhsban nem tudom biztosan kimutatni a 'jeg' jelenek meg16t6t. Van egy nemileg hasonlo jel: d "a, o, u, v, elon vagy utan":

W

Dolu I?/ ljegesol.
A j6g jele csak a kinai es hun irasban van meg l a mong6liai Ialtajil
sziklarajzokon kiviill, es a kinai irastortenetben is rovid ideig eldfordulo,
valoszinlileg lrasunkbol kolcsonzott jel.
A jeltorteneti elozmenyek keresese kozben attainulmanyozott muvek
ket nev moge sorakoznak fel:
A.P. Okladnikov:
1.1 Piszanyicu reki Oljokmu i Verhnnevo Prinamire
2.1 Petroglifi Mongolii 1981
3.1 Petroglifi Centralnul Azii 1980
4.1 Piszanyici basszejna reki Aldan 1979
E.A. Novgorodova:
1.1 Mir petroglifov Mogolii
2.1 Petroglifi Mongolii
Allatrajzok tomegei, emberek: vadaszok sokasaga, s az egykor delsziberiai es altaji kulttjra korajzokon. A korajzok szereploi moriologiailag csoprtokba szedve az allatok fajtai szerint.
- Egy 6si vilag tarult fel elottern. Csontja-sincs elporladt fdszereploi
egy ido-6cean t h o partjain: sza~asok,lovak, emberek, vadaszok,
ebek. stb.
A nikolsourg' :elrenaszer eredet 'n' hang6rtbkii ;e e:
n6r ,tereszt.
A nesooo nasznalr Qs smerl .e mar 'rontou'.ele az ereoetinefi. Eloszor
Er'c Grinslead."Guoe to arcnaic Cn nese scrpt"c nonyveben tala ram
meg a .e el Kar gren 1127. szam: .elekent. Kesobb a Grammala Sor:ca
Recensaban .csad a b-I iaezve:/:

"a-b. pok pak po horse vith mixed culours 1e.g. brown and white1
IShil; mixed /Sun/;" "b is Yin bone"
Tehat: "kevert Ivegyesl lo 1e.g. barna es feher? - llyen "kevert szinij"
lovat, ahol a barna a feherrel keveredik Moltosl, csak egyet ismerunk: a
'hoka-kesely' szinii lovat. Ez volna a hunok 'usti', azaz osi lova? - A
hoka valoban h-val kezdtidik.
"h6ka fn. 6s mn.
1. In8pl Olyan 16, melynek homlokan feher folt Iun. csillag v. hold1
van.
2,Aajl Kesely 1abb lo."
"kesely le-el mn Qsfn
1. Inepl Olyan hiziallat, foleg lo , melynek szorzete sotetebb szinu,
vmelyik, es. tobb laba azonban kisebb-nagyobb magassagig feher."
E 16tipus volt tehat Anila nepenek osi lustil lova. Perdonto bizonyitek
Ligeti Lajos: "A magyar nyelv torok kapcsolatai 8s ami koruloniik van"
c. konyve 193. oldalhn:
'7ibeti 6s kinai atirisban megis ilyen torok szavakat 19s kifejezeseket
talilunk: lib. ha-la yun log 'tarka lovti' tor. ala yontluy, nib. ud ha-dagleg 'tehen Iabri' Aor. ud. akaqliyl, kin. halan 'tarka lhegy' torok ala-nl; "
- De hogy lesz a 'halad-bol hoka? Valahogy igy: hala, - hola, h6ka.
S amikor az eredeti torok jovev6nyszo jelenteset elfelejtenek, 'nepetimolbgia' hasonlitotta a foltok alapjan a Holdra. Holdas...
- A lurk irasban nincs jele a 'h' hangnak. Csak a kinai es a mi
irasunkban fordul elo, s ez igen fontos a 'f6lremagyarazisok' kizarasa
szempontjab61.
Karl Faulmann: "lllustrierte Geschichte der Schrift" c. konyve 284.
oldalan a Ku-wen okepiras jelei kozt feltiint a lo sajatsagos rajza Ba a
Iszekelyl hun abc 'l' hangertbke kozti nagyfokli hasonlbsag, a csaknem
azonossag:
Ku-wen:

hun:

De egyfele hasonlosag meg a del-kinai Lolo-iras lo jelevel is fennal:

S vBgui egy utalas: "Sie begegnen bereits auf den altesten Piktogrammen fur ma "Pferd" von den Schildkrotenschaien von An-jang. Jetzt
wurde dieser Typ durch eine weatliche, vom Tarpan abstammende
Zilchtung ersetzl." 25. JFranz Altheim: Attila und die Hunnen 1951 Baden-Baden/
"ok talalkoznak mar az 6kori piktogrammokon a 'ma' "16sra az Anjang-i teknlisp8noBlokon. Most lett ez a tlpus egy nyugatin at, tarpanb61
szkrmazott 1enyBsztBsbBlkicserBlve."
S e 16tlpus atker~jlta klnaiakhoz is: "Der Kaiser selbst verfeltigte ein
Lied auf die "Himmelrosse des westlichen Weltendes"."
"A cshszhr maga szerzen egy dalt a "Nyugati vilagvBg Bgi paripaira".
IAithelm: Attila und die Hunnen 251
Egy u t a l b a hunok 6kori Irasbel~sBgBre- a 16 piktogrammj6nak ismeretBre; a h6ka-kesely 16tipus eredetbre: a ferghnai lnyugatil Bs a tarpan
keresztez6dBsBMl szArmaz6 eriisebb, nagytestfi Ibtipusra, mely er6sebb, gyorsabb volt a tarpAnn81.
Kutat&saim korai szakaszanak egyik felismerbse volt, hogy a klnai
"kutya" quan kozos a szM6: qu-tya, qu-vasz, stb.1 rajzain az allat feje
kBt vonal tal&lkoz&sa,majd egyre inkebb a kutya test61 jeloli:
Kyril Ryjik: Lidlotchinois Nr316 -QUAN

Bernhard Karlgren a 479. lajstomsz~malatt foglalkozik az eb IrasjelBvel. Az otorok i r i s azonos jele '3' hangeltBk0. A klnai IrastortBnetben a
korai id6kben az egyik 'X-jel jelentbse: BltBk, kBs6bbb, vezet6.
Tehat az 06trok lrhsban nincs jele a 16nak, a 'hala-n' 16stinnek, Bs az
ebnek sem. A kitya a torokben: 10turk:l it 6s az oszmaniiban mBg:
kopek. Az 'eb' a magyaron klviil a vogulban Bs az osztjakban van meg:
vogul 'amp' Bs osztjak amp. osi szavunk az eb, a kutya jovevBnysz6.
A fej e sajatsagos jelolBsBt a kozBp-6zsiai sziklarajzokon leltem meg,
de nem a kvtya, hanem az egyik lo Bs kecske fejbnek jeIo1BsBnBI. 1A.P.
Okladnikov: Petrogliii centralnoj azii Leningrad. 1980. 14. tabla 114.old.
Bs 143. tabla 243.oldl
Az 6turk 'b' hangbrtekfi jel tortBnetBt j61 kovetni lehet:

A Ku-Wen 6k6piras 'hal' jelBb01, rovistortBneti egyszerfiskBseib6l
sz8rmaznak.
"baliq, balaq Fisch balk" Tehat: baliq, balaq, balik lhail
/A. von Gabain: Alttiirkische Gramm.1
Az ljnak tobbfB1e rajza Ietezik a r6gi klnai lrasban:
B. Karlgren G.S.R.: lpld.:l

bow 807&

bow901

lath tied to bow 406

Anny: rogton megAllaplthato az ljak rajzairbl, hogy nem fa lrasnordoz6n sziilettek, men f6ba rbni Jyen oonyoluh reszletdtis 6s ~ e r e kvonalakat nem lehets6ges.
Egy ljjal kapcsolatos jel van a kinai ir6storl6netben, mely ezektiil
l6nyegesen eltar, - fara lmivel fa lrashordozirn szulethetettl kitungen
vdshetd, r6hat6:

B. Karlgren G.S.R. 918
a

4

b - u

"918 a-b diek Aekl yi to shott with arrow and string attached; b. is
Chou I The graph mist be a drawing of some kind of arrow.
"diek /iek/ yi ljjal Idni 6s hirrt hozz&apcsolva; b Chou I. A rajz
kell legyen egy hiIz6ja valamilyen ijnak."
Egyertelmuen i j feszlt6sbroi, megfeszlt6s6rdI van itt sz6: lj felajzasroi
- "h6n hozzAk?pcsolva" - 6s ijlov6srcii. Mind a ken6 eriisen feszit6
Ihliz6l miivelet, s egyutt a kettiit: 'ljfeszit6'-'ijfeszit6s'-nek nevezhetjuk a
mi nyelvunkbn. TehAt a jel akrofonihs hang6tt6ke: i.
Az 6tiirk iras ijanak hangeribke: y IjJ.
Val6ban:

D

ya /ja/
yay dal/

lotiirk1
IoszmBnV = (

I

'Atya' jelunk 'ty' hang6rteke v6ghangz6s hang6r6klinek tekinthetii,
mivel nyelvunkben a -ta<tya hragy tRy?l vAttozb eliitl l6tezett 'at'
valtozat is. A nikolsburgi jelrendszerben: 'athy' jel hang6rt6kenek iatinbet0s jelolese, mely egyezik egy r6gi nemesi csaladnevunk irasaval:
BatthvAnv. In a 'W IrAsmbdia: 'tthv'. Tehat a nikolsburqi
- hangert6k ielo16s: 6 h y - aty. .
'Atya' jelunk majdnem egyez6st mutat a klnai 'fu' latyal jelevei:
\I,

&

athy

B. Karlgren a 102. IajstromszAm alatt tirgyalja a FU jel6t:

'

a

4(b

Sr ' X
c

d

!+,
e

A klnai jel jelentbse: apa. oreg ember; megtiszteld masodik r6sze a
szem6lyn6vnek. b. 6s c. Yin csont, d, Chou I, e. Chou II.

Karlgren szerint: "A rajz egy kez f o g b a egy osi emlektablanak I?, cf
'osi tabla', melyek azonosak a legfelso elemmel.:'
Kyril Ryjik 152 lajstromszdm alatt /FU,FU/ X ~ r t e l m e z e s e :
"Egyenes kez...egy bot /??I melyekl akar megbotozas61t, akar fallikus szimboium, akar jogarl jele a hatalomnak ..."
Az urali sziklarajzok kozt van egy "6sBk"-et abr6zol6 szimbolikus,
sematikus korajz:

8% n

Itt egy koronb himnemu alak 'atyakeresztet' kepez a mellette a110
nonemu alakkal, s a kettejijk talalkozt, /keresztezo/ ftivonalabol - de
megis a koronds 'szent'vonalab61 - a noalakon keresztul egy hajtas no.
Lenyfigozoen gyonyorii szlmboluml - A klnai jelnel is ezt a hajtast latjuk
a novonal vegan IKarlgren b, c, d l - majd megkettozodik mindket vonal
felett. Ez mar Qttelmezesi "roml~s"lehet. T h y : mint a hun, mint a kinai
jelnel a ket vonalka 'hatis'-t jelent. Utodot.
"A kiralyi csalidok eredete az Bgbe visz, az istenseg korebe, 8s
lkirilyok maguk is fellg istenek, istenkiralyok, mikor megjelennek. lnnet
van, hogy a dinasztiak szarmazasat mindig bizonyos miszt6rium, tilok
veszi korul, melynek lenyege az, hogy az egbol leszallo ferfias erotol
egy foldi no fogan, s kettejuk fia az "istenkiraly", a szakrilis tiszteletben
reszes0lo szemely, aki azert melt6 az uralkodbra, a tarsadalom, a nap
vezetesere, mert csak felig szarmazik e vilagrol, lenyenek mhsik resze
egi. azaz isteni." IDiimmerth Dezso: "Airnos az aldozat" 48-491
Egy protohun Bsatyank fogantatasat lktjuk az irbit-parli sziklarajzon.
Az irbit-~artiszlklaraiz emberpar nonemu eayedenek feie: rombusz,
az agy6ka'haromszog,.melynek irast6rt8netl jdentese: asszony, anya,
no. A rombusz az urali sz~klarajzones utana mar a nonemet jeloli. A
jelentesvaltozas a sumer penisztol a vulvaig tart
A haromszog irastortenetl btja veg~gklserheto:

Az irasjel terjedesenek ritvonala: delrol eszakra /az Uralbal, majd
keletre Kinaig, - onnan a Karpit -medencbbe s nyugatra a german
irasokba, az angolszasz runaig.
Nem minden tanulsag nelkuli e jel ertelmezbse, fejlodese a kinai
irastotten,etben. Eloszor Kyril Ryjik jeltorteneti levezetese:
NO, NU. RU I 111
Representation d'une femme...lacroupie? enciente? en position de
soumission?...I
ail: /i/ Fei!:!ae,

feininin, / 2 / F i l l e .

"Abrazolasa egy nonek - asszonynak... Iguggolo? allapotos? megalazkodb helyzeteben ?...I
NU: NPIasszony 12.1 Leany."
Es Ryj~kmasik levezetese:
NU 11561
Femme nu devenue mere /marque par les mamelons/.

Ill Mere, maternal. 121 Dame.
"Asszony nu anyava valik /megjeloIes a mellbimb6kkall. /I/ Anya,
anyai. 121 Holgy."
Ryjik mindkbt - no, asszony es anya - jel levezetesnel a legrbgebbi
a haromszoggel jelolt. Tehat egyenes 6s azonos szarmazeka az osumer jelnek es az urali sziklarajznak.
B. Karlgren levezetesbben az eredeti - haromszoggel alkotott jel nern
is szereoel. csak a kovetkezo ieltorteneti alla~ot:a kiaomMiviten vona1, s a s Y
:
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94a e nie 1niwo:l nil woman, lady, girl
b. is Yin bon, c. is Chou, e. is Chou I.
" a e nio IniwoY nu asszony, holgy, leany.
b. is Yin csont, c. is Yin, d. is Chou, e. Chou I.
Megallapithatjuk, hogy a kinai jel jelentos Brtelmezesi /abrtzolasbeli/
valtozhson a Yin korban mehetett at. A n6i agyek egy fuggoleges 18s
guggolol gerincvonalra kerult, majd kigombolyodve mar a n6i Iallapotos?/ has kepzetet kelti a rajz. lsmeros ez a '?elhonositas" a kinai irastortenetben. Pld.: lo, eb. A fiiggoleges vonalra kerijlt agy4k a lkinai
mellett csak a mi irasjelunkrs vonatkozik, ?z 6turk vagy visszaegyszeriisodott, vagy csak a lenyeget vette i t a lelalkoto. A got-germBn ]el a
mi irasunkb61 valo atvetel Iszamos mas jellel egyetembenl. A wumen,
vagy weib akrofoniaja nem lehet got nagy val6sziniiseggel, melt a got
asszony: qino. Burgund, vagy mas germAn nyelv akrofoniajat hordozhaija a jel hangbrtbke.
'Anya' szavunkrbl: 118111288/1366/16. sz.: ? Ana hn. 1300 k.: "flsou
aniath thekunched" /OMS/ 1372 u. 1448 k.: Annya. J: 1. 'Qdesanya',
'eIoljar6', v.minek az eredete, 'noi elod', stb. IUrali sziklarajzV Alapnyelvi
alak an lehetett. Torok: ana, tunguz:ani, sumer anna, stb.
Aki egy kis jartassagra tesz szelt az irastort6netben. 'm' hangelteku
jelunkre ranezve:

Iatja, hogy itt a "klasszikus" 'hegy' rajzat latja
fijggiileges elrendezesben. A hegynek pedig nyelvunkben els6 IBtsz6mri jelzwe, hogy: magas. Mert ami nem magas, az mAr nem hegy.
Irhstort8net1kutatbaim kezdeten mdr elhataroztam, hogy amennyiben valamely "rokon irasban" hasonlo ertelmezese van jelunknek, azt
minden esetben igyekszem f e l t h i , hogy ilyen 'elso foku rokonsag'
kimutatasaval is ertisltsem, teljesebbe tegyem jeltorteneti - Qs tortheti
- kutakasaim eredmbnvbt.
A 'hegy' irksjele, hint oly sok jele az egyetemes lrastordnetnek,
szinten Mezopot~miabrjlindult hosszri Otjkra:

113. LABAT: 3661
"Again and decipt the peaks and gorges
of
ights and wew corrupted in the seal character to

mountain heand

."

.'Megint, csucsail 8s sz~rdokaitabrazolja magas hegyednek Qs ronrva
Kaavloliras Formaban."/TAl T'UNG: PREFATORY NOTE TO THE LIU
SHZKU
63.old. Forditotta L.C. Hopkins 18811
Kyril Ryjik: 12851SHAN
Chaine de montagne lmuitiples - trois - montagnesl.

/I/ Montagne, mont coliine.
"Hegyianololatl, nobbsszoros - harom hegysbgl.
IIHegysBg, hegy, domb."
Cimerunkben a 'harmashalom' a Karpitok hegylancolatat abreizolja,
s rajta a kertijskereszt eur6paizalt es nemileg ronton formaban az uralkodtrt, lwangl a kiralyi hatalmat szimb6lizalhatja. A romai katollkus valIasban ismeretlen a 'kettoskereszt' haszn8lata.
Nehany rajz Kyril Ryjik WANG n l 1 jelcikkk6bol: lvalogat~sl

-

r

b &
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E

d

"WANG: 111Roi, souverain." "WANG: I V Kiraiy, uralkodb,"
Kerestem, hogy konkretan letezik- e a klnai irastortenetben olyan
"magas" fogalom jelolese, mely ezt a 'hegy' rajzaval teszi.
Eric Grinstead /:Guide to archaic Chinese script Comp.1 Karlgren
1015 szam alatt targyalt jelet 'height' lmagasl jelentesfinek tartja.
Valrjban

6;

PI

Karlgren: lG.S.R.1 : 1015

b

c

"The graph shows two feet descending /steps:/ a height." "b is Yin
bone, c is chou I."
"A rajz bemutatja ket lab ieereszkedo A6p6sek:l egy blzonyos magassagot."
"b Yin csont, c Chou I."
A jel jol lathatban a harom csljcsMl 6110 'hegykoszoru, hegy' jel,
fiiggoleges helyzetbe ailltva, Iepcsiifokokka alakitva.
- De jarjuk korul a 'hegy', 'domb' jeloleseket a kinai irastortenetben:
Karlgren: 994
"hill, mound" "domb, hegy"
"b is Yin bone, c is Chou I" "b Yin csont, c Chou I"
"The orlglnal graph was a drawing, misunderstood and deformed
alreadv in the Chou version."
"~z'eredetipiktogramm egy rajz volt, felreertett Qs eltorzult mar a
Chou viltozatban,"
Karlgren: 1108

!

b i g mound. earthen hill"
"nagy hegy, fold-domb"
"The graph represents stairs or steps leading down from a height."
"A rajz bemutat 16pcsdfokokat, vagy lefele vezeto lepeseket a ma-

----.

nashril."

"b is Yin bon" - "b is Yin csont."
- Azt hiszem, elegseges bizonyitast nyert a 'hegy, domb' irasjei es a
'magas' jeioles6nek irastorteneti osszefuggese a hun-kinai irastortenetben. A kijlonbseg az, hogy a hun jel az okepiras jellel, az eredeti 'hegy'
jelevel jeloli /a ket csucsos vAltozatlallV. A fuggtileges helyzetbe allitott
jelek Brtelmez6se egy as ugyanaz.
A jel leiienkez6 iranyba fordltotl cs6csokkal 6s rontott - kigombijlyitett
formaban:/
a jenis:ejl es az orchoni Ill jelrendszerben is eliifordul:
ok, uk, Qs o, ku hangertekekkel.
'Yiiksak hoch yuksek" /A. von Gabain: Atnurk. Gramm.1 Tehat: yuksak, yuksek = magas. A ko 6s ok val6szindleg a 'magas'-shggal kepzettarsiiasba kerult 'kok' leg1 akrofonib 6s v6ghangzos hangertkei.
Masra nem gondolhatunk.
A got-german irhsokban 'b' a jel hangerteke. Mivel az Bszak-italiai
irbokban is jelen volt ezzel a hang6rthkke1, igy e jei eseteben az
lrAstort6neti osszsefugg6s nem bizonyithat6.
Kyril Ryjik 15311Bs 15321jelcikkenek anyaght - a jel formai egyezbse
ellenere sokaig "k~istolgatlam". A jel formai egyezese a nikolsburgi
jeirendszer 'r' hangerteklj jelevel - - a klnai jel legkorabbinak jelzett
valtozatanak - teljes. A kesobbiekben a kinai jel jelentos valtozason
ment at. B. Karlgren marcsak e kesiibbi IChou IllformajAban abrizo(a.

1,B

-

Ryjik: I5311
15321

JIONG

Confins, contours non clos, espa? vide jusqu 'a I'horizon. La variante
c'place un weiUespase clos a I'intdr~eurpour surmarquer I'espace libre
autour.

Lieux vaoues. cofins. olacis frontieres.
~usi'm
terres d&krtiques aux confins.
"Kozos hathr, nem zatt kowonal /v6gtelenl, iires t6r a horizontlg. A c
koroskorill
vatozat helv. eav
..
-. wei z i t t tbr bels6 tbrnek megjelo16s8vel
szabad."
"Ures helyek, katonail hatk~idek,vQgek, slma-, sik terep, hatarok,
hatarszelek.
sivatagszerii foldjei is a kozos lhatarlvid8keknek."
De 5
- Tehat nagy ures sik mezdriil van itt szb, olyan foldriil, melyet nem
mbvelnek, s amely affele "senkifoldje". Hozza kell tennem: kinai foldmbveld I~toszog~bdl.
Mert e foldet val6szinUleg tavasszal fU boritotta, am\
azutin nyarra elszfirqdt, s kiegetten sargallotl 1Belsd-ksiibanl, mint a
sztyeppek nagyobb rbsze arrafel6. De ez a sztyeppe a kbzben el6fordulo vizesebb helvekkel a nomadok eletterulete. Termeszetes r6t ez,
r,-el.
"rat 121011271: " Contulimus... de terra Rethy terram ad cultOam
duum aratrbrum sufficientem" sz, hn, 1291: tyty; 1560 k. ran.

.

J:

1.1 Kaszalo, legelii; Wiese mez6; Feld
2.1 1299: 'sik terulet', 'siksag'
3.1 1560 k.:? 'mocsaras, vlzes teriilet', zsomb6kos."
"lsmettlen eredetb. Sz6kincsunknek igen ragi eleme lehet. Etimologia
h i j h nem labet eldonteni, hogy az I.,
vagy a 2. jelentes-e az eredet'bo."
- A kina' ;el et'rnologi.5ja alapjan mega.lap:thatjud, hogy mind az 1. 6s
a 2. pontban .eirtak egyitt je,lemzdek eredeti.eg a 'rbt' fogamara. Csak
mindezt b8.s~-izsiai
szlyeppei v'szonyokba ltell leredeti egl behelyetiesiteni.
Bernhard Karlgren a 842. s z a m ~~elek6ntfoglalkozik e jel kesobbi
valtozatawal.
Tehit:

ret, r6t

Az 6torok irasban e jel hasonlo, de csonkiton formaban , de ugyancsak 'r' hangertekkel fordui e16. Semmi kapaszkod6m nern volt, s eldszor tagadtam, hogy barmi koze volna a ket jelnek egymashoz. Azutan

eszembe ;krona6 a tobb izben nyelvink akroi6ni6j8val alkototl 6rorok
jelek, pld: nagy, sze es, sto., es a b:l:ngvis /kbtnyelvii/ jelparolc esete
pld.: us 4s kazan.
$s e jelnek a Wordkottja"
is el6fordul 't' hangertbkkel -, teh.5.t
lehet 'ret' az 6turk jel is, ha a 4' hangertekll jel egy oiyan 't'-hanggal
kezd6dB torok szo, meiynek jelentese azonos, vagy nagyon hasonl6:
meZ6. fold. sik terulet fuves Invaron kiszaradt.. kieoettl mez6. Feltevesem heiyes lehetett, mert:
'tariylay Feld tarla" /A. von Gabain: Altturk Gramm.1
A torok sz6 16s fogaloml megegyezik a ma 'tarl6'-k4nt ismert szavunkkal. Mint IAtjuk - inkebb az riz tlpusb /oszm8nli/ all hozza kozelebb
hangalakban. Nyelvtudomanyunk egydbkent csuvasos tipus6 jiivev4nyszavunknak tartja.
TehAt a bilingvis jelp.5.r:
ret
6s
tarilay, tarla.

-

U

h

A 'szarny, toll' rajza t tanalmazo leleinknel a n'kolsburgi Abc-ben mag
'6. Iarhato. noav 'cs' 8s 'z' hanaert6nil ielunn ket rBszo61611. s a vonalak
h b g nincseneji "osszerova":
cs .
Csak kbsobb rottAk ossze:
- padig a jelek Brtelmezbs6ben ez
rendkivul fontosi
- De mit jelolhek a mellbjuk hrizom fugg6leges vonal?
Bernhard Karlgren "Eassy lessons in chinese Writing" /Stockholm,
19581c. konyvanek 449.~2.jele:
/
91
yin 'to draw the bow; to draw, pull'. From R 57 'bow' and a stroke
~ndicatingthe string.
Azaz: "yin 'hbzni az ijat; hljzni, hbzas Ir.5.ntasl. R. 57-Mi 'ij' 6s egy
csapsst l i 6 s U feituntet6 a h13i hsin6rl."
Ezutan kerestem egy ezt meger6sit6 forrbst, ahol ez szinten meg van
hatarozva.

-

I+

laz
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Kyril Ryjik 1451

a,bI

ou-c-d

/I/ Un, un seul, unique. "Egy, egyetlen egy, egyetlen."
Ill1Soudain Id'un coup/, "Hirtelen liit6sn41, csapasn.5.1/."
Ez esetben a mSsodik ielentbs 4rtend6: "Hirtelen /utesn41. csaoAs-

-

nail."

Teh.5.t a fSgg6leges vonal 'hirtelen utbst, csapast' jelent.
A 'szbrny, toll' jeIo16sBre sok forras van a klnai Ir&stort6netben, az
irAstort6netiirodalomban:
Bernhard Karlgren: G.S.R.
579

qv ?r'

a
b
"b os Chou 11. Possibly this was an original drawing for 580 'to fly'
showing two wings."
"b Chou 11. Talbn ez volt az eredeti rajz az 580 r6sz4re
'repulni',
feimutatba k4t szarnynak."

1

Tehit f z e l l s z ~ ~vagy
, zljg l a sz81l I?/

A kerdojelet egyelore ott kell hagyni.
Sz6 6s fogalomlrAsunk (Isl maradvenyal
a nikolsburgi b b ~ b e n 6s
, egybb IIgatirrAs jelek.

A nikolsburgi abc-ben meg nehany olyan jel szerapel, melyek hasznalata a kesobbi idokben alig, vagy egyiltalan nem mutathato ki irastorteneti emlekeinken. Ezzel egytin felvetddik annak a kerdbse is: hol
alakult at irbunk akrol6nian alapulo betOirAssa?
Tobb bizonyitek szol amellett, hogy in: a Karpat-medenceben. A betiiiras jelrendszere hamar rornlasnalc indul, amikor a jelek eredeti jelenteset elfelejtilc; amikor a jelhez mar nem kotodik a tartalom, a jelentes
megtarlo ereje, a rajz formijanak a tartalommal alkotott szerves es
Iathato egysege: a lathato nyelv.
Amikor a jel mar csak egy hang jeloleset jelenti -, akkor a pontos
lormai azonoss$g, a valosaghu ibrazol8sra valo torekves - az osi formak '?tiin fontossagaval vetekvo orzese - porladni kezd. Elfelejtik a jel
eredeti jelenteset - es utana mar minden lehetseges a "celszerus~g,a
rovas konnyltese" miatt.
Nehany kepjelunk megorzodott reszben olyan lormai 6s hangerteki
ljelentes-tartalmil allapotaban, mely feltetelezi - hogy kepir.5~jelkenl
hasznaltak ineg ebben az Qvezredben is naianl.
Egyik legkiilonosebb jelunk a tprus-kent jelolt jel. Karl Faulmann KuWen jelgyujtemenyeben IAthato az alabbi jel:
sun Nachkommen kisdbb

T

lormaban talalkoztam vele szovegben: 'utana megy' jelentessel. A
Ku-Wen jel jelentese: 'ivadekok', utodok, tehfit - utana lkovetok. Igy
alakulhatott ki nemirajz 8s jelentes modosul~ssal:
Tprusl-tiprosl?qell6, mely az OldozBst, a megsemmisitest,
a teljes megsemmitesig, az eltiprbsig val6 tildozest.utannamen6st' jelkbpezi. 8. Karlgen: 53llcikluskarakterf
ent- k6ntjelolt jelunk a kinai irAstort6netben antilop, dam. iuh,
stb. jelentessel
Kyril Ryjik ,251
?#a. ,
Az antilop nemzetkozi vandorszo. m~ndenesetree szoban van benne
egymbmellett e ket massalhangzo:
antilop
Az urali sziltlarajzon lathat6 mar a kinai irhstortenetben 'ciklikus jel'kent feltuntetett jel:
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Mint az urali sziklarajzon Iatjuk, a kerek 'vilag' k6t oldalan 'napkarika'
van a 'vilagon kivul' /,mint a sumeroknall kelet-nyugat foirannyal - vagy
az erre meroleges eszak-del irany a foirany? Minden esetre a k8t keresztez6 f6iranyt, a vilagunk fogja ossze e jel, s valoszinuleg ez is
eredeti QrtelmezBse, s alakult a tsz. 1. szemely birtokos ragga?
A rajzrol ezt lehet leolvasni, s e jel alahult at a rovaspalcan nemileg,
hogy befele legyenek a mellekvonalak:

0
./C vnc I..
unk/?/
.

Egy m b i k jeliink a'szem' 9s a 'pehely'-toll ligatljraja:
mu Auge Iszeml

p

lszum - szeml
S Z U ~
emp
and ligaturank az 'ata' es a 'duli' Idell jel ligaturaja. Az 'atya'
jel itt akrofbnias 'a' hanger tekevel szerepel:

-

A ket hajtas vesszlije ez esetben elmaradt.
A tobbi ligatljras jele a nikolsburgi ibc-nek kevesbe lenyeges lencz,
eczW, vagy zavaros: echech.
E kutatbi modszer es eszkozrendszerenek eredmenyesseget - azt
hiszem nem lehet ketsegbevonni. Ezen igen rovid, kivonatos ismeitet6
anyagbol kitunik: Az egyetemes irastortenet szabalyaira alapozon kutatasi modszer alkalmas nyelvi alapokon torteno ostort6netkutatasra. NQpunk vandorhtjat e kultljra "aramlasa" hiven visszatukrozi.
Ezek szerint volt egy delr61 lMezopotamia iranyaboll, lranon at eszak
fele torten6 neparamlas, mely az Ural hegysegbel kettevalt, s az egyik
nyugat fele, a masik keleti iranyba folytatodon.
Ez utobbi - keleti iranyba folytatodon aramlatban talalhato l a protohunow nepijnk etnogenezise. Ezeri allnak hozzank nyelvileg lenyegesen
kozelebb az 6gynsvezett 'ugor nbpek', s tavolabb az Uraltol nyugatra
lev6 nyelvldnc nyelvi asszimilans nepei. E nyelvi 'orszagljt' mindenutt
az erdo 8s a sztyeppehataron vezet mindket iranyba.
Igy - azt hiszem - "urali szetvandorlas"-rd - es oshazankrol sern igen
beszelhetunk. Legfeljebb tobbesszamban: Bshazainkrol, ahol nepunk
az illando erintkezesek, keveredesek lkulturalis es etnikai kohojaban
alakult, fejliidott azza, aminek ma ismerjuk. Jelenunkre termeszetesen
a legljjab hazink - Eur6pa - dont6 h a t h t les elozo kulturankra megsemmisito hatastlgyakorol. E regi azonossagunkat - mikor nepreszekre szakadva, s kozben is birodalmakat alapitva Eurdpaba vonultunk mamar csak nehez, es a 'beven' tortenelmi kutato modszereken kivul
6110 eszkozokkel lehet csak megkutatni es felkutatni. lgazodva a nehez feladathoz.

NQpunk tori8nele a vileg nepe kbzon e g y e d l ~a110 kr,
a hozza a k a mazott d ~ t a t a s modszer
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1 .I Az ostortenelem a nepek tortenelm6nek az a legregibb szakaza,
amelyrol sajat i r b o s forrbanyagok nem, hanem dontoen az iratlantehat a targyi, dologi, ill. a tradicidkban tovabbelo - emlekek adjak az
elemezesek bazisanyagat.
1.2 A hun es maavar
-. tortenelem alaukerd6sei kozul kiemelest erdemel:
1.21 A magyarsag tobbagh, kevert szarmazhanak tenye.
Ezen belul nem szabad osszekeverni a nyelvi es a genetikai rokonsagot, vagyis a ket legfontosabb meghatarozo tenyezotl
(Az egyik targykor bizonyito tenyanyagat nem lehet alkalmazni a masikra, s ugyanigy a kovetkezteteseket atvinni)
1.22 Mindket nap ijstortenetenek meghatarozo idoszaka volt a nepvandorlb kora, kulonosen annak korai szakasza.
Abban az idoben a hunok s oseink is szamos neppel eltek egyiitt, s
ennek btiseges neprajzi, nepzenei, nepmiiveszeti, nyelveszeti, regeszetl emleke maradt fenn mind a mai napig.
Ezek fellarasa, kutatesa egyaltalaban NEM LEZART, nem befejezelt
folyamat: tovabbi kitarto kutatbokra van szijkseg! CSAKIS EZ, vagyis
tenyeken alapulo tudomanyos e ~ e 6s
k kovetkeztetesek, s nem a hatalmi szoval kimondott dontes lehet a jarhato hll (Elfogadhatatlan, ahogyan a mhlt evszkad masodik feleben igy deklaraltak az egyetlen
lehetseges utat, s ezzel lezartak a netan jarhato osszes tobbitl)
Elvileg es metodikailag is elfogadhatatlan az ilyen "szakmai" eljarb ;
ugyanigy nagy gondokat jelent minden egyeb elfogult, hiteles tenyeket
negligalo megkozelites is.
1.23A hun es magyar rokonsag kerdese
Szinten eze~tnem kutatasi terulet. nincsenek mindenki Altal eavonteL e n o.:ogadoii ozony'lekok. Mel eite 6s ellene egyforrnin sz6y'eme.nek negyren nre yii tuoosok. B 210s valasn csak a kdratasok io ylatasaro reme nelunn, nem pealo
. - azon lekinleve vu beiaavaszlasaro1" (Felovorsulo
folvamat...ll
-,
1.231 ~mlvaloszi6iisiti:
1.231 .I a hagyomany- es mondavilag
Az eaves
", n b e k kozul kizarolaa kozul kizarblaa a maavar - as kisebb
mknbnoen az bgerm6n - monoa;;lag 6rz1a h-n>n em & ~ t .
Ehhez napcsolodoan eros m " 1-oat el a magyarsag egyes nepcsopon.aiban. diva ineppen a szene yen norcben.

1.231 2 regeszei emlbnen kozos slll~s,egye
1.231 3 nozos gyonerhen m nos'tnet6 lo ,; orisz. kaj (neprajz
. . . , nepzenei..,) hagyomanyok
1.232 Egy nep ostortbnetet nem csupan a sajat maga altal hhtrahagyott targyi emlekek alapjan lehet megismerni: azt egykori szomszedai
tobb formaban is megorizhetthk. Ennek legfontosabb vallfaja, amikor a
szomszbd n6pelt irasban, feljegyzeseikben orokitettek meg a korabeli
esemenyeltet (ahogyan pl. a magyar nep ostortenetbt sem sajat irasos
emlekekbiil, hanem az arab, ormeny, got, oszlAv, bizanci stb, krtmikakbol ismer'ulc meg. EZERT VAN ALAPVETo FONTOSSAGA A K~NAI
VK6NYVEKNEK. amelvek meatiriztek a szomsz6dos nepeknek, mindenekelott legreiegettibb elleifel~knek,a huniknak a korabeli Qletet.
2.0 Amit a kinai ltronikakrol tudni kell:
2.1 Kozt-donan a v. ag egreg~boto yametos tonene merol es tortene!'ro iev8,tenysegero van szo: Kina -n. ionenelm ' korszana a Kre.
XXI. szazadtol kezdodlk, s eddia fellelt leoreaibb irisos emlekei a Kr.e
XVl.sz.kado61, a Shang-o nasziia noraob e;eonen(3700 ~vesen:).(~&:oznek ezzel egy dos vagy mog regeooi k~ltjrnoroks, igy Egy.ptomoan
vagy KozBI-Keleten, de ezek folyamatossaga megszakadtli2.1 1 A kinai esemenyek folyamatos feqegyzese az allamlsig kezdetet61 fogva kotelezo, hivatalos udvari e16iras.
PQldamutato erenyei:
2.1 1.1 A nagyfokri hitelesseq. A csaszari udvar hivatasos torteneszenek feljegyzeie oe nem ten ninetett oe az -ra nod6 . nozvetlen csalaoi nore. Az ~ralnodona.ala ~ l a na kesobbi ltor vezeto i ~ o o s ante
i esiretlek a leinanat, s az ert an6 kezdve az adon uralltodo il . a o'nasztia
hivatalos kronikaja, tortenelemkonyve,(Azoltat osszefoglaloan az uralkodo dinasztiarol neveztek el, p1.a "Qin Shu"sz6l a Qin-dinasztia korarol (Kr.e.221-207 kozotti idorol; Fan Xianling move ; a "Qien Han Shu"
sz61 a Korai (Nyugati) Han-dinasztia korarol (Kr.e.206-Kr.U.24 kozotti
id6r61);Ban Biao kezdte el lrni, maid a fia, Ban Gu folytatta, s vbgijl
annak a huga, Ban Jiao fejezte be; a "Hou Han Shu" a Kesdi (Keleti)
Han-dinasztia korBr61 (Kr.u. 21-220 kozoni idtirol) ;Fan Ye 6s tarsai
muve. Stb. Stb a dinasztiak vegtelen soran At. A hitelesseget megnovelte az a t h y , hogy a hitelesitett, hivatalos Qvkonyveken kivul mas
kiegbszito muvek is szulettek. Igy az emlfiett - 6s a hunok tolienelme
szempontjabol kulonosen fontos Han-korszakban peldaul a "Xi Han
Hui-yao", a Han-dokumentumgyujtem~ny.
Kiveteles szerencsenk, hogy ugyanebben a korban elt a kinai, de a
vilig tortenelemir8sanalt is legnagyobb alakja, Sima Qian (Kr.e ...14590 kozott). Mlntegy 130 yuan-ban, hogyomanyos fonalkotbsu fiizon kotetben anekintene a kinai tortenelmet a legendabeli idok Sdrga CsaszC
rat01 kezdve a Shang es Zhou-dinasztiakon at a Tavasz 8s osz idoszakon, valamint a Hadaltozo Allamok koran at a Qin- 9s a Handinasaia
nora:g. Ezen bel; a n~nokrol,az e koronon arivelo legnagyoob el e n s g ~ k r oal leg1000 ~niormac'othagyomanyona reank.
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2.11.2 A rendkivuli pontossag az apro reszletekben is. Miutan nem
lehetett egyes helyzetekben megitelni, hogy a kesdbbiekben minek mi
lesz a kovetltezmenye, utolagos jelentosege avagy jelentektelensege.
inkabb mindent teljes reszletesseggel Grokitette meg. (PI. "Kiao-qi orsz6gtoI delre Jie- es Shang orszagaibbl haromszoros tolmbsolassal.
kettijs forditassal kuldtitiseg erkezett, s feher facant hoztak ajandekul.."
-Hou-Han Shu, Ill.kotet LXXXVI. fejezet 1270-1271.)
2.12 A kinai kroniltak nehany tovabbi jellemzoje
2.12.1 Dontoen termeszetesen Kinarol szolnak, s csak mellekessen a
hatarokon kivuliekrol. Egy-egy idegen torzsrol, neprol vagy 611amrol
csak akkor tett emlitest az udvari torlenetiras, amikor eloszor jelentek
meg kuldotteik a csaszari udvarban, vagy amikor eloszor tamadtak a
Mennyei Birodalomra. Ezt megeloz6en kozombos volt a szamukra valamennyi idegen nemzetseg. Amikor azonban e16szor jelentek meg a
"Sarkany Fianak udvaraban, a csaszar szine elott, akkor reszletesen
leittak mindent roluk, meg az illeto nep korabbi tortenetet is, amit csalc
megtudtak rtrluk.
2.12.2 lgen nagy filologiai problemat jelentetl a legkorabbi evezredekto1 fogva az, ahogy a kinai lrasjeleknek koztudottan NlNCS fonetikai
erteke, tehat a kiejtesre semmilyen tampontot NEM adnak. Amikor egy
szemely, egy nep, egy foldrajzi fogalom neve, kiejtese feledesbe merult, akkor eltiint annak a hangalaltja is. Raadasul teljesen ismeretlen a
kinai szovegekben a kis es nagybetu, a szavakat elvalaszto szokoz es
altalaban a kozpontozas is. Igy tehat az 'Illatos Felho eppljgy lehet
szemelynev, mint torrs, folyo, hely, virag vagy barmilyen fogalom sot
szimbolikus $20, s mondani sem kell, hogy ezzel milyen tag tere nyilik
a tevedeseknek. Ennek ellensdlyozasara Qian Long csaszar, a rnandzsu eredetii Qing-dinasztia hires nagymijveltsegii uralkodoja a XVII.
szazad itozepen kinai torteneszbizottsagot alakitott, hogy a regi kinai
kljtfokben szereplo kinai tulajdonneveket gyujtselc osszeertelmezzek
azoltat, s rogritsek egyseges kinai olvasatat(kinaiak forditsanak le kinai
szoveget kinaira..)
3.0 A kinai kronikait a nepvandorlas azsiai nepeirol
Miutan az europai toltenelmet atrendezo nagy nepvkndorlhs kiindulo
tersege els so-Azsia EK fuves pusztashga volt, ertheto, hogy erroi a
kinai torteneti evkonyvek jelentik az elso 9s leghitelesebb - bar eliogultsagtol nem mindig mentes - feljegyzeseket.
Az jelenleg meg nem eldontott, hogy ennek a hatalmas ovezetnek
voltakeppen pontosan melyik resze is volt egy-egy nemzetseg eredeti
szaIlLhelye, ontogenezisenek szintere. Ez valosziniileg soha nem
dontheto el, de gyakorlatilag valoban kozombos is, hogy pl. a hunok, a
iovasnomad nepek leghataimasabbika, akik ellen a Nagy Falat emeltek, valojaban pontosan mit is nevezhetnek "oshazijuknak Eszak
Mongoliat, az Ordost, netan a mai Tuvat avagy Mandzsljriat ill. Liaoningot. (mindegyik allitas meliet jelentos regeszeti b ~ e szolnak).
k

Ez Bppligy kdzombos -mert barmelyik valtozatnalc igaza lehet-, mint
peldaul az, hogy a hunok 16, 18 vagy 24 torzsb6l is alltak. Mindeavik
szam igaz IeheFaz eltero idtipontokbi.n, mint ahogyan az emlitett tersegek is. A nomad torzs 9s allam ill. birodalomfejldd4s nem ismeri a mai
modern kor kizarolagos, merev kategoriaitl
Tulajdonkeppen meg az alkalmazott nepnevek sem egyertelrniiek.
Most nem c s u ~ a narrol van szo,. hoav
". rendszerint minden neo mAskiroo
nevez onmagat, s megint maskeppen a loo0 nep (gond61,~nkak&
csan a m. pedannra: nogyan
nevozz-n MI onmag-nkat,
s nevoznek
.
minket MAS nepek..)
Az okori nomad nepek idejen k01onoskeppen gyakori volt, hogy egyegy legyozott vagy behodolt, csatlakozott torzs felvette legy6zojenek az
erosebbnek a nevbt, s ezzel egyben onmaga tekintelyet is ertisiteni
velte. Ugyanigy veresbg, vagy a torzsszovetseg felbomlasa utan gyakran meg maga a Itoribbi nevado torzs is igyekezett megszabadulni
sajat "kompromittalt", balsorsot hozo nevetdl.
A kulonbozd kronikakban, felieavzesekben avalcori. hoav tobb eltBr6
vagy rononnepre ugyanazt a nkpnevet a kalniaztak,m j a n az 6 szem k b e n egylormam .degennedrunrek a nason o, vagy azonos elelmodIJn, r u h i z a ~ ~szonasak,
n,
narcmod,Jn miart.
(Erre narom (capcsoodo pe oat em llhellnn toooek nozon:
a, a ny-gari nron nairo szerzetesek gyakran atvetlen a norabel: noznieoe.met, s '.h~noknarmas h,~lamanak" nevezrbn
- a hunokat Pa Kr. u. 4-5. sz-ban: 374.
- az avarokai (a Kr.u.6.s~. kozepetol; 568.
- a magyarokat, akik a 9. szazad vegefele 895
jelentek meg a Karpat-medenceben.
~

b. A bizanci kronikak egyforman turkoknek (tourkoi) neveztek a tulajdonkeppeni turkoket , majd a nyomukban jelentkez6 magyarokat. A
Dukas-fele magyar koronanak a gorog felirata is a 'Turkolt kiralyhnak"
(chrales tourchias ) nevezi I.GQzakiralyunkat.
c, Meg egyes arab kronikakban is hasonlo helyzet: Ibn Haiyan 942ben szinten turk neven emlegeti a Hispanidban kalandozo magyarokat l

A fenti okok miatt egyetlen esetben sem mellozhetjiik a korultekint6
forraskritikatl
A krbnikak tanulsaga szerint a nepvandorlas egykor latilag - a hoszszabb-rovidebb ideig tart6 egyijtteles folytan - rokonnepekke tette a
resztvevo, a torzsszovetsegben 610 nepeket. A kozjogi kapcsolatok 81talaban versegiekke is alakultak, rneg ha idonkent valtozo, sot egymbsal valtakozo uralom alatt is. Ha most a nepvandorlas nagy hullamai
koztil kiemeljuk a hunokat, megallapithatjuk, hogy Europaban tottent
megjelenesuket (Kr. u. 370) megelozoen erdemlegesen csak a kinai
torteneti evkonyvek tesznek roluk emlitest.

Az eurooai hunok azsiai elodeit - s a tortenettudomanvban kSIon
@roenesseg,hogy az egyene m3 olzony relton sora e lenere :s akaonak.
a,( n nem iogadjan el az azonossag, verseg~jogiolyronossag renyet! .eao.oszor az un. Haoanozo Al amok noraoan em.it k (Kr.e.4-5.52. lorddbia taian a kinai felieavzesekben
liisonio esetenben he% cseke!y oonyooa mar .e en1 a kronolog18ban
az, nogy nem m:nd g egyene m i , k t s .ehel egy nep elboenen tekinlen . Ez az azsia: n - ~ o n r ais vonatkoz n termeszeiesen: egyes fel:egyzbsen szernt a h: ( ), ma.0 a oing-lng ( ), doob: mas olvasalokoan ti-',
1.g-:g, 1 1 lg, lereg, regreg va.lozaronoan s smert. - jelenln a 6se nel.
Kozvetlenul e resztemahoz kapcsolodik az egylk, mindezideig m6g
megoldatlan problema: a "tie-lie" torzsszovetseget alkoto torzsek listaja
ugyan fennmaradt, de a kinai jelet nemhogy ertelmezni, de meg egysegesen elfogadon olvasalban sem sikerillt megfefieniok a tortenbszeknek (egyi olvasatvar~cio:n'gen-kiu-a-Ian-pei-zu-(ru)-jiu-li-fu-wu-hun).
Egy kulonosen Qrdekes, tovabbgondolasra erdemes mondatot szeretnek idezni a " kinai tort6netiras atyjanak", Sima Qian-nak alapmilveboI("A Tijrtenbsz Feljegyzbsei"): "..... a xiongnu-k (=ksiai hunok) a Xiauralkodo-csalad leszarmazottai..."(NB: a Xia-csalad volt az un. Iegendabeli korszak utan az elso tortenelmi dinasztia a Kr. e. 21.
evszazadtoil)
H; ez ,165 va amicsne ~gazsaglarlalmathordoz - jel emzd, nogy lgy
ve ekeolek az ant',( K'naoan -,aknor ez fordilori irany~jkovetkezletes
levonasara is alkalmas: az utodok mindia azonosak oseikkel. iav a hun
leszarmazo&k osei is h-nod vo tak, va$is a Kinai B rodalmatmegalapi16 uranodo dinasztia - a X a - hun eredetu voltl
Ez, hogy idegen eredetli csalad uralkodjek Kinan, nem volt kivbteles
ielenseo :.oI. a Kesd-Liao-dinasztia 1907-11011 kh~tan-tat&volt. a Jinbinasztra 'i1115-1234) nu-chen-!at&, a ~uai-dinasztia(1271-1368)
mongo1 eredetu volt, mlg a Qin-d~nasztia(1644-1911) rnandzsu.
Legalabb ennyire elgondolkodtato az is, hogy e kezdeti id6ltben a
keleti tersegeken a Xia es a Yi-torzsek felvdltva uralkodtak. Ha ehhez
hozzhtessz<k, hogy a "Y'' torzsnevet a klasszikus kinai szovegekben
olvan
i~r h.~.e~l l e,~
ieloltek
l
I 1 amelv k6t elemb6l till: eov embernek 6s eav
..,-.
ijnak a jelbbdl ( ). ~ e m ' i kkell ialan meglt6rdezni, Kogy ki volt a TBVGLKelet leghiresebb ijhordo-ljhasznA16vadhsznbpe...
~

~

~~~~

Ha most eav naov uorassal a tortbnelmi folvarnat vbaet nbzzuk, a a
t a 8 ~ u k n y " { ~ t :td&n~tt,dom8ny adati kozoit, nogy hunok ulolso
emli~esea k:nai kron'nakban Kr.u. 153-ban tonbnl, am;kor a xianbi nbp
elioolalta az Qszaki hunok altal birtokok teruleteket
~ g l b j i b a na Kr-tan, Vl.sz&ad kronk8:ban ("WaiShu") is hivaikoznak
a ne eten maradt n~nokra,amikor Sogdianai megtamadtak. So1 arra :s
fel kell fiovelnunk. ami Eurooiban eikeruli a hun tartenelmet kutat6k
i'gye m6r:hogy Knaban az i n . ..Tizennat Allam" koraoan mQg lbtezett
harom o n i l o hun allam cszak-Kinaoan, s nehany tovaooi h~n-rokon

a

nomia alamocsda s (a legL1olso 407-431 kozolr, amlnor E ~ r o p a o a
6er:ll vbre'k mar a Duna-Tisza dozen Qllen Art:.a oiroda maban. E periodus a hun tortenelem egyik legkevQsb6 feltart korszaka!)
Idoniany m i i n nincs iao vegigkis6rn e net iaoha~arnozou a n'nai
lortenelmi evkonyvek, nronkan zgalmas h'reil, ped~gresz etesebo bem-latasuk es eemzesun a nJn, sot az anrid IovasnomAo nepen lonenolmenoti sonnal arnyalrabb nepet rajzolhatna meg, m n t amenny're az1
moslanhg meg smenik.

Horvath lzabella (Chicago)
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inaban tett egy eves tanulmanyutam alkalmaval lehettiseg nyilt
tobb asatasra kimenni. Tobbek kozt az un. Shan Pong nepesseg
hagyatekat is magtekinthettem.
Kik is a s h a n Pongok?
Szu-ma-csien K.e. a masodik szkadban - a ltinai Han dinasztia
idejeben 816, as ma is tiszteletnek oNend6 ltinai tortenbsz -feljegyzese szerint a Shan Pongok nepe kepezte az kzsiai hunok - a Xiong-nuk
- tiset. A hunok birodalma ca. K.e, 300-to1 Kr.u. 200-ig volt tettifokon.
Szu-ma-csien tahat akkor ilia a hunokr61sz616 tortenelmi feqegyz6seit, mikor a kinai Han dinasztia Allando hadakozasban dllt a birodalomt61
Qszakra elterulo, jelentos hatalmat kepezo hun birodalommal. Tehat
Szu-ma-csien a hunokkal kortars volt. jgy feljegyzesei kiilonos figyelmet Qrdemelnek, mar csak azert is, mert szamos regesz - kinaiak
(Guo Szusin, Tien Guangjin), Qs az orosz S. Minajev
a nagy kinai
tortenesz altal feljegyzett teruleteken asat, 6s megtalalja a jelzett pusztai nepek maradvanyait. lgy a Hunok 6s a hunokat megel1126 itorai
nepcsoportok maradvanyai az Ordosz pusztakra osszpontosulnak,
majd kesobb keletre Qs nyugatra terjednek.
fgy van ez a Shan-Pongokkal is. Jin Fengji, a Pekingben dolgoz6
regesz kollega tobb mint hljsz Qve assa a Shan-Pongtemetoket. Ezek
a temetok a Yundushen hegyseg laban61 hljzodnak kb. 2 0 0 km-en
keresztul. A hegyseg labat61 fSves puszta hljzodik, 6s BdesvizO to. A
Yundushen hegyseg PekingtBI kb. 6 0 ltilom8terre van, Bszaki irbyban.
Ma is Qlenk vita folyik arr61, hogy tulajdonkeppen kik is az h i a i
hunok, honnan jottek, kik voltak az Bseik 8s kik Qs merre vannak a
Ieszarmazottaik.
Jelenleg eros rbgeszeti adat tamogatja - Szu-ma-csien adatain klvulazt a ndzetet, hogy a Shan-Pong nepesseg kepezte az Azsiai hunok
oseit.
Jin Fengji nagyon val6szlniinek tattja, hogy ezek a temet6k melyek
Pekingtdl eszakra elterulii hegysegek labanal tal&lhat6k, kbpezik azon
nepseg maradvanyait, aklket Szu-ma-csien korilllrt 6s a Xiong-nuk, a
hunok oseinek ir le.
Mikor az asatasra ellatogattam, mire Jin Fengji szlves volt meghlvni,
a legtisibb sirokat tekinthettem meg.

-

Ezek a Shan-Pong sirok Kr.e. 750-700-ra datalhatok. Modomban
volt a nyilt sirokban lev& eredeti helyzetben megtartott leleteket vizsgalni, kezbevenni 9s esetleges kerdeseket a reg& kollegaval - Jin
Fengji-vel atbeszelni.
Nem sokkal az els6 sir vizsgalata utan szembetuno jelensegre lettem
iigyelmes.
Ugyanis a sir leletanyaga, tajolasa igen hasonlitott a honfoglalas korabeli temetkezesekre.
Ebben az eloadasban ennek a megfigyelesnek a reszleteit targyalom,
vagyis azokat a lelet parhuzamokat szeretnem bemutatni, amelyek a
Shan-Pong es a honfoglalo magyar sirokban talalhatok.
Egy-egy targy magaban nem jelentos. Ha egy sirb61 egy targyat talalunk a honfoglalok idejebbl, es egy hasonla targy ezer evvel korabbral
egyetlen hun sirbol kerul elo, ennek nincs tortenelmi erteke.
Ez a vizsgalat nem egyedi leletdaraboltrol akar jelentos hun-magyar
ltapcsolatokat kovacsolni. A vizsgalt leletek mindegyike a honfoglal6,
igy mint a Shan-Pong temettiltben elhantolt harcos ferfiak tlilnyomo
reszet jellemzi. lgy nem egyedi sirokat, hanem harcosokhoz ill6 temstkezesi szokasat vizsgalunk.
Ezt a temetkezesi szokast nem csak a honfoglalok es Shan-Pongok
osztottak. A diakban - ahol lehetett es kepanyag rendelkezesemre allt
- a legdjabb Xiong-nu, tehat &siai hun leletekst is besoroltam. Ezek a
Xiong-nu es elo-Xiong nu leletek, amelyek az Ordosz videlterol valok.
szinten meglepo parhuzamokat mutatnalr a Shan-Pong as honfoglalo
magyar leletekkel.
Kezdjuk meg tehat a tuzetesebb osszehasonlitast, es Iassuk, mik is
azok a parhuzamok, osszesen 1 0 ilyen parhuram talalhato:
I. Az elso parhuzamot a sirok tajolasa kepezi. A Shan-Pong 6s Xiongnu sirok nyugat-kelet iranyfi, fejjel nyugatnak. A magyar honfoglalok
sirjai szinten ny-k iranyh, de a holtat fejjel keletnek temettek. Tehat a sir
iranya ugyanaz, csak a honfoglalo holt ellenkezo iranyba nez, mint a
Shan-Pong 8s Xiong-nu vitezek.
2. Allatmellekletek kepezik a masodik parhuzamot. A Shan-Pong 6s
Xiong-nu, hgy mint a honfoglalo harcos ferfiak sirjaiban reszletes iotemetkezes figyelheto meg, tehat nem teljes lovat helyeztek a sirba, hanem csak az allat iejet es labszarcsontjait. Ezenfelul az allatok szama
a holt rangjat is jelezte. Minel elokelobb felszerelessel lett a holt a
masvilagra kuldve, annal tobb volt az allatolc szama. A jomodh, eloltelo
Shan-Pong vitezt megilletett (Az M 2 5 0 szamlj sirban) 1 0 lo, 9 tehen,
5 kutya, 4 juh. A honfoglalo temetok leleteit, es abrait Revesz Laszlo
karosi temetokrol szo16 jelentese tette kozze egy par eve.
3. A harcossal fegyvereit is vele kuldtek a masvilagra. Fokosok, nyilvesszok, kardok, t6rok egyarant bukkannak fel a Shan-Pong, Xiong-nu
es honfoglalo temetokben. Mig a Szablya a honfoglalo vezert illette
meg, a Shan-Pong 6s Xiong-nu vitezek, vezbrek bronz toroket vittek
magukkal oldalukon az arnyekvilagba. A nyilhegyelc szama is jelezte a
holt rangjat mindharom nepessegnel egyarant. Rangosabb vitezek tobb
nyilheggyel lettek eltemetve, mint masok.
Az 5, 6 6s 7. parhuzamot a iaszerszamok k6pez;k.

A Shan-Pona kathrdiszek kis k6ralakli. domborli bronz oornbok voltan, melyeket 5 btirszl,ra erositenen. llyen egyszer; gomb-Gaku dantaro'szek majdnem leljesen zzonosak a X'ong-n~leetekben. Revesz
Laszlo szivesseqebol a karcsi eavik slr 16kantar diszeit mealathattam.
6s csodalkozva konstataitam. h G v ezek eriisen hasonlbak.-Uovanis
a
- <,
honiog alas dorabel kant8rd:szed"~zinrendornborj bomb-al=kjan, csak
s o ~ adiszesebben,
l
m'nr a messze kelet' pe danyok.
A lovak zablaiat is eltemettek a halottakkal. A zablaoalcAt mindharom
nep alkalmazta, 8s gyakran allat&rizolisokkal dls'zltette. A magyar
diszes zablapalcak tobb helyr61 isrnertek a Kirpat-medenceben
RBv6sz Lbsz16 egy tanulmanyban kozolte az un. liza alakli csatok
jelenseget a honfoglalo leletekben, es ezek prototipusat kulfoldi leletekben. A csat "elodjet" ugymond, megtal6lni egeszen a Bajkal t6ig - irja
Revesz, a Kr.e. 5-6.sz.-ig. A Shan-Pong leletek es a Xiong-nu slrok
anyaga most ezt az idot 8s teret kitagltja. A csatok mindket nbp leletei
kozott fellelhetok, Kr.e. 8-7. sz.-ban, ilietve az Ordosban 5-4.szkadban.
8. A honfoglalo ferfiak fiilbeval6t is viseltek. Ezek egyszerO gySrO
formaili. ezijst karikak voltak. Viseltek iaen hasonlo karika formaib. de
spriali'san formilt fOlbevalokat a ~han-Pang6s Xiong-nu harcoiok is.
Ezek bronzbol keszultek.
9. A rangjelzti ovveretekkel diszes ovek kepezik a 9. parhuzarnot.
Mindharom vizsgalat alatt lev6 nepcsoport egyarant hasznatta. A ShanPongoknal mine1 tobb dlszes borszlj csungott ala az ovriil, annil naovobb volt a halon ranaia. A maavarok ezBstozon bronz v. aranvozott
Lionz veretek szama Fatarozta i e g a rangot. Ez megnovelte 'az ov
hosszat, mig az &siai parhuzamokban a veretek borszllakra ergsitve
Iogtak ala a diszes ovr6l.
10. A szerintem ioen fontosnak tartott obrhuzamot, az arctakarokat
hagytarn legutoljarg
Az arctakarok, Jin Fengji kozlese szerint dltalinosan elterjedt ebben
az idoben. 1Kr.e. 7.~2.).A vsszonra harom domborri aombszeru vereteket varrtak'az arctakarora - egyet-egyet a ket szemre 6s egyet a szhj,
orr helyere. Ezekben a Shan-Pong temetakben persze a vasznak mar
regen elenyesztek, csak a bronz "gombok" - most az arccsontokra
tapadva - maradtak.
Hasonlo szokas volt rnegf~gyelhetda honfoglal6 sirokban is. A holtak
arcat itrrel, vagy mas anyagbirl keszuit lepellel takartak be, amire
eziist, bronz, vagy arany lemezkeket varrtak fel a szem 4s s z i j helyere.
llven ezhst lemezkbket a karosi temetgben is taihlt RBvQsz
- L6sz16.
-. a
hbnloglalok slrjaiban.
crdy Miklbs is foglalkozott a halotti arctakarok eurizsiai elterjedesevel. Meoemliti. hoov ilvenek elafordultak a Xiona-nu sirokban is. a hun
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A Shan-Pong s:rokban la811 Kr.8. 7. sz.-bol valo ilyen formajli arcranarok most tovabb kovetik idBben ezt a temetnezes szokast.
A fen1 emlitett 1 0 parnuzam am' a Shan-Pong, X'ong-nu es honfoga16 vitbzek temetkezbsi szonas6ban megi:gyelhet(i, felhlvja f:gyelrn3nnet e.ode.nk temetkezesi szokasanak 6sisBgBre.

Ezek a parhuzamok sem egyenesaglj Hun-magyar leszarmazasra
utalnak. A kerdes lkorant sem ilyen egyszeruen fogalmazhato. De a z
adatok arra utalnak, hogy bizonyos szokasok szivosan elnek, e s
hosszlj ideig fennmaradnak olyan nbpek kozott, ikiknek hasonlo tarsadalmi szokasaik vannak.
Chernetsor, szovjet regesz, aki az obi-ugor nepek ostortenetevel foglalkozott, azt a megfigyelest tette, hogy a regeszeti adatok arra mutalnak, hogy a jelenlegi obi-ugorok - es ahol elodeiket sejteni lehet teruletein mindig delrol jovo nephullamok nepesitettek be. Adat arra
nincs, hogy akarmilyen nepesseg eszakrol del fele nyomult, hogy kesobb mint elomaovarok a bolaaroktol eltanulia
' a nomid eletmddot, mint
ahogyan ezt a fiGugor elmeht tanitotta.
Ha Chernetsovnak hihetunk, akkor honnan jottek a honioglaldk osei?
Ha a leletek kezet fogjuk es engedjuk hogy a honfoglalok vlsszavezessenek bennunket idoben 8s terben a mljltba, a nyilt eurksia pusztain
talaljuk magunkat. Tovabb kell oket kovetni a pusztakon talalhato gaz-

Chernetsov V.N. es W. Moszynska, (1974) Prehistory of Western Liberia. Arctic
Instilute of North America. McGill-Queen's University Press, Montreal and London.
-~
Erdy Mikl6s: "A magyar eredetkutakls a t6rienelmi tarstudomanyok retegezett
terkepeinek a tOkreben." XXXI. Magyar TalBlkoza Krbnikija. 1992. 239-270
oldalak. Arpad KKdnyvklad6 Vallalaf, Cleveland, Ohio (USA)
Jin ~ e n ~ j i jiindkhan-i
:''~
Shan-Pang ternel6 leleteinek 6s temetkezdsi szoMsainak jellegzetessegei" (kinai nyelven). Megjelent a Liaoning tariomanyi lelet
jelentesek c. foly6iratban. (1991)
Minaiev, Serqei:
"lscheznuvshie narodi. Siunnu.' Priroda pp. 42-53.
. (1986)
.
no.4.
Revesz Msz16 "A keszcnlbo :!art6 legezek a magyar honloglalas noraccl sirokban' Herman Ouo Mljze~mEvnonyve XXV I!-XXIXkoteton 1991, 31-49 old.
Xcn Gdang; n, Guo Sdxn Ordosz Bronzok Relics Press. 1980. Beijng
~

Juba Ferencz (Becs)

A

tenger a Fold egy otodet boritja. Az emberi civiliz&ci6 6s kulturfejlodes tenger nelkiil elkepzelhetetlen. Lingeszii tort6nQszunk,
Padanyi Viktor szerint a civilizacio a foldkozi tengerek partjain
alakult ki, mint pl. a bennunket leginkabb Qrdeklo Foldkozi- 6s Kaspi
tenger. A mai, mindjobban osszeionod6 vilagban a termekek kicsere16se, a nyersanyagok, f61eg a legnagyobb energiahordoz6, az olaj szbtosztasa tenger nblkul elkepzelhetetlen lenne. A trianoni bekediktatumig, amely hazankat galad modon tobbezer eves nbpl let uthn hQt
reszre t e ~ v etenaerfosztotta tette. a tenaereszet felettdbb ielentos szerepel tolion be. hazank 1918-ig a lenger: europa' nagyhaialmak seraban a 6.,a vagban a 8.. nereskedelmi tengereszetunk pedig a 16.
helyen allott.
Anna1 megdobbentobb teny, hogy kozons~gilnktokQletesen tudatlan
tengeri tortenelmunket illetoen. Ez persze nem is csodalhat6, hiszen a
hirkozld kozegeink csupan e tekintetben magyarellenes 6s ostoba cikkekkel taj6koztatjak nepunket. Ezekre tekintettel tartom rendklvul fontosnak a tema ismerteteset. Szlvesen idezem az angolok egyik legnagyobb tort6nBszett,Arthur Bryantot, aki szerint a nemzet mdltja a nemzet jovojenek a kulcsa. Amely nemzet ezt a kulcsot elvesziti, az a
jovojet vesziti el. A mi kozonsegiink pedig errol a mdltr61, errtil a kulcsrol alig tud valamil, 8s amit tud, azt is a panszlav-kommunista ideologist
szolgalo Ojsagfirkbzokt6l kapja.
Hazai ljjsagcikkeink - sajnos - m6g ma sem tudnak rosszakaratdlag
vagy tudatlansagb61 mist irni, minthogy "nem nagyon tudtunk tengereszkedni" 6s "csak egy lovastenger~sziinkvolt" 1 cQlozva Horthyra.
Ennek a megallapltasnak az ostobasagara jellemzo, hogy minden tengeresztisztunk lovas is volt, mert tengereszeink szarazfoldi bevetQse
idejen - mint a vilag minden tengeresze akkor - lovon vezetett. Akkor
meg nem volt megfelelti motorj8rmli, mint ma, amikor pl. a hlres USA
tengereszgyalogsag motorizalt, m6gsem csdfolodik ez a sap6 a "motoros tengereszeken". Haditengerbszetiink rendklviili tetteir6l szamos
szakkonyv emlekezik, erre nekilnk nincsen m6dunk jelenleg. ldezzlik
azonban a francia haditengereszet hivataios kozlony~btil,a "Cols Bleus"-bl: "Az osztrhk-magyar haditengerbszet tobb, mint n6gy even at
dawlt a vilag harom legnagyobb tengeri hatalmaval, kuzdiitt elhatirozottan, batran es becsuiettel, ami altal elnyerte ellensegeinek nagyrabecsuleset 6s elismeres6tlN
Ne feledjik, hogy ennek az osztrak-magyar haditengereszetnek az a
magyar Honhy Minlos altengernagy e n a parancsnoka, alti szemos
hosrettel bzonvitoha oe ratermedtsaget, aki az osnrak-magyar nadilengerkszel legnagyobb, i.n. otrantoi csata:at siblyos seoeluie'se ellenere
vegigvezette a gyozelemig. Ve,e kapcsolatban mondona Nagyortannia

elsd vilaghaborljs tengeri hose, Earl of Beatty tengernagy lord Chatfield
vendbgsegeben az akkori kormanyzoi szarnyseg6dnek. Zalay-Scholtz
Andras iolyam(lrkapit&nynak, hogy "Nagyon tetszik nekem az idea,
hogy egy tengernagy legyen az 611amf6, mert biztos vagyok, hogy a
dolgok igy j6 uton haladnak". Earl Beattynak igaza volt. Nehbz elkbpzelni, hogy a II. vilBgpbbor0 kataltlizmkjaban jobban lehetett volna az
allam sorsat vezetni.
A Zur'chi Magyar Tonenelm' Egyesjlet eda g; l a alkozo n megadatott
nekem az a lehetoseg, nogy ostonenetink tengeri vonatkozasa'rol
szdlhassak. Ez persze-az ehljlott Bvtizedek magyarellenes tanitasainak a sulykolAsiban IejlBdott 'Yudostojasok" reszerol nemi gljnnyal es
Len6z6ssel kevert megnyilatkozesokat valtott ki meg ljjsagcikkekben is.
Az id6 6s a tudomany halad, es igy ma annal nagyobborommel tudok
a cimben foglak t8mAhoz sz6lni. Ennek a tbmknak mindenkori alaphangja volt az a kerdes, mikeppen fejlodhetett ki nemzetunkben egy
hatkrozott tengerk%szsbg, kulonosen iigyelembevbve tengerfosztohsagunk Bvszizadait.
Eddigi eloadhsaimban megemlekeztem a konok igyekezetr61,
arnellyel mar az Arpadok a tenger fel6 t6rekedtek4, sot, azt birtokukba
is vett6$ Tudjuk, hogy Kadocsa mar uralta a Durazzo 6s Raguza kozti
teruletet ; Szent Laszlo HorvBtorszigot, Konyves Kalman Dalmiciat 8s
Szlavoniat csatolia hazankhoz. Nagy Lajos kiralyunk alatt Velence
1358-ban, a zarai szerzodesben lemondott az Adria egesz keleti partjar01 a magyar lprona javira. Raguza 6s Cattaro pedig kerte hazankhoz csatolasat. Maria Terezia kirhlyynk ota Fiume 9s a magyar tengermellek hazank teruletet kepezte, mig 1918-ban gyakorlatilag 6s
1920. jljnius 4-etol a trianoni bekedikthtum alta18a ma1 nemzetkozi jog
szerint elvesztettuk a tengert es az Adria partjait mert az alnok nagyhatalmak legyoztek bennunltet.
A nemzetunk tagjaiban meglevo tengerkeszseg bizonyithsta emlitettem meg a tenyt, hogy mennyi ltiva16 tengerbsz kerult lti nepunk iiaibol.
Az Amerika foldjbre e16szor IBp6 Leif2 Erik neveloapja, Tyrker - bar a
germanok minden bizonyltek ellenere maguknak akarjak elisrnertetni nagyar volt, akdrcsak a torokok legna obb tengernagya, a 69 tengeri
gytizelmet kivivott Piyala pasa, vaJY' Gyljjtb KQroly V?$nce kikbto-tengernagya 6s az Arsenal parancsnoka, az 1857-59 Qvekben
foldkoruli utazhsat vegzz6 "Novara" fregatta paran~nokhelyetteseGaal
BQla, vagy Semsey Gusztav 9s Kalmhr sandor' tengernagyok, gr6f
Hadik Bela, grof Karolyi sandor,l4 szizadunkban pedig Laszlo Elemer
ellentengernagy,,t$onek Emil, a magyar-osztrik haditengereszet utols6
torzskari fBqjke, a Maria-TerBzia-rendesek kozul - eszaki neve ellenere i
magyar Wulff Olaf Ellentengernagy as vegul, de nefl
utoqara,%orthy Mikl6s altengernagy, a vilig szakerttii iltal elismert
vitezi tettei rniatt, a szlavofil flottavezetes ellenere kinevezett parancsnoka az osztr6k-magyar tengeri flottanak.
Rbmutattam, hogy nemzetunk tengerkbs5sege nbpunk hosszlj tengerparti tart6zkodasai alapjan a Nobel-dljas' Konrad Lorenz altal kidolgozott osszehasonlit6 magatartastan Qsevolljci6s megismerestan alapjan biologiailag bizonyithato.
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blivatkoztam a legismertebb rdgbsz-, anthropol6gus- 6s tortbnbsz
tudbsokra, elsiiul Kiszelv IstvAnra, aki szerint hazdnk 30 %-ot Kiev6
nepessbge rned~:err&n86 ezek kb 10.000-161kezove a KAspi-, Fo yamkoz-, K's&s:a., Fo okoz.-renger-, Baln6n ljrvonalon At Qrkeztekhu8nkba, a KarpAtmedencBbe.
Nemzelunknek az bkori Kelettel va16 kapcsolatait mar a m q i sztsad
elej8n dolgoz6 tort6nbszeink, Katona Istvan, Fejbr Gydrgy KAliay
Ferenc, Jerney Jbnos, stb. felismertbk, de a Bach-korszak hatesa alatt
kutatn~kezdo, finn-ugor sztmazast b~zonyltotudbsok gfirdaja a mai
napig tart6 harcban 611 ezzel a felismerbssel. Minden ken szerlt6 logika~
blzonyitblc ellenere. A k6p azonban lassankent v&ltozi!, mert Wooley Ur-bell bsat6saival megindul6 6rias1reg6 eti haladbs, a nyelvtudomenynak a Grlmm-f6le towbnyeket ma
nem elismerti feifog&a
Qs a terrnbszettudom&ny eiitbpesztb fejltid6se ebben a tekintetben sokidle, v&ltoztathatatlannal( Qs akademidnk szav6val elve "bebizonyltottnak" tek~nthetdtin. tudom&nvos alapt6tel a161 kihdzta a talait.
Nemzerunknek ez a meorte@~nbpessbge, amely - amint .&t fentebb
emlirenuk. - nb. l O . O ~ qola' , . az 6kori Keet ku tljrnepeivel tort6n6
otvozoo8s katlanban mlndlnnabb t:szrulva KrBtAn at erkezett a K6rpatmedencboe, aho -amini2fzt Nagy Sandor log kai alapoltra QplteaJ
mogal.apltbsa'val bzonyit;a, nevet adon a Karphtmedence foldrajzi
nepz6dmBnye.neK. Ezen napjanklg lennmaradtak, csuphn Trianon 6ta
hazank bszanl-. Keel1 es 06, 2/3-61 ural6 a,lamok iavekezete akaria
eltuntetni, hogy sajAt maguk eredetisbget biztosltsii~lgy lettek ~ b
zsonyb61 Bratislava. Kassib61 Kosice, Nagymegyerbdl Caiovo, stb. a
masodik vilAgh&boruutin. Ami szomorlj, hogy a Nyugat slavofil tud6sai
Qs f6leg velunk ellensages mbdihi ezt el is hiszik 6s propagbljak.
Fentiek vilagosan mutatjAk foldkozi t%ggeri kapcsolatainkat. Ezekrdl a
sz&adunk elejen alig allott valamifb!e bizonylt6k kutatoink rendelkez6s6re. Anna1 nagyobb megbecsiilest erdemel Dr. Aczel J6zsefnek, a
fiumei le&nygimn&ium lgazgat6jAnak "Szittyagortig eredetunk" clmU
konyve, amelyben rfimutat a gorog 6s magyar tengeri haj6zAsi kifejezbsek, szavak rokons8gAra. Kiilonos felismerbsbt mGlt8nyolnunk kell abban az idiiben, amikor m6g a fentemlltett tudom.4nyos feHq&ezbsek
ismeretlenek voltak. Most csak egy-kbt sz6t emlltijnk, a gorp?- szumirmagyar vonatkozAsban Bobula Ida, Csilke Sbndor,lg!A;
J6zse! fs
trdy Mikl6s munkaib61 QldakBnt osszeUlltva; magya
szumlr omg
sorrendben: balta-bal- althosz, cs6nakcsonak-konaksz, gar63-garkharatosz, gerenda-gazinba-ltiilinde, haj6-ajuiljakisz, hAl6-haiu-halo,
hal-gal-haliasz, 16k-lik-lakosz, palank-palukku-phalangosz. viz-biz-vidosz,stb.
Apollo felesbge Koronisz, fiuk Askleplos. Ennek owosi tehetsdg6ta
Chelron kentaur kepezte ki. Kbtsbgtelen, hogy a IovAval bsszen6tt rninden jel szerint szittya - lovasaiak kbpzete az bjkokorban ei6Azsiai
befolyas alatt jutott Bwbnyre a gorogb;kn61. A ma mar vil8ghlrU szitlya
aranykincsek gorog befolyCa vijathatatlanna teszi a k6t -1agy eggyb
forrott?. etnikum kapcsolat.3. Ujabban Hermann ~chreibe? is kbnytelen "Die Hunnen" c. konyvbben azt lrni, hogy a sziilyakkal kapcsolatos
eliiltelet hamis 6s mUvbszetiik stiiusbelileg a legbaiosabb 6s legerede-
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tibb, m & d ~ o kkozb;tt, amit 0-Europa nyljjtani tud. Gotz is rimutat arra,
hogy a szlttya femmuvessegi tradicibk a Kaukazusban evezredek 6ta
kimutathatok. Nem is csodalkozhatunk, hogy a gorog mitol6gia szerint
itt, a mai Potinal, a Fekete tenger keleti partjan. Kolchisban oriztek a z
aranygyapjljt, amelyet "Argo" nevu hajojaval Jason hozott el. Jason
neve is 0s-jasz kapcsolatokat sugalmaz, hiszen az 6s-jaszok, a jazygok
mar a Kaukazusban keveredtek a hunokkal.
A szittya-gorog kapcsolatok emlitesekor nem hagyhatjuk ligyeimen
kivul a kiralyi szittyak torzsebnl szarmazo Anacharsist, a hkt gorog
bolcs egyiket, a nagy filoz6fust, aki Ephorus szerint - amint Strabo irja
- feltalalta a kethegyu horgonyt 6s a fazekasltorongot. Tengeri utazasainak osszegezese arra ulal, hogy felettebb szenvedett a tengeri betegsegt61, merl meg@apitasa szerint haromfele ember van csak: elo, haloti es tengeresz.
A Kuban-m~veltsegeta Fekete tenger partjan el6 kimmerek alakitottak ki kb. 1700 korul. A 8. sz.-ban Anatoliat fenyegetve ket reszre
oszlottak. A thrak-kimmer kg 500 korul eltunik. A Kolchiz-Kizil-Koba
csooorl 575 u t i n szittva nvomasra Anatoliat veoioharcolva kisazsiai
gorog partoknal telepehett 'meg. Nepesseguk mikGgy osszekoto kapocskent feszul ki a Foidkozi- es a Fekete-tenger kozott. Nevuket a
"Kimmeriai Boszoorusz", a Kercsi szoros akkori neve orzi. Az eiozo
Kochis nev az &anygyapjj reven a szkya-gorog napcsoatokat :dezi.
Barirn szel nt a snytna=sz'nya nev Kr.e.300-oan sz2n.k meg.
Az 558-oan ernezo avar h~ ammal kapcsolatoan meq annv't em : t h k
meo. hoav az 6 haovatekuk az alsoo'ahoki "suveaei ember". amelv
l6ny=ai e'detre u t a l ~ ~ oem
s t 't:ik meg Henney
irasat alemelo::
e etekrd', tovaboi Nemesnkry Jdnos 6s Gdspiroy Geza 6 iai 1954ben talalt eaer-sz~~asszonvvoiavi
tameto ieieteirol~annvit,houv azok
nagy szamcan a mediterran-, ilk61eg ennek egy alaptiGsahoi'az irano-mediterranhoz tarloznak. ok hazank mai embertani vizsgalata soran
a turanid, pamiri es elo&zsiai tipus eiofordulasat 69.7%-ban adjak meg.
A szittyak keleti mediterran jellegegyiittese annyira jelentos volt hazankban, hogy a Kr.u.Xll.sz.-beli fonyodi es a XV-XVlsz.-beli lkoponyh
kon Nemeskery szerint a mediterran nagy ttilsblya volt jellemzo.
Az autochton magyarsag deli kapcsolataira va16 hivatkozas soran
meg kell meg Bartok Bela kutatomunkajat is emlitenunk, aki szerint a
torok es magyar zene nyugat-kozepazsiai eredetet mutat 6s legalabb
1500 evre tekint vissza. Deli Osszekottetesre utal az esztergomi kiralyi
palotaban g4Kaspi-tengeri-, kazar-, hun es szittya epiteszeii elemek
ielenlete is.
,-.-A most targyat gorog: sz-nit nyelv:, antnropooga osszeliggesenen klvul n y e v h n eredete es nepjnn ke etkezese. 6s sege tekinteteoen eav nLtatbnn. Vamos-Totn Bator - anirol eavebnent m i r elozo eloadasiikban is megemlekeztunk - korabbi ev&redekig megy vissza.
Arra az eredmenyre jutott, hogy honi foldrajzi neveinknek a foldkereken
elofordulo hasonmasai -, mandi nepmuveszeti elemeink es pentatonikus zenenk alapjan bizonyithato egy bb. 15-20,000 eve fennallo, a
~
6 'Tamana-kultlirC
viiagon egyseges kultljra Ietezese. ~ z at kultljrit
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n a y nevezte el. men a talariarhs alan elnusztult Palanka kozs6ounk
elddj6nelt, ama an in an a neie eboen a ma bizonyitharo kulrurab& .i
egtoooszor i o r o ~elo.
l Ennek a d ~ l t ~ r a n aazk egyin to~6nyszeriseget
abuan halafozra meq Vamos-Torh, noav m:n81 kesoobi :dbben ieoeztek
fel egy teruletet, annal tobb abban amagyar-azonos szo. 130 orszag
teriileten egy kb. 3700 oldalas "Tamana gyUjtem6ny"-ben 6rOkRette
meg kb, 15.000 karpatmedencei magyarazonos nBv gyGjt6si eredmenyet. A kulfbldi tud6s vilag mar regebben felfigyelt erre a munkara 6s a
magyar kutatot szamos tudomanyos kitiintetesben rBszesitette. Munkassagat meg komoly szakemberek is hiimmog6ssel, nevetsegess6
tenni akarassa1,-volt aki lenez6ssel vagy gknnyal- fogadtak es azz&
m6o csak foolalkozni sem tartott&k mblt6nak. Az 6si. Tamana-kultOra
16te;ese nazainltban kapott egy donto, term$8zettudom8nyilag vitathatatlan alapot. Ebben az Bvben jelent meg A. Qs E.Tollmann: "cs
meais volt ozonvlz" c. konvve. Ez a korszakalkoto ma a mai termesz$tudomanyok lehetoseget kihasznalva bizonyitja be, hogy 9545 Bvvel ezelott egy egitest vagodott a foldre, amely annak allat- 6s novbnyvilagat oriasi reszben elpusztitotta es az akkori emberiseg legnagyobb
reszet megolte. Csupin a kiilonlegesen v6dett teruleteken maradtalc
meg ltisebb csoporlok, mint pl. a Kaspi tenger videke, amelyet a HimaIaja-, vagy a Karpat-medence, amelyet a Karphtok ove menlett meg a
teljes pusztulastol. Ebben a miiben taliljuk Szilvassy te6riaj&t, amely
megerfisiti Kiszely 9s a japan anthropologusok marklrozott gBnekre alapltott elmeletbt. Eszerint a mai homo sapiens a pleisztodn korszak
vege fele indult el a Kaspi tenger koriili magb61 6s Gor6gorszBg-, tovabba a K a u k ~ u s t o ldelre iranyul6 kirajzassal Brt el mind nagyobb
teriileteket. Igy valik Brlhet6va, hogy ket v6dett terijlet kozijtli kapcsolatok bovulese alapjan az emberiseg osnyelv4t ezeknek a teruleteknek
az emberei beszeltek. Mi mast is beszelhetlek volna? A fent lefrt katasztrofa elpusztitotta az eddig ketsegbevont kis vilagrbszt, az Atlantiszt; eleslatas0 nyekreszeink mar regen megereztek a maya-artek- 8s
0-Eurooa
kozotti nvelvi kancsolatokat. amelvekre a Tamana-kultura is
odven kzogaliat o;zony;r~koi. loezem mosi Vbmos-Tbth v~logat6s.it
Ha:o-Kora" Ian~manyab61
atengeri szaltkiiejezbsek v6gett: brboc-, M :a-,-csonan-, halhsz-, nullam-, kerep-, lodin-: renger-, iitorla-, zatony:
ncgy csak a leg.ellegzeteseob loga makat idbzzem, amelyek v8lIozatlanu1 l a ahalon meg hazannon kivu. m:nd az or v:Iagrbsz Tamana-lc~t i ras Iancolathban.
Eav szakmailaq altalanosan elfosadott 6stortenetiink -sainos nem
letre. m& azt nemzetunkheosz~llbhatalmai lna~oermanok.
>.ihhgiett
..
pAnszlfivok) 6s hazai kiszoiii16ik m&%kad81yoztak, f6kg a; mar el:
avult nvelvtudomknvi U.n. tbw6nyek 6s hipotezisek alapian. Ma mar
azonban fdleo ideoen. kultoldi Qs.eavoar kivalb maovar'tudcis munkai
;ripJan vilago"s, hogy lenyegeoen &~jk6konol kezdjb nemzethk sz6mos orvozoaes eredmenyenent ujabb 6s i:abb, m6dos,16 nepraiz nenet veve fel. ket vonalon erkezett a Kbroitmedencebe. Az esiaki'vonal
kz bsi ter"le1rdl a Ka~kazus1616r1, az ~zov:-6sFekete tenger, va am nt
a Duna vonalan vezelen, mig a de vonal a K6sp: med terraneum -Ka.
uniz-s-Mezoporam a n8romszogM k'indulva a Ka,k6z~st61 delre ha~
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ladva a LevantQn, Foldkozi tengeren, KrQtan 6s a Balkanon at vveetett
a K&rpAtmedencBbe. Sajnos, nincsen modunk jelenleg a mondottak
bdvebb kifejtes6re, ez6rt csupan a k6rdQs legkivalobb szakertoinek,
Laszlo Gyulanak, Kalicz Nandornak, Kiszely Istvannak, Gotz Lhszl6nak, CsBke Sbndornak, Barath Tibornak, Pad6nyi Viktornak, Henkey
Gyulinak az alapgttii munkaira hivatkozunk, a szabirokkal kapcsolatban Biro Jozsefre. Ezek utdn joggal rnondhatjuk el, hogy a szabirszittya-hun-avar-anatoliai-gorog-balk8 nepekkel otvozBdott rnagyarsag Qvezredeket Blt tengerek partjain, ahol az orokl6d6s szabalyal szerint tengereszkbszsbguk Qs tengerkb esseguk kiiajlodhetett.
Anthropol6gusaink szerint a ~~r~~trnadenc!ben
10- Qs5.000 Qv ltozon
-, sot a kovetkez6 2500 6s 2000 Bvekben is medilerrhn fail6 emberek
terjedtek el. MQg a bronzkorban is dblkelet fe161 Qrkeztek Ojabb rajok.
Kiszely szerint honfoglalas kori lakossagunk a 9.sz.-ban 300.000 6kori,
300.000 avar 6s 300.000 arpadi n6pbBl teviidott ossze.
Az emliten modon hazank teriilete szoros kapcsolatba keriilt a Kaspi
mediterraneummal, a gorog-kretai-Qgei vilaggal, es ezek a kapcsolatok
a Levanten, Anatolian at Mezopotamihig 6s Perzsiaig terjedtek. lgy
nem soda, hogy Torma ZsClfia Erdelyben teljes mezopotamiai parhuzamot talalt, Vlassa pedig Kolozsvarott megtalalta a vilag elso vitorlashajojanak, agy kikladi tipus13 hajonak a kobe vesatt kepet. A 3200-ban
Erdelybe jov6 rajok sarl6i mezopotamiaiak, az artisdi kultI3ra Trojhval
rokon, a iokosok rnezopot6miaiak. Az eszaki vonalhoz a peceli-, lenoveli Qstiszai rnuveltsbo lelenti a ltaccsolatot. mert az a Fekete tenaec n t j l sztyeppei nomGbkhoz, reszben az i g e k- t~irahozvezet. igy
t ~ d j a koizonyirani e kapcsolatodat Acz6 munka: a gorog-szittya rokonsaoro.. ae a e utalnak a fonlciai haiok lofeiorrdisze:. az elr~szkha:ok
sz5ya:t1~usir S Z a ~ a S a ~ a n C S - h a ~ 6 0 ~ r 0 i S;agy
Z e , egy'gorog dipylon ;az6n lathato h a : ~szarvasagancs orrdlsze Qs mellene a szumir nap. Az
egyiptomi udjet-szemek eferjedesbt a Medilerraneumban Barath a szubar-szabar-szabir "Szem-Or"-ral. Feher M. Jenii oedio
< a "Szemes"=Sa-~
mas isten nevbve kapcsolja bssze. Az Qszakivbnair61 sz6lva emlitjuk
meg, hogy a Nestor-kr6nika a K b p i tengen Kvaliz-, az arabon Kazhr
tensernek nevezik es ez azert Brdekes, mert a kalizok a kabaroknak a
na&r birooalombol ev61o ~t6dai.A Fenete tengen a XVII. sz.-ig mazaf, 'magiof, "mazara" tenger neven ismerik. A magyar-viking kapcsolatokra bos6ges irodalom utal. E kapcsolatok alapjaia hunok-altal alapiton 6s lakott Kiev Bs kornyeki vasipar khpezte. A femmliveszet tekintetQben Fettich Nandor alapveto munkai szolgaltatjak erre a legjobb
bizonyitekokat. A skandinav-viking hajOzaszl6k a magyar tarsolymuveszet hatasa alatt keszultek. Attila n Q ~ Q n et01616ivel
k
kaocsolatban meoern.lt;uk, hogy Dengizin Qs Ern& a Duna-Fekete 1e"~er-tbrs8~nek-a
tengeri haj6z6s6tQs kereskeoe.mettartonak a kezukben. Ennek a apjat
ped:g a termel6 h6tlQr gabonaja 6s marhaallomanya jeientene.
Attila tir.eI6 n6pessQgeaz 500 korul bejovd avarokkal osszelonOova
uralta a fekete-tengeri partonat, a Kuban videkBto1 kezdve a Krlmen at
a mar akkor hun p~spoksfigekkeleiatott Tomi, a ma: Constanza panvidekeg, nyugar fele pedig egykori Fiumenk iellegvaraig, a Tersattoig
(Trsat), ahol Tarcsatdr nbven volt kardgyirt6 telepijk2 . A pontus: hu~
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nok a ket Attila-fi, Dengizik 6s Ern& vezetds6vel, a term# hdtt6r
gabonakereskedelme dltal gazdagon, haj6zdsilag oly ertlsek voltak,
hogy a bizanci haj6had a krlmi kiiattlket, Cheqgnt 6s Kercset csak a
hunok engedblyevel l6togathatta. . Az avamk - akikkel egyiitt mbr
akkor is kerultek maavar torzsek a Khr~btmedencBbe.- a Blborbanszii.etett elmondasa szei:nt nemcsan a mai Bajoroffizhgig hatoltak eltlre,
hanem a Doorudzsat is b:rooalmbba i!lesztd nagy kaghn. Bajhn alatt
602-oan eliog~a~tAk
az Adria partjbn Salonfit, illettlleg egesz DalrnhciAt
IS. ' '

Fenti, tevirati stliusban v6zolt tlstori6neti kapcsolataink a Kbs~i-,Fel
kete-, Azovi, Foldkozi tengerekkel, ezeknek a paiijain eltohott osszu
Qvszizadaink, set evezredeink tokbletesen megmagyarh& nemzetunk fiainak 6rokolt tengerkeszs6get 6s a honfoglaias 6ta ekelt Qvezredben mind az hrpidoknak, mind nemzetunk egyedeinek a tengerszeretetet 6s tengerre termetts6g8t. Ez a vonzddbs 6s kbpessbg csaltis
tulajdonsegainkat hordoz6 genjeink 6hai johetett i6tre. Olyan el6doMBI,
akiknek hosszlj Bvsz&adokat kellett tengerparti 6s tengeri Bletet Blniok. Csak lgy sajatithatthk el azokat a tulajdonsbgokat, magatartas-mintakat, amelyeket genjeikben tovabb oroklthettek. Arra kell tehbt gondolnunk, hogy a tengeri Blet osztonos magatart&smintbit nbpilnk 6s nBpiinket az ezredevek alait oWoz6 nepess6gek tengerparti 6letuk soran
alakitottdk ki vagy 14 milliard sejtbtll 6116 agyvelejiikben. Ezek a mintdk
ielentkeznek mint tenaerbsz4szton a k4s6i ut6dban.
' Mondanivaonk 6s bizonyithsaink veg6n bgy Qrezzuk, hogy vegre ide'e lesz a magyar (mar amennyioen magyarl?) nyelv- Qstortenelemtudomanvna6 az ellenseaes c6lkn;z~seltet tamwato elkQ~zelesekkel
felhagin'. loeje, nogy a-realtasokra 6s a logika i o ~ e n y e i i ethmaszltodva
a Magyar T~oomanyosAkadernkinak nevezett intezm6nnyel egyun az
a taulc 'dilenans 6s kiv316 16", enezetl maqyar szakbrtok 61tal16nyegikben mar amhov is kidolaozott tanokat 60olva elszakadianak at61 a
mondvacsin8lt"~udom~n);os"vonalt61, aniely az eg6sz inagyar tudomany szegyen6re m6g a legutols6 idtlkben ismeri R6na-Tas Andrhs
"vil8grengetli" meg8llapltds6t vailani, amely "A nyelvmkonsag" clm0
konyvbnek (Gondolat, Budapest 1978113. oldalhn olvashat6: "...sole
esetben azt a teves khetkeztetest vonjuk le, hogy ami eltlbb van, azaz
ok, 4s ami azuttin van, azaz okozat." Nos, mi az oksbg elvet bizony
nem tartiuk teves kovetkeztetbsnek. mert szerintunk is eltlbb van az ok.
6s csak'azutan iehet az onozat. i/egul: az okshg elvet felrugni egy
magyarshgellenes propaganda Qrdekeben, nem celszer0, meri onma-
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Magyar Kalrnan (Kaposvar)

Tlsztelt Hallgat6im, Kedvas Barataim!
Szeretnbm O n o k e l megismertetni a magyarsag kialakulbAval kapcsolatos v6lem&nyemet, valamint azokat a legfontosabb gyokereket,
tortheti helyszlneket, arnelyelc nepunk kialakulasahoz vezettek. A bevezetesben meglgerhetem, hogy ismertetni fogom tobb, cgynevezett
hazai, reprezentans tud6s "hivatalosnak" is mondhato vQlem6nydt.Termeszetesen nem sorolhatom fel az osszes velemenyt itt, csupiin az
1990 augusztusaban a debreceni VII. Nemzetkozi Finn-Ugor-Konierencian szerepelt magyar tudosok kozul Fodor IstvAnet emlitem meg. Fodor - egy Kaposvaron tartott eltiadhaban - a kozelmlrltban drdekes
modon azl fejtegette, hogy a magyarsag, Eurbpa egyik legregebben
kialakult nepessege. Valoszlnlileg idoszamitasunk elotti 1000 es 500
kozotti idtiben valahol az Ural-hegyseg deli labainal elterulo nagy nyugat-sziberiai sztyeppevideken, pusztasagon ion letre. Majd htkerult az
Ural Ny-i oldalara, valahova a Volga-Kbma videkere. Maga a magyarsag kialakulasa es a tobbi finnugor neptol valo elszakadasa azzal magyarhzhato, hogy a magyarsag anQti az a k o r kialakulo irj Bletmbdra, a
legeltetd allattart6sra.
Ettol az idotol kezdve letezik a magyar, mint on6116 nep, amit onelnevezese is kifejez: hiszen a "rnagyar" azi jelenti: "besze16 ember". (RBgen a gorogok barbarosnak, dadogbknak hlvtak a szomszbdjukat, mert
nem tudtak gorogiil. A szlAvok a germanokat nyemecnek, nbrn&nak,
men nem Qrtettek a szlav nyelvet.) A r6gi nepnevek tehat igy alakultak
ki, Qs ekkor alakult ki a magyarsag eetikai tudata is. Ettol az id6szakol
fogva a magyarsagnak tulajdonkeppen alig van koze a finnugor vilaghoz. Nem veletlen az, hogy a vBndorlasok v e g h a IX. sz&zadban
jelennek meg az els6 iron iorrbok a magyarsagr6l. Ezek ftikent arab
es bizanci forrasok, ok egyertelrnuen, mint nomad &pet jellemzik a
magyarokat. llyen a hadmuveszetuk, hadvisel6suk, vlseiked6siik. Az is
kiolvashat6 ezekbiil a forrasokbbl, hogy jelentiis a ioldmlivelesiik Qs a
regeszeti adatokb61 mar egyre inltdbb IAtjuk, hogy a honfoglal6 magyarsao ezt a ielentds foldmUvel6st hozta ide. MQais a kultlrraiuk. a mliv6szer-A, a kzokasain, a v'se kedesuk, a menraiitbuk, az &ken a regi
nomad nagyornanyokon aapszik. Ezt ma;d csad a keresztdnyseggel
kezdik beloluk kilrtani.
Ez a Fodor fele summazon meoAlla~ltasarra az akalanos 6s ma is
nivzaos magyarorszagi Bshaza &.eni8nyre Bpul (amelyben bizonyos
rbszletkwrdesekben ugyan ekQr8sek vannakl), de alapvetden a kovetkez6ker allilia. Az (isiodnben Eszak- Qs Kelet -Eurbpat az eur6pai nagyrasszhoz takozb, val6stlnuleg a cromagnonid (iseuropai n6pess6gb0l

sz6rmaz6 kelet-balti (kelet-eur6pai) n6p IaMa. Ezen belul az fin. urftli
ndpcsalad az Ural-hegysbg Qsaz Ob foly6 also szakasza kozotti erdtis
ovezetben vadaszott 6s halaszott az i.e. VI-IV. Qvezredben. Ezt kovettien a ma1 szamojbd nbpcsoport - az Uraltbl kelet feld vandorolva elkuloniilt a finnugor nepektol. 1.8. 2000 Bs 1500 kozott felbomlott a
finnugor egysbg is. Az ugorsag az Uraltol delkeletre vandorolva Nyugat-Sziberia tekintelyes nagyshglj terijletet ioglalta el a Tobol 9s az lrtis
menten. Itt szoros kapcsolatba kerultek a toluk nyugatra 816 irani nbpessbggel, a szarmatdkkal 6s veluk kozosen hozhattak letre az fin.
andronovtri kulturat. Ekkor tbrtek At az 6lelemtermelB gazdalkodhsra
(bllattariasra 6s foldmilvel6sre) is. Az ugorok sz6tvalbat az eghajlati
viszonyok i.e. 1300-1100 koruli megv&ltozAs8val magyar8uAk. Ekkor
ugyanis jelentos felmelegedes kovetkezett be 6s az alland6 aszaly miatt az ugorok foldmilvel6shez ragaszkod6 rdsze (az tin. obiugorokmanysik) Bszakkeletre, a KozBps6-0b videkere huzodtak vissza. A m6sik r6sz viszont, alkalmazkodva az Bghajlathoz, mozgekony Bletm6ddal
jBr6, rin. nomad legeltetd 6llattart6sra tbri At. Az 6smagyarok itt 6s
ekkor kulonultek el a legkozvetlenebbul rokon nepcsoportoktol. Ez a
nomad magyarsag kerult aztan szorosabb kapcsolatba az europai eredetu ugyancsak nomad szkita ("szittya") nbpekkel, akik ekkor a Kbrpa
toktol az Altajig hlizod6 teriiletsAvot uraltik. A megindulo nepvandorlasok kenyszerlthettek Bseinket arra, hogy a feltetelezesek szerint i.sz.
463 korul az UrA; keleti oldalarol a nyugati lejtokre, a mai Baskirlaba (az
akkor Maona. Hunoariabal kelienek at. Ebben a torteneti korban lkeriilten dse'n; napcsoiatoa a ' ~ e l e t r 6 Qrkezd izsiai h6dlt6kKal, e16szbr a
n-nokka , majo a szabironkal, az avarokkal, a t-rnonne (nazarodkal) Qs
az oa~zonkalibesenvodke, ~zoltka6s kunoknall. Az .sz. VIII. szazao
kozeien a nei magy& rorzs delny-gat fee v3ndoro.1, majo a Donyecmedence 6s az Azovi-tenger Kozott, az i n . Levedaban telepeoett e. A
de i szomszed: a Kazar oiroaa om namarosan iennnat6sAaa a a vonta
a magyarsagot. A magyarok itt lijra szomszedsagba keriiltik a szarmatak utodaival, az alanokkal es az azsiai eredetii onogurokkal, a 'Yekete"
vagy a kesiibbi volgai bolghrokkal.
Kulonosen az ut6bbiak h a t b i t tekintik fontosnak. Mivel a kettos:
ugor 8s turk eredetet nyelvl, kultfirtort8neti Qsegyeb elemzesek alapjan
val6sziniisltik. A 820-as Qvekben a Kazar Kaganatust belsd polgarhaborO razta meg, amikor is a magyarok a lkadokkal szovetkeztek. 830
korul veoul is a kozoonti hatalom avozott. Ekkor csatlakozott a mar
jientas zatona; hatalomnak szimi?; magyarsagnoz nyocadin torzsnent a Iazao6 kaoar nemzetsbg. A nazarok el6 egy-nesen Ete kozbe
vandorotan. Ez azonban nadaszatilaa nehezen vedheto terulel volt.
ez6n a magyarok iigye.me nyugat, elGsoroan a termeszeti adottsaga'
miatt biztons6gosaobnak tiin6 Karpar-meoence fele fordult. A magyarorszaai kutatok szerint a 895 es 902 kozoni honloq aas kozvetlen ona
a besinyo veszedelem volt. Ez a velembny az ~shazatugyancsak az
Ural videkere, az On. flnnugor nepek korbbe helyezi. Amennyiben a
magyarorszagi regeszeti kutat6k eredmenyeit n6zzilk, akkor a legreprezentansabb, a finnugor elmeletre Qpito r6gesz-kutato, Fodor lstvan
magyar Bstortenetl eredmenyei is erosen hihnyosnak, helyenkent bizo-

nyitasra szorul6nak mondhat6k. EzBrt jellemzi birhl6ja, R6na Tass Andrbs a Fodor kandidatusi QrtekezQsBben lelrtakat olyan m6don; "ezuthn
meglepilnek hat Fodor kijelentbse: "Jelenleg az lhtszik csupan bizonvosnak, hoav a maavarsaa a VI. szizadban zommel mar az UraR61
nyugatra Qlt,-iagyjBb& Baskiria teruletBn."
Hasonlo kiogasokkalB1 Lasz16 Gyula, aki a kovetkez6 megjegyzbseket teszi: .Fodor IsIvan meqmarad a beideazedon maavar&zatok melLett 6s nem nagyon vet s f h o t m a lehei(is6gekkel-ipl. a fehQr 4s
fekete magyarok-ugorok szerepBvel, a ktilonbiiz6 nepnevekkel ttirk.
onogur, magyar, basklr, szavard, - amelyeket a kialakult magyarskg
kulonbiiz6 neveikBnt BrtelmeztQk.Am megvan a lehetdsege annak is,
hogy ezek val6ban kiilonboz6 nQpek,nBpelemek voltak, s ezek ijtvozetQb6l sziiletett meg a magyar nBp.")
Ugyanakkor szerintiink is csuphn dltal&nossagban vizsgalja a magyarsegnak a finnugor nhpekkel, valamint a kiilonbiiz6 torok, irhni, kBsobben szlav, german 6s egyQbn4pekkel va16 kapcsoiatht is. Szerinte
ez a n6pess6g kulonbaz6 AttBteleken ti. 895-902 t3jAn mintegy 4-500
ezer f6s letsz6mban Brkezett volna a Kbrpat-medencbbe. S6t pBldbl
Gyorffy Gyorgy lrAsaib6l vilhgosan ismerjuk a honfoglalas menetBt, valamint a Kbrpat-medence akkori kQp6tis. E k o r a KbrpAt-medence harom szornszQdos orszag vbgvidbke volt. Regino emlltelte "KarantBn
vQgelc a Dunanthllal, a "Mowa vBgek" a FelvidQk nyugati felevel, a
"BolgAr vBgek" pedig ErdBllyel Bs a DBI-Alfolddel azonoslthat6k, mig az
"Avar pusztasAgn, az Alfold nagyobbik felsd feie, kiiirltett gyepaelve volt
a szomszQdos hatalmak kozott.
A DunAntlSI (Pannbnia) a Keleti Frank birodalomhoz tartozott, melynek kiralya, Arnulf utoljfira 892-ben vezetett hadat a hUbQreskutmegtagad6 Szvatopluk mowa fejedelem ellen, s 8921893-ban kieszkozolte,
hogy tobbQne adjanak el s6t a mow&nak. E szerzlld6ssel a Duna-volgyi tQrsBgbenegy mowaellenes keletifrank-bolgar koalici6 jolt IQtre. A
polaikai er6k poIariz&lbdAs.s8hozrovidesen hozzhjhrdt, hogy Bolcs Le6
cs.5szAr a bolgarok ellen egy bizenci - magyar szovetsQgethozott 1Btre.
TehAt 894-ben, amikor a mowaellenes frank-bolg6r koalici6val szemben egy bolgArellenes bizanci-magyar szovetsQgjott IBtre, Szvatopluk
csak a termeszetes szovets6gesuI kinAlkoz6 magyarokhoz fordulhatott
segitsQg6rt.(Hogy kitorjon abb61 a kereskedelmi zhrlatb61, amelyet Arnulf NQmetorsz.4gt61Bulgeritiig vont vele szemben.) A moivafejedelem
val6szlnOleg mBg 894 tavaszan elkuldte koveteit ArpAdhoz 6s KurszAn
kendbhez azzal. hoav kiildienek hadat a Kbroat-medencQbe 6s tamad-
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E n n e ~a szdvetsegnek az emlike maradl meg a FehBrl6-mondhban.
melv szerint Szvatopluk szerz6dBst kototl Almos f:a ArpAdda. KZndu fia
"Kusid" kozbeniar6saval. A monda szerint Arohd fehBr'lovat. nveraet Bs
fBket kulddti a'flowa (mar&) fejedelemnek: Bs egy csom6 fbv2, egy
kors6 vizet 6s egy marek foldet vett t61e. Ez ut6bb orsz6gvBtelnek
magyarizott aktus valoj8ban a nomad szerz6dBskijtBs iiusa volt.
A magyar had Pann6nldban kalandozott, amlkor Szvatopluk fejedeiem varatlanul meghalt. A magyar sereg, a panndniai kalandozb ideje
tajt Qrtesulve Szvatopluk halalar61, feltehetoen nem tBrt haza Etelkozbe,
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hanem a FelsG-Tisza-vidbkre vonult vissza. Ahol Verecke elGter6ben
az arab dirhem mellbkletes reobszeti
leletek szertnt kabarok szhlkak
~"
meg.
talalr Anonymus szerinr A@&dbevon~oserege a bihar-ny$l
segi resreken a kabarokhoz sorolhatb kazbr 6s szbkely nbpelemeket.
A pann6niai kalandozkst 6s a FelsG-Tisza-vldbkre valb visszavonulast taliin m6a 894 GszBn. de leok6sGbb 895 eleibn kovethette
fejedelem le&eszkedbse a maghr torzsek lovas'sbga Qlbn a vereckei
n6gon 6s UngvAron 61 az Alfoidre. Ennek emleket a magyar hagyomany mint Arpad diadalmas honfoglalasat Grizte meg. Ugyancsak eqnek emleke az a masik kronikb hagyomany :s, mely arr6l tudar hogy
ArpAd a honfoglaldskor "a 16bb: vezereket A11;161ag megelozte". h r p ~ d nak 8s sereaenek 8941954 hadrakelbset b:zonviria Konstantin csaszar
fe1ieovzase.-melv
" , - ~ ~ ~szerint
. a besenvGbolaAr thadaskor 1895) a maovar
h i d nem tart6zkodott otthon. ~irtbzkirdasaheiyet Regino ~rulja'el;
amikor kozli, hogy a magyarok e16szor a "pannonok 6s avarok pusztaira" hatokak be, sonnani6madtak a szomszedos hatalmak vbgvidekeit.
Arpad serege eisBk6nt nyilvhn az Alfold deli felere kiierjedii "Bolg6r
vegeket" tamadta meg, eifoglalva a bolgarok foldvdrat, CsongrBdot,
Tielt 6s mhs erGss8geket.
A Felsti-Tisza-vid6ki nemzetsbai haavomanvokat kozvetlte Anonvmus nagyjabol ennek a benyomdbsn& az erillbket 8s bolgare. en&
harca:t Brizte meg, noha regenyes ron6netbnek legtobb szereplge, torteneti kornvezete Qs eo'zodiai lr6i fant6zia szuldrtei.
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erdi<henekiil6sszerU honlodal6s emlbket is, amely kjlfoldi forrasok
a apian a bo~ghrok6s besenybk egyiittes IAmadasahoz kapcsolhatb. In
a kabar serei 6s Arohd csaoatai
nblktil maradt etelkozi het vezer sere'
ge 6s n6pe Gleptik 'megl
Littuk tehat, hogy a 895-902-9s honfoglal&stobb szakaszban bonyoIodhatott le. Az EtelkozbGl &ttelepuiG magyarseg a pannonok, az avarok, a morvhk, a bolghrok in lakb nepevel kerijitek kapcsolatba. Arnulf
ndmet csbzar hlvadra a negy eve a FelsG-Tisza-videken. Alfoldon 4s
Erdelyban tartdzkod6 magyarsdg 899-ben tonkreverte Lombard~aban
Berengar kiraiy sereget. Majd az Gket behlvo Arnulf csaszar halala
utan, 900-ban elfoglaltAk Pann6niit is.
Pannonia megszallas&t rnegkonnyltette, hogy a tobbszoros morva
pusztRBs a frank-bajor birtokosreteget - kisereleval es kis szimfi telepeseivel - feltirolte 6s menekijl6sre kbnyszerltene. Pann6nia avar, romanizhlt bs szloven lakossaga helyben maradt, csupan urai v8ltoztak.
Pann6nia elfoglalhsa nem csuphn a frankok, hanem a m 0 ~ h kerdekeit is keresztezte. A morva fejedelmek a IX. sz&ad kozepa ota megprbbakak Pann6niafel6 terjeszkedni, ami hodit6 kiserleteiken klvul kapcsolatos vok az onaIi6 morva egyhiz kiepltesere iranyulo torekv6sukkel
is. (RClmaba ugyanis PannirniAn at vezetett az fit. Szabadda tetelenek
eszkoze volt a pann6niai bajorok, szlav hUb8rese1k6s telepeik elpusztitasa, 6s alkalmasint egy-egy foldvb elfoglalasa.) Ha van hagyomfinybeli alapja a magyar kronikakban lrt pannoniai magyar-morva harcoknak, akkor fekehetti, hogy az 1181iab61megterti 6s Pannoniat megsza116
sereg beleiitkozott Mojmir vitbzeibe. Az ebb61 fakado harcok eredmb-

nyezhettbk, hogy 900-ban a magyar seregek a Duna felett eldrenyomulva megszalltak Moravia Nyitra-videki hodltmbnvait. Az. hoav a Kisalfold a Kis-Kamatokia. Naav-Moravia hatariia lebkestibb 9-0;- . folva...,
man magyar ura om a dneruii; aoool derul ki, hogy gz ~ v ~ d i z b
a nDtlna
eszaki panjarol induit ni ogy magyar sereg Bajororszag el en.
900 nyarkra a Karpat-medence teljes egeszeben a magyarok kezbre
ker-11.
Ez a rovd honfog a~askor:toneneti v&lat tobb minoent Qrzenel~etett.
Toboen &ozou azt is, nogy a magyarorszhgi tonenet 6s a rbges?et,
valamint mar. ftozlun a termeszen~domanvokaltal nvert k,tatas~ aoatok
szerint milyen rendszerben szallta meg a'~arp6t-medenceteruletbt az
6., honfoglalo magyarsag. Reszben arra is feleletet kapunk, hogy az
europai nagyrasszhoz tartozo bsmagyarok 6s a keleti Azsiai nagyrasszbol szarrnazo tijrk nepek kevered6s6b61, hogyen Is tevodott ossze a
honfoglalo magyarsag. (Az ezzel kapcsolatos aiapos kutatasi eredmbnyeket azonban kesobb kivanjuk reszletesen ltifejtenil) Elobb azonban
azt latjuk szuksegesnek, hogy a kulfoldi magyarsag tobb Qvtizeddel
ezelott a Karpat-medence oslakossag~val,az esetleges karpat-medencei oshaza kerdesevel kapcsolatosan kialakitott nbzeteit, tudomttnyos
eredmbnyeit bemutassuk. Vagyis hogyan latjak ezt a kerdest a lkulfoldi
magyarsag kutatoi? Velemenyunlt szerint nagyon fontos lehet, az 6
nezeteiknek, osszefoglalo eredmenyeiknek a tomor bemutatisal
NBzziik tehat roviden a Ka at rnedencenek, mint mag ar 6shazAnak a kerdesevel kapcsolatba?oihat6 6s igazin fontosnaf: mondhatd
lkulonbiizo kulfoldi, magyar kutatasi eredmenyeket, illetoleg felveteseket! A KQrpat-medence mint kizarolagos oshaza elso helyen Magyar
Adorjan neprajzkutatonal szerepelt. o ljgy tunik, hogy teljesen kizarta a
keletrol iovo bevandorlbokat es ezzel eavben h a d n e ~ e n e ka honfog a asat IS magyarazat nelk:, hagyta. Taptetele az, hogy a Karpatmedence magyarsaga, (ameyeket k3lonbozo alcsoportonra bonlva
nevvel s ; et) a iulneuesedes utan 6i eletteret keresett es es meaala~itotta a vilag' valamennyi nagy rn!J&szi kozpontjat. Igy a kreyai, 'az
egyiptomi es a mezopotamiai kulturdkat. Munkaja ert6kelesekor Badiny
Jos Ferenc es Biro Jozsef e ~ e i v e kell
l egyoterteniink, akik alaposan
megkbrdojelezik ennek a tetelnek az igazsagat.
Nagyon erdekes, Paposi Jobb Andornak a kaposvari eloadasa soran
vallott nbzetei. Miszerint "a magyarsag nem keletriil ion, (kiveve a szamos magyarfajlj rokon torzseket, akik viszont csatlakozni jottek keletrol). A Karpatokban mar osidok ota teiepes dsmagyarok eitek. Szerinte
a Karpatokban minden m b nepet - nepfajtat - megelozoen a jegkorszakot tljlelo magyar n6p lakozott es lakozik osidok ota!
Paposi Jobb Andor eredmenye Vamos Toth Laszlo (Bator) Tamana
felfedezesere epill. Vamos Toth Bator szerint "A Karpat-medence a
Fold legnagyobb kedvez6 emberi letelepedesre alkalmas, tokeletes
hegykoszorljval vedett medence taja az osi, magas Qrtelmi-szintli
Egyetemes Miiveltseg tanu-hordozoinak jeles megorzo helye."

Ugyan 6 bizonyitotta, hogy a 3000 harom-negyszotagri Kbrpai-azonos ijn. Tamana nhv. es 532 elstirendii Tamana nev. az bn. Mandi
oiszitoje, a Tamana bthangu sor Ibtezk. Ezen a v;l&on egyjtt, egy
rendszerben iordunak elo, mint az osi, a Karpat-meoonceben egyedul
tomegeben megmarado kuiirira maradvanyai.
Ezekre az eimeletekre is alapos valaszt ad Barath Tibor, akinek az
eredmenyei roviden a kovetkezokben foglalhatok ossze. "Az, amit itt
letagadhatatlan tenyek alapjan megirtam, kezzelfoghato bizonylteka
annak az igazsignak, hogy az az osnep, amaly lakotelepeinek (a Kbrpat-medenceben!) nevet adott, deli irAnyb6i terjeszkedett eszak fele es
nem forditva a vereckei szorostol deliel6 8s nem hrpad honfoglalo
nepe volt, hanem azt tobb ezer evvel megelozo ostelepes nep." .
Azt hiszem, hogy Bppen a fenti tetel melle kivankozik Radics Geza
azon gondolata, hogy "Az evezredek soran szarnos nep telepedett meg
a Karpat-medenceben rovidebb-hosszabb idore, vagy alland6 jelleggel.
A magyar nyeiviseg szempontjabol az a kor a mervad6, amelyben a
Karpat-medence nepessege oly allagra szaporodott, amikor a korhoz
viszonyitott tomegeivel mar kepes volt beolvasztani a kesobbi telepeseket, vagy hoditokat anelkul, hogy sajat nyelvet feladta volna." Radios
Geza szerint ezt a i.e. 2000 tajij8n delrol bevandorlo 6s csaknem az
egesz Karpat-medencet kit0110 peceli (badeni) milveltseg nepenek
megjeienese jelenthette.
Ezt a nezetet fogadta el Biro Jozsef is, aki szerint az " erdeiyi Korosk u l t d r i k l (i.e. 5500.) szarmaztathato a Termekeny Felhold terkorebol
elindul6 osmagyar-osszabir hullam rnegjelenese a KQrpat-medenceben." Abban m6dositotta, Radics elmeletet, hogy "ekkor a Mezopotarnia lei61 terjeszkedo szabirsagnak kitarjedt birodalma volt. Ennek a
resze, vagyis On. keleti csClcsa Khorezmben (Ny-Turkesztanban), valamint az irani fennsikon 6s Beludzsisztanban, (Pakisztan) volt. Maganak
a nagy szabir oshazanak az eredo centruma a kozelkeleti, a Zab folyok-menti, a mezopotamiai es anatoliai (az un. Termekeny FQlhold)
teruleten 16tezett. MQg a haromszog harmadik szamunkra legfontosabb
nyugati csircsa pedig az a Karpat-medencei Bshaza volt, amelyben a
nyugati szabirsag elt." Bir6 Jozsef tehat egy harmas szabir-magyar
oshazarol szol. Ez terjedt a jelzett teruleten Mezopotamiit61, is-Azsian
a Balkanon keresztul a Karpat-medenceig. Ez volt az rin. szabir-magyar kultorkor vilaga.
Nagyon fontosnak tarthatjuk az 1989. oszen Badiny J6s Ferenc tollab61 megjelent Alap a magyar Cistortenet kutatbaban cimii munkat. Itt
Badiny professzor kimerito alapossaggal foglalkozik a Karpat-medence
legelso emberetel, az tin. v~rtesszolCisittilegeszen a honfoglalasig terjedo kuIonboz6 temakkal, eimeletekkel. Ketsegtelenul Brdekes megallap l t b a az, hogy a Karpitok c-i es K-i peremen letezo szvideri muvelts6g renszawas vadasz csoportjat is vizsgalhatnank. Mivel Lbszlo Gyula
csuphn Kozbp-Lengyelorszhg es az Ural hegyseg kozotti szvideri (vagyis szerinte a finnugor osok) kultrirajat nevezte meg. Laszl6 Gyula
ugyanis ezt tartja az On. finnugor 6sok azon a teruleten regeszetileg
megfoghato legels6 kultorajanak.

Bao ny Jos Ferenc ars poet nala szer'nt, m a Karp.i-medencehez
c s a r o l ~ ~mk noazokat az elenerenet, ahonnet a Karpat-medendoe tomegesen bevandorolt es itt leteiepedett nepek, az eliittuk mar on klalakult kuitlirak oseivel. evezredeken at eavutt6l6sben alakltottak ki a Kbrpat-medence nepi alakjat. "lgaz az a ~egAllaplt&sais, hogy a ~ ~ r p a t rnedence 8s a Kozei-kelet, valamint a kQtfoidrajzi teruietet osszekoto
tersegben - az oskortol kezdodoleg, illando ide-oda valo nepmozgas
rnutathato ki. Ez a nepmozgas pedig a kultlirszint emelkedes6vel egyre
erosebb lett es a tortenelmi korszakokban mar bllandosult is."
Ismerjuk a kiemelkedo jelentosegu Tordost as Erosdot, mint a i.e.
5500 evre datalt Koros - kultlira ieiohelyeit. Badiny szerint a"tort6nelern
Tatariaka irbavai kezdodik." Ekkor a Khrpht-medencbt61-Mezopotamiaig telepulB egy azonos nep nyelve is azonos volt. S a regi nyelveml6keken elokeruitek olyan bibliai nevek mint pl. Kus 6s Nimrud. Khus
vagy Kos foldje pedig Perzsiat, Evilathot, s ma Khuzirtant jelolte. ErBkKaidea egyik reszeben volt furan, ahova Media 6s Pdrthia tartozott.
Ezek szerint a perzsa dstort6nelem alapjit is a szabir-hun, magyarsag
kepezte...
Ennek az egy azonos nepnek pedig Bppen a Kipat-medencei t8r
fei6 va16 folyamatos 8s illando gravitacioja adta azt a j61 megfontolt
gondolatot (irja Badiny Jos Ferencl), hogy ezt a hatalmas nepet protomagyar nbven illesszuk be tistort6netunkbe.
Ennelfogva az 6jktikorban a KbrpAt-medence a mezopotamiai magasltultljra resze, annak IegszeisB videke volt.
Azt hiszem, hogy kei16 alapossaggal ideztuk az amerikai, iliet6leg a
kulfoldi magyarsag kutatoinak a Karpat-medencei Gshazakutathsaval
kapcsolatos nezeteit.
A Karpat-rnedencei oshaza kutat&saval ka csolatban nagyon fontos
bemutatnunk az 1985-ben Howkth Ferenc Troomaver Otto
~~- reven Amarlcan Scienti c; a T~oomanyclmJ amer~kailap ~ a ~ ~ a r o r s z & ~ o n
megjeleno pe aanyaban kozolt egy lij Kbrpat-meaencei eredmenyt. Ez
o:zonv'tona.. hoav
-, a Karoat-rneoencBben i.e. 5500-3600 nozoni idoben
egy dyan rnagas n, tjra Ietezetl, ame ynen eml6de1 MezopoiBmiat61 a Bananon keresztzl terjeotek a . A del-afoldi ujkbkori iejltidbs kezdete 6s v ~ g e clmu
"
tanulmanyban megfigyelhetb; az a magas kulttlraval,
feiiett tarsadalommal rendelkez6 birodalom. amelvnek eovik szervezett
teiep316se, kozponl:a kerulr eio, az un. goksai &atison: GO&.& v6rosszeri: te epules Ielezett, amely magas mezdgazdasagi termel6kenyseaael 6s hatekonv aazdasaa sze~ezettel.valamint eav maaas rnuvesz-ionon a 6 a ndraiokat ell&szlto, isten nivd nL~~ess&g~e.-rende
keZen. A ket szegedi regesz-szerzo jgy talalta, hogy nasonlo iejletts6gC
szervezet Mhtyds kiraly koriig n e m mutathato k i a Karpat-medence
egyetlen utina kovetkezo tortbneti idoszakaban sem. Ez volt a Mezopotamiatol a Karpat-medanc6ig bezarolag kiteljesedd nagy 611amalakulat, egy azonos nyelvu nepesseg fijldmuvelesre, dllattartasra 6s
tavolsaoi kereskedelemre Q~iilii
birodaima. A birodalom itamat-medencei res& a Voros-tengerel,'Egyiptommal Qs Kis-Azsibval vbit kereskedelmi kapcsolatban.
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A k6t szegedi kutat6 szerint ezt a fejl6d~sifolyamatot az tin. keleti
pAsztorn6pek tortbk meg. Majd a bronz-korszak kezdeten indult el egy
magasabb rendll foldmOvel6 6s Allattart6 kultrira a Karpht-medenc6ben. Nyilvan ez az rij nepesseg beolvasztotta az ott talalt oslakossagot.
S ez a folyamat tobb lzben is rnegismetlodott egeszen az utolso nagy
honfoglalasig, vagyis 895-902-igl Vegsosoron a fentiek alapjan nagyon
figyelemremello Badiny Jos Ferenc alibbi nezete, hogy minden "hj
honfoglal6" oshonos lakossagot talalt a Karpat-medenckben. lgen elgondolkodtato megbllapltba az is, hogy a Karpat-medencei oshonos
es az elmondottak szerint Ojra otvozddott utolsb nepesseg az, arnelyre
Almos-Arpad nepe telepedett ra.
Jbl laituk tehat, hogy a magyarorszagi tortenet- 6s mas tudomanyok
mllveltii elstisorban ezzel az utolso honioglalbsal, vagyis az Arpad
neoevel kaocsolatos kutatasi vonalat. illetolea a vele osszeiuaao oshaza'k-tataa'v~zs~a
tak. De oh is c s ~ ~ tapo&lozva.
an
erzene tiGe, nogy
2 nep kohezo IolyamatBbo .oszer6vel a g smeriind meg gazan va am:t 's. Nezz-k meo azen.. hoov
",m:lven kutatasi ereomenveser smerCnK
ezzel
.
-- .. .kancsolatba;;.
.- .
.
.
....- . ...
Gyorffy Gyorgy pedaul azt allltja, hogy ezek a honfoglalo magyarok
kozelebb Alltak az europid avar kori lakossanhoz. Joval tavolabb lehetett az embertani keouk az ISn. monaolid ia&i avarok tiousatol. Laszlo
Gyd a szerint vszon'i ,.e ellan e n e ~ ~ t l e n hogy
s ~ ~ ,szai ev a an I<na.t
vo na a nawtomegii nesoavar osmagyar nepasseg " Ugy qonoo ia,
hoav a maakirsao relentos monaolos demei emen .
kes6:afarsba661
i
sza'imaznG ~ ~ o ;szer
t i nt
~ a 4-i00 ezer iot k id46 nonloglalo magjarsag gyorsan magaoa o vaszlolta, logadla a ( sebb (na Jn nlncs elszam
meg~elolvel)parinon-avar-szlav lakossagot.
Fodor lstvan a KArpit-medence honioglalas elotti lakossegat legfeljebb 200 ezerre becsuli. A magyarsig Ietszamat viszont egy - az avar
forrasokban emlltett - adat alapjan: "kiralyulc 20 ezer lovassal vonult ki",
400-500 ezerre teszi.
MBgis menny leheieit ez a ,( sebb :e zdve ellatoit Karpat-meoerceoen megmaradt. 895-900-as nonlog 218s e d u jgynevezett oslanossag?
Gotz Laszlo velemenve szerint a IX. szazad veaen a termekenv
Kbrpd-meoence oslako&aga nem leneten c s ~ p a n500 ezer. 'Sonnil
realsaoona~tek:ntnei,"n renal, na az at agos e-ropa~nepsirJsegod1
i n d u n k k;, 8s a Karpat-meoence nonlog alas eon akossagat - lgen
ovatosan 300-350 ezerre becs~ljuk.Ugyanankor lekntetoe veve azonoan a nonlog a 6 magyarsag r ~ s z b e nmegteepedett, fo1dm:ve.d e etmooia! ;s - am ma mar al qna v.tathat6 - a honlosla ok osszletszamal
maximalis ugyancsak 300-550 ezerre becsulhetjur.
Egyaltalin ez a honfoglalo lakossag milyen nepcsoportokat talalt itt
895-900 kijrul a Karpat-medenceben? Ha csupan ezt a rovid 4-500
eves Idoszakot is nezzuk akkor a romaikor vegera kozep-europai vegyes 6sszetBtelu lakosshgaban szinte minden korhbban %tjart nep maradvanya megligyelheto volt. lgy peldaul 586-ban - a mar emliteti keleti szarmazasu avarok telepedtek ra az ittlakok kuIonboz6 hunkori
es german eredet6, koztuk pl. gepida nepcsoportokra. 680 korul az
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hjonnan erkezett bolgir-turkok (onugorok), illetoleg az fin. griifes-indC
avarok csatlakoztak hozzajuk. Az avarok hatalmanak gyengulesekor a
perernterijleteket mindinkebb a szlavok foglaltak el. (Ugyanakkor a
szldvokat Czeizel Endre szerint nem olvasztott5k be.) Mint Iattuk a
Karpat-medenceben az fin. honfoglalaskor 816 oslakossag szarnarol,
(amely a kulonbozo adatok szerint 200-800 ezer kozotti Brteket jelent)
eriisen rnegoszlanak a velemenyek. Vilagos azonban, hogy ezzel a
kerdessel rnegkozelitaleg sem foglalkoztak annyit a magyarorszigi kutatok, mint amennyit szerintunk is megerdemelne. Hiszen az is t h y ,
hogy a 895-900-as honfoglalas magyar nepei nem uztek el az ijn.
oslakokat, hanem veliik egyun rendezkedtek be az 6j orszagukban. Sdt
ez az egybeolvadas Gyorffy Gyorgy szerint is - viszonylag rovid id6
alatt rnegtorlent. Bizonyitja pl. a nagyszamlj azonos targy. Ezekbal kiernelkedik az hn. " S vegu hajkarika divatjanak XI-XIII. sz6zadi AltalC
nos elterjedese is.
Czeizel Endreek es masok is megprobaljak vizsgalni az obiugorokkal, a finn-perrni osnepekkel kapcsolatos genetikai rokonsagat a rnagyarsagnak (amely eleg tavoli, hiszen az egyiktdl 120, mlg a rnAsiM6I
160 generbioval ezelott, vagyis 120'25, 160'25 eve szakadtunk ki). A
fentien alap;an minden okuik nek3nn is meg lehet, hogy a 895-900
kor; 'n lalait osnepesseg alapk.tatasaval is behatobban 8s pontosabban fog a.nozz-nn! Hszen ez a becsul! 200-800 ezer letszam naavon
is elgindolkodtathat bennunket! Nemcsak a pontosabb 16leks?ami~
rneghatarozasara, hanem a neptipusok visszarnenoleg torten6 alaposabb vizsgalatara is osztonozhetnek bennunket. Velemenyunk itt egyezik a killfoldon el6 rnagyar kutatok nezetevel. Vagyis itt kivanjuk hangshlyozni, hogy a Karpat-medence 895-Qv elotli oslakossAgat, de mag&
nak a Karpat-rnedencenek a foldrajzi, a kulthralis stb. vonatkozasu
korabbi kepet rninden teren alaposabban meg kell vizsgalnunk. Vagyis,
hogy vissza kell vezetni a honfoglalaskor in talalt lakossag ((pl az avarok) genetikai kepet, azzal hogy az 6 - 568-ban a Karpat-medenceben
bekovetkezo - rnegszallasukig milyen elozo un. osnepeket talaltak itt.
Hiszen nagyon jelentos eredrnenynek tarthatjuk, hogy a honfoglalb
utani temetok embertani alkataval Ery Kinga antropologus m t i s harorn
nagy teruleti csoportot tudotl megkljlonboztetni. Ugyanakkor L i p t a Pal
vizsgalatai szerint a kora-arpadkori magyarsag embertani keplete 16nveoeben azonos ieoveket mutat a keso-avar kori temetok kownvalvil
s arra az e;ea%enyre .,ton, nogy gen nagy menny segu kds6avar nepesseg <evereden a honfoglalo magyarokkal. (L~ptanPa,: A
magyarshg etiogenezisenek paleoantropologiaja.) Vag is szerinte a
rnagyarsag etnogeneziseben az in talalt avar tomegek o y nagy szerepet jatszottak, hogy az Arpad-kori koponyak embertanila ugyszolvan a
kBs6i avar korszak tares nelkiili folytat8sAnak tiinnek. diszen jelentos
eredmenynek tarthatjuk, hogy a honfoglalas utani temetok embertani
alkataban mar 6 is harom nagy teruleticsoportot tudott rnegkulonbaztetni. Ugyancsak idesorolhato jeles eredmenynek, hogy Szatrnary
Laszlo ernbertanos megvizsgalta Magyarorszag honfoglalas-kori es a
XI-XII. szAzadi nepessegenek a termetet. Megallapitotla, hogy Magyarorszag X. szazadi nepessege - a testrnagassag eloszlasanak kettiis
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modusza alapjan - kQt embertani komponensre kulonult. Ez szerinte a
helyi etnikai toredekek es a honfogialo magyarsag viszonylag korlitozotl m6rt6kG biologiai kapcsolatdra utal... Kideruit az is, hogy a n6k
teruletenkenti megoszlasra n6zve egysegesebb rendszelt mutatnak.
mint a fbrfiak ... MindkBt nem egyedei magasabbak, mint ahogy eddig
hittuk... Altalaban 168,89 cm (169-170 cm) erik ell
Vilagosan latszik tehat, hogy a honfoglalas kori, illetoleg az avar kori,
majd a n6pvandorlaskori nepesseg antropologiai, illetoleg aiapvetti termeszettudomanyos vizsgalatat keil szorgalmaznunk. Sziikseges e a a
kutatast kiterjesaeni a korabbi, a k i r a romaiakat is megelozo idoszakokral (Foiytatnim ezt a sort a genetikai, s az un. fizikai antropologiai
vizsgalatokkal, valamint a marker-gen mbdszerek kikis6rletezesevel isl)
A nagyjelenttisegO termeszettudomanyos vizsgalatok~melletlfeifejltidhetnek a hagyomanyos, az On. torteneti-nyelvQszeti, regeszeti kutat b i modszerek. A torteneti forrbanyag ujja6rtekelese, szamitog6pes
tarolisa is szolghihat m6g lij eredmenyekkel. Jobban oda keil - tobbek
kozott - figyelni az lin. onogur-magyar kerdesre is! Ez a nyelveszeti
eredmenyek I5jjaQltekeleset is magaval hozhatja. Hiszen igaza lehet
Laszlo GyulAnak, hogy az onogur nyelv nem jelent okvetlenul toroknyelvliseget. Jo lehet Sinor Denes elmelete, hogy az ligynevezett bolgh-torok szokincset Qppenligy - ha nem jobban - a mongolb61 is meg
lehet magyarAzni. Ez a szokincs bekerulhetett a magyar nyelvbe a
honfogialaskor osszeolvado egyik kestiavar mongol nepreteggell Az
onogurok, mint a szekelyek, magyarnyelvCiek lehetteki
Erdbiy honfoglalaskori tortenetbhez szolgalnak alapveto nyelveszeti
adatokkai pbldaul, hogy az Erdelyben talalt torokos helynevek az egykori nagy karluk torok nepnek, a blakoknak 6s nem a roman vlahok
eml6ket drzik! (Ls. Laczay Ervin kivalo tanulmanyait ebben a tbmaban.)
Liptak PBi fogaimazta meg, hogy az avarkori nepessegben igen
fontos a mongolidok es a mongolidok 16%-ot kitevo aranya. A tulajdonkeppeni mongolidok az Arpadok altal 895-900 kozott vezetetl honfogla16 magyarok kozt egyiltaiAn nem fordulnak elo, hanem csak mongolidok (europo-mongolidok). amelyek aranya viszont a honfoglalas Qs az
Arpid-korban alig tobb 6%-rial. Ezzel szemben a mai magyar nepben
helyenkent ertisen kidomborodik a tiszta mongol jelleg. Ezt a mongol
oroksegunket - Bartucz Lajos nyomin az avarkori nepesseg Qletben
maradasaval magyarazzak. Laszlo Gyula is ligy vdi, hogy a keso-avarkori n6pesseg6nt.i: ;ava-resze mar onogur-magyar volt. A bennuk meglevti mongol neptzsbg atnovese a kisobbi magyarsigba, tehat termeszetesnek mondhato.
A regeszet Qs az embeltan szerint a kialakulo magyarsagnak a
messze regmrilttol kezdve az avarkorig, s azon keresztul a kozepkorig,
szamos aikalma volt mongolokkal valb talhlkozasra, sot a nemzetsegeikkel valo egyuttelesre.
llyen nagy mongol (?) dramlat a hun-korban kerulhetetl ra KeletOroszorszagra, ahol pl. lin. Arpad-mag arjai Qs azok elodei elhettek.
Ldszlb Gyula azt is felt&telezi, hogy az irpid-csalidban 6s a szbkelysegben meglevo hun szarmazastudat is ennek az idonek az emleke.
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Mindenkbpen bizonyflhatbnak Iktszik tehat az, hogy nagyszamli
mongolsag telepedett meg az avarkorban hazank foldjen. Egyreszt a
fejedelmi csaladok erds tungid jellege feltiinti (pl. a kisk6riis-vagbhidi
temeto), rnAsr6szt egyes kestiavar-kori grafes-indhs kozternetokben a
mopgol jelieg az uralkodb.
Ugy vblhetjuk, hogy a regeszeti anyagban is b6ven talaiunk peldaul
Belso-Azsia fele mutat6 jelensegeket. A hunkorb61 val6k azok a nagy
aldozati bronzustok, amelyeket a Karpat-medencQt61 a mongol teruletekig kovetni lehet. (Ls. Crdy Mikl6s kutatasai) Avar-koriak, azok az itt
talalt korai csont karcok, csont faragvanyok, amelyek akar az Altajban
keszuihettek volna. (Hiszen annyira hasonlitanak az ottani sziklarajzokral) A kesii-avarkori griffes leleteknek: a loszerszbmnak, a nyeregnek
pontos hasonm8sAt a mongol videkeken talalhatjuk meg. Ezerl fontos,
hogy vizsgaljuk a kuli5nbozti regeszeti bizonyitbkokat. igy peldaul a
lakaskultrir6hoz tartoz6 kS1onbozo eiemeket mint pl. az avarkori
agyagkemenceket. Lehetseges ugyanis, hogy Arpad magyarjai ezeket
a keletrol hozott kokemencek mellett - Qppen a tovabbeld avarok
reven ismeriek meg. Ea a tovabbelest - sok mas mellett ketsegtelenn4 tehetik a keso-avar temetok soraiba temetkozett halantC~kkarik6s.
vagyis az "S" vegu hajnarikas nep sirjai.
Vagy:s alapos rbgeszeti b zonyitekokat kel. gyujten~nkebben a ker.
deskoroen is! Peldau. a deli, a mezopotamia: m0velrsegenoen eloszor
memielen6 f6mont6snek. valamint a i<brn~t-medonc6bgna vasolvasztas-d zonyiteka'nak, k o z c i ~
a kernencbknek a feltkrasa 's son eredmbnynyel kecsegtethet. (Gomori Janos 6s Slammer lmre eredmenyei)
eppen ml doigoztun ki a Karpat-medencaben az i.e. 4000-3600 ta:an
eloszor megfognato eroditesek, varan es vedelm rendszeren, vagyis a
megevo a ami szervezet fe; etlsegere utalo hatareroditesek vizsga ali
keroeset NQzzuk meg ezekbol reszletesebben - a ve ~k kapcsolalos -
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' A Karpat-medence t e r ~
etbn - a mar altalunk emlegetett - Szeged 8s
Hodmeziivbarhely kozotl az egykori T~szapanjhn fekvo Gorzsa teleD" Qse fi.e. 4000.36001 p e a a ~erboirbssel rendclnezik. Az irreni sanc
az egesz telepulest vedie a kulso tamadast61. Komoly epltmeny lehetett, mivel 3 m mely arkot astak ki. A kikerult foldbol 3 m magas foldsancot emeltek, amelynek a tetejen egy 2 m-es fab61 Qpllett vediifal
lehetett. Ez a 8 m-es magassigb eroditrneny komoly vedelmet adhatott
a tel~eslakossaonak.
E; a gorzsai eraaitrneny - a ;elenlegi ludisdnn szorint - a legkoraobi
;lyen varepitmeny a Karpat-medenceben. Hang~rilyozn~nk
ke.. azr is,
hogy ezr az a b'zonyos Mezoporamiabol ideszarmazo deli eredetd lanossag epilette, ame y a Koros-k~llurakent,illetoleg egy nagy birodalom reszekent szerepelt. Ez a gorzsai eroditmeny gyakorlat'lag a k6rpar-meaencei varepilkezes kezdetet (i.e.4000-3600) :elenti. Hiszen
nem kell nagyon magyaraznunk, hogy ettol kezdve a Karpat-medenceben (iok6ppen a oronzkor as a vaskor ide;Bnl) mar tobb Qs kilonbozo
tip-sj eroditett telepi essel, illetoleg mas l p ~ s varaka
j
is talalkozunk. In kell meg:egyezzuk azt, hogy hasonlo nagymbreril ioldvarer6dltesek a koravasnor: (i.e. VIII-V. sz6zadi) tin. ananynoi-kultura kozeps6-

gorzsa. mCdo.!seg mar .e. 4000-3600 korul eroo'ten le specat emeh.
Az bgyancsak o~zonyosv6lemenyek szerint 061 eredei: ananyno ,mi;ve tsegbon (Vo'ga-Kama v'deke) pedig az i e . VIII-V. szazaaban szorepe tek eroolleu re epo6. Jo an-6, hogy a VI. szazadoan renare :e t i n nok az erodv:$as, va~eoo.em(s nyiivan az Bp.rbs) forieiya a szavardszabir rnagyaroknii is.
Zarasul idekapcsolhatnank azt a jellemzti nyeiveszeti vitht* amely
szerint a var, varad, varda szavaink iranti jovevenyszavak lennenek.
Ugyanis a vardana szo az oiranl nyelvben valoban keritett helyet ]elent. Viszont a sumir "ba? sz6 pedig egyeni6 a ribmet rings umschiiesen, Ringmauer. Schutz szoval, vagyis a v i r szavak jelent6s6vel azonos.
Tisztelt Wallgatos~glKedves Bar6taiml
Befejez6sul a legutols6 peldankban a nagyon fontos kbrpat-medencei, ilietoieg a deli 6s a keleti terilieteken tijbbezer Qvvel ezel6tt megta161hato rnezopotamiai 8s magyar-szavard (szabir) eredetu er(iditm6nyek, varak rovid bernutatashval kivantuk erzbkeltetni, hogy a hivatalos
magyar tudomanyos vonal, hogyan is kezeli a kiilonbiiz6 6storteneti
forrasokat.
$rteimezesuk a2 altaiunk a bevezetesben feivetett normaknak feiel
meg! MQg azt is Iathattuk, hogy arnig a kulfoldi magyarsag kutat6i
tobbnyire hivatkoznak a magyarorszagi kutatok eredrnenyeire addlg ritkan talalunk magyarorszagi szerzonel kulfoldi magyar szerz6kre valo
hivatkozast, forrasidez6stl Az ilyen temakkal kapcsolatos tanulmanyokban sajnos nem hivatkoznak a kulfoldi magyarsag kulonbiizo
eredmenyeire. Tehat minden szepites nblkul kell megjegyeznunk, hogy
ez hiba, de olyan hiba, amely az eddigi gyakorlatban Qs a r6gi rendszerben alakult kil Nagyon fontos, hogy ezentui a hiteles magyar mult
feltarasa maskeppen tottbnjek meg!
lgaza van Laszlo Gyulanak, arnikor azt javasolta, hogy ezeket a
kiilonbiizd indlttataslj, a magyarsig kialakulasaval kapcsolatos alapt6teieket egy kozosen rendezett konferencian szukseges felvetni es tisztazni. Vele e g y w javasoljuk azt a nyllt vitat, amelyben foglalkozhatnhnk
e szeles korben elterjedt kulonbozo tanokkal, ahelyett, hogy itthon szinte tudornhst sem vesznek r61uk.
Ez nagyon fontos, hiszen ma mar azt is felt6telezhetjuk, hogy europidok 6s mongolidok osszeolvadAsa az oskor v6gbn az htmeneti ltokorban is magtortenhetett. ljjabban pedig Laszlo Gyula, Vargyas Lajossal
valo egyuttrniikiid6se nyoman a Szent L&szIo legendaban is a messze
mljltba, a szkitakorba visszamenii mongo1 rokonsaggal szamolhatunk.
Valamint az kgig ero fa, Kancatej furdo. 6s mas mesbkben, Qs mesefordulatokban 6si belso-Azsiai kapcsolat 6rz6dott meg. Lehetseges,
hogy ebben a sokszlnO magyarsAgban szklta-hunavar 6s mas nepretegek otvozodhettek. S ennek az etnogenezisnek egyik helye eppen Karpat-medence is lehetett! (Figyeljunk oda Bardl Laszlo, krdy Miklos,
(Horvath lzabella) Du Ya Siong ilyen jellegl? ljj kutathsaira)
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!.yen felretelezesen ta an vsrhalo e. az egymasl megeno targy zgossag az a roleranc'a, ame y n:eo net, p ~ l d aa~Karpat-meoence
l
k.latasnal a reoeszet leruleten sz;kseaes kuatas 'ranvoka!! Ezek nenLnn
tboo 6vlizeaes munn.ivai,
son eneig aval es a nozi6:uk tars-16 anyagi
eszdozokkel jolentds eredmenyenet ninalnak.
Vagyis vilagosan latszik, hogy a magyarsag gyokereinek meghatarozasa erdekeben mindent rneg kell tenni, elsosorban a Karpat-rnedencei, majd a deli es a keleti ostorteneti-regeszeti bizonyito anyagok
osszegy0jtes~neka teren.
Egy rendezett, tewszeru kutatasi lkoncepci6 alapveto megoidbt kina1
a kkrpat-medencei oshaza kerdeseben is. Hiszen a kulonbozo idoben
bevandorlo rnagyarsagot megalkoto - nbpelc szamtalan hagyatekat
mar is megtalalhattuk! liyen tovabbi tervszeru kutatasi aiapot adhatna
oeidaui a kulonbozo a Karuit-medenceben rneatalalhat6 varak. teieouiesek es temetok anyagaAak a szisztematikusieltarba. A fe1i6rk8~ezett, regisztralt anyagbol kivaiaszthatnank a legjeliegzetesebb tipuslj
varakat, eroditmenyeket, valamint az ugyancsak lku1onboz~korll iemonto kemenceket illetoleg a feltarhok soran elokerult antropologiai,
terrneszettudomanyos anyagot. Kulon kezdenenic ezeket az anyagokat vizsgdinil Sajnos rneg keli itt azonban jegyeznunk, hogy rnindezeknek a rendszerezett kutatba eddig eppen a magyar mljit hiteles megismeresere meg csupan szbwanyosan vagy sokszor esetlegesen tortent. Ennek egvik jellemzo okakent szerepeitethetjuk Laszlo Gyula
azon mondasat, hogy amig a rnagyar mljlt megismeresehez nelkulozhetetlenul szukseges felgyoi asatas evente hljszezer Ft-os koltsegvetessel rendelkezett, addig peldaul a romaikor tobbszazezres, sot millios
kutatasi aiappal birt. Ezt a teves szernlelelet minden iron meg kell
valtoztatnunlk! S remeljuk, hogy ebben heiyzetenek sulyan6l fogva - a
kuiioldi rnagyarsag a kulonbozo Egyesuietei is segitseget, valamint kuIonbozo fontos tamogatast tudnak ny~jtani.Hiszen vilagosan iatszik,
hogy a Karpat-medence ostortenetevel kapcsoiatos, a honfoglalaskor,
az Arpid-kor idoszakara meg fellelheto sretsztirt kulonbozo iorrasanyagot surgosen be kell gyujleni. A balkani, a kis-azsiai es a mezopotamiai ma meg meglevo (sokszor mOzeumban hevero!) anyagoknak
felgyujtese, megvizsgalba nagyon szijkseges az ijj es hiteles magyar
ostortenet megirasahoz. Ez vegsosoron a kiilonbozo, igy a karpat-rnedencei es a del-keleti, valamint a kis-azsiai, mezopotamiai anyag tudomanyos egybevetesevel keszuihet el. Ehhez a munkahoz kerjuk az
itthoni es a kulfoidi magyar kutatak egyiittrnukodeset es tarnogato segitsegeti Valarnint a jovo zaloganak, az itt 510 ifjljsagnak a iigyelmet es
tarnogatasat.
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Nagy Kalrnan (Budakeszi)

A magyar kdnnyOlovass8g
kialakulhsa a honfoglalds el6tt
magyar konnyiilovas a 20.sz6zad kozepbig a huszar volt MatyBs
kiraly igy hatdrozta meg ezt a fegyvernemet 1481-ben:"konnyii
fegyverzetu lovasok, akiket huszarnl(nak nevezunk". Ez a huszar
rneghataroz+.$ elso lrasbeli megjelenese.
A magyar hadtortenet egyik vitas k&rdbse, hogy "a rnagyar konnyulovassag, tehAt a huszarsag - melynek jellegzetes fegyvere a szablya utoda-e a honfoglal6k lovassaganak, vagy a tijrok elol menekult rac
konnylllovasshgb61alakult7"- teszifol a kbrdest Uszl6 Gyula profeszszor, rnivel egyesek ezt AllltjAk. Szerintem a valasz egyertelmil: a
magyaros felszerelbs, fegyverzet, a szablya 8s a magyar harcmodor a
bizonylt6k. A magyar konnyfilovassiig kulonbozii jelentoseggel, de blland6an rbsze volt a rnindenkori magyar haderonek, egyenes folytatoja
volt fegyverzetben 6s harcmodorban egyarint elddei 6s a honfoglalok
konnyu"lovass6g&nak, nem a tolok elleni harcokban szuletett, hanem
ekkor vklt bjra p6tolhatatlann8.
A maavar harcmodot VI.fBolcsl Leo blzanci csaszar mar a 904. Qv
tajir: m~811apltotta:~avolnarc- messzi61 tbmeges ny' az6s - az ellenseg harcrendjenek megbonthsara, ismetell gyors, meg.e@ ra:la.tesek,
szlnlelt meahatralasod, lesallasok felvatele. torbecsalas. bekerltes, kozelharcbaninegsernmisltQs, uldozes. Ez a harcmod voltIel.emzb: a rnagyar konny:ovasra, majd a huszarra, a naotecnntka teJooeseqen
megfeleloen, egeszen a masodik v~laghaborljutolso harci napjaiig. '
A huszar el6tortenetehez tartozik tehat az elozo evszazadok konvny"lovassaganak tortenete lovasneppe vilasunkig vissznyrilva. HAgyan es mikor valtak a magyarok lovasneppe? Elonepeink jelentos
csooortia a kozos neai kialakulas ideien val6szlnlllea mar feilett formaban' hoita magaval ihaziasitott lo, a'nagyallat tatta&t, teny&sztes6t, a
lovaglasi tudast, a kijnnyiilovas harcmod bizonyos iormait. A lovas kultibrat keeltrol, Kozep-Azsiabirl eslvagy a KaukAzustoI del-keletre eso
teruletekrol szarmazo elonepek hoztak magukkal a VolgAt6l keletre eso
reszekre, a Kr.e.lV.evezred tajan. gz az idopont egybeesik a lo hiziasitasanak (szeliditesenek) idejevel. A jelzett teruletek mint a legosibb
ICltenyeszto videkek ismeretesek. Az ugor nepeknel a neppevalas idopontjit Kr.e.2000 ev korul feltetelezik a torteneszek, es ismeretes, hogy
a rnanyszi es hanti nepcsoportokon kivbl a tobbi finnugor nepnel a I6
es a Ioval kapcsolatos kiejezesek jovevenyszavak. Tehat nem ok az
osi lotenyesztok, lovasnepek.
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Hoavan alakult ki a maovar konnvulovassaa?
~zTiasoslorrasok szeriz a rnagGr n6p m~?;bvala hon1oglal.i~ oat:
a .ovasn.. tura teljes k'fe:.ettsegeben jelent meg a lortenelemben. E ~ r o pa szinpadan. A teiedelmek koranak balkin< koze~-eur6~ai.
karoatmedencei, nyugat- 6s d61-eur6pai hadjarataiban a magyai konnyulovassag mint a kontinens legiitokepesebb, folenyes hadmuveszettel rendelkezd, a nemzetkozi eur6pai politikat dontoen betolyasolni tud6
erotenyezoje lepen fiil 862-to1 a 970. Qvig.
"Dzsaihbni mohamedan aeoorafus szerint.. a maovarok hadvezere.
a ~ ~ ~ l a ' 2 0 . 0lovassal
00
&nzt k:... a magyar na&rii szarnoan na:
gyobo volt mind a kazar, mind a boghr... nadseregnel, de ;etentosebb
vo t a besenvokenel is... (&;dl5000 lovast tudtak csatasorba ku.den.." 61
Persze sonkal toob fegyieres ovassal rendelnezted, minden led: 16val
koz.e&edett. Hala mas menesein voltak, hamos es malhaslova'n.
A pontos 161~tszamotnem ismerjuk, csak az ljjkori nomad nepek
adataira tamaszkodhatunk. Eszerint a mrilt szizadtordulbn felmillionvi
rnongo.nak 20 mi11'6 a. at vo I a b~nokaoan.Vagyis az egynori hasonib
e.ek?famu
magyarsagnan is hasonloan nala mas illat-, 16allom8nya
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Ezt az orihsi Ioallomanyt azonban el0 kellett teremteni. Milyen eloleltetelek voltak ehhez szuksegesek? A Ioteny6szteshez, tartashoz, a lovaskultljra megszerzesehez: a megfelelo hozz86rtBs kialakulha, kedvezo korulmenyeh'biztositasa, a teny6szallatok kivalasztba, legeloterijletek birtoklka, kedvezo idtijarasi viszonyok meglete, a laartas
reszleteinek megszs~ezese,tovabba a lovak megszeliditese, idornitisa, belovaglasa, hamba szoktatba, majd a lovaglas, vegill a lovas
harcklkepzes elsajatitasa, oktatdsa, a harcmodok kialakitasa, begyakorlasa. lsmerve a telsorolt tenyezok jelentoseget es id~szukseglet&t,
belathatjuk, hogy rnindezeket nehany 6v-bvtized alan eloteremteni,
vegrehajtani lehetetlenseg len volna.
A 9. szazadban mar meglevo hatalmas 1oa11omanyi viszont sem
megvbarolni, sem rabolni,.sem zsakmanyolni, csak tenyeszteni lehetett. Mindehhez pedig hosszlj ido, Qvszazadok kellettek!
A hazai ostorteneszek, hadtorteneszek tigyelme a 16 6s a Ibval kapcsolatos kerdesek fontossagara sajnilatosan nem terjedt ki ezideig,
holott ezek az oshaza es nepunk szarmazasa szempontjibol donto
ielentoseou tenvezdkl
MI t~d;nk a'lovak torteneterol, tortenelm szereperol?
Az ember es a lo kapcso.atanak kezoetei a mdlt homalyaba vesznek.
Els6 ielei a2 6si barlanaraizokban fedeznetok fo.. Ezeket az osember
karcolta, rajzolta a menedeket nyljjto barlangok talara.
A vadlovak szeliditeserol is csak feltetelezeseink vannak. A v a d b
szatbol, csikok togsagba esesebol vezetik le.
A loban rejlo lehetosegek, a lovaglas 8s a l6vontatas felfedezese a
maga ldejeben vilagtortenelmet formaltr, korszakalkoto esemeny volt. A
szaradoldon helyhezkoton, vizpartok menten kialakul6 civilizaci6s forma mellen rij teret nyitott a lovas civilizacios forma megteremtesevel
ahhoz, hogy a foldreszek belsejbben is lehetove tette az ember! elet
lehetiisbg6t, a szallith, a kozlekedes korl6.tlan kiterjesztesevel megala240

pozta a gazdashgi 6s kultUr6lis t6n ez6k dont6 szerepbt. Oj teret nyitott
az emberiseg egyetemes fejl6d6s nek. A hadmUv6sze.t szempontj6b61
pedig a lovas katona gyalogos ioloni fol6ny6vel Oj lapot nyitott a hadtort6nelemben.
A vil6ghatalmi kuzdelmekben az Bvezredek sordn a lovak milli6i
venek reszt, sokszor donto tBnyez6k6nt. ElBszor harci kocsikba fogva
jelentek meg a Kozel-Keieten, Mezopotamiiban, Egyiptom foldjbn, a
Kaukazus eltiterbben, s a tobbi 6kori nbp harcaiban. Csak kBs6bb
kezdtek meg lovassal a hatan a nomad n6pek lovas harcaikat. A lovakat hsmba fogni, hljzbsra szoktatni konnyebb volt mint hAtasl6nak belovagolni, a iovast is megtanitani lovagolni. A IoidomRBs els6 tankonyvbt Kr.e.1440 tAja%irtakb. ezer sornyi terjedelemben agyagtablakra a hurrita Kikkuli.
Ennek alapjdn aratott sikert Kr.e.1296-ban
QadesnBi, az Orentes ioly6naI Muvatiliis hettita kiraly lovas harci kocsis
csapataival Ramszesz fara6 folott, az okor egyik
legnagyobb
csat8iC
..
. ..
ban.
A lovas harci kocsis aikalmazb ut6n a h6taslovak lettek az Oj, lovas
harcm6d eszkozei, melyek segitsbgevel a lovas nepek, szkitak, hunok,
avarok, magyarok, kunok, besenydk, mongolok IrtAk be nevuket Eurazsia tortbnetdbe. Vdndorl6suk nyomen terjedtek el nagy szamban a
lovak.
Milyenek voltak a honfoglalo magyarok lovai?
A hazai 16csontleletek alapjhn pontosan rneghatArozhat6 volt, ho y a
9.szBzadi magyarshg a nyugati tiirijk ndpr6teg, az Bst6rtikiik (6s-afajiak) altal tenyesztett lovakat On. Przewalski-f6ie iovakat hasznaita, tenyesztesUkef,is ezektol a nBpeM61 tanuita meg, vagy veiilk egyiltt fejlesztette ki. Ez a ibfajta a bels6-ksiai. Mongirliaban mais megtalilhato, szabadon 616 vadloval, mongo1nev6n a takival volt rokonsagban,
ebb61 szarmazon a magyar parlagi 16. A taki vere szeltely pbniIoban,Ta
is kimutathat6, a takinak es a hkii6nak termekeny utddai vannak. A
magyar 10911omany 130-140 cm marmagasshglj volt, nagy iej, vastag
nyak, dos siireny, kozepes hosszljsAg6 hat, keskeny 6s kozepes sz6lessegu homlok, szeies arccsonttal phrosuiva, melynel a z6pfo sor
hosszlj volt, volt a jellemzd, vbgul is a kozepesn6l vbkonyabb bblj
lovak alkottak az 611om6ny zom6t. Tehat nem a kullem volt tetszetos,
hanem a lovak kivaio tulajdonsigait fejlesztettek ki. Lovaik edzett, er6s,
gyors, kitartd, igenytelen, az idtijaras viszontagsigait j6l t(lr6, nagy menetteijesitmenyekrekepes lovas harceszkozt alkottak, meiyeknek eur6pai hiruk volt. Mindezt a magyar 16 nem kulonleges sztmaz8s8nak.
hanem Bseink kival6, hozzaet# tenydszto munkajhnak koszonhette,
aliapltottak meg szak4rtoink.
A hazai sirleletekbgl megallapithat6,
hogy lovaik kisebbek voltak, mint az avarok lovai. HAtaslovaik nagyr6szet ivartalanitottak. ami a lo~asn6~ekn6l
a szkitak Ma volt elteriedve.
Ezt igazo:a egy 1974. 6vi statisztik'a: 76 honioglalaskori lovassliban a
magyar lovako6165.8% volt men, cgak 2.6% kanca. 31.6% pedig megailaplthatatlan. Veqeredmenvkbppen meg6lla~lthat6,hoqv 6seink 9. 10.
szhzadi, haliatlan nagy katonal ieljesitm8nyeiket 6s hadkikereiket emberanyaguk mellett ezeknek a kivhl6 lovaiknak koszonhettbk.
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A magyar konnyGlovass8g kialakuihshnak m b i k feltetele a Ibfelszereles Bs a fegyverzet nagy mennyis6gG 6s kival6 miniisegu el6hllltasa
volt. Ide tartozott a nyereg a kengyelekkel, a kantar (fek) a zablaval, a
szablya, ij nyil, tegez, puzdra, fokos, kopja, ruhizat, csizma, szljazat.
cs mindezekhez oriasi
mennviseau nversanvao: bor. vaszon. ooszt6.
--~
nemez, prem 6s elsiisorban va; vok szu&e<es. ~ ' v a s a pedig
t
a 9:
as el6z6 szazadokban kellett el6teremteni, kitermelni, feldolgozni.
Mindezekhez feilett binvaioar 6s naavszamir kezmuioaros kelletC
~iGntet0
toh6n6sze~nkmegalla$ksa (idezern): A X. szkadi leletek bizonyiti&, hogy a magyamk (turkok) ismertek a vas e.66 litasinak
es a vasesikozok k6szit8senek a kor szinvonalanak mealelelti techno~
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ezekre kiforrott formabrz6k 6s kialakult hagyom&ny jelie"hz5. l 3
A honloalalok hagvateka az egesz nepre kiteriedoen egyontetu volt,
formakban; mbretefben. szerkeyeti es reszben dlszltes~demekben is.
M ndebbiil'6sei"k techn:kai mdvelts6g6nek magas foka 6s kemelned6
sze~ez6k8pessegenyilvanuit meg, valamint az,hogy (idbzem:) 'mindezt sok Bvszizadbs avakorlat alakitotta ki 6s allandosltotta mllhelveikben" '"zekben
pe$g nagy mestersegbeli tudassal, gazdag iapasztalatokkal blro. 'gen kepzett kovacs, fegyvermllves, nyergos, ijas. otvos.
sziiavarto, szabo, csizmadia stb. kezm~vesekkelkellen rende keznon.
Ainuhelyelc - a leletek tanirsaga szerint - egy-egy tiirzsi-, nemzetsegi
@ilksteruleten
miikodtek, s azok szbksegleteit Ikttak el termekeikkel
, oly modon, ahogy a szolgaltato lkozs6gek alakultak ki.
A vasmennyis6gszuksegletukretampontot ad Fodor es Dienes torteneszek adata. Csak arra a 20.000 lovasra, akiket emlitettem, fejenkent
1 kg vasat szimitva, amibe csak a szablya, a zabla 6s a kengyel van
benne, 20 tonna vasra van szukseg, pedig hol van meg a tobbi lovasok
felszerel6se, a vasalasok, csatok. nyil-8s kopjahegyek, fokos, stb. Patko nincs benne, azt ke~eset~plhltak
lovassirokban, valirszinllleg nem
nagy rnertekben hasznaH&.
llyen mennyis8gU vasanyagot hadereje
szamara csak fejlett, katonailaqp gazdasigilag j6l szelvezett tirsadalorn lehetett kepes eliiallitani.
A magyarsag iiyen volt mar a 9. es
el6z6 szizadokban is. Ezt a szervezetet es teijesitmenyet sem lehetett
egpket evtized alatt elriteremteni, ahogy a lovakat sem.
Oseink sze~ezeseneknagysagat 8s kivalosagat eemli az a korulmeny is, hogy a f6lmillios letszamir n6p egesz tomegenek, vagyonC
nak. sokmilli6s allatillom&nyanak hetven ev alatt 830. 8s 900. kozott
- ket reszletben (LevBdiib6l Etelkozbe 6s onnan a Kdrpat-medencebe)
tortent &tkoltoztetese alatt, a honfoglalas harcai kozben is, teh6.t a hatalmas mozgas soran meg tudtak tartani es az irj hazaba beerve, a
legrovidebb id6 alatt irjra tokBletesen milkodiik6pess8 tudtak tenni tarsadaimukat Bs gazdashgukat. TeljesRmenyeik jelentiisbg6t emeli, hogy
ezalatt Bizanc szovetsegbben megvertek a bolgarokat, beavatkoztak a
m 0 ~ a as
k a frankok kizdelmeibe, a Vereckei szoroson, Erdely hagoin
6s az Aldunanal behatoltak hazank teriiletere, az ellenailast sikeresen
lekizdott8k, Eszak-Itiliaban gy6zelmes hadjaratot vezettek, s onnan
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visszaterve elfoalaltak a Del-Dunanthlt. ezzel befeiezve az orszaa bir1oxbavete Qi. ~ i e ne~se~oevonnatallan
n
tenyekl A besenyfi thrn>oas
je enroseget el!ulzoitnak es megaapozatlannak tartom.
A rnanvarok lovaskult0raianak forrasai uthn azt is nbzzijk men,
- hoav
-.
femrnuv~ssegiikQs annak magas szinvonala honnan eredt?
A regeszeti leletekbol 6s egykori forrasokbol meghllapithato, hogy a
lovas nomadok kultrjraja, femmSvessege, otvosmSv8szete, fegyvertechnikaja magas szinvonalat ert el. Klnaban a vastermeles a 11. szazad vegen elerte az evi 35-40.000t-to1 a 125.000 tonna rnennyiskget,
960 korul az egy es negyed millios hadsereg resfgre evl 16.5 rnillio
nyilhegyet allitott el0 a Szung dinasztia hadiipara.
Ez a technika "a
birodalom h a t t a i n at eljutott a szomszed nepekhez is... azokhoz a
barbarokhoz is, akik i.e. a 4. szazadban leromboltak gszak-Kinaban a
Csin birodalmat -bar, mint irjak: - nencsak a vas tette dket oly felelrnetesse. hanem a lovas hadviselesiik.
~ e i s e ~en,
t e nogy t hunok. t,r,tok, avarok K'nat61 venkk i t a vasat.
a vasmivessegei, s ednepenc ra:tuk keresztil ;-~olta~c
ezen merotehez. A mask iorrasrol iegyverd:sz;teslk 8s otvosmuvQszeilk ar.. kou'k
a leltart eletenbol. Ezekben az wan. perzsa, ka-naz-s nagyomanyonat
fo.yralo a an es nazar liatasok, st' -sjegyek es a mohamedan mm;veszet
,e egzetessege' I-krozodnen. Loszerszama~n,r.na- 8s ovo:sze:k megal apithadan - szasszanlda ontes e jarassal keszj.rek, s m vel
nozvei enul vetlek 61 a lorras~ol,ezert 811 Qs naloti eppen naluk o y
erosen az irani-kaukkusi izles.
A fejlett magyar fegyvermuvess6g termeke, s egyben onall6 alkotas
a fokellel ellatott, az el fele 20 fokos szogben tor6 markolatu szablya,
mely a hosszu ideje fennall6 fegyverk6szito muhelyek bizonyiteka. A
kard megoldasa is idealis volt, slllya ko. 50 dkg, hajlitott penge hossza
80 cm. Konnyiisegenel es formijanal fogva gyors mozgast biztosltott, s
konnyu fegyverzetii
ellenseggel szemben nagyon hathos 6s felelrne-.
tes vo I.
A legveszedelmeseob legyver-k az osszelelt, reflex, visszawap6 lj
es a oelo e klotl ny; vos. Ez is a lovas nomad elonepekehez hason 6
fegyver volt. Az egyik elso emberi fegyver, az osember kezdetleges
nvilait evezredek valasztottik el a szkitak osszetett. visszacsaoo iiatbl.
keyKr.e.700-600 k o r J terjedt el. Tooo fele fabol iaraglbk, rigas'ztot:
Ian ossze, k i so l a bra szarvasmarha-lnt, oelulre Allati S Z e ~ b ovagott
l
v6nonv szarulemezt er6sliehek, s ellennezb: iranyba azolthn 10, hossza
kb.80cm volt. a hunoke m6a kiilon 7 csontlemezzei volt meaertisltve
"
(Kr. 200-300 tajt) (kb.150 cmj.
A magyar nyilhegy foleg rombusz alakli volt. a nyilvessza kb. 30-40
a-ot nvomott. tobb szhz meterre volt kiloheto, a rekonstrualt osmaavar
'n'fe;z:tesel;ez 35-40 kg fesz:toeror ke leit kiiejten: az erosen n~lott"i~i,
25-30 mm me yen lirodod a iaba, csak kivesni lehered belole.
Hogyan tudfak ezt Iohatrol, vagtaban, a leggyorsabb jarmodban elore balra
-~ 8s hatra olv halalos b~ztosankiloni. hoov a nvuoatiak mar
& i k az imaoan probaltak e ene vedenezn.? M ;k
0hair6r&~taban
psztol.va~vanv nezigranattal sem volt konnyd ceoa lalanil 6r'asi gvakorlattal, tokdetes. Gztos [oval, lovassal!
~

.

~

~~

~

A lovas harcos nelkulozhetetlen eszkoze a nyereg. Eleinknek igen
nagy mennyisegu nyeregre volt szukseguk es azt is a legkitunobben
szerkesztettek meg, A magyar-nyereg ma is fogalom. A nyeregfelszereles osszeallitasa, elkeszltese mesteri munkat igenyelt. Ez allt ket nyeregtalpbol, rajta ket all6 kaphval, rajtuk kifeszitve az ulobor. Mindezt
nedves allapotban szijakkal erositettek ossze, jol idomult a lovak hat&
hoz. Szugyel6, farham, heveder volt h o u a 8s a vaskengyel. Ez volt a
legfontosabb. A kengyel tette lehetove a biztos ulest es a lovasharc, a
nyilazb, kardvagasok vegrehajtasat. Kezdetben csak egy borlapbol allt
a szkitaknal a nyereg, szijkengyellel. A legregebbi hun vaskengyelt
Erdelyi !.prof. asta ki Mongoliaban, 1974-ben, a kinai Han korbol valo
volt. a 2. sz&adboI. Koreaban talaltak mba kenovelt. de csak a 4-5.
sz8zaoob.. A nengye feliala 6sa Qpp o y nagy lal;kany vot az emoeriseg tolleneteoen, mint a sz-gynim, a neren 8 s a kocs:.
"Minden targyban benne silrbsodik a kor, a tapasztalat, a munka, a
hasznalat. Minden targy magaba sGriti a tortenelem egy korszakat, nincsenek jelentektelen es jelentos targyak, csak s$gmleletunk szegenyes
vaav aazdaa, amivel tudomasul vesszuk oket." (Laszlo Gv. orof.)
x6agyainonny. ovassag k:alak- asanak tehal szamos o)an fontos
eoieltete.e volt, melyek n e k j l ez a lovas nzrcos nep a 9.10. szazaoban nem ludon vo na olv maqas fokra emelnedn. Elsorenoi: ie lere voll
a lo tenyesztese, idomkisa,a 16- 6s emberanyag lovas harcmodjanak
kialakitasa, begyskorlasa, a lovas hadero megsze~ez6se,vezetese, a
szukseges anyagi feltetelek megteremtese, a nyersanyagok, f61eg a
vas e16aIlitasa, a fegyverzet, nyeregfelszereles kialakitba, a kezmiiipar
kifeilesztese.
~indezskmagasfokljszellemi es testi adottsagok megletet ig6nylfi
szervezesi es vezetesi kultdrat, lovaskultdrat ielentettek. Ezek a tulaiaonsagok a lionlog a 6 magyar nep vozeto; ek szeles reiege noreben
m~ndene fog. 1569 n Q . k ~mega
l
.apilna~o:i.
Ezen meqcafolhalatlan le.te1e en Qs tenyon :ranyi 6s -tat mLiatnan a
magyar nep kialakulasa, eredete es az oshaza kerdeseben. Honfoglalasunk 1100. Bvfordulojara keszulve se feledkezzunk meg a megelozo
korszak meg sokkal tobb-ezereves tarteneterol, elonepeink szetagazo
tort6net&rdl, a honfoglalasrol, afejedelmek korarol es dicso esemenyeirol, historianknak err61 a meltanytalanul elhanyagolt felreertett es felremagyarazon korszakir6l.
Ez a hatalmas idotartam rendkivbl valtozatos, szines. erdekes es
~zgalmasmagyar korszak, amely meg sok Oj, sikeres eredmenyt rejt e
kutatok 8s a mliltja irant erdeklodo magyar nep szamara.
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A

szarvasi t6tart6 felirata
(Fejes ~ $ 1 ,Szeged)

A Magyar TudomBny 40, (1990) 3. sz6mdban hosszd cikk jelent meg Harmatta Janos tollib61: "A maqyarsSg bst6rt6neteqS
clmmel. J6llehet az lr6s BnmagSban is megerdemelne n6hSny kritikai &szrevitelt, figyelmemet elsbsorban a 2 5 6 . - 258. oldalakon olvashat6 elemzis keltette £el, amely az 1983-ban Szarvas
mellett feltSrt kesbavar temetb egyik leletivel, egy feliratos
tdtartbval faqlalkozik. Az ezzel kapcsolatos rdszletekrbl Vekany G6bor: "K$sbnipvbndorl&skori rovasfeliratok a KBrpdt-medenc6ben" c. kBnyviben olvashatunk [I].
1983-ban Juh6sa Irin Szarvas kbzeleben eqy kesbavar tenet6
leletmentis6t vdqezte. A temetb 67. szBm6 nbi slrjSb61 eqy
niqyszsq - keresztmetszet6, juh 16bszSrcsontbbl k6saltett t6tart6 kerfilt e16. A k$t keskenyebb oldalfelilleten a nagyszentmikl6si kincs rovisjeleit haszn616 felirat 16that6, melynek
elemz6s6vel Vtkony G&bor foglalkozott. (Sz6veg6rtelrnez8s6vel
aqyebkent nem Ortek eqyet, azt kiveve, hogy a sz6veg valeban
magyar nyelv6). A szelesebb oldalakon gyakorlatlanabb kezzel
frt, 6s a magyar rov6sfrSs jeleit hasznalb felirat 16that6,
melyet az 1. &bran mutatok be. A rov6sszBveg alatt megadom Harmatta Jdnos sz6veg&rtelmezisit is.

A rovdsjelek, mikent azt Harmatta helyesen 6llapLt]a meg a
legreglbb szekely rovislrbs, a nikolsburgl 6b$ci ,elel, nihiny
kivGtelt61 eltekintve.
firdemes ezeket megn$zni, uqyanis k6zfilfik nem eqy az olvasat szempontjSb61 kritikus helyzetben van.

a., Az bsi, jobbrbl balfeli haladb ir6s 1. sorbnak vegen a
k6vetkezb r6szlet lathat6 [ az olvasat kEszlt8s6nek sor-
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A nikolsburgi 6bCcbben % = Q olvasatri jel nincs, ezzel szemben
a Kbrpkt-medencei jelek k6z6tt (egy6bkent helyesen!) a $ = K
( < G ) hanqertek talalhatb (lasd VCkony Gabor, 1oc.cit. 145.-149,
old.-k) . Harmatta Janos olvasata: QRLY = QARALY (FKarvaly) 6 s
ertelmezbse (1. Harmatta, loc. cit.. 258. old. 1. bek.): QARALY
< [6tar6k] QIRyUY kiilSn-k"1Bn is kOptelens6g.
A maganhangzb-hi6nyos sz6 a val6sSgban: KIRhLY. Harmatta
azonban (gyanltom) ezt nem merte leirni, mert a "kir6lyU eldtt
- BrtelmezCse szerint - ez Bll: "szbnyeq sz6niW. M6r pedig Harmatta Janos tudta, hogy a kiralyok Bltalaban nem szoktak szbni;
azt azonban va16szln61eg mar nem, hoqy a sz6nyeq sz6vCse valamikor a XIX.szzd. e1eji.n jatt divatba, meqe16a6en szerte az
egCsz vilagon a sz6nyegeket csom6zbssal kCszitettOk. Emiatt a
*szbnyegsz6~6s'a z i.u. VI1.-VI11.szd.-ban durva anakronizmus.

b., A szoveq 2. sor6ban a z utals6 mondat a kovetkezb:

2. 4 $ Y

IVI

8

=

K.S. H. (%). T.V.M

dul e16. de hanaertekat A. Jensen monoarSfi&iaban I.2 1. sen sikeriilt me'talalnom
u.i. a jel valdjaban k6t rovbsjel, vaqy / +
, teh6t alvasata semni
esetre sem lehet: H ( M .
Mivel a 'rsz6nyegsz5vCsr61" 6s "Karvaly-ap6r6lU lemandani
kinyszeriiltiink, mondjunk le - az egy0bkCnt nagyan tudom6nyosnak
t6nb - 8 r ~ & ~ ~ ~ #( >~KE~ s~zh~ T8 ~sz6r6l
0~ M ) is, uqyanis az olvasht
mas.
Ezek a duzva hibbk keltettOk f61 OrdeklddBsemet a szarvasi
tUtart6 szevege irbnt, Cs ut61ag Brii16k, bogy igy tartent, uqyanis az olvasat "hely6re tesz" nCh6ny t6rtCnelmi tivhiedelmet.
De n6zZiik a szaveget. A " I
mondattani lelek 4 mondatot
lel6lnek ki; celszerd ezeket kii16n-kti16n megnezni.

:

1. Az els6 mondat latin betas btirbsa a kGvetkez6:

Az 651 sz6szerkezet a kovetkez6 volt:

Egyelbre haqy;uk maqyar6zat nClkdl, hogy mlCrt szerepeltetek EH.HE, rovidltesben: "EE" hangakat a? eqyszeriI: "E" helyett, tovabb6 mi6rt hlszem, hogy a "T'I" etlmon helyett:

D.JD).EE, pontosabban: D . E T D . E E Bllt a z bsi sztereotip szerkezetben.
RBn6z6sre ennek a szSvegnek till sok Brtelme nincs. Harmatta JBnos ezen 6gy segltett, hogy a ' ~ ' 7 "etimont "tAM-k6nt
ertelmezte, ami lehetetlen, hiszen a Regi Magyar GlosszBrium (a
tovbbbiakban: R.M.G.) [3] alternatlv szdalakjai kSzStt a leg6sibbnek a DG z TO tdnik,-de eqyetlen olyan sz6alak sincs, amelyben U (tsnylegesen: HU.HU > W), vagy 0 hang ne lenne.
Az "EEN" etimon (ez azonos a [MAGY] "6n" szbval) eredetileg "ilr" ( v . ~ . " s ~ ~ E E=R "[SUMIEN = "6r") jelent6sA volt, s6t
sok-sok evi szbelemz6s azt a felismergst tette lehet6v6, hogy
r t ~ ~ , szavunk
,
k6t szbgyOkb61 van Ssszet6ve:

m8s szdval az "Or" sz6 valdjiban a: HG.HUR > "hGrW sa6 "kopdsa"
raven keletkezett. (Ugyanez igaz a "n6met" = [GER] UR = I. "bbleny", 11. (6sszet6telben) "bsi", "6srBgiW szbra is).
Ha ezt figyelembe vessziik, azaz az EEN etimont "leforditjuku (tsrtenetesen itt SUMEER nyelvrbl magyarra), ezt kapjuk:

Itt Brdemes meghllni egy pillanatra. A magyar bstSrt&nelem
szempontjBbb1 briBsi jelent6sBge van egy fogalomnak, arnely
elemi gy6kOkre lebontva a kSvetkez6:

A szerkezetben hBrom MAGY] szbt lehet felismerni: HAS_S.HZ >
"h6zan, ill. B'IB.EEs~ > "blbic" (madar!) 6s vegiil: B E E S >
"vlz". De ez a szerkezet "hindi" I [HIND] szavakat is rejt:
~ ~ . H A B . ~ B . E E>@ [HIND] S ~ B Z= "z61d"

g . 6 ~>

[HIND] S~.HAB= "6r"

Egy mondat erej6ig hadd utaljak arra, hogy as egyiptomi szent
madBr, az: 'PB'Ps (< ' 7 5 . ~ ~ 3 neve
)
is az elbz6 szerkezetb61
sziiletett.
A z el6bbiek szempontjabbl a "z61dW szdnak van kitiintetett
szerepe, de hagy ezt lithassuk, most a [MAGY] "z61dW szbt "angel" = [ENG] nyelvre kell leforditanunk, sbt helyre kell Sllitanunk - hadd mondjam ki - a z eredeti HU(N) sz6 hib8tlan szerkezetet:
[HUN] (G.).G.~.~~~.EE.EEN.

(EE) > G . N . (

7) >

[ENGIGREEN =
"zold".
Ha ezt a "fordit6st" (a tovBbbiakban az elfogadott sz6hasznSlat
szerint nevezzuk ezt a m6veletet "sz6letra"-nak) visszatesszuk
at (2) szerkezetbe:
Hii@. ~ ~ B ZEESS
B . r HAGAG%.-.

(EE) r HZG~G?+R.6r (e)

. . . (3)

4501 az aldhuzott r b r z pontosan ndgogyezik a szorvasi szoveg
EE.EEN
rifszleCOve1,
ce116:
(3)
szbvcg
SorJlcisa:

6re".

"
@
G
;
?
.

HI k6ziInk van nekunk magyaroknak a (3) fogalomhoz?

Nagyon sok!
a,. Kohn Samuel: "HBber k8tforrhsok is adatok Magyarorszdg t8rt6netihezm c. mdveben (18sd [a]) a k6vetkez6 rendklvSl LrtBkes
informdcidkra bukkanunk.
19. oldalakon arr61 olvashatunk, hogy a kordovai
A 10.
"Chdszddi ben Jiczchik ibn-S8pr6tt' levelet irt J6zsef kozBr
beghez i.u. 955 k8riil. A lev61 kLt izraelita firfi jdvaltdbdl
Magyarorszagon at tovdbbit6dott Rusz-ba (Oroszorszdg), onnet
Hulgdr-ba (az bai Bolghrorszdg), majd onnan Kozdriiba.
Azonban a szbvegben orszhgunk (ne tBvessziik szem e161, az
id6 i.u. 955, azaz kb. 59 6 w e l vagyunk a Honfoglalds utsn!)

-

HUNGRIN < (HE).HUN .~G;G~R. EE. EEN. ( 'I)

niven szerepel.
Egyediilalld eset? Nem, err61 sz6 sincs!
A 4 5 . (1070 el6tt), a 4 7 . (ivszhm nilkiil), a z 50. (1090
k6riil) oldalakon, de mig 1456 - 1480 k6z6tt is (1. 61. old.)
hazbnk: "I&~k"-kBnt, 1
. "fi~&a-arsz6~"-~8nt
emlitadik.
b., A k8zelm8ltban P.Ochsenbein professzor, a St. Gallen-i
stiftsbibliothek igazgatbjdnak ajhndekakint a birtokomba kerult
J. Duft es T. 'Missura-Sipos: "A magyarok Szent Gallenben" c.
k6nyve [5], amely az "Annales A1amannici"-ben (AA) is az "Annales sangallenses Maiores"-ben (GSA) lelrt magyar vanatkozdsQ
tSrtLnelmi esemenyeket gydjti Sssze, i.u. 708-t61 i.u. 1056-ig.
791-re datdlva (6s ez a d6tum nagyon fontos a szarvasi
fellrat dathlasa szempontjS.bo1 is, u.i. a szsveg fslt6tleniil
korCbbi, mint 791!] ezt olvashatjuk: "karolus rex Hunorum regnum vastat" ("Nagy KBroly kirhly megsemislti a hunok birodalmdttl). Vegyiitllr iszre valamit: igaz, horjy a szerzbk megjsgyzik:
"Anstatt Hunnen sollte man Avaren schreiben" azaz "hunok helyett avarokat kellett volna lrni", azonban lhtni fogjuk, hogy
ez s megkiil8nbijztetis ertelmetlen: a2 AA 6s a GSA egybehangzdan
hunokr6l beszLl, u.i. az avarok is hunok.voltak! Mindamellett a
nip neve : HU volt, a HUN sz6 a mi HON szavunk 6si alakja, igy
a HUN valbjaban ragadvhnyn6v.
,888 6s 1041 k8zbtt (nihdny kivetelt61 eltekintve) a magyarok n6pneve:
H ~ G ~ SGN .
~ 'I
. > AGARENI volt.

Ez a "HAG&
volt az, "akit" a Biblia szerint ABRAHAM a
sivatagba 6zBtt (6s minden jel szerint meg is tette!). Nekiink
annyi ksziink van hozzd, hogy nipnevunknek ez a "gerince." Nagyon hosszG (de csak az utols6 1-2000 &v viszonylathban felderitett (7)) t8rt6nelmiink folyamdn a Mr;;GiR sz6 elbtt kct etimon Bllt:

E~G.G%"

birr;

(itt a

kb i.e.

[SUM] MAH ="dics6", "hatalmas" 3elentisseL

44.500 utbn

(blzonytalan ideig):

M~.HXG,GXR

>

. .

~e-menjunk bZle abba, hogy ez az ertelmezes mikbnt adbdlk.
A HUL.LU val6szlnUleg nem a "ho116" (mad&-),de a "verhullatBs"
6s a'i8hol16" (a szekelyek: "rBr6" madara [amely nem sblyom])
ugyanaz az dsi szerkezet. A "WEER" (>"v6r") sz6 a B'~BEER (v.o.
[GERIBIBER = "h6dr') hangvAltozBsBnak term6ke (B.'JB>w),
6s ha a
"h6dn sz6t helyettesitjuk:
HUL;L@.

WEER

-

HUL;L~.H~D

> [MAGY]"Hold"

(csak megjegyzem, hogy WEER~.HUN.H?~
> "olasz"= [ITIVERONA, 6 s a
LU.WEER szb - azon t61, hogy anatbliai nSpn6v - a soproni:
"LbvE~"-ek fogalomban 6rz6dBtt meg).
De 18pjiink tovdbb!
Tegytlk fel, hogy az (1) szerkezetben a D fonema nem kett6z6dik. Mi lehet az a "DEE" (>[MaGY]"de") etimon, amelyet 6rizni kell? A VBlaszt a [HINDI nyelvben talaljuk meg legkonnyebben (a "latin" =[LAT]SED
< [HUN]SS.EED,
"egyiptomi!'
-[EGY]SET, az [ENGIBUT stb. ugyanolyan j6 lznne!). A Kbs Peter
Bltal BsszeBllZtott : "Magyar - Hindi Sa6tBr" 38. old.-dn (16sd
[6]) ezt talaljuk: [MAGYIs'de"= [HINDILEK'IN
(< LEE.G.EEN > "leg8ny". jelentgse: "(a) kin.nep(e) " ) , K * ~ N . T ~
(>"kendbl', az egyiptomi PEER6-k ["fBra6k"] fejdlsze), PSN.TB
(els6 kozellt6sben: "bBrBny.tb") Os G G ~ .
Tehdt amit drizni kell, nem m & s mint: EAH.HXG.G~ =
"dics6.HX~.~&~. KorBbbi nepneviinkben a sorrend volt-csupan
ford1tott:nBpnBv: "Hii~~~iR.6re"szarvasi fellrat:"6re.dics6.~~~~&x1~"
Ezzel az 1. mondatot "elint6zettneku tekinthetnenk. Ne teg y W . mert az (1) szerkezetben lenyegesen tbbb inform6cib rejIlk, ugyanis a D fon6ma valbjaan kett6s: D.EE.'f.D.EE.
Ennek a lelent6sege akkor t6nik ki, ha (az EEN etlmon he1yettesitLse utan) fellrjuk a teljas szerkezetet:
,
,
:EE.H*.HDX., (EE.;EER).EE.D. EE. EED. EE
...(1')
r "ered?t",
,' EE:G.EEN.&NEEs.
'TSS: EE
6 [LAT]GENESIS="dredet"
6r -: H.~.EEN.-~.EEG.!'~S_S:EE
7 nehez ;A lrneh&zor
sz6 [HIND] szinonlm6ja a: B.HilR'I (<BA.BA.HXR.EE),

-. :

+

<",.

-

-

A B.liX.BX.H?&

val6jaban [SUM] sz6, eredeti alakjaban:
> B~~B;B&

[SUM] Bii.BzB.Hii.I&

(>BZBiR)

=

"eziist"

volt a jelentkse. (Bajororszdg: B X W B . ' ~ .neve
~ ~ megdrizte az
bsi [SUM] alakot!). A fogalom a kesdbbiekben alaposan leert6kelbdott:

-

< EE.S.EE.S.EE szerkezet kitszerezi a [ S U M I ~ E
"drpa" (
B
) sz6t, amit a S.EE + D.EE
HAR.,BXD.EE > " ' ~ ~ - ~ ~ D . E E " ~ k e z e vehetllnk
ttel
f igyelembe.
Egy valami hianyaik m6g. az ti., hogy S_S.IG~G.EE > [GER]
SAGE = [ENG] SAGA = [MAGY] "monda", melynek szerkezete:
Az EES&?.EE

( 5 S.EE)

=

[MAGY~ 1 M
0 N..D
"A"
Litszik, hogy a fogalom a Hold-dal van kapcsolatban ([ENG]
MOON, [GER] MOND). Itt azonban egy foly6 nev6t kell kapjuk,
hiszen a
[HIND] N.HiiD'T > NXD'P se6 jelentese ez. NGzzUk csak:
"avar.Mz .H~~G.-G&~J.~&.
I

-52.

E ~ G . EE
monda

-$3.

EE

: + ~D.f H ~ Z .'H~R.
Z
EE.HX'.

...

v.EE

JferiiletJk8NX-foly6 Indidban van (keleti 6s nyugati JbihTZ-t
ismeriink), nave tobb tizezer iv utin sem v5ltozottl Itt a nyugati Sgr61 van se6, annak is a Delhi-tb1 kb. 80 km-re E.-EK-re
lev6 korzeterbl; itt volt az bsi haza "(EE)Gikij - mezeje", a
nyelvi emlekekben makacsul visszatGr6:
A

Mivel a GSS.EE > [GER] HASE 6s a &.EE
> [ENG] HARE ugyanazt a "(me~ei)nyulatn jelenti, el6bbi Alllt&som azonnal
igazolast nyerhet:

&

(&.EE

k6tszerez6dlki)

.EE.D.EE

&,(R)

-

EES. 'I
SA.GR.

(R)EE.T. '7

[HIND]

sARDI =

"t6l"

ebben a fogalomban is kett6s a D fonima (1. elbbb), de itt erre
m6r nincs sziiksg.
Az '&EE.K~
sz6 eredeti jelent6se: "terillet" (v.0. [ENG]
+FA),
ebb61 - ki tudja mi6rt - fajmeg'elo16 fogalom vdlt:
1, A W A " ,
de a (4) szerkezetben ezt m6g a "&.EEU
etimon kaveti:

A

s0riiletlen szarvasi szbveg 1. mondata igy sz61:

Itt (a sz6lsm6tl6s elkerul6s6re) a HjlG;G%
> HiiGfiR > "akar"
sz6t a [HUN] B'PB.EEL& > [ENG] WILL (B>B > W) sz6val helyettesitettem. Konny6 6szrevenn1, hogy:

EZ a szerkezet kbnnyen Btalakithat6 a I.. .1 . H%EEL.L~.. alakk6, amely azonos a Biblla Gen., 2 fejezetkben zzerepl6
"HiivIL&"-val.
A szoveg fogalmai tehdt ennyire bsiek. A torzulasok miatt mindbssze annyi maradt bel6le, amlt a D fon6ma kett6z6se nB1killi szbveg mutat.
6gy gondolom, hogy a legnagyobb meglepetest az 'XK.
PXD.H.&Z foaalom meqielenese
okozza, b6 45.000 Bvvel a Honfocrla-16s elbttl
A H h . .BZD.'f fogalom az 6si haza elhagyasa utdn alakult
ki; ilyen nzv6 dinasztia az 6shazAban nem volt. Mindamellett az
bsi 7 (rnajd 6-ra leapadt) torzs nave ugyanaz
volt, mint a honfoglald tGrzsek0.
Ezek a nevek egy ugariti eposzban ( " N i ~ L
hbzassaga") mint a
"Holdsarlb 1ednyai"-nak a nevei (6 n6v) maradtak fenn [ 7 ] , de
ami hihetetlen, a neveket Ggy szerkesztett6k meg, hogy azok a
helynevek is megbrzbdteb, ahol a menekiilb tGrzsek Kisdzsibban
letelepedtek. ( W k Brdekess>gk>nt emlltem meg, hogy a ket
foly6 k6z6ben: SUHEER-hen a TARJAN tarzs lelt hazara.)
N6hany sz6 meg az EH.HE I EE = "hdzassdg" "Eu-hangz6 kett6zBsr61.
Szakrdlis aka volt, 6s 6n meg vagyok gy6z6dve arrbl, hogy az
bsi nyelv valamennyi "E" hangja kettbs: EH.HE volt. Az id6k
mGlds6val E, E , HE > HE, H ' I> 'f, IH > I'valt belble. J6 n6hany esetben a saErkezet (alig s6rulten) fennmaradt, pl. TEHfiN,
LEHEL (>[SUM] L'IL = "vihar"), NEHOZ, F E H ~ ,KEHELY stb. 6s
6ppen az EEN etimonn61 az: CHN csalddnevek bizonyltjak az 6111-

-

~

tast. AZ EE kettbs maglnhangzb igen nagy b6s8gben maradt fenn
a2 [ENG] nyelvben.
A "h&zasslgn-ot kBt bsi nep, a mbtrlarchitusban blt: Bdt
(-"s~Ckely'~)Cs a p&trlarch&tusra bttCrt: BEEt nBp kototte,
ugyanabban az bsi haziban.
Az ugaritl " ~ ' ~ ~ ~ - h 6 z a s s & epasz
g a " az: EE.5EEL.m > "EBLA"-r
Bs a HZR.H&l.EE.HUSS. '7 > 'ARAMEUsU nCp ( e z is HUN volt1 "hbzass&g&tqV ismerteti'; hasanlb stilusban,- ahogyan az 6si "hkzassagM kBttetett ( csak ez utbbbindl reszleteket nem, a szAmos
kSvetkezm6nyt viszont annll jobban ismerjuk).
A k6zelmGltban mbdam volt arra, hogy beszerezzem Grandpierre K. Endre: "Aranykincsek hulltak a HargitAra" c. kis
kBnyvbt [ a ] . Blr Grandpierre j6 nChbny reszletben tCved, bele8l6si k6pess6ge (hiszen sz6elemzbsei kivBtel nClkiil rasszak!)
elk6peezt6: sok mindent helyesen lbt, belekrtve az bsisBget is
(szerintem az i.e. 44.500-as ddtumat k6zelltbleg kijel616
EESS.HZ (="hbV') nbpvAndarlbs-nbvr61, a bibliai geneal6gia:
EN?^" (helyesen: EENEE.H~~.HU~.
'7)korszaKArbl soba nem ballott). Ami okot ad arra-, hogy hivatkozzam r5, a hArom bsi szklta kir6ly kBziil '&BXA.'?SS
nevCnek elemzCse kapcsln a k6vetkezb mondata (loc. cit. 109~. old.): "Ha feltev6sunk beigazolbdik, Ggy ' W E D nCp8nek ittlbtevel (6rtsd: K%rpSt-medencei ittlCt6vel) kell szbmolnunk - itvezredekkel h p i d bej6vetele elbttll*Igazavanl Hat m6g ha tudta volna, h 0 ~ ~ : ~ k . ~ 6 ~ i . =
fS_S

'AR.PZD.HXS~X.B&B~.HUN&N.NEE.G.~EES_S.H~~.EES_S.

-

-

[HUN] S-S.~P.J~.HON.G

ufi,nrr
..",u--

-.

:EEG
HG:
H&
EEN
-:D,EE
: H~~&%.HUN.;-.N. HUDE
EER.EE

[GER] EN.DE = (a)"vbg"
[GER] H6DE = "here' (<EEREE)
EESSU >"es6"

ah01 a S_S.'~B&B~.H~~N.H~
talmazza a:

(H%):

*

"tbrtbnelmi veretd" fogalam, tar> [HIND] s A P ( ~ ) N=~ "blom" sz6t;

szbmos ko~zet,telep~lbsCs csalld nevCt pl.
L'I.('T).ss&B~N: Portugalla f6v&rosa (6gy tud1Bk: '~R..P~D.H~~Z-L
~redrtdek!l
..--.--~~,
.
HI\2AF6:I: a 7 egyik "lij" haza nsvc l-ual:an k d r r r ~ e t e n ;
F;S.!LA.J~.DAaB!l > "Se]0tbbany": ielepLl6s l4lskolcct.l : . - r 3 ;
S A P . P . I I 0 : Q6rda k61L6116 1
. 628-56Jl :

I ~ G Y ~

S_SfizjsEii_> "Szabb":
osaildnev;
BRBUN.HA > "babona" stb. stb.
- A GS_SAB'?BEER.'~ fogalmat a magyar tortenelemben ~Aratosak:
"szablr.h~;d~~-kCnt
ismerik.
A felbont83b61 jbl lbtszlk, hogy k6tszer is iem6tlbdik benne a
menekul8sszerfS nPpvhndorl6s n6v, az: a&g.G,de ha kbtelked-

nPnk abban, hogy az '2&.-.~x~.HR~-nalszilnt meg az indiai bshaza
(EEN.HX.N~,D.EE+HZ >'IND'P.HZ!),
a "g6rbg" = [GR] HRDEESS >
&ES
= "alvi16gr' sz6 minden ketseget eloszlat. (Az "alvildg"
szerkezete:
HAL.EEB. EEL.HR.L.MG.EE,
€ [ENG] LAKE = "t6" r fgY:
HAL.E=.
EEL.HA.T~ e EEV'?L.HXT: 651 indiai hazink neve! ) .
2. A 2. mondat igy sz6l:

i :
; : I : 1 :
: I /
E~.EEN:EEG.EE:$.EEIJB.HUN.H?+!
'?.'(HZ)' [SUM] 'Is'TN:telepiiles

, ,
:-,
,
Kozvetlen rdnezCsse1 ez a szbveg sem Brul el sokat, de az
j61 16tszik. hogy "j6.H~~N'f.HA"-r61esik benne sz6.
A szbveg "sztereotfp" azok szdmara, aKik epigrBfidva1 foglalkoztak. Az alehdzott reszletet (tbrtenetesen a [GER] ESSEN =
"ennl" igCrb1 6s ESSEN vBrosnSvr61 van szo, de ne lgy elemezziink) fordftsuk le a sz6lCtra elv szerint:
[GER] REGEN = qves6"

Mit keres itt egy mad6r neve? A j6 szem6 olvas6 taldn mar azt
is Cszrevette, hogy a szovegben egy misik maddr neve is megjelent, ugyanis:

g . EEN. EEG. EE

> "cinege", "cinke"

(=[ENG] CINEGE!)

EZ a "rig6" a szarvasi nep Xdrpdt-medencei letelepedese elatti
hazdjdr61 (6s l6tjuk majd, hogy 8si haz6j6r61 is!) tdj&koztat.
A "rig6 " [ENG] szinonlm6ja u.i.:

-

(H).DB.HUR. (R)EED.rI.~?~U.HUS_S.
(zP)
[SUM] ER,YI@!
[ENG] T U .
U S
= wr-g60~
[MAGYJT 0 R
: ~aros-mentitelephles
.D
0 S
Sokaknak 'ti~.-DtiS neve nem sokat mond. Azoknak, akik ismerik Erdy Miklbs ezzel foglalkoz6 tanulmBnyait (ldsd [9]), anndl
tobbet.
' E R - D egy
~ ~ kb. 160.000 km2-nyr terillet Mong6lrbt61 D.-re;
Ny., E., B e K.- fel6L a HU.'XNG.HE, az egykori "Sarga"
([HIND].EE.BEEL.HA
> P ' ? L ~ = Tfsbrga'v)-foly6,D
l a klnal
Nagy Fa1 egy hosszd szakasza hatdrolja. A HU(N) nkpek 6si hazbja volt. h d y t610koztatdsa szerint ma m6r "masvarul"
beszi.16
-n ~ p e knem lakjdk..
Hogy az '6R.,~6S-i teriileten volt-e valaha "tb", nem tudhatjuk. Taldn nem volt. De az bsi hazeban volt ilyen t6, az
6si BXLZ.TO (ebb61 a B A ~ . T ~ . H U >
N BA-@TON), melynek mai neve:
"cH?+.DB.HoR. ' f " (nem nehez ebben a SANJOR'I nevet felismerni) . A "D~.HuR" rCszlet el6tt sgyardnt allhat: "HZtn,"EE" Bs
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"An" gy6k is. A HO+DU ("h6-t6") kapcsolat a [HIND) BfiLii = "hb"
megfeleles miatt a BilLA.De > BXLA.TU szerkezetre vezet, melyet
"blkis" viszonyok k6zdtt a HUN (>HON), egy6bkEnt a HUM etimonnal kapcsoltak bssze (- B~GTU.HUN > BALATON; BXL%TU.HUM).
Visszatlrek r8.
Nem kevesbe Brdekes a2 a2 eset, amlkor a "06"gyok elbtt
"HX" 811, melyb61 a: HZDUR.EEZ.EEN.NXS_S~WEER'I... olvasat ad6dik, &S sz a helyes 6ei szerkezet. A [MAGY] "had6r" sz6 azonos
az [EGY] HAT.HsR-rral, "aklnek" a szerepe "furcshn" It0lbdlk meg
az egyiptomz hagyomanyakban; egyfelbl tlsztelet targya (1.
[lo], 32. old.), m8sfelbl 6gy tudj6k (1.[10], 46. old.), hogy
fiT.HOR (istenn6 volt!) csaknem elpusztltotta a z emberlseget.
Egy "csellel" sikertilt "6t" ebben megakad8lyozni (el8rulom: a
"csel" a menelcUl~sszerCIfutis volt). Az ellentmond6s feloldhat6, de ebbe itt ne bonyol6djunk bele.
A szarvasi tatart6 n6pe tehht "Tij~-Dii8"-r61 vindorolt be,
'ATT'~LA BUN birodalminak bukisa u t h , a "n6pv6ndorlis" idejlben.
De folytassuk az elemzlst.
A "HUR" sz6nak az [ENG] STRING i

4

&.EED%D
[ENG] S:
T
rENGl C E
D

.,

X

R.EE EEN.EEG
A R = "csillag"
A R = "cldrusU

szinonlm&jbt vegy*,
de ne fogadjuk el a fenti jelenteseket,
u.i.
22. EED,D@
$S EE D A R
(>"csit8r", de $$.EED > SED : patak Veszprem
k6rzetlben)
de itt a2 [ENG] SEED s26 jelent8se: usmag"i G G , ezert

S_S.EEDZRLR G G ~
j i ~ < MXG~GZR
R
azaz els6 D fonEma D > G v&ltoz&sa a mhsodik D fonemat is G-re
mhdosithatja. (Lattuk, hogy a [HIND] fiGXR osak egy G tonernat
tartalmazott)
AZ
{ . . } . EEN.EEG'~
.gEE
hanghlanya els6 kBzelit6sben: la HE, lgy:
' HU.DEE
' t .B'~B.EER.'?. (fi)
P=fi
Ez a szerkezet azonxan lsrnet szterotipia, ugyanls at EEG sz6mos
]elentEse (vgegysr,
"hegy", "menny", "Isten" stb.) kozott a ~3
is szerepel, igy

.

fgy az olvasat:

~T~.HUR._D~~.HU~.'?.~G~G~.'~.EEN.~S~.HI?B~B~EE~.'~:
Tordosi

.

magyari

.

ln.HX<.

6~1.SAB,IR,I:

A szBveg kBvetkez6 reszlete ismet j61 ismert, azt kell csupan
tudni, hogy [HIND] HAL = "eke" < EEG.EE, igy az (eredeti szo-

veg) EEN etimonja uthn ez 611:

-

HAL. ( m ).%'?.J~.HIM.&N~:
e HUN.N'I.H~
halbsz:
amit le sem kell fordltanl.
Ide klv&nkozrk, hogy a sz6 HXL < HX.HAL gyokkel indul; a
"HZ1' gyokdt a SSZB'TBEER.'~ sz6hoz illesztettem (zlr6jelben).
"H.k.H@$.-'i
xq~allsai", ill. " G Z L .
L.M%.'I,
~
= "Nagyballszi" (de egyben > "kalbsz" = [ENG]
valbszln6leg azzal
vlvott ki maganak oly fontas bstdrtenelmi szerepet, hogy a n6p
valbban halhsz volt. Az 6si haza pusztullslt lelr6 szbvegek
(szbmos ilyen van) kbvetkezetesen emlltik, m6gsem lehet pontoaan tudni vajon mit ertettek:

d

H-@'?

= ~ H A ~ ~ . H ~ Z . H ~ G ~ G ~ . J ~ ~ ~ G ~ ~ - O ~

vajon a terulet neve volt-e, vagy egy konkr6t telepiil6s6?
Fontossbgbt telepiileseink kazott az is tanGsltja, hogy
mindkett6 lGtezik, de (Buda)-kalbsz is. A "ka1bsz"-t az 6sl
szavegek piktogramkent:
jellel &brlzoljak. Jelentbseget az
"EE" gyBkkel (a [SUM] nyelvben : HE-vel) valb Bsszekapcsolzisa
adja:

4

EE.G.HX.'HAL.&L:~S_~
E Hii$$iLLGS_S
= H?+Zi.HALLL)i%
-!hala7 :ah01 a 626 eleje a [GER] EGAL = "egyenlb", de eZ a sz6 6si idsa "HAT.T'P"
=
ben a R.M.G. szerint EGERELI (= EEG.EER'?.~~~";
[HAT] LEE, L,? ugyanis "n6pn Ortelmfi) volt. A
SUM^ HEGXL
"minden szdp 6s j6" forrbsa volt [ll], amit nehlz meggrteni,
hiszin a sz6 kozep6n (igaz, rejtve) ott Blilkodik a "ha161". Az
etruszk nyelv a megeldz6 E E G ~> [ETR] HEKX (=halbl) sz6b61 alakltotta ki a "halll' fogalmbt.
AZ bsi "hatter" rGvid elemzese elbtt el kell mondanom,
hogy ez a szBveg makacsul vedelmezett "bbstybkatU dent le pillanatok alatt: ezek az "avarok" egyfeldl HU(N)-ok, mhsEel6l
"magyarok" voltak. Lbszlb Gyula "mbsodik" (a val6sbgBan: "sokadik", lbsd Grandpierre K. Endre val6s !
sejtgseit, lac. cit.)
honfoglalbsa, de a St. Gallen-i krbnikak szBvege is fenyesen
beigazol6dikl
A tisztelt hallgat6 (olvas6) jaggal kerdezheti, hogy miert
ilyen "bonyolultan" lrtak? Ndzetem szerint az 6si fogalmakat
6riztek meg, 6s j6llehet az lrbs fejlettsege i.u. 500-700 k8zBtt mar eleg hajlekony lett volna a "masfajta" fogalmazbshoz,
ragaszkodtak az bsi sz6- 6s fogalomsaerkezethez.
Ezt a velemdnyemet szeretnbm a SS.EE.J~~.HUN.H~.N.'T.Msz6
bsi, tartenelmi hbtterenek rovid ismertetesevel mser6slteni.
Az albh6zott reszt mi mlr "$'f.6.H0N"-k&nt
(v.5.
"SEHON.N~'~
bitang ember", Pet6finel) ismerjiik. Ebb61 lett "siin"
szavunE is. De a fogalom hihetetleniil bsi!
P.T. Srinivasa Aiyangar arr61 ir "History of the Tamils
from the Earliest Times to 600 A.D." c. konyveben [lZ] , hogy a
fejlettnek nevezhet6 valldsok kialakuldsa el6tt bltalanos volt
a totem-kultusz (a2 ismertebb totem-lllatok: majam [ v ~ L F ~ s ] ,
kecske ['~ZS], sbrkBny [G~~R~DXS],
ha1 [MATSYis], klgy6 [NiGiS]
stb,), melyhez kozvetleniil csatlakozott meg az 6
.
i
iddkben az
erd6k. hegyek, az edesvizek, a homokos teriiletek isteneinek
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tlsztelete. S_EYGN (dtlrdsban: SEEJb.HON) a hegyek "vorbs istene" volt. fiUKBl-nak is hlvtdk. A hegyek vil&g.Sn tfil a "h8zassdg el6tti szerelemnek", a "fiatalsdgnak", nem utolsbsorban a
"hiborfinak" is 6 volt az istene, ezert mindig dirdival ("dravlda" = [DRAV] VEL) 6brdzolt6k. (Hadd tegyem hozzd, az 6si hazdt
d6rdival 6s tllaael pusztltott&k el!).
HB.EEJE.HON az bsi haaa eml6ke. A g6r6g8knC1 a JG.HON
(>~Gs)-n&~nevv&
vat.
3.

A 3.

mondat:

: o j 4i3(31 :
'Z:R.( M ~. L: .Y : ~ :

I, j//
K

I

alshrizott r6szlete (attbl ftiggetlentil, hogy igaz-e a G P C >
[MAGY] "ap6" megfelel8s) egyike a legbonyolultabb szerkezeteknek, mert k6tfCl:kBppen
"v8ghatbU: Hii/pti6s &:HZ,
rdad6sul az
eredeti &ij
> HABb > (1. a finn T W U vdros stii.d: ABG nevCt)
>
egyedi etimonjai l6nyegi jelent6sv&ltaz&st szenvedtek.
A magyar (6s nem csak magyar!) 6stBrtCnelem t6mCrdek informSci6ja rejlik ebben a jelentektelennek tdn6 szbban, melynek
elemzese oldalakon at lenne folytathatb.
Itt csupdn a: HX;PC Cs a: ~B.;HC
alakoknak megzelel6 elemzest nCzzUk mfeg, Cs csup6n utalunlt.az eredeti "HXBU" 6si alakra.

i&c

a., I U L ; P ~

A "28" gyok HU(N) jelentCse: "fekete" (v.B.
P~.HON.HA.N.HAD.DB.HUS~('?) > PONTUS = "Fekste.tenger"). A "feketeql z 6 SzerrSiezete? B.EEG.EE.DEE
H I ? B . H ~ ~ ~ . E E ~ . E E Da' ~ ,
[GER] szinonlma: SCHWARZ < ES.HAW.ZR.HAZ
ahonnan

-

Hii.ig.~RwRn.~Xz= EEG.HZWZ.R.HEZ

az olvasa;, hozzbt6ve, h o g ~a [SUM]'iVJ5 az "Bg", az 6si h a ~ & ban: "HAliU" a "hadak" istene ([HUN] HAD.EEG) volt.
Ha az elemzest az lENGl B U C K f < B&L.L.HESS.EEG) = "£ekete" sz6val v€gezzUk, az'olvisat (a2 hernz6; eltzr6 pdntjain) :

- K'~&Y.HL.@.EEG.EEL~LB.WEER.H~~B, vagy
-

K'~&Y.

(GI. ~ G ~ G ~ . H ~ ~ D @ R . I U ? . S _ S (EE)
. E Elett
G

volna, ah01 a
ke"

.
b., IEBIBC

~EEG.EEL'I
= "sz6kelyW, ill.

s.EEG. (EE]

r "sz8-

Az olvasat a "h6" sz6 szinonimdin malik. EgyszerClsSg kedv&Srt vegyiik az [ENG] SNOW alakot, emely "helyrebllltva" ezt a
szerkezetet mutatja:

[ENG] S.,.NOV..V > SNOW = "h6"
A [HUN] NUB sz6 jelentgse: arany" (v.8. NBB'I.HX nev&vel); ez a
sz6 (forrdst61 ftiggetlenlil) a [MAGY] nyelvben: &.&amivel:
l,
&.HE
r -.&.H~~:NEEB.
(EE)
' I I T

A [HINDI nyelvben a HiI& sz6 jelentese is "z8ldU, igy
rdbbi elemzssekre hivatkozva:

-

a ko-

azonban a2 el8bbiekbbl tudjuk, hogy H~~GGG.ETN.'P a magyarok
nepneve volt.
A *.Hiiz
(v.al 'i~.HiizK6ztarsasbg. 'XB.sXz'lB stb. stb.)
meggrdemli, hogy kozelebbrdl megn6zziik, mit%
jelent a va16sboban.
EzGttal a H& 2 H X . m , [GER] SCHAUM = "hab" szinonlmbt
nBz?.Uk, mert ez az egyszerbbb:
s_s:HZ.HE.~~UM
>
; WEE$ ~SA.WEER.HU.~UM

[GER] SCHAUM = "hab"
(v.0. [GER] HAUEN = "ver(ni)"

SSX;B'~-B.EER,U.HUM
%X
h6d ".
SSX. HSDB. HUM_

[GER] BIBER

=

. .. (61

"hbd"

1-

<

r ZSA. &.~L)&.HuM

[HIND] B~L>

> B G

=

"h6" < He

Es itt l6p el6 az bstort6neleml
Meg kell eldlegeznem azt, hoqy-a [HUN] WEERE.HUM.@

=

B'~BEERE.HUM.HX =H~~D.HS.HUM.HE;
( ('UDUM!)
= BXLS.TB.HUM.HA =
B A % . ~ . H U N . H ~ . (HZ) stb. azonos IndiBvall 1.e. Kb, 44.500
utrin - mikent azt a HAG'I.HATR'T'ADA-i (KrBta) HT 118. tdbla

-

4. t&tel&nek elemzese tanGsltja (lbsd [13] 6s [14])
Egyiptomnak is ez volt az bsi neve,-de ez mbr egy m&sik t8rtGnet.
"India", a bibliai "NOD f8ldje" (16sd [15], 19. old.),
sokkal bonyolultabb szerkezetet mondhat magbgnak, mint gondolnbnk:

Vegyiik &szre, hogy az albhGzott reszlet pontosan ugyanaz a
szerkezet, mint amit a "h6" [ENGI

S_S.HX.NUB'IB

>

[ENG] SNOW ="h6"

aldhfizott reszletEben ldttunk. A [HUN] NUB jelentese vdltozatlanul "arany" < &.I&N.
Ez a rBszlet tehdt - a "szbletra" elv
alapjdn "lefordltva" - az al8bbi:
azonban a [HIND] XRRX > HARA sz6 lelentese - ijsszhangban a korlbban mondottakkal - "zBld", 1qy felhaszndlhatjuk a sz6 [ENG]
GREEN szinonlmSj8t:
-6~' ?B 3 ~GSGfiR.E N L N E E B

H&TiiB'IB

+

EEREE.a

I

I ~ L G ~E
G ~N
.'7.
.N. EEB +

EER. E E . G

al_6hfizott rBsz B > V hangvbltozbs utbn: N'~N.EE.V.EE >
N'TN'IVEE, az 6si kisdzsiai (bsmagyar!) vsros neve. De egy tdvolkeleti nepnek is e5 a neve; a z "oroszfl [RUS] sz6 dtlrdsban:

.

Az

A tunguz 6s mandzsu n6pek szerint a nepnev: GILJAX <
EEG.EE.L. ' f .MG. (ii) E HAL.NEEB.HiTB .HiiZ. 6si roxonaink - de ez
is eov maeik t8rtSnet. (A reszleteket ldsd a 1161 forrdsbanl.

EER,

"Orsg<
vaqy ';(kis) patak", a z
ezt jelenti:

-

reszletek emlltgse nelktll

Tartok t6le,.hogy
! =EE, 1qy IiaD. 1 k
!S a H~~DEES
(+ E&zEEL~L'I...stb. 1. Ezt azert kelxett elmondanom, mert lgy
az

ertelmezes t?jkBletes osszhangban van a z "EER" etimon jelentesevel, (de a H?&.E@&.ii
> [GER] BACH = "patak" sz6val is).
De mi a 526 eleje?

EEN.HU.HUN
[SUM]

-=!

H

~

U R U

:-

L

~

=

~

l

[MAGY] "vdros" sz6 65i alakja (ldsd R.M.G.,752.old.)
varasl'<

A

~

~

"vbros"
=

"vildg

~

~

ami - annak a magyar nepnek a nyelv8n. melynek a HU(N)-okhuz
Bllft6lag semmi k6ze sem volt ( l k d [171)
fgy hangzik:

-

"EVfmTn-ra - egy tCvhit eloezlatasa Crdekeben - erdemes
lesz kes6bb nehdny sz6 erej6ig visszaterni.
Amint ldtjuk, Harmatta Jdnas "szbnyeg sz6vb Karvaly apbja"
nem is "szbnyeg", "sz6vi.erbl" sz6 sincs, 6s "Karvaly apb" is
valami egeszen mds. Ennek a felreolvasdsnak a finnugor nyelvtudomSnyhoz, annak "100 eves eredmgnyeihez" nem sok k6ze van, de
a magyar epigrdfidnak 100 €v alatt - Ggy gondolom - el kellett
volna jutnia oda, hogy egy ilyen ( s hozza kell tegyem) nem is
tCll neh6z feladattal meg tudjon blrkbzni. MSsok ilyen irdnyil
revekenysCgCt is ismerve, a z a benyomdsom alakult ki, hogy ez
eddig nem sikerUlt.
Miutan a "forditas" 6hatatlanul ism&tl6sekre vezet, a stilusra is vigydzva, E kovetkez6 szoveget javaslom a 3. mondat
olvasatakht:

B ~ B E E R .('I) .MAG>GXR. ,r.Hji.i

ugyanis a [8UM] -8
aa "6g istene", a z "'Avm-oknllu azonban
valbsninllleg a2 bsi: "hadisten" volt. Az "Bg istene": EEG.EEG,
a "hadisten": &.B
( > a magyar: "HADIK" sz6!) lenne, $n egy
kSztes: EEG. (M)megolddst ~Slasztottam,miut6n az "€g lsten"
is, a "hadisten" 1s "EEG" gy6kkel vegzbdik.
Hai magyar nyelven a 3. mondat olvaaata igy hangzik:

Ea a szevegr6selet tabb, mint magdSbbent61
Voltakeppen nem is tudom, hol kezdjem ennek a t6rnerdek 6stBrteneti tanulsdgnak az Bsszegz6sBt. ami itt felszlnre keriilt? A
b.., ~ontbanelmondottakat
veoviik
soriaban. i6llehet ezek
r6sz-~
- ~ > *
letes megbesz&l&si?re itt szinte s e m m i lehit<s~~iink
nincs!
~~

~

~~~~

l., Nagyon 6rdekes feladat lenne a HjiG2G&.EE.EEN.EE.NEEB.EE
szerkezetbbl csonkuldssal 6s hangvdltoz&ssal xalakulb:
"N'PN'Iv.EE"sz6 elemz€s&t elvggezni, de err61 itt la kell
mondjunk, mert hosszadalmas.

2.,

A

Bibliaban szerepl6:

-

"LVILZT"fogalom saerkezete:

EE.BEEL.G.L.GD8
= "bel"
E E . G ~ . H U L ~ L ~ ~ . H U N . ~ L C. [ENG]
~ ~ S . COLON
~

azaz:

ahol mindharom alahfizas olyan foqalom, amely az Bshazira jellemz6.
Nem ketseges, hogy ezeket az 6rGks6geket a M D E E K S ~menekal6 nepe "vitte magbval"! Meggy6z6 bizonylt6kaim pillanatnyilag nincsennek arr61, hagy az 6si Perzsia teraleten (ahogyan
akkor hlvtdk: MD.HAS_S.~SS.EEMI.HC.G~ > -EM)
volt-e ilyen
nev6 haza? Azt viszont dllltom, hagy Libanon, azaz az 6si:
MSSAB.'i.Bfl.HUN, a mei(!)IiAzm6N kGrzet6ben volt! EEB.EEL.G >
E e Z G - n i hhltak, 6s Bsmagyar volt. 1.SARGON pusztitotta el
sldsz8r i.e. 2400 tajan. Azonban EB.-G is mar egy misik tiirt6net. (A reszleteket l&sd [18]).

-

3,.
(3
jel6 szijveigr6szletben megjelenik a : H;1.m.L'P
HAG.GRR.EEN.*P.NEEP, a magyarok n6pneve. (v.6. a st.~allen-i
krB<ikbk adataival).
KomorBczy G6za egyik Lrasaban:
S ~ E Rirodalmi hagyomany" ([19],113.-167. Qs 281.-362. old.-k) hosszasan foglalkozik izzal a k&rd6ssel,hogy S~~MEER
hoi:nan szerezte be (nem csakSly] arany-szUcs6glet6tl
Ha az eredeti S ~ ~ E Eforr&sokhoz
R
fordulunk, a t6ma itt
feldolgozhatatlan. Meg- kell e18gedciink2nnyiva1,
hogy az "arany-orsz&gne,a Hfi.HfLRA.L'f r.aGLGAR.EEN.'P.NEEP 6shazaja e g y
2.-indiai t6, a BAZ+TE k6zeliben volt-6s "WL'?~
nem orszagot, hanem n6pet jelGlt! Az orszAgot SUMEER-ben

' ~ S ~ ~ . ~ . ~ R ) E E D . ~ ~ . D . E E _ . [ M ~4 . S;ZR.JR)EET
HUN.~
[HIND] ,S
[SUM] 7

A

,
.
R
DEEL

.D.

'I ;
;M~~.HUN

=

"t61" < DEEL

> T ' rL.~ii~-nak

hlvtak, melynek eredetileg B ~ R E ~ N -s e~m~i zk6ze sem volt
(lasd [19], 126. old.), oda (ha egy&ltal&n?) a nevet a n6p
vitte mag8vall
A DEE.MU.HUN > "d6monn szbnak rendklviil fontos 6stBrt&neti
jelent6s6ge van (jelentese: M~~G,G~~~~.HuL~L~.wEER), ezert erre
is visszatsrek.
Kb. i.e. 2500-2400 utan az aranykereskedelem az 6si
&L'P
neppel lehetetlenne vklt, u.i. a kereskedelmi 6tba es6
perzsiai SEZA karnyeket S.EMI nepek faglaltak el.
J. Dayton - nagy szamCi Bkori fheszk8z (t6megspektrom6terre1 v6gzett) elemzese alapjan arra a ksvetkeztet6sre jutott,

hogy a f8megmunk8lSs (Forbes ismert elmBletivel ellentbtben)
az ugyancsak G . ~ . L '=?~G;G~~R.E%N.'?.NEEP
dltal lakott Erdilyb6l (is tal6n Bohbmi6b61 is Cornwallbbl) szbrmazott. Az
aranyat is az abbbl, vagy mas fimb61 kbszillt-tSrgyakat a kereskedelem terjesztette a 2. Sbra szerint. SUMEER-t a z SbrSn a
Perzsa obol kozaleben feltiintetett
szimbblum korzetiben kell
keresni. (A riszletekr61 16sd [2a]).

Ez nagyon fontos szempontnak tbnik, hiszen (ha nem helyben
kiszitettik?) igy magyarSzatot kapunk az N. Vlassa altal 1961ben TatdrlakBn taldlt tBbldk _eredatere vonatkozban is.
HozzS kell tegyem, hogy ami SUMEER Erdely iranysbbl valb megkozelltiset illeti, J.Daytan "nyilazasa" val6szlnbleg rossz, ugyanis a [SUM] "Enki 6s NlnhbrszSgt'eposz 11. kolumn6j6bbl kideriil, hogy az Gtvonal ~ik'fs-on it vezetett. Komorbczy G6za
teved (lasd [ D l , 281. old.), TDKR'ZS-nak s e m i k6ze sem vdlc
Perzsidhoz (mar csak az el6bbi okok miatt sem), mert - amint
tiistint meg fogom mutatni - ez a fogalom az 6si ~~cz'fi-t
jel6li. Bn els6sorban szarazfoldi rnegkozelLt9sre' gondolok, de a
tengeri szSllItbs sem kizdrt.
4.. A Revue daAssyrologie et d'Archeologie Orientale 1921-ben
bemutatott egy 6si Bbr6zolast (1. [21], 165. old.), amelyen
Sllatokkint szimbbliz&lva 7 demon (jelentgset 1. el6bb) szerepel. A rajzot a 3. dbran mutatom be.
A 7 totemallat a 7 bsi, indiai hazdban egykor 6lt LO.WEER
tarzsek szimbbluma, amin azt kell erteni, hogy az dllatok neve
szerkezet6ben torzsneveket rejt, amit - nem Kevis faradssggal az Bllatok nevib6l me9 is lehet kapni. Miutdn ugariti eposzok
elemzesBve1 sikeriilt igazolnom, hogy az 6si (i.e. 44.500!) 6 s a
honfoglalbk torzsnevei azonosak voltak ( ! ) , (a hogyan 6 s mikint
megbeszblbsi.re itt nincs lehetbsig!), ezeket a neveket kell
kereani.
Ezt itt -nem tudjuk me~csin&lni, azonban van meg valami,
eppen a DEE.MU.HUN
MZG,G~F~.HUL,LB.WEER
fogalomal kapcsolatban, amit szeretnek megmutatni.

I

7 demons
3. dbra

AZ "akKBd" = [AKK] MiiGkF s7.6
B.EEG.EE.Tii.HUR.Hii;

jelentese: "biketbrb" c

ha most a &G&G?iRii

sz6t ezzel helyettesit-

,ilk:

361 latszik, hogy a szerkezetben meqjelenik a magyar monddk mltikus madsranak, a- Fturu1"-nak a neve. Ez nem vbletlen,
hiszen a Tii.HURU.HUL > TURUL sz6 ezt jelentl:

oB.~uS>.Hji.S>EEB.EEN. ~ P . M ~ ~ G ~ G ~ . H ~ ~ . H U N . ~ Z A ~ H U L ~ ~ ~ . ~
Sok vita folyt arrdl, hogy milyen madir volt val6j6ban a "turuLu? Ducz LBszl6 "kerecsens6lyom"-nak vBli. Sz6elemz&saim szerint (amit itt new tudok bemutatni) - egyeaesben a naqyszentmikl6si kincs 3. ie16: "&n.sirati.KONDonn feliratdval
llfis4
- --r 1 1 . 148. old.) - a-"turul" mestlsztel6 clmere eovenld es6iivel
pbiyizhat a k&ecsensblyom meilett a "KoN~on",a z a z a "kondarkesely6" is. TelepUl6sneveink (pl. KONDOROS) is a fogalomban
megbrijb "NZDID6R" szavunk a fogalom 6siseget bizonyltja, j6llehht
ez a madsr ma mar csak az Amerikai ::ontinensen fordul e16. Vegyiik ehhez hozzd, hogy a Heltai kr6nika szerint ATTTLA lobogbin
"aranykoronds kesel6 van meglrv6n1'. M6q furcsdbb, ho,gy a "kesely6" sz6 jelentgse ez: "&G.G~~R.EEN", szaz "maqyar.en4'!Ezt a
kijelentest Srdemes egyeztetnT a magyar tBrt6nelemtudamBny "h<-vatalos" dllisfoglalBs~va1, miszerint nekiink, magyaroknak
ATTILA hrinjaihoz semmi kijziink sem volt, meg- akkor sen, ha
A T T ~ L Aneveben vildoosan felismerhet6 a HAT.T,r -seb
6- -s az i .e.
-kb, 32.000-ig fenniilt HAT.T8P birodalom n G e (gijrijg forr6sok
szerint) &G;GjiR.'l.~
voltr

--

~

~~

S.,-H~?.D~~.HUM.~
a szijveg (6)-a1 ielolt rgszi-ben eqy 6si tbnak
('1DU8'> 1"c6'') a neve, amely a mai t6rkSpeken 1s 16that6, sbt,
ha az eleg rGszletes, a neve: CKZN.D~~.HOR~Z
is leolvashatb (a

sz6ban az N fonema a valbsegban kett6s: NAN).
Ez a jelentektelen (6s valbszlndleg reszben mesterseges)
t6 hihetetlen "karriert" futott hpl a? altalam elemzett ttibb
tlz tbnak a neve (kBztUk a mi "BALA.TU" nevh tavunk is) mind
erre az 6si t6ra vezethet6 vissza!
Ha megn6zzilk a tb mai [HIND] nevet, j6l ldtszik, hogy a tb
neveben jelen van a: "Hfi.~S.~m.*f"
reszlet. Ha megnezzlik a
"HUR" sz6 [ENG] szinonlmajanak mar korsbban megbeszelt szerkezetet, 6s azt helyettesltjilk:

:M.( a )JHXG.G&.WN.EEG.EE

HE.D~~;HUX.M:
WEERG.HL~MZ :

, ,TN.-.D,I'~ 1
megkapjuk-az 6si-Jugariti eposzokban is szerepl6) nevet, amely
jelentesd is. Igy nem lehet ketseges, hogy
egyben "'IN,D.'IA"
ea a tb van kapcsglatzn Hif.Dij.HIJM.HI?-val, -ill. Hij2fi.H~~-nal.
Ugyanakkor a ~@.G~GAR.EEN.EEG.EE al8hCizott H?.G,G~.EEN,I
reszlete
ezCittal is a magyarok nepneve.
A t6 egyben kijel6li az 6si haza k6rzetet is; rbszei: a t6
maga, a t6 (tihanyihoz hasonl6) szigeten epillt vhros (ma legaldbb 30 m-es liledek borltja) &s a kijzelben lev6 ~ ~ C N ~ - f o l y 6
(ma so km-re1 nyugatabbra van!), melyen (ma mar tisztdzhatatlan
mbdon) egy cBl6p&iU ("blirli") vezetea:t at, taldn egeszen a szigetig 6s az E E . G u R F - ~ ~ zah01
~ , a tavasz kezdeten '6ridsi mennyisegben hdvirhg dlszlett. (Ez utbbbit kerem, hiqgyek el nekem).
szeretnem az 'ODiiM-ma1 kapcsolatos ketsegeket eloszlatni
(azok szambra, akiket a megel626 elemzes nem gy6z6tt meg), s
erre a c6lra egy, a magyar 6stort6nelem szempontjdb61 rendklviili ( ! ) jelentdsegd ugariti eporzra, a "KERET". c. eposzra hivatkozom ( [ 7 ] ,69. old.).
Ebb61 (a reszletek emlltese- nelkiil) kiderill
hogy
q1:iiD8X.vhroe1s-ban (= HnDii.HDM.HzWAR.H?iz! )
egy PEB'IL
I<
BAB.EEL!) nemi kirdly Blt, leSny5val. Ez a PAB'IL azonban nen
kisaasiai, hanem ~ f i ~ u . H m -kirdly
i
volt, 6s az id6 nem i.e. kb.
2300-2000,
amikor
Kisdzsidban
a
bdbeli
tornyot,
az
BTEMEN&J.K'~-tfel6pltett&k, hanem i.0. 4 4 . 5 0 0 ( ! ) . ValdszlnClleg
csupsn egy szerlny megfigyeld tornyot szdndekoztak feleplteni a
~~iiNA-folyb
hidja k6zelGben. Minden jel arra vall, hogy ez
sikerfilt is, 6s ekkor tartent a katasztrbfa! A HARAPPA fel6l
j6v6 ellenseg a hidat elpusztltotta, emberek ezreit d&rUdval
megalte, a nadas terliletet (val6szlndleg t6lvlz idejen) felgyGjtotta 6s... lejatszbdott mindaz, amit a Biblia Bdbel tornyiival kapcsolatban leir, csup6n nem ott 6s nem akkor, mint azt
sokan meg ma is hiszik.
Bn szemely szerint nem hiszem, hoqy az 6si kiralyt P~B'FLnak hlvtak, hiszen ez a szb ezt jelenti:
B.H~~.B.EEL~&

E

BE.HUN.H?~~HAIJTL~

Terneszetesen hason16 a helyzet P~B'IL kiraly 1eSnyhval
is, s1akitg8
fgy hlvtak: M E E S ~ . E E T . H G . H U R . H ~ ~ . E E . J . ~ .
A fogalomban ~ _ M E E S S ~ E E >
T [ENG] MIST (alig sbriilt) =
"ksd" = [GER] NEEB.zBEEL.JL) > NEBEL (alig seriilt), tOVSbb8:
IHUNl Gii.HuD. IEE) > rMAGYl "kbd" (tdbbszorBsen, a felismerheEetlansegig sgrult) . '
Azert Brdemes a "lesnyka" nevet kozelebbrbl megnezni, mert
a fogalom t6m6rdek informaci6t hordoz! Az eredeti, bsi szerkezet i z volt:

MEE.

s.EED~DU.HUR.G.EE.J.HA

Itt az EE.J > "6ju szb [ENG] N.EEG.GD > NIGHT = "Qj" szinonimajat Brdemes felhasendlni:
M' ~.GG~G~.H&uR.H~~.:N~
EEG.GDX
,

.

,

FTKN
-;
:~.HiS.Hiz.Hiioi',

.

M~P.MXG~GXR.H~D%.

~HAIIAL.HAz .GDX :

azaz ~mi.magyar.had6r.halbl.~~~(~a~).HA~A(vagyun_k)".
Jbl latszik, hogy az 6si "TURAN-i Stok" "TUR" rBszlete a
"HiDiJRr' fogalombbl torzult. A "hal81" sz6 a [HIND] N.HiiS-b61
kavetkezik. De hol volt ez a " h a l b l . ~ ~ " Nem
?
az ARAL-t6 keletl
slks.Sgar61 van 626, hanem a

M. J T.MIG.~:GZ.HAR.HZDUR.

:.........
. ,
MX;BEEL~L.HAD.,T :

[ENG]

: I MAG.E

..

-

= " k e p " = ~ ~ E ~ . ~>. [GERIBILD
L.~~

~.HUN{HACL.HAD,~;G~.HADGR..
.
[ENGIMOON

j

=

old" < H U L ~ L ~ ~ D

a Holdrbl elnevezett bsi indiai hazar61.
IKK volcak6ppen az elenz6sK negszakltha~n5nk,de egyelbve
nc regyw, ugyanis a ki~ndulasiszerkezeK:, .[. ..] . E E . J A r6s:leKe rendkivUl fancos bstdrrhneri inform5cloval szolg&l. H n s z naljuk fel a [GER] EHE = EE = "h&zassS,g" szbt:
~

~~

~

A @.dG.Ji

(olvasd: "sz&kjBn) szbnak tlibb fele 6rtelmezBse
lehetseges.
Az eqyik igy szbl:

am1 egyertelmden a J ~ M I ~ N Xfoly6 nyugati dgSnd1 elterlil6 6si
hazdt jelall!
Egy pillanatig se gondoljuk, hogy a S_SXG.JZsz6nak az 6si
hazdban s e m i nyoma sem maradt. A [XIND] nyelv a J fonEma helyett _az _Y-t hasznalja (ldsd [6], E16sz6), Tgy ott ugyanez a
sz6: SAKYA (G > K)-kEnt ismert. A 526 egy fajt ("racen), tort&netesen az 6ai e 0 5 fajt
~ jelBli, es a sz6 azt Ielentl:
Hiin.'is TEEN.HX.N@. (H U R.

i.

'r.

Hii.g.'f.g

1

~ ~ ~ ~ i i R . ~ . E E c . *\
~.
.g
az
~-~G:i.a

-

- J

AH.HX.G~GXR.FG.HAGSS.

Kbr6si csoma Sdndor "Tibetan Studies" c. munkdjaban ( [ 2 2 ] ,
27. old.) allegdrikus form6ban lathatjuk a magyarsdg 6stbrtene-

tet.
dshazankat a szbveg:

1

( m S 5 . d ~ .EEL;L.F~B.

HXS_S-TG

t

EESS.E
=

8vhb8n . . . ( 9 1

(EE). g 2 . N i i ~ . ~ ~ ~ . & ~ f l .'i.nB
~~~~.

[HIND]

C H A P I

L A V A S.

T

U

szerkezettel jelBli meg, 6 s ez pontos, ugyanis (9) szerint, ae
EES_S
=.
"h6"
C sz6t behozva:

~~.~.N~B:IB:EE.BEEL.~~.L.H~~B.N~~S_S-.T~
--.
ccr

~.HX.HX~.L'~~EE.B.EE.L~LEE.~.L~~.NEER.H~~S_S:~:S_S.'EET.H~
:,-MAG.-rn
ah01 j6l l6tszanak a kovetkezb szavak:
[HUN] g l a . L ' f r H ~ ~ G . G ~ . ~ N . ' ~ . N E E P
[HUN] LSI.EE.B.EE > [ G E ~ ]LIEBE = "szeretet"
[HUN] L'~.EEB.EEL.sLEE > [GER] L'Y. ' ~ B E L ~ L>E LIBELLE ="szitakdtb"
[HUN] S~.EET.~T.HA.HXGB.H~DCI
> "~zitak6t6~t
[HUN] '.gE.T.T.HA
> "Szittya", "szita"
rEXK1
. . M A G M "beket6rbU < B.EE.G.EE.T@.xuR.HC
Ezekben a srerkezecekben kiexelc jelentbsege van a (szincc
fcli6ncrhe~cclens~gigtorzult) "szitakocb" sz6 helyrcallltocr.
alokjdban a z sl6hGzott r6szletnek:
T.HA.H.~G~.H@

[GER] PASS = "hag6"

T.@.G~.~.'~.BX.~~.H~~

S_Sii.Nij~'iB.HUL=LE...stb.
T~.-.R

'7

S_SA.NS.B.,P.B.HUL~LB
....stb.

Ngzzilk el6bb a T ~ . G ~ . ' ~ S S ~ . H ~ ~ ~ ~ . L ' Z .
..H Ualakot.
L.L~.
"h6" [GER] szinonim8]a az eddiSlekn61 kiss6 bo;iyolultabb:

A

[HUN] SS.HXNGN.HXN.EE E S S . & 5 _ S s ~ i i ~ & ~ U . ~ u ~ ~ ~ . ~ ~
[GER]
NEE = 88h68f
Ha ezt a szinonimdt hasznhliuk, a sz6 elejen megjelenlk a
T~~.GXR.H~.%.HX...
= T
U
..nX...
~
azaz-a G RUZ. (HAZA.EEN.. .stb. ) g p k , ami sejtenl engedr, hogy
T V K r ~ l ~ ' ~ a l 6 j h baa mai
n
G-REZ'I.H%teriilete.
Az i.u. 940 kbrdl Olaszorszdgban 6lt, "h6ber Josephus"
egyik munkajaban (megtaldlhatb a [4] forras 4. old.-on) azt
olvashatjuk,
hogyN ~ E E "unok8ja":
(EE.) G ~ ~ M E E R (=
H~~$~~.HuM.MEER,
> SUMEER!)
akitbl viszont T?~G%.-MAH szarmazott, tlz-fidgyermekkel. TOG~.,MAH
nem csak a magyarok (vlszonylag fiatal!) tsrzsatyja volt, hanem a tlz "gyermek" raven
valamennyi "szkita" n6pO.

,

A "T?~G~~R.MAH"
sz6 is a "szitakijtb" szarmazitk&nak tdnik (1.
el6bb), ezzel a szerkezettel:

TG . ~ x R '.7 . MAH. HZ.
H U L ~ La%.
~ . ' i%u

<

liarima
+
A "karima", az [ENG] RIM, EM < EE.M egyarant: "szeg6lyy "peerem"
ertelmd,
igy
T~GAR.-.MAH. (HA)
D ~ . ~ u S - SE. E G . E E L . ( 7 ) . X U _ L . L E . H x Z . .
=
"t6.h6sl.s_z6kely.holl6.HXSS~(~)'~.HiiRA.EEN" = " {...).ha116.
HZZA.H~.HAG.G~~R.EEN.
EEN.9 , A fogaom 6 s i 3 s az alahdzatt reszlet szlnte pantosan
megegyezlk az 6si kr6tai (MYNOS) n6p azonosit6 fogalmdval, a

.

J A ~ K SHZ.
.HZ=. MEE
szerkezettel,

melyben

-

barmily

meglep6

is

-

sajdt:

HXG.G~.ETN.('I) .MEE nepneviinket ismerhetjiik fel. (A reszleteket ldsd: [23], 265. old.)
"Igy" vhlnak val6ra az bai mesitkl Nem ketelkedem benne,
hogy "heber Josephus" igazat mond; annal kev6sb6, miut6n a
TCGAF!. .MAH sz6 elbtt (1. a "szitakstb" szerkezet6tl : $S.EET.
'i
= "MXG:G~'?"
811.
A-t~rt6nelmi id6: kb.i.e. 2600 uthni; e z k t irtam, hogy a
kiss6 torzult alakban megjelen6 " T 6 G m . m " viszonylag "fiatal".
A T~.G%. ('I).sz6ban a [HUN]~~G.%G~.HUR
> GG~R
fogalam rejt6zik. melyr61 tdstgnt meg fogom mutatnl, azt jelenti: "Kisazs~a". Igy a "szittya" bsatya: T6GiiR.W a honfaglal6
magyarsdgnak azt a kishzsiai 6gdt kitpviseli, melynek 1CtezBsitrbl (a2 u. n. "dilettAnsM nyelv6szek 6s tort6nCszek figyelemfelkelt6 irasai ellenere!) sem a finnugor nyelv6szet, sem a
nyelvitszet eredmitnyeilre alapozott magyar tort6nelem-tudomdny j b
100
BV Bta nem hailand6 tudomhst venni. Nem drtana tudnl, hoqv
..
miert?
Erdemes megnitzni - legalhbb r6vid.n
hogy T ~ G ~ . M AviH
tathatatlanul magyar, szitkely, ebt M A G ~ Rnitpe mik6nt "szorult
kin'Kishzsihbbl (ahol t6bb tizezer 6v bta 6shonos volt) Grdafa
teriiletitre?
Ez a folyamat id6ben viszonylag hasszG volt, s hogy iga-

-

-

zSn ertenr lehessen, Kisazsia meglehetbsen zaklatott tortsnelmet kellene felv~zolnom.A lOnyeg as, hogy K.-i irbnybbl j6ve
SEMI nepek vett6k birtokba Perzsia Ny.-i (sEzI?) videkeit, kb.
i.e. 2600-t6l. A kisebb megszakltdsokkal blland6sult harcok
nyomdn i.e. 2000 t&jAn elesett SmEER. Ez fejvesztett-EL-&, E_.K.-i ixBnyG menekiilCst valtott ki, amely a babiloni HAMURABBI dinasztia
1792-1595) kSzel 200 eves uralma alatt is folytatbdott. dkzneti sziinet utan N'PN'PVE i.e. 612-es elestevel a
folyamat Gjb61 felqyorsult.
Kisazsidban (Eqyiptomban, Kretin. Cypruson 6s a K'~KLXD
sziqetek_enjs) MEGBR nCpe Clt, 6s ezt bizonyitani is lehet:
a M A G a G L R szerkezet "GG"
gyijke az "EER", vaqy EES.EEL! >
[LAT] IS g y S ~ e lhelyetteslthet6; ir..len az elemzes eqyszerd, es
a:

.

S_S.EEG.EE.L~L~.WEER;H@.EE.H~~.M'~N~R~
[ ENG

B

I

I?

L.EG.L~.WEER:
V

HB.

HUL.-L~~.WEER

HB.

HUL.-L

[MAGY]

MINOR :

:A S E A

E

H 0 L D

C

=

"Kisbesia"

LE.WEER: kisazsiai 6smagyar

i

D

nsp

j
!

eredmenyre vezet.
A hazajukat elhaqybk - Ggy t6nik - a Kaukdzus kSrzetCben
leltek Gj hazara, nyllvdn nem kizdr6lagosan.
Mbsfelbl az is igaz, hogy kb. i.u. 500 taldn a Kfnai Birodalom kozCpsb, Cszaki vi_d€kein, eqeszen pontosan: '~R.-D~steruleten 616 X'lDN.-G.-.NU
n6pet (aaonos a "zSE.Gi.zSE~"nsppel)
Eurbpa irinykba 6zt6k el. E n6p 6seinek betBr6seit megnehezltend6 hplttette CH'IN SHIH HUANG TI csaszar i.e. 221 utdn a
Kinai Nagy Falat.

a

[K'~N]

x'fo~.-a>ii

826

SZerXezete ez:

[HUN] :EEG.EE~~EE.
( J ) ~ ~ . H U N . ~ . H Z N6BH~zE.HX.N,zE$ >
ZSUAN!
I :

Ha a latin betas valtozatot "leforditjuk":
[HUN]

LM)
.

H A ~ s _ s ~ : H U N ~ N ~ ~ & ~
:IGN.EES_S.~
:HUN.' 6R ; H % ~ ~ B ~ HUR.
B ~ R ~ .

a HLR > HOR gySk folytbn!) magyar volt, d e
is1 A Szarvasi fe_lirat@ alatt meqbeszelt szSvegr6szlete
(HAL~~~S.'Z.JE.HUN.N'P.~!)
val6szln6v8 teszi
nem azt, hogy ez
a nCp 'AVAR volt:
eredendden az volt1
inkabb azt, hoqy uH U N ~ R n6pe (

HU(N)

-

-

gyanaz a n6p volt, amely ~ 6 n ~ E d -elhagyta.
t
Aii.HEN-ban lak6 n6p magyar voltBt a zOAN.Z~~AN=
Z ~ . t h U . L k h e l y e s e n : S~ii.thii.Hi?U.EE) kett6zBs vllagosan
mutatia. A "ZU" etimon azonban az alvilig isten6nek nave, ezirt
"zS"-;e LBgyltottBk.
Mik6nt a [HUN] EEM.EEG.EESS.E&H~~
> "MEXIK~"fogalomban,
ugyariiigy a x'I. ('T).HB.HuN.EEGu.HKNu-ban
is az "X" e n e m a G
(>K) hangot rejt. A "Pinyin" bet6z6s szerinti: ~ ' f ('I)
. 'UN.,G
kiejtesben "SZJUNG-k6nt" hangzik, de e z csak a fogalom:
~~~~.EE.J~.HuN.-.G"
r6szletet adja vissza, a megeldsd "EEGEE"
T ~ B Z ~elsikkad.
E ~
Ezt azert klvantam elmondani, mert a [I71
munkaban (egyBntetben!) a megel626 (klnai szakember Bltal Btlrt
6s
bizonvosan
helves1
- - ezert
----- --- z
~~~*
~ alak
~
, helvett: "HS1UN.-G.-NU" szereoel. ami - ha a fooalom elemzesere ;or keriilne
azt teliesen
t6dtra vezcne. - ~ > L l 7 ]munka szerz6i azonban klsilrletet sem
tettek a X'ION,G._NU
sz6 jelentesenek tiszt$z&s6ra.
Emlltettem korabban, hogy az bsi (i.e. 44.500 el6tt) t6rzsek nevei azonosak voltak a honfoglal6k6val. Tudom, hogy ezt
megerteni mily neh6z. Magam is hossza id6n 6t gyanakadtam, de
vLaiL1 is a "Holdsarlb lednyaiV-nak nevei meqqy6ztek.
Itt is van
...
erge bizonyit6kl
A [K'IN] X'?oN.-G.-NO
latin bet66 6tlrasaban a "GEE$.EE"
etimon KEES_S.EE > KEES'f > "Keszi" t6rzs6re utal. De a
z S i i . t h U ~ . ~C ~[ENG], [GER] RAN.-.D = "kez" < G E E S , lgy G E E S
+ EE > "KesziU is. Azonban 6szre kell venni, hogy a sz6veg i.u.
791 eldtti; Eonfoglalisr61 sz6 sincs (abban az ertelemben, ahogyan ma a "Honfoglal&stu ertjtik).
GG~
kisazsiai
R
tiirzsei (6 turzs!) kSz8tt Valamennyi tiirzs
kgpviselve volt (a Honfoglal6 7-b61) egy kiv6telGvel. A hiBnpz.5
t6rzs N'?N.EEG > "~yek"t6rzse, aminek slilyos tiirt6nelmi 0S;i
volt. Ez a tiirzs az E E S S . ~idejen Indiiban maradtl
~~liilR'TS-ban
dom-inbl6an a M%G~R anat6liai KEESS'I t6rzse
..
volt ,elen ("teny6r-lenyomat" Szlmbul~zSlta!), amlr6iszem6lyesen zs m6dom volt meggybz6dni, elbozva TB'IL'Ls'L-~~~
szS~o.ezzel kapcsolatos b~zonylt&kot.

~

~~

~~

A ~ - - .

~~

-

_

A menekdl6 X'T~NGNC-k kb. I.". 557 tb,bn Brtek el a d61orosz sztyeppet, ah01 ekkor mir fennillt a Kazir Birodalom.
Elter6en A. Koestler allltasatbl (1. [24], 17. old) ezt a szablr n6pet nem igizthk le, de a delorosz tartdzkodds klvalb-alkalmat szolg$ltatott arra, hogy HUN6R bels66zslal 6s M A G ~ R
"tukrlszi" nipe a MEBTTS vrddken (nem hamarabb, mlnt kb. i.u.
560-570) talalkozhass6k. mlkent azt mondaink lelrjak (1.~1.

[el).

Hogy ebben a "tal5.lkoz&sbanW (6s ami ebb61 kultBr$lis Bs
anyagi vonatkozBsban k6vetkezik) mi szerepe volt a Kazir Birodalomnak, egyelbre nem eg6szen vildgos. en Bgy gondolom, hogy
ez a birodalom "mignesk6nt" vonzotta a "magyar" n6peket,
egy
ideig. K6tlem. hogy a Koestler Bltal a [24], 17. oldalan leirtak pontos kepet adnanak a va16sbgos helyzetr61.
Itt is 6szre kell azonban venni n6h8ny fontos reszletet. A
klnai x,P~N.-G.-NDelnevezest HUN nepekre vonatkoztatjbk, mig a
zSCii~.zSDXtielnevez6ssel illetett n6p m i b ~ ~ l 6 tbizznytalan.
e
Az
elbbbiekben megmutattamL h_og_y a [K~IN]_X,ION.-G.-NU fogalomban
rejtve benne van az EEGU.HANU = HA_ZU.HA.Nii "zA~.-Hii_NU'
_r6szlete,
tovabba
a
kett6zes:
zij~.zui&
a
ZU.ANU.HUD.EE
=

...

z i i . H . X . ~ S i i ~ i i . ~ 8 ~ ~ ~ ZO.HX~>.HRW~~R.HAZ. H ~ D E E =
z ~ . H ~ ~ ~ H ~ ~ w & . H X ~ . E E . S ~ ~ B ~ B szabzr
. E E R . magyarokra
*I
utal. A
magyarokat egy6rtelmU<n megle1616 fogalom, az

1

,;EE.G.EE~:.EE.
(J)~~.HVN.EEG.J~L.~
- [K.?N] :
x : P ( , i ) b N.,G.JALrI
= "magyar"
ah01 a J~L,?-(helyesen val6szln6leg: JAL,L,I!)
riszlet aconos a
[HIND] JXLLL.I= "hbl6" sz6va1, am1 ezMtal is az EEGAL~(L)~~
szerkezetre
- - - ~ - - --- ~ vezet.
Ez a bels6azsiai "HUN.'cR", 'lrAVAR","saablr" as egyben
"magyar" n6p a ltis&zsi&b61 elszbrmazott M G B R nip egy rOsz&vsl
a MEBT~Skorzeteben egyesiilve (a2 alleg6rikusan megfogalmazott
TBTH-i UNGURUSZ szerint) "5 ivss v&rakoz&s utan" "PANNONIJA
tartombnyba" kBltBzBtt. A TARIH-i UNGiiROSZ-ben (lbsd [ E l , 18.
old.) emlltett fontos epizbd, az, t.i., hogy amikor "'ADZSEN
(Perzsia) padisahja Konstantinije fejedrlme ellen m e x ,
...H U N ~ R(otthon maradt) n6p6t t6madbs 6rteU val6szinUleg azo."
nos IlERAKLEIOe biebnci csiszbr kazbr sz6vets6gben vegrehajtott
Peresia elleni hadjbratbval, i . u . 627-ben ( l a d [24], 18.-19.
old.-k) , de MjLGER grGziai (EEGI?R~REE.Z.
'?.L'? 1 . % R R)EET,I. n8:
> [GRU)-TL~!)
csapatainak t6vollet8t kihasznda a= arabok
elfoglalt6k Grfiaia 6 s i kbz6psd teriilst6t ( l k d [28]). Az egyosiilt H U N ~ R ~ ~ GnniOtpX ellr6lt6z6se ezt k6vetden tort8nhetett. De
roviddel ezutbn, hiszen i.u. 627 uthn a sza~s_z~anida_
perzsa birodalom gyakorlatilag megsziint letezni, TUKR>?S:/KARTL~peciip
arab megszbll&s alb keriilt. LAszlb Gyr?la eat a honfoglalsst
660-670 t&jbra trszi (tinylegesen 20-30 e w e 1 koribban t6rtGnhetett!) is meggy6zbd6ssel vallja, hogy ez az avar-magyar nip a
jobbbgysbg 6se. A 895-896-0s honfoglal6k jelent6s resze (Lbsz16
Gyula szerint) TfiRK Bsszetev6kb61 bllt, is bel6lilk lettek kis6bb a nemesek. Tabb ezer sz6 es fogalom tsszletes elemzise
utbn meg merem kockbztatni azt az bllltast, hoqy az indiai 6shazbbbl elsz&rmazott valamennyi tBrzs T~.HUR.HUG.(G.~] > TiiRK
(is!)
volt- 6s innemes'> ( a NEEMEES.EES szexezetb61) . A
HU.G. (G.).HA-= ~ii.~.
(G.)IJR.HA~.EEN..
.stYegyben azt is jelzi,
h o g y y nip u r ~ ~ is
E ~volt.
m *
A saarvasi tUtart6 szovege ant a sejt6st engedi meg, hogy
a HUN.,~R/MAG~Rc ~ o d ~ ~ z a r vmonda
as
nem a mai Grtslemben vett
honfoglal6kra, hanem LinzlB Gyula avar magyarjairn vonatkozilrl
A magyar n8p sokat emlegetett, de konkret formbban soha
mea nem foaalmazott "kitnvelvGsiae" val6sz1n6les az "avarmagyar" 6s ;'tiirk" nyelvelceAt ]ele;ti,
melyekb61 kai nyelviink
otvdz6dEetett.
~

_

Znnek a sz6vegnek sincs - els6 rbniz6sre - s e m i irtelme!
A
4 ligatara m6g a z 6si indial."line8ris IrSs" lior&b<l
szsrmazik (i.e. 44.500!). fgy ipiil f"l:
( -t C = $>.EE. + IIAS

(v.o. a [MAGY] "CslhBk" csalbdnevekkel!) Az "'XR.- PAD. 'I.HZG"
fogalommal fugg asste, de keruljuk hi, mert az olvasatot elbcnyolitjal
A [HUN] G.EE.Hi > [ENG] SEA = "tenger" = [GER] dje SEE,
lgy a fogalom els6 reszlete: EEG.EE@.EEG.EES.
+ g.EED'1.D.W.
>-"eg&szs6ges" + "szlttya". (A "szittya" fogalmat lBsd z b b , a
TUG&('I)
.xAH.Hi.. .stb. elemzesn81!).
Az "eg0szs&ges" sz6: NEE.M&CDEE = "nem.betegY' (a M&oD'I sz6t
lBsd az Ertelmez6 szbtbrban, [ 2 5 ] , 890. old.). Nos, ez a
NEEM~R~?DEE 526
torzult:
"N'IM ROD'?:-vB,
azaz
[LAT]
$$.mu. N.-N.HA.G
> -&@&, (GER] EEG.EE&U.HUN. HX.N.Hk. D
>
w, [ENG] EE.GL'I.D.EE.EE > 3XL'Z.D.EE. ' 7 >%AL
THYstb.
alakokkb. melveket erdemes lenne meqneznl, ...ha a teriedelem
engedne.
P1. a
[HIND] 3XL'i = "hBL6", a [HUN] D.EE"I
M ~ . H X G . G ~ . , azazl
I
HXLG.HUM.~. H A G ~ G ~ ~ RI. S _ S . H~B&B~?. HUN
HXGSAR, E =

-

.

-

-

AN.

-

ah01 361 lStszik az: "'AVAR.HXZ". (HozzBt6ve, hogy [HIND]
I'v6ros").
Elegedjunk meg egy egyszerUbb megoldissal:

NXGXH

Bevallom, a Hiw.HA.MAH.(Hi) reszlet - kbzel 30 eves epigrBfiai ilgyakorlbs" utan is - alapos fejt'dr-%re kesztetett.
A HAW resalet nagy val6szin6seggel: HAB.EE.B.(HA), ah01 a
"van"
G B . E E (v.8. [ZNG] HAVE ) epigrafiai "toposz";?elent6se:
= [HIND] HUN.HA, ahonnan a
m . B . H A

I

HUN.C:B.EEG.&.*.EE
:N.H&G.H&.H~R;EE
[HIND], N A G A R
[MAGY~? ybros
-:
HA. w A R. H ASS.EE

:

"E

megfelelesek ksvetkeznek.
A "dics6sBgn szbt tartalcazb szjvegr&szlet tbbb fele m6don
is fordlthatb. A [SUM] SUS,@U@
sz6 jelentese: "fed", "borlt";
a sz6tbrak az [ENGI-COVER
GO.VEER szbval Ortelmezik. (Nem
val6szln6, hogy a GU.WEER sz6 [="g6rnyedn] sgrUl6se reven alakuLt volna ki, de ez bizonyossaggal megsem SllLthat6). .X
1'XWEERII egy j61 ismert tbrtenelmi nev. ~ a z e la 4. mondat zSr6
rdszlete ez:

Ha mnst az egyes rgszleteket bsszeilleszt]Uk, ezt kapiuk a
mondat olvasatakgnt:

4.

Itt a M?iG.zEG.jiRw szbt feldldoztam az "EEV~L?~T"kedv66rt. LBtni
fogjuk t ~ a n t ,
hogy a KWEER" szb az avarlmagyar HON uralkodbjbnak, pontosabhan: "kirdlyAnakuta neve. (A finnugor hiedelmekkel ellentgtben "kirBly" szawnk nem szlBv jijvevgnyzb; eredeti
szerkezete: G.EER.H.Lt? volt, ahol a GEER.H [v.ij. a "Gera"
csalddnevekkel!] = [HIND] GHERii = "kerltes", 6s a [HAT ] L'II=
"nep", azaz a sz6 eredeti 'elentEse: "kerlt6s.n&p-, pl.
S_SAC.HUN.HX.L,P = $$Aw~Ru.HUN.d.n6p").
A HUN > HON szbhoz annyit: Barith Tibor panaszkodik az
egyik lrasdban (lbsd [26] 38. old.), hogy a magyar nyelveszet
egyik kBpvlsel6je azt dllltotta, "HON" szawnk nem lehet 6sj
magyar szb, mert csak a nyelvGjitis koritbl kezdve ismeretes."
Ha ez igaz, megvan a v6lem6nyem a magrar nyelvi.szetr61!
Mit szblnak a tbbb, mlnt 40.000 6ves ~ i L ? i ~ 0 . ~ ~ ~ - h o z ,
SSE.HEB.EE.BEERB.~> SCPROJ-~OZ~SSB.HUL.LD.HUN.~.NB.G.(~)>
r r ~ ~ ~ ~.HUN.HA.NU.
~ ~ ~ ~G. (HA)
~ o> "~OJE~"-hoz-is
z ,
hadd ne
folytassam tovbhb. HaTmagyar nyelveszet ezt eddig nem ismerte
fel, nasyon n a m baj van; ellenkezb esetben Bar6th Tibort eovszer6en-Decsaptik! Kindlkozik azonban ae olvasat elk0sait6a8hea sgy n6ei.k
lehet6s0g is, a [HUN] HjiW > [ENG] HAW = "galagonya(bogyb)" felhaszn&lBsdval, ah01 a "bogy6" = [GER] BEERE < B.EER.EE.
A "galagonya" sz6 erre a szerkeaetre hallgat:
GZL~~GU
HUN
.

s.
N. Hii

A "Szittya" szbt "fel kell Bldoznunk" a tovabbrak erdekeben:

-I

<~.EET. 'P,.T.HA
T~.GAR.' P

M ~ G ~ G A R,S~.TO.GAR.EE.
.

-

A zBr6 "EE" gydk- - a kbvetkem6 " G h " etimonhoz illesztve 1Btrehozza az "EEGAL" (= egyenl6) szbt, melyr6l tudjuk, hogy 6si
alakja (lasd R.M.G.) :
EEGEER.EE.L'? = EEG.,R. ' f .NEEP.
Ezzel a szdveg els6 reszlete;
N'~M RB.D'I.MXG~G~R.'P.T~?.G~R.EEG.-.R'?.NEEP
A folytatds it-t kritikus. A "HZ" gyijk (HiiDi?=MD.~~32.m)
helyett vegyiik a "HU" gydkot, amivel a
H~.@G~.HUN

s

H~.D~.HUN
= B=.T~.HUN

szerkezethez jutunk, leven az [IT] LAGO = "tb", a [HIND]
"h6".
A "NEEPn gyijk utdn a szbveg l g y folytatbdik:
(NEEP.) EE.BG.

Ti?.HUN

=

A &.HA-.B.EER.EE.~.MAH.
(M) reszlet nagyon erdekes; ni.zzLik
miert?
H-XN_.Hi.B. E E R . E E . H A . M A H . ( H A )
=
.HAM.AH..B&B~S_S&H
(HX]
lhtszblag tehdt a "SzablriU sz6 jelenik meg, de a
> WEER

B.&BEER

B.B > W fon6mdi kBzott nem "EE", hanem "Hii" all,-6s a B&E.EER >
"babEr". Ez a fogalom pl. a [GER] LOR.BEER < LU.HUR.HU.B.EER,
azaz

Nos, itt "GGBEER" (6s val6szin6leg nem G%.EER)
zb K~~VEER-re1
azonos.

a megelb-

GGBEER > K ~ E E R(a sz6 jelentEse azonos az [ENG] COVER
szd&val!) avar kirdly volt, 6s visaanylag _sokat tudunk rdla
1
. 2 7 1 . Negyedik fia volt az bsi BOLGAR(?) uralkod6nak:
"KROBAT0S"-nak, aki "nyugatra tavozott bizdnci KONSTANTINGS"
cs6szdrs6oa
ideiEn
Elt 1i.u. 668-6851.
Bene- ~~~ Xortdrsa volt 11.
-dek papLZk is 1i.u. 684-6851, igy a szarvasi szaveg i.u.668685 k6zBtt kBsziilhetett. Elvben nem z6rhat6 ki, hoqy 6 volt a2
avar magyarok elsb k6rpdtmedencei uralkodbja, de - leven az 6si
~ebe;.
B U L G ~haza a Volga 6 s Kdma foly6k Bsszefolydsdnak k6ze'volt
felme~uk a
kird&s,
vajon
K_R~B~TBB" c
(H~~)G.G&.H~~B.EE.BATu.Hu@.(EE),
vagy-mivel Gp)RUB.EE.B >
[ENG]'- CROW *9~arj~"
JU. (HU). H ~ ~ D u . H u Q ~ E )
(HA)w&.J~..~DEE~.H~z
valdban bolghr volt-e?
AZ 'avar eredetd: BUL.1K < BB.L.EEG mai magyar csalddnevek
valdszSndvE
teszik,
hoqy
a
BLILG~ s z 6
szerkezete:
B~.L.EEG.I~.H&. Rendklvilll jelent6sEge folytdn erdemes az e16bbi gondolatmenetet azzal zdrni, hogy megnEzziik, mi h6zddik
meg a fogalom m6g6tt, hiszen a finnugor nyelveszet a magyaraig
(egyik) bshaz6jb.t ugyancaak a Volga is a K h a k6nyBk thj6ra
teszi. fgy joggal k&rdezhetjUk, vajon "bolgdrok", vagy "magyarok" Zltal lakott volt-e ez a teriilet?
A BULGAR sZ6 szerkezete ez:
~~

.-

~

~~~

.~

~

-

(u.

B~?/L._EE.G;H~.*
JL'I K g
Ez a "LciX" az R.M.G. szermt: 8~lyukzn,
melynek sok koze van a
lo. old.-on emlitett [HIND] CHE0,DflR
= "lyukas" sz6hoz, de nen
azonos vele. A hivatkozott helyen (ldsd R.M.G. 465. old.) felsorolt szdmos
a rLATl TUGURIUM < T~~.G~R.'~.HuM
~- szinonlma kbzul
alakot vdlasszuk, nem feledve, hogy a 8Lsz6"
gyBkkel folytatbdik. A "BE" sz6 [HIND] szinonlmdja: MA.HALiiL = "gyilkos.
haldl". A2 [ENG] HUM(x) ip6.HON.EEG 3 P ~ . H O N . H ; ~ ~de
, Kordbban
(!ldsd 12. old.) megbesz&ltiik, h o w a [HUN] PO = "fekete" =
&S.H?~W~~R.~Z
> [GER] SCHWARZ. A "TUmfgyBk6t ne a "t6" sz6 vala~~~

~~

~

.-~~-. ~

melyik szinonlmbj6val vegyilk figyelembe, hanem a "Hi?' gyokkel
helyettesltsiink, pl. a kor6bbi ( l k d 3. old.) [ENG] szinonlma
szerint. Ezt kapjuk:
B5.L.EE.G.HX.m r
"gyilkos .HAL~~L.&.EE.S.,~.H~~D~~G~G-,~..NEEP~-(HE)GUR.

,I~s_s.MP~B.HON.H~~&SX.~~
L
B1om
?

Az "610mr*szb ut6n "Mugyiik kovetkezik. A M.HflR a 6 yyiik
k6tszerez6d6se miatt: *.D.EER
> [GER] *ARES = "er", melyr61
megmutattam (16sd 14, old.), hogy az [AR] MAGAR = "er" jelenkes6. fgy az el626 szerkezet helyett irhatjuk:

-

-

-

~ ~ g y i l l r o S . ~ ~ ~ ~ . H X ~ . ~ ~ . ~ ' f . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~
(HU).G&. ,P.6lom.HXz (X).magy&r".

=

Ha aZ rv610muszbt nem akarjuk, a [HIND] S ~ P
< ~ X >B @XP
"fir", de EE.HU.HUR = "6r". amivel a vonatkoz6 r6szlet:

i

...I

.NEEP.6r.Hizj ,fiwflR.~~ziijmagyar

azaz ez a BOL. (EE)GflR-haza valbj6ban a : "HliG,Gfl_R.-w~. 'T. nep
avar-magyar ~ z ( A ",
) ha Ggy tetszik: "ugori.6lom.HAZA" volt. A
litsz61agos ellentmondisok tehit egycsapisra megsziintek! Ha a
bolgBrok nem vesztettek volna el nyelviiket, bennilk legkozelebbi
nyelvi (6s val6szin6leg nem csak nyelvi!) rokonainkat talaltuk
volna meg.
Mas fajta megk6zellt6ssel (melyet nem reszletezek) ezt
kapjuk:
Bii.LEE.Gi.Hj&

e 8tgyilkos.HAfi~.~~~j6si.szablri
/magyars8,
.~~~(~)

amihez azt tennem meg hozz6, hogy a H ~ ~ ~ S X . B * ~ B=MZl?.hbdn
EER
u.i.
feltevesem szerint - a2 6si indixi haza teriileten (amely eyyfajta vizeny6s terillet volt, sok ~oly6vlzzel) nany
sa6mban Olhettek feh6r hbdok! Ez a hbdfaj ma m6r nem letezik.
Ilymbdon nern csak K ~ ~ ~ Eapja,
E R maga KiiVEER is magyar volt1
Arr6l sem szabad elfeledkezni, hagy a

-

B~.LEEG.H&.&
e BB.L.HXS_S~~R
( t LfiZflR!)
BU.L.HAS>A reszlete 2 BU.L.ACH > VLACH
mbdon riividillt, igy az elmondottakbbl kiivetkezik, hogy a VLACH
bolg6r/avar/magyar nepnek a rom6nokhoz semmi koze sem volt..(A
"D&"-okat
lASd alAbb!).
Ezeknek a tenyeknek a 896-0s honfoglal6ssal kapcsolatos
vonzatait mey l6tni 6s elemezni kell, erre azonban itt nincs
lehet6seg.
A kerdesre, hogy K ~ E E Rnepe milyen nyelven beszelt, a
v$lasz az, hogy "avar-magyarul", vagy "onogur-magyarul", nea
feledve azt, amit kor6bban err61 elmondtam.
6gy gondolom, sikeriilt erzekeltetnem, hogy a "sz616tra" elv
(a mag6nhangzbk pbtlAs6nak nehezsegei Bs az alternatlv olvasa-
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tok lehetdsege ellenere 1s) olyan mbdsaer, amely beteklntcst ad
a mGlt rqtett titkaiba. Ha a D.16~> DXK ([HIND]DAG,DAK = "6get&")
szbra alkalmaztuk volna, megtudhattuk volna, hogy
" W S S ' I . szBkelyU'-ekrS1 van sz6, kishzsiai eredettel. Ez a
k~s&zsl%l eredet nem is L'akdrmilven": a.kEER'P", ha (Isv tetszlk:
'2asszlrw,igy N,IN,?VEE i.e. 615-es eleste ut6n a dikok a mai
"'~zER?" teriileten at, nyugatra fordulva jutottak Erdblybe. "Az
adcj kirdly Ratonit" gyermekjdtbkkal kapcaolatban felbukkan6
B~IN*?VEE ea6, melynek tertitnelmi jelsetBs6gBre dray Hiklds
hivta f e l figyelmet, arra enged k8vetKezte_tni, hogy a j6tBk
szovege DAK eredettl. A $~.HAR. (f).Mji.Hx.DA > Szarmata 526
"$~AB.B,?R(*L) .orszdg" jslentcsd, de az "EEMX' rC2zlet jelzi, Blr
is s-~bka_lyek voltak. Az- (EE)G:EE.B.HID.HA.HA
> "GEPIDB":
" & U A S _ S ' I . . .szCkelv.. ._TU.GBR.- 1
(avar-m6g6rj&".
A
(HAjLii.HUN.EEG.Hii.B~~.HAR.
(HA)D > "LONGOBXRD" n(tp a% i.u. 791es veresitg menekiilt avar-magyarjainak nGipe, amivel - iigy gondolom
a sviici p , I ~ . ~ ~ c - b talhlt.
en
bsi findiai) lineiris irdssal kBsziilt-garendafelirat rejtitjghez is'kdzelebb juthatunk.

-

Azt javaslom, hogy ezt a mdsodik olvasatot fogadjuk el,
nert ez Brdekesebb az elbzBnB1.
IL

4.

mondat olvasata igy:

"N'I~~D'I.&G~GKR.~R)EET~TU.GRR.EEG.-R.
'7.NEEP. (EE)~.BLGT~.
Hu~.HFh;dlma.G G ~ GEEN.
~ .'?.KWEER.H~~ZA.IM~~G;G.~.
'T.hatalomt.:.
A "TEG%R. 'i" (>TO&.
' f ) sz6 nBpnitv, 6s - mikint kor6bban
16ttuk - szoros kapcsolatban 611 a "szittya" 6sapdvaI:
TZG&.MAH. (Gj-vai. A [17] forrds hsllatlan "nagyvonaliis6ggal"
ezt az bsi TZKiiR'I, avar nyelvet "centurn"-nyelw6 mindsiti (1.
[17!, XVI. old.). &n csak azt nem tudom, vajon milyennelr k6peelr el a finnugor nyelveszet a mi nyelviinket n6hdny sz6z ivvel
a Honfoglal6s elbtt? Arr61 nem is szblva, hogy milyen lehetwkt
n6hdny ezer (vagy tlzezer!) 6 w e l kordbban!? Nem ismernenek rd!
Ezek utdn m6r csak a z i.u. kb. 700-ra leginkdbb jellemz6
olvasatok osszegz&se marad.
A

a

teljes felirat:

b r e . d i c s b . ~ ~ ~ ~ f i [ n:a@
k )TC. 'DR.DOS:LMZG~GG~~R.

'?.6n.

~ ~ ( . H ~ ~ ) ~ . ~ ~ ~ . S Z ~ ~ L ~ ~ . H A ~ S ~ . ~ ~j6.
~~HAG,G~R.JAS_SAG

HuN~N'~.
tl&) : @kirBlyi.GZ(.Hii)

.Bn.Ev?GT(T) .HAD(nak),

l&G~j(R.m.'?

n~p(nek).~'~~-~.~~zj~~~.~~zj~zablri.

MXG~GXR.'?.HZ:

@N.IM-RZD~L.~G~GAR.~R)EET.TEGXR.EG._R
f .nep(e)i.

i

.a'

B~~J~TE.HUN.
HfiZ dlma.HiiG,GGjiR.
L .KW&R.HfiZ (nak);.6GirG%7.' ?.
hatalom j.
amihez kdr lenne bdrmilyen tovdbbi kiegOszlt6st f6zni, ha csak
azt nem, hogy a BALaToN (ezek szerint) avar eredettl nBv!

"EzOrtW nem Brtettem egyet Harmatta Jdnos "szbnyeg-szov8
Karvaly ap6"-jdval, 6s - Cgy gondolom - ez a munka vegul is
megerte a f&radsbgot, megmutatvbn, hagy a HU(N), 'AVAR 6s "maqyar" ugyanaz a n e ~ ;ha a nCp "magyar": egyb_en_HU(N) i5,- 'AVAR
is, UGOR IS, TURUG is,
is (s6t, elbrulom: '0s-SET is, PEI~~ZG
~v~LL?,
- nepe is, az "ezust" nepe is, L~&ER is,
en vagy 25
nCpnevet taldltam az 6si magyar rasszon b e ! ) .
Az vlszont
bittos, hogy nem flnnugor, mlutan ez a fogalom mesterseges
konstrukcl6; kozel 30 Cv alatt semmi erre uta16 adatot nem taliltam1 Meg merem viszont kockdztatni azt az illitBst (sok-sok
elemad munka alaoibnl. houv a finn nOo is bsmaovar. azok n6lXul

...

nagyon egysaer6: a iinnek 6sei kisizsiai eredetdek, 1gy sohasem
jhrtak Belsbbzsiibanl
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Kovats Zoltan (Szeged)

Ioszor is szuksegszerii a temat elhelyezni abban a tudbsi-sze~ezoi munkaban, amit a Zurichi Magyar Tort6nelmi Egyesulet v6gez. A magyar tudomanyos Bletre nemcsak a Moszkvaboi vez6relt un. Marxizmus-leninizmus ideoiogiajAt pr6bAlt4k rhkbnyszerlteni,
hanem a tudomanyos eredmenyek kozlll - AczBl Gyorgy eszmei dlktatirr.4jAt felidbzve - egyeseket tiitottak, masokat megtiirtek, s vokak olyan
elrn&letek, amelyeket t h o attak Most, a fokozatosan szabadabba vB16 legkerben a kSlf61d6n e%rt eredmenyekkel is megismerkedhethk.
ugyanakkor a hazai eredmenyek is megm6rettetnek. A Zurichi Magyar
Tihtenelmi Egyesulet munkissaga ebben nagy segitsegunkre van. A
sokfele munka kozul egy temakorre szeretnem a figyelmet felhlvni. A
hazai nyelveszeti tudomany sok-sok Qvtizedes munka uthn egzaktan,
jol bebizonyitotta, hogy nyelvunk nyeivtani rendszere, az alapszokincs
egy resze a finnugor nepek nyeivQvel rokon. Ott lett a baj, hogy ebbtil
az a kizarolagossag kovetkezett, hogy a magyar nep oshazajht is ott
kell keresni, ahol e nyelvet ma is beszeiik. Igy tanitjak mind a mai naplg
iskolainkban vastag betiivel: "...az oshaza valbszinllleg Nyugat _SzibBriaban, az Ob foly6 also folyasa melletti erdtis teruleten volt."' Ez ellen
rengeteg t h y sz61. PBid6ul az, hogy szegeny, halasz6-vadAsz6 Bletmbdot folytato legkozelebbi nyelvi rokonainkat, a mansikat 6s osztj4kokat az oroszok csak a XVI. szhzadt6l kezdve szorltjhk erre a rendklvul
nehez Bletlehet6segeket biztoslto teruietre, ma mar ezek a feltetelek is
megszllnnek. Nem veszik figyeiembe, hogy a XV. sz&adi orosz tbrkepek mbg Jugriat az Uraitbl nyugatra tuntetikfell - A politikai kiz8rdlagossag tudomanyos kizC6lagoss8ghoz vezet. Hogy nepunk Henkey
Gyula kutatdsi eredmenyei - viszonyiag mozdulatian tomegei antropo16giailag a torok n6pek csaiadj8ba tartoznak, nem nyerhet kiiejtest
hivatalosan - tankonyvi szinten. A k4t tudomanyos eredmeny nagyon
szepen otvozheto, csak egy kis tolerancia kellene houa. A Zurichi
Magyar Tortenelmi Egyesulet Qrdemenek Qn ezt tartom. Felszlnre hozni
az eddig agyonhallgatott, tikott kutatasi.eredmbnyeket, s ami a megmBrettetesnbl igaznak bizonyul, azt pr6bhljuk kozv~lem~nyunkhel
megismertetni. A felhozott pblda folytatva, az elmrilt Bvtizedekben a volt
Szovjetuni6 tud6sai felthrthk, hogy a finn-ugor r~yelvetbesz6l6k hatalmas tomeget alkonak a Finn~bijk6lNyugat-SzibBria deli teruletQig.

E

-

-

Ezeket az eredmbnyeket Erdelyi lstvan ismeriatte meg velunk a Benda
KilrnBn
~
~szerkesztette
. -~~ ~ "Maovarorszaa
.
~
. tortheti kronolooiaia" cimii oszszeloglal6 m~nkiban.' ~b;l'e a 16megoe Kr. e. a II. bkziedto kezove
ioorol :dore kuonooz6 nepek olvadtak be. E nepek hozlak a maguk
kultlirajat az allattenyesaes, ioldmilvel6s 6s mas teren, Ezeri kell 6si
kapcsoiatainkat Belsii-Azsiaban keresni IKiszely lstvan kutatasail. - Az
irani nepekkel valo erintkezestinket a hazai nyelveszeti tudomany is
elismeri. Igy az sincs kiZatv.9, siit, nagyon valoszinu, hogy a nagylomegu finn-ugor nyelvet beszelii n6p befogadta a semi hoditas el01 menekulo sumereket is, vagyis azokat, akik e magasrendii kultljra elemeit
megoriztek az ekirastol kezdve a puli kutyaig Imely - mondhatni a
vllao
allatokat tereld kutvaial. Ha iav latiuk a vilaaot, akkor
" leaokosabb
<
mar nem nell katdozni, nevets$ges;6'tenn1 aibnat: an16 a s h e r maqyar
-. Kapcsolalodat fe.vetenen Nagyoob toleranciat a tuoomanybanl
Ezt a toleranciat kepviseli a Ziirichi Magyar Tortenelmi Egyesulet.
E bevezeto gondolatok utan egy masik - a "hivatal" altal kiatkozott
kbrdbskorre - szeretnek anerni - Voltak-e magyarok a Karpht-medenceben a 8958s honfoglalast megelozoen. Szamomra, a 30 eve a nepesed6s kerdeseivel ioolalkoz6 kutatbk e16tt nvilvinval6. hoav ez nem
lehetett maskeppen. magyarsag tomege. toko:rek ni legalZbb 80 %-ig
a Karpat medencer Matyis dra.y:g. Bizonyithatoan akkor legaaob 5
millio ember ell itt, amelyen belui a magyarsag tobb mint 4 millio volt.
Ezek elodei a X. szazadban minimalisan 1 millioan lehenek. Hogyan?
Mielott ennek reszletesebb bizonyitasara ritbrnek, fel szeretnem sorakoztatni eaeszen rovid osszeazesben azokat a feltarasokat, osszefugabseket. gmelvek naovobb. maavarul beszelo tomeaeknek e mealele-.
tsi&i
bkonyitf&k a ~ f iszazad
:
;&g6n, a VIII. szAzaJelejen.
Vannak olvan hipotezisek is, amelvek ieltetelez~k,hogy az avarok VI.
szazad kozeoen valb meaielenese elott hatalmakt avakorlo lonaobaraok es gepdak ura ma a 6 6.0 szn:ta 6s szarmatamaradviny~k is a
maqvarsag Ssei v o ~ t a k .E~kerobsen meg- igen
hipotetikusad, csak ep
penutalotra, mint lehetosegre.
Az 1970-es evek elejen langolt iel a vita Laszlo Gyula un. "kettos
honfoglalas" elmelete koriil. A pesti 8s szegedi egyetem kivalo tudosai
IBona lstvan 6s Kristo Gyula es mbg tobbenl nem lattak, az6ta sem
IatjAk bizonyitottnak Ldszlo Gyula ismetelten kifeitett, felsorakoztatott
Qtveit. A j61 beidegzodott nezet jegyeben fogjuk 1996-ben unnepelni az
Arpad vezette 895-6s honfoglalas 1100 eves Qviordulojat. Pedig...
11 Marialaki Kiss Laios: Anonvmus es a maavarsaa eredete cimu
1928-ban' megjelent tinulmany$ban foldrajzi Gveinkkel, Anonymus
szekelyeivel meggyozoen bizonyitja, hogy itt a 895-0s honioglalbk magyarul beszeloket talaltak. A vezeto, esetleg m6g torokijl beszB16 reteg
(a kabarok mindepkeppen torok'ul beszeltek) besz&ltek/ rovid idSn beliil
elmagyarosodottJ
Zl Laszlo Gyula mar egy 1944-ben megjelent tanulmanyiban ismerteti azt a megi1gyel6set,hogy az un. avar kori temetok es a honfoglalas
korira teheto leletek kiegeszitik egymast. Mindket leletanyag ielett a
~
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ne ynev anyag magya ij.a~o.Vas es Somogy megye 6-laiison mura! ak, rogy az avar-nor, iemelonoe mog evszaz_aoononat temelnezett
hisonlo aitropologiai jegyeket viselo nepesseg.'
31 Azt pontosan tudjuk, hogy a Tiszantlilon 6s Erdelyben hatalmat
gyakorlo gepidakat a longobard es avar osszefogis 567-ben dontotte
meg. A kovetkez6 evben a longobardok az avarok el61 Ihun tonsszovetseg utodailltaliaba hGz6dnak. Az avarolc el6rik a mai Ausztria Itozepet, az Enns folyot. A rnagyar mesekincs "tril az operencias tengeren is
tui" fordulata megorizte a "tul az ober Ensen" emleket. Az elso ket
hullamban erkezok torok nyelvet beszeltek - a feltetelezesek szerint. A
VII. szazad vegen es a VIII. szaadban kbt ujabb hullarn erkezik kelet
felol, uj leletanyag tunik fel a sirokban, a griff madar es az inda, ezek
az un. griifes-ind6ok. IAz mar egy m h i k problemakor, hogy ezek az
erkezok is ketfele, osszeolvadt nepesseget jelentettek.1 A griffes-indas
leietanyag a V1II.-X: szazad Kazariajanak kultfirijaval mutat parhuzamot, sot meg messzebbre, Belso Azsiaba vezet el bennunket. A griffesindasok mar magyarul beszeltek, nagyobb tomegben voltak, mint a mar
itt talalt torokul beszelok. Ezek emieket is Brzi azbrt helynbvanyagunk.
Bajan, Varkony, etc. Sok-sok - lrisebb turk nepet olvasztott be a magyarsag, ezert vagyunk mi antropologiailag turkok.'
41 Ujabb kutatasokbol kezdjuk megismerni a mai del-oroszorszagi
teruleteken bekovetkez6 VII. szazadi vaitozasokat. lgen egyertelmu,
hogy a Kaukazustol eszakra a VI. szazadban letrejott Turk Birodalom
650 tajan meggyengul. Egyreszt kialakul belole a Kazar Birodalom.
majd harom neptomeg nyugatra vandorol. Cszakabbra hrizodnak az
un. volgai bolgarok. Ezekkel is mennek ugor lmagyarl torzsek. Velulr
fog majd talalkozni Julianus barat az 1230-as eveltben. Atoroktil besz6lolc Aszparuh vezetesevel 679-ben elerik a Dunat es bekoltoznek a
Keletromai birodalomba. Elszlavosodnak, ok alapitjak az elso bolgar
csbzarsagot. A magyarorszagi regeszeti kutatasok igazouik, ho y igazak azok a forr8sok, amelyek kuvrat onogur f e j e d e l e ~negyedik k n a k ,
Kubernek a Pannoniaba valo telepuleseriil szolnak. Ekkortol kezdve
jelennek meg a regeszeti bsatasokban a griffes-indas ovcsatok, diszitesek.
51 A bizanci 6s arab forrasok ebben az idtiben onogoruknak, ungarusoknak, hungarusoknak neveznek egy nepet a d61-orosz teruleteken.
Ezeket az utalasokat Olajps Terezia tarta fel. Igy nevez bennunket
most is a vilag: Hungaria. Erdekes, hogy a kulturcijbban 6sibb ukr6n
nyelv is ugorcinek nevez bennunket.
61 Az ukranok oskronikaja /Nestor kievi szerzetes hasznalja feV is
Qlobb feher ungorokrol lavarkor ma~yarsagal,rnajd fekete ungorokrol
/Alrnos es Arpad magyarjail beszbl.
71 Az, hogy a VII. s z k a d vegan Vlll. s z k a d eiejen Brkez6 magyarul
beszelo avarok rnegerik a honfoglalht, ennek igen sok bizonylt6ka
van. Azt tudjuk, hogy Nagy Karoly Bajorjai 791-ben egy kisebb gyozelmet aratnak az avarok felett. Az is biztos, hogy 795196 forduldjan eljutnak az avarok kaganjanak szekhelybre is, az arany ertbke a szerzett
nagy tomegu kincs miatt Eurdphban esik, de hogy az "avar nepet nern
pusztltonak ki, az biztos. Arra is van adatunk, hogy az avarokat - 81 1

jirlius - "p6nzert szegodott avarok" a bolgarok oldalan harcolnak I.
Nikephorosz bizanci csbzar ellen. Par evvel kesobb egy,pasik forras
p
Krum kant Bizanc ellen.
szerint egy Ugra nevii n ~ segiti
81 A fllolbgiai pontossagarol - nyugodtan mondhatjuk - vilsghires
professzor, Szadeczky Kardoss Samu reszlete bizonyitja, hogy a Nagy
Karoly csapatai altal megvert un. avarsagnak nagy tomegei Blnek a
Karpat-medencbben a 895Bs honfoglalist megelozoen. 01 idBzve irja
ezekrol az "avarokrirl": "....akilr sem bolgar, sem a morva sem pedig a
keleti frank szferiba nem tartoztak a IX. szizad ~ e g 6 n . Hovd
" ~ lettek
ezelc az avarok? Laszlo Gyula un. "kettos honfoglalas" elmelet adja
meg erre a valaszt.
91 A IX. szazad lrhsos forrasokban lgen szegeny. ojabban elokerLult
Nemet Laios keleti frank uralkodo 860. maius 8-an kelt oklevele. melv
'.wangardrum marcha-", magyarok natarvideket emliti. A szovegossze'.
i3ggesoiil az oerirl n , nogy ez a Rohonczi.,Koszeg7 hegyseg v : d e ~ f ' ~
101 Ransan~s11428-14921Beatr:x kiralvne keresere a maovaron torteneterol irt munkajaban egy mind a mai
ismeretlen ior;ast ismertet, me y szer nl a magyaronat a bolgaronka tartja.gzonosnak, s a
honfoglalist II. Benedekpapa idejere 1684-6851teszi"'
111 A XIII. szizad veoenek tort6netiroia. KBzai Simon is eov 700-as
8s egy 872-es /?I n o n ~ ~ ~ l a lemlit.
a s t A .'enyeg az, hogy kenbi. A XIX.
szazao derekan keletkeze! Becs' Kepes Kronina egy 677-es 8s egy
896-0s honfoglalasrol tud."
12.1 Az elso fennrnaradt torteneti munkknk ir6ia. "Anonvmus" a XII.
szizad vegen ketszer :s em 't:, hogy a magyarok'e6 a szknelyek mennek,/50. iej.1 m a i d... szekely kalauzaikka egyin Menmarot e en kezdenek lovaaolnl". Az 51. ieiezetben olvassuk: ' A k:.onfele nemzetekb6l 0 S ~ Z 8 ~ " ~ l e ~ evitezek
Z e t l /ezek szlavok IeherteW Osb; 6s v'tezei
elen harcoyni kezoenen: A szekelyek 6s magyarok sok embed agyon
ny~lazanak."-Az in talalt magyarul besz8l0, veluk szovetsegre IBp6 neoeket h a d maovariai
- keleti szokas szerint - veoek. hatbok orzesb-,
i.e szoritottik. Igy kerulnek a szekelyek el8bb a ;;1ekisegbe - Erdely
kozepere maid kesobb 1x11. sz.1 a hasirk vedelmere. SW, innen a
szekelvseo a t eszak-mezoseoi maavarokkal meoerositve a tatariaras
-tan o;segeket, favanat hoz i t r e . i'szerel l o 1 ~ 6 ~ m e n24-el,
t~n a'pr~t
menten.jZzt, a Dnyeszter part:ag nato nan, ott nehot ,Csoborcsok es
orhelv/.""'
- A 895-6s honfooh16 maovarok nemcsak a szekelveket
szoriiottak a hatarok v6delmer6 hanemUorseg magyar nape s e'nnek
az o s magyarsagnak a eszarmazotta. A neprajz I-domany szamtaan
rokon vonhst tar fel a szekelyek Qs az 6rsBg1ekhagyomanyaban. MQg
nem elBa08 kutatott DQI-Baranvaormansao~neoenek osi volta. IFeher
gyasz e&yl - B;zonyara a oel ter~lcteketmzgsz'a lo Botond torzse el011
s voltan .It talalt magyaron, De Botond torzse enyegeoen felmorzsoodon a torok elleni harcokban. Nemesei Gomorbe, altalaban eszakabbra
h,zootak. Botond torzsenen ~ t o l s otoreoenet ~SzentLaszlo. Korogyl
most szamo jan fel a szerbfk az etn ka; !:sztogat;s nereteben.
E hosszira sneri. t bevezetes ulan kcvetkeznek a demoaralia oizony'tekon arra, hogy h a Karpat-medenceben nagyooo tomigti ncpessegnek ke let1 Qlne a X szazaoban, mlnt anogy ezt e0d.g felr8;elezlak

.

Ha az in tal2,t nbpesseg lorokul beszelt volna, akkor a ma~yaroknoz
csat akozo toronjl beszeo nabaron a XI szazadoan beno.roz0 Jgyancsan torok; besze o oesenyon IOrolt nye vive rehek vo na a 895-0s
honfoalalo maavarsiaot. Csak 6av lehetseoes. hoov a maovarsao eaeszen batyas kralyunkig meghati%ozo szerepet v l g a ~ar<it-meien&ben, soi mea nepessegi kiraizbra kepes nemcsak Moldvaba, hanem
az azota elr~manosodottOltia teriedo Szorenvi bansaoba
<
~ s6i
- - ~ lehetse.
ips, hogy magyar oral dsok Ga,a.ak'utak a ma&, sbi, ozora bansitgokbsn s. Ezt csan egy eros e1n:n-m tuota megtenni. Ez az ern kum a
oriffes-indbok 8s a-895-6s honfoalalo maovarbk
otvoz6deseb61 alakul-,
Latoti ki.
A bizonyltast ket iranybol vegezhetjiik el. A Korabeli forrasolc felhasznalasaval 0s visszakovetkeztetesek segitsegevel. az utobbira azert van
sziikseg, mett igen gyeren maradtakfenn irasosforrasok a 1%. szazadbol. Kesobbi, jobb, reszletesebb forrasok, demograiiai osszefuggesek
ismereteben tudunk visszakovetkeztetni a IX. szazadi helyzetre.
A 895-0s honfoglalo magyarok nbpessegenek nagysagara elfogadhatjuk a legjelesebb arpid-kori kutatonknak, Gyorffy Gyorgynek velemenyet. Ez igy osszegezheto. Szamitasainak alapja Dzsajhani arab
geografus munkaja, melynek szoveget az arab lbn Ruszta es a perzsa
Gardizi orizte meg. A 870 tijar01 szarmazo erlesules szerint a magyarok fejedelme 20 ezer lovassal indul harcba. A katonai kiseret es koznep aranyat mmb, kesobbi forrasok alapjan 1 : 4-hez, illetve 1 : 4,s-hez
allapitja meg. Az etelkozi magyarsag szama igy 100 ezer csaladra, 500
ezer fore tehet6.1g A honfoglalassal egyuttjiro harcok ve~eszteseget
100 ezerre teszi, ami velemenyunk szerint elt0lzott. Igy vegul az alakul
ki, hogy 400 ezer fonyi a megtelepeden magyar nepesseg. Ebbiil kovetkezik, hogy mar kulonosebb bizonyitekok hianyeban az itt talalt turkavar es szlAv nepesseget 200 ezerre becsuli. Igy alakul ki az a vBgs6
eredmeny, hogy a Kirpat-medence nepessege a IX. s z a a d vegon 600
ezerre teheto. Az \Ij demografiai kutatasok fenyeben ez keptelenseg.
A Matyas kiraly korabeli adatok, valamint egy 1494-bol es 1495-bol
fennmaradt kincstari szamadasra epitve, amely tobbek kozijn 247 895
adozo jobbagy portat mutat ki, az tijabb forrbkritikai elvek figyelembevetelevel nyugodtan bllithatjuk, hogy Magyarorsz.5.g nepessege a XV.
szazad vegen nem 3 6s ieI
4 milli6, mint ahogyan Szabo lstvan
vblte. hanem 5 es 5.5 millio' Hoavan is novekedhetett volna a IX.
szizad vegi 600 ezer fonyi nepesse'g'5 6s 5.5 milbra? lit jbnnek az 3:
nemzetkoz k u t a t B ~
eredmenyek. e sosoroan a franca tonenet: demograi~sok,de az angolok, rijabban a nemetek, sot a sokkal szegenyesebo
lorrasanyag oirtokaoan az oroszok s azt allitjan, nogy vegig a kozepkoron - 6t.agat rekntve - csak 1-2 ezrelenes termeszetes szaporodassal
szimolhatunk.
MQa5 ezrelekes termeszetes szaporodas mellett, ami naovobb tkvon
neptdensPg, 100 ev dell ahhoz, hogy egy nepesseg megk"&ttszerezddlor,. Az, amire a m' oregje~nkemleneznek, nogy annyi gyermek maraot
eletben i csalidokban, az csak a XIX. sz6zad veaere, a XX. szizao
e ejere ,e lemzii. Koraoban a termedenyseg egeszei nazassagban to 16
anyanak 8 gyermeket ke letl sz-lni ahnoz, hogy narom eletoe marad~
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on, legzlaos 5 gyermek msgsz.! ese Kelletr ehhoz, hogy Keno megerje
a nazassagno!est. A sziileteskorlarozas eotti doszakoo.' szamtalan
elemzes m ~ n dFranc~aorszagban,- nehany Magyarorszagon is -, megmutatta hoav az anvak 5 as 5.5 avermeket szultek atlaaosan.
Kettonel
"
a.ig 16obei iidtan a csalaook ie n e v e r .
Mar nagyon regen I ~ d j u dnogy
,
nagy ep:dem~an,idonnent fellepd .arvanvon
0-sztitan
E ~ r o o aneoet. Az 1437 es 39 kozotr ousniro p e a s r.
,
az -, n~tarasokszerinl'(m naen negyedin emoen. ~ " r o p anepessegenek az egynegyedet e p ~ s n i t o n aAz u: n-tatisolt arra .s lenyl aer'ierten, noav az eo demiak Ioesl s, nimlo. koleral me let1 volrak allano6an
jelenler6 jawanyos betegsegek florokgyik-diiteria, verhas-dizenteria,
tudobaj - tuberkulozis, tiiusz es mas egyebek.1. lgen gyakori halPoki
bejegyzes: gorcs, epilepszia; vajon mi lehetett?l Tehit nagy volt a halandosag. Ha nagy a halandhag, altkor lass12 a nepessegnoveked6s.
Matyas korinak bizonyithattran 5-5es ibi milli6s nepessege elodeinek
nagy tomegben mar itt kellett elni a IX. szazad vegen.
Sorra vettuk a mindenfele betelepuleseket: besenyok, nernet lovagok,
felvideki 6s erdelyi "szaszok" fokozatosan behlizodo romanok, kunok
es jaszok, a tatarjarb utan megjeleno karpat-ukranok, vagyis ruszinok,
majd szerbek a XV. szAzad mbodik feletol. Igen, de a kiilonbozo
haborirskodasok okozta velvesztes6geket, elstisorban a tatarjiras nepirtasal is iigyelembe kellett venni. Az egy masik problema, hogy Rogerius siralmai alapjan egy kicsit eltljlzottnak veljuk a tatarjaras napesseaveszteseaQt. Ha iaaz lenne, akkor a kismervu" termeszetes szaporo&s mel.et~megnt&ak nem napjun meg a Matyas korabe.' legaaob
5 mil '6s nepesseger. E szimitason, adaton kifejtese nagyobb tan-Imanvr aenve, amit o is ~ e c l e n ~ nMost
k . csan az 6' oemoarafia' nuratasok vegs6 &edmenyet kiianom ismertetni, mely s'zerint mind a honfoglalo magyarok, az iit talalt nepesseg egyarant legalabb fel-iel milliot
ten ki. Az itt talalt nepessegnek is tlilnyomo tobbsege magyar nyelvet
beszelt. Voltak itt del-szlavok, a N a g y - m o ~ Allam
a
alattvaloi Csongradto1 delre, voltak itt fiikent a Marostol delre, b o l g t szlavok, a szlovaksag oseinek egy resze is itt lehetett, bar kes6bb e szlovakshg mind a
K i s - M o ~ aallam teriileterol, mind lengyel foldrdl erositeseket kapott.
Ezek egyuttes letszhma a 100 ezret meghaladhalta, de a 200 ezret
nem erhette el. IDalmaciBban es a Szivatol delre elhelyezkedo howatok nem tartoznak meg bele ebbe a nepessegbell
Erre abbol kovetlteztetunk, hogy e szlav toredekek igen rovid id6 alatt
- a szlovaksag kivetelevel - beolvadtak a magyarsagba. A IX. szazad
vegen itt el6 magyarsagnak legalabb 1 millionak kellett lenni ahhoz,
hogy a tatardblast Wveszelve 4 milliora novekedjen M a t y b idejere.
Termeszetesen ez terrneszetes szaporodas utjan nem kepzelheto el,
csak Ogy, hogy a magyarsag tobb kisebb etnikurnot magaba olvasztott
hesenyok, kunok, jaszok.1. Valoszinu, hogy a bekoltozo romanok, a
szlovakolt egy resze is azok, akik katondskodast vallaltak, felemelkedtek a magyar nemessegbe.
Marjalaki Kiss Lajos utan a sok reszletet feltart Laszlo Gyula "kettos
honfoglalas" elmelete a torteneti demogrifia oldalar6l is igazolast nyert.
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Stalmer lmre (Somogyjad)

Nagy Broekodesse kereslem az Aka06m;al K adc 1984.ben megje.enle!etr MagycrorszBg Tunensleoen m:: :rnak a magyar aliam nialak~.
asaro!. Bana Arlai 8s Gyortfy Gyorgy valaita Qs Kapla az! a feladatot.
nogy lrja meg o rnioen a rnagyarsag iislonenetel, az Al amszawezet
niaaK~las61.A ke! lonenesz 6r:asi i e Keszultseggel, szakma: l ~ d ~ s s a l
rendelnozk, tekinley~nma is loroten, Elohem :s.
Ezek elorebocsatitas~vaihivom fel a figyelmet arra, hogy ebben a
tortenelrni osszegezesben, szinletizAlasban a szerzolc allamis$.gunk Ietrehozasal Geza 6s Szent lstvan muvenek tartjak, ligy ahogy ezt a
hivatalos tortenelrni allaspont szinte dogmakent sugallja, 6s ahogy a
kozielfooas is iav tartia.
Nem &an tnyhane'm a magyar rbnbnelm' szakrooalorn jelentns kepviseloi is nronkainn, a lorrason ezernyi bizonyltekok alagan a rnagyar
a1 am measzervezeset, kiaakul6sa1 miisK800en IU'L~.
Ha val&i megvizsgalja a magyar tortene&ek 18'48, eltitti miveit, 6s
az ligynevezett ugor-torok haborli irodalmat a mlilt szizadban 6s e
szazad kezdeten, akltor Iathatja, hogy a gyokereket a maitort6neimi
szemlelet hivatalossa valasaban Qs gyBzelmeben az ligynevezett finnugor nyelveszeti vita, es a Habsburg-haz erdekeinek ervenyesitese es
ezek gylizelme alapozta meg. Akik oseink eredetbt a szkita, hun, avar,
onugor, turk eiozmenyekben kereste, azok szinte kivetel nelkul arrdl
irnak, hogy a magyarsagnak volt egy dsi allamszervezete, mely a
szteppen Levediaban, Etelkozben esetleg mar elobb kialakult, Qs a
honfoglal~ssaia Kbrpat-medenceben atalakulva diadalmaskodott,
Meg Szegfii Gyula 1917-ben megjelentetett, 8s az indogerman szemleletet sok tekintetben elfogado es figyelembe vevo munkaj5ban A Magyar Allam Qletrajzaban is 5 oldalon keresztul lr err01 az Osi bllamrbl,
ugy mint egy ligynevezett "nomad" allamalakulatr61. Az elmlilt 76 evben
a finnugoros tortenelmi szemlelet teljes diadaianak eredmenyekent
szinte teljesen elveteltek ennek az Osi allamsze~ezetnekmeg a gondolatal is. Mi&? Szeavenleni kellene, hoav ez az allam eredetet Keletro a szk'ta, h ~ n ajar,
,
lurk n0rr.~ezet661,hagyornanyokool hozta?
Avagy mashol ne I keresni a n6rdbsekre a magyarizatokat? Nelan a
marx:sla Ionene.m~szemielel m'alt nem lehereti errol a2 dsi allamszervezetrol lrni es beszelni. rn~velert az allamsze~ezetetnem lehetett
sem raoszolgatartonan, sem ieuda snak oesoro n:, csak valam mis;
nak? Csatchogy sern nyugal e ~ r o p asem a iinn-gor szemlelet;, sem a
marxsla tort6neszen nem t-dtak a sz~veooei.a Kelei E ~ r o o aa. Kozeo
A z s ~ aallamsze~ezodeseket.
~
megfelei6en etkkelni, nem i8mertekfel
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szerepet, jelentoseget, a civiliz6cio fejlUd6se, Eurbpa atalakitasa Qrdekeben. Pedig mar Roma bukhsa is azert kovetkezetl be, mert, gazdasagi, kereskedelmi, katonai, polifikai, kulturalis es egyab okok kovetkezteben a cs8szarsag koraban a keleti regiok fejlodese gyorsabba
nagyobbb valt, mint a Nyugatb. A hatalom sblypontja ezert helyezodott
at Rornab61 Konstantinapolyba, vagyis a Nyugati regiobol a Keleti regioba. A Romai birodalom nyugati resze nem elsosorban a barbar nepek
iamadasainak aldozatakent omlott ossze, hanem azert, mert e regiok
fejlodese elakadt, elmaradt a Keletieketol.
Ennek a legfobb magyarazata az, hogy az bgynevezett viligpiaci
iermekeket az ezzel kapcsolatos kereskedelmet a Keleti regiok uraltak.
Ezert Keleten iotlek letre az eros. feilodokeoes. bi allamszervezetek.
Ide tartozik Biranc, a perzsa szaszaniba allam, & 0rmenY, a Szkita &
Onugor-bolgar, a turk, a k a z b Qs a magyar osi dllam is. A Ill. VIII.
szazad elsosorban Biranc diadal8t hozta, a sztveDDe es az Azsiai 611amok keletkezese 9s valtakozo s ~ k e r eaz
~ V. es X. siazad kozt ervenves-lnek, de utonatas-n rneg evszazaooka ewenyes-l a monr,ol, lalar es
rQszoena roron b roda om a Iamanak s kereiue . A VIII. es X. szazao az
diadalait hozza e reaioban
arab allamok Bllam~Ze~eZBdeS
M van e-,cozben Nyugai E,ropBoan? ~aj1amosan;ag~~nnazt n,nni.
hogy a Romai Brooaom civ.l~zacoseredmenyei novelnez!Qoen e reglok maaasabb dul!:raval. szervezooesso rnnoc ncznofc. mint oe oa-l az
igyne~ezctrbarbir allamon. Csanhogy a R6ma1 1amszervbzensQ~81
sem a Fookoz - l a g e r ny-gal reszen, sem az Atlanti ocean rnolon.
sem a B a t roqonban, som a szarazfooi rerulereden nem I-olin meg
azon a szinvoialon sem civilizalni. szervezni. mint amit a Keleti reaioG
o m az Lgynovezert Qar06r nQpen megielen Rdma b~kasava~ G g a t
EurOpa a Xaosz, a szervezol onsQg a1 aporaba new I,nlncsenek aook.
nincs a keresltedelem meovedve, ionk~emennekaz utak. a vizi kereskeae ern101 e vannan zarv; es orszazadokra van szjnseg, hogy eogol
a !tab.ll neyzelb3 nkevereojonon es v'sszamenjenek a roma nilrlra
es allamszewezes hagyomanyaihoz, a keresztenyseg, a papa segitseoevel. az eovhaz kozremLll(od~s6vel.afeudalis rend kieoitesevel
~
, es iov ~
szerv'ezetl zlamokat hozzanak letra: ~ z e k n e k a zdllamoknak a letrejgiteben jelentos mertekben a Keleti impulzusoknak es az Eszakrol 6s
Keletrol erkezo bavnevezetl barbar n e ~ e kkatona~reteaenelt van donto
szorope. A germ-anonnak, ongooirooknan, n-nonnai avaroknad 6s
nem -10 so sorban a magyaroman. Errol Ny ,gal Europa Qs iorreneszo'
szom alomast nem szerelned 121an'. E ~ r o o aeaves'lL's81 foszcr b rodalmi meretben nem Nagy Karoly, hane;n aji6maban tanult keleti
szarmazaslj hun ~ f i i l akivanta megvalositani, aki nem volt az a barbar
pusztit6, akinek a Nyugat Europai tortenetiras allitja. Priskos retor az
elso olyan tortenetiro, aki nyugati letere tirgyilagos kepet irt le Attilarol,
nagysagarol. A gyoztes Attila nem pusztitotta el Roma viros&t, es nyilvan nem akarta azokat az ertakeltet sem elpusztitani, ami meg ebben
a ltorban hasznos volt. Valamilyen mbdon egyesiteni kivanta a Kelet es
Nyugat erdekeit 6s ebben bizonyara nem csak a Keleti regio nepei es
ezek elitje, hanem a Nyugati vezetok es meg inkabb az bgynevezett
"barbar" germanok voltak a tamogatoi. Nem veletlen, hogy Attilat a
~~
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germanok evszizadok utan is tisztelettel emlegetik. Tudomasul kellene
vennunk, hogy az V.es XI!. szAzad kozott a vilagkereskedelem legertekesebb aruit a damaszkuszi kardokat, acelt, a fliszereket, az arany,
ezSst 8s egyeb Qkszereket, kincseket, a selymet, a dragakoveket, s
lenyegeben az Qlelmiszereket is a Keleti regiok bliltottak eld, 9s a Ikereskedelem hasznat is itt ebben a regioban, a kazarok, az arabok, a
perzsak, ormenyek, bizanciak 8s a sztyeppei nepek foloztek le. Kovetkezeskepp ezekben a regiokban volt egy olyen gazdag reieg, amelyik
jalentos vagyonokat halmozott fel magas kukdrat volt kepes teremteni.
Sajatos civilizacio alakult itt ki, amelynek ertelteit igazan nem ismerjuk,
igy Qrteltelni sem tudjuk. A hatalom gyakorlasanak mintait is a VII1.-X.
szizadban, elsosorban ez a rbgi6 adta Nyugat Europanak, kulonosen
Bizanc. Az Qpitkezesek, a bazilikik, palotik, erodok e regiokban, sokkal nagyobb szimban 9s sokkal magasabb szinvonalon monumentalisabban Qpultek, mint nyugaton. A bizancl udvar pompajat, a nyugati
aliamocskak de meg Nagy Karoly udvara is irigykedve nbzte. Nagy
Karoly epitkezeseihez is a Keleti avar allam kincse kellett, az a 13
szeker arany, amit Avari dinasztiAjat61, vezetoitol elveiiek, elraboltak.
Az avar allamot azzal fejeztek le, es szoritottak kabult allapotba, hogy
megfosztottak vezetoitol, az elitet pusztitottak el, a gazdaskgi erejet.
Ezt nem tudta az avarsag kiheverni, 16nyegQben mindaddig, amig nem
jott Arpad nepe a Karpat medencebe, az avarok hivbara KeletrGI,
felvallalva mindazokat a hagyomanyokat, amik a Karpat-medencbben
az elozo evszazadban megteremtodtek Attila nyoman 9s az avarok
dllamszervezese kovetkezieben. A kronikak valosziniileg forrasailtat innet is eredeztettek as termbszetesen a Keleti turk, szkita hagyomC
nyokboi is, hisz a hun, az avar 8s a magyar allam evezredes gyokerei.
elsosorban Keleti lrinyba terjedtek, hatoltak.
Rz 6si magyar bllam kialakulbsbr6l
Mikor jelent meg a magyarsig allamszelvezo erokent? Vannak-e ennek ketsegtelen bizonyitekai? lgen vannak, 6s megdobbento, hogy
ezeket a bizonyitekokat hivatalos tottenetirasunk mindmhig nem veszi
erdemben fiavelembe. Ketseatelenul hianvoznak a maavar eredeti irasos b'zonyit~on.Nem volrak: maradtanz; allami vezibknen rattara:.
konyvtarai. Sokan epp ezerl monolak err az osi a. amoi 'barbar" allamnat. morl hianvz n az :r8soe isQa.Sainos keves a rovasirasos emlek es
ozed sem a. &mi Ietunk b:zonyiekai: Csan feltetelezn lehet, hogy dsi
IrAsunkdal toriQntek olyan lejegyzesen, amin a dinaszriarn, a dplomac a1 napcsolatokra, a gazdasagra, az a~lamszervezesku~onfelemeqnyilvanulasara bizonvitekokkal szolaalnanak. Nem tudni, hoav ebb81
menny: volt hiszen'am kor GQzaes-lstvan a Kelet: tipusu osi alamunkai
atszewezte, akkor el kellett tiinterno 0s' nultjrink bizonyitekait, e.t[int
irasbeliseaunk is. es a feledes homalviba keriilt
Az ArpG dinasztia 16 iejedelmeinek neve is, azok neve: akik azt az
osi 2 .amor hatekonnya tettek, megszemezteK 9s lobbszor is a t s z e ~ e z -

Ezbrt elsosorban kenytelenek vagyunn idegen lorrason bzony1tena:ra
tamasznodni es a magyar forrasok koz". azokra a nroninanra, amelyek
leirtak 6s' allamunk ioorendszerenek bzonv;tekalt. vezetoinen d:nasztii ; ~ n a k ~ h a ~ ~ o r n ~ n ~ ~ ' t : r n i t oaz
s z a ilam'szerkezetenen
t,
szervezetenok, h:erachlajanak m3nodesenek mechanizmusat.
Rendk'vil lonlos arnit err0 az 6s; a lamro. An0n:m.s. Kezai Smon es
toboi kr6n:kalnk irnak, oe legalabb enny:re fontos amit az 6si legendak
rnegoriztek, akar lstvan kira yrol, akar Gellerirol vagy Cirilrol 8s Melodrol a bizanc' teriles nyorna:rol. Ciril 6s Metod egyarant rnagyar fe:edelrnekliel talalkozott. harcosokkal eav szervezett~allamkeoiiseloivel, as
a legenda ezeket 'a rnagyar vezeidnet annak ellenere, nogy ellensegkent lr:a le oket rneg:s olyannak abrazolja, mint nagyvonalb allamiertikat. akikben van tohrandia. meakrtes. es keoesekaz ideaent brteken
oe&>ln~. Az dsi magyar d1arn"ha~bs.atettenerhet6 az aiallesekben,
Regino evkonyveloen Theotmar Salzb-rgi ersen, a F-ldai evkonyvek
leir'asaiban. reaensburai svab evkonvvekben az Sz.aaileni Qvkonvvekben stb. ~z'ekbena ~ ~ i ~forrasokdan
a t i
brdckes rnoaon az osi rnagyar
&lam Hunn:akent, Avar:akent jelen~nrneg, m ntha az avar allam valojaban ~gazanmeg sem sziint voina.
Ezek a forrasok nemcsak a katonai szervezetiinkrol. a feavelemrol.
6s' takt kannrol, nadfelszerelesdnkrdl adnak kepet, hanern a'plomaci:
ankrol 's. Vajay Szabolcs, Paoanyi Vlkor es masok v;zsgalalai derirettek hi, hogy meg lehet ezeket az ellensegeink dltal irt forrasokat tisztitani az eloiteletektol. 6s ha a sarat letisztitiuk. akkor kiderul. hoav a
rnagyar katonai szervezet hatekonysag2 egy' ;6: mikodo, jo, szerviiett
ailarnot fellete ez, hlszen ezer kilometereker at:velo hadiaratok rnegszervezesenez dio ornaciai elokeszu etenhez rneafe.elo stralbaiara.
takt:kai lepesekre,' szovetsegesenre, szerzBo6sek notesere voll S Z J ~ :
seg. Meg &elett szervezni az utanpollast, a iurkeszonnek elore el6
keiett keszitenie a biztonsagos Otvonalat, hogy ne legyenek csapdak,
6s veoul biztositani kellett a zavartalan visszaterest. Ezeket a had~aralokat "d'plornb~ailag,ka~onailag,gazoasaglag el6 kel.ett keszkeni.'driasi mennyisbgj Iora, nengyere, hadfelszerelesre, ny:.akra. Iandzsakra,
eaveb esznozokre. konnven sza11:tnad tanos 8lelrn;szerekre. a lovassggnak, katonasagnak megfelelo felkeszulesre, gyakorlisra, kikepzesre volt szuksege. Mindezt csak egy jo1 megszervezett allam biztosithattal Mindez a Nyugati forrasokbol igazolhato. Ezekben a forrasokban
is rnegtalalhato sok rnagyar iejedeiem, akiket rexnek hivnak igy Bulcsu
Bogat, Taksony, Tarhos, Lehel, Sur es rnasok nevei. Ibn Hajjan lejegyezte a het vezer nevet is. Erre a forrisra a 70-es evekben talaltak ra.
Az ugynevezett kalandozo hadjiratok atertekelesenek szinte alig van
meg nyoma kozgondolkodasunkban, a hivatalos tortenetirasban Vajay
6s Padanyi Viktor, az emigracio tijrtenetiroinak eziranytj kutatasait meg
a torteneszek sern isrnerik Elkepesztonek tartom, hogy tortenelem
konyveinkben, filmeken sot a legutdbbi idgkben a " kalandozasokrol"
megjelentetett irasokban meg rnindig kizartriagosan 6gy kezelik ezeket
a hadjaratokat, mint a barbarsagunk bizonyitekait, mint ahogyan ellensegeink leirtak es lattatni akartak bennunket. Pedig ha pl. A Sz. Galleni
kalandrol lefejtjiik ezt az ellenseges maizt, aWcor megjelennek elottunk

a vidbm, jokedvU, kedblyes magyarok, akik a bolondos Heribaldnak
bosegesen adnak enni Bs inni, bevonjkk mokaikba, meg az etkezbsi
szunetben is hadi jatekokat jatszanak, jatbkosan dobaloznak, virtuskodnak, de amikor jon a k'irtszo, az elso jelre keszultsegbe vigjak magukat es fegyelmezetten vonulnak el. A bolondos Heribald rnesbje igaz
bizonyitek a magyarsag akkori ailapotarol, ha magyar szemmel szeretettel megfeleld szemlelettel elemezzijk a forrasokat.
Az o s ~magyar dllam letet elsosorban teljesitmenyei mintlsit~k,Qs igazoljak. Normalis esszel felioghatatlan, hogy b~rodalmimeretben hogy
kepes egy nep hirtelen annyl energiat Ietrehozni, amekkorat a magyarok Etelkozben vagy a Karpat-medencdben uralmuk ala fogtak. Bsi forrasaink igy elsosorban a kronikak vllagosan Qs megfelelo terminol6gi.4val beszelnek arrol, hogy a magyarsag Etelkozben allamot szervezett,
orszaaot hozott letre birodaimi meretben. Az orszaa szo is erre bizonyite< hhszenaz ura asool, az orszago Qsbol vagyz<a magyar fejede..
m me tosag tir elnevezesool szarrnaztatnato. A n a terjleter enedbk
kK 2eleoe em vagy a ie.eoelmek torzsszovetsege ,ra I, megnoditott.
hata maba iogorr, ahonner aaokar szeoett, ahol o~zrositortaa kereskedelem zavartalansaoat. a termeles biztonsaaat, az allattenveszt6s. a
idldmiivel6s, az ip$ tevenenysegek reno:& szervezer; rbnaszeret.
An0n:m~S:s megnevezi azokat a tonenelm szemelyisegenet, akinrol a
Bizanci a Nyugati 6s az arab forrasok emlitest tesznek. A kronikbink
szolnak az Etelkozi 6si allamrol bppbgy, mint az Arpad altal szervezett.
8s orokosei altal atszervezett X. szazadi lstvan eloni allam vezettiirtil.
Teljesen egyeterlek Nemeth Gyulaval, aki masokkal egyutt kimutatja az
Arpad dinasziia toroI( eredetu neveit 6s bizonyitja Anonimus "megblzhatosagat". Nem csak az Arpad dinasztia neveivel, hanem az Anonimusnal "kunoknak" nevezen torok nevfi vezerek neveivel. lgaza van
Nemeth GvulAnak amikor azt allitia. hoav ezeket Anonlmus iov nem
tala natta lii, csak 6 s hagyomanyokb6~"~ser
eg irasos, vagy sz6beli
kozlesekbo rneritnene ismereteit. Akar a XI. szazaoban tonent ez, akar
kesobb, Anonimus 6s KQzaihlven meg6riztBk o s ~allamunk jogrendszerenek keleti eiemeit. A "vBr" ioaan intezkedtek. a rokonsaoot
a ver
"~~
szerint; 6apcsolarokat renanivuj fontosnak tartonak de ezek a napcsolalok nem oyan pr'mirlvek, mint am:nek meg ma is Ionenetirasunk oea litia. miveliorzseink a s z t v e ~ ~ evaav
n m&a inkabb a honfoalalas uthn
bialakulrak, megsz:ntek. A iorzsekbgn m6;a sztyeppen se; a tbnyleges verseg' kapcso aton hataroztak meg az ~ralrnirenoszert
Sot mea a nemzetseaekben sem lehettek uralkod6ak a tenvleoes
rononsagi &on, sonkal inkaob a felven rokonsag, a testvbrre fogad%,
a szovetkezes, az eroekek alapjan valo szovetkezes kapcsan alanultak
k~az erbviszonvok. A vbr az emberi testben is szervezo tisalt6 erd, az
allamszelvezetben is ilyen modon jelent meg. EzBrt volt az, hogy a
verszerz6desben a het magyar testverre fogadta egymast, tisszefoiyatta verBt 6s osszekevette azt megfelelo szertartas szerint. Becses BrtBkkent kell kezelni, hogy a kronikak 6si kliamunk unnepi szertartbair61 a
~

~
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fejedelem v&lasztAsr61, a torzsszovetsbg megalakulas8r61 a Szeri orsz~ggyljl4srill6s a k6s6bbi orsz&ggyUl6sriilIs hirt ad, bizonyltva, hogy
a magyarshg parlamentaris hagyomknyai is lstvan eliltt az dsi dllamunk
idejeben keletkeztek. Az osztozkod'&slelrhsa, bizonyR6k rh, hogy A r p ~ d
az akkori europai hagyomanyokkai megegyeztien nem torzseknek
osztja sz6t a Kbrpat-medencet, hanem az uraknak, vagyis a fejedelmeknek, hadvezetoknek, nemzets6gfoknek. Magantulajdont ad, 8s ezt
a foldtulajdont a foldbirtokosok lstvan kir6ly idejen, majd az dgynevezett poganyl8zadhsok idejen is a "verrel szetzett jussnak" Arpad adomanyozasanak tartjik 8s vedik lstvan kiraliyal a Nyugati lovagokkal es
a kereszteny allammal szemben is. t s megkovetelik lstvan utan, hogy
ezt a iussot ismeriek el es adianak irasban biztositekokat.. .ioaaaranciat
arra, Logy ezen ab:nokoson a kereszteny blamban, lstvan atszewezese tan is b'nonolhassak folajeinet, ne lehessen oket kisemmizni. Ezt a
t6ny.eges garancia! malo Andras idejeoen 1063-ban az osgezta leirbsakor kap:ak meg az 0s: oinokoson. Ezt Anonim~s8s Keza kron'kai
egyertelmaen b:zonylt:ak, ha megfe eloen enelmezzuk oket. TarthatatIan az a kr'tika ami az elmjlt :aoszakban kron'kairoinnat Bne 8s amelyben meoorobal'an niteltelenne renni oket azbrt, men osi a l a m ~ n ketezese n& illik finnugor tortenelmi szemleletbe, sem annak marxista
valtozataban, sem a kizirolagossagot va116 kereszteny magyar dllamot
ttjl6rteke16 tortenbszek szemlelet6be. 6si allamunk tagadasa tulajdonkbppen el6szor lstvan " forradalmi" Allam atalakitasaval kezdodott. A
nemesseg megorizte az Arpdd ailamszewezod6st iolytonossiginak tudatat adinasztiaval egyutt. A dinasztia is magat Arpadtirl az 6s1 magyar
dllam honfoglalaskori eredezteti 0s nem a kereszteny allam atszewez6jBtBI GBzat61 8s Istvantdl.

--

Az osi magyar allam teljesitmenyeit 6s lbtezes6t tagadb tort6neszek
ha saiAt
Allltasaikat kriiikailao
,-~
~"vizsoalnik. akkor rA kellene ianniuk. hoov
o i a n teljesltmenyeket mint p 6 l d a ~al hontoglalas csak egy jol szewzzen allamnatalom ~ r a l mrendszer
'
tud v8greha;tani. A honfog.aon 161szamat a tort6nBszek kilonf6le szamitasok aladien 250 ezer 8s 1 milli6
500 ezer kozb teszik. A finnugor szemleletet i i l l o k legtobbje egy6rtelmilen azt vallja, hogy a honfoglal&ssal kerulnek e a magyarok a Karpat-medencebe, ennek megfeleltien Almosnak, t?rpadnak a het vezernek f6I milli6 vagy a k a egy millionil is nagyobb l6lekszamri tomeget
kellett rovid id6 alatt atkoltdztetni Etelkozbdl a Karpat-medencebe. A
krbnikbkra hivatkozva m~ndenkielismeri, hogy ez az 6.tkoltozBs a Kbrpatok higoin keresztul tortent, cszakon a Vereckei szoroson keresztul,
kozepen a Gyergyoi, Olytozi, Eodzai, Gyimesi, Tomosi hAg6kon at, 6s
Delen elsosorban az Al-Dunanal. Jo lenne, ha torten6szeink elmenn6nek Qs meaneznek ezeket a szorosokat. 6s elaondolkozn6nak raita.
h i g y micso"da iegyelemre, dllamszewez6 kLl.tri;ara, ismeretekre. hi:
lyen vezetii kepessbgre volt szukseg 100 ezrek Athozatalahoz ezeken
a nelyeken, a :arhatatlan sz:klak kozott, vad foly6k mellett, vagy ezeken
at. In eozoleg utakat kellett ndsziteni, 6rias: menny:segu szekerekre.
felszereesre volt szukseg, hogy a satranat az Qlelmiszen Qs m:noen
egyebet atnozzanak, felemelkedjenek a sziklabercekre, majd leeresz~
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neojenek Erdely volgyeibe, medencbibe hasonloan nehbz koriilmbnyek
nozorr. Jo ienne na meokerdeznek tort6n6szeink keozett vezbrkari tisztjeinket, katonaindat m i jelenthet 100 ezrek 1000:1500 km tivolsiib
vonulhanak meg~Ze~eZ8S8,
tigy, hogy a szekereken on vannak az
oregek, ott vannak a szii16 anyAk, acsecsem6k 6s a gyerekek, az
asszonyok, mikozben a fbrfiak biztosltjik az el6renyomul8st, a vbdelmet. Vajon milyen m6don szerveztbk meg ezt az utat? Milyen m6don
biztosltottik hogy az bllatallomAny, szarvasmarhkk, juhok, kecskbk,
szarnyasok, sertesek egyutt vonuljanak a csalAdokkal, nemzetsbgekkel?
Gondoljunk bele, hogy mit jelentene akar ma 100 ezrek eikoltoztetbse
tobb sziz kilometerre, biztosltva a megpihenes lehettisbgeit, az Qleimezest, az owosi kezelest, a ruhizkodbt, a tisztalkodest az elet folyamatossbgat, az dllatok eteteset, ellatAs6t, stb. stb. Elkepzelhet6, hogy egy
ilyen atkoltoz6st egy szewezetlen nep, egy primitlv mbg 6skozoss6gi
viszonyok kozt nomadizftlo tarsadalom meg tudott volna szewezni? Ha
igaz az, amit finnugor szeml6letii tort6n6szeink Arpad n6p6nek honfoglalbar6l, annak 16tsz8mar6l allltanak, akkor ezzel egyben azt bizonyltjak, hogy a magyarsag fejlett & ~ ~ a m ~ Z e ~ e Z 9blt,
t b eolyan
n
szervezeti rendben amely p6ldbtlan teljesltmenyre volt kbpes. Termbszetesen
lehetnek mas megoldasok is, tobbek kozott az, hogy Arpad nbpe nem
akkora tomegben ion at a KarpAt-medencbn8s esetleg csak a katanaskodo elem koitozott at EtelkozMI 6s a magyarsag nagy tomegei mar itt
voltak a Karpat-medencbbe. A honfoglalok magas ibtszamAt elstisorban azert kellett megdllapitani milli6hoz kozeli Ibleksz8mban, m e t a
Karpat-medence nem lehetett lakatlan, itt Qvezredek6ta jelent6s IBtszC
mlS neptomegek Bltek 8s lenyegeben mar a R6mai h6dltBs eiiitt kialakultak az allamszewez6d6s feltetelei. kvezredek 6ta iaktak in termel6.
allatteny8szt6, foldmGvel6 6s iparral 6s kereskedeiemmel foglalkozb
lak6k. A KArpAt-medencbben a RClmai dllamon kivtil itt volt Attila hun
birodalmhnak kozpontja es tobb mint 3 b v s z ~ a d o nat itt volt az avar
dllam is. A tortbnelemkutatb a nomadoknak mondott avarokrol az elmolt Bvtizedekben egybrtelmlien bebizonyltotta, hogy nem lehettek nomadok, mert falvakban IaMak, ezres letszamli temetgket tartak fenn 6s
itt Somogyban, Zamardiban mintegy 5-6 ezres temetdjuk talhlhat6. Feltartak DunalSivArosban bs mbutt is az avar teleoulbseket meo8llaoltottAk, hogy az'avar hizak fa Bpletek voltak bs'nagysaguk 8;ete;lkbnt
meg a 100 m2-t is elbrnette. llyen zsAkutcbnak tanom az tigynevezett
veremakasos tdriaka~,iobbek ugyanis azokat a haromszor harmas.
vaav ketszer harmas foldbe mbivfiett vermeket tattihk az
avarok
lak&
~saiGk, ameiyek olaalAban ort ralblhato a kemencb 6s a 4 sarokban
ped:g a tarlo oszlopok nyoma. Csakhwy ezeket a vermeket elstisorban
az6ri B~ltettbka Iakdsokban. mert nem tudt* meaoldani a tuzelbst a
fa ~puletekbentigy, hogy nekeietkezzen a sz;krakTol vagy a lust elvezetestd. tragbdia. Ezbrt a verem mellen is lolylat6dtak az Bpiiletek.
olvan technikival mint amiket niba ma is Erdbliben vaov skanzenekb i n az 6si magyar favizas ~ ~ i i l e t i k nIatunk.
bl
jellemz8:'hogy p6ldAul
a Dunatijvamsi avar telepules feharasakor a falu kozepbn tal6lt 100m2nbl is j6val nagyobb dong011 foldalappal semmit sem tudtak kezdeni a
~
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rbgeszek, mert nem volt ott a verem. Ogy vbltek, hogy ttt csdpl6st,
kulturfdis tev6kenys6geket, gyiilbseket, 6s egyeb kozeieti feladatokat
vegezhettek az avarok 6s ezert dongolhettek le a foldet, Csakho y az
ilyen dbng616s egy-k6t even belSI a fagy, az es6 martalBk.6~8v i l k 6s
eltflnik, ha nem kerul foleje valamifele vediireteg, pl. a fole Bpltett f a h k
vedelme, a leegett hamuja, tormelekei, amik ugyan az Bvezred folyaman elenybsztek, de megvbdtek a dongolt foldet, vagyis ez a nagy
dongolt felulet nem lehetett m6s mint valamifele kozbpulet, egy olyan
Bpulet, amiben nem volt esetleg kemencefutBs. Az avar kutaths sok
olyan eredmenyeircil nincs most m6dom beszelni, amik azt blzonyltjak,
hoov az avar allammal mint a maovar allam eldzm6nv6vel ioalalkoz.a
z:
LL6sz16 Gyula kehds honiogl&s elrn6let6vel sem klvAn& most
ioglalkozni. Egy azonban bizonyos, hogy az avar allam hagyomanyaibbl az 6si maavar allam sokat aweheten, esetlea a 10-9s rendszert, az
onugor szerviiddesnek megfelel6en Qsezt m6glstvAn kirtily szervez6deseben is tetten6rhet:iik bizonyitekkbnt, nisz IstvAn is alkalmazza a
10-9s rendszert, azt rend9.i el, hogy 10 falu Bpltsen egy templomot, s
10 piispliksbget is szervez. Meggyozodesem nogy az avar kutarfis
m6g sok meglepetessel szoIg61 ma;d a szarn-nkra az 6si magyar 611am
vonatkoz8siban is.
Legalabb ennyire fontosnak tartom osi dllamunk bizonylt6kAul azokat
a forresokat alaposan szemrevetelezni, amiket elsfisorban gazdasagi
6s kulturhlis szervezetts6gunkr61az arab forrLok meg6riztek Dzsajhani. Gardbzi
..~
.Ibn
- Ruszta Ibn FadIan s lenveobben lbn Haidan is ide tartozik. 6k idkbpp k&skedelmi kapcsolatda~blItaka magyarokkal 6s iontos bizonvltekokat szolqaltatnak egyreszt, hogy a magyarokkal lehetett
kereskedhi. s voltak olGan aruik amiket cser&e dllltotiak 916, mbr6szt
le is lrtak, hogy fok6pba vezetd rBteg pompa kedvel6, j6 megjelen6sG,
hogy a koznbp ioldmGvel6ssel, allatteny6szt6ssel kezmlivess6ggelfoglalkozik, vAs8mkra jarnak, hirdoltatjhk, adbzasra kenyszerltik a szomszedos szlkv ndpeket, tehat feudaiisztikus jellegG uralmi rendet hoztak
letre, Bobizonyara a kazhr minta szerint. Ezt elstisorban a b i z h i forrasok eriisltik meg. Bolcs Leb cseszhr Qs Konstantin csiszdr is. Az6rt
foglalkoznak a magyarshggal, a turknek nevezett neppel, tijrk szervezeta hadrendjevel, mert hatalmi tenyezdnek ismeri el az ekkor allamma szervez6d6 magyarsigot. 6k adnak hlrt arr61, hogy az a magyar
fejedelem amelyik megszervezte a Don mellett az elsd magyar bllamot,
s r61a Levedianak neveztek el. Ez a vezeto olyan teklntblyes dllamot
hozott letre, hogy a KazAr udvar, hkassagi kapwolatba l6pett vele. Mi
ez ha nem annak bizonyit6ka, hogy Levedin kivul megemlltik A~mos,
AmAd bs roozltik a tizedik szkadi 2llamvezetiik nevelt meaemlitve.
higy ezeket" ie:edelmeknek nevez~ka magyarok bizonybra"a szlav
fordit6 hatasara vole vodbnak" l ~ aafejedelem szot. 6k orz k meg a
bizbnc~keresztelkedbs. 6s t6rltBs els6 bizonvlt6kait. Bulcsu Tormas
herceg 6s Gyula nevet, 6s az elso magyar szavakat is PI: etelkozi, ami
a mAsodlk Allamunk helyszine volt. Nikkthsz Szklerosz az Aldun&ndl
volt kovetsegben a magyar bilam vezet6inel. Arpid fejedelemn6l 6s
KurszBnnBI. Ugyanllyen becses forres Gabriel kovet jelentbse es Szku~
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delem 6s Bog61fejedelem helynevei kozelbben megtalaltam a honfoglalaskori vastermeles ketsegtelen bizonyllekait, a kohbtelepeket, a z
Brclelohelyeket, 8s reszben ezeket fel is tartuk. A fejedelmi helynevek
kornybken Nyugat Magyarorszagon is megtalaltak az osi magyar vastermeles nyomalt, s a helynevek bizonyitotlik, hogy in valoszinflleg a
Kendek majd a Harkak uralmi kozpontja volt. Nem lehetetl veletien,
hogy a vastermel6 kozpontok kozvetlen kozeleben talalhat6 minden
Harka neve: Teteny, Harlta, Bogat, Bulcsu. A Harkak kozul Somogyban
Kal, Bogat es Bulcsu neve talalhato. Vizsgilni kellene, hogy vajon a
tobbi olyan helynevnel ahoi hatalmi kozpontok orszagok vagyis fejedelmi orszagok lehetlek, megtalalhatok-e a vastermeles nyomai. Afejedelmek ugyanis hataimuk megtarthsa Qs gyarapfiasa Qrdekeben eis6sorban vasra volt szuksege ahhoz, hogy novelje vagyona, hogy a szantok
vas eket kapjanak, asot, kapat es egyeb eszkozoket, a szolgaltato
falvak megielelo eszkozokhoz jussanak, tudjanak fegyvereket, verteket. oaizsokat. szerszamokat kbsziteni. hoov
-, erdoket irtsanak. fahizanac acsol:anan, kocsinat keszitsenek, nyergoket, l,akal, ;; csjcsona~,
Iandzsanat, lkarookar, stb. sto. Erdekes modon minden hatalmi kozponroan meatalalnato az 6s vastermeles etezeser oizonv'to he~vnev.heov
~asnegy,szamtaan Vasas. Vasao. Vasvb, ~ o m d r d ,veto, m am&,
Vanes. Kovacs, sio. he ynevek, ame.yek kornyeke egyalla an n ncs
mbg felkutatva, pedig ahogy Somogyban par even belhl30 vasmiives
teleoet
~,~~~talaltunk. uovanliov Pecs kornveken a Zselicben Vonvarcvasnegy kdrny6kin' ~;;rvas;&r
nbrny6k6A Bnar orszig teriilet6h ~ ~ i t i a
v 06ken. Szaoo cs kornyenen, a Gyulak orszagaban Eroelyben, Aitony
orszaoaban a Marosoi alul bizonvara uovancsak meotalalhatb a i osi
vasteyme es bizony:teka. Arpio o&tozk&asa 'oe.8n Geren, nemcsak
a soel atasro rende keztek, hanem a vastermees lehetosegel s ni:nden leieoem~uovar szamara biztosiroh&. 6si al amunknak lealoob
szerne;el' e eme, mindenneppen az vot, hogy a ldfejedelem orsz"ighn
n;v. a loooi 1e:eoelmennek s orszaga' lenerten 8s ezek kozott az orszaaok kozott meufelelii ioarend a l a ~ i a naiakultak ki a kapcsolatok. A
decinlra ;za t alla6vezetesimnoen~eppennoonolta, hogy a nonloglaias uran kozvet en2 keptelenseg len volna a Karpar-medence! i g y Lra.omba logni, hogy egy ember szinte minden leladato! Eroe ~ 6az, Enns
folvoia mTnteavT50Zzer km2-nvi teruleten uralomba f o a i o i a r6szleriu.etek& a
tejeoe meknek'ke e n eljarniun, intezn&n;ik az ura mi
rendszen niep'len~dk,uovaraln, kalonasag~neroekeoen. Anon'mus :s
emliti, hoov a teiedelmek kozt tanacskozasok voltak. a feiedelmeken
n~vLnyf C n a legjelen1osebb katonai vezetdnet a lolejeoeiem :otiszanonment osszehlvla, lorvenynapom voltan es 3-4 even beul a Karpatmedence uralombavetele uian ez az allamszervezet olyan konszolidalt
korulmenyeket teremten, ami lehetove tette a preventiv habordkat, a
diplomaciai kapcsolatok teljes kiepiteset nemcsak Bizanccai, hanem a
Turk allamokkal 8s a Nyugati allamokkal is, A Keleti kapcsoiatokra
bizonyitek, hogy Taksony fejedelem besenyij hercegnot vett felesegul,
de a nyugati udvarok sem csak szerzodesekkel, adofizetessel igazolja
a magyar allam letet 6s erejet, hanem a dinasztikus kapcsolatok Ietesitesevel is. Rendkivul jb lenne, ha ismernenk a hajdani fejedelmek ne~
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ve:t 8s bztosaboan tudnann hogy a fejeoe.mek kozt milyen vBrsBg:,
hazassag~es egyeo kapcsolat aakult ki. A hkzassagokra tooo pelda
van mar a honfoalalb oeiebdl. lenveabben GBza feiedelem hkzasshgaig. Jo lenne b>tosan tidni, hog); Gy vagy k6t IGedelmi dinasnia,
netan tobb is vet6 keden a X. szkzadban a nizAr6lagos haralom megszerzese Brdeneben. A vbgeredmenyl ismeriuk. Az ArpAd dinaszt:a valt
gyoztess8. A Kenoek hamar elvesztettek a versenyl, legkbsbbb a Harnak, a G y J a es Ajlony orszaga veszten. Koppany nem fejedelemkent
marad! a LIlstvannal szemben, nanem mint az Arpad biz tag:a tronoronos a Somoavi Dunatus ,ra. Mar osi dl amunkoan kialanult. hoav a
lejeoelmi troiorokoso~neknercegi orszagreszt junaltan, anol megtihulnanak az alamveze~eslortelyait, katonai nadraratok sze~ezesevel6s
vezetesevel blztak mea oket: es ennek meofeleloen alakult ki roluk az
akarizmat:nus m'tosz.>mi ahatalmi rangleiran egy ket masikat atsegitette. Ezt a te,:esitmenyelvet ebben az dllamsze~ezetbenrendkivjl ko.
mo yan vetrek. A vesztesen a honloglalas u16n is a nalandozo naojaraton veresbge ut6n 's msglwotak Bs k:estek a versenyMl. Csaadjuk,
nemzets6gun esullyeot. GBza fejeoelem idejbn mar a magyars6g zome
ismerte a keresztbny vallast. Kezoetoen Bizanc hatasa a Gorog szerzetesek terltesei erdteliesebbek voltak. A X. szkzad 70-8s Bveire szinte
minden fejelemi udvai az oriodox keleti keresztenyseg fele orientblbdott. Ezzel szemben Geza majd lstvan kulonf6le oltok miatt Roma fele
tekintett, 6s Nyugatrol kert teritBket, mert fontosabbnak tartotta, hogy a
latin nvelvii szerzetesek tdritsenek. IsNan a oaoAtbl kaoion koronht 6s
kordn&bst js a papa neveben latin nyelvd brikwkok ;igeuek el. Bs
a kereszteny szertands szerint koronkzzAK 61 kirallya, szakitva az Bsi
allam szertartasaival. kultriraiaval. haovom&nvaival.~Ettiilkezdve fokozatosan nem csak a i 6si valias hhei,-de n"ldn6sen a nagy egyhizszakadas ,tan a ne eti neresztenyseg vaIa16:t is pog6nynBnt, elensBgk6nr
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Az'utobb iooben ;nag azok a i:nnugor szemlelelet vallo tonenbszek
is kenytelenek feladni a magyarsag nomadizalasaro valoh nezeteiket,
akik mindez:d.%g ezt vallon8k. A tortenelmi folora;z, az ilyen irany0
kutatasok beigazoltan, hogy Magyarorszag sem az avar 'doben, sem a
honioglalas korul sem utana nem volt a kalmas nomadizalasra, egeldva~tasra,nincs Qrte me, celszerLisbge a nagy terjleteken torten6 lege..
tet6sennek. Tobb karral jarna ez, mint haszonna. MBg az ljgynevezert
rideg allattartas s koru menyes, de minden oizonnyal vaamifele o.yan
a.lattenyesztes leheteh ekkor m'nt amilyet ma a Horlobagy kornyekbn
az A~foldontesznek. Csanhoov ebben az :atioen a honioa alas korul az
All61d tobosege mocsaras vol; a szabalyzatlan folyok tob6szor aradtak,
nehezen vonultak le, tele volt az Alfold erdokkel is, a v:zes teruleteken
az dllatok tereloetese meaoldhatatlan feladatot ielentett volna. Hason16kBpp kBpteleEsBgnek t&om a nomadiz6lAst a DunAnthlon. Itt nem
leheten a legelfi Allatokat vonultatni a zold vegetaoi6va1, men a vegethci6 egy iddben jelenik meg bzakon, DBlen. A Dunhntdl val6szln0leg
sokkal erdilsultebb volt mint ma 6s a patakok sekBly medrukben foly297

tak. minden drok kornveke mocsaras volt. tele inoov6nvokkal. lefoivastalan reruletekkel, tavakka.. A szantok eslegeltik-szamkra erdbnet'kellett inani, mowarakat lecsapolni. Ez szervezett munkht igenyelt
m8r osi
. .
allamunk idejen is, m6g inkabb utina.
Minden nep akkor kbpes legjobb eriiit mozg6sitani, fejiodni, civilizC
Ibdni, ha korszeruen szervezett, laktrheiyen rend van, biztositva van a
megfelelii nyugalom, bake, a belsti eroket kordaban tartjak, tow6nyessBg uralkodik, jogrend van, megfelelti vezetes vegzi a szervezbst, h a
kulsti tbmadAsok nem tudjik megakadaiyozni a beisij erok mozgasat.
Az bsi magyar dllam mind a kuisii mind a belso er6k iranyitasara,
szervezesere kepes volt birodaimi meretben, es ezt elsosorban annak
az Bllami vezetesnek koszonhette, annak a dinasztianak amelyik els6
allamunk idej6n fejiddott ki, az Arpad haznak, amely 400 even at kkpes
volt Magyarorszagot Europai nagyhatalommd szervezni. Nem csoda,
ha emiatt az er6 miatt haragudtak rink, irigyeltek bennunket, feltek
ttilPnk ftikepp azok, akiknek err8 okuk is volt.
Ugy velem sokan meg ma is veszelyesnek tartjak a magyarsag szabadsaaszeretetbt. fblnek etttil. oedia a Maovar Allam toieransan. lovag'asan bani nemcsad al amin' be"L a n<mzet:segeivel, hanem mas
modon is bizonyltona Europa szamara, nogy kepes volt olyan feladatok
elvegzes6re, amin tiket mas nemzetek szerencsejiinre nem kelett.
hogy elviseljenek. Vilaghatalmak lendiiletei megtortek a magyar alam
erejen. E1v;selte ez az ere a pusztito kun, tatar, torok, nemet elnyomas
viharait, kBt v:16ghaboru veresegeit, tobb megszailast, legutobb az
Orosz birodalom jusztitbsait. SoEszor megmutitta a magyakag hogy
k6pes megujjulasra, s mert mindmbig van bennunk abbol a2 ertibtil,
ami megtagadon 6si Aliamunkban viragzott ki a legteljesebben as a
term6sMl maradt mindmaig valami....
Ne tagadjuk meg magunkatl

Sebestyen Laszl6 (Budapest)
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eszreha: 6 dvanok enn. Kevosebber, eselleg csak Qrinromooon
szo nek -gyan's a n> fo o es haza m-nkakoan egyarant ooven
ismerlererr neoekrol. llvenkenr Ionent oondolok az illirekre, a ne.tAkra es a kilikra. ~ e s z e mezt azbrt is, me; erdeklodesemnek6s c6lomnak egyenesen a kevesse ismert es ismeneten nepekfelelnek meg.
Kulonosen, hogy ezekrol eppen az tetelezhetij fel, avagy tippenseggel
mar allithato volna is: hogy nepunknek nemcsak rokonai, hanem a k i r
elodei is voltak. Meresznek hato felt6telezessel akar azonos nyelvii
elodeinek is lehetnenek tekinthetok.
A n6oi as nvelvi azonosft&suk feitetelezesevel termeszetesen iaen
visszafogottan '8lnek as elhetnen is ma mBg, ezenban i61orm6n csacaz
smerteresenbo. az adatonool n erezheto nQro6s:g kivannen e jutn', 101enei enne. mea birraoo :s lenetnek, na a novotkezo kroninas QI'rasokra aiapozva vaiasztanek kutatasi iranyt 6s feladatot.
Ta~ih-iUngurusz 18. f a l i d Amikor Hunor n6pe Pannonija tartom&
nvaba erkezett. "lattak, h o w csodalatosan boseqes folvamai vannak
nagy szamoan, son gyhno.%e 8s 06 termese vanannan.az orszhgnak,
Qsaz o nye v:kon/ azaz H ~ n o nepenen
r
a nye.v~nbeszelnen Iaz ottani
,,-y-,".

A masik oelda. Anonvmus 18. folia. Borsod: " Az ott lakok intelmeire
kbz6s elhaiirozassal giepiiakadalyok ernelesere kikulddtt Bonger fia.
Bors "a nagy szamma. osszegyijrott paraszrsaggal a Boldva vize melleh vhrar eoittelett: ezr az a n i . ~Borsodnak h:vta, azerl mivel k csnv
VOI. Bors meg osszeszedre tu&u a lakoson tiait 8s felallitotta a me-;
gyeker a Tatra hegye~n,anan visszaten Arpao vezernez."
M nokB1 nozles szer:nt az BrkezBk - Hunor 9s Aroad neoe - helvoen
lako n6pet talaltak. Az elobbiek a nemzetkozi irodalom szerint is'minden valoszfniiseg szerint szklta-szarmata nepek lehettek. A hunokkal
va16 nyelvi azonossag ez esetben nem lehetne problematikus, ha hiszunk Pr~skosolyan sorainak, hogy a hunokr61 sz6lva 1sm6teitennemcsak szkita nbpnyelvet, de szklta nyelvet is emilt. Igy: "iinyok feltart
karokkal jottek At~llael8 6s tiszteletbre szkita verseket Qneketfek."
Vagy: "Beesteledven az id& Bs elvegezvbn az Qtkezbst,k6t szkftaf6rfiO
jelent meg At~llaelott 8s annak gyiizelmeiriil Qs hadi dolgokrol altaluk
keszftett verseket mondottak." Emlitheto m6g tobb pelda is.
Ami Borsnak Anonymus szerint mqgyarul beszei6 parasztjait ilieti.
azok fokent avarkori n60ek lavarok, maovarow. de Booen korabbi ittiakbk, hunoriak, vagy hunnor eltinienis lebtrek.
R a t e ~ eimmar valasztort remam aitalam ez:deig megismert tenyeire,
elnezest ezen a messzebbi sz6ndbda:mr61 s aruldooo knerden.

..

Ezer-ezerkbtszaz Qv az az id& amelyben a bennunket foglaikoztat6
nepeic feltuntek, illetve tortenelmi szerephez jutottak. Regeszetileg ez a
kor a vaskorral kezdtidik s mivel Irasos forrisok is megvilagltjak a Karpat medence ekkor megismert nepeit, a pozitivista tortenetiras innen,
kb. k.e.: 800-to1 szamitja a torteneti kort, azaltal hogy az ezt megelozat
tortenelem elotti kornak tekinti.
Csak dicserettel lehet szolni a hazai regeszeti feltf Asok gazdag
anyagarol, visszamenoleg egeszen a ti., 5. Qvezredig. A Koros- 6s az
ezt koveto Vinca-kultljra, a rerltor kulonbozo fokozatainak leletegyutteseirol. Bbrczy Zolt5.n kutato erdeme, hogy szhmontartja 8s kozreadja
Fenyes Elek Geografiai szotarhnak olyan adatait, mint a Kdrp6.t medencbbol kiindult nbszidian ljt as soljt hajdanvolt megletet. Tarcal Qs Tokaj
kotnyeken, valamint a Hont megyei Csitar hataraban valosagos koipartelepek szolgaltsttAk az obszidian szerszamoltat. De a Karpat medencen at vezetett a borostyan, a itagylo as a selyem fit. Barczy ismertette
John Dayton tanulrnany&ol a rezkorszak tizenot hazai banyajat, a
nagyszamli okori femfeldolgozo helyeket is.
lgen jo osszefoglalot kapunlc a Magyarorszag Tortenete I. kotetebol
a Karpat medence femkorszaltair61, igy a javarezkor bodrogkereszturi
kultlirajar6l. lnnen mintegy 2 0 0 rezbaitat 6s csakanyt ismerunk. A leletekbol kovetkeztethetoen egy evezreddel megeloztek Europat a szabalyszeril fejlodesben. Nem celunk teljes felsorolbt adni, de kihagyhatatlan az itteni keso razkor emllt6sekor az eddig ismert masfel ezer
peceli telepanyag, vagy Qppen a budakalaszi feltdras, az ottani 439 sir,
de ugyanfigy Alsonemedi 4 0 sirjanak bizonysaga a letelepult parasztok
es pasztor tarsadalom nepenek eleterol, szolcasairbl. Folytatva meg a
regeszek dolglba nemikent t a l h belekontarkodo iskolasszintii felsorolast, szolni kell az elso kelet-europai pasztorolc megjelen6serol az Alfoldon. Ez a folyamat az idoszamitasunk elotti 22. szazadban indul rneg,
mint az eurizsiai sztyeppek nepeinek elso eur6pai jelentosegu vandorlasa 8s szQtszorodha. ~ g ylesznek phztoriorzsek az europai tortenelem elso lo- es szarvasmarha tart6 nepe. Tudunk ket lkereku nagy
lakokocsijaikrC11 is. Elso hullamuk jele a kozepd rezkor vegen, ljjabb
hullamuk a peceli kultlira idejebol ismeretes. Laza telepules teruletult a
Nyirseg es a Maros kozott volt iellelheto. Hogy helysegekben is erzskelhessunk, halomslrjaikra a balmazljjvarosi Karhozotthalom, a ketegyhazai Torokhalom, maid a devavdnyai Barcehalorn kepbben emlekezhetunk. Tudosaink szerint ok hozhattak magukkal az elso haziasitott
lovakat, a viszonylag nagytestu keleteuropai iajtht. A 18.-17, szazadbol
datalhatjuk az els6 l6temetkez6st. E t id6 a kozepso bronzkor.
Az i.e. 11-8. szazad az egesz Karpat medenceben a bronr viragkora.
Europai meretekben is talin ez a leggazdagabb bronzmiivesseg helye.
Kardok, Iandzsak, nyeles kesek, sarlok, tokos baltak, vesok, borotvik.
kulonfele Qkszerek es mas targyak a bizonysag erre.
Feltetlenul ismertetesre v i r meg a korai vaskor regeszeti hagyateka,
kulonosen. hoov reszben az a n e keoviseli
~
minden valoszinilsea szerinl, ameyk le&kent erdenelhet ' e i&ninkoan bennlnner. sigy&en a
nevuk, s norantsem srnereilenek a naza' szak'rooaomban, meg az

uralkodb tori6n6szi felfogas hlvei koreben sem, joliehet ezek nem
eqv6rtelmu"en latiak bennuk a korai vaskor kezdetetol a keleti eredetu"
rigQszeti anyag hagyakozoit.
Nagyallattario. Iotano Bletmodli nepro van szo. K ~ l t t i r a : ~jellemzoje,
k
amelyet mezocsari IkultSra neven tanunk szamon, a lovas, illetve kocs;.
zo Qermodra vallo ofelszere es. Toliik eredhetnem meaencenk elso
vaspengbj0, ne eti kardjai. Tdrgy nagyatek~kparh-zamai l<eler-E~ropa
oe.: fe eben, a Ka"k6z.s v:oeken es KO&-hsiaban ralalnatok mea.
" E
nagyaten fontos e emei Perzsi6:g kovetheton.
A nagyon reszleges regeszeti bernutatasuk uran lassuk, kik :s ok. A
Mapvarorszaq Tonenete az Aliold vasnor' ne~esseaenekleiras&an
pelaasan ideri roluk Herodotos sorait, de merl'nem aonti el, ezek Hekataiosztol szarmaznak-e, nem allithatja egyontetijen, hogy a szkita
vaskor elotti preszkita lakosokkal azonosak Bk.
Tobb magyar szerzo as kutato veiemenye elolt, nezzuk eloszor Herodotos vQlem6ny6t; ahogyan 6 az Alfold 6s talan a DQI-Dunhntriln6pBt
a trak torzsek Qs szokasok leirasa koz6 iktatva emliti: "Mi van orszagukto1 eszakra, mliyen emberek laknak ott, senki sem tudja bizlosan kozvetlen az lsztoszon tSl lak6 nepnek csak a nevet sikerult megtudnom:
szlgunaknak hivjak oket es med viseletben jarnak. Lovaikat ot ujjnyi
szorzet boritja, kicsik, tompeorrriak Bsolyan gyengek, hogy nem birjak
el az embert. Kocsiba fogva azonban igen furgek, ezerl az ottani emberek kocsikkal utaznak. Orszaguk megkozeliti a veneteket az Adria
partjan. Azl mondjkk Mediabol szarmaznak, de hogy hogyan juthattak
Mediaba, el sem tudom kepzelni. A regi idtikben azonban minden lehetseges volt." Ami e tudositAsb61 a valosziniien csak hallom&b61 ismert lofajtat illeti, inkabb elfogadhatjuk a mezdcsati kuitljra szamos
sirjabbl fekarl kistermetu, igenytelen izsiai Iofajta kepet, amelyre iliett
az, hogy hosszfiszoru, de hogy lovast nem birhatotl volna el, meseszehat.
.rlien .~-~..
Magyarorszig foidje a regi gorog irodalom tukreben cimG 1936-ban
PBcsett meaielent irAsAban Borzskk lstvan mar ketseotelennek latia.
nogy ~erodoioslorrasa Hekataios Per:egesis c. m i v e {olt. Ez a ~ r ' $ z :
tus elotti 6. szazaobo valb geografus lakonelyzeteb61 eredoen i61 isrnernette az lsnrosz, a Duna Fekete tenger: vidbket, de Bppeniav a
folone Qszakra elterult teruleteket is. Az iiideieben a 7. sz&ad f&aman kezaenek kialaku ni a Pontus eszaki 6s iyugati panjain a mileiis'
te.epek. 657-oen megaiapit:ak Istrial, tlz evvel kesdbb Olbiat. Gyarmatot alap'tanak meg eboen a szizadoan a Szeret torkolatanai, a ma'
Galacztol nyugatra, Barbosinal. Ennek reven cserekereskedest folytartak az Qszak torzsekke. 5 0 0 korijl a Duna a Szeret tornolataig, sot
azon t:l gorog folyam volt. Ebbol kovetnezoen a Duna es me IeMolyoi
egesz renoszerenek ielras6t Herodotos csak Hakaraios terkepeb61 6s
anhoz iilzott megjegyzese'bol merlthene. lgy ezl a kozles61 :s: ' A Dunatol eszakra az elso n6p az agatnyrsok." Erdelyt ugyanis Szkltiaval a
Szeret vblov~n8s az Oitozi szoroson At vezeto St kototte ossze. Ha
mar az agaihyrsokrol e s'zklla neprol beszb.~nk,hall..k mlt mond rblud
Herodotos: 'Az agathyrsok a legelpuh~ltabbembere<, on nordanak leg-

tobb aranyekszert. Ndkozossegben blnek, hogy irigy testverei legyenek, es mint rokonok, mindnyajan ne irigykedjenek egymisra, s n e
gyulolkodjenek. Egyeb szokasar hasonloka trakokehoi." Kiiionos jellemzes, igen eliit att61, amit altalaban a szkitakr61a legtobb korabeli ir6,
de a kesobbiek is reankhagytak.
EmlRendG, hogy Karl Miillenhofi Deutsche Altertumskunde cimu
1890-ben kiadott munkaianak els6 koteteben Herodotos kulonos teveoesenen tanja, hogy a s'gynneket odarette az lstrostol Qszakra. Eooen
Slraoonra Bplt anny oan, hogy ez Nagy Sanoor lortenetiroit nasznava.
l
lalalt sqynnonat, s
'av Ar stobulost es Patron ost, a K a s ~ t ooelkeletre
i y a n a z t tudja bozontos lovacskair6i, amit Herodotos, sot
t i t?. is, hogy
asszonyaik fiatal koruktol vezetnek, kocsit persze, s kozuliik a jo kocsis
akkor megy ierjhez, amikor akar." Ez a KaukBzus melletti lalcas nern
feltetleniil
- - ~ - mond
- -~~~ ellent a m6doktoI Val6 elvindoriasnak s a Duna-Tisza
kozere valo iej-tasnan, mint e n a k&soob:enben maja 1athatjt.n. Azert
sem, men Henataios eqyeo aoatai s erosit~nazr. Lgysz'ntBn az archeol6a1aileletek is. hoavi'nbo esetbben az eavik
szkita nephul-. nviaati
.
l&&al van dolgunky'
lsmerunk e teruletek kozotti, mondhatni koztes allAspontot, mdgpedig a Kr. u 230-ban szuletett Rhodus Apolloniustol, aki a sigynneket a
Duna deltaiahoz teszi. Araonauticai 4. konvveben elismeroen ir a tehernajova. atjarhalo lszterroi s *e'rasit a 33i9-320. verseben igy vegzi:
,"Mert soha sem lklan meg azelott tenger: na:okai sem a tranonnal
vegyiilt szkitak, sem a sigyinek."
~

~

~

-

M:noenkeppen :deklvankozin haza: m~nkainkboi,a &ellaic nyomioan
Maavarorszaaon cimu rn:veool a szerzo Szaoo M:klos sokret: leirasa
e nTprol.
A~iitasaireszletes kozreadasat ieltetlenul megerdemii. Azzal kezdi,
hogy "az Alfold steppei eredetu" kultOra alakult ki, meiynek etnikuma a
korabban a kimmer torzsszovetseahez tartozo, kesobb szkita haias ala
keriilt irhni sigynnakbol l e a ~eroaotosmunkajAb61 tudjukl es az Bslakossagbol tevodott ossze. IEz6ttal nem ieladatom, hogy az irani eredet
ielteveset vilassarn, kulonosen, hogy ezt Herodotos nem mondja. Csak
BriilhetnBnk, ha az oslakossagrol is mondott volna valamit.1 De idezzuk
tovabb: Az i.e. VI. szizadban a magyarorszagi kora vaskor nemzetkozi
kapcsolatai jelentosen Mviiltek. A Nyugat-Magyarorszagot atszelo "borostyanriton a Balti-tenger partjar01 borostyan, dbl ie161 - sz6~anyosan
- gorog aru 6s az eszakitaliai bronzmfivek termekei jutottak el a Kbrpatrnedencebe... A torteneszelc szarnara "a latohatar kiszelesit6seben
nagy szerepet jatszottak a sigynnak, akiknek regeszeti hagyateka a
Dunantrilon 8s Szlovenikban is megtaliihato." ISzabb ezt ieltehetoen
arra alapozza, hogy Hecataios nyoman Herodolos Ogy tudja, hogy
"ezeknek a sigynneknek aioldje az adriai Enetoi hatarhig terjed.7 lsrnet
Szab6: ok kozvetitettek hazank teriiletere a deli arut s csereben elsosorban lovakat adtak OzleIieieiknek. A korai kelta mllveszet szempontjab61 is erdemes egy pillantist vetni erre az irhni nepre, A ligur sigynna
sz6 - errill mbg sz6lunk - kereskedlit jelent, s ez nyilvin a sigynna
kereskedelern nyugati hatbsugarara vonatkoztathato. Feltehetoieg a

-

sigynnik kozvetitbs6vel kerultek a La Ten milveszet formanyelvebe a
kirnmer-szkita m(iveszeti korbol atvett allatalakok es egyeb diszitomotivumok." crdekes ez a kovetkeztetes, kulonosen, ha e Svajc teruleterijl
szirmazo leletheliyel a keltak bdvebb ismetietese kapcsan beszelnenk.
Mivel ez nem celunk, meg id6 hianyeban sem, a kesobbieltben peldakkal utaihatunk arra, hogy a milveszeti kilejezes otvozod6se a keltak 6s
sigynnek reszerol, megtotienhetett orszagunk teruleten is.
Fontos dllkasa Szabonak az idorendiseg miatt, hogy "a IV. szizad
folyarnan a szkna-sigynna kultirra zavartalanul vir&gzon.", tovabba,
hogy "a Ill. szazadban az Allold nagy "szkita" Isigynnd temetoi rneg
hasznilatban voitak, azonban a tapioszelei temeto legfiatalabb sirja
mar kelta sir, amely nem korabbi i.e. 250-nel. Nagyjibol ez lehet az az
idopont, arnlkor a kelta-sigynna kapcsoiatok kiepultek lrakospalotai sir/,
megkezdodott a ket kuitirra keveredese, amely vegso soron kelta terjeszkedest, hodltast jelentett. A hbditas - legalabbis amennyire ez a
regeszeti lsletekbol kovetkeztetheta - a Dunakanyar iranyaMl indult
meg. Itt helyezkednek az i.e. Ill. szazad elejen kezdodo legnagyobb
kelta temetok IKosd. Szobl es kesobb is az Alfold es az tszaki hegyvidek peremen talilhatok a legtipikusabb, keverek sigynna-kelta temetiik
IRadostyan, Rozvagy, Matraszollos stb.1 Tovabbitottam a szerzd e jobban kelta toftenelmet szolgal6 sorait, hiszen az o KbrpBt-medencei
korszakukat targyalja, am hadd tegyem ide a kesiibbiekben majd al6t6rnasztast kapo ezen tudositasat is: "az A1161don a dak hhditasok, rnajd
az irani jazigok betelepedese nyoman a kelta lakossag felszivodott."
Vagyis a szkita nepek kerekedtek felul, az 6 itteni tort6nelmuk folytat6don.
lsrnerunk elientetes velemenyt a sigynnak eredeterol, sot ugyanannak a szerzonek a milveben is. Barath Tiborrol van sz6. A magyar
nepek ostortenete elso koteteben talaIhat6 egyik vBlernBnye, a 14. oldalon: "Alkalom adtan nevezik oket /a hunokatl a Herodotos altal feljegyzett titokzatos "Sigunnai" neven is, ami szinten oiyan kifejezes, ami
a regi keleten fordui ei6." Nagy kar, hogy a forrast itt nem emiiti, rneti
sokal jelenthetne. Annil is inkabb, meti emiitett kotete 50. oldalAn,
mintha forrasait egyeztetes n6lkuI hasznalta volna, azt irja, hogy a herodotosi sigynnei voltakeppen ciganyokat jelent. Cipruson hallhatta
ugyanis Iamelynek regi neve szerinte Mak-arid, az ottani mak-uraktol,
hogy a sz6 amit kiejt "szigonyl" jelent. Viszont a szigony 6s a szegeny
szo regiesen ejtve slgini-nek sigoninak hangzik." Barath nyilv&nvaloan
sokkal tobbet tud, mint en, de allitasa eiienijrzesekor Herodotosn6l Ciprust Kuprosznak olvashattam, a cigany sz6 pedig a korabeli gorog nyelven sztugan-osznak hangzik 0s sotet szinilt jelent. A gorog nyelvil 6s
gorogijl ir6 Herodotos nem nevezte a sigynnakat szttigan-osznak. Hanem, amit Szabo Miklos emlft, hogy Marseilleben a ligurak sigynnek
hiviik a kereskedfiket, ezt vehette Barith konyv6Ml is, meti ezt 6 is
emiiti.
Feltarallan meg viszonl az eredetuk. Ez Herodo~osszamara is k4tseges volt, mint hallottuk tole: 'azl mond
&ji
Mediabo szarmaznak, de
hogy nogyan julnatta6 MBdiioa, el sem tudom kepzelni. A regi idokben

azonoan minden lenetseges volt." Bennunket persze nkabb az eroekel,
nogvan, mikent 0s mikor ~ t h a h a ke a Karpat meoenceoe. Feltehetoen
egynagyobb n8pmozgas~jovevenyeikent.Magyar torteneszek Dareiosz
i.e. 513-beli, szkitdk elleni hadjaratanak idejere teszik azt a lehetdseget. Regebben kellett azonban lennie, mert az 550-560-ban irb Hekataiosnal olvashatunk mar r6luk.
A med tortenelem valamelyest talin eligazithat bennunket. R6luk az
elso dokumentumok az asszir kiralyok Qvkonyveibolkerultek 816. lnnen
is tudjuk, hogy az asszirok a medek nevet Ill. Salmanasszar egy hadjarata soran, i.e. 835-ben jegyeztek fel. A medek ekkor az,Urmia totol
dalre. Hamadan videken eltek. s ide az i.e. 9. szizadban ~uthattak.A
nyo&z&as ivenbeli hadjaratdn m6d veresegeinek olyan ktasuk volt,
hoav kozG.Gk 6 5 . 0 0 0 foa.vot az eredeti asszir hatar vonalaban a Di.ala
meiiten tele~itettekle. s-helvuket a rhmi n6~ess6afoalalta el a feboldon. ~ u d u n kugyancsa6 medveresegrol egy asszlrTszkTta szovels6ggel
szembeni haborbbol, 653-061. ez ninive' niborb neven s ismeretes.
Eknor bzon otten el a szkltak Medial, s Herodotos szerint az ~ralmuk
alatt is maradt 625-ig.
Tudunk tehat menekulbsre is okot ado nepmozgasokrol. S koztuk
egy igen lenyeges masik atkoltoztetesrol is. Siciliai Diodor emliti i.e.
40-ben iron munkajaban, hogy a szkitak altal meghodRott nepek kozul
sokan Atkoltoztek Szkitiaba, s igy k6t nagy gyarmatositb is tortent:
egylk Moesi.5b61 a Tana IDonl korny6kBre, ezek nepei sauromateknak
neveztettek, kik sok Qv mlilt.5.n elszaporodvan, SzkRiAt prbdalva az
egbsz orszagot pusztasigga tettek. Konkretabban hangzlk enn6l C.
Plinius Secundus, Solinus Bs Diodor egybevag6 kozlese arr61, hogy a
nep szarmaztatba MBdiaboI valo, ahonnan i.e. 6 5 0 korul kerultek el, a
m6d birodalom visszahllitasa Ideieben. Herodotos korhban e n 6 m6a
~
csak a Don v'zbig ell, de i.e. 138:ban mar annyira elszaporodtak, hogy
Pto emaeus szerint az egesz e,ropa 6s azsiai Sznltiat Szarmal'bnak
neveztek.
lgen fontos adatunk van a m L idezett plinius IV. konyvebdl. ThrAcia
lakoi kozott emlit ugyanis a Sztrumon foly6 jobb partjan elo maedusokat. lgaz kozlese iddszimitisunk 40-es, 60-as Qveibol va16, de mbgis
jelzi medek Bszakra hGzasat. A mai Torokorszig teruleterdl, az Urmia
to videkerol nem lehetett oly nagy dolo ide fel elhatolni. Thracia kiilonben Plinus idejeben, i.u. 5 0 tajin, az fgei tenger, a Boszporusz, Moesia Bs a Fekete-tenger kozott terult el. Ugyanitt emlit Plinius, de az
lsztrosz feloli eszaki oldalon getakat es szarmatakat is, megjegyezve,
hogy eszak fe161 Thraciat a Pontosz hataroqa, az lsztrosz torkola!nal.
Megvilagitasul kitilnoek Plinius n6pnev-ismertetesei. A tovabb! teruleteken laknak a szkitak nepes nemzetsAgei, irja, igy a getak, k~keta
romaiak dakoknak neveznek, a szarmatak, a gorogok elnevezeseben
szauromatak, s tobb nep megemlitese u t i n az alanok Qs a roxolanok
suriintelepul6seit emliti.
E nepek, majd a szarmatak 6s jbzok, jazigok bemutatasahoz Iepjunk be Pannonia r6mai korszakaba. Jelkepes, s egyben j61 adatolo
idezet lehet ehhez az elsd romai cs&sz&r, Octavianus Augustus emlbkiratAb61, politikai vdgrendeletbb61 a 35 fejezetbol 6116 hatalmas ankarai

felirat, a Monumenta Ancyranum e szovegrbsze: "A pannoniai torzseket, amelyeket az Bn principitusom e l m a romai n6p sohasem kozelltett meg, Tiberius Nero r6v6n, aki akkor mostohafiam 6s IegAtusom
volt, legytiztem, a r6mai n8p hatalma ala vetettem, 6s llluricum haterait
elobbre vittem, egeszen a Danuvius foly6 partjbig. Mint tudjuk, Augustus i.e. 27401 i.sz. 14-ig uralkodott.
J6I megirt tortenelem a PannoniAB, magyar reszrol is, ha csak Alfijldi
Andrasra, vagy a mi idonkbol T6th Istvanra, avagy Bppen Fitz Jeno
konyvere gondolunk. De hadd szoljak m6g e korbdl a bevezetom szellemeben its szandeka szerint a sigynnek utAn most a hamupipgkbk
mellozottseget ugyancsak peldaz6 rokon vagy akar magyari e16dU nbprlil, a j8shokruI. Ehhez egy ltivhlb Qs mintaszero munkera tAmaszkodhatunk, a GyGrben, 1875-ben publik816 dr. Szombathy lgndc munkajara. Fellogasa szerint s elstirangrian ala is tbmasztja, i,e. 112-t61 i.sz.
378-ig tarta fel jasz korszakkent a magyar nbp tori6nelmBt. Metanaszta,
azaz elszakadt, koltozott jelz6t kaptak gorog tort6nBszekttil azok a jaszok, akik i.e, 35 Qs 32 kozon Ietesltett6k, a Dontbl kiindulva Tisza
manti hazijukat, amely fenn is maradt 37849, hogy azutan reszdvb
valjon a hun birodalomnak. Alfoldi Andras e soraival azt ugyancsak
megerositi: A Duna-Tisza kozen, le az Oltig s szarmata jazigok laknak.
A ket nep koltozese egyuttesen is ment, s Karpat-medencei tortbnelmuk egyiitt is zajlott. A jelent6sebb erejU 6s nepess6gu" szarmatbkrol
ezrittal nem is igen sz61nBk, noha a jhszokkal egy kategbriaba tartoznak vizsga16d&sunk szelleme, s targya szerint, de id6 hiiny$ban is ez
masun lktszik dlszerGnek.
Ptolemaeus pontos fokbeosztttsokkal is Blva jeloli meg jaszfoldi, jazigia Kbrg&t-medencei hatarait, sot tizennyolc j b z vArost is felsorol. Idorend en kulonben a tiszai haza tort6neti korszakai lgy kovetkeznek:
honalapiths kuzdelmei 1i.e. 35-801, a d8k 6s markomann h h r r i k 1801801, a honrendezbs 1180-3331, maid a szolgaJaszok l i z a d b a nyom6n az 911, ami hanyatl.5~1333-3701.
A tengermellbki jeszok tortenelme i.e. 112-ben nyllt meg a orogok
6s r6matak szAm8ra. Kijziiliik a Don keleti partjan maradtakat$omponius Mela mar nem jazignak l a jasz tobbessz8ma1, hanem jazamatai
qbsz-mat&/ nbven nevezi. A szauromata Szombathy szerint IAndszAs
medet jelent. Najon talan szCr6 medet, mint a jdsz tobbek, rigy a
szerz6 szerint is ijbzt?/
Egy nyelvi emleket emlitenem kell mbg, Megorizte Ammianus Marcellinus, s meglep6 m6don tovhbbadta az eur6pai tort6n8szek sz&m&ra
Gibbon. Hogy a magyar tortbneszek mi& hallgatjtik el, mBg talelgatni
sem tudom 6s klvhnom. Arr61 van sz6, hogy Constantius cs&sz&r13373611 359-ben pannoniai korritjan Acimincumnttl l a mai Kamenicz, a
Duna-Drava tal8lkozAsAn6VfoldshncotAsatvan, egy magasabb toltbsre
rakatta trbnsz6kbt s beszbdet int6zett az ott osszegyulekezett szolgajAszokhoz. A beszed hallatan a tomeg koziil valaki iszonyb dtihre fakadva, sarujit a csAszari tr6nszbkhez hajltvhn marha, marha sz6kat ki81tott. Constantius megr6mulve elszaladt, tr6niht az arany vankossal
egyutt a felduhodott tijmeg szetszaggatta, mikozben z&zlot is ragadva

a csaszarra tortelc Persze nagy megtorlL kovette az esembnyt. Viszont Marcellinus csatakialtaskent orizte meg a marha, marha szitkolodast. Kire, kire bizom, hogy e szo mit jelent, de azl is, hogy a ma
hasznalatos atv~ttQrtelmematt kiiltotta-e a haragra gerjedt jasz atyafi.
Rirma sorsa egyebkent itt dolt el Pannbniaban -16 memento ma is -,
val6jiban mar az Innen szirmaz6 katonacshzarok b~rodalmikuzdelme
miatt is. lgen jellemzoen Ammianus Marcellinus tapintott ra a vilsagfolyamat f8okAra: hatArsoromp6ink felnyiltak, 6s a barbar fold t3gy ontotte
magab61 a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tuzes szikrhkat." Jottek, megerkeztek a hunok...

Mit tudhatunk biztosan a honfogls4askorl konyharol?
A regeszeti leletek fontos nyomravezeto irany fel6 mutatnak. A IX. es
X. szAzadbeli honfoglalis kori sirokban tobb alkalommal bogracsokat
vagy felffiggesztheto ustszerli femedenyeket talaltak,
A honfoglalok tehat eelszeretettel hasznaltak a bogracsot, vagyis eloszeretettel foztek. Mit ftiztelc a bogracsban? Az alapanyagokra viszonylag konnyeden kovetkeztethetiink. A honfoglalbk egyreszt bllattenyesztessel foglalkoztak. Foleg szawasmarhat, lovat 8s birkat tenyesztettek. masreszt foldmuvel~sselis foglalkoztak. B~jzat,arpat, kolest,
rozst 4s zabot termeltek. A gobonafe18kbol kenyeret, langall6szerd lepenyt sutottek es k b a t foztek. Zoldsegeket es gyiimolcsoket is fogyasztottak.
A r6mai kori feljegyzesek megemlitik, hogy Kr.u. a Ill. es IV. szazadban Pannoniaban a legkedveltebb zoldseglele a kaposzta volt. A kaposzta utan nagyon kedveltek mbg a repit, a ceklat, az uborkat, a
hagymit, a fokhagymat, a tokot 6s egyes salataleleket., ,
A kedvelt gyumolcsolt lkozill a feljegyzesek megeml~t~k
az almht, a
kortet, a szilvat, a barackot 6s a cseresznyet. Szolot is termeltek,
amelybol kivalb borokat keszitettek.
A kesobbi nepvandorl6sok, majd a hun 6s avar hoditasok nem valtoztanak meg a Karpatmedenceben termelt gabonak, zoldsegek es gyumolcsok osszetetelet. Tehat a honfoglal6knak a foldmuvelessel foglalltozo resze ugyanrigy termelte tovabb mindazokat a gabonakat, zoldsegeket 6s gyumolcsoket, amelyeknek a nagy reszet mar korabbi
szallAshelyein is ismerte 8s termesztette.
A Kbrpatmedence gazdag volt erdokben es vizekben, tehat vad es
ha1 is bdven kerulhetett a bogricsba (ugyanrigy gombak 6s vadgyurnolcsok).
Milyen mas aalpanyagokat hasznaltak mdg?
Eldszor Is termeszetesen a tejtermdkeket. A modern Qtkez6stortbneti
kutatok egyertelmiien elfogadjak, hogy a ma hasznhlatos tejtermekek
nagy reszet a kozhp-azsiai lovas es allattenyesztij nepek fedeztbk fel
as allitottAk eliiszor el6 (yoghurtot, ayramot, kefirt, kumiszt es kulonfele
sajtokat). A honfoglalb magyarok tehat minden bizonnyal tobb fajta
tejtermeket keszitettek es fogyasztottak.
A bogrdcsba kerulo alapanyagok nagy reszet tehat eelg pontosan
ismerjuk. A kerdes: hogyan izesitettelc a honfoglalok ezeket az alapanyagokat?
Minden bizonnyal hasznaltak illatos friss as szaritott fuveket, mint a
kakukkfuvet, a borsfuvet, a csombort 8s a tarkonyt. Egyes francia kutatok rigy tartjik peldaul, hogy a tarkony a honfoglalo magyarokkal kerult
Europaba.
A honfoglalas eltitti korokban b'seink kozeli kapcsolatban alltak keletdzsiai (kinai), kozbp-Azsiai (turk), arab es bizinci kereskedokkel. Tliliilc
szereztek be a tropusi fuszereket. Az egyik legkedveltebb fiiszeruk a
bors lehetett ("magyar bors"), mint ezt nagyon sok honfoglalas kori
szemelynev is bizonyitja.
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Egy gyorsan mozg6 lovasnbpnek elelem tarlalbnonra v o l ~szunsbge.
Egyes Blelmszereket as alapanyagodat rehat ranosltani kelleh.
A noraoeli szokason szerint 161ea szarltassa . lusrol6ssel. aszalAssal
6s savanyii&sal tan6sitortan. A-h~sokatfiistoltbk es szbrhohak. A
ielen s z b a d elejen a horlobagyi cs:kosok mbg az 6s; modon tan6sitoti6k a hust. A hust eltiszor is-vekony, hossiuk&s szeletekre vagtak,
maid s6ztak
Qs
forro vlzben kiftiztek. A kihdlt ftitt hust kifordltott
suba~~~-kon a napon megszari6hak. ~ z u t a nvaszonlar'sznyinba ten6k 6s nuzatos, szeles, nJvos helyen tkroltak. Ez voh a larisznyas hjs, amelyo61
gulyasos 6s porkoltes Qieleket is ftiztek.
Nemcsak a husokat, de egyes tejtermekeket is fusto16ssel is tartosltonak. 10 eg a sajtot 8s a 1:rot.
Somogyban p810ad1mbg ma is a ijstoh rljrot az egyik egos bb somogy, Bte nek taniak e hagyomanyokat 6r26 Drava-menrt la vakban.
A t:r6t sz6r116ssal is lan6si1ottdk. Az 1988-as :og.r expedicionk e g y i ~
leaerdekesebo aasnron6m:a' ielfedezese e cs-ro vo 1, vaqv.s a napon
- 8 -
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~
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~

Az cszad-r'bet' iennsikon 6 o ,ogurok, an knen a nepzen8,e a eg<o.
zelebb Al. a magyar nepzenehez, a lljrot megl6z1<Qs a napon niszarilj5k. Az lgy kesziten csur6 h6napokig is elall.
Tudjuk, hogy gyakran bogracsot hasznaltak, tehat eloszeretettel foztek.
Kutatasainn szerinr az okorban Bs a kora-kozepkorban Eurizsiit ket
n3lonbbzd clvi ;zaciora lehetett lelosztani, amelyet a sjtes-f6zbs: el;arasok kiilonbozte~tekmeg:

Tbvol-KelettBI Kozep.Azs'aig, egeszen a Fenere tengerig a n:.onfe e
nemzeti konyhakat idleg a itizes: el;Arhsok jellemezten.
A 1 6 ~ 6 rov'd
s
vaav nosszu leben tonent. Hossz: leben rermeszetesen
a l e G s e s etelek~'fozt6k. rovid lbben pedig a pori(oltes, gdzolt vagy
parolt Qteleket. A porkolAs kulonben nem m h , mint egy rovid l6ben
p6rolt Bs "elftitt" leves. A klnai, a mongol, a tibeti es a kozep-&siai
torok nepek legkedvencebb Qtelei mindig is a ton, parolt 6s a pbrkoltes
szerd etelek voltak.

A Fekete tengerlol nyugatra egbszen az Atlanti oceanig a nemzeti
konyhakat inkkbb a k'u1onboz6 sutbsi elj6rAsok jellemeztbk: nyllt tdzon
valo siitbs, roston sutes, nyarson sutes, kemenceben sOt8s.
A gorog, r6mai 6kor legkedvencebb Bteleit siitottQk. Lucullus, aki
Krisztus eltitt Julius Caesar ideieben elt, nemcsak hlres hadvezer, de
tal6n
lakom6inak
.-. -. . mbo
. - = hlresebb lnvenc 6s aasztronbmus volt. FBnvIIzti
~
,
~
a ibnypontja a trojai iult f a 1 6 " ~ ~ n e v e z e s i i ~ k 8 s z lvolt.
~ n yEgy eg&z
sertest mwtoltottek hurkhval, kolbAsszal, csirkbkkel, kacsakkal, fAc6nokkal. fenk5rio6kkal 6s szalonk~kkal.maid friss tbszthval bevontdk 6s
~~

~

~

Eurkzsia kbt gasztronbmiai civilizbi6ja ma is 16tezik
-Kelet Azsiaban 8s Kozep Azsiaban tovabbra is jobban kedvelik a
kiilonbaz6 ftizbsi, parolasi 8s porkolesi eljirasokat,
-amlg Nyugat Eurbpaban inkabb a'ltii1onfBle sijtesi eljarasok a legnbpszerobbek.
Termbszetesen ez nem azt jelenti, hogy Keleten nem hasznaijak a
sutesi eljhrasokat (pekingi kacsa, sarban sult kinai "koldus csirke", kuIonf8le kebabok es nyarsonsultek nem hiiba vaitak hiressb), Qsnyugaton nem kedvelik a fozott Qs porkolt kulonlegessegeket (olasz fotl tesztak, francia raguk, ir Wrkoltek, fott nemet hurkak, virslik 6s hllsok).
Kelet Bs nyugat gasztronomiai elvilasztasa a ket kiilonbozo konyhafilozbfia legjellenz6bb tendenciainak kulonboziiseget mutatja.
A ldzes es a sutes civilizacioja nemcsak &el gasztronomai enekrend
szerint valaszua ken8 EurizsAt ke.et~Qs nyugati civ;l'zbiora, hanem
k6t kulonboz6vilagn6zetre Bpulii filozofia 8s villasrendszer szerint is.
A keleti civilizhcio a fozes civilizaci6ja; tobb fajta kulonbozo "alapanyag" Qs kiilonbozo filozofiai iranyzat harmoniaianak a megval6sitasisC
ra ep"ul.
A Yin Bs Yang filozofia a ieketet 4s a feheret, a jot es a rosszat
szeretne egy egymast kiegeszito harm6niiba hozni. Toleransan elfogadva, hogy a Yin es Yang szimbolika szerint a fekete nem teljesen
fekete, mert mindig van benne egy kis feh4r is, 9s a feher nem teljesen
fehbr, men van benne egy kis fekete is. Ugyanllgy a jo nem teljesen jo,
merl van benne egy his rossz is, 6s a rossz nem teljesen rossz, mert
van benne egv kis io is.
Az Azsiai s~nhnizmus,a shintoizmus, a taoizmus, a hinduizmus es a
buddhizmus ezt a Yin 6s Yang filoz6fiai iranyzatot kepviseli.
A nyugati civilizacio a sutes civilizacioja a rendelkezesre 9116 "alapanyagot", f1loz6fiaiiranyzatot izesebbe, jobba Qstokeletesebbe akarja
valtoztatni. In nem az egymast kiegeszito harmhiat keresik, hanem az
egymast kizar6 tokeletess6get. A feketet, a feheret, a jot 6s a rosszat
nem akarjak harmoniaba hozni, hanem afeketet fehbrre, a rosszat j o v i
probalj5.k htformAlni.
Az iszlam, a zsid6 6s kereszteny vallb ezt a tok6letesseget keres6
filozofiai iranyzatot kepviseli.

A honfoglalBs korl magyar konyha:
a f6zBs 6s a "pentaton" kharmonia konyhaja
A honfoglalhs kori magyar konyha a fozes vagy a siites civiliziciojinak a konyhaja volt-e?
A valasz eqvertelmli: a maqvar
konyha a fazes civilizbidianak a
-.
konvhaia volt:.
~'r~g'dszeti,
embertani, szellemi 8s targyi neprajzi kutatbok eredm6nyai a Keleti gyokerek felb mutatnak.
Kodkly Zoitan bs Bart6k BQlakutatasai mhr rninden ketseget kizkr6an
megvilagitott&, hogy a magyar nepzene gyokerei a kozep-Azsiai zenei
kultllrakhoz kotidnek.

KBsBbb Du Yaxiong es Zhang Re: a joguroknal kutattak a nyolcvanas
Qvekben.A k6t kutato a kovetkeztik6ppen jellemz: a jogur Bs a magyar
nepda~okkozel~llorokon szerkezet6t:
- pentaton, ez az ot alaphangra epul, nem ligy, mint a mas eur6pai
nepzenbk, beleertve a f:nnt is, amelyek het alaphangra ep~lnek,
- kvintvaltos Qs ereszkedti dalamu.
- a vegzodbsel(, m:nt a magyar, a jogur, a torok 8s a mongo1 nbpdalokban a sljlytalan reszekre esnek.
- a da lam is sljlvlalanul Ieiez6d.k be.
- a ritmus a jogur zeneban, mint a magyarban eltibb rovid aztan
hosszabb.
A klnai zenetudomhny szerint nbgyfele alappentaton rendszer lbtezik
-kinai
-mongo1
-tibeti 6s
dtorok.
A magyar as a jogur nepzenet egyarant az ut6bbi csopoltba soroljek
be. NBpmeseink mondavilaga 6s n6prnilv~szetunkszlnes formaszimbolikaja szinten a kozep-izsiai turk-torok gyokerekhez vezetnek vissza.
A tulipanos 6s a dupla r6zsks motlvumok szin- 6s formaszimbolik6ja a
keleti filozdfi8k Qltekvilagat vetik vissza
- ugyanrigy az Bleifa jelkeprendszerbn keresztul
- mint az ellentetekre Qpu16 harm6nia keresBs szimbolikaian keresztui.
Ha tehat a szellemi 6s targyl neprajzunk Brtekei kozepazsiai gyokerakhez nyfilnak vissza, a konyhank osi gyokerei szinten csalc keleti
ltultrirak fozescivilizaciojahozvezethetnek vissza.
Bogrics 4s a & m i n Btelildozatok filoz6flhja
A legojabb kutatesaink eredmenyeit ktivetve ma mar bizonyosan blllthatjuk, hogy a honfoglalhs kori magyar konyhat eeltisorban a bogr6.mban ftitt levesek, kasak Bs pbrkoltes Btelek lellemeztek.
A bogracsban k6sziilt Btelek eldszeretete valbszinilleg az k s i a i sbm i n dldozatok harmonia filoz6fihjaMl fejlddott ki.
Az izsiai saman aldozatok alapelve a kovetkezli vok:
- a navenyi Bs az allati eredetil BI6viIhg harm6nia;lAnak az egyeztet6so,
- a nkgy alapelemmel, a tuuel, a vizzel, a levegdvel es a folddel.
A IelAldozott allatok hlisat ezert apr6 darabokra vagt&, nogy a legtokeletesebben euvesltsek a szinlen aor6ra vau011 zolds8oekkel. uvii-.
molcsokkel 6s magokkal.
A n6gy alapelemet a bogracsban fortyog6 viz, a lobog6 tllz, a gdzolgti
parik, amelyek osszevegyiiltek a levegtivel, 6s a foldet jelkBpez6 s6
harmbniga valbltotta meg.
Nem vdletlen, hogy az egyik legelsti sziberiai hun sziklarajz, amely
Kr.e. a Ill. vagy a IV. szaadban k6sziilhetett, egy hatalmas ustszerll
bogricsot bbrizoi, amely mellett egy szarvasagancs fejdlszes ember
611, aki rninden bizonnyal a SbmBn, aki az Aldozati Btelt k6sziti. A bog-
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racs korul kulonfele allatok (szawasok, sza~asmarhak,lovak), novenyek 8s fak vannak rajzolva, jelezve valosziniileg az alapanyagok eredetet, amelyekbol az aldozati etel kesziitt.
Az elso legfontosabb aldozati etelek a guly~sszeriilevesek lehettek,
amelyekbdl aztan kesiibb kialakuttak a rovidlevii porkoltek.
A voroshagyma lz- 6s szimbolika vilaga
Milyen ize leneten a honloglalas Kor; leveseknen 6s pbrkolteknek?
FeltetelezhetB, hoov az iznarmonia ltialakulasaban a vorosnaovma
-, lontos szerepet jatszhtott.
A voroshagyma kozep-asiai eredetii, ahonnan elterjedt Kinaba. Indiiba, Kozel-Keletre Qs Eurbpiba. 6seink tehat mar nagyon koran
megismerhettek a voroshagymit.
A voroshagyma a siman etelaldozatokban nagyon fontos szerepet
jatszott, mivel belsii jelkeprendszere
- az Blet harmoniijat 8s s Ojjaszuietest
- a megtisztulAst,
- az lstenhez va16 kiizeledest
- Qs a siminrevul6s fokozatos es rateges haladasat jelkepezi.
Az osszevagotl hrisokat tehat elsosorban az aprora vagott voroshagymavalfozlek vagy piritottak ossze, es kedvuk 6s lehetose iik sze
rint houaf8ztek zijldshgeket, szaraz t6sztit &s tejtermbkeket. tesites:
re fiileg s6t, illetve fuveket, fokhagymat hasznalhanak, amelyet kaposztalevelbe vagy vekonyra sodort tesztAba csavartak.
A jogur 9s az ujgur konyhaban a voroshagymas hussal toltott Qtelek
ma is meg nagy szerepet~jatszanak(csiicsur. szamsza, manta).
A toltott kaposzta eredete tehat nem teltetlenul a torok hodoltsagi
idokre vezetheto vissza, amint azt sok magyar kutato gondolja, hanem
visszameav idoben es terben sokkal messzebbre, a kozap-Azsiai tiirk
kuttOrk6r&ig.
A honfoglalas kori magyar konyhat tehit a kovetkezokeppen jellemezhetjuk:
boaracsban fott hossz0- vaav rovidlevu Btelek
- apro darabokra vagott husoi; voroshagyma, zoldsbgen, gyumb csok
vagy szarazresztak (tarhonya) vagy tejtermekek osszef6zbse
-ftiveKkel, meuel, savanyiton zolds@ekkel, rirka esetben borssal va16 izesitbse.
Milyen alapizek jellenezhettbk a bogracsban kBsziilt fozteket?
A honfoglaias kori magyar konyha a fijzes civiliz&ciojanaka konyhaja
volt, tehat az alapanyagok 8s az izek harmonihjat kereste.
Az izsiai konyhak ot alapizt kulonboztetnek meg: az bdeset, a savanya, a sost, a keseriit Qs a csipost.
A gasztron6miai tokbletessbg csak az ot alaplz egymast kiegeszitii
harmoniajh keresztul valosithato meg.
Kereste-e a honfoglalo magyarok konyhija az ot alaplz harmoniijat?
A honfoglalb kori magyar konyha az h i a i harmonia filozbfia iz Qrtekeire Qpiitt, tehat joggal felt6telezhetjuk, hogy az ot alapiz megval6sltasa szerepet j&szhatott az alapanyagok kiv6Iaszfisaban.
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A honfoglal6 magyar konyhanak lehetett tehit egg 'pentaton" iz harmon~aja.
Az etelekhez friss vizet, kumiszt, kefirt, fliteakat 8s kiveteles alkalmakkor bort fogyasztottak.
A bor szavunk kulonben szlnten a kozep-izsiai gyokerekhez vlsz
vissza. Etimoliigiai jelentese a sziildle forrhanak feheres-szurke habszlnere utal.
Dietetikai szempontb61 a honfoglalaskori magya! konyha eg6szsegesnek mondhatb, mert megtalalta a sziiks4ges fizlolog~a~
harmhiat
a hljsok, a zoldsegek 6s az italok koz0tt.A hcnfogialas kori magyar
konyha tehit gasztron6miai szempontbol fejlettnek tekinthetij, mert elsosorban a fozessel megvaloslthato lzharm6niara Bpult.
A korabeli eur6pai konvhhk qasztronomia 8s izharmonia szempontjkbol sokkal elmaradottabb k e ~ imutattak.
t
- E16sz6r is sutesi eljarasokat kedveltek. A sutessel nem lehet olyan
tokeleles izharm6niAt l61rehozni, mint a 16zessel (nyilt langon a hljsokat
legtobbszor jol meg is Qgettek).
- Termeszetesen f6ztek is, de a ftizesben legtobbszor nem az lzharmon~atkerestek.
A feljegyzesek szerint a X.-XI. szizadbeii europai arisztokrata 6s feledelmi konyhakban a lehetti legnagyobb mennyis6g13, kljlonbozd fajtajlj ffiszert fBztek bele a leveses etelekbe, hogy lgy fejezzek ki rangjukat
6s gazdasagukat (ebben az idtjben gyakran a bors ara az arany araval
vetekedett).
Az ilyen fajta, rangot es gazdagsagot kommunikalb ftizteket, tehat
nem az izharmonia, hanem az izzlirzavar jellemezte. VQgui is a nagy
menny~segukulonfele ffiszer elnyomott minden termeszetes kt, 6s
csak egy fanyar, csiptis, monoton lz dominalt.
Az ljgynevezett "barbar" magyarok konyhhja tehat gasztronomiai
szempontbl sokkal magasabbrenda es sokkal civilizaltabb volt, mint a
korabeli nyugat-eur6pai konyhak.
Ebben az idoben az igazi "barb% konyhak a nyugat-europaikonyhik
voltak.
~~
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A magyar konyha hld-szerepe Qs joviibeli lehet6sQgei
Az evszAzadok soran term6szeresen a magyar konyha 6talakul16s alkalmazkodott az eLropa nbmyozethez Hatottak r6 a szomsz6d n6pek konyh616s Nyusat E u r 6 ~ akonynalecnn~ka6s konyhad~vaqa651 gydkerelt azonban m ndm6ig
~aval6;ibana magyar konyha egy hdat k6pez az k i a i gasztron6mla1hagyomhyon es az eur6pa' gasztron6mia hagyomdnyok kdzon Ez az osszokot6
nld-szereo k6oezi a mawar konvha oredetisea61 6s loafiibo vonb6l a mds
~antasz~nus
gaszlron6miai 6s kommunkacib ehot6s6geket re11 magaban e
hio.szerep markeing 6s ruriszukai lolnaszn6lBsa. A mag~jiulbmagyar gaszbon"mia mnntalva a7 el enthtek harm6niiiira hoOld dsi haavomanvat tbk6lste--.. ....., - -. .- - - iegi nyugati gasztro
EZ az lit lehetne a maavar
az litia.
-. -aasztrondmia .iUv6i6nek
.
Ezon az 13lonj . 5 ~ aviilhama a magyar gaszbon6mia Magyarorsz6g arculathnak
poz t'v o.emive, vonzo, rokonszenvet 6s bar6L5Agot kivatb 6rtenr6vb

Magyar Kalman (Kaposvar)
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z elLiz6 eltiadasainkb61 kiderult, hogy Somogyv5.ron foldvt, udvarhfiz, valarnint Szent lstvbn kori egyhfizak (Szent Gyorgy,
Szent Peter) Alltak, temetdkkel, illetdleg faluszerd telepuldsekkel.
1000 utan idekeriilt a megyekozpont ispansagi szekhelye 6s a fdesperesseoi szekhelv is.
NvrvivBn ilvahrnindsQoben
a meove eovik leofontosabb
" -~~~~ teleoul6se.
,
..,
litcsorn6pontja 6s g&d&bgi kozpoiija isw;ohl
Somoav rnepve n6vad6 Itozpontj81, Somogyvdn a Szent Lbszl6 &Hal
kibocshtiit loci-es ala~lt6lev61urbsk6nt. azaz vbroskdnt emllti. 1210ben in Gpido symigiensi, majd 1224-ben civitas seu o idurn castri
Syrnigiensis. 1410-bencivitas regalis Somoghwar, vagyis R i r ~vbros.
~~i
A XI. szazadban az i s ~ d nvhrhoz,
i
a castrdmhoz tanoz6 civitas (azaz
a XII. szbad kozep61&. a v t h o z tartozo vdros) rnellen it-, visar-.
vhmhely volt. A Somogyvdrhoz vezetd ,takrbl. Igy a lontos hao:ur gar n b : szakaszhr61 10554x51 t ~ d u n kadatokat. Ekkor emlitik a kiraly alral
eladomanyozon k01onb6z6 v6mreszeit. Az egykori hidlirzok, a vhmosok
Hidas nevU te.epulbs6nek a teriilete az breglan felB es6 reszen, mig az
el.enkez6 oldalon, Vamos fele is az egynori varnbrzok telepulese
lehe'
tett. Ugyanakkor Somogyvar rin. als6$acar61 is tudunk.
1091-ig a korai sornogyvAri vdros foldesura m6g a kiraly volt, kozvetleniil. 1091-ben adta At a kkgyurasdga ala tanozo francia eredetd,
bencBs aphtsagnak a telepulbst. (S lgy a megy6sispan helyett az apdtshgot lllette a kfilonbozd urber szolg8ltat~s.)
A lakokr61, az tin. kirdlyi vendegekrtil (hospesekrtil) 1272-MI is adatok szerepelnek. Ez a ftikeppen sztil6mdvel6 VendBg, azaz hospes-reteg legkes6bb a XI. szizadt61 jelent rneg.
A hospeseket a kirily ekkor kotelezi a Szent Marton napi egy nehezBknek, azaz ot denarnak a somogyvari apatnak va16 megfizet(ls6re.
1278-ban is penzben fizettek a terragiurnot. TehAt at 1091-es urbs,
majd civitas es oppidium hospes lak6i felett - a Szent Lbsz16 1619 rendelkezes Brtelm6ben - a foldesriri jogkort a Kupavthegyen alapftott
Szent Egyed, Peter 6s Pbl tiszteletere szentelt, francia eredetd szerzetesekkel benepesltett bences apatsbg gyakorolta.
A vhrosi lakbk, (mint azt a Somogyvaron is a kereszttilvezet6 ED-i
kereskedelmi, illettileg hadirit, valamint a Boglarlelle-PBntekhely, at
Oszlophn-Szerdahely (?), valarnint a KapoSvdr-Szerdahelyis tantisltotta), Blenk osszekottet6st. 1llet6legkereskedelm~kapcsolatot tartottak.
~

ElsCisorban a szolomavel6s, a bortermeles, iletoleg a zarandoklas reven. Tudjuk, hogy Sornogyvar borai F e h e ~ a r o nkeresztul rneg tavolabbra
Budara 6s Szeoedre is eliutottak.
- ... Eszteroomba.
,~~~Az eurooai.
~ ~ m e ~ o r s z ~ ~ ' , " f r a n c a o8s
r s ol
z aas;orszagi
~i
zarandoklatba a S&"I
Eqvea es Szent Lhszlo erenlydk, valam nl a Szent M klos e s Szent
Jzkab kultuszt~ravakreven kabcsolodtak be. Ezt a kaocsolbdist er6sllerie, nogy a XIII:kzazaa: franc:a szerzetesek elten ezapatsAgban, akik
nozveter, osszekottetesl tariohak a Foldkoz: ienger me eki Sa:nt Gilles
apatsaggal.
Cppen ezeri nem rneglepo, hogy a XIV. szazadban teljes Ietszamtj,
igen fejlett varos~szervezet Ietezett. (Mblyusz Elemer szerint a kereskedelmi szempontbol jelentAktelen, tehit az orszighatirttrl vagy fontos
kereskedelrni &to1 thvol fekvo mez6varosi helyek kozul Somogyvar rendelkezen a legfejlettebb varosi sze~ezettel.)Viligosan latjuk azonban,
hogy a XI-XIII. szazadban ~geniserds kereskedelmi osszekottetese es
nemzetkdzi zarandokfoylrna volt. Vagy,is jelentos virossa va16 fejlodQs6nek rnegvoltak az rpad k o r ~alapja~,sot vQlernBnyunkszerint az
alapveto kriteriumai is.
~

~
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b J FranolBk 6s tin. Latlnik Somogyban
A ~on6neliforrasok a somogyl 1ranc:a kapcsolatokrol 1091-ben, a aomogyvar Szent Egyea apatsag a apitasarol, a del-francla, Sa nt-G..es-I
szerzetesek oekoltozeserol szo tad eloszor. Ha azonban a va on-lranciik, az ijn. Latini (Olaszi) reteg rnegietet vizsgaljuk, akkor Somogy
rnegyeben is taialunk kozepkori francia-vallon telepuieseket, Csankinal
szerepel egy Olaszfalu (1403, 14931, valarnint a m t 1346-ban emlitett
villa Olazteluk. Az el6bbi Szigetvar vidkken, Viszlo tajhn, ah01 ma is
ismeri egy Szent Egyed telepules, az utobbl Boldogasszonyfalva 8s
Szent Laszlo videken, vagyis a rnai Baranyaban volt. Mivel PQcskornyeken, de altalaban Baranyaban egy j61 keltezheto vallon-francia (Latini, Olaszi) tornbot tudunk azonositani, igy a kijzepkori Somogy D-i,
vagyis Baranya felb eso peremenel lev6 kbt telepulest is, ehhez a
XI-XIII. szazadi reteghez lehet kotni. Vagyis ezek is az Arpad-kori DeIDunantljl vallon-francia tornbjehez tartoztak.
A somogyi kozepkori szolovidek Nagybereny kornyekere es6 telepulese a Gan, GAn(y), Gam, Gaan, arnely mhr 1138-ban szerepelt. Az
Esztergornban 8s Lipto rnegyeben a kozhpkorban megl8v6 Ghan, Gejan, Gyan, Gean, Gaan, Jaan, Gan, Gyhan nevek vallonoke. A Gylys
(Geies), Geletus, Gyletus. (Gerletus). Gylys, Glis, Ghele vallon nevek,
azaz Egyed francla rnegfeleliije, Gilies helyett szerepeltek. A Somogyvartol ket-h6rom km-re DK-felb lev6 mai Gilla pedig a kozepkorban
Gellye, Gyllye volt.
Ezek rnellett, ha a somogyl patrociniumok, szentek neveit is vizsgaljuk, a franciakkal, illetiileg a latinokkal hozhato kapcsolatba Szent
Anyos, Apollintis es Szent Egyed titulus. Marcali rnezdvarosaban
1455-ben szerepel a Szent Anninus, vagyis a Szent Anyos tiszteletere
szentelt plebaniai-egyhk. Somogyvar egy-egy Arpid-kori templom
Apolllnaris, illettileg Szent Egyed tiszteletere volt szentelve. Nagyon
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fontos, hogy 1390-ben IX. Bonifsc papa a Szent Egyed tiszteletere
szentelt babocsai parochialis eavhknak bucsut is enoeddlvez. Az
1442-ben is em.:teh p16biniaegy6aznak 1501-ben a ~ z e r i~i
~ 01th-h
rat is ismerjuk. Ezenn;vill Balini SBnoor emllteit egy elpuszlult nozbpkor; somoav' Seztnegyed f a l ~is,
l amely a Sz:qetvAr nornybki, az olaszfalui 1vaoc.a mellette-lev6) Szent Eaveddel Gonos.
A & n o g y v a r Szeni ~ ~ o l l i n aegyhiz
~s
pedig el6szor 1184-1188
kozdtt iunin fel. 1230-banp eoaniatemplom. Gyorffy szerint Ravennabol
fahol 1001-ben a maavar eavh6zsze~ezetiobi aiaok6 letetele tortent)
a pogany balvanyok eoonsenek, Szent ~ ~ o l l i n a > s n aaz
n erekly6jei
Somogyvarra hoztak. A kora' alaplt6st esetleg az is igazo ni Ihtszik.
hoav 7226-28-ban a vesz~remi~ u s p o ka Szent-Eaved monostor mellen:'nagy ia.uoan lev6 egyhizat,' mint sa:br tula;do&t koverelte v:ssza.
Maga a patroc:nium persze - tobbek kozott - a VII. szkadi bourges-i
piispokot is ranarhar:e, s lgy a bekolroz6 'degenek, a hospesen esetleges 'Yrancias" vonalht is jelezn6. Val6szin0, hogy egy, a monostor kozelbben lev6 nagyobb. XI-XVI. s z k a d i telepulBs hAromhaj6s templomhval lehet azonositani.
SomogyvAron Szent Lbsz16 1091-es oklevele szerint - Magyarorszao "eov~kleael6kelEbb vbrosaban (urbs)" allt Szent Eoved bhcsdiar6hely*e. Ciint G ~ fillal~s
S bences apaisbgi, a Szent ~ ~ 6s
@ pete;-~al
d
tlszteletere szentek k~raly~
monostor. Ugvanakkor a t6 e 100 km-re lev6
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kozpontj&an is volt egy Szent Egyed tisztdet6re dedikalt bfics0jar&hely, illet6leg egyhk. SomogyvArr61 a hadidton Segesden vagy a m i sik fiton Kaposvhron, KadarkOton, Nagyatadon keresztul lehetetl elBrni
a Driva, rinya rev- Bs ~ c s o m 6 p o n t j ~BaMcsht.
t,
Amin keresztul ment
a PBcs-Velence-Ausztriafel6 tart6 NyK-i irinyh, a r6gi r6mai nyomvonalon halad6 hn. tranzitfit. Ezen a tavolabbi Verona, Milan6 9s afrancia
Alpok, sot DBI-Franciaorszag is elbrhet6 volt. Az Arpad-korban a Budar6I Sz6kesfeh6~aron-K6roshegyen keresztul Somogyvarra, Segesdre
vezetii utakr61, hadihtrol Qrhett6kel a DQlvidBket, How6torszAgot. Igy
ZAgrBbot Qs DalmAci&t, Babocsa Drkva-menti vizifitj8n DK-fele a Dun6t, Belgridot is megkozelithettbk.
cJ A Somogyv$ri b e n d s ap&tsBg alapftesa
Az
alaoit6levelet
Ldszlb kiralv 1191-ben adta ki Odilo Saint-Gille-i aoit
~,-.~~

~

~

~

6s Teuzo papai legatus jelenieteben. ~"michot(Somogyvdrt), ~ a ~ ) ; a r orszio eavik IeaelBkelBbb vbrosat hat faluval, szolaakkal 6s terulettel,
romsz6z Galad szolgaval' 6s sz&z fegyveres jobbfiggyal rendelte a
monostor ala. Ebben szerepelt az is, hoay a monostor apatia Blete
vQ06lo enoedelmess6aael iartozik a Fl&us volaveben ievb Szent
~ g j i d ( ~ a h t ~ : l l monostor
es)
apatjbnak. Ez az anyamonostorhoz va16
alarendeltseg', kapcsolatlartasi viszony 1417-ig iennmaradt. A p6pBk
1001-1266 kozotl hatszot is emlitik

d

A monostor ;oga..as8t tek'ntve felemas helyzetoe k9rL.t: sem k'ralyi
kegyurasbg, sern a phspaki ;oghatosag a101 nem v o n t a ~6:. Szent LaszI6 uavanis az alaa;lhkor mar "elhideaiili" Il.Orban papato1,
. . . Sa'ntG'les
fdkggyuratdl.
'
Ezzel az alapitassal a Saint-Gilles-i anyaapatsag legnagyobb 6s iegtekintelyesebb leanyapitsaga Somogyvar lett. Az 1091-es aiapitasnhl
Odilo Saint-Gilies-i apattal tobb francia is rbszt vett. Peter prbpost az
elsii apa, de idekeriilt Rostagnus, Poitou Peter grammaticus, Ug6 fia
Daniel, BernAt, Amarik fia.
Az alapft6 level megeriisit8~4biilkiderui, ho y tobb mint szaz esztendeig a somogyvari kolostorban csak franci* fltek, illet61eg olyan szerzetesek, akik Saint-Gilles-ben voltak noviciusok. S rninden egyh&i
iigyben a Saint-Gilles-i apht aal tartoztak.
Somogyvhron mindenesetre a magyar kozepkor egyik igen jelentiis
kulturelis es egyh&zi kozpontja Bpiilt fei (kiilon szerzetesi iskoiival).
Val6szln[lleg ekkortajt kerulhetnek ide a hospes telepulesek is, akiknek a megnevezese a korai varosi szetvezetet sejteti: civibus seu hospitibus de Somogyvar, s az "in civtate seu opido castri Symidiensi"
megjeloles civtaskdnt, illetoleg oppidumkent tiinteti fel SomogyvAtt.
Az apatsig 1224-161 a Dunantul egyik legfontosabb jogi kapviselet6t
Iktta el hiteles helykhnt. Egy 1390-bol szarmaZ6 oklevel teljes QpsBgben Brizte ,meg pecs6tjet. A pecsbt korirata: S. Capituli Monasterii
Sancti Egidii do Symygio. Beiiil: tonzurAs fe'0, vallan atveten ruhkzatu
szerzetes (Szent Egyed?) arccal eiiire fordu va, kbt kezet kitbrja, eliitte
cimerpajzs, melyet k6t kisebb alak6 szerzetes tart. Fejetiil balra holdsarl6, jobbra csillag. A forrasok, de elsfisorban a regbszeti kutatesok
alaoian - hitelesen rekonstruAlhatiuk - a torok iddben elpusztult - spatsAgot, amely Somogy varmegye 8156, in. ispansag: kozponrjaban, egy
3,3 h -nyi, Kupavar nevl honfoglalaskorifdldvarban al I.
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A ben&s apitseg a rt5geszetI kutatisok alapjin
A Kupavarhegyen lev6 regeszeti maradvinyokat Bakay Kornel tarta
fel szerinte a monostor templomb.t: az 57 rn hosszu, 24,5 m szbles,
herom haps, harom apszisos bazilikat - az alapiths, azaz 1091 thjan lombard mintara mar feleaitettek. Az eoulet ialai? klvul-belui lizenak
tagohak. Ny-gati ket szakaszat az oida i a akn61 kes6bbi (XIII. szizadi)
- fa1 valasztja el a templom ter816, ahol 1095-1130 kozon Szent Laszlo
kiravunk elso lemetkez6 nelve lehetett. Maid
. ;tt helveztek el measzentelt ereklyet IS egy teglalap ilak6 sirban.
A homlokzati tornyai kozotl nyitott eidcsarnok lehetett. A templom
nyugati homlokzatan as a deli oldalan egy-egy Iepcsozetes belletll,
oszlopak nelkijli kapuzat maradvanya szarmaz~ka korai Qpitest szakaszbbl.
A XII. sz&ad vegeiele atepltettek a templomot. Az eredetileg k6kvC
derekbiil epitett falazatot teglafalak valtottak fel. A szentelyek belsejeben oaus soicaturn. kal6sszerii Baiteszeti technikaval e~itkeztek.A felmen6'ialak~tep~leikbveko616s hzszintes sorokoan eihelyezett tBg16kbdl ranta~.A falmag zuzott n6b61 kesz;lt es nagyon szilard habarcssal
kotottek ossze (falvastagsag- 135-165 cm). A bazllikaban 12 ielp:..eres
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6s 12 belso tart6pillerre nehezedett a tet6 Qs a hajbeiv&laszt6 falak
sulya. A gorogkereszt alakhak az elso, a tegiaiap alakliak a kesobbi,
XII. szkadi Bpltesi periodushoz tartoznak.
A korai romhnkori padozatot a XV. sz6zadban lesiillyesaett6k 6s
negyszegietes meszk6lapokkal fedtbk le. A templomot fekete, fehQr 6s
piros szinii fresko diszltette. A hajbkat famennyezettel hidaltak At 9s a
f6hajb kb. 17 m magas lehetett.
A XII. szizad vegefelb Qpithettek az Bszalti mellekhajbhoz a n6gyzetes, aiacsonyabb padioszlnt0 meli6kteret, amely sekrestye vagy khptaIan-terem lehetett.
Az eszaki oldalon lev6 25x233 m2 alapteruletl7. a XIIi. sz6zadban
d61-francia mintara Qpult kolostor~pulet(alatta kordbbi periodusok nyomival) egy negyzet alaph udvatt (quadratlira) - kozepen ciszternevai vesz korul. A bences regula szerint Bpult koiostorazhrny legalabb 18-20
szerzetes 9s a hozzAjuk tart026 vilhgi es szolgaszemelyzet szhmera
elegendij alapterulettel rendelkezik. A tempiomot 6s a kolostort g6tikus
(XIV. szizadi), majd reneszansz (XV. sz6zad meeodik feie) stllusban is
atbpitett6k. Kulon sincrendszer, majd legklvlll szbles (1,s-2 m) t6glavarfalak vbdtek. Klvulebb voltak a gazdasagi Bs mas Bpuletek is.
Magat61 BnetGdik, hogy a templom beisliben, s klvule is jellegzetes
Ny-K-i tt~joi&slikozepkori slrok (kb. 250-300) keriiltek 916.
Somogyvarnak ergyebkent m6g ot temploma, temetlije 6s ossariuma
is volt. A kulonboz6, tabb ezerre tehet6 Qrtekes leletanyag: keremia,
sirmell&klet, fegyveranyag, stb. kozul a faragott k6anyag emelhet6 ki,
amelyben a francib hatas kozvetlenul is lem6rhet6. Az a francib hat&, amely 1230 korul is oiyan jelenttis, hogy Albericus Trois-Fontainesi szerzetes irja. "hogy ebben az id6ben is tobbnyire francihkat vesznek
fel". Ekkortajt az egyhizi, a luturgikus, a zenei, az irodalmi, az BpitBszeti Qsaltaleban a kulturAlis, mljveszi, francia kapcsolatok magyarorszAgi
Qrielliie.
lnn'en s7Arrnaz 6 a megye leggazdagabb (kb. 900 db) dlszesen faragon XI-XiII. sz&ad: k(ieml66e.

BJ Segesd a ttirt6netlBs a r6g6szeti forriisok alapjen
Kutatasaink vegsli f6zisaban tigy Breuuk, hogy viiagosan megrajzolhat6 mar Segesd kozpont Arpad-kori kdpe. Ebb61 kiderul, hogy Segesd a honfoglai8stbl a kozepkoron kereszttil - igen fontos utak csomopontjakent is szerepelt. Mellette, a X. sz6zad els6 fslbben telepulhetett le
Bogit honfoglaib vezer illetoleg magyar torzsf6.
A magyar Ailamsze~ezQsutAn pedig a ves~premipuspokseghez
tartoz6 segesdi fliesperesseg szbkhelye. Hercegi, kiralyi, kirAlyn6i ispinsagi kozpontl1193-ban emlltik e16szor Sequest, majd, az ArpAd- 6s
kozbpkorban Segest, SegOsd. Segesd neven. Az is kiderult, hogy az
Aranybulia mozgalmat kovetden az 1222. jhiius6ban az orszag fontos
reszbnek a jovedelme a k6t kirAlyn6t iilene meg. II. Endre p8ldbl feles&g6nek, JolantAnak

adja hozomanyba delvideki. On. szlavoniai (a mai Jugoszlaviaban Ievd,
Zagrab tagabb videkere eso) terulete, tobb megyevel, koztuk Somoggyal egyun!
A torteneti adatok meg azt is biztosan tukrozik, hogy ehhez a birtokrendszerhez tartozik az lin. segesdi mmitatus, vagyis a kiralynei varmegye. Ez, a tobbelc szhmara rejtelyes segesdi szervezet a tatarjaras
elott, IV. Bela kiraly occsenek, Kalman szlav6n hercegnek a kezeben
volt. VBgsosoron azonban IV. Bela kiraly 1241, a tatarjaras utin ujitja
meg a segesdi varmegye szervezetet! Ekkortol szerepel, mint kiralyi.
kiralynbi megye, elen az ispannal, az On. comessel.
Vilagosan kovetheto az Is, hogy a segesdi uradalom illetoleg megye
a XIII. szAzad misodik fel6tol kerul kiralynei kezbe. Segesden a kiralynei varmegye kozpontjaban szekel egeszen 1395-ig mar a kiralyno
udvartartasa is.
Emek a segesdi kralynei varmegyenen, urada m: szewezelnek lermeszelesen - a toboi leud6.i~szervezetnoz nason.oan - megle e 6, 101
oevalt 'felepitmBnyei" rendszere is elez'k.

A segesdl kirilyi, kirilynbi ~Armegyeszervezet:
CIBn az ispannal, illetoleg annak helyettesbvel, az alispannal. Tudunk
az udvartarth tobbi tisztsegvlselojerd, az udvarbirorol, a tarnokmesterrol, a foetekfogorol, a kiralynei protonotariusrol es mas Segesddel
kapcsolatban - eddig nem emlltett szemelyrol. Ebben a szervezetben
kulonleges es igen fontos szerepet kapott a kiralynet koronhzo veszpremi puspok, a kirilyne mindenkori kancellarjal
A segesdi kiralyi, kiralynei uradalom a varmegye szervezetet, birtokait, 6s az fin. szolgaltato telepuleseinek a Iancolatat szinten jo1 ismerjuk! Megallapitast nyert az is, hogy az hrpad-korban tobb, mint felsz5.z
falu, birtok tartozhatott h o u a ! Ebbol a Kaposmenti Kiralynei birtokok
tombje latszik az egyik IegkorAbbinak. Azutan az EK-i reszen, KulsoSomogyban Nagybereny videke alkotta a masik fontos birtoktombot.
(Talan ehhez sorolhato a ma is jeles szoloterrneib: videk. Koroshegy
varuradalma isl) Mig Somogyvir videken Osztopan, Kolked volt a harmadik kiralynbi birlokegysbg. Negyedikkant szerepeltek a nyugati, a
Zalkban, illetoleg a Nagykanizsa kornyekere eso teruletek. Az otodik
volt kozvetlenul a Drava melleki Barcs kornyeki tomb. A hatodik pedig
a tole Qszakabbra lev6 Kalmancsa es Szigetvar kornyeken terult el. A
hetediknek veheto kozvetlenijl a Seuesd szomszbds&aabatartozb, Nagyatadlo. delre as de ne.etre lavo,.a;ota elp~sztult~e;zren~e,valam nt
a ma is etezo ket Laood. Atao. Olvos. Szzioas, Bolnar 8s Szob o nok.
Ide tartoznak a mai Veszprem megyebe (az egykori Zalaba) eso
hires Kalvolgyi kiralynei borado telepulesek is, Blen a mai K6vauodrssell
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A segesdi kirhlyi, kirelynbl udvarhiz, megerdsltett kozpont
Arpaa-hazi kiralya nn ezenet a tar6r:aras Kovelnezteoen meggyengilr
8s megrilk-It - Segesdhez :anozo telepulesexet, (reszben lavo i iold-

:

roli) Nyugat-Europa orszigaib.51 erkezo Un. hospes (vendeg) lakossigaal neoesitettek be es fontos, a varosioaokat
. " eloseaito loaokat.. kivaltsagokit adtak nekik.
Segesden a hercegi, kiralyl 8s kiralynei udvarhely (curtis) egykori
biztos megleterol a kiralyok, a kiralynek es a hercegek gyakori " ott-tartozkodbabo1", okievelkiadasaibol is kovetkefrethetiink. itt - a foldvarral
megerositett helyen - mukodott a XI.-XiII. szizadban a kirkly, a kiralyne
magangazdasaga, az Un. predalis szetvezete. Ennek a kozpontjiban
alihatott a foldesUr, a kiraly, ilietoleg a kiralyne udvarhelye 6s h&a
(curtis,-curia) ikoruiveve a gazdasagi epuietekkei, kerttei, ilietoleg a
szolgak hazaival.
Bizonyitek erre a magyar tortenelem egyik nagy, tragikus sorsforduIojakent 1241-ben szereplo - muhi csata, amelyrol Rogerius...KQlabeil,
hiteles kronikaja ezt irja: "...a vesziett csata utan...Kalman herceg pedig
a sereg egy masik oldaian eredt iitnak, 6s 6jjel-nappal viltott lovakon,
meoeresztett ove~lovel
sietett a mar emlitett Pest fele, a dunai revhez.
-, .
nem is az orszaguroi, ameyen a magyar nemzet ou~dacsol,hanem
rinalan Jakon... es L oozok megerkezCse101feive. -gyanis azonna at6e.t (Pes~ne) eqveou., as Somoqvba
-. futon eav
-. oizonvos hevseqiq,
. - -~
amelinek seges3a neve..."
Maga IV. Bela is - hiveivel egyutt - a biztonsagosabbnak, a felvonulasi (hadihtba) es6 Segesdet gy0lekezesi allombnak hasznalta. Legalabbis addig, amig a kiralyt uldozo tatar sereg a DeI-DunantGIfele nem
vene litjhfl A tafarjaras utan IV.Beia udvartartbaval egyiitt 1242-ben,
1244-ben, illetoleg 1255-ben 6s 1260-ban, valamint 1263-ban s 126870-es Bvekben is Segesden idiizott. Nagyon jellemzo, az az eset, amikor 1267-68-ban IV.Bela kirily Budarol a Csepel szigeten at Somogyba
vonult, es a segesdi uradalomhoz tartozo, Barcs mellett lev0 Aranyoson toltotte a telet. Vagyis Aranyas:epphgy mint Komar vagy mbkeppen Kiskomarom, vagy Galambok es Csurg6, vagy Zakany, az ottlevo
kiralyi udvarhazakkal (Alba curia-kal) gyaitori teii tartozkoddsi helye lehetett 1V.BeIanak. Valamint a tobbi hrpad-hazi, illetoleg Anjou-hazbeli
kiralyaink is gyakran ott tartozkodtak. Segesd is a XIII. szizad mbodik
felitol elsosorban a kiralynek allando udvartartasi szekhelye. Kozismert
az 1289-btil valo adat, "amikor IV.LaszM kiraly kibekult nejevei, sot
intezkedett, hogy a kiralyne elidegenitett birtokait Somogyban esTolnaban is visszakaphassal A kibekiiles utan a kiralyne Somogyba, alkalmasint Segesdre jott, ah01 az Bv egy reszet toltotte". liyen okleveles
adatokat ismerunk 1II.Endre kiraly anyjaval, Thomasina anyakiralyneval, valamint az Anjou-hizi kiralynekkal, koztiik Erzsebettel Mariaval
kapcsolatban is!
A huzamosabb ideig ott tartozkodo udvar, az igenyesebb fogyaszt6
jelenlete pedig ide vonzotta a kulfoldi kereskedoket is, akik draga arucikkekkel, luxusholmikkal jottek ide. A szabadabb, az fin. hospesjogokkai rendelkezo" segesdi idegenek, koztuk taian a vailon-franciak, 1241,
utan a segesdi varos (civitas), majd kesobb a XV.szazadi mezoviros~
fejlodes 16tesltmQnyeilehettekl
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-
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Bz drpid-korl Segesd forrhsrekonstrukcl6Ja

Vagy~sa rendelkezesunkre 6116 forrasanyagok viligosan bizonyitjik,
hoov
-1395 kozotti idiiszakban. eltibb iavareszt
kirAlvi
-~
~~.
-, 1241
-~
,.. maid f6kBopen kiralyn8I szbkhelykhnt, illet61eg isp&iisigi kijzpontkent szerepLk~
Ahova a hercegek, kiralyok 6s kiralynek udvartafidsukkal egyiitt
hosszabb-rovldebb ideig levonultak Budar616s az ottani udvarhelyukijn
Qltek, illei6leg itt tartottak "udvattartAsukat': Itt szekeltek a hozzajuk
tartozo eliikeliikkel 8s a kulonbozti "n6peikkel". Olyan modon, mint a
XI.-XII. szkadban, amikor is a hercegek, de elsosorban a kiralyne
'Vandorlasban" lehettek,. hoav
-, a szamtalan curialukba. udvarhelvukbe
, ~6sszegy;jton java kat egyszerzen fe Bljek. A nirilii, kiralyn6i cLr a, castellum (<astely) es var mellett Segesoen Qtezen a XV. szkadiq a
civilas. vaavis a varos. maid a mez6varos. Itt allt a XI-XV. szkadbain a
kiraly:, k:r&bnef kapolna Qk. a Szent Miha y tiszie.etere szentelt plebiniaegyn&z is. Valam:nl a Somogy megye legkorhobi, a XIII. s z k a d
vegen alapltott ferences kolostora, az ugyancsak a k~ralynekkegyurasaoa
" alatt 6116. Boldoosaaos Sziiz tiszteletere szentelt ferences aoatsag. A forrasokban fehuk, bsszessbgeben ny&c segesdi kii.&&&i
e g y h k is jol throz: Segeso egykori rendkivii ielenloseget! Segesdnek
eisosorban a herceai. kiralvi 8s kiralvnei szekhelvkent Val6 szere~lese
oiztoslton szhmtala;; iony<, lejldd6s/ lehetosegei Az Arpid-nori kiralyi
es kiralyne sz6khelyhez ranoz6 relepulese elobb c'vitassa, vagyis varossa, majd kBs6bb mez6varossa fejlodottl
~

-

~
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-
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A segesdi kir&lyn61 kozpont rbgeszetl felthrhsa:
Mi maradt meg Segesd jelentiis allamalapit~skori,Illetoleg a kesobbi
tortheti eml6keibol? Mil sikerult az elsosorban regeszeti modszerekkel
folyiatott kutatasaink reven innen megmenteni as a felszinre hozni?
KuIonboz6 terepbejarasi, topografiai szondko adatok segitsegevel,
mar 1981-ben feltarasokat kezdtunk, a mai romai katolikus e g y h k mellett, a Varhegyen.
Mar az batasunk kezdeten megtalaltuk az addig ismeretlen Arpadkori var shncarkait. Ennek alapjan 1984-ben - geodezlai felmer6sek
segltsegevel pontosan kiszerkeszthettuk a korai foldvhr terSlet6t. A
varral kapcsolatos velemenyDnket egy koribbi fejezetben mar reszletesebben ismertettuk. (Bonyolltotta a var helyzetet, hogy foleje epult az a
naavobb mbretfi torokkori ~alankvaris, amelv a XVIII. szhzad k o z e ~ e
rajah, a ma is meg Bvo ferences no.ostor es a templom eplresenel
sznre te1;esen elpuszt,lt.) Nem lehet szoln~nkin reszletesen a feltarasltor talalt k~sokozepkoritemelorol, a dapolnahelyriil, va.am:nt a vele
szemoen a Jozsef Attia utca masik feleben huzodo nagymeretci Arpadkori remet6rdl es azok lelete'rb.. Ellenben meg kell emllienunk az 19821985 kozott fehart segesd: mezovarost, aho ereoerileg a X-XI. szazadi
foldvar, ma:d az Arpao-kori c:vitas, a varos Qtezhetert. 1984 nyaran a
v6r a an lev0 taruleten megtalaltun, ma;a te.;esen fel :s tanun a viros
nozpontjaban lev6 egyik gotinus pa.atium (palota), ilaetoleg a curia p n-

-

cerendszeret. Majd kes6bb elokerultek a vbros, a kesiibbi meztivaros
kiemelt jog8llas6, exemptus plebaniaegyhi%z&naka maradvanyai is1 (A
nem aveszpremi puspokhoz tartozo, hanem a ltiemelten kozvetlenul az
esztergomi Brsek fennhatosaga ala rendelt templomnak a romjai).
Az oteves kutatornunkank soran feltartuk a kiralynbi varos, a kdsobbi
mezovaros kozpontjat is1 Az ott lev0 plebaniaegyhazzal, temetgvei 6s
a piacter kornyeken a110 khriakkal, paiotakkal, a kuIonboz6 gazdasagi
epuletekkei egyutt. Ezt az 500x300 m-es, tehat jelentos nagysaglj t6glalap alak6 varosmagot vettek korbe az egyszeru epuletek, koztuk a
paticsos, a sovenyionatos jobbagyhazak utcasorai.
Ezek alapjan 6gy erezzuk, hogy vilagosan rekonstrualhato Segesd
Arpad- es kozepkori telepuleskeps, illetoleg varoskepe. A mai Felsosegesden (XVlll.sz-i Segesd varon) allt az Arpad-korban a kirilynei kozpont, rezidencia. Ez az Arpad-korban is jo strategiai fekvesu kulonbozti
epitmenyekkel, vaioszinuleg lakotornyokkal is ellatott kiralyi, kiralynei
var, castrum lehetett itt. Alatta a Varaija nevu reszen a civitas, a viros
hazaival, templom&val, illetoleg mas Qpuleteivel.
A varban kiralyi, f66ri rezidencelis kapolna, kozeleben pedig, tole
D-re Arpad-kori templom, temeto 6s m b Qpltmenyek is letezhettek.
(Ezek kutatasarol a templomok, a temetok regeszeti azonosltasanAl
mas fejezetben kivanunk szolni).
Nemzets6gl kozpontok kutataaa
Egy koral IX-XIIl. szhzadi somogyi magyar nemzetsbg, a Bb-kozpontja
Forrdsok a nemzetsbgrtil
A kozepkorban a Xlll.sz.-to1 mar l r b o s forrasok is emlltik a 86 faluban
816, a B6 nemzetseghez tartozo tagokat, illetoleg az ottani kolostort.
1234-ben szerepei eltiszor comes Ysiph, vagyis lzsep ispan, de Villa
Bun, azaz B6 faluban. A nemzetseg valojaban I.Janost61 (Xll.sz.vB e
Xlll.sz.eleje) kovetheto nyomon. Vilagosan Iatszik, hogy az 6n. ,%s.
Janos neve legkedveltebb.
1449-biii isrnerjilk a Bb nemzetseg leszarmazottait: a Laki Thuz, a
Kurtossy, a LBtay vagy Sziicsenyi Messer csaledok osztoztak rneg a
nemzetsegi birtokokon. Ekkor a nemzetsbg kezeben megki5zelltilleg 22
helyseg szerepel. Ezek Somogy megyeben ENY fe161 DK-i iranyban
hczodtak, Somogy-Zsitfa es (MezCi) Csokonya-Szentmarton vonalaban.
Osszefuggb uradalmat alkottak, amelyet alig szakitott meg egy-egy
rnbs birtokhoz tartozo helyseg. S ekorra mar a nemzetseg 4 csaladjAnak kozpontja kialakuit. fgy Szticseny, LQta Qs Savoly-Kysbti (KisM),
Somogy-Zsitfa, Cs&any, Varjas-KQr, Gy6la falvakkal, mlg Lak 6s KoIked, Hidas, Akcs-Magyari (Buzsak). Gyugy, KlsberQny telepul6sekkel.
addig Kurtos, Pusztakov~csi,Sornye, Szevecs, Kak 6s 86, Bodrog,
Jad, Szentmalton falvakkal alkottak egy-egy egyrnes szomsz6ds~g.4ban lev6 birtoktombot. A B6 Kisbo 6s Botionye (66) korai udvarhelyek

mellett a 4 csaladi kozpont is kialakult, a hozzajuk tartoz6 Bu-i, sz6c s h y as a laki vCakkal (de talan m6g a nemzetseg kezeben lehettek
a csikanyi, a savolyi, a sornyei (kaki) meziicsokonyai foldvarak is.
B6, a nbvadohely, a nemzetsegi birtokkozpont kegybri egyhaza
1257-80 kozott szerapeit, mint a Szent KeresztrBl cimzetl b8i prepostsaga. Arra, hogy ez az apitsag nemcsalc Bon birtokos, Solymosi Lasz16 kutatasai hoztak jo p4ldit. 1228-29-ben Kak faluban - feltehetben a
BB nemzetseg birtoltin - 20 hizn6p harangozo lakott. Nyilvin Kak iakoi
egykor a harangozb szolgalatot teljesitettdk a bol kegyuri monostornal.
A b6i nemzetsdgi rnonostor pedig egy vilagi foldesur, jelen esetben
a Bo nemzetseg birtokadomanya leven juthatott a szolgaIon8pek, a
kaki harangozok biitokaba. A szolgal6nbpek ilyen adom&nyozisra v6lembnyunk szerint - a XI-Xll.sz&adban, a monostor alapltbakor kerulhetetl sor. (Lbsd Tikos, Somogysarnson birtok).
A fentiek alapjan mar a forrasok reven is igazolhat6, hogy a 8 6
nemzetsegnek B6n (Elin), valoszinlileg legkes6bb a Xlll.sz.-ban allt a
Szent Kereszt tiszteletere szentelt, ismeretlen szerzethez tartoz6 prepostsaga. B6 pedig a nemzetseg Arpad-kori birtokkozponlja volt,
amelynek jelenttis6g6t, nagysigat a mbodik, illet6leg harmadik nernzetsbgi kozpontnak (udvarhelynekl), Kisbtinek, valamint Bohonyenek a
megiete is bizonyitja.

-

A b6i nernzetseg rnonostor r6gGszeti kutatBsa
A kozepkori monostorhel az als6bOpusztai reszen, az azt Somogyjaddal 6sszekotti foldirttol i-ra, a Pet6fi utca dombjat61 tk-r61 hatirolir
vtilgy mogotti emelkedesen, az un. Torok-dombon talalhat6. A dombot
regebben DNY-i mocsar, illettileg foly6vlz DK-r6l pedig a Poghny-volgyi-viz vette korijl. Ny-on egy mesterseges irokra, sancra utalb bevaas figyelheto meg. Az eredetileg foldvarnak is velhetB kiemelkedest
f - r a egy szAnt6fijldi mely ut zkrta le,
1978-79-ben tartuk fel a NY-K-i tAjolasl5, 26,6x9,4 m alapterulet0,
NY-i bejiratd toronnyal (vagy elaterrel) 6s filkorives zCod&ssal, apszissal vegz6d6, 6K-i oldalan kis felkorives szentelyii kapolnaval rendelkezti t6glaegyhkz maradvanyait. A NY-i sarkan IBv6 k8t ti,mpill6rrel
rendelkezij templomot a domb deli nyulvanyan talaltuk meg. (Ugy tiinik,
hogy egy kisebb romankori ternplombirl megnagyobbitott g6tikus egyhkz keszult ittl)
A templomot korben az Atpad-kortbl kezdve a XVl.sz.-ig bezAr6lag
temeto vette korul. Ez az 1550-9s Qvek torok hadjaratainak nyoman a
temlommal egyiitl pusztuit el. Az is kiderult, hogy a temetkezbshez.
illetdleg a templom epitesehez az Arpad-korban hordhaltak ide a teglakat 6s a koveket a kozelben lev6 rirmai Bpuletbtil, illetve villab61.
Bodrog-BO kornyBken, Somogyjid, Edde, de Alsobogat mellett is
nagyobb romai telepiil6sekrci1, temettirol tudunk. A templomt61 DK-re
300-500 m-re lev6 mbg magasabb kiemelkedesen rbmai penzek Qs
egyeb leletek mutatkoztak. Somogy megyeben a romai romoknak a

Naovon lenveaes az is. hoav a monostortemolom. illetolea a hozzatarloz; tefepCeS domblbdl h a 170 ;-re i g y , vizpani-nemekeaes
ENY-i sarnaban, minieqy 100x200 m-es ierjlelen megtala I L ~a masik
' ~ zai masik Arpha-kori telepLl8si a monoslor 8s a szolga rat6 ie epues aomo~ato1egy BrokszerC oevagis (ralan az egykori sancaron?) maradvanya vhlesziona el. Vagyis egy mhsik vlzmentl domb v6dett D-i
leitaien. a kiszoaellesnel helvezkedett el. NY-r61 6s D-rol a szakadaks i e r t meredelyes reszben L1o Qr, patak 6s rnocsar veole m'g K-rol
magava a monosiordombbal erinlnezett A monoslordornbnoz nason oan, eavedul E-on volt vedtelenebb. mivel itt hdz6dott eav 300-400 m
noss?; fenns'k. Ezen a reszen ialan aronltal 6s keritessel vedeneztek,
amit az dok folyarnan elszanlottan.

Az Arped- 6 s kozbpkori B6 falu helye:

-

1982. novembereben a melyszantas utan - sikerult megtalalnunk a
SovAk-dombi Arpad-kori telepulestol D-re, atellenben (az er, illetoleg a
mocshr masik oldalan, a mai foldOtto1 D-re) lev6 t - D - i domb K-i lejtiijen,
a dombtetdt6l az egykori Poganyviz nyugatabbra lev6 partjaig hOzod6,
nagy kiterjedesu ArpAd- 6s kozepkori telepOl6st, Bo falu helyet. A mai
ut levagta az E-i szelet, mig a K-i reszen, a Poganyviz mai arteretol kb.
50 m-re NY-ra eri vQget ez a telepulisnyom.
A mai Orsos-hAz keritesenek a K-i oldalAban, az egykori Cn. id.
Poszafoldon lev6 ertisen teglatormelekes maradvanyok utaltak az elpusztult teglaepiiletekrel
A nagyszamu allatcsont 8s a bevagott, hullflmvonalas diszO fazek,
bogre toredbkei, valamint a XIV-XV. szazadi ereisen tagolt peremtored6kek egy hosszabb idon, sot tobb Qvszdzadon (legalabb a XII-XVI.
szAzad kozott) keresztijl itt 610 nepesseg telephelyere vonatkoztak.
A telepuleshelytol, az egykori 86 falutol K-re 100 m-re lev0 masik.
Schmidt-dombon tartulc fel Bo falu pl6baniatemplomat 6s a hozzitartozo temetohely6t.

B6 falu plbbdnlatemplom~naka feltbrdsa:
A inonostonempom domb;ato1 DK-re, megkoze.:loleg 200 m-re evo
n emelkedes DNY- vegeben, a mereaelc partfa szeen keruli e 6 - az
1332-354s papai tizedjegyzekben es a XV-XVI. szazadban emliten oar6kia. illetolea olebaniatemolom alaomaradvanva.
Az 1981-82-ben
a
~,
brjleten fo y~aiGhlelt6r6s-nknyoman egy 16 norlies szenle ye1 6s 169laapalan:. ENY-i as DNY-i sarnan ket iamplerrel renaekezo temp!omoi talaltunk. Vaavis eav 13.1x7.6 m-es ieileazetes romankorl (XI(-XIll.szazad') talus ?emp% javareszt e~odntoriagyag- es teglaaap;6t,
let6 eg a keves helyen megrnarado lelmeno teg afaat rogzitneituk. Az
I.U1aszlo (1443) ezustdenafjat utanzo hamls bronzdenar a XV. szazad
~~

~~~~

els6 felbre tehetB at6~RQstis val6szlnUslthet6. amelv azt ielenti. hoov
legalabbis a tampilleres szakasrt - a templom bels6 agyag' alapoza&val egytin
- a XV. szazad els6 feleben keszlthenek el, vagy
.
. i:lthahbk
meg.
A plebBniaegyhkn I a sz0k temetkezdsi, cimeterumi hely miatt valdszinllleg a korhbbi %rpBd-kori slrretegek 6s a leletmaradvhnyok is
jobban elpusztultak. S ezert maradt meg csup.5.n a kbsdi, a szentely
korill megtalilt koporsbs, Ny-K-I t.6jolBs15, XVI. s z h a d els6 felbre tehet6
temet(ir6sz.
MI: lgazoltak a bodrog-bUl nemzets4gl k6zpontban folytatott tisattisalnk7:
1978-1982 kozott Bodiog-Ban vegzett oteves fekAr6munk8nk sorhn
Magyarorszagon el6szor sikerult azonosltbunk egy korai nemzetsdgf6i, ligynevezett b6i kozpontot, valamint annak legfontosabb telepiil6srbszel, kiiztiik a szakralis kozpontjat, herom egyhhzal.
Az Bltaluk megtalilt, a Poganyvlz patakra, 6s a belefoly6 Ny-K-i
iranvd Qrretbmaszkod6 6s tulaldonk6~oenneov dombra kiteried6 telepjl&ie& (kiiniin egy eriidlteu) egysegesen :ga;bita a Heves "egy6ben
megta.BIt nemzetsbgfdi, 86 kozpont lelepul6snely~velkapcsolatban kialakiton leltetelezese~et.Vaavis azt, hoav az onani 86 nemzets6oi6i
sz-Allishely is a X-XI. szBzadKan mar 16tGhetettl
A Pogany-volgyi-viz balparljan lev6 dombon allt a nemzetsegi monostor (XII-XVl.szkad), a mellette lev6 XI-XVI. sz6zadi szolgBltat6 teleoiil6ssel
Ezt
brok vAlasztotta el kb. 150 m-re- lev6
-~~ AroBd~,~
-- Nv-rol eov
~.,,
kof lalut6l, me yet DNy-r6 egy Br, illettileg mocsar natarolt el a m k k ,
a kiemelkedd domoon lev6 Bo ial~helyto~
(XII-XVl.szBzad1, 86 lal,heIvet. a t6le K-re meatalAlt oI6baniatemdomt6l 6s temet6tbl a PooAnv- ,
;olgyi-vlz hatarolta d.
A Bodrog-Bun, a B6 nemzetseg kozpontj&ban athalad6 fontos ONonal SomogyvArral 6s Segesddel, a k6t kozepkori somogyi megyekozponttal teremtett kozvetlen osszekottetest.
A fontos zalaveri kozpont fe161 a 811 nemzetseg Kisbii kozpontja 6s
Bohonye (B6) udvarhelye mellett elhalad6 lit ugyancsak a megyekozpontok fele vezetett tovabb K-i, illetve deli irBnyban. A mellette fekv6
savolyi, csakanyi, szocsenyi, mezdcsokonyai, Qs bodrog-bGi foldvarak
(mint a mwy6ben mhsutt is$ akBr az utak ellen6rz6sbre, biztosltAs6ra
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BJ A n4met eredetll Tibold nemzetdg d41-somogyl azenrezete 4s
bab6csai kozpontja:
Babocs6t es kornyeket a Szent I S N
u t~
hi ~
panharcokban r6sztvev6
Tibold nemze~seg(1038-1060) kaphana meg. Bab6csa 1231-ben Theooalo leszarmaz6i: Budur comes id6sebb fiainak, Jakabnak, Kozmdnak
6s Petkenek osztAlyr6szek8nt szerepelt, mint a kortilotte fekv6 nagyobb birloktest "predium principalbja". Ehhez a bab6csai nemzets6g;

birtoktesthez megkozelitoleg 10-12 nev szerint ismert, mig a lkbodi
uradalomhoz ugyancsak egy tucatnyi telepules tartozhatott. Ketsegtelenu1 a Tiboldok alapltotthk Bab6csan a Szent Miklos tiszteletbre szentelt
Benedek-rendi aphtshgot is (elso emlltese 1348-ban). Az eltibb falu,
majd a XV. szAzadt61 oppidum Babbcsa pldb6niaegyhhzat S m n t
Egyednek szenteltek (1248, 1334). A Gyumolcsolto Boldogasszony
tiszteletbre dedikdlt kBpolnajar61 1455-to1tudunk. Ezek feltehetoen egyegy telepulesi egysegnek vagy magnak, vBgs6 soron nemzetsegi kozpontnak az egyhazai lehettek.
Ha az 1978-1992 kozotti bab6csai kutatasainak is elsosorban telepuIbstorteneti szempontb61 vizsg~ljuk,akkor ketsegtelenul sikerult a forrasokban is szereplli legalapvetiibb Arpad-kori objektumokat meghatdroznunk. Jankovich B.DBnes 1976-ban az On. Torokvart61 D-re kb, 200300 m-re velte felfedezni a Tiboldok Szent Mikl6s-kolostorat. 1978-as
asatasunk itt (a TSZ-iurdd teriiletkn) helyette egy XVI-XVII. szazadi
tobboszt8sO teglaepulet alapialat talalta meg. 1979-ben a var elijtt a
tole Ny-ra levti Teplomdombon a torok kori v C k4ttornyos bejarata 6s
egy XIII. szhadi temeto mutatkozott, ez lehetett a Torok-var Ny-i, kulso
bejirata. A Nagyatad fele vezeto Ot melletti dombon, Lerant-kertnBI
talaltuk meg Babocsa egyik XIV-XVI. szhzadi templomat es temettij6t.
Ugyancsak a kozpontban (a gyogyszertArnh1, valamint a Zrinyl utdnal)
tartunk fel k6t ismeretlen (vsz. kozepkori) a temetiireszt. Babbcsa Ny-I
hataran klviil a bolh6i ljtndl kerult el6 egy XIV.-XVII. s z k a d i - eredetileg
templommai rendelkezo - mell6kletes temeto.
A Rinya ellenkezo, teh4.t a balpartjan figyelhetjuk meg a regi Bab6csa centrumat. A Csokonyavisont~r616s a Barcs fe161 vezeto miiljt
baloldali dombjan ( a Meresz-sziiloknel) jelentos r6mai leletanyag: t6glasirok Qs villamaradvanyok kerijltek e16. A Torokvarral szemben Ievo
Narciszos (Basakert) teruleten egy erdditett telepules huzodott. Kivul (a
K-i es DK-i reszen) pedig Arpid- es kozepkori falu kiterjedt omladekai,
cserep es mas maradvanyai mutatkoztak a szantasban.
A Tibold nemzetsdg bab6csai kozpontjaban a kozel tlz esztendovel
ezel6tt megkezdett regeszeti kutatesaink soran eloszor sikerult a kiemelten fontos Allamalapitaskori 8s koz6pkori, Drava es Rinya menti
kozpontban lev6 korai varakat, telepul6s-helyeket, valamint azok templomait, temetoit azonositanunk 4s reszben felthrnunk.
Az itt vbgzett regeszeti munkank eredrnenyeihez hozzktartozik az is,
hogy meghatarozhattunk harom, egymas kozeleben a110 varat, melyek
formkjuk, mereteik 8s helyzetuk alapjan is egyedul6ll6ak. Megallapithattuk, hogy a Rinya balpartjan dllhatott (a ma is lathato kozepkori var
helydn) a Tibold nemzetseg Arphd-kori foldvara es birtokkozpontja. Tole Bszakra kozel50 meterre fedezhettiik fel a j6val kisebb, (kb. 30 m-es
atm4rojii) un Motte-tipusO, XI. szizadi eredetu ioldvhrat, az On. 33-as
dombot. Vele szemben a Rinya jobb partjan a Basakert-Narciszos nevu
reszen megtalaltuk a megye legnagyobb alapteruletu (4.3 hektar), tbglalap alakri, atlagosan ket m magas sanccal, h6t bastyaval rendelkezo,
ketreszes foldvarat. Ebben foiytattuk 1984-ben, majd 1986-to1 napjainkig is az egyik legfontosabb 6s legeredmenyesebb regeszeti kutatasainkat.

A deli, kulso szelen teljesen feltartunk egy kulonleges szentblyii.
nyljjtott 8s a tlzszog hat oldalaval zhrodo, tampilleres kikhpzesll, 25 x
10 m-es gotikus egyhaat is. Valamint a tole par meterre Bszakra 16~6.
ezt korban megelozo, halszalkas epitesi technikaval keszult patkoives
szentelyu, XI-XII. sz&adi templomot.
Vegsosoron a megyeben - a SomogyvC utan a m8sodilt - alakos
k6faragvbnyokkal diszitett Szent Egyed-egyhAz maradvanyait hoztuk a
felszlnre. Vagyis az Arpid-kori Babocsa falu, maid meztivaros kozponti
egyhizai kerultek 816; a kes6bbi zarandoklassal, atbpitbsekkel, valamint a falu, illettileg a meztivaros hizaival, telepul6seivel. Etttil Qszakra,
mar a varossa-alakulasltor (XIV. szizad) erdditett telepules legmagasabb pontjan kerult el6 egy kobo1 Bpiilt, legalebb 25-30 m hosszli,
felkorlves zarodaslj templom6pillet. Ez lehetett a Szent Mikl6s tisztelet6re szentelt bences apatsag, amelyet korben temettilteri vett r6szt.
(Atlag 50x50 m-es korben). A templomtol DNY-ra egy n6gyszogletes,
kisebb temetoepulet, valamint a temeton kivul egy L alaklj lakb.toronyszarny is allt. Mellette gazdasagi, illetoleg a kozeleben viligi, foliri Bp5lettel. In Ny-on figyeltijk meg a temetdkerthez simulo ArpAd-kori rin.
szolgaltatotelepOIBs hizait, amelyek a161 XII-XIII. szhzadi radlizott, pontsordisszel, parhuzamos vonaldiszitessel ellitott fazeltakban, valamint
nagymeretii kancsoban baromficsontok kerilltelt elb, teljesen settetlenul. Ezek a halvany, sargasszurlte jellegzetes Arpad-kori keramiikba
rejtett csontok Qpitdsi hldozatul szolgaltak az Arpad-kori Babocsa egyik
legkorabbi, monostormenti telepulese lakoinall
Vilagosan korvonalazhat6, hogy az ArpBd- es a kozepkorban Babocsa a Rinyaval elvalasztott k6t centrumra, illetoleg telepulesrbszre oszlott fel. A jobbparton lev6 Templom- 6s Vardombon lehetett a korai, at
Arpad- 6s kozepkori var, amelynek a mocsarral hathrolt K-i labanal
(kozvetleniil a Rlnya mellett) emeltek a kismerotu, XI-Xll. s z k a d i Motto-v6rat
.- .- -..

A varmagtol ENY-ra 6s NY-ra hljzodtak a ltoz6pkori templomok a
temetokltel. iEzek a forrasok alapian sem azonoslthatok a Szent Mlk~
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Bab6csa mask lonlos Telepu bG6
re;
a Rhya oalpattjan volt. Az
eroaitessel Arpad- 6s kozepkori sarcca ovezett basakeni 1er~le:inXIXIII. szazadi k6- 6s teala 8s eav XIV-XVII. szizadi t6olatem~lom&lit.
lemet6knel. K'vul az AYpad- 8<kozepkori fa~reszek,rilg deirol a Me.
resz-szolo r6mai lemetdje, vlllaszer~telep;lese hatarolta. (A gbtikus
egyhiz teglafalainak epitesehez sok r6mai teglaanyagot hasznaltak
fell).
Az 1978-1992 kozott Bodrog-Biin. Bab6csin 6s Segesden v6gzett
feltaro munkank soran Magyarorszdgon eloszor s~kerultazonositanunk
egy korai nemzetsegfgi, egy XI. szazadi n6met eredetll 6s egy Arpadk o r ~k~ralyneikozpontot.

Magyar Kalman (Kaposvar)

A somogyi hsnfoglal8skori
(895-1000) ~lBarnszewez&sr6llm..

lgen Tisztek Hallgat6shgl Kedves Barhtaiml
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somogyi honfoglalas id6szakaszhnak rBgBszeti vizsgslatAhoz
houA.tartozik a 895 el& kt 616 lakosshg kBrdBse is. Kik Bltek 6s
milyen ietszamban Arp~d-6sa t k torzs bekokozBse el6tt? Sokhig
egyszeruen a szlhvs8got tartottik a magyarsig eeltti bslakosnak. Ma
m t tudjuk, hogy pBldaul Somogyban az avarshg teiepedett meg sorabben. Ezt igazoljak a szinte minden falu hatAr.4ban megtalAlhat6 avarkori
temet6kl Ezekb6l szAmosan megBrlhettBk a honfoglalas id6szakht,
mint azt a Vors-Paokerli temet6 is bizonvltia. Itt nBhhnv honfwlal6.
valamint t6bb XI. sz'izadi IemetkezBs keruit el6, az avar remetke~Bsek
kozott, ve i k egysbges temet6t alkotva. Ugyanakkor Somogy megyBb61
klasszik~s.un. oalmettas lovassir. a .ielleazetes
honfoalal6
koze~rBtea"
"
. "
re utaio temetkezBs alig keriilt 816.
A honfoglalhs kori 6s a X. szizadi magyar kozBprBteg szabad helyzetu, katonAskodCsal foglalkoz6 csoportokb6l 611dt. Tagjai bkaltban
egy magasabb rangb br, nemzetsBgf6 vagy torzsf6 fegyveres klsBret6t
alkott&. d k 16h6ton, a jellegzetes magyar (nomiid) harcmodorban harcoltak, r6sa venek a kijlfoldi kalandozhokban. Jellegzetes emlbkeik
kozB tartozik a gorbe pengBju szablya, a dlszes veretekkel borltott fegyverov, a csontiemezekkeleriisitenvisszacsapo lj, a nyilvesszdktartis&ra szolgAl6 tegez 6s a gyakran nemesfBmveretekkel, szegBlyekkel diszitett keletiss ruha: a kaftan. A lovak szerszamait is szBp fBmveretek
borltottfik, a nyerget faragott csontiemezek diszitett6k. lsmerunk diszes
kengyeleket 6s szablyikat, ezustberakbsos zablakat is. Halottaikat 91talaban teljes harci dlszben temettbk el, 6s a sirba tettBk a teljes Ibszerszhmot is. MBgpedig a megnydzott 6s fekorolt (a halotti toron elfogyasztott) 16 b6rBben bennhagyott koponya 6s Iabcsontjai mellBl
llyen lovaosirok kerukek el6 Tengtid-HQkbton, Fony6don Bs Baiatonszemesen.
NBzzllk a Dunbnt61 megszb118s&.val (900 ut8nl) egyid6s balatonszemesi slregyuttestl Az ugyancsak bolygatottan eldkerlllt slrb61 egy tlwel,
tarsollyal, ljjal, tegezzel 6s lenybzott, felszerszdmozott 16bgrrel rendelkez6 harcos csontviza keruk el61 A fony6di slrban egy hbsz Bv koruli
fdrfi nyugodott, akit aranyozott, eziist veretes ov6vel, nyllvessz6ivel,
veretes tarsolyaval 6s felszersz4mozott lovaval egyutt temettek el. Az

oven Provencei Hugo (926-945) 6s I1.Lotar (931-950) ROiai kiralyok
931-945 kozB keltezhet6. kozos kibocsat.t8sO p6nz6rmei voltak az aranyozott, azust veretek koz6 felvar~a.
A Teng6d-HbkOton el6kerult - felszerszamozott i6val eltemetett slrnel arany hajkarika, 7-8 nyllhegy is voh. Mindket targytlpus rangjelz6
is volt, tehkt akar a Koppdny nepehez tartoz6, rangosabb temetkezessel is szemben bllhatunk. llyen slr kerult el6 magaban TorokhoppBnyban, amely k6t ezust, S v6gU hajkarikaval, 6 dbfules bronz gombbal 6s
7 db vas nyilcsuccsal rendelkezett. Vors-Papkertben a magyar honfoglalas korht harom ljas fbrfi sirja; koziittuk 'elk6pes lovas temetkezbs
kepviseka. Ebben a sirban honfoglal6lnk I szersz8mara jellernz6 tipikus korie alakti 6s On. gombos nyakti kengyeleit, rombusz alakli nyllcslicsokat, a reflex lj merevlt6 csontlemezeit tirtak fel.
A X. sz6zad masodik fel6re tehet6 egy ket6lii karddal ielfegyverzett
f6rfi slrja. Fegyveroven a csat On. llra alaku tlpusri, mlg az ov bujtat6jbn
pedig frlz-szeriien - a viking izl4st tukroz6 - Allatfeiek vannak.
A n6ket ugyancsak dlszes ruhaban temettek ell Jellemzoik a dlszes
ruhaveretek, cipiiveretek, mellkorongok, karperecek. A fenti lovastemetkezes a n6i slroknal is el6fordui.
Ezeket a kozdprbtegre jellemzo leleteket ismerjuk a megyebdl Zselickislakrbi, AldhetBnybdl, SQrsekszo116sr6ll Vors-Papkertben a n6i
honfoglal&skori leleteket az ezust, illetdleg bronz pintkarperecek 6s
aranyozott ezust ingnyakdlszek kepviselik. E rangos szemelyeket a
kozosseg kBs6 avar vezetd retegehez tartoz6 egyenek slrjai koze temettek el. Ugyancsak ebben a kornyezetben kerult el6 egy gyermeksir,
melyben nagymeretii gyongyok, sodrott huzal, karperec es torques
(nyakperec) mellett Berengar italiai kiraly 888-915 koze keltezheto milin6i vereta erme volt.
Sokkal tobb, talan 300 le16helyr61is ismerunk kora Arpid-kori, (azaz
nagyrbszt mar XI, sz&adban megkezdett) vagy a XI. sz6zadba is atnyO16 temettiket, sirokat. A ma ismert legkorabbi ilyen temet6k a X.
sz6zad kozepbn keletkezhettek. Kozuluk rnindenesetre a Fiad-KQrpusztan talalt temet6 a legjelentosebbl 388 sirjaval (az asatasok elon
csak nehhny sir pusztulhatott el) egyike hazank olyan kevds temetojenek, amelyet teljesen feltartak 6s sok szempontbol tudomAnyosan fel is
dolgoztakl
Ez e fiad-kerousztai temeto az Oovnevezett kozneoi temet6k soraba
tartozik, amelyekben a sirok szabajros sorokba reidezve heiyezkednek el. Az eltemetett halottakat altaibban kopors6ban, hatukra fektetve
helyeztbk el, fejjel nyugatnak, arccal tehat keletre nezve. A sirokba tett
mellekletek altalaban szea6nvesek. Jelleazetes lelet ebb61 a korb4l ar
ugynevezeu S-v6gii hajGriLa, amely bGnzo6, r k a n ezDsrb61, mbg
ritdbboan aranyool neszLlt. Valoszlniileg a varkocsol iogta ossze.
A haikarikakon klvul avakoriak a kamerecek, avuriik, fulbevalok, valamint szegenyes hasznalati eszkozon. A fe?jak slr:a'ban vaskes,
ovcsaton, nyilhegyek vokak. Jellegzetes le etek meg az e.so kiralyaink
~ e n z eis.
i Ezekei-altalaban a fei aia vaav a szaiba helveztek. E szokas
magyarazalal nyilvanvaloan a'pogany;iori nagyomanyainkban neresnet;id. Ezek a koznepi temerok minden b:zonnya. a kora: magyardg
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termellimunkAt vBgz6 tomegeinek a temetdi voltak. llyenek lehetnek a
Lib:ckozmBn, Kaposp<l&n.Somogyaszal6n, E3alatonkillt:ben. ZamBrdiban, Raapuszrdn Bs Bogihrlellen (6s rnas~ttl)talalt temetbk. .lletdleg
sirok.
Ezek a GQzaie;eoelem ura.kodhainak :d6szakaban indul6 un. koznepi soros remetoti az egesz Kbrpbt-medencbben egysbgess6 v616
ekszerd'vatot tjkrozik. A szaknyelven bielobrodoi kultirhnan is nevezett leletanyag tipikus darabjai.az S v&gii ezust 6s bronz karik& a
nyitott vegii ezust 6s bronz pant-, huzal- Bs fonott gyilriik, bronz sodrott
nyakperecek, kerek- Qsszegletes htmetszetil, hegyesedij vBgU, sodrott
es lemez karperecek, ezust 6s bronz pant-, huzal- 6s fonott gyllrUk. A
GBza-kori tbrltes targyi ernlekei a kereszlek, amelyek a kBs6bbi iddszak
gyakori leletei koz6 tartoznak.
Ha a r6gBszeti leleteket, de kulonosen a temetkezesi szokhsokat
vizsgaljuk akkor sok esetben csupan kis kulonbsB~kfigyelhet6kmeg
az 6
,. avarkori Bs az Un. honfoglal~skoriidoszak ozottl Fbleg annyiban, hogy mlg az avarok az egesz lovat, legtobbszor ktilon sirgadorbe
eltemettbk. addio a honfoolal6n61 csak a b6rben haovott ko~onva6s
Abszaran ker- t i k a nalott-melle. Ha viszont nem egG:egy slh, henem
az avar, idleg a kesbavar es a nonfoglalb kozepreteghez tartoz6, kis
sirszami lemettiket hasonlitiuk ossze. mar ie entds kulonbsbaeket 161hatunk. Elstisorban a temetik sirszamat illeioen. ~g~anakko<me~fele16 kovetkezteteseket vonhatunk le a honfoglalb kbzepreteg tarsadalmi,
vagyoni helyzetere vonatkoz6lag. Bepillantbt nyerhetiink a tUlv1lBgr61
alkotott kepzetekbe IS. A gondos temet6elemz6sek kideritettek, hogy
ezekben a honfoglal6, lSgynevezett nagycsalhditernettikben, a foldi Blet
forditottjanak, tukork6pBnek megfeleliien temettbk el a halottakat. Szigordan betartoflak az Bletben elen tarsadalmi Bs csalddi rangsortl Ezt
a rangsort a fdrfiaknil a sirnak sirsoron belljli elhelyezds6velBs a sirokba helyezett nyilhegyek koz6p felB ernelked6 szAm8val is jeleztbk. Az
egy vagy kett8, legfeljebb nBgy sorb61 6116 iiyen temefijlcegyik sz8rnyA.n
a ferfiak, a mAsikon a nilk voltak. Mine1 szegbnyebb vagy alacsonyabb
rang6 volt vaiaki, annal tdvolabbra kerult a koz6 en lev6 csal8df6!6l,
aki -mint arra sz6mos pelda van n6 is lehetett. z a temetkezbsi rend
lbnyegesen kulonbozik a kbsiiavarkor sok sorb01 6116, nagy 16tsz&m13
temetsinek belsij rendjet61QpplSgy,mint a magyar komBpi temet6kBt61.
1091 thjbn, amikor I. Ldszlb kirdly megalapltja 4s feldpftteti a somogyvhri Kupa-hegyen a b e n d s aphtsigot, szilnnek meg veglegesen ezek
a temetiik, melyek mBg a poghny vilagban 6s a honfoglaliissal magukkal hozon tarsadalmi rendben gyokereztek. Parhuzamosan megjelennek az Uj rendnek megfeleltien a templomok korilli, kereszteny ritus
szerinti temet6k.
Somogy megybben viszont mar tobb mint natvan avarkori temetdvel
szemben csup6n feltucat klasszikus honfoglalhs-kori kozbprBteghez,
iIlet6leo kozel hbsz. inkabb GBza-kort6l indul6 un. kozn6~itemet6 talslhatb. czek az avarkori temet6k naovreszben nvuoodtan'meo6lhettBk a
honfogIilas 895. 1d6szakAt.~nnek"&z avarnak: sialan kise6b mdrl4kil
pannonnak mondon ~akossagnak,valamint a beiov6 6n. Arp8d honfog-
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indul6 nagy koznepi temetiiink. Sajnos a rbgbszeti leletanyagok arra
mar nem adnak feleletet, hogy kik is lehettek ezek a honfoglal6 magyarok? Milyen tomegben Brkezhettek ide 9s milyen nyelven beszblhettek?
Csupan hipoteziseink, felt6telez6seink vannak, hogy felmillibnAl nern
tobb Arpaddal Brkezii honfoglalo es nagyjAb5l ugyanannyi iislakos,
avar, german-pannon nepessbg olvadt ossze a Karpat-medenceben.
Ezek teruleti, megyenkenti megoszlasa is mas-mas lehetettl Somogyban a X. szaadban nagyobb az avarkori tomegek tov~be16sevel8 s
kisebb bekoHozii, katonAskod6, On. Arpad-honfoglaloival szamolhatunkl Az utobbiakhoz tartozhattak a katonAskod6, az rin. vezetoi kisQret
6s maguk a vezerek, a nemzetsbg, a torzsfiik is1
Somogy esetbben az rin, tovAbbbltik, az avarkori n6pek "zomeben
iparllzii, meziigazdasaggai, gyijmolcstermesztessel Bs allattarthssal
foglalkozhattak". Erre bizonyitbk a Fonybd-Belatelepi foldmlivel6sse1,
szoi6 6s gyumolcstermel6ssel foglalkozo LX-XIII. szizadi telepiilesl
Az- is biztos. hoov ezek az in talaR Qs bekoltozii neoek a X. szizad
vegere 6s a XI. &ad
kozepere '.egyoeolvaolak" 8s egysegesen maavarul,
helvennbnr k6tnvelven: torokul Qs rnaayardl beszellen.
-.
Az is erBsen elgonddkodtatb, hog nem iszerjijk az avar-kori nyelvemlekeinketl Milyen nyelven besz6l ettek megis az avarok? Tobbek
szerint bizonyosan magyarull Az szinten leszogezhetii, hogy a tobbsegben lev6 n6pnek a nyelv6t vette at mindig a kisebbsbg (Id. a torokiil
beszelti bolgfirok a VII. szbzadban a nagy tomego szlav nbpesseg
koz4 kerijlve nyeivet cserbltek, s ma szlAv nyelven besz6lnek.) A magyarsagnal is a tobbsbg nyelve Blt tovabb a X-XI. szkadban. Ez a
tovabbelo nyelv pedig vagy az avarok magyar nyelve, vagy az Arpadmagyarok magyar nyeke lehetettl KiIon erdekesseg 6s elgondolkodtatb, hogy jelenleg rigy tfinik Somogyban az avarsag volt nagyobb tomegben a honfoolalas idiiszakiban.
2./A h 0 n 6 ~ l a l i sa forrasok alapj8n...
1./ EsemenytortBnet 955-ig
Ketsegtelen az, hogy Somogyban a IX. szazad elsd 6s masodik
harmadaban a frank befolyas jelenttisse v6it. Ez azonban csak polilikaihatalmi vonatkozasaban igaz, etnikailag aligha. A Dunantlrl nagy resze
a frank birodalom hatariir-grirfsagaihoz, a frank vegekhez tartozott.
Frank vednoksdg 6s katonai felijgyelet (a fenekpusztai frank katonasag) mellett a Keszthely kozeleben lev6 Zalavaron egy kolbnia, a frank
birodalomnak alarendelt hllberi hercegseg alR 833461 861-ig. Hercege,
Pribina, Nyitrhrbl elSzott szlev fejedelem volt. Val6szlnli, hogy Somogynak legalhbbis a nyugati rbsze, az ti uralma alB tartozott. Tudjuk, hogy
Liudprand salzburgi puspok valqrnikor 836 6s 859 kozott Zalavarott 6s
Pecsett templomot szentelt fol. Utvonala tehat Somogyon keresztul vezetett. KovetkezQskLippSomogy ekkor nem lehetett a frankokkal szembenhllb nepesseg rbsze, teruletQn leginkabb megh6doltatott 6s szbtzilalt avar kozoss6gek Blhettek. Csupan egyetlen, Nagyberkiben (talAn
Qppenaz iisi foidvaron) talalt jellegzetes frank sarkantyli jelzi a korszak
hatalmi helyzetet.
~~
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Az Almos 6s Arpad vezetese alatt dllo magyarok, akik a sztyeppei
vandorlasuk soran torok es irani n Q ~ e kkozott Qlve.. azok szellemi 6s
anyagi k~ ttirajat a magukeva o t v o ~ e k 839
,
tajan jeentek meg a ~ i i l
Katpaton elolereben, az Al-D~nan.Torzsszovets@e1 a kottak, vezetti
harcos reteguk sajAtos lovasnomad harcmodort al~almazott.A kozndp
a naovallattart&s
mellett ismerte a foldmiivelest
is. 862-ben eltiszor
-,
majd 881-t61 mind gyakrabban avatkoztak be a keleti frank Allam hatar:
videken dolo habordkba, hol a frankok, hol ellensbgeik
. a mowak oldaIfin.
Gytirfiy Gyorgy szerint a keletrtil 'ov6 besenyo thmadb volt az egyik
ok, amely arra kesztette a magyaro at, hogy 895-96-ban Arpad fejedelem vezetesbvel atkeljenek a Karpatokon, 8s birtokukba vegyek a medence keleti fel6t. 899-ben Arnulf csaszar szovetsegeseikent Lombardiaban harcolt egy magyar sereg, amely ott Qrtesulta csaszar ha181.5roI.
Ez a kor szokasa szerint a szovetseg v6get jelentette, igy a sereg
hazatbroben 900 nyaran elfoglalja Pannoniat, majd rneghoditja a morvak Nyitra kornyeki teruleteit. 907-ben IV. (Gyermek) Lajos keleti frank
kiraly megltisbrli keleti hatartartomanya visszafoglalbit, de s~jlyosvereseget szenved. Ezzel a magyarok vegleg megtelepednek a Dunatol
nyugatra is1
A honfoglalok itteni megtelepedesere torteneti forrasanyagunk nincs.
Anonymus Gesta Hungarorumaban csupan az Qszakipart h6doltatasBr6I tudunk. "A honfoglalok... a Bolotun folyo mellett lovagolva Thyonhoz jutanak Qs nepeket meghoditva tizenegy nap alatt Bezprom varaba
bejutanak".
Bendefy Laszlo szerint a honfoglalaskor, de a XI-XII. szhadban is a
Balaton vizallba az Adria szintje felett m6rt 106-1073 meter, vagyis a
mainal 2-3meterrel magasabb volt. tppen ezert a Balaton Bszaki kornyeket a Vasvar fe101 tudtik megkozeliteni a honfoglalo magyarok, mivel a Zala volgye a Balatonnal osszefuggo to lehetett. A deli parton
viszont mukodott a regi rbmai hadiljt, illetoleg deli Somogyvar, Segesd,
Babocsa fele vezetti leagazasai.
MQoishoovan keozelhetiuk el vidbkcnk honfooial$sat?
A ma3ya;iortenetkutatak alapvetti kerdese~k k e lanoz k a honfoglabs menetenen vtzsga.ata. Pelda~.klk 6s m ,yen szervezet! egysegoen helvez~eateke. a Kbroar-medence ter:let&n? A verses, fnemzetsegi) k&elek volt-e ekkor a legfontosabb vagy a tbrzsek sz&ezete? A
magyarorszagi torteneti 6s regeszeti kutatas mar szinte kategorikusan
leszogezte, hogy egy-egy megyeben, illettileg a korai varrnegyeben
egy-egy nemzetseg lehetett 6sfoglaIo. S Altalaban az ot-hat vagy tobb
nagycsalAdb61 a110 nemzetseg szallasterulet6b61lett kesdbb, a XI. szB
zadi varmegye. A legutobbi idokig Koppanyt 6s "nemzetsegdt" tartottak
ilyen 6sfoglalonak Somogyban. Szhmtalan - tobbnyire vitatott - v6lembny alakult ki azzal kaocsolatban is, hogy az Arpadokkal rokon Koppany milyen teriiletet, dukatust, azaz hercegseget kapott, Qs egyeltalan
kital orokolte a teruletet, va1amint.a vezeto, duxi cimet. Apjatbl, Tar
Szijrendtol vagy a regebbi, az Arpadokkal rolton (?) 6sfoglalokto1.
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Az ezze, a korszaknal fog akozo GyGrffy Gyorgy szerint ~egy.agy
megyboen, ':$ero.ega nora: varmegyeben (noztuk Somogyoan s!) egyeav n8mze:seo lenelen az 6sioo.a 6. Uavanaklcor Gv6rllv a nemzetsogei( Ismiwe t.~:e.~em~tiit
aoban*l&t;a, ;ig
'valame'ly
y nHgynev; ostdl
sz&rmaz~atjikmag~kai,kdzos nemzetsegnev-k 6s clmerik van, orokIb;tt csaladi~birtokukatnemzetsbgi ioaon birtokoliak, a nagyobb nemzetsegek vagy ftieme.nedo nemzetsegtagon nemzefsegi monostort apltenek. ezi kozosen o nonoljdn, s ide teme:neznek, i etd eg a ;e legzetes
szem~vnevelcsmetloanek a nemzetsegoen". Szer n:e a X. szazadi
nemzeiseg' szervezet fo yrato: oizonyos;noz6pkor ) nemzersegid goi ~ s o kHason
.
o a velemenye Fjgea Er knen, ak szer nr 'a nemzelsegi
osszetartozas iddata Magyarorszagon nem a XIII. szizadoan szJe!ert
meg, m b a honfoglalas ei6tt megGlt, s eppen a honfoglalas tortenete.
a vezeri nemzetsegek totem - tisztelete volt kifizetoje."
Ezzel szemben Kristo Gyuia tjgy velekedik, hogy "onmagaban nehezen hiheto, hogy a magyar allam megteremtesevel egyiittjaro viltezasok... alia ereztettek volna hatasukat a maavar nemzetseoi szervezeten, s higy bizonyos nemzets6gfo1genusoya X. szazadi-nemzetsegi
szervezet folyiato~lehetnenek."
Nem akarhk es nem is lehet az ervek az e l l e n e ~ e kosszes valtozatat taezn , a ienyeg az, hogy meg szamos ronenesz as regesz ~Qpv'sel
Magfarorszagon egymassa,
nllentmono5 nezeteket a fenr keroesek-.
be".
2.1 Honfoglalo torzsfdk, nemzetseglok Somogyban
Somogy megye eseteben mi a ikovetkezo, korai nemzetsegi szervezetet is Qrint6, illetoleg a honfoglalassal kapcsolatos temak megvalaszelbat tUziuk i c i kutatasi c6lul. Kerdbseink ket kiemelt csoporljAban
szerepelt az, hogy vajon:
1.I Az Arpadok szalltkk-e meg terijletunket 900 utan? Vajon Somogy
me ye nem egy nemzetsegi teriilelbol alakult at varmegyeve! Ha nem
az %rp&dok, akkor viszont ki lehetett a megszAll6, illetiileg a megye
elso nevszerint ismert honfoglalo nemzetsege? Meghatarozhato-e ez a
nemzetseg egyaltalan a jelenlegi kutatasaink alapjan?
2.1 A megye honfoglalo nemzetsege (vagy legalabb a nevel) a kozepkor folyaman fellelheto-e a megye nemzetsegei kozott? Ha igen
lehet-e valamilyen 'Yolyamatossigot" taialni a X. szazadi es a kozepkori
azonos nevii nemzetsQg Ikarbii? Nlegtalilhat6, azonosithato-e, ez a
nemzetseai kozoont. illetolec! 6 nemzetseai monostor 6s a temetoie?
Erre - a; Q rahnn 6nyec,&nsn tanott - Kerdesenre probal-nk a ior!eneii es 6 r6geszet: lorrasanyag komplex ie!hasznilasava. vhlaszoln:. A
kjlonw5zo nezereklol. ielloaasodo ijaael enul. 6-latasainn alaoan arra az eredmenyra ..totrunk: nogy sze?;r:nk
nem az Arpadok ie'hette~
Somogy olso megsza lo I Erre o'zonyitbn pedaul a net kesoooi megyekozooit S o m o a ~ es
~ rSeaesd kozeleben meatalAlhato B w i t (Baaaa.
. ""
Bagat. 6agatn)"is B6 (Bononye) nelynev. 'lleto'eg i e t e ~ eezheto "ovarhely. (Ez a nelynev Edae nornyenero. Bagagnent mar 1093-bo , Segesd
kornyBker61 pedig BagatkQnt 1229-bol, iehat viszonylag a korai idobol
ismert. Az Edde-Somogyjadhoz tart026 Also-Bogat kozeleben, tole 4

km-re nyugatra pedig Bo (Bev) helynev szerepei 1229-bfii, illet61eg a
Savoly melle Kysbuv, Bew telepillesre 1409-btil 8s 1417-bol tudunk
adatokat).
VelemenySnk szerint az emeli ki 6s teszi rendkivulivb a somogyi
Bogat 6s 686 helyneveket, hogy a kesobbi megyekozpontok, egyhazi es
kozigazgatasi szekhelyek (ftiesperessegi ltozpontok) kozeleben, illetoleg kozvetlen mellette talalhatok.
Ki volt, ki lehetett egyaltalan Bogat 8s a Bo nemzetsegre utal6 Bo
(Bev, Bew?) A gazdag jelentbsu Bogat ( ha szemelynev!) Bulcsu apjakent is szerepel. E szerint a harmadilt magyar meltosag, a karchas
(biroi) cim birtokosa is. Egyes torteneszek szerint Bogat a kiilfoldi forrasokban a 921-8s korul emlitett Bugat rexszel azonos. Liuprand cremonai pijspok irja ugyanis, hogy "a magyarok Veronaba Qrkezottkbt "kirhlya", Dursac es Bugat jo baratsagban volt Berengar kirallyal, akinek
keresere megtamadtak italiai ellensegeit". Ez a Bogat pedig - a Zala es
Veszprem varmegyek birtokos - bizanci keresztenysegu Bulcs~jkkor6hez sorolhat6.
A k6t kesbbbi somogyi megyekozpont: Somogyvar Qs Segesd kozeleben Ievo Bogat helynevek pedig a korai megtelepulesenek, az itt
kialakitott udvarhelyeinek a helynevi eml6kei. Bogat vez6r itteni megszallasara meg a X. szizad elejen, vagy az elso feleben kerulhetett
sor. Vegsdsoron Somogy - eddig ismerl - elso megsza116janak Bugat,
Bagat, Bogat ((Karchas) tarthato. Vagyis az Arpadok, de Koppany elott
j6val Somogyvar 8s Segesd - a hozzitartozo teruletekkel Bogatek
birtokaban lehetett.
Nagyon fontos a masik, a Somogyjad hattaban Edde-Also-Bogattal, vagyis BogBt kori udvarhelybtol 4-5 km-re Ny-ra szereplti Arpad 6s
kozepkori telepulest (meg korabbi udvarhelyetl) je1616 Bev (60) helynev. Hiszen ez a 66 szo a helynevek felhasznalasaban tul ovatos
Kristo Gyula. Makk Ferenc-Szegfij Laszlo szerint is - az Olbo 6s m b
helyneveinkben maradt fenn. Az Olb6 elotagjaban a torok nbp, torzs.
nemzetsbg sz6, mig a masikban a torok m6lt6sagot jelol0 - korabban
gazdag, tehetos jelentesu bti szavunk szerepel.
GytirHy Gyorgy feldolgozasaban B6 szavunk - a Bogathoz hasonloan
- gazdagot is jelent. S jeloli egyben a torzsfot61, az rirt6l fugg6 nemzetsegfoket, jelen esetben a gazdag, tehetds, a Bogat telepulese melletti
nemzetsegfd korai bodrogi (boi) telepuleset, kozpontj6t.
Kihez tudjuk kotni ezt a Somogyjad-Bodrog haliraban szereplo Bev
(Bo), a nemzets6giot jelento telepulest? S vajon az egymas kozeleben
Ievo Bogat, Bugat ((Ijhoz), rexhez vagy karchashoz tartozo es a Bo
(nemzetsegfo), jelenleg Also-Bu kozott lehet-e mas osszefugges is?
Szabo Janos Gyoz6 a hevesi vhrispansag kornybken lev6 koznepkori telepules~k,koztuk a Bo vizsgalatokkor tobb fontos megillap!tAst
tesz: "sok korai megyenkben, nemzetsegeink elso szAll5.steruleten, kimutathato a Bo helynev, amely eredetileg a nemzetsegfonek (8s csaIadjat kiszolgalo nepnek) volt a szanasterulete. TehBt a mai Szarazbo
pusztan... kereshetjuk a videket ural6 nemzetsegfd egyik falujat". Az
Arpad-kori tiszta szemelynevi helynevek egy resze vilagosan utal az
elso megtelopulesek szallasara is.

-

Ugyanakkor Anonymus szerint Veszprem megye eredetileg 6 s b 6
vezer tulajdona volt. A somogyi varmegyeszervezet kialakulisat is vizsgal6 GyBrffy Gyorgy szerint "a Balaton 6s a Drava vizvidekehez tart026
Somogyban a 66 nemzetseg tekintheto osfoglal6nak. Az itt meglevd
torok eredetll magyar BAY NEMZETSEGFO SZAVAK SEMMl ESETRE sem mutatnalc u Arp&dokhoz tart026 osbirtokosokra. Ezek szerint
is ez a 86 lehetett Sornogyban-Bodrog-Bupuszta, Savoly-Kisbo 6s Bohonye eseteben a Bogat vezerhez kapcsolhato egyik osfoglal6 nemzetsegfd.
Velemenyunk szerint Bogat-BulcsO-LBI (Balatonlelle) kiseretehez soiolhato Bii lehetett a Somogy elso isrnert nemzetsegbnek a vezetnje.
Vagyis a helynevek, a korai forrasadatok alapjan Somogy eddigi isrnert
legkorabbi nemzetsegi kozpontjanak a Bodrog-bui a (regi boi) tarthato.
Hogyan kerulhettek ezek a Bogat-Bo-Bulcsli udvarhelyek, kozponti
helyek az hrpad-haz kezebe? Nehany tortenesz es regesz velemenye
szerint Fajsz Arpad.hBzi herceg, illetoleg fejedelem a X. szhzad kozepen alakithatta ki kozpontjat Somogyvattol ENy-ra 10-12 km-re (Somogyfajsz). Vajon fokozatosan, vagy egyszerre kerult At a Bogat, B6
nepek folljtti fennhatosay is az o, valamint az Arpadok kezebe? A X.
szazad kozepetol a Bogat 6s Bo birtokkozpontok, valamint a hozzijuk
tartozo nepek Somogyvar-Somogyfajsz es Segesd udvarhelyhez tartoztak. Fajsz herceget (esetleg fejedelmet?), majd a Tarhos agbelieket,
illetoleg kesobb Koppany-duxot erosithettek.
3.1 Esem6nytortenet 955-997 es 1000 kozott
A tortenelmi valtozas icezenfekvonek tunik, amikor 955-ben Bulcslj 6s
LBI 6s szovetsegesei az augsburgi csataban elvereznek. Az a halaluk,
iiletoleg a zalai, veszpremi es somogyi nepeik meggyongulese tettek
lehetove az uralomvaltast. Ezek alapjan bizonyosnak litszik, hogy 955
utan szerezhettek meg teljesen a somogyi teruletet is az Arpadok,
megpedig a Tarhos ag. Az 69 leszarmazottjarol. Torm&srol irja Gyorify
Gyorgy: 'Tormas herceg korabbi lkorabbi baranyai uradalmi teruleten
veri e16szor gyokeret a gorog keresztenyseg", amely szerintunk BulcsO
uralmi teruleten, lgy Somogyban is jelentkezhetett.
Sot a tovabbiakban ez is fontos, mivel egesz valoszinGnek tunik.
hogy a Tarhos-Tomis dg leszhrmazoi kozott Koppany is szerepel. S 6
kaoia meo a X. szazad masodik feleben a Karchas somoavi teruletet.
A barany& a tolnai, a zalai terulet, a masik, aTaksony agba szarmazo
Geza-Vajk-lstvan kezeben lehetett, 997-ben bizonyosan.
Ezek szerint 955 utan megerosodo ket Arpad-hazi ag: Tarhos es
Taksony aga kozott folyik a harc a fejedelemsegert, illetoleg a keresztbny, klralysag megteremtesbert. S ehhezigazodhatott a ket ag vallasi
orientacioja, vagyis a bizanci, illetoleg a nyugati v a l l b timogatka.
A torteneti 8s a regeszeti szakirodalomban elterjedt nezet, hogy
Koppany tulajdonkeppen Fajsz fejedelemnek, valamint apjanak Tar
Zerind-nek somogyi teruletet, illetoleg korabbi "dukatusat" orokolte. Ennek ellenere Koppiny dux somogyi birtokait torzsi, illetiileg nemzetsegi
sza116steruletnek is kell tekinteni!

Mindenekelott azonban meg kell vizsgalnunk a somogyi dukatus
k6rdeset is1 Vajay Szabolcs az ArpBd-haz dunhtljii aganak fej6t (?)
tiszteli Koppanyban, aki a tolnai-somogyi dukhtus orokose. Kristo szerint Koppany talan Somogy megye Qlen 6111, mivei GQza 6s lstvan is
szivesen bizott - a kestibbi comitasusokn~lnagyobb teruletu - megy6ket csaladjanak tagjaira. S azert tartja valoszinunek, hogy mar Geza
alatt megalakult Somogy megye comese (duxa?) Koppiny. Vagyis GBza dllamszewezBsekor (a 970-9s evekbenl) Koppany kapta volna meg
Somogy megybt. S az ~ttenihatalmat katonai kiseretevel, s a torzsinemzetsegi elokelokkel egyutt ioglalta e l... Nyilvan azzal a c6llal, hogy
megerositse Somo yban, illetoleg a Dravan-tljlon az Arpadok uralmat.
A duxi cim az lrpidokhoz va16 tartozas jogan illette meg, s ez6rt
hiviak uralmi teruletet is dukatusnak. Heckenast 6s Gybrffy szerint
"v6gs5soron a dux Symigiensis ellenere Somogy nem tartozott kimondottan a dukatus szewezetehez". Ez az un. somogyi dukatus az Arpbdhazl szallasterulet kibovit8s6bol (vagyis a X. szazadi Arpad-hhzi uralomvaltas reven) alakulhatott ki. Fajsz 6s Koppany eseteben szerepelt
harmadik dukatuskent.
Nagyon iontosnak Qrezzuk Vaczy Peter elmbletet, amely szerint a
hirom legfobb meltosig orokos birtokosa alakitotta ki a (X. szaadil)
tartomany-urasagokat. Az Arpadok, a Gyulak Qs a Karchik - a kabarok
iejedelmen kivul - egy-egy tartomanyban (dukatus) uralkodtak. Az Arpadok a Bulcs6-Lei-66 somogy-zalai-veszprhi Karchas tteuletet szer e z t ~ kmeg 955 tajan. A terulettel egyutt viseltek a Karchhs cimet is. Igy
ezek szerint Koppanyban a "Karcha" meltosag orokoset is latnunk kell.
Ez mindenkeppen azt is jelentene, hogy Somogyban Bulcsu, illetoleg
tulajdonkeppen Fajsz halala utan kerult sor
az Arpad-hazon belul torten6 m6lt6s&gr Qs a teriilet megosztas6ra.
Ugyanakkor a masodik legfobb m6lt6sagot: a Gyula cimet es a velejaro
hatalom gyakorlasat Erdelyben - mar az Arpadokkal kozvetlen mkonshgban all6 - Gyulak kaptik meg. A X. sz&zad kozepbn m t b i i o s a n ennek
a meltbsagnak a birtokosai. S ljgy tunik, hogy a X. s z k a d kozepen tulajdonkeppen mar csak a Karcha meltbsag lehetett az idegen torzsbeli Bulk
cslj Irezeben. VBlembnyunk szerint ezt a clmet 958 u t h szerezhenek meg
az Arpadok (teruletekkel egyutt!), s Geza raven kaphatta meg Koppany.
TortQneszeink altalanos velemenye abban is megegyezilr, hogy '%&a
fejedelmet Tar Szorend (Zerind) fianak QsKoppiny hercegnek kellett volna
kovetnie az uralkodasban. Nyilvan, ho y nem a m6k6sagnevek aiapjan
(mint ahogy Kurszhn KundM kovette p a d (Gyulal), hiszen a Gyula, a
Karcha meltosagnev is mar formalissa valhatott ekkorra. Hiszen a fejedelem utan kovetkezo Gyula rangot vise16 Gyuiik (a Gyula cim orokoseil) is
kovethettek volna Gezat az uralkodasban."
Befejezesul annyh, hogy Koppanynak, Geza halala utan, lstv8nnal tort h o szembefordulesa kozismert. Levereset lstvan kiraly allamsze~ez6senek iontos Bs kotelezo lepesekent konyvelhetjuk el. Ennek soran megfosztotta pogany meltbsag.it61 is a tdnjaval szemben fellepS Arpad-mkonsagot: Koppany karchht (duxot) es megkezdte a somogyi kereszteny Qs az
Qllami intezm6nyrendszer kozismert kiBpRQsBt.
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Csihak Gyorgy (Uster)

Bevezetes
A Zurichi Maavar Tortenelmi Eavesijlet Maovar Ostdrteneti TalAlkozo eseibben, aU;endez6k - gyakoiat okokbol--'arra a megillapodasra
,utoit3k, nogy a torenelm. esemenyeket Arpad-hiza n halasag (1301)
koveun. Nem k'vaI?n% szembeheyezlteon a tortenele~nontatasszabalyaival - amely szerint az ostortenk~tlezarul a nyugat-romai birodalom
bukAsavai. Pusztan arr6i van szb, hogy a terntit nagyobb es gyakorlatilag alkalmasabb lbtoszogbe helyezik. Jelen temtink esetbben is ezi
tesszuk, amikor ltijelentjuk, hogy a magyar kozepkor kezdetet veszi az
egyseges, kereszteny, magyar allam megalakulasaval a Karpktmedenceben. 9s ezen allam szuverenitasa teljes elvesztesevel er veget.
A magyar allami onrendelkezes 1920. junius 10-en, delelott 10 orakor, a Versaillesi Bekeszerzodes magyar reszrfil tortent alairasbnak
pillanataban veszett el reszlegesen. Ekkor vettbk el ezereves dllamunk
terijletenek ketharmadat, lakoinak tobb mint a felbt. A nemzeti onrendelkezes telies elvesztese 1944. mhrcius 19-611 kovetkezett be. amikor
a ~ a r m a on'Biroda om katona az orszig maradek egykimadht is eliog.altak, nemzet: 'nt8zmenye:nn egy rbszet formalisan is szetzjztak.
nernzeti ~ezetoin~tet.
velik normanvzonkat. foasaora verenek.
A apvetaen a helyzet aknor semialtozon, amin& a misodik vilagha
b o r A n a d esornbnye~~dver6ezl8oena Kbrparmedenceban a S7ov;ntuni6 Voros Hadserege vette At az orsz5.g egyharmadAnak a megszalI b a t . A Jaltai 6s a Potsdami Eavezmenvek a trianoni hatarokat helvreallitottkk, 6s az ezereves magGr dllam'terulete csehszlovak, lengyel,
jugoszlav, olasz, osztrak, roman, 6s szovjet megszAll8s alatt maradt.
A magyar nemzet, amely az bllamalapitkst61 napjainkig a Karpatmedence etn~ka~
tobbseget adja, sem a trianon~,sem a potsdami beket
nem ismerte el. Valamely megszallo hatalom csapatainak a kivonhsaval helyreallithato a reszleges magyar nemzeti szuverenitb az orszkg
felszabadulo teruleten.
A Szent Korona Aflama

A kozepkori magyar tortenelem a Szent Korona tortbnete. Az fisisegi
torveny (1351) a kovetkezfiket mondja: "Sacra Corona radix omnium
bonitum et iurium", azaz a Szent Korona minden javak 6s 'ogok gyokere. A magyar kiraly "Caput Sacrae Corone", azaz a Szent orona Feje,
a magyar nemzet "Membre Sacrae Corone", azaz a Szent KoronaTagja, 6s a ketto egyutt "Corpus Sacrae Corone" azaz a Szent Korona
Teste.

k

A kozepkori magyar allam terulete a Szent Korona TerLilete, az i l l a m
lakoi a Szent Korona Polgarai, alkotmanya a tortenelmi magyar alkotmany, a Corpus Juris Hungarici a Magyar T o ~ b n y t a r amelyek megtestesittije a Szent Korona. Igy az orszagban nincsen se gazdatlan
birtok, se jogfosztott magyar. Ezbrt nincsen hontalan magyar sa.

-

A Szent Koronaval foglalkoz6 szakemberek eredmenyei egyedtjlalloan Qrdekesek, nehol meghokkentoek. Az eredmenyek reszletes ismerete m~ndenmagyar kotelessege.
Egyesek ramutatnak arra, hogy az osi Egyiptom koronaja is szent volt
egyiptomiul Pschent-nek mondtak. Ket rBszb61 alk: az egyik resz
jelentette Felsfi-, a masilc resz Also-Egyiptom tulajdonat. Szentekvoltak
a varosok is, ahol ezt a koronat oriztek. Nemelyek azt bllltj&, hogy a
Szent Korona egy latin es egy gBrBg reszb6I 611, ami szimbolizaija
Szent lstvan kiralyunk koranak ketteszakadt keresztenyseget. Ez egybecseng azzal, hogy kiralyaink apostoli kiralyok. A tortenelem nem ismer mas apostoli kiralysagot. NQmely kutato a Koronan a reg1 Egyiptomba es Mezopotamiaba vezetii szimboiumokat vel ielfedezni. A Koronat megvizsgalo aranymliveseink arra a megallapodasra jutottak,
hogy a Szent Korona kesd avarkori, egyseges avar mu, esetleg mag
regebbi. Tobben igazolva Iatjak, hogy ez a Korona, mar az avarkorban
a Kbrpitmedence tulajdonat jelentette.
Az minden esetre t h y , hogy a magyar Korona az egyetlen szent
lkorona a kereszteny tortenelemben, 6s kepeben Magyarorszagot negyszer ajinlottuk a Boldogasszony oltalm6ba: 1308-ban, 1317-ben, 1693ban es 1896-ban. A felajanlas mindeg kozjogi keretben tortent - az
eavetemes
tortenelemben is az 1038-as volt a leoelsti ilven ten.
.,
~ a ~ ~ a r o r tehit
s z a ~a Boldogasszony tulajdonla. ~ n i e ka tenynek,
mar a kereszteny 611am megalapitasa idejen is kulonleges jelentosege
volt, meri igy kiralyaink allamunkat formalisan is kivontak a foldi hatalmassagok - a bizanci csaszar, a rbrnai papa 6s a nemet-r6mai csasz5r
- jelkepes 6s valodi hatalma alol.
Kozepkori tortenelme soran szimos nemzet es nepcsoport nyert felvetelt a Szent Korona n b e i koze. vaav a Szent Korona teruletere.
€ze<et a nepeket sajil szokisa'k, jogg{&orlatuk, nepi egyseg~nelintetlen*. hagyasaval vettjd fel 6s v e d t d szazaookon al. Ezzel a letlevel
a magyarcag egyedul a11 Europaban, ahol ugyanezen idoben a tobbi
nepek - a szb legszorosabb ertelmeben - tuzzel as vassal hoztak letre
egynyelvli, egyvailassli As egyszokasli nemzetallamaikat. Faieg aszomszedos orszagok terulet8rol menekult a lakossaa nagy szamban hozzank. Vonzott; oket a maovarok naav aazdaasioa. a e az orszaaban
uralkodo jogrend is. ~azaj;kban senk'nzm veate;ket
meg sajat iraikto1 sem, miq a maqyar allamban magasszinvolalfi logrend volt.
A how.5tok. akikriik ne~anvaaibafmeahatarozoazavar elem, 1090oen a magyar k;rbyt vaiaszio<& kira.y&ka, es elldl az id0101 kezove
sajat kivansig-kra maraolak hiek a Szent Korondhoz. Amkor a ~ 8 -
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soob. evszazadok soran a toronok el01 egyre Qszakabbra hjzoorak, as:
magyar lerjlelre engedt~nonel. Egyes nemzeti kivalos6ga:k pont olyan
derek horvat hazafiak, mint amilyen nagyszerll magyar6k
A szeroen, egy tip kus ba kani sz Av nbpesseg, szinten a torok el61
rneneni oben, reszoen pedig a torokke, szovetsegoen kerult egyes 6s:
maavar l e r l etekre, an0 16.e~a rorok nadiaratai soran k i o ~ s Z t ~malr
gy$. akossag tielyet foglatahel. A moderr; szerb kult:ra.'bet~, nyomtaias evszazadonon nereszlul Buuarol k:ind~lva,loleg magyar penzen
A Karpaimeoenceben a romanokrol, mint hegyi pbztoronrol szo. az
elsd okmanvos eml:res, a 12. szhzado61 A romAno!c a d6kok ~rbdainak
mondiak maaukat. akik viszont a torokos nepek csomrti.%a tartoznak.
A romanok eredele salnos t sztkzallan. Mai'hazb:~knaka Karpalokon
kiv3.1IerLletein is a o ~ n alo
' dmCves milvellseg virhgzott, ameiy nbpessene szao:r. oak, oJak voli, ma,U 1p'k.s rorok nbpeket talalunn on:
boiaarokat. besenvoket. kunokat. iaszokat (Jassi-JAszvAsAr\. A roman
n u l i ~ r a6s beru s ~ a ~ ~ a r o r s z a gmagyar
%,
penzen indult. '
A rutenonat a rnanyar nira yon te epilenen a ba kani szlavok norebol
az bzakkeleti Kardatok nvuaatl oldalara a 14, szkadban.
A totok rn nlegy harmnc'ezer iony s z . 6 ~nepessege, felreheloen mar
a Fe voeken e I Arpad honloglalasa ide:Qn. A magyarsag biz~ostotta
evszazadokon at zavartalan fejlodfisuketl mikozbeikultur'alis kozpontiuk szinten -~
Buda lett. Neoanvaoukat naavmertbkben feltoltottak
~-~~~ a torijk
,~
8161, a hegyes, erd6s fel;id6kre-menek$'lb
magyarok.
A nemetek nagyobb csoporljai kulonboz6 idtipontokban Qrlteztek a
maavar allam teiuletere. Az orszao nvuaati hatarvonala a tortdnelern
so& gyakran val~ozoii,'gy ny .vaninind6g e ~ a kmagyarona Laitan t i .
es nemeren a Laitan ,n.ien. Az eraely szaszonar k'ralyainn lelep'tenel<
a 12. sr5z3aosn. renaben ooa. Az orsraq toobi Vioenere 161ea a toro1(
altal elpusztitott laltossag helyere kerbltek; szervezett telepfte<r8v8n.
A Karpatmedenceben azonban, mlnd a mai napig, a magyar etn~kum
zart rendben 81. 6s tobbsegben van, tehat magyar kisebbsegrdl nem
lehet sehol se beszeln~.A fontemlitell n b ~ e a
k Karoatmedence nemzelisegei. Ha magyar kerii.1 a ~arpatmeoe;lcelerul~tenmas a1 am lennna~osagaala, aMor on o nemzet segi magyar.
Kozepkor~lon8nelemirasuntc harom lo prool~mavalk"zd: az eavln a
nernzeiisegi kerdes, a masik a tersadalmi szerkezet kerdese, a hzrrnadik a magyarsfig rnibenlete 8s tortenelmi rendeltetbse fe161 vallott nezet,
amit nemzeti rnetafizikanak is neveznek.
A lrianoni bekecsinalok a nerlizetis6gi kerdest i ~ g yoldottik meg, hogy
szetvertek azt az eriit, amely Eur6pa hatfit v e d t ~6s Kozepeuropaban
a rendet fenntartotla: a nbmet es a magyar bllamot. A rendsin616k
rendet teremtettek on, ahol igazAb61 sernmi elrendezni valo nem volt.
Akik elkovettek - az angolok Qs a franci6k - azoknak KozBpeur6pBban,
valamint az amerikaiak, akiknek Eur6paban semmi keresnlval6juk nem
volt. Mire a hibat BszrevettBk, a Voros Hadsereg mar a RajnanBI bllott,
es a nyugati stratbg&k nepuknek azt jelentetlek, hogy a vfirhafb szovjef
~

~

~

~~~~
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ikrnadasl a Pireneusoknai 8s a La Manche iengerszorosnal fogjik feltartoztatni. A kozbeesd mbrleget a mbodik vilagh8borri jelentette: tizmillio embert hurcoltak rabszolgatAborokba, hriszmillio embert tettek
foldonfutova, 59 millio ember szenvedett nyomorult halalt, szazmillio
emberi hajtottak idegen jarom ala 8s csillagaszati szamokkal itifejeztethetd ert6kek pusztuitak el- Varseilies igazolisara. A vbgeredmenyt
olyan uttrdAllamok kepezik, amelyekben az allamalkoto nap a legnagyobb kisebbseg, es amelyek Trianon utan hetven bvvei ingatagabbak,
mint amilyen a magyarok allama ezerevi fennallba alatt sohassm volt.
A magyar kozepkorral fogialkoz6 tort6nelemfrAs ezeket a tenyeket csak
a legutbbbi idoben kezdi felfedezni de mdg most is atiengi vaiamifele
bfintudat. Nem tudni rniert, meri Magyarorszagon se nemzetis4gi harc,
se vaiiAshaborri soha nem volt. A tordai orszaggyiiles 1557-ben iktatta
Europaban elsokbnt az alkoiminyba a vallis szabad gyakorl.isalioz
valo jogot. Nekiink ezer Qvi nemzelisegi politikankban sem szegyelni,
sem banni valbnk nincs. Ezen kijelentes mbrlegeles6nbl kizarolag a
korabeli nemzetkozi osszehasonlitas az iranyado, ameiy esetleg, de
csakls a helvi tortenelmi esemenvekkel relativalhato.
~oze~kori~tonenelem[r6sunk
niasik nagy 18mAja thrsaoalm,nk szerkezete. Ehhez kdzenfekvo, nogy Corpus Juris Hungarici kell, nogy az
:rany?fi .egyen. Az iranytli szerepet, sainos volt ido, aminor eltljloztak.
Kozbpnor; i&sadalmunk szerkezetevel loglalkozva mindenen e 611kbt
alapvet6en fontos do got nell leszogeznink: 11 Magyarorsz6gon ieudalizmus - plane a maga klasszikus formajaban - sohasem volt, 21 az
allam. mint a kisebbsea elnvomo hatalma a tobbsea felelt. kizarolaa a
kommunistak uralma i&jenjetezett; ez alol ~tmeneck~vetei
az 1849yto1
186749 tart6 idoszak.
A v6rszerz6desto"l kezdve. a lent 2. wntban ielzetl kivetelekt6l eltekintve, a magyar ~llamszedezetre;ellemz6 az, Hm;t ma parlamentarizmusnak neveznok. E n a renaet a magyarok vezettbk be E-ropaoa es
tartottak fonn, tobb mint ezer 6via
A feuoalizm~sraa~apvetoenjejiemzo, hogy a ldld 6s a rajta do.gozo
ember a kiraly 1ula;dona. M'ndkettot alanoekozhalja alattvao'nan, anik
ezert kiildnlele szolqaatta, tartoznak nek.. Ez a rendszer Maqvarorszagon, a magyar nenizel tagjait ilretoen, sem 'deiglenesen, G m egyes
ter~letekensonasem ierezett. Minbnt a no egyen]ogusltasa sem volt
tema sohasem, merl a magyar no rnindeg
volt ferjevel. A ma. egyenl6
.
gyar egynejll volt emberemlekezet ota.
A fold a foglalas jogan a nernzet tulajdona volt, megpedig minden
szabad magyare. Igy a honfoglalok leszarmazottai valamennyien - a
kedbbiek soran - nemesek lettek. Tudni valo, hogy id6 mriltaval, a
maavar tarsadaiomban nemcsak maavarok es nemcsak honfoalal6k
vorgk, am ezen nepessbg jogi helyzeie' minoenkor 1 s z t e s s 8 ~ e s eren~
dezett volt - ami nem tek~nthetoe ~ r o p aszokbnak.
i
A magantL a,oonu
10 ob'non elsosorban kiralyi adomanykent nezdett kialakulni. A kira y.
m nt maga is honfoglalok leszarmazottja, csalao o'nonai egy-egy darab:anak naszna a t a ~adta at, jogi ag szgorLan meghatarozon korulmenyek kozott, egy m b ' k jog; kozossegnen, akilc szinten a foglalas :oqan

hasrnhltak bizonyos terilleteket. A fold ezkital az egyik honfoglalb csoport hasznalataboi a m b i k honfoglalo csoport hasznalateba keriilt. Idegen kiriiyaink alatt, az Arpad-h&i csalad birtoka 11y m6don szetmallott,
kesdbb, f6leg a Habsburgok ~dejen,amikor a magyar fanemess6 bjra
kicsereltidott, f6leg nyugati elemekre, az dsi rend elhaivanyult. m a
legutobbi idBkig, a legnagyobb foldbirtokos se tehette se kezet, se labat
a legkisebb olyan birtokra se, ami nem az ov6 volt - jogi kovetkezmeny
nelktji. Ezen jogok vedelme els6sorban a mar Szent lstven idejen
Ietrejott, 6s azota fennhllo - varmegyekre harub. Szhmos vonatkozAsban vitathato a viirmegyek ellenAll6 szerepe, ezt a feladatot azonban
m b nem tudta volna eredmenyesen eilatni, ezert ebben is 6si osztoneink tovabb616s6t kell IKItnunk.
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A maavar feudalizmus l6tezesenek a bizonvltekakent szokds Verooczy ~xparti,mat emlegetni. Ketsegtelen t e n i hogy ez a k:vaIo jogaszi mLnna, az a k ~ o Magyamrszagon
r
Qrvenyes jogrendet koranak divatos, feudalis taqolasaban - Isten, kiraly, alatlvalo - fogia ossze. HouA
kell azonban teini. hoav a maovar koiioai
ezl a rendszert
, " aondolkod&
"
sohaat nem vette, a"hbrma;jjkonyvet magyar orszhggyiiles soha el
nem loqadta. E u e l nemiieg ellentetben a11 az a teny, hogy Magyarorszegon-parlamenti hatArozattal szilntettek meg a jobb5gys&goi1849ben. Igaz, hogy akkor m t hiromsziz eve BBcsbKl kormanyoztbk az
orszagunkat, nem egyszer rendeletekkel.
A rendeletekkel valo kormAnvzAst azert kell hanqsOkozni, mert ez a
kormhnvzhsi m6d teliess8ooel ideoen a maovar kozioai oondolkod6st61
"~
6s ~yakorlattol.A feudal6kuso& v:szoni'az lsten-pipa-kiraly vagy
csaszar-alattval6 vilhgkbpnek megfelelden, a rendeletekkel va16 korm.5nvz.k a normalis. A kiilonfele szemblvek.
stb.. mind a
. avGl6sek
-.
folones kegyebdl tevdkenykednek.
Nem [gy a magyarok orszAggy[il6se, amely a nemzeti szuverenitas
6si intbzmdnye, regebbi mint a VBrszerzGdBs. A VBrszerzdd4ssel a
nemzet szabadjai egymhs tamogatAsfira szovetkeztek, 6s onk6nt koteiezt6k magukat arra, hogy legf6bb vezet6jiiket Almos vBrBb61 valasztjak. A hangslily a vAlasztbson van, amely a nemzet csorbitatian joga
mindmhig. A jogokat a Szent Korona testesiti meg. A jogok gyakorlasa
pedig a koron&assal szAll a kirhlyra. A vdlasztott kiraly a nemzet Altal
bhrm~korlev&laszthat6. A kirhly int6zked6seivelszemben a nemzetnek
elienAllAs1joga van, ameiyet kulon irhsbafoglaitak 1222-ben (Aranybulla). A kirhly a koronAzbskor hitlevelet ad 6s eskiit tesz a nemzetnek. A
doio legalebb olyan demokratikus, mint az eiektorok 1Itj6n tarten6
bszaiamerikai elndkvtdasztb manapsag. A magyar kiraly v.5.lasztAstira
ugyanis a nemzet jogosuit. A nemzet aiemess6g, azaz a honfoglalbk
lesz&rmazottai, vagyis a VBrszerzddBs bllamalaplt6 n6pe. Id6k folyaman m6sok is bekeriiltek a Szent Korona n6pei koz6, akik kezul sokan
nemesek lettek. Az orsz~aav[ilBs a Szent Komna Bltal osszefoaott
nemzet kepviselete lett, am<Tinek tagjai lehettek a nem-nemesek i<A
nemesseg szerepe 6s ielentdsbge tehit MagyamrszAgon teljesen m6s
mint Eur6pa tobbi bllambban. Aforsz&.g vezet6s6nek gyakorlata is mas
kell tehit legyen, amit a Mcsi vezet6k igazAb6l sohasem Brtenek, vagy
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nem akartak tudomAsul venni. A tema korant sincs teljesen feldolgozva
legkevesbe magyar szempontb61. Termeszetesen nem a poiitizalo
irodalom a mbNad0, hanem a valosagos tort6nelmi esemenyek - gondoljunk peldaul a nemesseg szerepere Hunyadi Matyas kirallya valb
megvalasztisaban - es a korabeli birtokosszeirasok adatai. Ez utobbiak
szerint Magyarorszagon m6g a 19. s z a a d elejen is minden 21-ik ember nemes volt; a franciaknal ez a szdm 180, a cseheknel 828. A
magyar nemes volt. Persze, a verzivataros idokben sokan elveszitett6k
nemesseguk igazolasat. Tovabba egyes n6pcsoportok, mint a szekelyek, nem vokak nemesek, de jobbagyok se voltak soha. A magyar
kozepkor tarsadalomk6p6nek vizsgalatat annak kimondasAval lehet kerekke tenni, hogy egy ~gynevezettharmadik rend Magyarorszagon sohasem volt munkisosztaly mint osztaly - noha a kor vegen hatalomra
juton - nincs.

-

Ahewe kozepnori tdrl6nelem:r~sunKlharmadik l o temakorere, rnegallaoflhat~k.
metafizikank beleluladt Szent lstvan nomwle. hoav
-,nemzeti
-~
xl;mun&a es a keresztenyseghez vao viszooy~nkfelremagyarazasi
ba. E keltos arany qa alatt nemzetunn 1eq:obbjai teplen, rnarcango tak
egymast es onmaGkat ezer even at. AvOgsz6t a torteneiemfrasunk
maio nem meri kimondani. ~ e d f akezenfekvo a helvzet. Mi. testilea 6s
e kieg szabad magyarok; min1"kont:nensink (Eu&sia) egyin legnagyobb halaima, keresztenyek lettiink, 6s minoent megtesz-nk azert,
h o o ~Eur6pa befosadion minket. Ezer even keresztul vereztiink - tuda10%
- EuropAQrtlQsharcollunk, tdbonyire, verrononaink el en. Nncs
meg egy nemzete Eurtrpanan, amely tobo kitiino talalmanyt, ideal, intezmenvt, miiveszr, tuoosl, sporiolot aaon, m:nt a mienk. Nemzeli vagyonunkoirl, csaknem minden ami mozdilnato, a tobb: europai nephez
~eruh.E-ropa keresztenyei vegul Ogy elvertek hazankat, a Karpatok
medencejbt, hogy nekunk eqy talpalatnyi szabad l o d se maraat. Tanulsagos innen visszapillantania megtett iitra is.
Nem tudni pontosan, hogy hany j6 magyar varkocsos feje hullott le,
midon a keresztenyseget - birmely m b eur6pai nepnel gyorsabban felvettuk, de nagy verengzes volt. Arpid csaladja nagy bizonyossaggal mondhato - megszegte a Verszerzodest, meri 13gy kiirtotta a honfogla16 vezerek uttrdait, hogy Szent lstvan idejere mar csak az egy
Ajtony maradt. Karoly Robert kiralysigit is mar csak egyetlen ember,
Csak Mat6 vonta ketsegbe a VBrszerzddes jogan. Az orszagot elleptek
az 'idegenbiil hozott urak, igy a magyarsag mar az elso Arpad-hazi
kirilyaink alatt egyszer s mindenkorra elveszitette nemzeti eliijet, s az6ta is ldegenek vezetik. Az Gj urak viszont maig sem Brnek fel a honfoglalas kori vezetok szfnvonalara. Egy tortenelmen keresztul annyi f i radsagot se vettek maguknak, hogy eltiny bs gazdagsag Qlvezete kozben, legalabb a vezeteshez szukseges minimilis ismereteket
elsajatftsak. Hunyadi Mityas els6 tette volt, hogy az orszagnak Oj vezetoket adott a tisztin magyar, koznemesi retegMl, halala u t i n pedig
Bppen ezeket az embereket igyekeztek eltilntetni az irj 6s a regi hatalmasok. Alljon al6bb egy pelda a vezetok tehetetlensegerol - a rkgebbi
idobol, hiszen Ojabb peldat barki tud eleget.
~
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Amikor Batu kan, Muhinal meglatta a felvonul6 pompas magyar hadakat, kiadta a parancsot a visszavonulasra. Am amint ez a felelmetes
maavar
-. serea elso haditettet elkovette, azaz letaborozott. az eiesszem i , nitiino ngdvezer azonnal mega.lapiiona, nogy azt a haaa! megver ,
men vezetese csapniva 6 . Haromsziz ev eleaenoii vot, a lehetseqtelen, lij, magyarorszhgi vezeto retegnek, hogytonkretegye a vilag regjobb hadsereget. A kovetkezmenyeket ismerjuk. A magyar kiralyt a
kereszteny nyugat semmivel se segitette a tatar invazio ellenenen, sot,
amikor a muhi csatabol rnenekult, Habsburg szomszedja - aki tronjat a
magyar fegyvereknek kijszonheti - elfogta es megzsarolta. IV. Bela
kiralyunk a tat& kan koveteit nem iogadta, hanem kivegeztette - mert 6
a nyugati kereszthnyseghez, 8s nem azsiai verrokonaihoz hlizott. Nem
lehet veletlen, hogy az Arvisura ezt a Belat arulonak nevezi, mikent az
se lehet veletlen, hogy a magyar fegyverek tortenelmunk soran ket
alkalommal voltak a legjobbak a vilagon: Arpad honfoglalasa es Hunyadi Matvas uralkodba ideien.
~on<oglalasunkatkoveioen, a papasag kardja a nemet-romai csC
szar, 150 ev alan 20 hadjaratot inditon ellenunk. A cel mindenkor azonos volt. azzal, amit Naav Karolv tuzott ki 804-ben az avarok ellen.
mikor is az avar vezetok elreit akasztana fel, kincseiket pedig elrabolta
6s Europaszerte szetosztotta. A 8 viszont bizanci kronikakban iennrnaradt avar forrasokbol tudjuk, hogy az avarokat nem Nagy Karoly kardja.
hanem saiat erkolcsi romlasuk avozte le. Addiora mar az avarok sem
voltak a becsulet, a baratsag e<a batorsag n&e.
A papak kozijl mindossze negy: 11. Szilveszter, Ill. Callixtus, XI. lnce
es XII. Pius nevezheto a maavarok baratianak - es hoav mit tettek
M~naszentyve, arra eleg csa~'nva1nozn. '~a,r,n niviil, e;er even a1
egyetlen nyugat: tortenelrn~szemelylseg benninnet gazan komoyan
nem vett. Vaskos toNnelmi szintezisek~szazaiiirjak, s meg sem emlitenek bennunket on. ahol Hollandianak. Csehorszaanak. Danianak ko. ..
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Tonene munk t'szta es becs:e.enseg menles, kiralysagunkna csan
Szenr Peter szeke reg bo es a,lanoooo, de nyugat nem t-aja mi a
~ ~ I o n o s ekozrunk
g
es a ciganyok &ozon s oennznnet, a kontinens legreg bb alnotrnanyanak es legelso parlamentar'zmusanak megaldoloii, a
szabaosaa sz~mbol-mataz eaesz vilaa szerneben, orosz ozsaasonka
szabadittsott fel - az utolso Gaz ev aiatt haromsz'or is.
Ennek elviselhetetlen terhe 6s kinja alan sikoltanak fol tortenelmiink
minden korszakaban tisztAnlato szellemeink, a kelet-nyugatot tisztan es
hazug illuziok nelkul szemlelo legnagyobb magyarjaink, akik igy jutnak
el a maganossag 8s az a ~ nemzet
a
gondolatahoz. A szernek m6g
ennyi tapasztalat utan sem nyilnak ki, amikor pedig a sfilypont Qrezhetoen es lathatoan tolodott Azsiaba.
Tisztanlatbunk erdekoben alaposan meg kellene vizsgalni, hogy mit
jelent szamunkra Europa, pontosabban a nyugat, 6s ez mennyire kereszteny? Versaillesben megbukott rnetafizikai fikcibnk, es ez rk kelle-
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ne szoritson bennunket erre a vizsgalatra. A hazaban a sorozatos katasztrofak akadalyozzak a bekes erlekelo munkat, emigracionk pedig
nem tobb, mint az onmarcangolohaza arnyekanak a tukorkepe.
Egyaltalan volt-e 6s van-e sziiksbge a magyar szellemnek arra, hogy
a nyugatit, vagy a keresztenyseget kijzvetito kozegen at kapja? Peldaul
Mindszenty J6zsef m6gB szinte felekezeti kulonbseg nelkil felsorakozott magyar milli6knak a peldaja m~ltatjaazt is, hogy nem nyugatnak
van kozvetitenivaloja mifelenk, hanem mi vagyunk kepesek kozvetiteni
akar keresztenyseget is nyugat fele, mert nincs meg egy olyan nepi
kategoria az ligynevezett nyugati vilhgban, amely ekkora mertekben
magaQv.5tette volna az igazi keresztenyseg fogalmat, mint eppen mi;
nyugat nelkiil, sot nyugat ellenere. A vilag harangjai a mi kereszteny
tettunk emleket Bnekeiik minden delben.
Az 1956-os, a helvenes 6s a nyoicvanas evek istenarcri magyar iorradalma pedig vilagcsodAja, a magyar nemzeti geniusz lijabb fellangoiasa.

Szakaly Sandor (Budapest)

A katonai eOBt a k6-t vi!8gh&bsrO
k6zti MagyarorsnBgon 6s a
mhssdi k vi!6gh6bsrO
id6szak6ban

A

hazankban rnnregy net evlizeooel ezelott rnegnd~.ta aposabo
rarsadalorntonenet: kutatasok reszet nepezik az un. el.tkutatasok
's. arne yek nap;a'nkra mar kornoly eredrnenyeket rnondnatnak
rnagukenak.
EldadAsornban az elltkutat~sokhozlkapcsol6d6, annak rbszet k b e zo, a natona; fels6 vezetes - vagy mas~8ntnevezve a ltalona e"l osszetete et, szerepet vizsgalo k.tatasokro1 szeretnen szoln . MegIteIBsern szerint a rnaavar ltaronai el:r szerepenen, cseleltedete rnozqatorugo~nakrnegert6&6hez elengedhetetleniil sziikseges e hornoidnnelc
nern, vagy csalc reszben annak tekinthet6 csoport tort8nelml-szoc1ol6g i a ~1genyU vizsgalata. E vizsgalat rninden bizonnyal hozzajarulhat az
1919 es 1945 kozotti Magyarorszag politika-, had- 6s tarsadalorntortenetenek jobb rnegismeresehez, a hadsereg llletve annak felso
vezetese tort8nelmet alakit6 szerepenek rneqert6s6hez.
A hadsereg - Qs nemcsak a volt magyarkiralyi honvedseg - hierarchikus felepitBs6boI ad6d6an - csakljgy, mint rn8s csoportoknal Qs retegeknel - kialakul egy sziik vezetoi rbteg, az elit. E z az elit dont6
rnodon befolybolja C ~ a d o tcsoport,
l
jelen esetben a hadsereg arculatat, hatarozza rneg szerepbt.
A k6t vilaghiborlj koai Magyarorszag huszonot eves tortenelme soran a katonai elitbe rnegkozelit6leg 1 5 0 0 tabornokot 4s tisztet lehet
besorolni. E besorolas alapjat k8t szempont k6pezheti:
1, a rendfokozat,
2, a beosztas. Ezen ket kriterium tobbnyire fedi egymast, de akadhatnak kivetelek is. Errol Morris Janowitz 1964-ben megjelent munk6j8ban - The Professional Soldier - a kovetkez6ket irta: "A ltatonai intdzrneny forrnalis struktdraja rniatt a katonai elit a legmagasabb rang0
tisztekbol all, Nern szabad azonban fiavelmen kiviil haavni azt a tenvt,
hogy a legtooo rnagas rang0 tiszt alacsonyabb ranglj tiiacsosokra as
specia israkra tarnaszkodik, akik befoly6solj66 a katonai dont6selc rneghozara aban."
k
azok a tabornokok, ~lletve
Ezek alapjan nezzuk rneg, hogy k ~ vokak
alacsonyabb rendfokozatlj tisztek, ak:k szerepet jhtszonak a korszak
(tatonapo it ka.bnak alakltasaban.

A kbrdesre adando valasz megfogalmaz&sahoz eloszor IS meg kellett hataroznr a katonai elitbe tartozok osszesseobt. A fentebb rdezett
Morrs Janov.itz. .lletve M 1,s Wr:gnt el tk~tatbsa; a.ap;An Lgy ve tern,
nogy az aoou 'doszakba a natonai elitbe rartozonak dell tok nlen minoen - a renylages szolgalar Qvei alan - tabornokt rendionozalol elerl
szernelyl, va.amint a legionrosaob karonai beosztasokat oetoltott szeme yene: a renolonozarunra valo tek'nret nelnul, igy p . a naronal anasefcat, a Hon\~eoVezerkar IdnoKe 0szta~y8nz.kvezetot, alontosaoo H M
oszla yon vezeloit, a seregtesten vezerkar; tononeit, a kormanyzo, a
bonvedseg idparancsnona, a Honveo Vezorkar fonoke, a nonveae,m'
miniszter izarnysegedeit, stb.
Eme besorolbi szempontok alapjan jot1 ki a korabban mar jelzett
kijzel 1 5 0 0 fos Ietszam, melyekre vonatkoz6an a feltart forrasok megkozelitoleg 9 0 szhzalekos teljesseget jelentenek. A vizsgalat elso eredmenyekent a kovetkezo megallapitasra jutottam: a lkQtvilaghaborlj kozti
magyar kiralyi honvedseg felso vezetesenek tagjai donto tobbsegukben
az Osztrak-Magyar Monarchia fennallasinak Qveiben sziilettek es a
kozepretegek also regioiban elhelyezkedo csaladokbol szarmaztak. A
csaladok kozott magas szazalekot kepviseltek az allami tisztviseloi csaladok (17 %), a kiskereskedoi, kisiparosi cealadok (12 %). Jelentos a
MhV es postai alkalmazotti csaladokbol kikerult katonai vezetok szama
(11 %), a lanari, tanitoi csaladokbol kikerult aranya 1 0 %, mig a katona- 6s csend6rttszti csaladok aranya eleri a 2 0 %-ot. A fennmarado 3 0
% megoszlasa a kovetkezo: ugyved, orvos, allatotvos: 6 %, katona es
csendor altiszt: 5 %, foldbirtokos: 5 %, paraszt: 3 %, m u n k b 1 %,
egyeb: 1 0 %. Ezen csaladok anyagi helyzetenelc a vizsgalata soran
arra az eredmenyre jutottam, hogy a csal6dok mindegy 75 %-a vagyontalan volt, mig a fennrnarado 25 % szereny vagyonnal, f6leg kisebb
eriekii inoatlannal rendelkezett.
A csakook tobbsegeoen a 3-6 gyermen volt a ;ellemzd 6s ez valav n r a mar jezert vagyonta ansag' is meghatarozta, nogy a iii gyermenek. :lletve azok eov resze a k~lonoozo~aronaitan:nrezetek novendene lert 1 0 es 18 e k s icora kozou. Ezeknelc a tanintezelekoe n e r d
i'ata o k n x az otl eliogla i he ye6 szerlntl v;zsga ata etlyertelmuen a atamasztja az anyagi helyzettel kapcsolatos megallapitast, hiszen tobbsegult teljesen ingyenes helyen, egy kisebb reszuk felfizeteses, mig
toredekck fizeteses helyen tanult.
Hoav mieri valasztottak a fenti okok rnelletl mea a tiszti hivatast ezek
a iia1a.b~- ponlosabban m:en szL enek :lyen sz:.o oontesen - aooan
nsgy szerepe vot a Monarchia eveben ~apasztalharoazon rarsaos m '
meabecsulesnek, amelvnek a katonat~sztekorvendenek, es a tarsadalmiiangletran tor&no dorelepes lehetosegbnek.
Az utobbi illusztralasara hadd emlitsek csak nehany peldat a lkor
ismert katonai vezetoi kozul:
Roder Vilmos, aki volt a Honved vezerkar fonolte 6s honvedelmi
miniszter is, egyszerij iparos csaladbl szarmazon. Nagyapja takacsmester, apja mar honved kezelotiszt, szizados. Naday lstvan vezerezredes nagyapja meg kertesz, apja MAV rnernok. Revy Kalman cirnzetes vezerezredes nagyapja talusi kocsmiros, apja polgari iskolai rajzta-

nar. Szombathelyi Ferenc es Beregfy Karoly vezerezredesek apja cipesz. Littay Andras, Beldy Alajos vezerezredeseke vendeglos. A peldakat hosszasan lehetne meg sorolni.
A katonai elit tagjai szarmazb vizsgalataba soroltam m6g a szuletbs
helye 9s idopontja, valamint a vallasi hovatartozfis kbrdeset. A szuletesi idgpontnak igazhn nincs jelentiisege, de a vizsgalt idtiszakban 1919 es 1945 kozott - a szuletes helyenek annal inkabb. Az 1918 eltitti
hatarokat alapul veve azt kell mondani, hogy a katonai felso vezetes
tagjai kivetel nelkil a Monarchia teruleten szulettek, tobb mint 9 0 szazalekban a tortenelmi Magyarorszag es Horvatorszag teruleten. Ugyanakkor a trianoni hatirokat vizsgalva art tapasztaljuk, hogy a katonai
vezetok 46 szazaleka szuletetl csak a trianoni Magyarorszagon 6s 54
szazaleka az elcsatolt teruleteken a kovetkezo megoszlasban:
Romaniahoz csatolt terijlet
Csehszlovbkiahoz
Jugoszlaviahoz
AusztriAl~or
6sszesen:
.

- 22,5 */o
- 17,5 %
-13%
- I
- 54%

Ugy velern nem tekinthetunk ei ezekttjl a tenyektol, amikor a katonai
elit tagjai revisios politikat tamogato, sat azt szorgalmaz6 Bllaspontjat
vizsgaljukl
A vallasi hovatartozas kerdeset elemezvs - amelynek egybbkent a
katonatiszti palya valasztasaban es a karrier kesobb~alakulasaban sem
volt meghatarozo szerepe - azt tapasztaltam, hogy az orsragos aranyokat valamivel meghaladta a romai katolikusok aranya - 64 %
valamivel alacsonyabb volt a reformatusok6 az orszagos aranynal -19
% -, mintegy itetszeres az orszagos aranynak az evangelikuse - 14 %
- es elenyeszo a gorog keleti, a gorog katolikus 6s az unitariusok aranya - 1.8 %, 1 %, 0,2 % -. lzraelita vallasir katonai vezet6 egy sem
szolgalt az adotl idoszakban a magyar kiralyi honvedsbgben. Az orszB
aos aranvok egyeblcent harom idopontban a kovetkezok vokak:

-.

Valias
Romai katolikus
Reformatus
Evangelikus
Gorogkeleti
Gorog katolikus
UnitCius
lzraelita

1910
52,1 %
12,6 %
6,4 %
14.3 %
9.7 %
0,3 %
4,5 %

ldopont
1920
63.9 %
21.0 %
6,2 %
0,6 %
2,2 %
0,2 %
5,9 %

1.941
52'8 %
19,6 %
5,5 %
3.5 %
11,9 %
0,4 %
6,2 %

Am:kor azt rnondtam, hogy zsioo (izraelita) vallasj katona: vezer6,
nem szolgalt az adotr idtiszakban a volt magyar kiralyi nonvbdsegben
az nem jelenri an,hogy a 'zs:doto~enyeka.tal bevezeten szArmazAs

indokolbok soran ne akadt volna tobb tucatnyi "zsid6 vonatkozaslj"
tabornok 6s tiszt a honv6ds6g t6nyleges bllomhny6ban. Ezeket a katonai vezet6ket pl. Friedrich Alfrbd, Zalay KAroly, Sz6kely Janos, Kisk6ry L6rbnt, stb. -, illetve tiszteket pl. S6lyom Lbsz16, R4vay Kblman,
Tartsay Vilmos, stb. - nyug6llom8nyba, illetve szolgAlaton ,klvuli viszonyba helyeztbk, de a zsid6tow6nyek egy4b megszorit6sal sem rAjuk, sem csalhdjukra nem vonatkoztak.

-

-

A szArmazBs k4rd4s4nek vizsg8latanal nem szabad megkerillni a
nemzetis6gi hovatartoz&s k6rd6s6t, mely az 1950-es 6veM6l a honv6ds6g szem6lyi osszet6tel6re tort6n6 utal8sokn81 rendszeresen felmerult, nevezetesen olyan formaban, hogy a magyar katonai vezetek
jelent6s r6SZe n4met szarmazhlj - 6rtsd "svW - volt 6s ez befoiy8solta viszonyukat a naci Ill. Bimdalomhoz 4s a h8bor0hoz.
A forrgsok ezzel ellent4tben nem tartalmaznak olyan adatokat, melyek a nemzetis4gi hovatartozast jeIolnBk, a sajitos n4velemz4s pedig
t4vbtra vezethet, hiszen a tobbs4g csak ar aphk nev6re terjeszti ki a
yizsgAlatot, az any& kimaradnak 6s a vizsgalat nem tobb generhci6s.
Ugy v6lem nekiink annak kell elfogadni valakii aminek magat valljal
Mert van-e kulonbs6g pl. Szombathelyi Ferenc 6s Nagy Vilmos kozott?
Szombathelyi apja Knausz, anyja Szombathelyi. Nagy Vilmos apja
Nagy, anyja Hermann. A Maxon csaled ir eredetii, Stomm Marcel felmen6i koz6tt osztrhk, magyar lengyel, how8 is volt, de a csaliid a XVII.
sz6zadban keriik a brit szigetekrlil Eur6pBba, pcntosabban a kontillBllSr8.
A kovetkez6kben hadd sz6liak a katonai fels6 vezet6s taaiai iskolai
vBgzetts6g4r61, els6dlegesen Hbb61 a szernpontb61, hogy !&zos vagy
honv6ds6gi iskolhkat vbgeztek. EbWl a szempontb61 az ar8ny a kovetkez6: honvbds6gi tiszlk4pz6 iskolht v4gzett 54 %, kozos tisztk6pz6
iskol6.t 338 %. taFtal6kos tisztbdl len hivaiasos tiszt 6 %. A Monarchia
felbomlAsa uiAn az bjj8sze~ezettmagyar kirhlyi honv6ds6g tagjai kozott nagy aranyban voltak jelen a honv6ds4gi tisztk6pz6 iskolAkat v6gzettek 6s a volt magyar kirelyi honv4ds4gben szolgahak, mint az un.
"6ozosek".
.-...
Az iskoiai vegzens4ghez kapcsol6dik r4szben a nyelvismeret k6rd6se is, vesstink erre is n6hhy pillantast. Az adatok szerint a katonai e l i
tagjainak mintegy 96 % besz6lt n4metiil (tabbs6g4ben kitiin6en). 66
sz4zal4ka hasznhka a francia nyelvet. 21-21 szAzal6knak nem okozott
gondot az angol 6s az olasz nyelv, ugyanakkor mintegy 11-12 szAzal6k
voR a szerbet, how8tot, romhnt, szlovakot ismerlik, hasznal6k ar8nya.
A katona~fels6 vezet6k mintegy 70 sz&al6ka haszndk k6t idegen
nyelvet, tobb mint 4 0 sz6zal4ka harmat 4s megkozelitdleg 25 szAzal4ka n6gy vagy annal tobb nyelvet. Ugy v6lem ezek az arknyok rneglehetiisen j6nak mondhat6k 6s lehet6v6 telt4k pl. azt, hogy a katonai
szakirodalmat rendszeressdggel nyomon kovessbk, szakmai tanulmbnvutakon veqvenek r4szt.
Reszben kaesol6dik a katonai iskolai vbgzetts6ghez, pontosabban
ahhoz a kbrdbshez, hogy miiyen - honved vagy kozos - iskolit vegzelt
az adott szembly az a kdrdds, hogy katonai szolgalatat a honvedseg-

ben vagy a kozos hadseregben teFesiten. Az arany megkozelitoleg
5 0 - 5 0 szazalekos. Sokkal erdekesebb viszont ha azt nezzuk meo.
h i g y vagy 1918-1919-oen a forraoalmak 6s elleniorradalmak 00szak;:
oan no, me y k hadseiegben szolgaliak a nesooo; natonai vezerok. Az
ehhez a keroesnez, illerve megva aszolasanoz 's eegendo adal a It a
rendelnezesernre (75 %). Ezek a ap.an a noveikezo a1 ap'inalo rneg: az
1919 urani i ~ s z o n o eves
r
ooszaK naronai ieso vezetonen mntegy 6 0
szaza.eka a voros haoseregben. 1 0 szaza Qka a Szegeden etrejoit
Nemzeri i-laoseregoen va.a.1 szolgalaloi, mlg 3 0 szaza.8ka egy'nben
sem szolga I men hadiiogsigban vo I, kleperr a naoseregbo , sebasit
vagy beteg volt.
Hoov mi lehetett az oka ennek az aranv' eltolodasnak arra 6av
-, velem
a kdvzinezdn adnaljan rneg a valaszl:
1, A Tanacsnozrarsasaq pol rina es nalona vezetese egyaranr valla ta a haza vedelmU. amelvet ezek az akkor mea fiatd-tiszlek is a
mag-kenan ~ r e z t e k . ' ~a z&
deim
l
szamunra egy&n az orszhg ntegr asa an an a veoe.mbr .s ;e enretto es nem iele.lhel;lk el, nogy 1000min:
5 0 szaza ek-k az ankor maoszal 1, nesobo e csalo I lerjlelenro szarmazott.
2, Komoly 9s gyors katonai karrier lehetosege nyllott meg a tobbnyire
fohadnagyl-brnagyi rendfokozatot viselo tisztek elott, hiszen a tabornokok es az ezredesek 1918 vegen 1919 elejen kivetel nelkul nyugallomsnyba kerultek. Ezek afiatal tisztek olyan beosztasokba kerul(het)tek,
amelyek a "normalis" viszonyok kozepette szamukra csak mintegy 1 0 15 ev mOlva lettek volna betolthetok.
3, Egyeni egzisztencialis problemak, megelhetesi gondok is arra
kenyszerftettek ezeket a tiszteket, hogy vallaljsk a tanacs kormany
szolgalatht.
4, Stromfeld Aurel szemelyes tek~ntelye,allasfoglalasa sok ingadozo
tisztet a VorBs hadsereg oldalara allitott, igaz 1919. aprilisanak masodik
feletol a volt tisztek szamara a katonai szolgalat vallalasat el6 is irtak.
Egyebkent talan nem haszontalan nehany olyan kesobbi ismert katonai vezeto nevet megemliteni, akik 1919-ben a Voros hadseregben
szolgaltak, igy pl. Sztojay Dome, Laktos Geza, Werth Henrik, Szombathelyi Ferenc, Gyorffy-Bengyel Sandor, Nagy Vilmos, Csatay Lajos,
Hennyey Gusztav, Ndday Istvan, Littay Andras, Beldy Alajos, Andorka
Rudolf, Bangha Imre...
Vegezetul vessijnk egy rovid pillantast a katonai felso vezetes anyagi viszonyaira is. A koztudatban a k6t vilaghaborri kozotti katonatiszt
portreja mint az anyagi javakban duskalo, pazarlo tigura jelent meg.
Segitettelsegiti ezt pl. a mondas helytelen hasznalata, annak nem ismerete, a "fizet mint a katonatiszt". Utobbi ugyanis azt jelenti, hogy a
katonatiszt reszletre vett dolgait havi tarlesztessel fizeti, melyet illetmenyebol - ha a kincstar fele tartozott - azonnal le is vontik. De tobbnyire
igy fizetett a ffiszeresnek, a szabonak egyenruhajarol maganak kellett
aondoskodnia -. sib.
" Teny, nogy a kalonar SAI l~zeteseknem vo iak - mono!uk a munnason, k~sr'sztvse on, magana na nazona6 1:zeres~nezvlszonyllva - t j zottan alacsonyak, de a tisztiallassal szemben tamasztott kovetelme-
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nyeknek ltiel6gitesere mar kevbsnek bizonyultalt. Rontotta a tabornoki
6s tisztikar anyagi helyzetet az 1930. jljlius I-jetol folyamatosan csokkentetl illetmeny, a tobbszori athelyezes es a vela jaro kiadbok. Egy
1936-ban keszitett felmeres tanljsaga szerint a fotisztek (iohadnagy,
szazados) 7 0 szhzalbka, mig a torzstisztek (ornagy, alezredes, ezredes) 5 0 sz&zal6ka volt valamiiyen mbrteltben eladosodva. Ezek a z
adbssagok donto tobbsegOltben nem kartya Bs Ibverseny adossagok
voltak. A fennmarzdt dokumentumok lamisaga szerini az 1930-as,
1940-es Bvelrben szinte mindennaposak voltak a honvedelmi miniszteriumhoz benylijtott segelykerelmek, meiyek nem egy esetben magas
beosztaslj t6bornokokt6l, torzstisztektol szarmaztak.
Nemigen stabilizilta a katonai elit tagjainak anyagi helyzetet hhzassagulc sen. Tobbseguk j o ~ a lharminc esztendos kora utan nosult 0s
altalaban a lk8z~posztalybeiicsaladok lanyai kozul valasztott maganak
ieleseget. A legtobb ieleseg csaladja nem, vagy csak nagy nehezsegek
bran tildta biztositani a hhzassagi ovadektokei - osszeg allalaban 1 0
es 6 0 ezer pengo ltozott mozgott a lhazasodni szandekozo tiszt rendfoltozat8hoz forditva igazodva (magasabb rendfokozat alacsonyabb
bvadBktiike, alacsonyabb rendfokozat magasabb ovadelttoke) - es igy
egyre gyakoribba valt az bvadektoke biztositbsa nelkijli hazassag,
melynek ezen formaban torteno megkot6sehez is az allamfo engedelye
kellett.
Amint emlitenem mar a tiszti fizetesek - az allami alkalmazottakehoz
hasonlban - 1930. jdlius 1-jet61 fokozatosan csokkentek es a lassh
emelltedes utan csak '1940. novemberbre ertblt el a ltorabbi szintet.
A rnagyar kiraly: tconveosegielso vezetonek, a kalonai elt tagja nak
hanem pl. az
anyagi helyzetit nemcsak a itzelt;setkdel il'~szlr6'ha1,~k,
insatlanok szimbaversleve.. Az adalok sisr n! a na:onai elil iaaanak
mhtegy 6 0 szizalaka vagyonlalan volt, a iennmarado 4 0 si%zal6k
vagyonat pedig tobbsegeben 3-5 szobas lakas, nehany szaz negyszogoles szolB, nyaraio jelentette. lgen aiacsony volt a jelentosebb foldbirtokkal, illetve hazingatlannal birnk szama. A foldbirtok nagysaga tobbnyire 3 0 9s 2 0 0 hold koron mozgott es jelentos reszben un. vitezi
telek volt, melyet dltalaban megvaltassal - penzert, reszletre - lehetett
megszerezni.
A katonai elit tagjainak jovedelmi viszonyait osszevetve mas elit
csoportok tagjainalc jovedelmevel rnegallapithatjuk, hogy az meg sem
Ikozelitette a gazdasagi, palitikai, kulturalis elit tagjainak jovedelmet.
Egy-egy neves irb, szinesz, filmrendezo, operator, zeneszerzo eves
allagban ketszer-hammszor annyit lkeresett mint egy tabornok. A habod eveiben az ipari munkbsag jovedelmi viszonyaiban bekovetkezett
iavulis - szakkeozelt. hadiioarban foalalkoztatottakrol van szo - azt
jelentette, hogy pl. egy esziergilyos,-lakatos a hadnagyi-fohadnagyi
fizelesnek megfelelb: osszeget vehetett at a hh6ap vegen.

Nagy Kalman (Budakeszi)

A magyar huszgr a 20a

sz8zad ban
20. s z k a d az egesz emberiseg es Europa nepei szamara erteimetlen oldoklesek, az egesz ioldgolyot szetziIA10, veres vilaghaborljk, forradalmak, nepirthok, zsarnoki elnyomasok szornyu korszaka volt. Mindezeket a ma\yars,ag kulonosen sljlyos kovetkezmbnyekkel szenvedte vegig. Mind et v~laghaborljbaakarata es megkerdezese nelkul sodrodott bele, megis ot csonkitottak meg a legjobban, tole
szakitottak el nepe millioit ielrevezetett, gy0101kod0, tudatlan 8s ostoba
idegen politikusok, 1920-ban Trianonban es 1946-ban Pbrizsban.
Miert kell hat most ljjbol haborljra emlekeznunk es felideznijnk reszleteit? - Ennek tobbfele oka van:
1.I E Qgteteltke szolga lain-nn a magyar katonaknan, an n a h-szaron sora oa Qletjn, ver-k ie a dozasaval .s tel es'ielten hazal as nole ezenseguket degen 10 oon felsobb parancsra; nazank ler: elen orszagJnn es nepunn veaelm~ben.Hos. nalottank on, me to& a megern.Qkezdsre.
2,l A huszarok tortenetevel ezideig keveset foglalkoztak, a masodik
vilaghaborlj esemenyeirol is hezagosak az ismeretek, eddig foleg a
nemleges tenyeket emelt6k ki, az aldozatokat, a vesztes6geltet, a hibakat, a bunoket, a mulasztasokat, az emberi gyarlosagokat es a tobbit.
Az erenyeket azonban, a ierfias helytallast, az onfelaldozo baratsagot,
a bajtarsi egyiittmukodest, az alarendeltek iranti ielelosseget, a roluk
valo gondoskodast, egymas megbecsuleset, szeretetet, ha kellett megmenteset, az onzetlen aldozatvallalast, a legszebb emberi tulajdonsC
gokat elfelejtettek meg csak megemliteni is.
3.1 A tortenelem valosagat kell hat megismernunk, ezek fenyeben.
nem szepitve, nem tiilozva, de ljgy es azt, ahogy es ami volt.
A mai nemzedek ontudatat 6s osszetartozas-erzetet kell alatamasztan es megerositei azzal, nosy megmutatj~ka te jesltmenyenel, az
eroiesziteseket 8s a <:ernekedo ember. erenyeke~,ame yen ezekoen a
vesztes nab~rukoan s meuvollan. kdomborodran, s amelvek ne k i
egeszseges tirsadalom, epblkii nemzet nem alakulhat ki a sok romboIas utan.
Hazank az l.vil.5ghaborljban az Osztrak-Magyar Monarchia tarsorszagakent vett reszt. A minisztertanbson egyedul a magyara miniszterelnijk Tisza lstvan tiltakozott a haborlj meginditasa ellen. A hadseregben 16 cs. es klr. kozos, nemet vezenyletu" 8s 10 m. kir.honved
huszarezred. 10 nepielkelo huszarosztaiy soraiban harcoltak a foleg
magyarokbtrl kivilogatott huszarok.

A legmagasabb huszaregyseg a lovashadosztaly volt, 4 huszarezreddel, 2 lovas geppuskfis osztaggal 14 gp.1, 1 lovastuzer osztallyal,
kerekpiros szizaddal. Az ezred pedig 6 IovasszazadMl allt, utasz 6s
tavbeszB16 alegysbggel. A szbzadot 181 huszar alkotla, ebbol a lotart6kat leszbmltva 150 kard, az ezred pedig 600 kard Mkozetletszamot
adott Hi.
Feovverzet: lovasshal kard, rovld karabelv vaov oisztolv volt.
A Uijbnarcha elve aziolr, hogy az e lensig . o v % & ~ ~ I eghalasosabban lovasrohammal lehet IekLzdeni. Ennek megfeleloen vot a legyverzet 6s a sztnes egyenruha kialakitva. Az alkalmazas elve ped~ghgy
sz6lt, "a huszarnak szdlfegyverrel a kezben, lovon lkell harcolnia 8s
csak klvetelesen hasznalhatja Iorol szallva a Itifegyverelt". A fo hadszlnter, az Oroszorszaqqal hataros slk videk a lovassaq alkalmazasara
igen alkalmas terep voi;s mivel nagy l6tszamlS elense6es ~ovassaggal
ne len szamolni, a huszarok 9110-eo reszet :llvetenek oe. Fo le adaruk
a nadhszari leloeriles Qsannak elnaritasa volt.
A haditechnika fejlodese azonban ebben a korban is csk ritkh engedte meg lovasrohamok vbgrehajtasat. Az ellenfel az elozo orosz-japan haborlis veresbgbbiil okulva terepszlnU egyenruh6t hasznalt 6s
gbppusltdival dr6takadalyok mogott, lovbszfirkokba b6jt, s kerulte a lovasrohamokat. Ezeri nagy dldozatokkal jatiah az ellenuk indnon lovasrohamok. PI. Gorodok-rial, 1914. V111.17-Qn, a felderltes n6lku1, feleslegesen rohamra hajszolt budapesti 5. honved lovashadosztaly verzett
el. ,$kivAlo huszhezredek halalmegvetti batorsaggal rohantak a halalba. Olyan eset is volt azonban, ahol a tuzerseggel 8s geppuskaval
megerosltett orosz gyalogsdgot Qs lovasszizadokat &port el nyilt lerepen 1800 m-rtil fergeteges lovasrohamaval 1914.V111.15-Qn a kassai
24. honved lovasdandar nvireavhizi 5. es marosvasarhelvi 9. huszarezredenen 4 s z h d a . 6s'srognow-n5.1 megven oroszok hell 7.lovashaaoszralya IeIvesztve menekult el eszak ie e a h'rek szer'nt.
Az 010s n~szarokeovkori
orvosa es kiv61o iro /Dr. Berend Min 651 lav
",
-,
emlekezen v ssza:
"Valaholmessze duborog a fold
Valahol mesve zuo a vhar.
Most mennek mhaha a hohvedhuszafok,
Tmmbi/anasnd hangja nLall
Panpak mbqan sk a me26
Kardok acdidn csurwo a v d ~

Es fuf az elen. Tavo/faiu 60.
Bus a/kony; mez6n a/konyi>/..
-Most mennek sirba a honvedhuszirok,
FMkre hugon minden babe^ "
Az I. vilaghaborli kezdeti hangulatht, a husz&rromant~katorokfii meg
ez a koltemeny, de nagy vesztesegekltel jar6 huszirrohamok kora mar
lejart. A huszarnak is lor01 kelletl szalln~a.De a huszar gyalog is, csukaszurke ruhaan 1s kernenyen megillta a helyet. PI. Limanovanal,
1914.X11.11-en. M~dona Lodz-Krakko-i hadjaratban a 3. nagy orosz
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tamadb 6tkarolassal fenyegette a 4. hadsereg deli szarnybt a 3. hadseregtol elvalaszto hezagon i t . A 10-es kozos es 3-as honv6d huszC
rok /szekesfehewari, szegedi 6s aradi leg6nyeW harpadik napja vertek
vlssza Bruszilov
sziberiai loveszezredei. de reooel 6 korirl
a Jablonica
~~-~
magaslaton, a vedonorler kozepen bet&en az oroszok. Ekkor inaultak
vo.na felvaltasra a soproni 9. 6s a fenervari 13-as h-szarok. A felvaltas
nelyett Muhr Ottmar 9-es ezreaparncsnok elnaiarozta, hogy rohammal
veszi be az 61asokat. Csapata elen, pisztollya a kezbben "Elore, IiOk,
Q.jen a kiraly" - kiatassal vezette ronamra a husz6rjan az ezredes.
sz-rony nelkul, p-snatussa, lerdntoh sarkantyus csizmaval, ielnapott
orosz gyalogsagi asoval, a karabely boldogabb vegeve, emberieletti
kuzdelemben, o dok16 nozelharcoan verten k' az oroszokat as kenyszer'tehek menenulesre. Hos: nalalt halt a oator Muhr ezredes, a t'sztek
Qsa leoenvek
60%-a. de az a116st visszaszerezt6k. Az oroszok veszte"~ ,
sage szizakra menoen 1600 volt, m'nl a huszaralt~.~anats
kapilanyi
a-9 orosz teteme alo &e err kiszabaaltani, aki meg mindig szorltoha a
aeoo.s&a b:llentv:et.
Az orosz hadvezelosba- a limanov; urnijzet ~ t 6 n
altaia,os v~sszaionulastrendelt el.
A 10 huszarhadoszt.5ly a keleti fronton egyre csoklteno 1616tszBmma1 vett reszt, maid lor01 kellett szallnia 6s gyalog folytatta a harcot.
1915-1916-ban is kitiintek m6g az utovddharcokban, gyors tartalekkent
6s
az
- - - uld676sek soran.
A kerdet: mozgoharcon utan azonban neleren is megmereveatek az
arcvonalak, allasharc nezoodott. lay 1916-ban, ma:a 1917.V.l-en vealeg lelovasitonak oket. Sajnos lovzk hamar elpuszhltak a hamoslovik
potlasa soran, 4s igy nem maradt gyorscsapat, ha neha sikerult az
allasharcban anorni, s nem lehetett siltert kivivnil
Az Erdelybe owul betort romanok visszavereseben is nagy szerepet
vittek a huszarezredek, BrassonBI a geppuskasok maid a tobbiek az
uldozesek soran mar roman teruleteken.
A huszhrok az erdelvi havasokban. az olaszfront ooklaban. Montello
sziklhi kdzt, a Piave menten, ma:o Ukrajna meg~z811as60anvettek
reszr. K tte.1 emelnem, hogy a 2. piavei csatdban ;s mi yen h6siesen 6s
kiianoan nuzdohek az 1-10 sokent otr tarloll 11. nonved lovasnadosztaly
oeoreceni 6s szegedi huszarezreoe, a toooienut a felbom.6 oa.k&ni
arcvonalra szalitottan. Vegi;, m kor a fegye em 1918-ban srilyosan iel.
bom ott. a csenek alszokdoslek az arcvonalon, a iobbiek :s felmondtak
a szolgalatot, a huszhrok rendben, harcolva vonultak vissza a fegyverszijnetet foglyok ejt6sere felhasznalb olaszok elilretorbse kozben, v6gul is gyalogmenetben, Ljubljanan, Klagenfurfon at teljes fegyerzetlel
vonultak haza es szereltek le teljes rendben. MB a nyugati frontra is
keriilt 4 huszirszazad a gyaloghadoszt8lypl. 8 k mint figyeliik 6s
jelentesvivok tuntek ki kivb16 teljesitesukkel.
A magyar huszarok I. vil6gh8borl5s teljesltmenyeit mbg nagyobbra
vehetjuk, hogy hiknyos fegyverzettel 6s felszerel6ssel, gyalogkikepzes
nelkul is oly kitiinoen teljesltett6k koteless6geiket. Az I. vilaghaborlj
utan kialakult v6lem6nyt, hogy a lovassag m8r teljesen korszeriitlen,
~
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kbt helyi haboru is megchfolta 1921-22-ben: az orosz-lengyel haborij
6s a Kernel Atatijrk vezette torok hadsereg gyozelrne az egyesult francia-gorag haderii folott.
A harckocsik, repuliik fejliidese persze csokkentette a lovassbg alkalmazhat6dgat, de teljesen nem tudta p6tolni. lgya szovjet es a
lengyel lovassag nagy szamban fennallt. Az oroszok meg 1944-45-ben
is hatalmas, nagyszarnli orosz lovasezredek, hadtestekkel harcoltak
hazankban is . PI. Plijev lovas-gepesitett hadteste az 1944. oktoberi
nagy t i m a d i s n i l Arad-Bekescsaba, Debrecennel, itt a pancblos csatb
ban, de rn$g kavetkezti Qvben a Vag menti harcokban is sikeresen
szerepelt. A nemetek mdg 1943-44-ben is allitottak fol lovasezredekst, Budapest vedelmeben is vett reszt keno. Nekunk, a szereny
viszonyaink kozlilt csak 4 huszarezredunlt volt a trianoni bekediktatum
megszabta 35.0001onyi hadseregben, k6t lovasdandhrba, majd egy 3
ezredes huszarhadosztilyba szervezve. Kivule rneg 7 onall6 huszarszaad, kes6bb 9 6s ket hegyi huszarszazad Ietezett. Ezek anyaalakulatokkbnt a rnagasabb parancsnokshgok reszere huszarszazadokat as
gyalogezred- huszarszakaszokat Qllltottakfol.
1939. 111.13-16-an kerult sor elsd harci bevetbskre, midon Karpataljan Munkacsrol kilndulva a Nadasdy Ferencrol elnevezett 3. huszarezred hathetes Clone katonakkal, Csehszlovakia elso felbornlasakor a
Lalorca ~ o . ~ ~ e szelverte
oeh
a csenek veoelmel. Bizronsagot vitt a l e nyegero Sz'cs gard.s:6~kal szemben a lanossag kbresere. Az ezer~ves
nataronat Vereckenel elsonek errc e az 1. ovasoandar v.tez oarancsnona Beldy A a;os vn. ezledes. Majd egy h-szarszjrad gepp4skasok,(a megkerulve a Tur:a palak volgyeoen a cseheket, rnegtorle az ellenallas-kat Perecsenvne , s a r Unqvar
- Ie~o.Iarnado qvaoasao
-. - elore'uthaton az Uzsoki szoioshoz. l o
1941.VII. elejen Iepett be hazank a Szovjetljni6 elleni haboruba. A
K i p a t csoport elobb a Karpatok hata~ideketbiztositotta, majd agyorshadtest-k6t gepkocsizb dandar- mellett az 1. lovasdandar nagyvaradi 3.
6s nylregyhdzi 4. husziirezredekkel kerijlt bevetkre. A haboruba va16
beavatkozast a visszacsatolt erdelyi teruletek velt rnegtarthaiasa erdekeben inditona a magyar kormany.
A lovasdandar 2 husz6rezredbtil (6 szazad, geppuskassz8zadok,
p6nceltor6 es huszaragyds utegbol, milszaki es tavbeszelo, rBdi6s alakulatokbol allt) 2 kerekparos szizadbol, 1 lovastuzer ezredbiil. I$gvBdelmi tuzersegbol, kisharckocsi zaszloaljbol allt, fogatolt vonattal.
A 3. ezred a tfizkeresztsegen 1941.V11.11-en Zwanczy-nkl esett At.
Itt egy felderit6osztag melyen eloretori a sirban elakadt gepkocsizok
kozt, elfoglalt egy pntos ritcsornClpontot, s megakadalyozta az oroszok
visszavonul~s~t. Majd in sulyos elhirito harcokat vivott a lovasdandar. A tovabbi eloretores soran nagyobb ellenallast talaltak Dzurin-nal,
majd egy bekeritett nemet egyseget szabaditottak fol, Rogosno-nal.
Hadbzati jelentdsegfi haditett volt 1941.V111.4-6-An Umannkl, ahol a
nemetek dltal korulzart egbsz 6. orosz hadsereg dbI fele valo kitoresi
kiserletet sajat eelatarozas~b614s helyzet-felismereseb61 eredoen a
dandar parancsnoka, V. Vanay Antal vezerornagy csapatai ontevbkeny
bevetesevel rnegakadalyozta. Meresz zaszlos nevet, a pancelgepkocsi-
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javal haromszor eltiretor6 vitez katonat meg kell emlitenem. d Bllitotta
fleg eloszor a kitoresi kiserleteben a hatalmas tljlerejii szovjet haderijt.
Nikolajev, Fekete-tengerparll kikot6 elfoglalasbnal is sikerrel vett
reszt a lovasdandar, a 4. ezred II. osztalya lovasrohammal verte ki
allasaib61 a szovjet bakakat. Egy szemtanlj nemet Ir6 megorokitette a
huszarok rohamit IErich Kern:Der Grosse Rausch, Zurich, 1948.5455.0.1 "A fenylo huszarkardok csillogasat az orosz muzsik idegei egyszeruen nem birtik elvis@i. Ez a primitiv fegyver most a primitiv tomeg
ellenallasat zljzta szet".
Vegul augusztus vege 6s X.6.kozt a Dnyeper-en at megkisereli
orosz &tkeleseketvettek veres fejjel vissza. Utkna hazaszallitottak tiket.
A lovasdandir sikeres harcainak elakeszlteseben, a lovassig korszeruslteseben, leheto jo felszereles6ben, kikepzeseben hewadhatatIan erdemei voltak Vitez Vattay Antalnak, a lovasdandar parancsnokanak. Az 6 sikeres harcvezetesenek voltak az eredmenyei a lovasdandar nagy teljesitmenyei, gyozelmei. Az oroszok kemeny ellenallasok
utan, de kenytelenek voltak visszavonulni, s igy a mozgoharcokban a
lovassag a neki megfelelo feladatokat vogezhette el, s aranylag keves
aldozat aran. A nagy menetteljesltmenyek a nagy hosegben, keves
itatisi lehetos6qqel 6s a nem megfelelo nyereqfelszereles a lovaknal
okozott nagyobbvesztesegeket. A-v6delmKharcok alatt azonban meggyogyitottuk a loallomany zomet. 32 menet- es 21 utkozetnap,$att a
lovasdandar 1600 km-t tett meg 6s meg 260 km-t berakodasig. lgen
nagy teljesitmenyl Felderitbs, uldozes, tarnadas gyorscsapatokkal
egyutt 6s folyamv6delem ezek voltak ragyog6 harci cselekrnenyeink.
1942-43-ban kivaloan alsze~ezteka 3 ezredb61 a116 lovashadosztalyt, lovas- 6s gepvontatblj legvedelmi tuzerseggel, 26 pancelgepkocsival. 92 harckocsival. az ezredeket is korszeru meoerositd feavverekkel. $2 a lovashados~tal~
talan a kor legkorszeru6b lovass$egteste
volt. Fo feladatanak az orszag vedelmet, 9s a haborljbbl valo kilepes
biztositasat szantak. A nemetek azonban eroszakkal igenybe vettek s
olyan messze, s olyan nem lovassagnak alkalmas feladattal, hogy a
Pripjafy mocsarakban sajnos majdnem teljesen megsemrnisult.
1944.Vll. eleien szallitottak el. maid resrekent a iarhatatlan, suD~edos mindent elnyelo mocsarak kozt beveietlek rulerel, partizancsoponok ellen. 112-13.0001 Mar az elso napokoan natalmas veszteseqeket szenveolek a csapatok 8s a lova, az ~rakonaz aKnak es a
leoi iamadasok miatt
M;oon Bobr~szknalaz oroszok allorten. a ovasnaooszta yt a Varso-:
lo tamadas' iranyoa, a ovassagnak legkevesoe megie el0 le~aaarrala
oancelos romeatamadasok ele velehek oda. Vll.2-4. kozt Klecnne.
majd ettol nyu&tra a harckocsi iomegtamad8sokkal, rugalmas v6de:
Iemmel, bekerlt6sekbol valo mesteri k'tor6sekkel sziv6san szallt szernbe a hadosztaly. "48 ora alatt 100-120 km-es menet, 20-24 orai szunet
nelkul tarto, elkeseredett harc pihenes, alvb, elelem nelkul. De a parancsnokokban 8s a csapatokban el6 osi harcos szellem fiadalmaskodolt. Csapataink kimagasl6 erejet nem tudtak megtdrni..."
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Az 1. lovashadoszt&ly nagy hadmOveleti sikere voit. - ami a nbmeteknek ezid6ben mar nem sikeruk -, hogy az dttores utan el6szor torpantottak meg a nyugat fele hompolygfi bolsevik 5radatot.l "Ekkor sikeriilt kiss6 Atszenrezni a vedelmet a nemeteknek."
Ki kell emelni, hogy Vars6 koriil hihba akartak a magyarokat a lengyelek eilen bevetni, ezt a huszirok is rnegtagadtik, sijt segitettbk.
Harci erbnyeiket vegiil a nemet felsf! vezetes is elismerte bucsuparancshban. Kiemeke a hagyomanyos maqar lovasszellemet, mely fogaiomma vak az egesz nemet n6p elott. A hadosztaly azonban elv6rzenl
A kormanyz6 a vard-i csata emlekere elrendelte a husz&rszeilernben kifejezbsre jut6 6si magyar katonai er6ny@ megbecsulesere a
lovashadosztaly husz8rhadosztAly elnevez6s6t.
Kozep-Eur6pa 6s haztink szkmhra a iegnagyobb katasztrofa voit,
amikor a romenok 6talltak az ellensBghez, s ezzel kaput nyitottak a
Karpat-medenc6n keresztul, 1944. VIII. 23.-in. Erdelyben 8s az Alfoldon felallitott, gyengen felszerelt alakulatok csak kBsleltetn~tudttik a k6t
u k r h front 6s 21 roman, majd a bolgar hadosztelyok hatalmas tulerejet. lgy fulladt v6rbe az Aradnal 6s TordanAl rnegkisbrek tamadbs a
karpiti 6tjBrok birtokbavetel6re.
A husz6rhadosztaly vasuti sz&illtbsal a Duna-Tisza kozbre X. elej6n
megbMezve azonnal t8mad8sba lendult az oroszok ellen. EldzBleg az
aradi tamadasnal 6s a szentesi hldffi vBdelm6ben Clriasi v6rAldozatok
bran sem tudtdk megAliltani a huszbrp6tezhfd huszarjai az bradatot. 5 2
tisztbfil elesett21 6s a legenyseg 60%-a. De helytalltak.
NBmi feltokes uthn a huszarok itt is meomutattik oroszlinktirme~ket.
Alpar k6rnyBkBn a 3. huszarezred sikerecen verle v.ssza az QlkelBket,
12 p6ncBllor6 dqyut zsiikmanyoll, Bszakabbra T~szaugnil
a negyesek
.
vertBk vissza a ramAn hadosziilyokat.
X.23-t6l az lijra agyesiik hadosztely november 5-ig tart6 halogato
harccal k6slellette a 2. UkrSn front 46. hadtest&, megakadalyozta
SzCllin tewQt, hogy Budapestet menstMl foglaljtik el. Itt Kecskemettoi
a Tiszdig szoritottak vissza a 4. nemet pAnc6ios hadosztillyal egylitt 6s
a szovjet pi~ncelosainak40%-at l6ttbk ki.
Ezutin a hadosztel r6szei Csepel sziget, maid Budapest vedelm6nBI harcoltak tovabb, &leg a nylregyhhiak, a 2. 6s 3. ezred maradv.5nyai a Dunhtulon halogatva vonultak vissza a Velencei to iranyaba,
majd a VQrtes fel6 es a dermeszto hidegben kesleltettek a nagy panceios tulerbt. XII. 25-611 Cs&vBrnAl a bekeritesbel a Prioiatvnel veliik
egyiittmiikodfi 2. nemel lovasdandhr pAncblosai seg;tetlek 61te1a k'tor6sben. Majd ellenl8madissai visszavetenek a Vertes keleti feleig az
oroszokat.
A vesztesegeikre jellernz6, hogy a 2. ezred 100 f6re olvadt le,
onfelildoz6 harcaikkal azonban p6ldAt mutattak az utbdoknak a magyar harci er6nyekbiil. A huszirokat ekkor mar ki kellett vonni, a Csal16kozben XII. 31-t61 1945. 1. 8-io oihentek. maid felto1tBs utan ismet a
VBrtesben harcoltak. A Ill. 16-an"i~iditottnagy o'rosz tamadsst tlz napon
at halogato harccal k6sleltett6k, majd a R i b a moge vonuitak vissza.
MBg Erlach-nal, Ill. 28-511visszavAgtak az orosz tamadisra, azonban

itt az SS-ekkel komoly osszetuzesre kerult sor es a hadosztaly az orosz
iogsag el01 atvonult a2 Enns masik partjara. Amerikai fogsAgb6l IX.1417-en jottek haza vasljti szallitassal. I# katanas rendben vettek bljcsljt
egymastol huszarok es tisztek egyarant. S ezzel megszijnt az utolso
magyar huszar magasabb egyseg, lenyegeben a magyar huszarsag.
A gyalogsaggal egyutt harmlo onall6 huszarszazadok 8s szakaszok.
mintegy 40-60 alegyseg 1941-to1 1944 vegeig mint megszalld csapat, a
2. hadsereg doni harcaiban 12 s z k a d , az 1. hadseregnel a felderit6
osztalvok huszarszazadai 6s a heavi husz6rszazadok. a tordai es aradi
harcokoan is a p6r-h.sz6rszazaa&, ma:o e rnagyar folddn harco6 so6
mas n-szarsz6zao s a.aposan kvene a reszet a &uzde rnekb3..
A n-szarok a 2. v aanioorLoan s ~ e o a smaoatariassal es tore1 en
harci szellemmel vetteic reszt es mhattak pelgat. 1941-ben, amikor
kivaloan, magyar vezetes alatt harmltak, ragyogo eredmenyeket ertek
el Bs viszonylag keves veszteseggel meg tudtak oldani a lovasfeladatokat. Nem igy a Pripjaty-net, ahol a tehetsegtelen nemet vezeto. Harteneck tabornok mar a mocsaras teruleten is de ioleg Varso el6tt oly
feladatokat rott rajuk, melyek potolhatatlan vesztesegekkel jartak. Sajnos, hazank vedelmeben mar csak csekely ietszamban, de igy is onfeIaldozo hosiesseggel harcoltak, s megnehezitettek a tljlerejli ellenseg
dolgat. Melt6 modon fejeztek be ennek a legmagyarabb fegyvernemnek a tortenetet. Peldat adtak 6s mutattak arra, hogy a hazaert, a
nepert az eletet is odaadja, ha keil, az igazi ferfi. Bekeben pedig dolgozik elte mindig.
A huszhrok tortenete utan idekivinkozik egy versreszlet, Manno Miltiades tartalekos huszartiszt tollabol:
Ami/ynek hire s z ~ r dszara
/
ja&
Hogy tuiben, vehen, vktusaban egve
E ~ s csatabdl
r
egyenest a,? egbe
Szagu/dott egykor a magyar husI;d
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Szili Ferenc (Kaposvar)

A 1880-as svenben a magyarorszag' kvandor as a ielviobni megyod06, no.ll e., aho, a v:szony.agos 1:lnopeseues BhsbgzonBkat hozon
elre. Kezdetoen a szlovkon vanoorolrak ni. A szazaoio.dud evt'zedeoen azonban mar a DeI-Ddnanl;.ro, igy Somogybo. is a magyarok
ezre; nagytak el az orszagot a :obo rnegelnetes remQnyQben.
A kor szerepoi oramai pillanatonat Qltek i t , mtve a k'vhnoorlok nemcsan szerette.it6l szanadian e hosszaoo-rovideob ioore, hanem h a = jukrdl s . Amerna, a noratlan IehetosQgekorszaga, kinivast jelentetl Qs
vonzerot qvakoro t azonra, anin a szegenvseg e.6, menekulve vallallal
Az eladosodas veszelye Damon es nardjaltent I-ggon a iorpeoinokos
paraszlsig l e e ie.elt. A vegrena,taso~soran szazak 9s ezrek vatak
f~ldonfutokka;szamukra azut ebben az orszagban sehova sem vezetett. A nagybiriokok cseledlakasai tulzsdfoltak voltak, a nagyvarosok
felvev6k~pess6geis vegesnek mutatkozott. A fiatalkordalt kozul sokan
eloszor tavoztak el szulofalujukbbl 6s hagytak ott egy olyan Qletform&t,
amely minden szillal a mezdgazdasaghoz kotodott. Az 6cean tulso
parijan elnyeNQk oket a banyak, a kohok 8s a vasgyarak. Meg kellett
szokniuk Kanada emberprf~baloteleit. Kalifornla 9s Texas szokatlanul
melea Qahailatat is. A kivandorlokat azonban semmi sem riasztotta el
szan~ek;nt6. Masfe rnl'oan hagytak e. a tartenet: Magyarorszagot
ak.6 kozu, sonan az .lion.s banyan melyen talaltak vegso ny-ghelyet. i
A sa'to szereoe az Amerina.keo nia~akltasaban
Az ~merikaroiszerzett informaciokat a reformkortol az els6 vilhghaboruig vizoljuk fel. Fokeppen azokra az evtizedekre koncentralunk,
amelyekben a kivandorlas feltetelei lstrejottek es y e l y b e n megindull a
kivandorlas. Az 1830-as evekben a pesti 9s a vidQki folyoiratok is
kozoltek olyag ieveleket, amelyeket a mar korabban kiilfoldre keriiltek
kuldtek haza.
X a n t ~ sJanos, a v:laghiru ,tazo a szabaosagharc ounasa utan emig(611 Eszak-Amertkaba, ah01 12 esztendeig tanozkoaott. Kezdetben nap.
szamoskeni, ~ e s o o brajzolokent Qs farmerkent ao gozon, ma,o bejalva

KozBp-Amerikht, n8prajztudomAnnyal foglalkozott es a New Orleans-i
egyetemen is tanitott. Tapasztalatairol 6s BlmQnyeirijI levelekben Qs
konyvekben szamolt
6szak-Amerikabankonstruhk technikai talhlmanyok Magyarorszigon
m6r az 1840-es Qvektijl ismettekkQ vtiltak. A gepesites Bltalanossa
valasa rendklvljl megnovelte Amerika presztizset. Az lsmertetd 6s a
Magyar Gazda hirdeteseiben ajanlotta a korszerG amerikai gepek hazai
utanzatait, elsosorban darhlbkat, morzsol6kat 6s szecskavagbkat.
Vidacs lstvhn az 1850-es Qvekben az amerlkai 6s az angol g6pek
mintajkra mar gozgbpeket is gyartott. Festet~ch7 0 ezer holdas csurgoi
birtokan 1857-ben 8 amer~kaigy6rtmanyG csBp16gQpethaszn'dltak. A
nagyhlru Kuhne c6g is brusitott amerikai gepeket. Az amerlkal rnezdgazdashgi g6pek a szAzadfordul6 utan IS jelenttis sz6mban erkeztek
hazankba.
Somogyban 1910-1912-ben nagyobb uradalmakban haszn'dltak
Ihnctalpas Caterp~ilartraktorokat. Az USA technikai szlnvonalarol Qs
teljesltmanyeirol a k~vtmdorloktehat mar koribban kepet kaphattak.
Klnttartozkodasuk soran a gyakorlatban is tapasztalhattak e tekintetben
az
- amar~kai
-. ...
.,..... iolbnvt
..
..
..
A 19. szAzad uidiso harmadat61 az Amerika-k6p kialakitisiban jelen16s szerepet jatszon a Somogy cimu hetilap, a Somogyvarmegye napilap 6s a megye nagyobb telepul6seiben idoszakosan megjeleno sajtotermekek is.
Rosenspitz Sbndor, a nemesvidi sziiletes0 tudbs rabbi a szabadsbgharc IeverQseutan, az 1850-es Qvelceiejen hagyta el Magyarorszagot, s 1878-to1 egy Qvtizeden lteresztul folyamatosan kuldte a Somogy
c. hetilapnak ludositasait. Cikkeiben beszamolt az USA allamainak 8s
nagyvirosainak iatvanyos iej1od6serol. Gazdasagi szakcikkeiben kit&
az elmaradottabb magyar viszonyokra, az elstalasztott lehetdsbgekre,
blralta kulkereskedelmunk fogyatQkossAgait. Az amerikai gazdasagi
csoda eredmenyeit 1879-ben az alabbiak szerint jellemezte: j6 a term6s Qs az drviszonyok is megfelelijek, nagy az ipari termekek irant a
kereslet. "Az allamoknak valamennyi gyarai harem-n4gy honapoltkal
vannalc hatranvban a mearendelesek elkbszltQseben 6s Biiel nappal
..
mukodnek a g);arak."
A Somogy szerkesztosbge a megye foldbirlokosainak igenyeit iigyelembe veve arra kette Rosenspitzet, hogy a gazdasagi viszonyokrol
reszletes tudositasokat kuldjon. "KQrunkAmerika termelesi viszonyairol
egy kiterjedt tudosit8st: tovabba mely arucikkeiykel kedveskedhetnenk
leginkabb az eziistos Bs aranyos Amerikanak."
Rosens~itzrealisan felmenre a lehet6s6oeket. eloszlatta a hit> remenyenei. ~ i ~ i e . j e bab;o magyar bor lenel"ver&nynepes az amerlnai
pacon. A keresneoelem fo altadb.yat a szallltasi no.tsQgeltoenQs a
magas behozatali vhmban Iktta.
Kaliforniab61 kuldott tudosltasa alighanem elgondolkoztatta a megye
foldbirtokosa~t. Meglhtogatotl egy 1 0 0 ezer holdas nagyblrtokot,
amelyrol az alhbb~akatlrta: "...gdzertivel szantanak, vetnek, aratnak,
csepelnek 8s hordanak Qs hogy 1 0 0 ezer holdat magaba foglalt roppant nagy birtokon alig van annyi jirmos es hamos marha es csel6d-

-
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sBg, mint amepyit otthon egy-egy ket, vagy hhromezer holdas birtokon
szoktam Iatni." A Somoavnak rbszletes statisztikai adatokat kuldott az
USA mezbgazdasigi teii6nyeir61Qs ~llatAllom8nyarolis.
Rendklvul szeles IAtokoril 6s nagymGvelts8gG tud6slt6nak mutatkozott. BeszAmolt az amer~kaivarosok szocialpolitikAj.jbr61. a kbrhizak, az
brvah&zak, az iskolak, az ovodak alapltasar61Bs mindazokr6l az alapltv6nyokro1, arnelyek az 61ta16nos jol6t 6s a kulturalis fejlbdes biztosltQkai
voltak. Termeszetesen a kormanyzati rendszer sem kerulte el a figyelmet. lrt az allamok egymastol eltQr6torvenyeiriil, a vallasi viszonyokrdl,
a szektakrol. Mindezeket egy k6zQp-eur6paiszemevel n6zte.
CikkeibBI atfog6 kepet kapunk az amerikai sajto jelenttisag6rtil.
Szamszerilen felsorolja a napi- 6s a hatila okat, ezek nemzetisegi,
vallQfelekezeti 6s szakmai megoszl8sit is. igyelme kierjed az ad6politikara, s arra, hogy az Allam a bevetel jelentbs reszet a vasutak, a
csatornhk QpltBsBre, a kozlekedtk, a bhnyaszat, a gyhrak Qs az ipar
fejlesaesere fordltja.
CikkeibGI a somogyi Ojsagolvasbk megismerhettek az USA-ban alapltott magyar egyletek, iskolak, konyvtarak Qs a vallAsfelekezetek belstl
BletBt. FeltehetGen nepszerilek voltak a somogyi rabbinak azok a beszArnol6i, amelyekben felvizolta a leggazdagabb amerikai adofizetiik
karriertdrt6net6t.
Cikkeibol megt~a:uk,hogy ligyelemmel koverte a hazai, fdkeppen a
somoqyi v'szonyokat is, robbek kozott erzekenyen reagalt a Somogy
hetilaiban meaielentetett antiszemita irasokra. Szerintea maavar &raszlsag ki i16;ialan helyzeten csak a nagyb:rto&osoktudnak tiltoziatn' alapirvanyok 8s p6nz'ntezetek I~trohozasival,a kisgazdakat pedig
o.cso n:tel.el kellene 1amoaatn:~k.Rosens~itzmea 35 ev: tavot 81 tan
is ragasznodott magyarsfigbhoz. Szilomegyeje iiant Qrzen szeretetet
1886-ban adomannyal s kifejezte. A cs-rg6i Rsformarus Fbgimniziumnak adom8nyozta ezernel tobb oarabbol 6.16 6svany- as kagy
-~ ogyiljte.. .
m8nyettt.Y
Rosenspitz mellett Kovacs Miklos lstvan sajt6ban rnegjelent levelei
ugyancsak figyelemre meltoak voltak. Els6 levelit 1894-ben "A bujdos6" clmmel kozolte a Somogy. KovAcs sorsa 6s BletOtja rendklviil tanulsagos. Az 1870-es evekben Tabon mint ugyvBd Qs a kerulet orszaggyill6si kepviseltije sikeresen tevekenykedett. Kesobb PQcsre koltozott,
ahol ugyvedi irodat nyitott. A dzsentri QletmCld azonban valsagbasodorta, hitelezoi vegrehajtokat kuldtek a nyakara. VeguI nepes csalAdjAval kilenced magaval - kivandorolt. E16szor New Yorkban telepedett le.
Felesege tartotta el, aki nemet 8s angol nyelven lrt leveleket az utcan
a kivandorl6k szamara. Az egykori iigyved kezdetben nyelvi nehezsbgekkel kuzdott. Sok mindennel probilkozott: volt tancmester, borkereskedo, maid a bevandorl6kat tAjekoztato Qs kalauzolo irod4t nyitott, de
mindenben kudarcot vallott. LeveleibGI Qrezzuk a csal6dAst 6s a szinte
mar beteges honvagyat. VBgiil a kilatAstalans8g el61 a papi hivatbban
keresett menedeket.

f

Az Amerika-k6p kialakltAs8ban Szechenyi Imre, a tud6s gr6f is jelent6s szerepet jAtszott. 1881-ben egy orszagos kijldotls6g tagjakent hat
h6napot tokott az USA-ban. ~lmBnyy,iJ 1883-ban "Amerikai leveler
cimmel konyv alakiaban is kozz6tette. Jbllehet elsiisorban az agrdr-

a

lura e i ~ s z b r ekiierjedi ~eli'sm<rteaz efieni 6s kbzakarat harmonidianak fontossagAt, e n tekintene az amerikai sikerek egy,k legfontosabb
induk616i~nak.~Felfiavelt
arra. hoov az amerikai hivatalos s z e ~ e knem
gatolt&k,'hanem kiigiezetten tam@att&k az informbcib szabad bramlasat. Ezt a cell szolg&k& a pontos statisztikai feldolgozAsok, az ugynokok hO6zata 6s az OjsAgok hirdetesei. A farmerek idejeben Brtesijltek
arr61, hogy mil, mennyit, mikor kell termeln~.Rdk6nyszerijltek az onA116
gondolkod8sra. 6s keszseg alakuk ki bennuk a gyors valtoztatasra.
L&n& a nemzetgazdasag eg6sz6tSameiyhez sajAt gazdasagukkal alkalmazkodhattak.
Szechenyi lmre hazaerkezve azok koze tarlozotl, akik felismerl6k az
orszeg megkdsen lej.6desenek el.entmondasait. Konyvenek zar6mondata1 az arisztokracianak clmezte: "ipa parasmol veszik el a foldet,
akkor a fold161 venek el a parasztot", merl azok nem kotbdnen tobb6
sem a hazahoz, sem pedig a sziil6loldhoz. Uzenete azonban suket
fulekre talAH. ~ i e t m u v ~ b kila~inthat6.
61
hoov amerikai tanulmAnv~jtiAbbl
1~00Sk6ntes emberkent egyai&nt proiilalt."~arisztokrhcia tagjHi kozul
kevesen volta6, ak.k a szoc;Alis kbrdesekre olyan Brzekenyen reagbltak, mint 6. Amerika i t i a wlitika latasm6diat bijvitette, tud6si nitval~bsat
6s magyarsagtudat6t meger6sltene.
A sz&zadfordul6t61 az Amerika-k6p kialakltAs&ban a saitb mellen
m~ndnagyobb szerepet jatszott a mozi. Az amerikai filmek soksziniiek
6s rendklvul n6pszerGek voltak, lnformaci6kat szolg6ltatlak az amerikai
mentalit8sr61, a divatr61, a szok6sokr61, az QpltBszetrol.
c s Amer~kaa maga val6shgaban is megjelent Somogyban. A The
Mutual New York-i Qletbiztoslt6 tarsasig, amely a vilag egy~klegt6keerosebb biztosit6 intezete volt, 1893-ban ftiugynokseget nyqgtl Kaposvirott, s az egesz megyere kfferjesztette tev6kenysirg6t. SzilArd 6s
Tessler kaposvhri cipiikereskediik a hires Berry amerikai cipiigyCral
kotottekI~zerz6d6sf6s tobb megyeben drusltott5k az USA-bGI erkezett
cipiiket. A Somogyvdrmegye clmii napilapban rendszeresen reklkmoztdk a Massey Harris Co. RQszvBnytarsas5.g arat6$8pgyArhnektermBkeit. s a vallalat ijavnoks6ae Barcson miikodon.' Betnar Nhndor
g6pnagykeresked6, bank 6s bklosit8si :rods 1ula:doyqs KaposvAron a
meziigazdas&gi gepeknez amerikai motorokat brult. A Somogy Megyei Gazdasagi Egyesulet kaposvari telepen fgtiszta es igen j6 minosegu amerikai sz616vessz61 leheten vas6rolni. A hirdetesi rovatokban
tobb amer'ka: termeket n6pszer0sltettek. igy toobelt kozotl a fogcseppet rneg az arannyal Devont double Iancokat.
Am nemcsak Amer:ka jelent meg Somogyban, hanem megforditva, a
magyar es speci6lisan somogy; kultSra az Egyesiilt Allamokban. Akaposvari szuietesu Ebropahiril fest6mCv8sz, Rppl-Ronai J6zsef rbszt
ven az 1913. Qvi New York-KiallltAson, es mas magyar fest6m0veszek,
igy Fenyes Adolf. Kernstok Karoly. Vaszary Jbnos. Kosztolany' Gy~la.

Poor Bertalan. Marfiy Odon, Tihanyi Lajos, Berenyi Robert, Cigan
Dezsti, R6th 4lfrbd. Erdei Vilctor, Kalmir Elza is kbllltottak az ~ ..g y e s d
Allamokban."
Az b a n trils6 partjbn ndpszerCek voltak a magyar cigbnyprlmbsok
is. A Somogy hetilap 1890. november 4-i meli6kletbben adja hirSI, hogy
Kis Jhnos zenekara megerkezett ArnerikBbirl, ahol hosszabb ideig tartbzkodott es "sok dollart zsebrevagott". Hdrom ewe1 kes6bb Jdnos Pal
ismert pecsi ciginyprimb, dal- 6s tancdarabszerzo csatlakozott Voros
Miska Berlinben tartozkodo primas zenekarihoz. 8s egyeves turnera
szerzodtek a Bengerentdira. New Yorkban 8s Chicagoban adtak hangversenyeket.' Kaposvir kozonsege pedig megismerhette az amerikai
cirkusz produkci6ai~aposvarott1912-ben az amerikai nagy Barum cirkusz adott milsort.
A sajtb a sz.5zadfordul6t~ligyekezett a kivandorlast a maga eszkozeivel tekezni 6s az USA-r61 alkotott k6p mar korantsem volt olyan
objektiv, mint a korabbi Bvekben, megis jelentosen hozzajarult ahhoz,
hogy a kivbndorlbk tajekoztatast 9s eligazitast kaptak, amelyeknek a
kesobbiekben hasznat vehettek.

Sornogytdl 1904-1914 ko@l kozel 15 ezer kerelmezo ostromolta
utleveiert az alisphni hivatalt. A sz&szor irigyelt boldogok kozott voltak azok, akik meg tudtbk vaitani lStleveleiket es hajora szallhattak.
Errol a nagy vallalkozasrirl, emberi sorsokr6l, oromokr61Bs kudarwkrol,
sikerekrol 8s tragediakrol vallanak azok a leveiek, amelyeket szeretteiknek irtak. E kordokumentumok kozul tobb mint sz.5zat orzunk a Somogy Megyei Levelttban. A levelen a SzGz Mbrias, a szentkepes Bs a
viragmintas szlnes matricak is jelzik az Gj viihg gazdagsagat. Nemeiyiken lathatb a magyar zaszlo 6s a clmer, misokon ez kiegeszul az
amerikai lobog6va1, amely mar Qrzbkelteti a kettos kotod6st. A leveleken Atsiit a csalad uthni vagy, tukrijzodik bennuk a magany, a felt&
kenyseg 6s a honvbgy Brzete. Megtudhatjuk, mikbnt velekedtek a kivindorlok az hj-, illetve az ohazhrol. Ezek az emberek, akik nem is
olyan regen csak a falu hattaig lattak, most kitagult horizonttai, kritikusan szemleltek a hazai esem6nyeket.
Sokan evekig folyamatosan kinttartozkodva, m b o k tobbszor is szerencset probalva az amerikai demokracia legkoreben jelentos tudati
atalakulbon mentek keresztui, A kivhndorl6k tlllnyomo resze nagyvarosokban, ipari tizemekben, banyakban dolgozott, ipari szaktudast 8s
nem egy esetben kbpesitest is szerzett. Tapasziaiatait osszehasonlitotta a hazai viszonyokkal, tobbnyire kritikus szeml6lettel. Am ez nem
jelentette a szul6foldtol 8s a hazatol valo erzelmi elszakadast, fiikeppen
azoknal nem, akik kinttartozkodasukatcsak atmenetinek, ideiglenesnek
tekintettbk. Marpedig a tobbseg haza k6szult.
Leveleik oiyan inforrnbibk hordozoi, amelyek segitsegevel a "lathatatlan tortenelem" eddig ismeretlen, vagy kevesbe ismert szferaiba is
betekinthethk. Bennuk olyan Qrzelmek,gondolatok, induiatok 8s vele-

mBnyok logalmazbdtak meg, amelyek a hivatalos aMakbl kimaradtak.
A tortbnettudomany nagy vesztesbge, hogy a hagyomanyos tort~nelmi
forrasokbdl 61ta16ban hianvoznak a szubiektlv elemek. A hivatalas aktiik szerz6i igazodtak 6s dkalmazkodtak'a tarsadalom altal reajuk oktrojalt eiv6rAsokhoz. A csaladi levelek ir6i azonban nyihak 6s 6szintBk
vohak, tudtak, hoav soraiKat csak a clmzen, a felesBa,
- veav
-..~eaiOcsak
a csalad tagjai olvashatj8k.

-

Nbprajzi szempontb61Brdekes a levelekben hasznfilatos megsz6lltas,
s annak egy-egy levelen belul is vbhozatos becBzgetB form&ja. A parasztemberre nem volt jellemzd a sokszIn0 jelz6k hasznalata, az errelmi kabrulrcoz8s. A hagyomanyos Qlethelyzetekben ezek az 6rzelm;-indulati megnyilv6nul8sok nem is fogalmaz6dhattak volna meg. 111 azonban smberek korabban soha 61 neni 811 szituaciooa kerultek.
Elszakadtak szeretteikt6l - a felesegtdl, a gyermekeiktdl -, a sz216foldtdl, a hazAto1. ldegen kornyezetben -jollehet job& anyagi korulmQnyek
kozott -, a nyelv Bs az idegen kuhura ismeretenek a hianyaban, szellemileg 6s Qrzelmilegis kiszolgaltatottabban Qltek. Gyakran maganyosan 6s elszige~ehen,a szeretet Bs a szerelem utan sovarogva Brzelm;
k:torBsekre raaadtattak maaukat. Sokan voltak olvanok. akik nenanv
h6napos nizaGs6g ut6n f o & k keziikbe a v~ndor6otot,be o.yanok,;i
akik a tAvoll8tikben megszuletett gyerrneket mbg nem is ismertbn.
Lehet-e csod&ikozni &on, hogy leveleiken Atsut a f6ltBkenysbg, az
asszonv utani testi 6s leiki viavakoz5.s. A fentiekkil szinte loaikusan
kovetke'zik, hogy~mindtobben"k6r:k felesBget a kiutazasra,& arra,
hoay gyermeke ket a naqyszJIdknB1 nelyezzdk el. Az Qrzelmi-indulati
hift4rkoaott a i6zan maierialis szemoohtokat is Ihtnunk kell. nevezetesen &a tBiyt, hogy a kivdndoribn lel:smertBk, hogy a ;bvedeIemszerzBsoen kenen tobbre kepesek. Vonak olyanok is, akik az ingado26 feleseoet szinte zsarolt8k 6s azzal fenveaeitek mea. hoov ha nem
utaz:k ki ~mer'kiba,akkor a ferj tobbB soKa&m ;on h&a. ~ c s h o l t ~ s
eqvik liat6sos mod:a volt a kereseti IehetdsBgek 'llusztra18sa. Az itlhon
BE. sokszor munka Bs oBnz nblkul tena6d6 isszonvok arr6l Brtesultek.
hogy helenkQnl 8-10 dbllart is rnegkekshetnbnek
Ujvilagban. Fliba
Janos rhks~lakos az alabb~akkalbiztatta feleseget: ".tt az asszonyoknak ugymensorok, mind othon az nagycs~gosasszonyok,it lesz az
tekonyebsBgtek, ha a kedves kBs barcsam ha it nevellidik 14 Bvesre
akor m6r minden hbten keres (2.8 dolart) hajobg bele ]on akkor 1 0
dollart, 12 kettlig keres egy fehbrnbp, aki ugyes.
A korhbbiakban felhalmozon ad6ssBgokat kozos er6feszltBssel akartak mielobbtorleszteni. AfBrjek a messze t&volbirl is iranyitjak a felesbgeiket, vagy eppen utasltj* oket arra, hogy mit adjanak el, rnelyik
birtokot adjAk ki berletbe, illetdleg az ing6sagok koziil mit vigyenek a
szuliikhoz meg6rzesre.
Gondosan leirtak az utazisra vonatkozo tanacsaikat, tobbek kozlitt
azl is, hogy mrt hozzanak magukkal. Minden kivandorlo legfeljebb 1 2 0
kilos csomaggal ~ndulhatottijtnak. Tobbnyire bgynernUt, fehBrnemGt,
filz6edBnyt csomagoltak, a torekeny holmikat ink6bb itthon hagyt5.k.
Persze a fbrjek kulbnleges kivhnshgainak is eleget tenek pipat, nBhiny
~
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pakli hazai dohanyt 6s kisusti palinkat vittek ajandekba. A mar tapasztall csalkdf6k a csomagolAs m6dj6ra is adtak tanacsokat. Altalaban a
Ikdanak mind a n6gy oldalara 2-2 fbm pantot tettek a k6t vegbre pedig
fogantyljkat, a fedelet zaral Iattik el. VBgul azt ruhasz8rIt6 kot4llel
atkotve adtak fel a hajora.
A kivandorloknak altalaban a fiumei utat javasoltak, a trieszti titto1
kifejezetten ovtak Liket, mivel onnan az 6t hosszabb ideig tartott 6s
gyaltran Kanadaban kotottek ki a haj6k. 6vatossagra intettek az irtrakeltiket: Fiumbben az indulas elott, s a hajbn is a p6nzre nagyon vigykzanak. A tell 6s a kora tavaszi hajo6ttol ovtak a hozzatartozokat,
kulonosen aprilist tartottalc kedvezotlennek, mivel a tenger akkor viharos 6s nehez elviselni a tobb mint kethetes utaz6t.
A ferjek egy resze penzt kuldott haza az utazasra, m h o l t az USAban megvashrolt hajojegyet juttattik el felesbgeiknek. Szabo Istvanne
vorsi lakos 1913-bg csak ljgy tudott kimenni a fbrje uthn, hogy masfel
hold foldet eladott. Allgha lehetett ez kiveteles eset, sokaknak gondot
okozhatott a koltsbges utazas. Hasznos tanacsokat adtak a fbrjek az
iiltozltod6s vonatltozAs6ban is. 6vtak a hozzAtartoz6kat attol, hogy
csizmkban keljenek Otra, mivel az 6cehn tirlsb partjan a cip6 hasznalata divott. A kontyot az asszonyok rendszerint nem vittbk magukkal Qs
az itthon viselt ruhaikat sem.
Akik hosszabb ideje az Egyesult hllamokban Bltek, lassan kezdtek
megbaratkozni a kintmaradas lehetosegevel. Egyre tobb kritikus megjegyzest tettek a magyarorszkgi viszonyokra, a tarsadalmi egyenlfitlensegre, Qs dicsertek az USA demokratikus viszonyait. Tettbk ezt olyanok
is, akik nem szandbkoztak veglegesen Amerikaban megtelepedni. De
az 6 leveleikbol a honvagy mindvegig kiolvashato, A huzamosabb ideig
valb kinttartozkodas, illetve a vegleges kintmaradas nemegyszer kenyszerhelyzetbtil, a kivandorlasi lowenyek megk6tottsegeibdl adodott.
Sokan nem jottek haza, mivel feltek a haromeves katonai szolgalanol.
Persze olyan eset is elirfordult, hogy a fiatalkorc eleve nem kapott
ljtlevelet, men a f(iszolgabir6 nem latott biztositbkot arra, hogy az illet6
szembly, ha a sorozisa aktualis lesz, majd hazajijn. Frhj Daniel 1906ban az USA-b61 irt leveleben igeretet tett az altalai jegyzonek, hogy
sogorkert kezessbget vallal, hogy a katonai szolgalatnak eleget tesz
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A levelekbol azt is megtudjuk, hogy a hozzatartozok kiutazasa gyakran nehezsegekbe utkozott. A kivindorolni szankbkozo eladta lakasat,
ingosagait penzze tette, s meg hetek mriltan sem kapott utlevelet; kozben o6nze vbszesen foqyott. llven esetekben esedezve fordultak az
alispanhoz ugyuk miel6bF;i elintezbse remenyeben.
Az fitlevel mielobbi kiadba Qrdekebentobben irtak haza a kiizjegyzoknek, a foszolgabiraknak, de meg az alispannak is. A megszokott
reg1 alhzatos hang mellett ljj szinfoltot jelenteltek azok a levelek, amelyekben a hivatalok Bs a tisztvisel6k koteless6geire hlvthk fel a figyelmet. Ez k6tsegkivuI irj hang volt 6s csak a demokratiz816d6 6s ontudatosodo kivandorlokat jellemezte. Kozuluk idbzzuk ifj. Kiczlingstein Janost, aki 1909-ben az alabbiakat irta a jegyzonek: "...Sziveskedjen az
an kedves csaladomat ut levbllel ki szolgaltatni 6s oket utnak bocsata369
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Az USA-bol vissztenek kozul korabban sokan bekapcsolodtak ?$ade-unionok munkO5ba 6s reszt vettek az amerikai sztra~kokban. A
mezdgazoasag napszamosok hazaterve 'nkaoo a gyarafidan prob61ta6
munnat va.la n . A m~nkasvezet6nm.ndenkor tarnaszkoonatrac r a j ~ k ,
mvel renoszernt fievese It& a hazai bbreket, o'raltak a rn-nnanor-lm6nyeket es az elmaradott szociAlis viszonyokat
Levelek az USA-bol
(Az alabbiakban kozolt leveleket az eredetinek megieleloen tesszuk
kozze, a stilaris 6s a helyesirasi hib6kaf nem javitjuk ki, mivel ezzel is
erzekeltetni kivanjuk a kivandorlok milveltsegi szintjet.)
C&ncy, lllionis allamban. 1879. evi oktober hoban. (Sajat tudositirjul(.A,,
LU,).

A "Somogy" tisztelt szerltesztosegehezl
A mai posthval lkilldtem internationalis posta-[~talvanyaltal negy dolIart. Ugyan mennyit fognak erte fizetni? Kerem, ne kuldje tobbe a lapot
SzirAkjuszba, New-York allamba, hanem czimezze igy: "Rev. Dr. Alex:
Rosenspitz Quinci, Ills. U.S America." Mindennemil term& in p6ldatlan
jo volt az iden - 6s a mi e mellett legjobb, az azon korulmeny, hogy - a
szonak teljes Qrtelmeben -mindennek jo nagy ara van. A nep or01 s
gazdagszik; a nemzet bakes es gyarapadik. Az allamoknak valamennyi
gyarai harom, negy honapokkal vannak hatranyban a megrendelesek
elkesziteseben, 9s Qjjel-nappal milkodnek a gyarak, 6s megis, a nagykeresltedok sem kepesek a megy6k 6s keruletekb61BrkezG megrendeIeseknek eleget tenni. Valoban peldatlan, csodalatos lenduletet vett ez
orszag a gazdagodas 6s gyarapodas iranyaban.
A nagy hos, szereny 6s mind erenyekben, mind pedig foldi javakban
gazdag, vilaghiril hadvezer, Grant Ulysses a foldgombot atkarol6, harom evi kortitjab61 is vegre hazaerkezett es most mindenutt olyan fogadtatasokban reszesul, a minot csak egy nep legbensobb szeretete
adhat majdnem imadott kedvenczenek.
Nem ttilzok, ha azt bllitom, hogy Grant jovo osszel bizonyosan a
kozthrsasag elnokevd fog 13jramegv6lasztatni, a mi mar magiban peldatlan nagyszeruseg, minthogy maga Washington Gyorgy (a nemzet
Mozese) is csak ketszer vilasztatott meg elnokul. Amde a nep oromriadasaibol most ezen szavak hallatnak altalanosan: "Washington atyja Grant megvalt6ja volt a koztirsasAgnak."
Buda, vagy amint itt hivjak "Bjude" csak nehhny 6ranyi tavolsagban
van e varostol. Ugy hallom, hogy Madarasz Laszlo, Somogymegyenek
fia 8s egykori remek szonoka rneg ott lakik, Szandekom 6t meglatogatni s a talalkozbt a Somogy rovataiban kozleni. Eddig azt hallottam,
hogy amerikai novel hizasodott, hogy sok gyermeke van 6s hogy nem
a legkellemesebb vagyoni korulmenyekben 6s allapotokban el. Mald
meglatoml
MOlt ho 23-an ismet szerencsem volt Remenyivel talalkozni. - Hang:
versenyl adott varosunkban - 8s valobanl nem csoda, ha Remeny~
mindig onmagat mmja felul; minthogy naponkint 8-10 oraig gyakorol,
es azert tottenik, hogy mar se angyal, se szeraf, s cherub nincs, kinek
szemeibol Remenyl ne tudna az edes as megis keservteljes rokon-

szenv Qgigyongyeit kicsalni. Ot 6gynevezett kozrnopolit 8s ket rnagyar
darabot is iatszott kulonos keresem folvtan. Az elso "Ennek
a his 1Anvnak az jutia eszebe, hogy od a d n i s z i k sz:vbrn6n cserebe." A ma&k
az Bdesen keseru 'Cserebogar" volt. Arni enqern i l e ~ ,monohatorn.
hogy annyira rneg letiidtern
egi hangok ha'atara, hogy eszembe
:utott Szasz Kar0.y koltonk ezen kifakaaasa: Hallod, na od a negediit.1
Hogy sir, hogs kesereg? NBgy k:s h;rban annyi BrzBsI Hogyan isferhet
~~
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Ma reggel a n olvastarn, nogy Gerszter Etelka :s meg ez dsszel
rnegjo Arnerikibal Hei! Biz New-Yorkoan mjlt tavasszal rozsaltka. hintettek az utat. melven hazank dicsti lehnva iart. Meahintettbk litiat rr6zsakka. 8s husz talleros arany sasfejekkel [ d o ~ b l eeagle). Nem ksoda
nat, na az invital 61 ellogaota 6s v'ssza 16 Arnerinaba. H o u a isten
szerencs6sen. Dr. Rosenspitz Sand01
Kovics Miklos Istvan, Roboz Istvanhoz lrt leveleZg
Kedves jo Pista bityaml
(St.-Luiz. Missouri.)
~ d d szerencsellen
n
sorsom 9 tag; csa soornrna, v lagl-[ova lelt s
rnindenernet a rn' elottern szentsegern vo I, - a koltse: remetot is. - ott
ne lett hagynom - a bucsulevelen irasakor sokszor gondoltarn Onra s
szeretett csaladjhra, - de nem lnan azen, men mar annor elhatarozlarn,
hogy mbg egyszer - az eieternben uto jara ie keresem sorarnrnal.
Karacsonvi lstvan naokor. - a mint azt a rntilt avben Pecsro is
rnegtettern. lken aldja meg[ isten eltesse sokag lslvan balyam SzivoBl
klvanom onnek a rn:naen :okat Kozep.Arner k a k l l
A legkedvesebb emlbkek vonulnak el szernern elm, a Kerkapolyi-,
Kazav-hAz
a Miltl6s csalad es KaoosvAr
- feledhe~-osszes ernlekei
,
tellen'drdrn 6raiva I... ~eledhe~ellen
rra
lesz la i n b r o k e Sornogyvarmegye. Uavozlet rneg egyszer es ezerszer, i g y nedves r6gi baratairnnakaz en lelkernhez-is Xlv kozel a110 Szalav-Atala csaladnak, Nemeth Naczi, a k tun0 owos Polanyinan, seoesiyen Gyulanak ~ d v o z l e ~
a tavo.bol. Em BnezzeneK ream 's -1eledve az oronre e rnbh s rnegszenvedett avenaeseaeket.
A rnT'rni&er iier, hol egeszsegben, hog betegeskedve meg eadig
hala ls~ennekmegvagyunk mind a 9-en kizdve, egyrnast szeretve s a
m' lo szerencsenk: rneg rninoig rernelve s bizva a jovobe?. A szukseg
ftenyszerit, hogy gyorsan halao.~nks lgy mar rnunnaoan s tevbnenysegben vagyok s par h6 alatt meglehe16sen :smerem a v szonyonal s
rbszben az embereket is. A benszClon amerina: s nulonosen az angol
rendnlvjl oecsuletes es io IelkO. Csal6dom :rant leaalabo szamos norben a eg:obb akaratot iapaszlalorn. Nagyon szerGlik a zenel, ieles6gem toobet ;alsz:n, mint evek'g otthon, persze rninden rnunkk, szoba
zsurolastol kezove rnaqanan kell vegeznie! Amerikaoan rnindenki szabad, A munka nagyon is j61 van frzetve s rninden cseled europai
Qrtelernben. Bizony ha boldogulunk, csak ennek az onfelaldozo j6
asszonynak koszonhetern.
~~

-

s&

~~

~

-

372

Ezt jo1 esett meglrnom onnek, az Bn feledheletlen nedves kbri5-nasznasyomna6l Szeseny Tors KAImbn hoi van mar?... Gvermekeim sze086-haladnak a i a o i munka mellett is n6met 6s anaol. uov
"' franczia
;lyel'1ben. ltt legai6bb 4 nyelvet kell beszelni az ifjaltnkl '
Amer~kaminden allama, de kilonosen Misso-ri, melyben mi lakunk.
milli6kat dldoz az inaven iskolakral KiGniiek azok 6s ~racticusaks
tandri kara lelk~ismer&s - sokat foglalkoznak az Qn gyermekeimmel is,
ugy 18tsz:k ezek haladasa ambiii6;ukat kepezi: sot az egy'k tanar prof.
Ttfz. megran-l a nedvCkBn magyarul toluk, ingyen. Ez is practicus.
Most ha1 e.b:csuzom orokrel En soha, de gyermekeim hiszem
visszalernek meg a hazaba s in szerzendd ismereteikkel rneg onnon
hasznos polgarok lehetnek.
Ez szandekom ez Blet czeloml
Ha nhcs ternere k~ldjdnegy szdmot a 'Sun1uyybo1"-boI-3nnep lesz
ez nekem, ha olvashatom. Az Qn lakasom m'g 61and6 foglalkozasra
szert teszek tobbszor valtozni fog1
Az Blet kuionben itt minden, csak nem nyugodt. Viharos minden nap,
minden ora, vasuti szerencsetlensbg, hldszakadas, robbanas, tOz, rabIok, minden pusztit, ugy Qlunk, hogy minden perczben keszen vagyunk
a halalra, - a halaIra, melyet mar Eurbpaban, kedves hazankban elszenvedtunk; mert mi vagyunk azok, a "kik k6tszsr halnak meg"ll
lsten aldja, viragoztassa a somogyiakat, kaposvariakat. Koszontse
nevemben ismer6soket, Zoitant, Vorost, Kazay Mikl6s bacsit, Goncit,
Mathisekat s CsorbAt, Kapotsfy Jenot 6s mind a kik j61 eml6keznek.
Isten velell
Legyenek boldogokll De verje meg az lsten... Kovacs Mikl6s Istvbn.
Jugrinec~Gyula dravaszentesi lakos 1909-bsn irt levele Lebanon
varosab13
Edes Nancsiml Soraidra annyit frhatok, ha m b a hizat eiadtad, az
dgynemiidon as az en szerszamomon klvul aggy el mindent, 6s ugy
nezd hogy mine1 el6b hadd ott azt a gyari6 Bletet, 6s kovess engem ha
gyongyeletet akarsz Brni oreg napjaidra. Azt en neked nem vagyok
kepes leirni hogy milyen kuIonbs6g van a hazai 8s az ittenielet kozt azt
csak akkor tudod ha mar itt leszei. En haza menni nem szhmittok, mert
othon tobbet dolgoztam Bjjel mind nappal, a megeihetes megis nehez
volt. Soha nem volt se vasfirnapom, se unnepem, itt hetkoznap tobb
szabad idom van mind othon bhrmelyik unnepi napon. Ha ugy van
amind mar tijbszorirtad hogy huseges felesegem vagy azt csak azzal
birod bebizonyitani ha minel eiobb, utanam fogsz jonni ha keresemet
vissza nem utasittod bisztossan mondom neked hogy a mostani sorodhoz kepest paradecsomba fogsz jonni. Azert kerlek nehuzd az idot
legkesobb Martczius, vagy Aprilisba oktvetlen itt legyei. Attol netarcs
legkevesebbet sem hogy a ha16 elmerul, mert eldszor nem ugy van az
rneg csinalva hogy Bppen tealadtad meruljon el, rnasodszor pedig nem
csak te magad josszrajta. Vallasodat ep ugy megtarthatod mind othon.
lsmittelve kerlek soraim vetele utan ugy intezd a dolgot hogy afent kiirt
idore okvetien itt legy61, mert ha kinem ji5ssz akkor ugy vedd mintha
eltemedtei volna. Leveled el6szor is nem jott ajanlva hanem 25 filleres
b&lyeggel, mCodszor pedig azalatt az id6 alatt rn6g irtal lakast valtoz-
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taton a haigazdam, ugy veliik egyutt Qnis. Abban az idilben amikor a
leveled ideert, a lev6lhord6n~Ia nevem ismeretlen volt, az elbbbi I&&
sunkat uressen talelta 6s igy vissza vitte a levelet a postera ott kilett
t4ve az eltevedt levelek koz6 ah01 mama vbletlenul talaltam mea es
azert v6laszolok :ly k6sbn. Ugy a hizigazdam valam:nd a h.iz'a&zonyom is tisaeletd kuldi, bkis igen szeretnek ha kijonn61. Boldog karacsonvi unne~eketklvanva sokszor cs6kol szaretb fbried Gvula. istven
veled.
Korcz Istvan barcsi lakos 1910-ben irt levele ~ h i c ~ g 6 b 6 1 ~ '
Szeretet Kedves bhtyhm a leveledet megka tam amejbill megertetern hoov hoovhl az othoni terv hat kedves t%tv&m 6s Anavom 6s
felesbge;n m i i t nem i d o k irni m:nd hogy csak i a lehet joj&k mert
Jgyan az elob envi leveiembe irtam h o w nem sokaik fogok kczkodni
amerikaba de ha kiiotok akor talan sohanem foaok hazamenimert rnit
Br az elet othol ha hints mit harapn:. Hat most mar kedves felesegem
8s batyam ne sajn618tok a penszt mert rnajd ki fogjuK azt is konyeben
neresni mind ohazdban men it konveben meakeressek 100 1or:ntot
mind odahazaba l o et azert kedvei batyam csak ara kerlek hogy el
nehad az en csalaoomat hogy legalab egyiit lehesunk mert akor ugy
erzem maaam mind rnenvoriiaaba voln& ha az isten kiseait bene6ket. Azon i e felj hogy mhnkat khet kapni 6s csak azt moidom vagy
irhatok hogy job mind othon pedig azt mondjhk hogy rninden holj6 d e
lthol legjob de az nem igaz mert ot j6 mama ahol konyen lehet elni 6s
szereznl. Kedves bityam ara kerlek hogy legalab vaiami hazai fel6t
hozatok nekem va y egy pipat is mert it nincs olyan mind othol 6s
penszt vegyetek fe eleget awal ne torodjetek hogy sok az adosssg
mert bizony kedves felesegem 6s batyam mastaniban nem fogunk
hazameni. Hapedig hazza megyunk akor mar kelis valaminek othol leni
nem ures kezel megyunk haza 6s maqatokat ellasitok mindennel mert
en ugyan nem voltam betek de nern iudjuk hogy ti is k:birjAtok e ugy
mind Qn 6s kedves batyarn a hajora an adiana sosborszeszr vegyetek
9s aval indul:atok kulonben neket mar aa nem kel rnonoani mert te azt
tudod jo.
&ncs J6zsef erdbcsokonyai lakos 1910-ben New-Yorkb61 lrt leve~~

~~

7

.-

le

Kedves anyaml Ezen soraimba nem sokat irka-firkblok csak anyit,
hogy folyamodj.61az utleveler surgtisen. A dolgot ugyintbzd, hogy szeptember 10-Bn indulo haj6ra felszAlhassatok mind ketten a (szereteth)
gyermekunkel egyiit, rnert fium6Ml minden szombaton indul egy haj6.
Tehat az eleleget (kbt) hQttel 40 koron&t pontosan bekuld 6s onned
hatarozonan tudatni fogjdk, hogy mikor indul a hajo.
Az utlevelet Roncs J6zsefne cimre kerd as csak azt nbzd, hogy
jojjetek, mert it az Blet 8s a penz kereset. Mert ugyan en egy kicsit
mamlhsz vaavok 6s te oedia vilaara va16 vaov tehat ezert nem f6lek 6s
b:zom, ha
lsten az' eg&szs&gunknek kgdvezo napokat ad 4-5 ev
leforgasa alat sajat uzletunkbe mukodunk. Nefelsemmit csak qyertek
mert most ezen heiyem alland6 6s ez nem szunik meg Qs if-egyijt
dolgozhatunk havonkint 50-60 dollart kapunk.

Nekem az elso honap 2 0 dollar volt, de a masodikmar 25- vagy
esetlek 3 0 iesz. MQg azt hatarozottan nem tudom mert nagyon meg
vannak elegedve velem. it ...csak egyszer mutattak meg 6s tovab foly~k
szepen a munka Ha az lsten kiseg~tteis a konyhan leszel velem. Sies
kedves anyam mert mire k~josznem tudok veled magyarul, hanem
anaolul beszelni. Kedves anvam az elbzo levelembe Ittam. hoav a
szeretett kis fiunkat ne hozd ki, de meggondoltam megse had 0thxn.a
draga eletunket ha el.
Kedves anyam legy szives ird meg addig, hogy korulbelijl mennyi
penzed van? Hogy tudjam magammihez tartani nehogy esetlek utkozben vagy akadaly vagy esetlek zsebpenz nelkul nem akarom, hogy
utazzal.
Ezeket pedik hozd veled. 120 kilojig ossze pakolhacz: as pedig: Bgy
nemut, ieher nemut es a foz6 edent a mi nem torekeny, amit nem
erdemes ki hozni azt nem kell. Szoval afozo ed6nyt az elpakolas pedig
ugy legyen, hogy a2 en kufferomat ted a nagy kiszniba (Iadaba) mind
kettllt ha szuksegeltetik paltold be. A Mark6 bacsival pedig azt a nagy
kisznit mind 4 oldalara tetes 2-2 lejsznit erosites veget a ket vegira
fogot, a fedele pedig sarokkal es zarral legyen ellatva. Jo eros lakatot
ra. A ruha szarito kotellel pedig jo erosen btkotni. 9s igy akkor afiumebafeladhatot. Ami ocskabb ruhad van azt nehozd magaddal ad vaiakinek. reszedre a kalapot arra mire jossz meg veszem, mert it akik az
utcan verkliznek azok is kalapot viselnek. Tehal ha bele halsz is kalapot kell hordanod. Elindulasodik sokido nincs ha esetlek valamit amit
en elfelejtenek rokton irjal. Minden tekintetbe, hogy johecz-e vagy nem
es mikor? Majd arra az idore a koltseget en megkuldom, azon nekondolkozzal semmit. 5 0 dollart tudok arra kuldeni es valami csak m6g
van nalad. A kis fiujer fizetol 2 0 koronat magadert pedig 1 9 0 koronbt.
Tehat ez osszesen 2 1 0 korona.
Az ~ ! a z i sa harmao n oszta.y,n ionen,en! a na,on l~zes2 0 koronal
meg az etnezbsre 8s annor meg.eszol elegeove men anon ~ g ay najon
valam:n! mar l.um~oaaz amer n a ~ennlelvbereszesulnen.
Tovabba ha az lsten segitsegevel a ha$ra felszaihatcz 9s az orvos
vizsgan szerencsesen at esel nekem a hajo indulasa elot levo nap ird
meg, hogy josz, 8s melyik hajoval. Ezen a boritekon levo cimet mutasd
elo ha kerik fiumeba 6s ...ezen boritekot meg takaricsdl
FijlBp Ferenc hdromfai lakos 1911-ben felesegenel irt ~ e v e l e ~ ~
Kelt levelem Dayton 1911. Szeptember 25 dik
Kedves Linam tudatom veletek egezseges vegyok melyet nektek is
kivanok. Leveledet meg nem kaptam meg de azerl en irok tudatom
veled hogy ma kivaltottam a hajojegyeket a reszetekre es elis van
kuldve. Tudatom veled kedves fiam hogy en teljesen megondoltam
magamat a hazamends felol mivel bisztosan meg tudtam hogy a harom
eves szolgalatott elnem kerulhetem sehogy tehat akor minek menyek
haza. Ha a DunBb61 kiszabadulok akor a tengerbe ugorjak mar egy
Qvbtanelkuloztelek benneteket most meg haza menyek 6s onkeni dugjam a fejemet a zsarnoksag jarmaba 8s harom evig ingyen szolgaljak?
milene akor teveletek ha en ott volnek? Qn ugy gondolom kedves Linam talan neked is job lesz ha visza jotok talan megis konyeb itt a

meaelhet6s mind ott abba a oletvka faluba mert itt meals csak konveb
egykis penzhez jutni mind otno;, Pedig nedves iiam ide sonal abiandoztam mar aieldl hogy hogyan fog t k meglepn beneleket ha naza
megyek de sajnos nem mehetek mag haza mert hova menyek penz
nblkul? haza menjek egy cent nelkul meg egypar forinlom sem lene h a
berukolnek? Nem 6s nem lehet sehogy igaz hogy nagyon szeretnem
meg a Szuleimet Iatni de nem tehetem sehogy. Tehat kedves Linam
tud meg hogy most visza josz hozim tar? karokal varlak beneteket mert
nelkuled nem elhetek mar ugy szeretnem ha egy h6t alatt itt lenetek
mihelyt az Qrtesltest megkapod rokton jojetelc meg a tavasszal meglrtam
hoov v8lcs&l utlevelet ha m6o nincs rneo rokton valcsd ki es roaton
..
o,etek%err nagyon nehezen &an beneteket. A Petertii Kero meg a
benzt mar a m~ltnormeninam hony eay a.~a.annem t ~ o o dtole mekapni akor keri az lmretol h a l a b 5Oiorrntot hoav leaven utikolcseaet d e
ronton jojj ieoves ~:nam: A sz:vedet olyan i;zraK hozd viszt ahogy
elvited men nenem m b nem kel 1 sztertetem es csonoom Szjle met
testvereimet mond meg lmrenek sajnalom hogy nem mehetek haza de
nemis tehetek rola. Szerencses utat kedves fiaim ezer csolkal varlak
beneteket viszont latasig mal.adok szereto Ferid. elnefelejcs en se teged rokton jojetek. Itt kuldom ezt akis czbdulat ere az van i ~ hogy
a
adig elne induljatok hazulrbl meg ertesitest nem kaptok a hajotarsulattol, Kulonben te mar tudod es nekem rokton ird meg mikor elindultok
hazulnjl 6s nevjorkbol surgonyoz mert nehezen varlak csak rokton joj.
Vdrlak elnefelejcs mert en nagyon szeretlek. A kis fiunkra nagyon vigYe.
Peresa Vendel somogyacsai akos 1911-oen 'n ~ e v e l e ~ ~
Szeretet kedves parom Rozikam 8s kedves k s f;am. Janosnam n ~ k e ~
ol nagyon es hSen szeretek sz:vembol k:vAnok mnoenoen a egjobar
nagyon szeretel kedves p6rom angvalom
o sonat vagy:s m~noeg
lai asz:vem. Keoves anavalom azerl eszr nem htem vo na noqv ,len
siiv iaidalmat kelien szGvedni mert a aondban es az utanadvaE bankodis6an ol ros; hogy sok szor azt hrszem hogy a szlvem leszakad
Qrted8s kis flamer? nem is lehet csodalni m~kor11 mesze kel azoktol l e n ~
kiket az ember leaioban szeret. Szeretet kedves Rozikam kedves oarom. Hogy nem voina rosz csak az emoer k:csitgonoo ;on b e e aooiogoan nogy milen rosz az am:kor net n: szereto szivnek nere ke sza,cidn:
a leg szeb fiatal idoben. Kedves parom rozikam nem tudom neked olan
rosze mind nekem nem hiszern mert ha ez a sok baj nem let volna a
nyakamon bizon visza mentem volna annyira fajt a szivem Qrted es
janoskam6rt. De en nem mehetek hozatok hanem neked kel kijoni.
Nebusulj Am semit nem akarok roszat mert it sokal job lesz mind othol
nefelj am hogy burtot veszek a reszedre hogyneked keljen veszodni
aval a sok emberel hanem bejarsz velem a gumi gyarban egy dolar
otven centet kapsz regel het oritol deI utan negy oraig Qn is csak 1 0
orat dolgozom regel f6I hetol delutan 5 6raig fizetesem 2 dolar 5 0 cent.
Szeretet lkedves parom rozim angyalom mire ide ersz kiveszek egy
szobat konyhat csak iparkogy a konyvet meg iratni hogy julius 29 kere
kesz legy akor jon a Szakszonia nevu hajo a barbel gyura batyam
felesege is aval a hajoval jon az mar el kuldte a hajo kartyat is, de en

maid
oenzt
~'~
,~~ -~kiildok mert lob ot kiviltani mind inet kiini. Meo korul belul
a szabo imre koma is joh mart a masik k6t teveben is nak hogy lras
konvvei de J ~ V : StLaom h o w meg nern iratal mert le beszelnek oe ha
masnak iobarhiszel mindGkemikor nem tehetek rola maoadnak 9s
nekem &iniszvele kan. Men ugy hiszem hogy tisrtesbg ucan fenernepnan az Lra lerlinan a ielesege az el so ae azert ha nincs kedvea ki
ioni akor ird mea akor nem eroketlek. De akor iol meaoondold mert en
iudom oztosan hogy o b lesz ha kijosz meri 8; mar i;dom nogy mi en
eselek ibnbnen. ~ i n e kkinwan az ura felesegepeaig othon men eo6.
tonen k a rosz maaa vselet. 9s el valasok men amerika soknak cs:na~
boldogtalansigot merl afehernep othon elromlik ekor el hagy j& egy
mast ilent hanyat lehet it halani. Szeretet kedves parom Rozikam kerdmeg Qdesapamat 9s edes anyamat hogy kedves ki janoskankat fogadjak othon hapedig nem akor iras arol is konyvet 9s hozd ki. Nefelj am
az utol semit mikor en jotem mag 5 vagy 6 gyermek is jot egy aszonyal
de segitik meg etetni is a mat rozok a hajon. Mert ha hu vagy es
szeretsz akor meosem tudol othon maradni me nek en oromest hozatok oe nenem ne& lenet men iudodjol hogy hogyan dlunk nedves parom ha le :I laszel nem esz semi ba;sem. bizhatol rahogy it sokal job
lesz it nem kel mergeltidnl semit it meg van a jo Blet sor meg meg penz
is marad nebusulj it m6g egy rosz szot sem kapol. Kedves p f o m
levelemre minden egyre felelj hadd tudjan hogy hogy van othon mert it
csak az vigasztal.
~

~

Selmi Jdnos csomai lakos 1913-ban Akronb61 irt levele3=
Kelt levelem Akron 0.9.25. Mely tisztelettel Kedves szereteti ielesegem nehez munkaba ki faradva napestig a mindennapi kenyerert kuzdvel a veres verejtek hullatasa kozott hol talalhat lelkem nyugalmat ha
nem azokr6l valb emlekezesben akik a szivemhez van nove. Read
gondolok en szeretett felesegem a munkbban, a pihenasben, az ejszakai alom read emlekeztet, ez emlek a vigasztalasom, a viszontlatas a
remenysegem. lsien a ki At hozott a nagy vezen melsegei felet ezt adja
meg nekem, de a mig lithatlakszinrfil szinre, e halvany betuket akarok
veled beszelni.
Kedves szeretett felesegem a leveledet meg kaptam a mellerl fogad
hAll8s koszonetemet azert oedio kedves feles6oem hoov Qn eov kicsit
meg nestem a levelemmd k&ek tolea bocsi~aiol.3 :rod"kedves
fe eseqem a leveledben, nogy nem hiszed el nogy nem erek rea leveler
irni. hst iszen tudod iol h6av en nem tudok irni. hoav nem eav io
oaiitvan ak nem restel irni $6 hat hol az do.goz~kesteiio meg en: igy
aztan nem akor trhaiok m'kor a leveled ide er, nanem anor minor tehetem.
Kedves feleseoem most en fordulok te hozad eov keresel nem is
sokai habozok m i g mondom hamarjaban azt s z e r e t r h kedves feleseaem hoavha te kiionel ide 6s akkor m6g egypar evig In Iennenk. De
csak uoi.kedves feleseaem hoovha a kissz6l6tt olan embernek tudnad
k / a d n y i ni meg takar:Gna h o G nelenne bitangsigoan meg aztan az
edes anyad nogy ha rneg van egesegben, de hogy na k; nem ;osz anor
~~~

Bn othol leszek a tavaszra. Nem azert irom felesegem hogy haza rnegyek hogy talan eve1 ijeszteni akarnalak hogy csak jojj ki, de igy mar
nagyon meguntam mindig mas h&an lenni. Penzt meg adig nem kuldok mio valaszt nem kaook. en a leaiobb eaeshaben vaavok arnit
nektek k szivbiil klvanok ;naradok minZg hij p&oo sirg ~ e i mJanos
i
Anron O.E. Cedar P.1.r. No. 53 Nord America. Dicsertessek a Jezis
Krisztus iav koszontok be hozaia kedves nbnem mind az $n io batvam
felesbg66ezz,azt kerdezte kedv'es nenhm, hogy ki a baty8mr;ak a iev6l
ir6ja. en vagyok Trakcsi szuletesd Gorbe J6zsef.

a

Betnar Nandor 1913-ban irt levele3"
Cdes Any:kam. In vagyok a vilag masin te.en. loeges wlono vasCt'
urazas utan egy csjnya vharos hajozas novelkezett. Az e.so nap3k ill
Newvorkoan retteneres hideqek vo.tak1 Ma a 3. nap ~avasziasszep id6
vegre. Bolond szonatlan Bleiez itr egy te1:esen ismeretlenned. A szalloaabol hamar elke..en ;onnom mert retteneles oraga! Talaitam privat
akast valamvel o . c s o o ~oe meg nem maradok rneg benne ferges es
szinten draga (het: 3 dollar vagyis 15 korona) M g az ember nsmeri
magat sok ranulo penzl elfizer. Azt hitrem robbet t ~ o o kang0.L de ez az
amer.ka' o v kulonosen besze~hoav ~jirake len tanulnil Gozerovel hozza is latok inert enelkul itt irgysz61%n 'semmire se lehet menni. A pbnzt
egy nagy biztos bankba helyeztem el rigy hogy velem barmi tijrtenne is
a penzt megkapjatok. Daczara hogy nagyon reurnas vagyok, amig lehet fonn maradok. Keresek most eav aozfurddt. 6s Brdeklodok uav
6 as mint va ami egyeb utan rnelyodim61tibb meglenerne elni h e:r
geleg penz van, oe nvatalba igen nehez : ~ t n ' A
! ha:on megismerneotem egy Mendelsohn nevu vallalkozoval k i most megy Francia orszagba egy sor 1 0 0 000 dollaros szerzodes lekotesere, az 1915-ben lev6
vilagkialllt~sravonatkozolag. Maj-juniusra allist biztosit heti 4 0 - 5 0 dollar fizetessel: de ez mea sokera lesz. Szoval an61 nem fbiek hoav itt
rnegeln' ne lehessen C&I~ az a kerdes hogy nalaiok m lesz es m i i a n !
- Barmi egyen is 'de jutn: nagyon nehez de na mar in vagyok '3 sernrni
se tonenher n velem es ezerl ham^ lrnre vaav Joska ha mosi esellea
fizetnek is artem rovidesen rneaadhatorn nel(ik1 htkozom azt az Id&
arnir f'ata. amb'czio 6s eg&zseg&n lelaldoz8saval ~ G s v a r o n
e.lolt&rem. itr s nenez az Bler oe plane beliebb megoecsl ik a2 elelmes
amb1ci6zusmunkatl Az u t a z b ide draaa a averekek fel6t ftzet~kBandi
mar az egbszetl Ha atjonolnetek in h g y e y ranltjan es kepezin ki a
gyereneket Am'g atjohetnek csak nemetet iosrirozni. Te b zony .o lenne ha mielobb johetnel? Na majd meglatjukl Fogalmam nincs hogy
dllhatnak a dolaok otthon? BQla Joska 8s dr Waldmann csak maid
rnegoldjak vala6erres Ha egy .o egyesseget lehstne csinalm Kudra i s
Ga.os atvenelnek az uz etet es flzetnenek evente valam~r Ha meglehetne menteni a nev becsiilet6t jo lenne, de Bn meg akkor se vagyok
tobbet hazal Kellemetlenkedhetnek 8s ezert ovatosnak kell lennil Ezt a
levelet Roberthez czimzem, hogy o kuldje Wolfnak, ki neked atadja. Te
pedig irjal Mr Merkel Philipp czimre 14 st. 211. - Kesobb majd ujra
megirom hova. 5 db 5 filleres belyeggel jirl ragaszd le hatul hogy megIassak ha felbontjhk. A levelet tedd egy. .. 8s kuld Robert felesegenek.
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Betnar nevet ne emfitsl Csak Gobel Etel tirn6nek Miskofcz Vbg6hid. 6
majd feladja nekem hogy ne Kaposvbri bBlyegz6 legyen rajt. Sz6val
okosan higgadtan. A levelet ne a postan hanem a vastiton add fel.
Rettenetes viszonvok, de talan mea minden i6ra fordulhat? Tudia lsten
m'6n kell mBg ezia keseru pohar2 is lenydni?l Cs6kol benniteket a
kozeli viszonllatas remdnyeben megtipowa ugyan de dacz 6s akarater6t6l duzzadva szerato NBndorod.
Konkolyi J6zsef alsosegesdi lakos 1913-ban frt ~ e v e l e ~ ~
Szeretet Draga kedves aranyos felesegem Mariskam luoatlak hogy
t
soraldat megkaptam a me.letl nagy orommel bonhozam k ~ l a oneoves
rotam ie hoav azto.vastam hoqvmbr minor indulsz. Szivem szerelme
nehagy saki-igy egyedul szeElmed6rt szenvedni mert mar rninden
remenyem csak aban bl hogy te draga aranyos kedves felesegemmel
milen szep Oj Bletet 6s boldogsagban dunk 4s sz6p kis @nzt osze
sporollunk par Bv mulva. Az lsten segitsegevel tob magyar ember dolgozikot ahol en Bs kerdeztem toliik hogy ok hogy boldogulnak 6s ok
egyik is mbsik is azt mondja hogy a mit az 6 felessbguk keres egy
honaponat az mindig el6g keto uknek e l k r e 8s lakasra. Amit az emberek keresnek az tisztan mind megmarad nekik ok is csak azt mondjak
hogy csak batran jiijki draga angyalom. Par ev mulva szepen tudunk
o6nzt soorolni mind ok mea te draaa sziven anal is inkab batran 8s
;ly~godianjonete mive te n&met-. B?el Bs besze n tuc. Mert it a nemet
nye ven beszelnek az agesz milvake varosban de az ok feles4gLk csak
maavardl beszblnak Qs meais minden helen 8 es 1 0 dolarl keresnek
8s ah01 pedeg ketten szbpe-n es ;ol lehetnek kerten nem mind en oLrdohAzna1 e,ek ezel csak az Betemet rov;dnem na evekig igy ke, ene BI
nem. Tehat Draaa szivem szerelme Ne ha azd soka indulasodat rnert
igazi szerettem vonz6 szlvem Qrtek dobog. Aranyos angyalom en mbr
ezelot par honap ja azongondolkaztam mindte draga angyalom a molt
favasza irtad egy levelben hogy az elsti fecsket latad 6s mire a masik
fecsk6t ismet latod ara taldn te is utnak indulsz. TehAt kedves szivem
szerelme it van mar az az id6 hogy ismet a vendor fecskbk utnak
indulnak kedves parjukkal indul tehat te is kedves igaz hu parod utan
kl szeretekedves pkrjanak man a megpihen6 feszket elkeszltette. Joj
szivem remenye szivern gyonyorlisege mire egy Qvletelte eljonne ismet
az Ojvilagban lij eletet kovethessiik le lrhatatlan sok mindenben reszesul velem egyiit a mit magyar orszagon semi penzerl nemlehet fel
talalni. Ezer bocsanattot kerek kedves i6 szuleim hoov az udvozletel
megkestem denem az en hibim nanem'a naptaromimert aban ieorbar
19 en van konrad. lsren veiik maradva :gaz szere16 gyerrneklk:ozsi
..
r biztossat noav mikor indulsz nalao n b l k ~ nem
.
Qlehetek. RoMon ir
&&or 'no- si: hyigaz8n sz:vedoen hordozol anor kiis josz szived paria:
hoz ;oj szivem mnel elob anar mi:on mbsz kereszt; csak :oj ki hozQm
m'nel e ob szizezerszer ole1 csolnol igaz hu elieleithetetlen feried
. J6zsi. Joj, joj, joj szivem remenye mine1 glob draga aigyalom.
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A kivandorlast a korabeli kutatok - szociolSgusok, torleneszek kozgazdhszok 6s politlkusok - osszetett tarsadalmi jelensegnek tekintett6k,
jollehet szbp szemrnal voltakolyanok is, akik e kerdest szimpliiikaltAk
6s csak egy-egy reszkerdest vettek eszre. Egyesek csak a tragikus
dramai jelenetekre hlvtak fel a figyelmet, mlg masok kiz6r6lagosan a
csodas Amerika el6nyeir61 lrlak. Ugy gondoljuk: a drama 8s a csoda
egyutt volt tarsadalmi meretekben, de meg egy emberben is.
Az Amerikaban 516 kivandorlok, tobbnyire azok, akik a szamltasaikat
nem talikak meg, az ohazat a megszeplto messzesegbol neztbk. A
sikeresebbek, akik kint maradtak, az Ojvilagnak csak az eltinyeit Qreztek, tigy gondoltak, hogy a regi hazeban mhr nem tudnanak Blni. A
sikeres kivandorlok kozul tobben, amikor hazajottek, a valosagb61 kiabrandultak, koziiliik sokan visszamenekiiitek, mivel rbdobbentek, hogy
Maavarorszaaon szamukra csak a nvomor iut. Kesobb azonban az
U~Ji-banlet&eP;lteknek azt is tapaszialn~ni e . eh, hogy a be:llesrkedbs nehezsegei, nemegyszer kudarcai felw.esztedek bennun a szu161010 6s a haza utani vegyat. Hiaba adott az rij naza ottnont, nenyeret,
bztonsagot, halal,kg idegennek Brezten. Csak a masoo k nemzedek
tudoh veglegesen asszimilalodni es azon, akik gyerrnekken! ker-ltek k;.
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Radics Geza (Chicago)

A

magyarsagot mar r&gota foglalkoztatja eredetenek 6s 6shazajanak kerdbse. A kutatok as utazok kulonbiizo meglathokkal 6s
felismeresekkel gazdagitott* ismereteinket e teruleten. A szittyahun szarmazastudat mellen kibontakozott a biblikus vonal is, amely
eredetmondankat megerositve Nimrod foldjere vezet. A foldrajzi 6s
helysegnevek kapcshn afrikai, sot amerikai szarmazasunk lehetdsege
is fo1vetodott. A nyelvrokonsag 6s sz6egyeztet8s szalai pedig a nyugatsziberial "oshazaba" vezetnek, amelyet a finnugorisztika maveloi &polnak napjalnkban is. India, de f6leg Kozbp-ksia nem keriilte el a kutatok figyelm6t. Ide igyekezett a Nagy Vandor, Korosi Csoma Sandor is.
A neprajzos Magyar Adorjin viszont azon allaspontra jutott, hogy a
magyarsag 6s a magyar nyelv kialakulasanak biilcsiije a Kbrpat-medence.
A nutatonat felismeresein megfogalmazas8oan ket f6 tenyezo vezerli
es belo yasol;a nap:a~nkig:1. Az oshaza- es eredetelmeeten nyelvrokonitason. es az oseredelu foldrazi 6s he.vs8oneven azonos;tasan alapunak.'2. ~ % r d a n oeekeltidon t ~ d a t u n i b a , " n ovalahonnan
~~
jonunk.
Korosi Csomat "s ezen tenyezon vezettek Kozep.Azsia iranyaba az osi
ovokerek mealelese veaen. Ahhoz tehit. hoav keoesek liaviink mas
s;emponton~ is iigye ehbe venni, fol kell ol&ni a bejege&dett, oogmatk-s nezeteket, al.aspontonat. Megemlitettem Magyar Adorjan nevet, a k ~mar 1918 ota hirdette, hogy "nem jottiink sehGnan, a mi ashazink a KamBt-rnedence".
Maovar
tlzezernbl
is t6bb oldalt
kitevh nboral, - . . -~~
....
- ~ .
z i gyiijtem6ny6nen kiertekelese alapjan ],toll ezen bllaspo~tra.
amelynek o$szefoqlaloia 1969-oen ielent meg az cszaki Vartan k:adasaban keresere: Eimeletem leheto iearovidebb osszefoolalasa cimmel.
E d o l g o z a t o t ~ e g kotek
~ Dr. Malnasi 'bdonnek is, akiai;lagyar torten4szek neszlora voll. Maln6si e munkal elolvasta, de sajar beismerese
szerint naqvobbreszt nem ertette. Maavarhoz irt leveleben talan az a
egmeg e q b b , hogy k;logiso.ta, a m i e r ? ' ~ a ~ ~nem
a r hivatdozon korabb~k~tatonra,akk munnaira monoanivalojat alapozta. Na, 6s ha nivatkozon vo na, aknor h'te eseob .ett volna az elmelel, a nezet vaqv all'tas?
$s mi van akkor, ha a megjelolt forrasmunkaban nincs hivatkozas, mert
a folismeres eredeti? Avagy eredeti folismeresek nem Ieteznek? Igy
Magyare sem? Teny, hogy Magyar nezeteinek megertesehez, vagy
elfogadisahpz tekintelyes ismerethalmazra van szukseg. Magyar
ugyanis nepmesbink, nephagyomanyaink es nyelvijnk 6si iddkbe mutat6 elemeinek kiertekelese alapjan jutott nezeteinek me@ogalmazasAhoz. Marjalaki Kiss Lajost pedig az Gseredeta foldrajzi nevek vezettek
azon bllaspontra, hogy azok a magyarsagt6l szarmaznak, ezert a ma~~
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gyarsag 6shonos a Kbrpat-medencaben. Tanulmanya 1929-ben jeient
meg Anonymus Qs a magyarsig eredete clmmel. Sajnblatos, hogy a
tudomfin Marjalaki Kiss folismerbseit sem vette figyeiembe, pedig vonalvezetise iogikus, 6s viligosan Qrthetii.
A Kbrpat-medence 6si foldrajzi 6s helysegnevei eredetenek kerdhsevei is tobben foglaikoztak. Legrijabban Aradi Eva vetette vizsgalat ala
nehany, fbleg erdelyi foldrajzi nbv eredetet, amely K6rosi Csoma Sandor hagyateka nyeiveszeti kutatesok tukreben clmmei jeient meg az
1992-ben kiadott KGrosi Csoma Sandor Emlekkonyvben a kovasznai
K6rosi Csoma Sandor kozmuveiridesi Egyesiilet gondozis8ban. Aradi
Irja, hogy "ErdBly mai heiysegneveinek tobbsege m6g a dakok elon, az
indoirsni jazygok 6s szigynnak, s6t lehet, hogy mar az agathyrszek
idejen kialakult, s ezek vagy dak, vagy hun-magyar Atvetellel napjainkig
orokliidtek." Aradi a szanszkrit nyelv segltsegevai ad Qrteimet ezen
iaidrajzi 6s helysegneveknek - pl: Karpat, Tisza, Maros Koros, OR Tatrang, Hargita, stb, - ez4rt idezi is Csoma megszivlelendii utasitasAt:
"Tanuljuk a szanszkrit nyelvet, mert semmiiyen mas nepnek annyi
haszna nem lehet betole, mint Bppen a magyarna!(." lgaz ugyan, hogy
ennek emiltese rendszerint kimaradt a Csomat m6ltato mLivekb61, mitobb, esetenkent a nagy tud6st ezert meg is mosolyogtAk.
Ma m6g nem tudunk minden igbnyt kielbgito magyarazatot adni az
ijseredetu foldrajzi es heiysagnevek nagy szamban vaio elfifordul&sAra
a Karp.5.t-medenceben,de elgondolkoztat6, hogy Hawaiiban ei6 Dr. Vamos-T6th Bator ezen oseredeto nevek azonosait mestalblta a vil.5.a
kulonobzo ponr.ain, fdleg azon videkeken, ahol az 6s$lapol nem le6
megbo ygatva, vagy eppenseggel folforganra. E teny rehai megeroslti
Maralak: aszrevBte.eI, azl dgyanls, hoqy
-. az 6s: nevek otr maradnanak
meg, ahol az dsi nbp is mecaradt.
TalAn nem lesz erdemtelen, ha ezek utan roviden elmondom, mint
jutottam el s a p bszrevBteleim, nbzeteim megfogalmazasAhoz. A masodik viifighaborri Bvei Idejbn, valamelyik eiemista konyvunkben az 6111,
hogy a magyarsag Mezopotftmi.!~bCll sztmazik. Mi&, miert nem, e
mondat be6keiodolt tudatvil&gomba. Miutdn nyugatra kerultem, a z
amerikai magyar Cjsagokban olvastam ilyen t6majri cikkeket. Aztan
konvveket vasaroitam. E munkakban nem taialtam semmi kuionoset
vagjr kvernivaior, hiszen rudatomban az Blt, hogy az E~iraleSZes a
Tgr:s folyok menteroi szarmazunk. Kesfibo, minor ismereteim e remab a s z e ~ e nfoiavara~odtak.beszelni kezdtem rda, s azt vettem Qszre.
hogy ria so^ 2 ne'vetsegesnek ranjhk, sot, tobben el enseges erzel:
meket apoinak ve e s ta16n velem szemben is. Kezdetben nem Bnettern, hoav mi lehet az oka. Aztan raiottem, hoav az ismeretek. amelveket az &ola pad:ai k o z ~saj.Atirunk e , t;.a:dxnkeppen
egy e r e i at
vegig nisernen bennunkei. 6s legtooben azoknoz makacsul ragaszkod ~ n 6E
. munkahol an is megismerhenem, hogy a mawarsag dshaza6s eredetkutat6sAnak ~olitikaihanere is van. amelvriirk6sdbb maaam
is meggy6zodlem. No&, e tbnyezdk voitak &ok, aheiyek engem arra
osztokeltek, hogy ~ibogozzam,legaltbb a magam reszere, hogy mi
lehet az ":qazsag". Ez a h e ~ e n e sQvek masooik feleoen vo.1, aminor a
sumer szfiimaz$selm6let hienyossagait kezdtem folismerni. Azt vettern
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eszre. hoov a kutatok nem tudiAk tor& nelkiil levezetni Mezoootamiabol valo &ndor.asunkat. Arra gondotlam, ha nem valahol az /ddk melyeb61 inoulnank iti, hanem az lrgynevezett *honioglalastol" visszalele
qomoolvitanank a fonalat, s talin meatalalnank az elveszett szilakat.
Arra viszont nem is olyan regen doth~ntemra, hogy MezopotBmi5b6l
a Kbrpat-medencbbe vezetd lrt avesztdi nem csupan a kerdeses tanulmanyok h1.5nyossagalb6ladbdtak, hanem abMl is, hogy az onnan elindulo nepet rnagam is Arpad nQp6hezkatiittern, tehat hatisa alatt voltam a "honfoglalas" elm8letQnek.Dr. Nagy Sandor A magyar nep kialaItulasanak tdrteneie clmii miiveben pedig el&! meggydzden kimutatta a
magyar nyelvu koznbp jelenletei a Karw-medenckben hosszlr ezerevskre visszamenden. Ezert irta:
Tehat on alakult ki a Duna-medencbben (a magyar nyelv) es nem
vinek oda deszen sem a vogul dserddb5l. sem mashonnan. Minden
odakeri.1 nepelem nagyott nyomol rajta, de a nyelv jellege megmaradt
annak 8s olyannak, amilyenre a legnagyobb szamri telepesek iormaltik

....

Iti "

lsmeretv~lagomsiiru, fekete felhdkkel boritott egboltjat tulajdonk6p
pen Laszlo Gyula proiesszor A "kettds honfoglalas" cimii tanuimanykban lelt idezet vilagkotta meg. Laszb ugyanis Dr. G y M y Gyorgygyel vitatkozva idezi Gyorffyt a Valosag, 1973.7. szhab5l:
"Korabban. mio reoeszetiink szinte s z h z o r annvi avar slrt tartott
szimon, amenn; magyart, magam is felvetetlem, h i g y a hianyz6 magyar koznep a kesei-avaroknak mondon temetdkben rejtdzhet (1958).
amiota azonoan Szdke Bela a X. szizadi maavar kozneoet a tevesen
szlavnak mondott temetoltben ismerte fel(1958j, ehhez a'megoldashoz
csatlakoztam.".
Ekkor Qrtettem meg felreertheietleniil, hogy a Karpat-medenckben, a
X. szbadban eli egy nagyleleksz$mti koznep, amelyet a magyar tijrtenettudomany ide-oda tologat, de szerepet nem hajlando erdemileg kivizsgalni a magyarsag kialakulasiban. Pedig e nepnek meghatarozo
szereoe volt. fokeoo nvelvunket illetoen. Ezen irta Lbszlo a Honioola"
16krdl'cirnudolgoidaban:
"... hiszen ha a vonatkozo halantekkarikas temetcik (a Karpai-medenceben) javareszt szlavok lettek volna, akkor Arpad magyarjainak el
kelleit volna szl&vosodnia, s mi ma szlavul 6s nem magyarul beszelnenk.".
Mindennek ellenere azonban meg eveknek keliett ebelni, mikor megtudtam fogalrnazni, hogy dseinknek kell tekinteni mindazon nepeket.
amelyek a X. sz&adban es eldtte a Karpat-medenceben vegleg megtelepedtek, hiszen veruk ereinkben csordogO. Ezek kozul a legfontosabbak Arpad nepe, az avarok es az ostelepes foldmfives n6p. Korabban hunok Qs szittyak.
1993-ban jelent meg Dr. Makkay Janos tanulmanya A magyarsag
keletkezese cimmel. Makkay LbszloQtoI romantikusabb velemenyre juton. 0 a magyarsagot "sodr6disVreven kolt6zteti a Karpat-medencQbe,
nem mint Laszlo, aki a "kesei-avamk" nagyszamfibev~ndorlas5ban
Iktja a magyar nyelv tblslrlyba keruleset a Karpat-medenceben. Az ezzel kapcsolatos eszreveteleimet az Eredetiink 6s dshazank cimii mun-

kkmban tarovaltam. Makkav nem tudbslt arrol. hoov hol volt ezen legend;~ " a s h a " , ahonnan i magyarsag "sodr'odhg(o~t"a bolg;rokkal.
a koriii". 6s "kesei-avarokkal", mignem tobosegbe nem keriilt a Karparmedenceben. Ez azert figyelemre meltir, me6 Makkay az Arpad-&aladbol kikerult vezetoket tor6k nyeivunek tartja. Sat, megkerdbjelezi
Arpad nepenek esetleges magyar nyelviseget is, mikor ezeket irja: "Arad nbpbnek felt6lelezen finnu~ornvelve, valamint tenvleaes torok lovasnomad k-,t:raja es szerveiete kozort stilyos ellenimonoas van.".
Makkay meg atasai azonban meg Laszloenal :s b:zonytalanaobak. 0 az
avarokal is torok nyelvunek veli. Azert irja konyve 54. oldalan: '... az
avar, ma;d onJgor ioglalok alral mag~kka.sodon romegek ismelellen,
oe nem loron nyelvil nbpeker rejthelnek magukban, ame.yek Ielenszama az igazi avar temetkezesek aacsony szama miatt nem lenet keves.".
TehAt Makkay is kerulgeti az asteiepes magyar nyelvii nepet, mint
macska a forro kasat. lnkabb egy "ismeretlen, de nem torok nyelvu"
'lomeget" sodortat a Karpat-medencebe. Az idezett mondatboi azonban kivilaglik, hogy Makkay is azert volt kdnytelen megalkotni a "sodr6das" elmeletet, mert az "igazi avar temetkezesek" szima alacsony.
Korabban, az 51. oldalon a korai avar temetkezesrol irtak meg en61 is
tobbrol arulkodnak. Ime:
"Vlda Tivadar szives kozl6sebtil tudom. hoov a budakalaszi terneto
edd'g feltart 1551-slrja szer:nt a lemetb: l;oze$onaaban ralalhato nehanv tLcat nazdaa korai avar sir dorzeteben csooononat al6owa vannak'a feltehitoennem avar ethnikumtj egyeb sirok szAzai.".
Ugy latom, hogy e kerdesben csak akkor leszunk kepesek elore Iepni,
ha meg tudunk szabadulni eloit8leteinMol, dogmakka valt ismereteinktol. Nem hiszem, hogy eljutottunk ostortenetunk minden reszlete megirasanak idejbhez. Nagy vonalakban ugyan, de alapveto felismereseket
6s megallapitasokat tudunk lefektetni, amelyekre epiteni lehet.
Biztosak lehetunk abban, hogy Arpad nape, az avarok 9s az ostelepes ioldmuves n6p egybeolvadasa alkotja a mai magyarsagot, kesobbi
idegen beutesekkel. A legalapvetobb, es talan a legizgalmasabb kerdes, hogy oseink melyik igatol orokoltuk nyelvunket. A kinai kWot
szerint az avarok torok nyelvuek voliak, mikor elindultak nyugatnak
tart6 ljtjukra Kina hatararol. Tobben, a mai napig tigy velik, vagy allitjak,
hogy Arpad nepe is torok nyelvu volt. Maradtak tehat az ostelepesek,
akiktol nyelvunket orokolhettuk. Avagy az emlitettek nyelveinek otvozetebol szuletett meg a magyar nyelv? Biztosat nem mondhatunk, de
tobb jel mutat arra, hogy az ostelepesek voltak a magyar nyelviiek,
amelyre a jovevenyek torok nyelve hatbsal lehetett. Az Eredetunk es
6shazAnk cimii doloozatomban elveimet felsorakoztattam e lehetosea
tamogatasara. Ezfiial n6pnevSnk esetleges eredetere vonatkozo e s s
reveteleimet szeretnem kozreadni.
Az iskol6ban meg azt tanultuk, hogy n6pnevunket a "honfoglaltr" Meover1 torzs nevetol orokoltuk. A hivatalosak az arab foldraiziro 8s lexi&ltrgus, lbn Rusria M.dzs.gh.r io1:egyzBseben Iit:bk a magyar8zarot.
Dr. Foaor Isrvan, a Nernzeti MSzeum igazgato:a a Verecke nires utjan...
c:m: konyveoen irja, hogy nepnevunn es nemzeri t~datunkaz i.e. elso

Qvezredben, meg az "urali oshazaban" alakult ki. A Hawaiiban el6 dr.
Vamos-Toth Bator az oseredetu foldrajzi es helysegnevek ltutatoja magyar nev(i falut talalt az Ural videken 6s Mindanao szigeten (Fijlop-szigetek), torzsnevet a Tobol es lrtis videken, tonevet Tibetben. Dr. Barath
Tibor pedig irgy Iktta, hogy Egyiptombol a Karpat-medencebevandorolt
osnep hozta magaval. Magyar Adorjan, az 1978-ban elhunyt neprajzos
szerint a magyarsag kuzdelmes ezredek soran a Karpat-medenceben
alakult ki, igy nepnevunk is. Mar ebbol lathatjuk, hogy nepnevunk eredete legalebb olyan rejtely, mint a magyarsage. Lehetseges lenne,
hogy nepisegunk 6s nepnevunk kialakulasAt a kozos 6s azonos torteneti moltban kellene keresni?
A szolnoki Darnjanich Janos
Mljzeum ujkokori kiallitasa egy
gabonatarolo edeny nyaktoredeket tirzi, amelyre egy haromszog
es egy "M" alaklj jel van bekarcolva tigy, hogy az M alakti jel
"V" szoge kepezi a haromszog
k6t also egyeneset. A haromszogben a bekarcolt szajat, ket
bekarcolt haromszog alak6 szemet es a kidomboritott orrot Iathatjuk, vagyis egy emberi arcot.
A haromszoget a no, n6i istenseg, anyasag fogalmainak jelolesere, "irasara" hasznAlt& az ljjkokorban Mezopotamia, Kreta 6s a K6rpat-medence haromszog6ben. E tersegben megtalalhato a haromszog
szhmos szobrocskan 6s egyeb targyon, mindenkor az ljjkokor vezereszmeje, a termekenysegi kultusz jelkepekent. Ezzel szemben az "M"
alak6 jelnek nincs nemzetkozileg elfogadott QrtelmezBse. A szakemberek inkabb csak Atsiklanak fsliine. Erdekessege, hogy a haromszoghoz hasonloan e jel is alkalmas az iment emliten fogalmak je1016sere.
A ket felso szog kepviselheti a nBi melleket, az alsb szog a szemeremtestet, a k6t fuggoleges pedig a lelogb karokat. Ezzel tulajdonkeppen kirajzolodotl egy absztrakt emberi, azaz ntji test. E lehetos6 et
megerositeni Iatszik a kretai leletek egyike-mhsika, ahol a k6t
szogre karikak vannak rajzolva, amelyek a noi melleket k6pviseln6k.
MBgis, ha a haromszog 6s az "M" alaku jel azonos fogalmat, fogalmakat takargat, akkor e k6t jelet miert szerkeszlettek egybe a szolnoki
edenytoredeken? Nincs kizarva tehat, hogy az " M alakb jel mogott
mas mondanivalo rejtozkodik.
Figyelemre m6itb az is, hogy e jel megmaradt nerncsak a latin abeceben az m-hang jelolesere, hanem nagyon hasonlit a magyar rovisiras
m betiljehez is, amelynek bizonnyal nyom6s oka lehet. Olyas valaminek vagy valakinek a neve kezdodheteti az m-hanggal, aminek vagy
akinek kiemelkedo, nagyon fontos t'arsadalmi szerepe lehetett. amelvnek kapcsar~ezen 6s' 3 megmaradl az m-hang jei'olesere napjainkig.
Pe.daul: MaMa, kesoob talan anya. Latinul: Mauer. Nemetul: Mutter.
Angolul: Motner. E.nepze heto, nogy valame y islenseg jee vol~,%inen

neve az m-hanggal kezdddott, de az sem lehetetlen, hogy nepnevunk:
maavar reitozik ezen osi iel moaolt. Ha ezen meaoldast valasztiuk.
ak&r a kei :el toga manak: M = rEagyar, e niromszZg = Isten QCenke.
v a ~ oosszeo vasasa a Magyarok Isiene, eselleg a Ma~yaronNagyesszonya olvasatot adja. Mint ahogy Petofi, a langlelku k'dltonk enekelte: "$1 mea a maovarok Istenel"
Az edenyt&edekZ, a hiromszog alatt bekarcolt rovid vonasokat is
Iathatunk, amelyek a haromszoqbol hullanak ala. Mintha a kezzel valo
vetesre emleltettetnenek, aminia magvak a lendillo kezbol hullanak a
foldre. A lelet egy gabonatarolo edeny toredeke, minden bizonnyal tehat az lsten aldasat kkrlek a vetesre.
A Vilagmitol6gia (Loruosse)
cimu egy termekenysegi istenno szobranak ltepet kozli, amelyet a Nilus sarabol az egyiptomi osmfiveltseget alapito nep
alkotott, meg az uralkodohazak
kialakulasa eltitti idoben. E
szobrocskat oly jellegzetes kartartassal alkottak, hogy amint
ranezunk, mindjarl azon erzes
tamad bennunk; ezen istenno
mond valamit. Csak el kellene
olvasni. Megmutattam Hegedus
Gyorgynek - aki masfel Qvtizedig foglalkozott az egyiptomi hieroglifak es tortenelem tanulmanyozasaval -, s mondtam:
Vajon mit uzenhet, mit mondhat
ezen istenno?. Rovid szemlelgetes utan Gyuri baratom nern
kis meglepetesemre a kovetkezo mondatot olvasta: "A makarok". "A magyarokl"
Bizonyara sokaknak feltunt,
hogy az egyiptomi szobrolton,
kepeken az emberi fej lhelyett sasfej van. A sas ugyanis az "a" betunek
a jele. Kepirasrol van szo tehat. A kezet a becsukon ujjakkal lehet okol
vanv marok, markol ertekkel olvasni. A ielleazetesen tarton karoltat
peTg 6arocnan. E toga manai k e l ~ossz<o.vasn Lgy nogy egy Bne mos monoaloi nap.-nk.Ha az okol- a. k i s e r e l j i ~meg 22 osszeol~asasr.
andor nem 6ap"nn Qnelmes monoslo!. Az a, a ma.rok es naron osszoolvasasaval dszont iaen: a ma-karok. Keoir'asrol leven szo. iov a ielalt
szavakb61 azon ertbfeket, szotagokat haiznaljuk csak, amel@k az Qrtelmes oivasathoz szukseqesek. Nos, ha ehhez olvassuk mea a szobrot lsten enekkel. akkor itt-IS, uovanliav. mlnt a szolnok~edenvtoredek
ese:ioen megkap.,n: A magya;6k lsiirie vagy A magyaron Fjagyaszszonya olvasalot. Na, oe nogyan lenel egy egy plom szooor ~ l e . ma1
gyarul olvasni?

, ~ ~ ~ .
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Kezdiuk azzal. hoov az olvasat helvesseoe nem allithato. Az viszont
gen,-nbgy a;elo.r ioGH man osszeo~visasa;al ertemes magyarmonoator kapbnk. Tovaboa, ha ellendriuun a szobrocskan 16ton leleket szakmunkakban. akkor lathatiuk. hoov a feltarton karok Brtekea ka mla a
neznen a oecsunon ujja&al tobg hangerteke is lenet, konuk az ahm
s. De, ha a kezet jgy abr&!oljik,
hogy abban van va~am,akkor annan
o vasata a .grasp, azaz marko!. Nos, na meqklsereliik a 'e zen Brtbkeket eovbeobasni oeidaul anaoiul. akkor a the = a. fist = akol. araso =
mark;' es arms = karon sz&akbol kel ene brteimes mondarot"akotni,
do akarhogyan :s ilesnget;uk e szavanat, kIs6rletezes3nk nem vezet
eredmenves meno.dashoz. A nemetben unvanez a hekzer. Az idenen
nyelvekei beszebk niserelj~kmeg a szooiocska olvasas8t. s megrszre nenek, ha ereamenyeikrdl hlrt adnbnak. Az 6kori nyelvek lennbnen a
legfontosabbak.
Hegedus azt mondja, tobb jel arra mutat, hogy az egyiptomi osmilveltseget alapit~n6p Qszakrol Brkezett haj6val egy Net-ra nevil folyo
me1101, s a helyben talaltakat megtanltottbk makaru imadkozni. Megvizsgaltuk a rendelkezbsijnkre $116 foldrajzi atlaszokat, s kerestuk, hogy
hol talalhatok ilyen nevu" foly6k. Az bzakl-Karpatokban eredo Nyitra
folyon kivul ilyet nem talaltunk. EilenKriztuk a magAnhangzirs valtozatokat: Natra, Nitra, Notra, Nutra. llyen neveket sem taliltunk. SzemlBitetoiil: Ezen atlaszokban fol van t'iintetve p8ld~ulKapos, Rinya. Zala, stb.
Elkbpzelhetii, hogy szempontunkbbl szoba johet6 teruleten l6tezik valahol egy Netra nevii arok vagy patak, amely nincs ezen atlaszokban
jegyezve, de ilyen nevil, jelentosebb folyo a Nyitrin kivul nincs. Dr.
Vamos-Toth Bitor Uj-Guineaban talalt egy Nyitra nevii folyot. Aligha
kepzelhet6 el viszont, hogy a k6rd6ses n6p onnan vandorolt volna a
Nilus mentere. Nem lehetetlen teh& hogy az sgyiptomi iismGvelts6get
alapit6, es a szobrocskat alkoto nep a Karpat-medencebol vindorolt el.
Ez viszont megerositi a szolnoki edenytored6k jelei olvasatanak helyesseget.
E lehetoseget tovabba az is alatamasztja, hogy ezen Egyiptomba
vandorolt dsi nep "makaru" tanitott imadkozni, amely arra utal, hogy
onmagukat makarnak, esetleg magyarnak neveztek. KBpirBsr61, majd
hieroglifakrol van szo, amely lrbrendszerben azon kepeket, alakokat
hasznaltik a fogalmak lrbara, amelyek arra a legkifejezdbbek voltak.
Igy a magyar sz6 irasara a ma-rok 6s a karok a legalkalmasabbak. A
"ma" szotag jelijlesere hasznalhattak a madarat is, mint ahogy haszn61tak is. De, hat magyarul beszeltek az 6si egyiptomiak? Hegedils
nem kevesebb, mint 1200 magyarral egyezti vagy egyeztethetci sz6t
talalt az osi egyiptomi nyelvben. Ha tehat, az sgyiptomi iismiivelts6get
alapito n6p magyar-nak nevezte onmagat, s Val6ban a KbrpAt-medencebiil vandorolt el, akkor kovetkeztet6skepp a Kbrpkt-medence 6si nepe is magyarnak nevezte magit mar 5500 Bwel ezeliitt, amely n8v a
nagy "M" alaku jel mogott rejtozhet. A szolnoki edenytoredek ugyanis
az alfoldi vonaldiszes edenyek mllvelts6genek szakalyhati csoportjaba
tartozik, amely az i.e. 3500-3300 kozotti QvszSzadokban vlr&gzott.

Befejezesul nezziik meg, mint dllunk lbn Ruszta M.dzs.gh.r foljegyzesevel, amely a hivatalosak szerint.nepnevunk irott massalhangz6i rogzlti. Megjegyzik azonban, hogy "ez a bizonytalan olvasat0 n6v nyilvanval6an a magyarokat jeloli. Minthogy azonban az arab forrhsok legnagyobb resze azonosnak tekinti a magyarokat 8s a baskirokat, lehet,
hogy a m.dzs.gh.r madzsghirnak olvasando, as valoj&an baskirok nevevel azonos, ...".(Lissad: A magyarok elbdeirtil 6s a honfoglalasr6l.
279. oldal. Gondolat Kiadb. 1975. Sajto alh rendezte: Gyorfiy Gyorgy.).
Valoban, a madzsghir szoban minden jelzett massalhangz6 meg van,
mlg a magyar szohoz a "dzs" vagy a "gh" foloslegesnek mutatkozik. A
Megyeri torzsn6vbol valo szCmaztatas ugyanilyen bizonytalannak tekintheto, tobb szempontb61 is. Peldaul: A Nyek volt a fejedelmi, azaz a
vezertorzs 6s nem a Megyeri. A Megyeri torzs egy kozepes lelekszamd
9s ereju toms volt, s nem tudunk sernmit rola, arni erdemen a tobbi
kozul kiemelte volna. Tovabba, ha j6l atgondoljuk a tortenelmi esernenyeket, s figyelembe vesszuk, hogy a "honfoglalast" vegrehajto fuggetlen torzsek, kozvetlen a "honfoglalas" eltitti evekben egyesultek, kotottbk a v4rszerz6dest, nem nemzetalapitas, hanem a Karpat-medence
elfoglalisa celjab61, amikor egy kozos nbpnev gondolata val6szinU fol
sem vetodhetett. A kozbeeso ido pedlg nem lehetett elegseges ahhoz,
hogy e torzsszovets8g egyseges nepneve kialakulhasson. Vannak
azonban olyan velemenyek is, amelyek szerint Arpad n6pe ebben az
idtiben mar egyseges volt, s a verszerz6dest a csatlakoz6 kabarokkal
kotottek. A torzsnevek javaresze pedig a khsei-avarokkal keriilt a Karpat-medencebe. Mindezt figyelembeveve, nem lehetetlen, hogy a kis
l8lekszAm0 hodit6 n6p rnadzsghir nevet elnyelte a nagy tomegil Bsteiepesek magyar neve, amelyek hangzasukban eleg kozel Allnak egymashoz ahhoz, hogy az elobbi nyomtalanul eltfinjon. Minderre term&
szetesen a tovabbi kutatasok adhatjak meg a vegso valaszt.
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Henkey Gyula ( Kecskemet)

985 6s 1991 kozott 13 Somogy megyei kozsegben 1267 magyar,
2 kozsegben 142 hoNat, 1 kozsegben pedig 89 nemet szarmazasb felnottet vizsgaltarn. A kutatopontok aranyosan lettek kijelolve a
megye teruleten, valamint az 6slakosok Bs bevandoroltak vonatkozfts8ban is. A magyar nepessbg kozul 8 oslakos 0s 5 telepes eredetu. Az
utbbbiak kozul Gamison, Buzsbkon, Babircsan a csalddnevek 30-47
%-a horvat-dalrnat, Andocson 16,8 %-a nemet eredetu. KblrnancsAt
pedig teljes egeszeben kornyekbeli rnagyarok telepitettelt bjja. A lakosok szimahoz kepest a vizsgaltak aranya a Kis-Balatontol delra fekvii
Voroson volt a legnagyobb, ahol az oslakos csaladokbol szhrmazo
24-60 evesek 95 %-a jelent meg.
A Somogy megyei magyarokra ferfiaknal a magas (171,53 cm),
noknel a nagykozepes (158,71cm), de a rnagastol csak 0,29crn-el kisebb termet, rovid fejjelzo (ferfiaknal 85,159, noknel 86,45), szeles arcjelz6 (I. 82,131, n. 79,43) e16raaIlo jiromcsont (f. 73,6 %, n. 80'9 %),
meredek homlok (I. 94,3 %, n. 98,2 %), kozepesen kiemelkedo (f. 69,0,
% n. 87,4 %, konvex orrhat (I. 61 %. n. 46,l %) enyhen dornboro tark6
(f, 66.1 % n. 84,7 %), sotet (barna, sirga) szemszin (f. 46,6 %, n. 53,9
%) es barna-tekete hajszin (f. 98,7 % n. 98,Z %). Legksvesbe egysegesek a ferfiak a szemszin, a n6k az orrhit proiilja tekinteteben (az
utobbialtnal az egyenes iorrna csaknem azonos aranyban eszlelheto.
mint a konvex), legegysegesebb viszont rnindltet nem a hajszin vonatkozasaban. A somogyi magyar ferfiak 9 meretenek atlagos szigma raci6ja 97,07, a 3 indexe pedig 87,75, tehit elegge egysegesek. (Az
egesz emberi fajra jellemzo atlag mind a mbreteknel, mind az indexelrnel-jelzoknel- 100 %.) Az oslakos nepesseg az indexek, a telepes eredetfiek a m6retek tekinteteben homogenebbek. A somogyi oslakosokat
Qs telepeseket 7 masik magyar csoporttal, egymassal, valamint del-somogyi horv~toltkal16 jelleg alapjan hasonlitottam ossze a Hiernauxfele antropologiai-statisztikai szamitassal. (16 jelleg osszehasonlitasa
eseten 625 az atlagos tavolsag.) Kimutathato volt a feltUno kozelseg a
somogyi Bslakosok, valamint a tiszantbli (ferfiaknal 37,50, noknel
168,75) b nyugatdunantuli oslakosok (f. 62,50, n. 156,25),, tovabba a
somogyi oslakos 9s telepes nepessegek (f. 168,75 n. 100,OO) kozott,
de csaknem hasonlo kozelallas mutathato ki a somogyi telepes magyarok 6s a del-somogyi horvitok (I. 350,OO n. 193,75), valamint a somogyi oslakosok 9s a del-somogyi h o ~ a t o k(I. 356,25, n. 231,25) kozon.
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A somogyi oslakosok viszonylag a legtavolabb a Duna-Tisza kozi &lakosokhoz (f. 556,25, n. 825,00), a somogyi telepesek a Duna-Tisza
kozi telepesekhez (f. 862,50, n. 1050) allnak, de ezek a tavolsagok sem
tekinthetok jelentosnek, haiigyelembe vesszuk a bolhoi horvat szarmazashak 6s a palocfoldi szlovakok kozotl kimutatott tavolsagot (1. 1666,
n. 2097-Henkey 1990). A nagyoroszokkal es a regi szlav jellegeket
viszonylag leginkabb megorz6 feheroroszokkal a Hiernaux-fele tavolsag nem volt kiszarnithato, rnert az orosz antropologusok a leglontosabb leiro jellegek rnegoszlbat nagyreszt nem kozoltek, 6s egyes mereteket is a hivatalos Martin-technikatol elteroen vettek fel, de a megjelent, osszehasonlithat6 adatok alapjan igen jelentosen kulonboznek a
teljes karpat-medencei nepessegtol, leginkabb a delszlav nyelvuektol
(Henkey 1989).
A somogyi magyarok kozotl a honfoglalo rnagyaroknal leggyakoribb,
a torokos reteggel kapcsolatba hozhato ket tipus, a turanid (39,2 %) es
a pamiri (18,l %), lenyegesen nagyobb aranyban eszlelheto, mint az
dltalam vizsgalt 29512 magyarra jellemzo 30,2 %-os, illetve 11.5 %-os
atlag. Az elso helyen allo turanid tipuson beliil az alioldi valtozat a
leggyakoribb, amelyre a rnagas vagy nagykozepes termet, a fej nagy
rneretei melletl a rovid iejjelzo, szeles-igen szeles, kozepmagas arc
rnellett a szeies arcjelzok, frontalisan lapult (e1~reallo)jaromcsont, rneredek homlok, kozepesen kiemelkedo, egyenes vagy enyhen konvex
orrhat, enyhen domborh tarko, sotet vagy kevert (zoldes) szemszin 6s
barna-fekete hajszin jellemzo. Elegge gyakori az erosen andronovoi
(eszak-kazahsztani) jellegii valtozat is, arnelynel a termet kiiejezetten
rnagas, a faj meretei rneg kisse nagyobbak, az arc szelesebb es a
jiromcsont is frontalisan lapultabb.Jelentos a turano-parniri atmeneti
iorrna elofordulasa is. A m a r k h s pamir tipus jellegei, a nagykozepes
termet, a fej kis meretei rnellett rovid fejjelzo, kozepes arcjelzo, lekerekitett jaromcsont, meredek homlok, a kozepesnel erosebb kiemelkedo,
enyhen konvex vagy egyenes orrhat, enyhen domborlj vagy lapos pamiro-turanid atmeneti alak, arnelynel a fej meretei nagyobbak, az arc
szelesebb, es a jaromcsont is eloreallo. Ezenkivul a dinari tipus eloiordulasa jelentosebb, 9.6 % (a magyar atlag 5,7 %),fele Dalmacia oslakbira, az illirekre visszavezetheto balkani dinari ( Bartucz 1938), masik
fele az oszeteknel gyakori keleti dinarold, amelyet a grljz antropologusok (Natishvili-Abdushelishvili 1960) kaukazusi vdltozatnak neveznek.
A balkani dinari tipusra a magas termet rovid fejjelzo, keskeny arcjelzo, ielfiaknal enyhen meredek, noknel meredek homlok, erosen kiemelkedo, konvex orrhat, lapos tarko, elore keskenyedo jaromcsont,
altalaban sotet vagy zoldes szemszin (a szavai es nor helyi formaknil
a szem vilagos) es barna-fekete hajszin a jellemzo. A kaukazusinak
nevezetl valtozatnal a fej meretei nagyobbak, az arc szelesebb, kevesbe magas, 4s a jaromcsont is tobbnyire eloreallo. A balkani dinari Somogyban a telepes magyaroknai, a kauk&usi az oslakosoknal gyakoribb. Adataim szerint azonban, ha a balkani dinari turaniddal, pamirival
vaav elo-azsiaival keveredik. a kaukazusi valtozathoz hasonlo
jell@egyultes johet letre, ezert a vrtas eseteket egyenlo aranyban osztottam rneg a ket valtozat kozott.

A h6rom gyakori tipuson kivbl a keleti meo,terrAnok eltiford~l&sa:s
elegg8 ;elen[&, leg:nkiob a riirkmbneknel gyalcori kbszpt valtozar volt
Qszlelheto. Bar Somogyban a keleti mediterrhnok gyakorisaga 4,4 %,
Korosheaven. melvnek hataraba besenvilk teleoedtek (Lackovits
19721, 9,7% (a magyar atiag 3,9 %). ~ m l l i d s r emeit6 a torokos reteghez kapcsoooo 816-bs'ai (2.4 %. a magyar atlag 5.7 %) 8s a finnuaoroknal, valamint a reai szlavoknal eava?ant avakori keletbalti (2.4 %.
a-rnagyar atlag 4,6 %), hazankban fGieg a kf;bbkhoz kapcsol6db a]$
(1.5 %, a magyar atlag 2.5 %) 8s a finnugoroknhl jelentds lappono~d
(1,l %, a magyar atlag 1,8 %). A tobbi tipus gyakoiisa a Somogyban
nem Bri el az 1 %-ot, legkisebb mertekben a vogulokn~l8sosztjAlkokn81
jellemzo urali volt Bszlelhetil (0.1 %, a magyar Atlag is 0,l %).
A somogyi rnagyaroknal a torokos tlpusok (turanid, pamlri, 8166zsiaI. monaolold) 60.4 %-ban, a finnuaor formak (urali. ~aooonoid6s a
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noid fele rbsze) 0,9 %-ban, a rbgi german tipusok 0,3 %-ban (az Qszaki
Qs cromaonoid fele rbsze) Bszlelhetilk. (A rboi
" szlav 6s oerman ielleoe~"
gy2tesekdmagyar 6rlaga 2.4 %, illetvi 0.4 %.) A torgkos tlpusok a
honfoq aoknal nim-taton 50 %-hoz (L:ptak 1958, NemeskbriGaspardy
19541-k60est novekedtek, a iinnuaor formak a 15.6 %-hoz viszonvltv8.
er6sin csokkentek, a reg' szlav ~llegegyutresek'e16iordulasapedig a
somogy. magyarokna rneg ,elentekteleneob, mint az osszmagyar brlag.
Ennek 16bo ona::ll A nasobb avarnak is nevezeh onoauroK Somoovoan ;e.enros szam~anelten meg a magyar honiog.alasr.-2) A honfo&.as tan 11 Somogy megyei kozsbgbe telepedtek besenydk (Lackov;rs
19721, nern r u o ~ n hv sionr h n n ~ g o nepcsopon
r
QrhezBsbroll a Kamafmedence mas videkeire sem). 3j Asomogyi lelepes eredei(i magyar
nepessegekbe beolvadtak h 0 ~ a t 0 k!s, de men a de1-somogyi how&
tok embertani szempontbol kozel dllnak a d61-dun8ntbli magyarokhoz
(Henkey 1990), a regi szlav tlpusok csak 1,4 %-ban mutathatbk lki
nalunk (Henkey 1993), a velijnk valo keveredes nem befolyAsolhatta
jelentosebben a somogyi magyarok embertani kepbt. Az egyetlen jelentosebb elteres a somogyi magyarok es howatok kozott abban nyilvanul
meg, hogy a Dalmbia oslaltoival, az illirekksi kapcsolatban hozhatb
balkani dinar1 valtozat az Rteni magyaroknal kimutatott 4,8 %-hoz k6pest mintegy haromszoros aranyban Qszlelheto. 4) 670 koriil DalmAciaban KuvrAt onoaur kaaan otodik fia teleoedett le n6uQvel IEszlb
1977). 5) Az avar 6 rooalom 803. e v megdontese tin eg&z k8;d avar
torzson menckdlrek a n 0 ~ a l 0 kes sZt0~8ne<koze (Eroely 1982. 1986,
Baraoa 19521. 61 A Drava-Szava nozen maqvaron is beovaonanak a
holvfitokba, meri e videk eszaki felbnek lai6ssaga az oszman-tomk
hodoltsag elott tliinyomoan magyar volt (Szucs 1982), a howat telepesek egy resze pedig a Drava-Szava kozebol Brkezett Somogyba.
A del-somogyi h o ~ a t o kembertani kozel6liasa a magyarokhoz, kulonosen a Somogy megyeiekhez, a Hiernaux-f6le sz6mlt6sokltal Qs a
tipolbgiai megoszlas alapjan is megallapithato. A kozels8g a mar emlitetteken kivijl azzal is magyarizhat6, hogy Somogy megye terulet6n a
honfoglaloknak rneghodolt szlovenek beolvadtak a magyarsagba (Bo~~
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rovszky 1914), mig a Drava-szava kozen, kulonosen a kaj-howatok
altal lakott nvuqati reszben a horvatok tele~edtekra az ottani szloven
6s akossagrf. (A ael-somogy norvatok tjlnyomo rooosege s ka: erede12.) Men a raaban az egesz ter~leten,ah01 a honiog a as eljrt je entos
szamban szlavenek Qltek (a DQI-es Nv-oat-Dunantilon), a reg' szlav
jellegegyuttesek a somogyi magyaroknhl Rimutatott 0,9 %~hozhasonlo
arinyban Qszlelhetiik, az oriszentpeteriek kivetelevel (az utobbiaknal
turanid, pamiri, kkszpi-keleti mediterran a iobb tlpusok elofordulasi sorrendje mindenhol turanid, pamfri, dinari a harom leggyakoribb tipus, es
a d61-somogyi how$.tokn&i is hasonlo a helyzet (de az utobbiaknal a
balkanl dinar1 81 a misodik, a pamiri pedig a harmadik helyen), valoszinunek latszik, hogy a szlovenek beolvadasa nem befolyasolhatta jelentosebben sem a maavarok. sem a hazai horvatok embertani keoet. A
Somogy megyei, szdbni nemetek 's 16nyeaesen kozelebb a. nak'a rnagyaronhoz, mint a ha;os (Henkey 1981) es Baja kornyeni nemerek. A
SZL oniaknil csokken az a l ~ ieszaki
,
es cromasnod t:~uson,ielentosen
emelkedin v szont a t~ranib,.a pamif es dinayi r'prrs'ok gyakorisaga a
mas'n ket nazai nemer nepessegnez nepas, leltetelezheto tehat rna~ ~ a r vaqv
0 k a rnaRVarOknOZ ernoenani szemponrbjl
koze. a 6 nepes'
s6g beolv&sa aszuloki nemetek Bseibe.
Ha az egyes Somogy megyei nepessegek adatait kulon is elemezziik, etnogenetikai szempontbol fontos tlj eredmenyek is kimutathatok.
A koroshegyieknel a turanid 6s a pamiri utan nem a dinari a harmadik
leggyakoribb tipus, hanem a keleti mediterrannak a tiirkmenekre jellemzo kiszpi vhltozata. Ez ~al6szinlllegazzal hozhat6 kapcsolatba, hogy
a falu hatarfiba besenybk telepedtek le (Lackovits 1972). A Hiernauxiele tavolsagszamitasok eredmenyei arra utalnak, hogy a koroshegyiek
a kisujszallasi nagykunokhoz es a kabar eredetu oriszentpeteriekhez
allnak a legkazelebb (Henkeyl990). Bar a koznemesi eredetli nemesvidieknel is turanid, pamiri, dinari a fobb tipusok elofordulasi sorrendje,
de a dinari tipusba soroltak kozotl a kaukkusi valtozat gyakorisaga
naluk a iegnagyobb (a 8,8 %-bol 6,6 %), valamint az elo-azsiai es keleti
mediterran tipusok elaiordulasa is meghaladja a megyei atlagot (egyarant 5,3 %). A vizsgalt Somogy megyel magyarok kozott a torokos
tlpusok gyakorisaga a keso avarok tovabbelese szempontjabbl orszC
gos viszonylatban is fontos Vorson (Kolto-Szentepteri 1988) a legnagyobb. 70,5 %, de Daranyban es Segesden is ehhez kozeli, 69,O %,
illetve 68,2 %, mig a vogulokra es osztjakokra jellemzo urali tipus a
vizsgalt 1267 itteni magyar kozul csak egy daranyi iertinel volt eszlelheto. Bar a keleti mediterran tipus a torok turkmeneknel, azerbajdzsanoknal. csuvasoknal. kazani tataroknal es baskiroknal avakori. de merl
eloiora-lasa a finnugor mordv noknal 9s cserem:szenng 's :e.entos, az
e r'pusba soroltakat sem a roronos, sem a innugor rereghez nem szamitortam. A maavaroknal e lip-snak csaknem kzarolaa narom valtozala Qszelheto, i.naszpi, az ian: es a pontus:. A so60gy:akna1 ezek
koz*, a naszp; vatozat a ru nyom6, nagyobb menenben esz elneto az
oslakos, mint a telepes eredetu" nepes3geknei
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Bab6csa turanid

-

Buzshk turano pamiri

-

Darbny turano pamiri

-

BuzsBk pamiro turanid
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Folveve: Tab, 1993. augusztus 21-en, a Ziirichi
Magyar Tortenelmi Egyesiilet II. Magyar Tortenelmi
Iskolaja utold napjan.
z lskola az Egyesulet 1991. ev; kozgydlese hatarozatbra a ZCricnben. B-dapesten 6s Tabon KQszltett, maid kikuldott Felhlvasa,
vaaminr a MUsora 6s Tantewe imell6keliukl
. , alaoi6n ion letre 6s
zajlon le 1993. augusztus 15 6s 21 k6'zott.
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A Felhivbt negy vilagrbsz 16 orsz8gAban tobb mint 20 magyarnyelvG
rijsag kozolte, legaldbb egyszer. Az lskola eIdk6szlt6s6t az alabbi vezet6seg vegezte: Dr. Bardi Lbsz16 f6tanAcsos PBcs, Dr. Beothy Gyorgy
tortenesz Budapest, Bertaian BBla virosi tanacsos Tab, Bergou Jbnosn6 Tort4neiemtanhr Budapest, Dr. Darai Lajos egyetemi adjunktus, az
lskola vezetoje Budapest, DR. Fejes Pal egyetemi tanAr Szeged, Dr.
Juba Ferencz tott6nesz BBcs, Nagy Kblman ny. ezredes, hadtort4n6sz
Budakeszi, Dr. Pandula Attila egyetemi adjunktus Budapest, Roczei
Gyorgy tort8nelemtan6r Budapest, Stamler lmre iskoiaigazgat6 Somogyjad. Az lskola Vezetdsbg munkSjAt az Egyesiilet Elnoksbge elleniirizte 9s KozgyGlBse j6vahagyta. Az lskola megnyit6jan a resztvevdk
eRogadt8k az Egyesiilet 1986. febrcdr 10-Bn kiadon Nyilatkozatat 6s
Hazirendjet (mell6keive).
Az lskola a mellbkelt Masor szerint folyt ie. Az oktatksban rbsztvett
h8t orszagb61 (Amerikai Egyesiilt Allamok, Ausztrhlia, Ausztria, Kina,
Magyarorszag, Svajc, Thaifoid) 29 f6, kozottuk egy tanszekvezetd
egyetemi tan& (tudomanyok doktora), egy fdiskoiai docens (kandid.4tus) ket egyetemi adjunktus (egyetemi doktorok), k6t hadtBrt6n6sz
(egyik kandldatus), egy-egy iskolaigazgat6, tort6nelemtan&r, lev6ltArigazgat6 (kandidatus), mrizeumigazgato (kandidatus), reg6sz (egyetemi
doktor), mrizeol6gus (egyetemi doktor), antropol6gus (kandidatus), genetikus (egyetemi doktor), b8skutat6, kozgazdasz (egyetemi doktor),
mUveldd6si miniszteriumi fiiosztalyvezetli, kovetsegi titkar, aranymGves, gasztron6mus (egyetemi doktor), mtiveltid6skutat6, nyelvesz (kandidatus), nyugaimazotl tengerbszkapitany (ketszeres egyetemi doktor),
orientalista (egyetemi doktor), sinol6gus (tudomhnyok doktora), zenekutato (tszv. egy. tanar, a kinai "nemzet kivB16 szak6rttije").
Az IskolAban lc6t vilhgrbsz nyolc orsz6g6b61 146 16 ven r6sn. A rbsztv b v o ~ketharmada 30 even a l ~volt,
l
tobbsbg6ben dihk. Szaknbpzen-

seglk szeles ska an nelyeznedetr el. A reszvetelen senlti sem fizeten,

csak az altala rendelt sz~lIas6rl(Iasd: Felhivh). Mindenlti ingyen kapott egy egyesuleti jelvenyt, egy diplomat, het szakkonyvet tovabba ezt
a jegyzokonyvet. Huszonkilenc oldato 41 eloadast es ot kerekasztal
beszelgetest tartott. Volt harom kirandulas (Tihany, Zala, Torokkoppiny), n6gy filmvetites es egy okumenikus istentiszteiet. A reszvetel
sehol sem vok koteiezo. Az el6adasokat konyv iormaban kiadjuk, minden eloadast hangszalagon rogzitettunk.
A felmerult koltsegeket minden resztvevti - beleertve az oktatokat is maga fedezte. A szomszegos orszagokbol Qrkezok a diakszallason ingyen laktak. A b z o s koltsegeket (pasta, hirdetes, sokszorositas, terember stb.) Somogy Megye KozgyulBse, MUM Nemzeti Etniltai es
Kisebbsbgi Foosztalya, Tab Varos Kepviselo Testulete es az Egyesulet
tagjai fedeztek. A bevetel 8s a k i a d b bizonylatai az Egyesulet pbnztarosinal maradnak. Az elszamolas helyessegeert a jelen Jegyzokonyv
alairbi felelnek, Bv vegen az Egyesulet fijggetlen ellenorei elvegzik a
szoltasos ellenorzest 8s arrol jelentest keszltenek.
Az lskola teljes rendben folyt le, a rendezvbnyt megtisztelte jelenwevel Liu Wenging a Kinai Nagykovetseg fomunkatarsa es Tapolca varos
vezetoi, a k ~ ka jovo Bvi lskola rendezoi.

Az lskolat - a kutatasi eredmenyeknek megfeleloen valtozo miisorral
as e16adogardaval- jovore, 1994. augusztus 14 6s 20 kozott Tapolcan
folytatjuk.

A jelen lskola Sajtokotlsmenyet Jegyzokbnyvijnkhoz mellekeljuk.

Dr. Darai Lajos

az iskolavezeetoseg

Dr. Csihak Gyorgy
elnak

elnoke
Az eredeti alairasok a Titkarsagon es az 1994. evi lskola helyszinen
megtekinthetok.

15. VasArnap
Megnyito. Kutatasi modszerek. Elnok: Stamler lmre iskolaigazgat6,
ZMTE
9.00 Bejegyzss a helyszinen.
10.00 Unnepelyes megnyit6: Max 5.Dah~nden.Svhjc magyarorszkgi
nagykovete. Dr. Gyenesei Istvan, a Somogy Mogyei Kozgydles elnoke,
Farkas Istvan, Tab varos polgiirmestere, af lskola vddnokei. Dr. Darai
Lajos egyetemi adjunktus, az lskola vezetdje.
10.40 A hizirend ismertetbse, a vezetdk bemutatkoz8sa.
11.40 Eldadh NV2 dr. Pandula Attlla egyeteml adjunktus ELTE.
ZMTE: CsalBdtdrtBnet, genealbglai elrnblet.
12.30 E16adbs N i l 5 dr. Frech' Mikl6s muzeol6gus, ZMTE: Archeobotanika.
15.00 Eldadas N118 dr. trdy M1kl6sorientallsta, A magyar eredetkutatas a tortenet1tarstudomtinyok "rktegzett tbrkbpeinek" tlikrbben.
16.00 Eldadas N116 dr. Nagy Akos genetikus, ZMTE: A magyar dstortenet genetlka~kutatasa 6s v6rcsoportjaink jelentdsbge.
17.00 Attekinto megbesz818s. valasz kbrdesekre (Csih&, Pandula,
Frech', Krdy. Nagy A.)
16. Hbtf6

NyelvSnk, muveltsegiink dsis6ge. Elnok: dr. trdy Miklos orientallista
9..00 Eldadas BIIR dr. KazAr Lajos nyelvbsz: Az dsi japhn nyelv az
urali 6s altaji nepekeihez kapcsolhato.
10.00 Eldadas BlIV2 Horvdth lzabella mGveldd6skutat6: Nepmesbink
keleti kapcsolatai.
11.OO Eldadas B/11/3 Du-Yaxiong zenekutato, Kinai TudomAnyos Akad6mia: (A magyar 6s a jugur zene dsi egyezesei.) Kiilonbozd othangd
skalak 6s a magyar n8pdalok dallamszerkezete
12.00 Eldadas BlIV4 R6czei Gyorgy tort6nelemtanAr ZMTE: Az 6si
magyar kettds 16lekhfi.
15.00 Eldadis BlVl Szekeres Istvin irAskutat6, ZMTE: t)stortbnetiinlc
Irhsjelekben.
16.00 Eldadas BIV1 dr. ,Pandula Attila egyetemi adjunktus ELTE,
ZMTE: Al~amijelk6pelnk 6s1 r6tege1.
17.00 Attekintd megbesz61bs, vilasz kerdesekre (Kazar, Howath, DU,
R6cze1,Szekes, Pandula).
19 00 RBad.5~el6adhs BlV4 Szekeres 1stvA.n IrAskutat6, ZMTE: Rov8slrAs-tanitas a Nikolsburgijelrendszer alapjan.
17. Kedd
Bstortbnetiink keleti kapcsolatai. Elnok: Dr. Fejes PA1 egy. tanhr
JATE, ZMTE
9.00 Elbadas A1114 dr. Henkey Gyula antropoldgus, itandidatus: A
magyar dstorienet embertani tiikorben.

10.00 E16adas All14 dr. Henkey Gyula antopologus, kandidatus: Somogy embertani arca.
11.00 Eldadas NIIII dr. Bardi L b z l 6 sinol6gus. Baranya megyei kulturalis fotanacsos: A kinai krtrnikak 8s a magyar Cistortenet.
12.00 Eloadas AIIIII dr. crdy Mikl6s orientalista. A legosibb hun bronzijstok nyomaban.
15.00 Eltiadis AIIIII dr. Erdv Miklos orientalista, A hunok ordosi.
szibanai aranyai.
16.00 EIGadh Blll Horveth lzabella rnGvel6d6skutato, Peklng: Gondolatok a Kina1 Nagy Falon.
17.00 Attekintti megbeszeles, vaiasz kerdesekre (Bardi. Erdi, Horvith, KazAr, Du).
19.00 Raadas eltiadas: NV7 dr. Pandula Attila egy. ad].: A tottenelem
specidis forrasai, kep- 9s hanganyagok (torteneti ikonografia).
18. Szerda
Az allamalapit~sostortbneti elozmenvei. Einok: dr. Pandula Attila
egy. adj.
9.00 Eloadis 81114 dr. J-ba Ferencz tengereszkap:tany, a Nemzelkozi Otvostonenel; Tarsasag
.laq:a,
. a ZMTE ausztriai a elnoke: Az ostortenet Qs a tenger.
9.40 EIoadb All13 dr. Magyar Kalman regesz, Somogy Megye~MOzeumok lgazgatos6ga. ZMTE: Az (ishazakutatas regdszet~m6dszerei
as eredmenyei.
10.40 Eldadas NU4 Nagy Kalman ny. huszarezredes, hadtortenesz
ZMTE: A magyar konnyulovassag klalakulasa.
11.20 Eloadas AIli12 Dr. Fejes Pal egy. tan&: Honfoglalas el081magyar iras Szarvasrol.
12.00 Eloadas N1112 dr. Kovats Zoltan foisk. docens, kandidatus: A
magyarsag VIII. szazadi Karpat-medencei megtelepedesenek bizonyltekai - kulonos tekintettel a demografiara.
ZMTE: Az osi ma15.00 Eloadh N1113 Stamler lmre iskolaiaazoato
*
gyar allam.
16.00 EIoadb AI11112 Sebestyen Laszlo tortenesz ZMTE: A X. s z k a di hadjaratok.
17.00 Attekinto megbesz616s, vilasz kerdesekre (Juba, Magyar,
Nagy, Feles, Stamler. Sebestyen).
19.00 Raadas eloadas AIllll2 dr. Magyar Kalman regesz: SomogyvBr,
Seoesd. Bodroo-Bu. Bab6csa.

-

19. Csutortok
A kozepkor~Magyarorszag, Somogyorszag. Elnok: Nagy Kalman ny.
huszarezredes
9.00 Eloadas AIIIIII dr. Magyar Kaiman regesz: Somogy a honfoglaIas es allamalaoitas ideien.
9.40 ~ l o a d ~ s ' A I 1~ 1i a~m1 l elmre
r
iskolaigazgatb, ZMTE: Vezer~tdrzsnemek, szolgaltatofalvak Somogyban.

10.20 Elbadas NlV2 Sdndorfi Gyorgy orsz8ggyOl4si k6pvisel6, v6rkutat6 ZMTE: Koz6pkori virak Magyarorszagon.
11.00 Elbadas N111.i3 dr. H6vhri J+nos turkol6gus, kandiddtus. Kiiliigyminiszt6rium: A torok h6doltsag Somogyban.
11.40 Elbadas NIII dr. Csihik Gvorav
. -, a ZMTE elnoke: A Szent Korona a magyar kozjog koronhja.
12.20 Elbadb B/II Csomor Lajos aranymdves, mdveszeti lr6, ZMTE:
A Szent Korona eredete.
14.00 Busz- 6s haj6kirandulasTihanyba.
20. PBntek

Ujkori tott6nelmiink 6s irjabb feladataink. Elnok: dr. CsihPt Gyorgy a
ZMTE elnoke
9.00 EIBadb NllV3 dr. Juba Ferencz tenger6szkapitiny: A magyar
tengerkutatis.
9.40 EIBadds NllV3 Dr. Szakkly Sdndor egyetemi tanar, az Alland6
Magyar Lev6kari Kiildotls6g helyeltes vezetbje az Osztrek Katonai Levb1Urban: Katonai elitiink a XX. sz-ban
10.20 ElBadis NllV3 Nagy Kblman ny. huszkezredes, hadtort6n6sz
ZMTE: A magyar huszar a XX. szaadban (6s Tabon).
11.20 Elbadds N111.i3 dr. Szili Fereno, a Somogy Megyei Levbltir
vezetbje: KivAndorl6k magyarskgtudata a sz&zadelbn.
12.20 Elbadas Nilli.3 Tottossy Istvann6 dr., MKM Etnikai 6s Nemzeti
Kisebbsbgi Fbosztbly: A honfoglalis mond6it61a kisebbs6gi I6t valla16saig.
15.00 Elbadis N111.i3 dr. Grafik lmre mOzeumlgazgat6, n6prajzkutat6,
Savaria Mrizeum: Jel 6s hagyominy a n6pi kukljraban.
16.00 Elbadas N111.i3 Radics Gezda tortBn6sz: Chicago
- ostortbnetiink tanulsagai 6s kovetelrn6nyei.
17.00 AnekintB megbesz616s, velasz k6rd6sekre (Juba, Szakhly,
Nagy, Szili. Tollossyn6. Grdfik, Radlcs).
21. Szornbat
9.00 okumenikus istentisztelet.
11.30 Unneps6g ki6rt6kel6s - jegyzbkonyv aI.5dras

-

Megjegyzbs: Valamennyi el6adds 6s &tekint6 rnegbesz6l6s helye a
Miivelbdbai Kozpont nagyterme.
Egesz io6 a an k;valaszlotl uonyvek Brusltba lesz.
A viszont ltrthsra a ZOrlchl Magyar TdnBnelml EgyesUlet Ill. Magyar Tonbnelml Iskoltrjtrn Tapoldn, 1994. augusztus 14-20.
Felvilagositas: az Egyesulet TrlKbrs6g6n: CH-8047 Zurich, Postiach
502, vagy Erd6ly: Balas mrizeurnigazga16nAl8300 Tapolca Templom
oomb 8. te.efonszam:871312-246 (vdlaszo6lyegel k6runk)
Rovid:tBsek: ZMTE = Zurichi Mag ar Tonbnelm Egyes~let
ELTE = E 6 ~ 6 s~ o r l n dTudominyegyetem
JATE = Jbzsef Attila Tudomanyegyetem

Az lskola clme: H-8660 Tab, Kossuth Lajos u. 86. Milvel(id6si Kozpant

Telefon: 841 320-030, 8 4 ~ 2 0 - 0 2 0
Telefax: 84B20-214

Tanterv
[I. Magyar Tortenelmi lskola Tab, 1993. augusztus 15-21

A. T~)R~NETTUDOMANY

I.A tortenelemkutatks m6dszertana
1.6stortQnetunk tobb agb61 szovbse
2. Csal6dtor6tnet
3. RQoQszet
4. ~ n ~ o ~ o l o ~ i a
5. Archeobotanika
6. Archeogenetika
7. TijrtQneti ikonogr6fia
8. RQtegzetttQrkQpek
II. Magyar iistoretnet
1. A hun Bstiirtenet BriiksQge
2. Az avar korszak oroksege
3. Az 6si magyar kilam

1. Magyarorszkg 6s Somogy a honfoglalaskor
2. Kozepkori hadjdratraink
3. A torok hodolts6gtol napjainkig

I. Magyar GsmiiveltsBg
1. Jeleink, jelkepeink 6si r6tegei
2. Nyelvunk, Irksunk 6sisBge
3.Zenbnk bsi retegei
4. Tudasunk, tudomanyunk eredeti elemei

II. Milveksegunk keleti kapcsoiatai
1. Nvelvunk keleti ka~csolatai
2. Nepmesdink kele~i'kapcsolatai
3. Nbpzenenk keleti ptirh~zamai
4. Vallasunk keleti jellege

A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet 1993. augusztus 15-21. kozott
rendezte meg II.Magyar Tortenelmi Iskolajat. Az lskola targysorozata a
magyar ostortenet as korakozepkor idejere osszpontositott. A resztvevo1( a magyar tistort6nettel 4s tort4nelemmmel foglalkozo konyveket,
kiadvhnyokal kaptak ajandekba.
Az lskola felhivasat n4gy ioldresz 16 orszagaban osszesen 20 magyar nyelvii bjsig kozoke legal5bb egyszer. Az lskola vednoke Max B.
Dahinden Svajc magyarorszagi nagykovete, Dr. Gyenesei lstvan a Somogy Megyei Kozgyiiles Elnoke, Farkas IstvAn Tab varos polgarmestere 6s Dr. CsihakGyorgy a Zurichi Magyar Tartenelmi Egyesulet elnoke
volt. Az lskola unnepelyes megnyithsin jelen volt es beszedet mondott
Alexander Witlwer titkar (a Svhjci Aliams~ovets6~
nagykovete neveben), C. Toth Jdnos kormAnyfdanacsos, Hataron Tlili Magyarok Hivatala (Entz GQza dllamtitkhr neveben), Jonas Jozsef a Somogy Megyei
KozgyOlBs hivatalvezet6je (Dr. Gyenesei lstvdn elnok k6pviseleteben)
8s Farkas lstvin Tab varos polgarmestere.
Az oktatasban het orszagbcjl (Amerikai Egyesult Allamck, Ausztralia,
Ausztria. Kina. Magyarorszag, Svhjc, Thaifold) 29 iB vett reszt, altik
kozott egyetemi tanarok, ltulonfele szakteruletek szakertoi, illetve magankutatok is megjelentek, valamennyien a magyar tortenelem jeles
kutatoi. Osszesen 146 resztvevii, ket vilagresz 8 orszagibol erkezett.
A resztvevdk ketharmada 30 even aluli, tobbsegeben diak volt. Minden
oktatb Qs minden resrtvevo sajht ko1tsegBt maga, a kozos kbltsegeket
(terember, levelezbs, sokszorositas stb.) az EgyesSlet, valamint a Muveladesi es Kozoktathsi Miniszterium Nemzeti Etnikai 6s Kisebbsegi
Foosaalya, Somogy Megye Kozgyulese, tovabba Tab Varos Kepviselo
Testiilete fedezte. Huszonkilenc oktato 41 eloadast tartott, a rendezvenyen ot attekinto megbeszelest tartottak. Harom kirandulas (Tihany,
Zala, Torokkoppiny), negy videovetites 6s egy okumenikus istentisztelet tetle v&ltozatossa a mlisort. Az lsltola el6keszRQset es levezeteset
az Egyesulet altal felk6rt lskolavezetos6g vegezte. Munkajat az Egyesulet Elnoksege ellenorizte 9s Taggyalese j6v6hagyta. Az lskola a
szakmai 8s emberi tisztasag, kolcsonos megbecsules 6s tiszteletadas
jegyeben folyt. Az elbadbok teljes szoveget a ZMTE Elnoksege a
Magyar Tortenelmi lskola cimu kiadvanysorozat II.kotetkent megjelenteti, Az lskolat - kutatasi eredmeneknek megfeleloen valtozo musorral
as eloadogardkal - jovore, augusztus 14 Qs 20 kozott Tapolcan iolytatjuk. Felvil.6gositast az egyesulet Zurichi es budapesti cimen, valamint
a tapolcai Vamsi Mlizeumban (H-8300 Tapolca, Templom-domb 8. Tel:
00 36106-87-312-246) lehet kapni.
Tab, 1993. augusztus 21.
A Magyar Tortenelmi lskola
Vezetosege

A Zijrichi Magyar Tottenelmi
Egyesulet Elnoksege

Zaulehi Magyar KBfl@aaelmlEgyesDOet
Nyllalkozat
Emberi szeretet, szakmai tisztasag, thrgyi tudtis Qs onzetlen, becsuletes gondolkodAsm6d jellemezzen bennunket, akik a magyar nQp Qs a
magyar haza tortQnelmQnekkutathsaban egyuttesen munkAlkodunk.
Barati kQzfogksra nyljfljuk kezunket minden iranyba. TevQkenysQgunk politikAt6l mentes, tisztan tudomtcnyos, barati 6s ismeretterjesa6.
Nincsenek sem anyagi, sem tarsadalmi cbljaink - szerelrnunk a magyar
n6p Qs tortbnelme, vaiamint nyelve. MQlyen tisztequk tagjaink, bar6taink 6s az QrdeklliddegyQnek eikotelezetls8geit, amelyek azoban semmifQie kovetkezmQnnyel nem jarnalc sem egyesuletunkre, sem a tobbi
tagjara.
Minden c6lunk pozitiv. Kuls6 nyomhstol mentesen, a legtisztabb tudomhnyos szellemben akarjuk tanulm6nyozni Qs kideriteni - mindenelc
eldtt - a magyar nQp, vagy nQpek igazi eredetdt, 6shazankat vagy oshaziinkat, valamint a magyar nyeiv eredetbt, ma el6 nyeivunk Qs n6punk rokonait.
Nem utasltunk eleve vissza semmifbie elrndletet, azonban eivhrjuk,
hogy a bizonylt6kok es az Qwek szigorlhan tudomAnyos alapon alljanak. Nem egyezunk bele, hogy bhrki barmiriil kijelenthesse, hogy az
mar megoldodott Qs ezQrt mindenki koteles magaeva tenni.
Teljes tisaelenei vagyunk t3gyszintQnaz ernberisbg nagy csaladjanak
tobbi tagja irant, mikozben elvarjuk toiuk ugyanezt a tiszteletet a m i
ndpunkkel szemben. Meggy6z6dQsunk szerint, jovdnk bj, dicso temploma csak a tiszta erkolcs alapjera Qplthetii; ennek el6feltQtele egymas
kolcsonos tiszteletbentart6sa Qs az er6szak minden formajanak Qs kovetkezrnQnyQnek eltiinese.
A jelen 6s a jov6 nagy kerdeseinek a tortQnelemkutatAssaI valo
osszefilggQsQveltisztaban vagyunk. A mi dllAspontunkat ezennel teljes
terjedelmdben nyilvAnoss&grahozzuk.
Kelt Zurichben, az 1986 - os esztendd februar havanak 10 - ik napjhn.

az Egyesiilet TagJaihoz, valamlnt a Ziirlchi Magyar Ttirtbnelrnl
EgyesUlet II.Magyar TtirtQnelml Iskolbja, Tab 1993. augusaus 1521 rQsztvev6lhez
Tisztelt Cimzen!
Szeretettel hivjuk Egyesuletunk Magyar TortQnelmi Isltol&jAba, 1993ban Tabra (Siofoktol 30 km). Az iskola vednoke Max B. Dahinden.
Svii:c magyerorszag; nagykovete, Dr. Gyenese' IstvAn. Somogy ~ e :
gye: Kozgydles elnone, Farkas lstvan Tab vhros polgarmestere 6s dr.
Cshak Gyorgy, a Zuricni Magyar Tottenelmi Egyesulet elnoke.
1. Alta.anos tudnival6n. Az lsko boa szivesen varunk minden jelentke261, aki magyarul 1-d Qs elmlilt 16 Qves. Az lskola eldkeszltdi es e16aa6i
szamo na6 d'anon, szakemoerek 6s BrdelodBk ;elont1tez6sQvel.Az Isko a cella magyarszemponr~iton8ne.mi ismeretek ranlrhsa. t:sztbn tudomanyos aapon, az egeszseges magyar nemzenudat fejlesabse 6s
elemzese CQ ;abo.. A resz1vev6k megismerkednek a magyar tortenelem
fobo osszefuggese' Qs legfontosaob esemenyei targyhban orszagunk
narara n be ti. 6s azon 161 folytaton legiontosabb l(dtat&sok legujabb
ereamenye've . K emelneaoen lontos szerephez jut a magyar 6slottQnot: dsnazann, dsenlt, rortonaink, nbmzeti sz:mo6lumaink, honioglalhs-nk. Szent Koronank, he y:nk 6s a szerepjnlc a KBrpat-mednnchben,
Somogyorszag stb.
Iskolank vilaanezeti alaoi6.t az Eavesulet nQov vilhorQsz tizennvolc
orszagaoan 6 6 tag.ai dltd iogalma%n iratai ta& mazihk. Az ~ ~ y e s u .el polrinamentes, va. asi kerdbsekben tolerans, svajci kozhasznli in-

Tisztan't~doman~ds
siempoiiok a,ap;6n, thrgyilagosan kezeii a tortenelm lemikal. Az lskola magyar nemzet: szelemet kbpvisel, amely a
maqvar nemzeti mult valos.$qhU
- IsmeretQn6s az lisok tiszteleten alapul:'
Az oktatoli tobbsege az Egyesulet tag;a, valamennyien a magyar
tortenelem ieles nutadi. KozremukodesikBtt dljazast nem kapnak, s6t:
koltsegeikei maguk fedezik. Az IskolAt rninden nyhron - rQszlegesen
modosulo, kibtiviftett tematikhval - megism6tequk. Az lskola IhtogatsArol az Egyesulet diplomht ad.
AZ lskol$ban kivAlasztott konvveket Arulunk. Konvv vaav
-. tanszer v6tele nem kotelezo.
lib lsko Bnkat 1992. a ~ g ~ s z t -23s - 29 kbz6tt Szegeden tartottuk.
Az Isnolaban 2 vi agresz 9 orszagabl 110 16 veh reszt. A resz~ev6knek mint egy fele 30 even alul 8s n6 vo I.Sza&dtQpzensegiik szeles

ski1611 helyezkedett el. A 20 okiat6 3 vilagresz 7 orszBgab61 joa, 24
eldadhst 6s 10 szeminariumot tartott. A rendezvbnvt 5 kirAndulks. h C
rom filmvetltbs 6s egy bk-menik~sistenriszrelet eg'6szltene k . A r ~ s z vete egy renaezvbnyen sem volt itotelezb. Az e Bodasokat nonyv for2. Az lskola szinhe.ye. H - 8660 Tao, Mivelodes Kozpont, Kossuth
L. u. 86. Telelon: 84120474, He.yi megbizottunk, ezen a cimen: Benalan
Bela, relelonja: 20030, 20020 Teelax: 20214.
3. Az lskola vezetosege: Dr. Bardi Laszlo (Pecs, Baranya megyel
kuturalis f6tanacsos). dr. Beothv Gvorav (Budaoest. tortenesz). Beroou
Janosne ( B ~ d aest;ny. tortenelemla&), or. 'Barai Lajos (~:da@st.
egyetem: adjun!I "s) az lskola vezetoje, Dr. Fejes Pa. (egyetem lanar
JATE Szeaeo). dr. J ~ b aFerencz fBecs, tartenesz,, Dr. Kalnasi Aro6d
fkandidatu;. ebvetemi docens KLT Debrecenl. Nadv Kblrnhn fnv. &redes, hadtorier&z, Budakeszi), dr. Pandula ~ t t i l a j e ~ ~ e t eidunktus
mi
ELTE Budapsst), Stamler lmre (iskoia~gazgattr,Somogyjid).
4. Nap.rend Kezoes augJsztus 16.-an, vasarnap 9h-<or: naponta 9 13h kozott eloadas, au. 16-18n kozott az edadasoit megoesze ese. Az
lskola auausztus 21-6n szombaton deI t6iban zarul,
A s Z ~ N ~ Z v8l1ozalos,
O ~
szabadon vala~zihatoL I-ral s elfog alis6gro gondoskoonak, amelynek esel eges ko lsegen mindenki maga fedezi (reg~szetle tarasok megten'n~ese.Ianch*, tabonuz, oa aton haiokirandulhs stb.). Hanaszeret aki tudia, h o u a maaaval. Reszietes mfisort a h e l y s ~ n e nGocsajtunk rendelkez6sre.-~1ndeneste sajat
buszjarat balaton~strandra.
5. Jelentkezes
rbszt kivan vennl az sziveskediek
-~
~ - - - Aki az lskolan
-~
legkesobb 1993. maids 31 -:g az e o h adaron ndzl6s6;e, Irisban ;e &Ikezn vanv az Eqvesilet zir'cn: clmen (clm a felnivas ieecen), vagy az
lskola t& cimen: Az lskol&t csak jegyiekunkbe felvett i e s z t v ~ v o ~ i ~ t o gathat]&. Bejegyzes, elozetes irasbeli jelentkezes alapjan, 1993. augusztus 15.-en 9h-to1 1Oh-ig a helyszinen.
Minden levelre valaszolunk, ha nemzetkozi postal kuponnal (minden
postahivatalban kaphato, kivetel R o m h i a 6s Karpatalja) van ell&tva.
~

~

~~

~

6. Szallas, ellatas, koltsegek. Sem reszveteli dij, sem tandij nincs. A
kozos koltsegeket adomanyokboi fedezzuk. Az Egyesulet 90 fo reszere
18 dgyas szobikat kotott le egy tabi iskola kollegiumaban (cime: Tab,
Kossuth L. u. 20.). la egy fore a szallaskolts6g kb. 100 Ftlnap. Lefoglaltunk tovabba negy osszkomforlos lakast, mindegyik lakhban van 2
db ketagyas, 2 db hkrom8gyas es 2 db negyagyas szoba. Itt egy &y
kb 200 Ftlnap, Minkbt helyre szappant, vallfat (fogas) 9s torulkozot
hozni kell. Mindket szallbslehetoseg az autobusz- 6s a vonatmegallotol
kb. 300 meterre van.

Tabon van egy vendegiogado (cime: Arpad Vezer Panzio, Tab. H B

.ieaheav.
- telefon: 841203161 ahol IekotoKuk ene az idiire az osszes
.igyat-i 8s 2 Qgyas szobakban, ahol egy bgy i r a 450 FVnap.

Nagyberenyben van egy kiiiind mag6nszalla (kb 17 km). Cime: O k i s
Panz:o. Jozsef Aaila d 5. telefon: 84133210. ahol foolaltunk szallist.
napi 1500 Ft-Brt reggelivel.
Tabon lehetseges tovabbi 40 16 elhelyezese maganh6zakn81, kb. 300
Fffnap aron.
A szallasok az lskolat61 n6hbnysz5.z mQtene vannak (kivetel Nagybereny). Satorozisra Tabon nincs lehetos6g. Minden szAll&s a rendezvbny kezdete elotl es utan n6hdny nappal amnos ieltetelekkel igbnybeveheto.

-

Ani erre igenyt tart, annak a szallast leioglaljuk, ha iddben beielenti,
nogy melyin sza lasra tart igenyt, melyik napon QrkezikQsmelyik napon
u i a z ' ~el. Ennek meafeleloen kiszamitia a ienti arak alaoi6n a s z d l k
kijltsbget es biztositja, hogy az o s s z G legk6s6bb 1993. jilius 31-g az
alabbi szaml6nkra megerkezik:
- atvalthato penznemben az Egyesulet zurichi sz&mIaj&ra: Postcheckkonto Zurich 80-36214-1 (az atutalast mindenutl postahivatalon 5t intezzuk; csekket stb. ne kuldjunkl),
- vagy magyar forintban az Egyesulet magyarorszagi szimlij6ra: dr.
Sbrkany Kalminnb, OTP V. ker. Fiok, Budapest V., De5k F. u 7-9,
szamlaszam: 130327, minden esetben "Tab" megjelol6ssel. Az adatokat pontosan kell irni, mert a k o r a penz nem erkezik id6ben. A fenti
arak termeszetesen jovo augusztusig viltozhatnak. Ezert a bef~etett
osszeg csak eloleg, amit a helyszinen mindenki visszakap, ha megjelenik. A szallasadojaval mindenki maga sz&mol el.
Ha valaki Tabra e*ezen. akkor a srallison kell ielentkeznie. ahovi a
be,utist az egesz id0 alatl iolyamalosan biiositjmuk. Aki ma$nh&nal
iog 21szaJisr, az is a kollegiumban jelentkeuek. Hataridd utini jelentnezes eseten szaasrol mindenki maaa aondoskodik. Fiatalabb resztvevok melle keresre - idosebb klser8t adhatunk.
Egy tabi di6kmenzan'ebedet 6s vacsora igenyeltunk 120 f6 reszere,
napi 120 Ft frron (ebed es vacsora egyiin). lgenybejelentest kerjfik a
jelentkezessel, iizetni a helyszinen kell a bejegyzeskor. Az lskola kezeleben tobb Blelmiszeriizlet van, ahol mindenfble Blelem beszerezhetb.
Tabon tijbb vendeglo mukijdik.

-

7. Utazh, egyeb. Utazas egyenileg tortenik Siofok vast3allom&r6l
naponta haromszor van vonat 6s hatszor autobusz Tabra Qs vissza.
Egy Ot teljesarO menetjegye ma kb 80 Ft, az 15t kb 40 perc. A vast3 50
%-os utazasi kedvezmenyt biztosit, a 90 % a t k6wenyeztiik A vamsban OTP fi6k valamint a Kereskedelmi es Hitelbank mGkodik A cmsbar
telefon 5, 10 es 20 Ft-os ermekkel mEkodik. A helyi posta alkalmi
belveqzest biztosit. A helyszinen az lskola postai kepes IevelezGlapiat
..
ar~iit:-k.
Taoon ~obbrenoe6s 'egeszsegugy: h i z " es i o g o ~ o svan. Betegsegi
Bs oaleseli biztos:tasarol m:nden resmevd maga kell gondoskodjek.

Az lskola koltsbgeinek fedezbs6re adomanyokat szlvesen fogadunk
6s azt igazoljuk. Az osszeg az ad6alapb6l levonhat6.

Zurich-Budapest-Tab, 1992. november h6.
ZUrichl Magyar TGrtBnelml Egyesillet
ElnaksBge

Magyar TartBnelmi lskola Vezetgsege

11 Az Elso (Benidormi) Magyar dstorteneti T a l a i k o ~Eioadasai 6s
Iratai
160 o/dal ebb6160 o/da/ angol f d a ds ndmef nye/vr7anyag
21 A Masodik (Zurichi) Magyar dstorteneti Tal&lkozo Eloadasai es lratai
190 oMal ebb8/50 o/da/angol flanc~k8s n8mef nys/vLianyag

31 Magyarok (rstorteneie. ~sszefoglaloAttekintes
48 o/dal Ifla a Zurichi Magyar Tortdnelmi EgyesuIet 6sfoitenefi kdi
munkakozzisege
41 A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesiilet Els6 (Szeged) Iskolajanak
ElBadasai 8s lratai
280 o/dal z elciaddsok srovege, jegyz6kony~mrisor
51 Magyar Tortenelmi Tanulmanyok 1.

140 oldal kiegdszfi6 tanu/mdnyok a Tabiiskola el6addsaihoz
61 Csihak Gyorgy: A magyar parlamentarizmus ezer eve

loo o/dd ossrsfogla/oatfekinfes

71 Magyar Torteneimi Tanulmanyok 2.
119 oldad Nagy Gyula; Az e&ft
magyar 6sfortener
81 Kepesiapok tortenelmi motivumokkai
8 kii/iin&
91 A Zurichi Magyar Tortenelmi E yestilet Mdsodik (Tabi) Magyar Tortenelmi IskolAjAnak EIBadAsai 6s Yratai
416 oldal az eI6addsok srovege, jqyz6koniiny/, mrisor

10.1 Die Friihgeshichte der Ungarn. Zusammenfassung
Geschrieben von der Arbeitsgruppe des Ungarisch Historischen
Vereins Zilrich
54 Seiten

11 Het bstorteneti Talalkozo Eloadasai es lratai

21 Magyarok ~stortenete.~sszefoglaloattekintes
48 o/daL ;/fa a Ziiribi Magyar TL/fBne/miEgyesulef

6sfo/fenefikoi munkakozossege
31 A Zurichi Magyar ,Tortenelmi Egyesulet Elso
(Szekelyudvarhelyi) Ovezeti T6rtenesztalalkozo
Eloadasai es lratai

100 o/daL az e/6adasok szovege, jegyz6konyv,
mLPsor
41 A Zurichi ,,Magyar Torlgnelmi Egyesulet Masodik
(Kornarorni) Ovezeti Tortenesztalalkoz~Eloadasai es
lratai

I00 o/dal e/6adasok szovege, jegyz6konyv, mfisor
51 A Zurichi Magyar Tortenelmi Egyesulet Harrnadik
(Tapolcai) Magyar Tortenelmi Iskolaja Eloadasai es
lratai

300 o/da/, az e/&adasok szovege, jegyz6konyv,
m&or

A ZOrlchi Magyar T o r t 6 n e l m i EgyesOlet eddlg m e g l e l e n t 6s
eltik6szOletben l e v t i t B n 6 n e l m l t b r g y t i k o n y v e l megrendelhettik
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Magyar Kbnyvsrakmnl Sz6velcAg
1051 Budapest Rarseven t6r 7.8
TeI.: 13285081171 6s 172 Fax: I l l 22 58
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Tel.: (06-82) 316 944
K6kal lr6n k6nyvterfeszt6,8600 Sl6fok, Batthydny u. 33.
Tel.: (06.84) 311 182
StJdium Akad6mlal K6nyvesbolt, 1052 Bp. Vdcl u.
Tel.: 118 56 80
Sz6p LdsrIdn6,8900 Zalaegenzeg, ErdOsr u. 67.
Tel.: (0692) 320 044
Tab Vdrosl Kbnyvldr Kbnyvesbolt]s, Bolsvdcz J6zssf
8660 Tab, Kossulh L. u. Tel.: (06-84) 320 416, (06 84) 320 453
MTESZ Sdkhdz 8720 Szeged, Klgy6 u. 4.
Tel.: (-2)
310-998
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