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Bevezetés

Ez a kötet a Rénhírek című írásfolyamban megjelent szövegekből nyújt válo-
gatást.1 A sorozat elindítója Fejes László volt, az első „Rénhír” 2008. június 23-
án jelent meg, Szentivánéj tiszteletére. A Rénhírek 2010 őszétől a Nyelv és Tu-
domány rovataként működik tovább.2 A szerzők elsődleges feladata: hiteles tájé-
koztatást nyújtani mindenről, ami a finnugor és szamojéd nyelvekkel és népek-
kel kapcsolatos. A történeti nyelvészet mellett írások sora foglalkozik a finnugor
és szamojéd népek megismerésének több évszázados folyamatával, e népek
változatos, olykor tragikus eseményekkel terhelt történelmével, sokrétű és gaz-
dag kultúrájával. A felsorolt témakörök mellett a Rénhírek a magyar őstörténet-
tel kapcsolatos írásokat is közöl.

Jelen összeállításunk Zoltán István Károly és zegernyei Rénhíreiből válogat.
Nevezett szerzők felkérték Klima Lászlót mint alteregójukat, hogy írásaikat ren-
dezze össze, frissítse fel, és ha hibát talál bennük, javítsa ki. A kötet elején pár
szó az írói álnevekről: ezek használatával a szerző nem kívánja személyét titok-
ban tartani, csupán az általa művelt különböző műfajokat: a tudományos közle-
ményt és a köznyelvből is merítő ismeretterjesztő műveit kívánja ily módon is
megkülönböztetni. Az álnevek irodalmi ihletésűek. A szerzőt és alteregóit is le-
nyűgözte Karinthy Frigyes, aki álmában két macska volt és egymással játszott.
Így született a három testvért megidéző Zoltán István Károly név. E rövid ideig
használt álnevet váltotta fel zegernyei felbukkanása a szerző írói munkásságá-
ban. Nevezett személy Erich Kästner meséjében azt a cirkuszt igazgatta, amely-
ben az Emberke és Mágus Márkus lépett fel. Zegernyei direktor úr hullámzó ke-
délyű ember, ezt jelzi a zegernyés, vagyis borongós, hűvös és havas időt jelentő
szóból alkotott neve, amely a műfordító, Bor Ambrus leleménye. Zegernyei cir-
kuszigazgató alapvetően jó ember, bár ezt néha titkolja. Bocsássuk meg neki, ha
olykor rossz kedve van, esetleg megbánt másokat.

Köszönet a publikálási lehetőségért a Nyelv és Tudomány blog és Rénhírek
rovata szerkesztőinek, Kincse Szabolcsnak és Fejes Lászlónak. Jelen kötet lekto-
rálásáért és technikai szerkesztéséért Maticsák Sándornak, a kötet kiadásáért pe-
dig a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezetének és ve-
zetőjének, Rubovszky Évának jár köszönet.

Klima László
                                               
1 A kötetben közölt írások első változata itt jelent meg: http://renhirek.blogspot.com/

(2008. június – 2010. október), a Rénhírek 2010 októberétől itt érhető el: https://www.
nyest.hu/renhirek.

2 A Rénhírek első szerzői Asztalos Erika, Bárány Bori, Fejes László, Janurik Boglárka, Salán-
ki Zsuzsanna és Zoltán István Károly voltak.
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Finnugor vonatkozású adatok az izlandi sagákban

Finnugor ismeretterjesztő műveket, történeti tanulmányokat olvasva talál-
kozhatunk azzal az állítással, hogy Bjarmia és a bjarma nép említése nemcsak Hå-
logalandi Ottár1 úti jelentésében fordul elő, hanem a viking sagák is emlegetik
ezt az országot és népet, mely bizonyosan finnugor, s talán más finnugor adatok
is föllelhetők ebben a hihetetlen gazdag irodalmi hagyományban. Hirtelen meg
nem mondom, honnan, mely olvasmányaimból szűrtem le magamnak a fenti
mondatban megfogalmazott állítást. Amikor megpróbáltam utánanézni, pl. Zsi-
rai Miklós2 könyvében (Zsirai 1937/1994) ezt így nem találtam meg, Vászolyi
Erik3 sem ilyen formában fogalmazza meg állítását (Vászolyi 1967). Mindeneset-
re olvasmányaim emlékeként az első mondatban említett állítás maradt meg
bennem, s ez késztetett az utánolvasásra: vajon tényleg rejlenek finnugor törté-
neti adatok a sagákban?

Saga  címszót találunk a magyar Wikipédiában is. A tömör összefoglalás tájé-
koztat arról, hogy a sagákat Izlandon foglalták írásba a 9–14. században, megis-
merhetjük a sagák osztályozását, fontosabb jellemzőit és néhány nevezetesebb
saga címét is. A szócikk végén található bibliográfia felsorolja a magyar sagaki-
adásokat is (nem sok van), valamint említ egy antológiát (Észak-európai népek iro-
dalma. Budapest, 1970). E művek fordítójaként, szerkesztőjeként Bernáth István
nevével találkozhatunk. Ugyanő írta a Világirodalmi Lexikon rendkívül alapos
Saga szócikkét is, valamint a kérdéskörhöz tartozó egyéb szócikkeket is. A saga-
irodalom legkiemelkedőbb alkotójáról, a költő-történetíró Snorri Sturlusonról,
valamint Heimskringla (Földkerekség) című művéről is olvashatók az alapvető
adatok az interneten. A Wikipédia Heimskringla szócikke felsorolja azt a 16 sagát
is, amelyek összedolgozásával Snorri Sturluson megalkotta nagy művét. A szer-
zőről bővebb információk találhatók a Világirodalmi Lexikonban. A felsorolt
összefoglalások elegendő tudást nyújtanak ahhoz, hogy rátérhessünk a sagák
finnugor vonatkozásaira.
                                               
1 Hålogalandi Ottar (eredeti neve Ohthere) Észak-Norvégia Hålogaland tartományából szár-

mazó, 9. században élt hajóskapitány, aki megkerülte a Skandináv-félszigetet, és eljutott a
Kola-félsziget partvidékéig. Útja során finnekkel és lappokkal is találkozott, s feltűnt neki e
nyelvek hasonlósága. Úti beszámolója Nagy Alfréd angol király krónikájában olvasható.

2 Zsirai Miklós (1892–1955) finnugor nyelvész. Fő műve az itt idézett Finnugor rokonságunk.
3 Vászolyi Erik (1933–2013) finnugor nyelvész, a zürjén nyelv kutatója. Helyszíni gyűjtéseit

csak a 20–21. század fordulóján publikálta Syrjaenica címen. 1968-ban emigrált, Ausztrá-
liában az őslakosok nyelveinek kutatásával foglalkozott. Ausztrália bennszülött nyelvei című
könyve 2003-ban jelent meg.
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Az első kérdés: hogyan kerülhettek finnugor vonatkozások a viking hősök
tetteit idéző művekbe?

A finnugorok által lakott erdőövezet felé a 8. század közepén indultak az első
portyázó viking csapatok. Hamar felderítették a baltikumi viszonyokat, megis-
merték a balti finn népeket, s elkezdték a tovább vezető hajózási útvonalak fel-
derítését. Egyik útvonaluk Kijeven át a Dnyeper folyón hajózva a Fekete-tenge-
rig vezetett, a másik pedig a Volgán a Kaszpi-tengerig. A Volgába a Ladoga-, az
Onyega- és a Fehér-tó vízrendszerén át jutottak be. Ezen az útvonalon legfon-
tosabb kiinduló bázisuk Ladoga (a mai Sztaraja Ladoga) városa lett. A 9–12. szá-
zadban ezeken az útvonalakon élénk kereskedelem folyt. A Volgán portyázó vi-
kingek viselt dolgairól Ibn Fadlán,4 a bagdadi kalifa követségének tagja is beszá-
molt, aki 922 táján találkozott velük.

A vikingek keleti utazásait az orosz történettudomány immár két évszázada
kutatja, elemzi. Az elmúlt negyedszázad kutatói közül T. N. Dzsakszon (Т. Н.
Джаксон) és G. V. Glazirina (Г. В. Глазырина) nevét kell az online katalógu-
sokba beírnunk, hogy a sagák keleti vonatkozásait elemző művek adataira rá-
bukkanhassunk.

A sagák a következő (részben vagy teljesen) finnugor vonatkozású helyneve-
ket tartalmazzák:

Aðalsýsla = Észtország Saaremaa szigetével szemközti partszakasza;
Aldeigjuborg, Aldeigja = Ladoga (Sztaraja Ladoga);
Austmarr = ’Keleti tenger’, a Balti-tenger keleti része;
Austrveg = ’Keleti útvonal’, a Fekete- és Kaszpi-tenger felé vezető útvonalak

összessége;
Bjarmaland = a bjarmák országa – hogy a bjarmák mely finnugor népekkel

azonosíthatók, annak igen nagy szakirodalma van;
Dýna = Nyugati- Dvina;
Eistland = Észtország, az észtek földje;
Eysýsla = Saaremaa szigete;
Garðaríki, Garðar = az Óorosz állam neve a sagákban, valószínűleg Kijevre

és a Kijev alá tartozó kisebb fejedelemségekre vonatkozik, mivel Novgo-
rodnak saját neve van a sagákban;

                                               
4 Ahmad Ibn Fadlán, 10. századi arab utazó. 921–923-ban járt a volgai bolgároknál egy kül-

döttség magas rangú tagjaként. Riszála [Beszámoló, jelentés] c. művében részletesen be-
mutatja a volgai bolgárokat, a kazárokat, a besenyőket, a baskírokat és a ruszokat (Ibn Fadlán
2007). (Jelen kötetben az arab írással lejegyzett neveket és címeket egyszerűsített formában
írtuk át.)
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Hólmgarðr = Novgorod;
Surtsdalar = Szuzdal;
Vína = Északi-Dvina.

Ezekhez a területekhez, városokhoz, folyókhoz a sagák különböző esemé-
nyei, leginkább csaták, utazások kötődnek. A királyi sagák beszámolnak az emlí-
tett területek egynémelyikén – pl. Aldeigjuborgban, Eistlandban – zajlott hábo-
rúskodásokról. A motívumok több sagában is visszatérnek, több személlyel kap-
csolatban is szerepelnek. Részben emiatt is népmesei jellegűek, történeti forrás-
értékük lényegében nincs. A sagák műfajukból következően a történetek való-
ságmagvától igen erősen eltávolodnak. Elmondásuk, majd leírásuk nem a való-
sághű történetmesélés, hanem a szórakoztatás jegyében történt.

Bjarmia és Bjarmaland mesebeli, távoli, különös tájként tűnik fel a sagákban,
ugyanígy a Vína (Északi-Dvina) folyó is, amely olyasféle határvonal valóság és
mese között, mint a magyar Óperenciás-tenger. A hasonlatot folytatva: a bjar-
mák pedig olyan mesebeli népként szerepelnek a sagákban, mint a magyar folk-
lórban a burkusok (poroszok).

Finnugor szempontból az a motívum a legjelentősebb, amely a bjarmák legen-
dás kincsekkel teli templomának kifosztásáról szól. A Heimskringla ismeri a bjar-
ma főisten nevét is: „egy körülkerített helyen áll »Bjarma isten, amelyet Jómálinak hív-
nak (stendr goð Bjarma, er heittr Jómáli)«, ami nyilvánvalóan a finnségi Jumala istennév
megfelelője” (Voigt 2008).

Az izlandi sagák finnugor vonatkozásai érdekes kultúrtörténeti adalékokat je-
lentenek. Némely esetben, például amikor Ladoga városának égéséről szólnak,
talán kötődnek a valósághoz, mivel a régészek a feltárások során megtalálták a
ladogai tűzvész nyomait, de más események – mint a bjarmiai templom kifosz-
tása – régészeti igazolásához igen nagy szerencse kellene. Ha az események meg
is történtek, a sagák nem valós térbe és időbe helyezik őket. Vagyis nehéz eldön-
tenünk, hol ér véget a valóság és hol kezdődik a mese. Ezért a sagák nem nevez-
hetők történeti forrásoknak.

Irodalom

Ibn Fadlán 2007: Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásáról. Ford., utószó és
jegyz. Simon Róbert. Budapest.

Vászolyi Erik 1967: Zürjének, Perm, Bjarmia és egyéb kérdőjelek a középkori
zürjén történelem lapjain. Nyelvtudományi Közlemények 69: 283–311.
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Voigt Vilmos 2008: Végre maga Ohthere szólal meg. In: Bereczki András –
Csepregi Márta – Klima László (szerk.), Emlékkönyv Bereczki Gábor 80. szüle-
tésnapja alkalmából. Urálisztika Tanulmányok 19. Budapest.
http://finnugor.elte.hu/?q=ut19ind

Zsirai Miklós 1937/1994: Finnugor rokonságunk. Budapest. 2. kiadás: Az uráli
nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összeg-
zésével közreadja Zaicz Gábor. Budapest.

(2008. november 7.)
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Angol utazók Oroszországban –
hírek a finnugor népekről

1549-ben jelent meg Siegmund Herberstein1 Rerum Moscoviticarum Commen-
tarii című úti beszámolója a Moszkvai Nagyfejedelemségről. A mű nagy feltű-
nést keltett Európában. 1553-ban, nem sokkal a nevezetes könyv megjelenése
után tengerre szálltak a kíváncsi angolok, hogy a Skandináv-félszigetet megke-
rülve az Északi-Jeges-tengeren át behajózzanak az Ob tölcsértorkolatába, és a
folyón fölfelé haladva elérjék Kínát, a mesés gazdagság honát. A dolog persze
nem volt ilyen egyszerű. Már Herberstein híradása is téves volt: az Ob nem a
Kínai-tóból ered. Sőt, olyan, hogy Kínai-tó, nincs is. Az északi útvonal felderíté-
se számos angol hajós életébe került, mire bizonyossá vált, hogy Kínába így nem
lehet eljutni. Rendkívüli haszonnal kecsegtetett azonban az angol–orosz keres-
kedelmi kapcsolatok kiépítése is: az áldozat mégsem volt hiábavaló. Oroszorszá-
got keresztül-kasul bejárták az üzletelő angol ügynökök és a királyság diploma-
tái: beszámolóikban itt-ott finnugor vonatkozású adatokra is bukkanhatunk.

1553-ban Hugh Willoughby vezetésével indult útnak három angol hajó. Egy
szörnyű vihar szétszakította a csapatot: Willoughby két hajóval egy öbölbe hú-
zódott, míg az expedíció alvezére, Richard Chancellor a harmadik hajóval a nyílt
tengeren maradt. Ő járt jobban: a két sértetlenül horgonyzó hajóra és a megfa-
gyott tengerészekre egy év múlva egy orosz halász bukkant rá. Chancellor a
Kola-félszigetet megkerülve behajózott a Fehér-tengerre, és kikötött Arhan-
gelszkben. A távoli vendégek híre eljutott Moszkvába is: Rettegett Iván2 maga
elé rendelte az angolokat.

Richard Chancellor 1554-ben sikeresen visszatért Angliába. Rá egy évre újra
hajóra szállt, ismét Moszkovia felé. Megérkezésekor hírt kapott Willoughby és
két hajója megtalálásáról is. 1556-ban, hazafelé tartva a megtalált hajókat is föl-
szerelte, személyzettel látta el, és így már öt hajóval indult vissza Angliába. Saját
három hajója útközben különböző helyeken elsüllyedt vagy eltűnt, utoljára az a
hajó futott zátonyra Skócia partjainál, amelyen ő maga is utazott. Chancellor éle-

                                               
1 Siegmund (Sigismund von) Herberstein (1486–1566) osztrák diplomata kétszer járt Moszk-

vában, III. Vaszilij udvarában (1517, 1526). Rerum moscoviticarum commentarii [Moszkoviai
úti jegyzetek] c. munkája több kiadásban is megjelent (németül, latinul, olaszul, angolul és
egyes részletei csehül). Művében sok információt közöl a finnugor és a szamojéd népekről.

2 IV. (Rettegett) Iván (1530–1584) orosz cár. 1552-ben legyőzte a Kazanyi Kánságot, ezzel
uralma alá vonta a Volga-vidék népeit, közte a finnugorokat is.



TUDÓSOK ÉS UTAZÓK A FINNUGOR ÉS SZAMOJÉD NÉPEKNÉL

16

tét vesztette, az expedícióból csak Willoughby megtalált két hajója érte el Lon-
don kikötőjét.

Az angol–orosz kereskedelmi kapcsolatok kibontakozásával tovább ne fog-
lalkozzunk, nem vág érdeklődési körünkbe, egyébként pedig bőséges szakirodal-
ma van. Moszkva Zarjagyje negyedében járva azért emlékezzünk meg a hősök-
ről, ne hagyjuk ki az angol kereskedők házának megtekintését.

Az angol utazók beszámolóit lapozgatva, először Anthony Jenkinsonnál3
bukkanhatunk finnugor vonatkozásokra. Jenkinson 1558–1572 között többször
bejárta a Moszkvából Perzsiába vezető útvonalat. A Volgán hajózva útitársaitól
hallott a mordvinokról is. Megtudta róluk, hogy pogányok, erdőkben és puszta-
ságokban laknak (ez utóbbi talán azt jelenti, hogy településeik igen távol voltak
egymástól), városaik és házaik nincsenek (mármint olyan házaik, mint az Angliá-
ban szokásosak). Jenkinson és Herberstein információit Abraham Ortelius4 fel-
használta 1570-ben publikált térképén. A térkép feltünteti Jugriát (Ioughoria),
Permiát, „Ceremiss lowgovoi”-t és „Ceremiss gorni”-t5 (a mezei és a hegyi cse-
remiszeket/marikat), valamint Ioughoria mellett egy szép rajzot is találunk Jug-
ria rejtélyes bálványáról, a „Zlata baba”-ról.6

Az angol kereskedők és diplomaták oroszországi élményeiről az interneten a
Восточная литература7 [Keleti irodalom] című orosz honlap tájékoztat, amely
ábécérendben tárgyalja az Oroszországot felkereső utazók, felfedezők életét, és
részleteket közöl útleírásaikból és úti leveleikből is.

Jenkinson után Jerome Horsey-nál8 is találunk rövid utalást a finnugorokra:
arról ír, hogy a „Zavaros idők”-ben9 a lengyel–litván betolakodók ellen harcoló
oroszokat mordvin és cseremisz csapatok is támogatták.

                                               
3 Jenkinson, Anthony (1529–1610/11) az angol alapítású Moscovy Company [Moszkvai

Társaság] nevű kereskedő társaság utazója és felfedezője. Úti élményei Richard Hakluyt
The Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation (1589) című művében
jelentek meg.

4 Ortelius, Abraham (1527–1598) németalföldi térképész, az első modern világatlasz, a
Theatrum Orbis Terrarum [Világszínház] szerzője.

5 Vö. or. луговой [lugovoj] ’mezei’ és горный [gornij] ’hegyi’.
6 Vö. or. золотая баба [zolotaja baba] ’arany asszony’, lásd Az Arany Asszony titka című írást

a kultúrtörténeti érdekességeket tartalmazó fejezetben.
7 http://www.vostlit.info/
8 Horsey, Jerome (kb. 1550–1626) angol felfedező és diplomata. 1626-ban megjelent művé-

nek címe: Extracts out of Sir J H’s Observations in seventeene yeares travels and experience in Russia
[Kivonatok Sir Jerome Horsey tizenhét éves oroszországi utazásainak és tapasztalatainak
megfigyeléseiből].
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A leginkább figyelmünkre méltó hírekkel Giles Fletcher10 szolgál. Az angol
utazók közül ő volt a legműveltebb: Etonban és Cambridge-ben végezte isko-
láit. Oroszországi tapasztalatairól rendkívül alapos művet hagyott ránk; címe: Of
the Russe Common Wealth [Az Orosz Birodalomról] (London, 1591). Könyvében
az orosz exportról is ír. A legfontosabb exportcikknek a mézet, viaszt, faggyút
és a prémet nevezi. Értesülései szerint a méz Mordvinföldről, a kadomi cseremi-
szektől, Rjazany, Murom és Kazany vidékéről érkezik. A mordvinokat és a cse-
remiszeket a tatárok közé sorolja. (A finnugor és török népek keverése hasonló
küllemük, öltözködésük és szokásaik miatt ebben a korban általános volt. Zalán-
keméni Kakas István11 pl. Kazanyt a cseremisz tatárok fővárosának nevezi.) A
mordvinokról azt írja Fletcher, hogy a tatárok közül ők a legvadabbak. Ez az in-
formáció a 10. századi muszlim utazók hírei között bukkan föl először, s a kö-
vetkező évszázadokban is rendre találkozhatunk vele. Nyilvánvaló, hogy ez a
környező népek véleményeként került a híradásokba. Még arról is értesülünk,
hogy a mordvinok egyistenhívők, de legfőbb istenük mellett tisztelik az élőlé-
nyek szellemeit is. Az elhunytak emlékére lovat áldoznak. A feltorolt ló bőrét a
sírra helyezik.

Giles Fletcher a komi-zürjéneket permjákoknak nevezi. Ír a szamojédokról
is. Népnevüknek az oroszok körében élő naiv magyarázatát is közli: a szamojéd
önevőt jelent. Információi szerint az obdorszki területen, az Ob torkolatának
közelében található a Zlata baba nevű bálvány – egy asszony, karján gyermekkel –,
amelynek közelében összegyűlnek az obdorszki szamojédok, hogy a halászat, a
vadászat vagy a távoli utak sikeréért fohászkodjanak hozzá. Az obdorszki sza-
mojédok rénszarvasbőrbe öltözöttek, fekete hajúak, a férfiak a természet által
szakálltalanok, ezért az idegen nehezen különbözteti meg a férfiakat a nőktől.
Vándorló életmódot folytatnak, nincsenek házaik, termőföldjeik. Közösségeiket
a papok vagy sámánok vezetik (Papa or Priest). A Zlata babát más szerzők az
obi-ugorok bálványának tartják, így elképzelhető, hogy a Fletchernél szereplő ob-
dorszki szamojédok valójában obi-ugorok. E népek összekeverése sem ritka a
korai forrásokban.

                                                                                                                   
 9 A „Zavaros idők” 1598-tól, Fjodor cár, az utolsó Rurikida halálától 1613-ig, I. Mihálynak,

a Romanov-dinasztia alapítójának trónra lépéséig tartottak.
10 [id.] Fletcher, Giles (kb. 1548–1611) angol költő és diplomata.
11 Zalánkeméni Kakas István (1565–1603) erdélyi születésű, Habsburg-szolgálatban állt ma-

gyar diplomata. 1603-ban útban Perzsiába a Kaszpi-tenger melléki Lahidzsánban (ma La-
hijan, Irán) hunyt el. Úti jegyzeteit Georg Tectander kiegészítette, és Iter Persicum [Perzsiai
utazás] címmel adta ki.



TUDÓSOK ÉS UTAZÓK A FINNUGOR ÉS SZAMOJÉD NÉPEKNÉL

18

Giles Fletcher művének sorsa is nagyon tanulságos: a könyv kinyomtatott
példányait az angol kereskedők moszkvai társasága (Muscovy Company12) igye-
kezett eltüntetni, attól félvén, hogy ha az oroszok kezébe jut, akkor vérig sértőd-
nek birodalmuk nem túl hízelgő leírásán. És valóban: a 257 év múlva, 1848-ban
elkészült első orosz fordítást a cári cenzúra betiltotta, a könyvet elkobozták.

Végezetül megemlíthetjük még John Perryt (1670–1732), Nagy Péter orosz
cár angol barátját, aki 1698-ban különböző mérnöki feladatok ellátására érkezett
Oroszországba. A Volga–Don csatorna építkezését irányítván találkozott mord-
vin munkásokkal is. Perry arról is tud, hogy a mordvinok és a cseremisz tatárok
tiltakoznak a kereszténység rájuk erőltetése ellen.

(2008. október 24.)

                                               
12 A Muscovy Company [Moszkvai Társaság] 1555-ben jött létre az északi átjáró felderítésé-

re 1551-ben alakult társaságból. 1917-ig szervezte az angol–orosz kereskedelmet.
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Szamojéd horror
A sámán feje lepottyant…

A 16. században az angol tengerészek Oroszország északi partjait kutatták.
Keresték az átjárót Kína felé. Útjuk során mindent megfigyeltek, mindent följe-
gyeztek. Az egyik utazó részletesen leírt egy szamojéd sámánszertartást, a másik
pedig összeállított egy lapp szójegyzéket.

A Rénhírekben korábban írtam az Oroszországba indított első angol felde-
rítő expedíciókról. Az írás Hugh Willoughby és Richard Chancellor útjaival
(1553–1556) foglalkozott.1 A szakirodalmat tovább tanulmányozva találtam rá a
Burrough testvérek úti beszámolóira. Említésük nélkül korábbi írásom hiányos.
Következzék tehát a kiegészítés.

Sámándob

Stephen Burrough neve nem annyira ismert az angol felfedezők között, mint
Willoughbyé és Chancelloré. Egy rövid szócikk azért található róla a Wikipédi-
án.2 Eszerint már az 1553-as első angol expedícióban részt vett. Richard Chan-
cellor hajóján szolgált fedélzetmesterként. Egyszerű beosztott matrózként vele

                                               
1 Ld. jelen kötet 15–18. oldalán.
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Borough
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volt öccse is, a 17 éves William. A kereskedelmi utak felfedezésére alakult tár-
saságot3 annyira izgatták az új lehetőségek, hogy nemcsak Chancellort küldték
vissza Oroszországba, hanem 1556-ban fölszerelték és útnak indították a Serch-
thrift nevű hajót is, Stephen Burrough parancsnoksága alatt. A kis hajócska meg-
kerülve a Kola-félszigetet, elérte Novaja Zemlját, kikötött a Vajgacs-szigeten is,
majd egészen az Ob torkolatáig jutott. A parancs szerint minél messzebbre kel-
lett hatolnia, de úgy, hogy még biztonságosan visszatérhessen. Az északi körül-
mények túlélésében immár gyakorlott angolok hazafelé útjukon fölhajóztak a
Dvinán, Holmogori falu mellett átteleltek, majd a következő tavasszal sikeresen
visszatértek Angliába.

Az angol hajósok által felderített vidék

Az utazásról fennmaradt Stephen és William Burrough beszámolója is. Ter-
mészetesen vannak köztük átfedések, de a finnugor és szamojéd szempontból
igazán izgalmas dolgok csak a kapitány, Stephen Burrough jelentésében találha-
tók. Az írásból megtudhatjuk, hogy az Ob torkolatánál és a Vajgacs-szigeten élő
szamojédok igen veszélyesek:

(Az Ob mentén élők) „…megpróbálnak minden embert lelőni, aki nem beszél
az ő nyelvükön. A Pecsorától északkeletre terül el Vajgacs, ott olyan vad szamojé-
dok élnek, akik nem engedik az oroszokat partra szállni, megölik és megeszik
őket, amint ezt az oroszok beszélik nekünk.”

                                               
3 Company of Merchant Adventurers of London [A Kereskedelmi Felfedezők Londoni Tár-

sasága]: A Muscovy Company [Moszkvai Társaság] elődje 1551–1555 között (ld. a 18.
oldalt).
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Az őslakók ellenállása érthető: éppen ezekben az években bukkantak fel az
első orosz hajók a szibériai vizeken, alig megelőzve az angolokat. A szamojédok
rosszat sejtettek. És igazuk lett – rövidesen megkezdődött Szibéria meghódítása.

1555. augusztus 3-án Stephen Burrough hajója kikötött egy kisebb szigeten,
Vajgacs közelében. Egy orosz hajóskapitány, bizonyos Losak nevezetű, akivel
már egy másik sziget mellett is találkoztak, elvezette az angolokat a szamojédok
bálványaihoz:

„Volt belőlük több mint háromszáz, mind olyan gyenge, rossz munka, amilyet soha
nem láttam. Közülük többnek a szeme és a szája vérrel volt bemázolva, durván fa-
ragott férfi, női és gyerekképmások voltak, amit testük többi részéből látni lehetett,
az is be volt kenve vérrel. Egyik-másik bálvány nem volt más, mint egy régi karó
két-három, késsel készített bevágással. Sok lábnyomát láttam az említett szamojé-
doknak, valamint szánjaiknak, amelyeken ők utazni szoktak. Ugyanitt a bálvá-
nyok csoportja mellett hevert egy törött szán meg madarak által kicsipkedett szar-
vasbőr is. Egyik-másik bálvány előtt a bálvány szájáig érő hasáb volt, mind véres,
és én azt gondoltam, hogy ezek a hasábok áldozati eszközként szolgálnak.”

A pecsorai szamojédok valamivel barátságosabbak voltak, mint az Ob mel-
lett élők. Ők már beletörődtek az idegenek jelenlétébe. Az első orosz kalando-
rok több mint 400 éve vetődtek el hozzájuk. Az sem zavarta őket, ha egy távol-
ról jött vendég részt vett a szertartásaikon.

Stephen Burrough úti jelentésének része Richard Johnson fedélzetmester be-
számolója egy sámánszertartásról. Ez az, ami leginkább érdekel minket. Az ese-
mények leírása azonban oly hosszú, hogy kénytelen vagyok megrövidíteni. A
szöveg kicsit zaklatott, itt-ott nehezen érthető. Végül is, Johnson csak egy tenge-
rész volt, nem költő vagy drámaíró (az eredeti szöveg Richard Hakluyt kiadásá-
ban olvasható):

„Amikor a fentebb említett szamojédok, akik a Pecsora partján élnek és az orosz
cár alattvalói, egyik helyről a másikra akarnak menni, áldozatot mutatnak be a
következő módon: Minden nemzetség a saját sátrában mutat be áldozatot, a legidő-
sebb férfi a pap. A pap először is elkezd verni az egyik oldalán bőrrel bevont, nagy
szitához hasonló, dobszerű tárgyat. A verő, amellyel üt, tenyérnyi hosszúságú, egyik
vége kerek, mint a labda és rénszarvasbőrrel van bevonva. A pap fején egy girland-
hoz hasonló, fehér tárgy van, arcát páncéling darabja fedi, arra sok szalag, hal- és
állatfog van felakasztva. Azután elkezd énekelni úgy, ahogy mi itt Angliában va-
dászat idején a kutyának kiáltunk, a többiek »ojtisz, ajga, ajga, ajga« kiáltások-
kal válaszolnak, akiknek ő ismét kiáltásokkal válaszol. Így felelgetnek egymásnak
ugyanazokkal a szavakkal. Azután mintegy eszméletét vesztve a földre zuhant,
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mint egy halott, és egy szál ingben a földön feküdt. Alig érzékeltem a lélegzését.
Megkérdeztem a többiektől, miért fekszik így? Azt válaszolták nekem, hogy »most
a mi istenünk megmondja neki, mit fogunk csinálni és hova megyünk«.”

Eddig minden világos, ez egy klasszikus sámánszertartás, síppal, dobbal, nádi
hegedűvel. A végén jön a révülés, vagyis a kapcsolatfelvétel a szellemvilággal.
Csakhogy ezzel a szertartás nem ért véget. Ez a sámán mást is tudott:

(Amikor magához tért) „…megparancsolta, hogy öljenek meg öt nagy rénszar-
vast, és ismét folytatták a korábbi éneklést. Ezután a pap fogott egy tenyérnyi szé-
les, könyöknyi hosszúságú kést (megmértem), és félig vagy valamivel kevésbé a saját
hasába döfte, de seb nem mutatkozott (a többiek pedig halkan tovább énekeltek).
Ekkor a pap egy kardot a tűzbe tett, és átforrósodásig ott tartotta, majd ilyen for-
mában az inge hasítékába dugta, és a saját testébe döfte, gondoltam, a köldökétől a
faráig. Mivel az utóbbi meztelen volt, hozzáérintettem az ujjamat, akkor ő kihúzta
a kardot és leült.”

Miután a sámán fölnyársalta magát, további különös dolgok történtek: vizet
forraltak s egy hokedliszerű ülőalkalmatosságot eszkábáltak össze. A folytatóla-
gos fejlemények:

(A sámán) „az ülőkéhez lépett, szabóülésben ráült, és hangosan énekelni vagy kur-
jongatni kezdett. Akkor a többiek fogtak egy kétszazsennyi4 hosszúságú vékony
rénszarvasbőr fonalat, azt a pap a nyakára hurkolta, és átbújtatta a bal válla
alatt, a fonal két végét pedig a mellette álló két ember kezébe adta. Azok együtt tar-
tották a fonal két végét. Ekkor a forró vizes üstöt a pap elé tették a négyszögletes
ülőkére. Az utóbbi mindezideig letakaratlanul állt. Ekkor a papot és az ülőkét egy
olyan nagy, bélés nélküli ruhadarabbal terítették le, amilyet az oroszok viselnek.
Akkor a fonáltartó két ember elkezdte összehúzni a fonalat, amíg teljesen össze
nem húzták. Akkor azt hallottam, hogy a pap előtt lévő üstbe beleesik valami.
Megkérdeztem a mellettem ülőtől, hogy mi esett a pap előtt lévő üstbe? Ő azt vála-
szolta, hogy a pap feje, a bal válla és karja, azaz, amelyeket az általam látott,
összehúzott fonál levágott. Ekkor felálltam, hogy meggyőződjek, így van-e vagy nem,
de visszafogtak, mondván, ha valaki ezt testi szemeivel meglátja, az meghal.”

Az angol szemtanú gyanakodott, de nem volt ideje gondolkodni, mert újabb
csodákat látott:

                                               

4 Egy szazseny [сажень] akkoriban 216 centiméter volt. Nagy Péter cár idején az angol mér-
tékegységekhez igazították, így egy szazseny egyenlő lett hét angol lábbal, vagyis 213,36
centiméterrel.
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„Ezután mindnyájan és sokszor azt kiáltották, hogy »ogao! ogao! ogao!« Miközben
ők így kiáltoztak, óbégattak, én észrevettem, hogy a papot takaró ruha alól, két he-
lyen valami emberi ujjhoz hasonló bújik elő. Nekem azt mondták, hogy ez nem a
pap ujja, mivel ő még halott, hanem amit látni véltem, az egy állat volt, de hogy mi-
lyen, azt nem tudták, vagy nem akarták megmondani nekem. Néztem a takarót,
ám azon nem látszott lyuk. Végezetül a pap felemelte a fejét a vállával és a karjá-
val együtt, és egész testtel a tűzhöz lépett. Íme, néhány óra alatt ezt láttam istentisz-
teletükből.”

A szöveget olvasva nyilván többeknek eszébe jutnak a manilai csodadokto-
rok. Egy időben a magyar sajtó is tele volt velük, könyvet írtak róluk, tévéripor-
tok mutatták, hogyan operálnak: csorog a vér, mindenféle gusztustalan dolgot
bányásznak ki a páciens belsejéből, de a beavatkozás után műtéti heg nem lát-
szik. Ma már nem titkolják, hogy ez átverés: a vért és a belsőséget ügyes kézzel
varázsolják a beteg testére. Úgy mondják, hogy a beteg látván a sikert, tehát a
kóros rész eltávolítását, erőt gyűjt és meggyógyul. Egyesek szerint ezek a csoda-
doktorok „műtét” közben energiát is átadnak a betegnek. Ezt hívják pszicho-
sebészetnek. Akinek ez hiányzik, olvashat róla az interneten. Én csak azért emlí-
tettem meg a szamojéd sámán tevékenysége kapcsán, hogy lássuk, ez a fajta
trükközés Eurázsiában többszáz éves hagyományokkal rendelkezik. Ereje abban
áll, hogy hisznek benne. A szamojédok is hitték, hogy a „pszichosámán” tőrt
döfött magába, később a forró vízbe pottyant a feje, majd a testét takaró ruhán
nem az ő ujjai jelentek meg, hanem valamiféle állatok. Talán pontosabb úgy
fogalmazni, hogy nem hittek benne, hanem belementek a játékba. Ezekkel a
praktikákkal a sámán azt kívánta elhitetni, hogy nemcsak a lelke, de a teste is a
másvilágon járt, a szertartás során ő ténylegesen meg is halt.

Az angol hajósok a hosszú tél után 1557. május 23-án indultak haza Holmo-
goriból. Június 22-én a Святой Нос [Szent Orr]-fok közelében, a Szent János-
sziget mellett horgonyoztak le. Este 16 lapp ember érkezett csónakon látogató-
ba. Éhesek voltak:

„Azt mondták, hogy ennivalót keresni indultak a sziklákhoz, de hozzátették, ha
nem találnak, akkor semmit sem esznek. Láttam, hogyan esznek éhes tehénhez ha-
sonló módon mindenféle sziklán élő gyomnövényt. Azt is láttam, hogyan eszik a
nyers madártojást a ki nem kelt fiókával együtt.”

A látogatók közül néhányan beszéltek oroszul. Ez tette lehetővé Stephen
Burrough számára, hogy egy lapp szójegyzéket állítson össze. Ez 67 szót, illetve
kifejezést tartalmaz, majd a tőszámneveket 1-től 20-ig és a tízeseket tovább 100-
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ig. Ez együtt majdnem 100 szó. A finnugristák a skót John Abercromby5 1895-
ben megjelent közleményéből ismerkedtek meg a szójegyzékkel. A néprajzi le-
írások iránt érzéketlen nyelvészeknek azonban nem volt hozzá szemük s fülük,
hogy értékeljék a hajósok beszámolóiban rejtező egyéb finomságokat. Nem is
foglalkoztak velük. Pedig legalább olyan jelentőségűek, mint a szójegyzék.

Irodalom

Abercromby, John 1895: The earliest list of Russian Lapp words. Suomalais-
Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Société Finno-Ougrienne XIII/2:
1–8.

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Ленинград,
1937.

Hakluyt, Richard 1589: The principall navigations, voiages and discoveries of the English
nation: made by Sea or over Land Made by Sea or Over Land to the Most Remote and
Farthest Distant Quarters of the Earth at Any Time within the Compasse of These
1500 Years. London.

(2011. december 9.)

                                               
5 Abercromby, John (1841–1924) skót régész.
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A finnugor világ a muszlim geográfusok műveiben

A finnugor népekről: lakóhelyükről, életükről, történelmükről figyelemre
méltó adatok őrződtek meg a múlt évszázadokból. Néhány forráscsoporttal (vi-
king sagák, angol utazók) már itt, a Rénhírekben is foglalkoztam. Most követ-
kezzék egy újabb rövid összefoglaló, ezúttal a muszlim geográfusokról és műve-
ik finnugor vonatkozásairól.

A muszlim földrajzi irodalom a 9. században bontakozott ki, az abbászida di-
nasztia 7. uralkodója, Al-Mámun (a nevezetes Hárún ar-Rasíd fia) idején (813−
833). Az abbászidák alatt a muszlim világ mind nagyobb területet foglalt el, Irak
és Perzsia területére is kiterjesztette hatalmát. A táguló világról szerzett új
információkat a földrajztudósok rendszerezték: olvasva-kiegészítve egymás mű-
veit, olykor maguk is útra kelve, vagy csak kifaggatva az utazókat, kereskedőket.

A muszlim földrajzi irodalomnak több központja alakult ki. Bagdad az egész
birodalom fővárosaként maga is tudományos központnak számított, de közvetí-
tő szerepet is betöltött a végeken kialakult másik két centrum: az Ibériai félszige-
ten, valamint a Közép-Ázsiában működő geográfusok között.

A muszlim világ kelet-európai kereskedelmi kapcsolatai a földrajzi irodalom
kibontakozásával egy időben jöttek létre, akkor alakultak ki útvonalai. A musz-
lim kereskedők legfontosabb célja értékes prémek felvásárlása volt. Az erdőöve-
zetben élő finnugor népeket a volgai vízi úton, vagy pedig a Volgától keletre ve-
zető szárazföldi útvonalon érték el. A délről érkező kereskedők és a finnugor
őslakók kereskedelmi ügyletei a 9. századtól a volgai bulgárok közvetítésével zaj-
lottak. A finnugor vonatkozású információkról a kereskedők a volgai bulgárok-
tól értesültek, majd hazatérve beszámoltak a hallottakról. Ily módon a hírek ter-
mészetesen erősen torzultak, mire lejegyezték őket.

A muszlim geográfia finnugor vonatkozású hírei a következő csoportokba
oszthatók:

1. Dzsajhání1 a burtászokról, valamint a víszúkról rendelkezett információk-
kal. Másolói, követői (pl. Ibn Ruszta,2 Gardízí,3 Maszúdí4) ezt az információcso-

                                               
1 Muhammad ibn Ahmad al-Dzsajhání (9. sz.–922 után) buharai tudós és államférfi. Kitáb

al-Maszálik va'l-Mamálik [Az utak és országok könyve] című, sajnos elveszett művéhez ke-
reskedők és utazók kikérdezésével gyűjtötte az adatokat.

2 Ibn Ruszta (10. sz. első fele) perzsa származású, arabul író geográfus. Kitáb al-alák an-na-
físza [Az értékes drágagyöngyök könyve] című művének 7. kötete maradt ránk.

3 Gardízí (?–1061) perzsa történetíró, ránk maradt művének címe Zayn al-ahbár [A legkivá-
lóbb tudósítások].
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portot szerkesztgették, alakítgatták. A burtász népnév mögött egyes kutatók va-
lamilyen ősmordvin csoportot sejtenek. A víszú népnév az orosz krónikák vesz
népnevével azonos, a mai vepsze népnév elődje, de a víszúk nem azonosak a
vepszékkel, csak annyi állítható róluk bizonyosan, hogy nevük erdőövezeti finn-
ugor népet vagy népeket jelöl.

2. Al-Balhí5 és művének feldolgozói (Al-Isztahrí6 és Ibn Haukal7) a burtá-
szokról és az al-artáníja népről hallottak. Utóbbi az erza-mordvin csoporttal
azonosítható.

3. Későbbi szerzőknél – mint Abu-Hámid al-Garnáti8 – az arú és júrá népről
is olvashatók információk. Az arú elnevezés kapcsolatba hozható az ar népnév-
vel (a csuvasok nevezték így az udmurtokat), míg a júrá az orosz krónikákban
olvasható Jugra, Jugria ország- és jugor népnévvel.

4. Ibn Battúta,9 a legnagyobb arab utazó a sötétség országáról ír. Ez az elne-
vezés más muszlim geográfosoknál is felbukkan, Júrá országával azonosítható.
Ibn Battúta Isztahríhoz és Ibn Haukalhoz hasonlóan beszámol a néma kereske-
delemről is.

                                                                                                                   
4 Ali ibn al-Huszajn al-Maszúdí (893/896–956) Bagdadban vagy Észak-Afrikában született, a

910-es és 940-es évek között több utazást tett a muszlim világban. Két műve maradt fönn,
az egyik a rövidített címével idézett Murúdzs ad-dahab [Aranymezők], a másik ennek kiegé-
szítése, a Kitáb at-tanbíh wa-l-isráf [A figyelmeztetés és a helyreigazítás könyve].

5 Abu Zajd al-Balhí (850–934) Balh városában született (ma Vazirabad, Afganisztán), a felte-
hetőleg térképeket is tartalmazó elveszett geográfiai művét Szuvar al-akálim [Az égövek tér-
képei], illetve Takvín al-buldán [Az országok bemutatása] címen emlegetik.

6 Abú Iszhák Ibráhim al-Isztahrí (?–957) Bagdadban és Szamarkandban élt, Kitáb al-Maszá-
lik va'l-Mamálik [Az utak és országok könyve] című művét 951–952 körül írhatta.

7 Ibn Haukal (?–978 után) 943–973 között bejárta az egész iszlám világot. Kitáb al-Maszálik
va'l-Mamálik [Az utak és országok könyve] című műve Isztahrí azonos című munkájának
kiegészített változata. Ismert még Kitáb szúrat al-ard [A Föld térképének a könyve] címen
is.

8 Abu Hámid al-Garnáti (1080?/1100?–1169/70) az iszlám világ egyik legnagyobb utazója,
járt Magyarországon és a volgai bulgároknál is. 1155-ben írta al-Murib an bad agáib al-Mag-
rib [Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámoló] című művét, 1162-ben
pedig ennek rövidített, csak a csodálatos eseményeket és furcsaságokat elbeszélő művét,
melynek címe Tuhfat al-albáb [A szívek ajándéka].

9 Ibn Battútta (1304–1368/69), a legnagyobb arab utazó három napig tartózkodott Volgai
Bulgária fővárosában, ekkor gyűjtötte a környező finnugor népekre vonatkozó informá-
cióit. Művének címe: Tuhfat an-nuzzár fi garáih al-amszár va-adzsáib al-aszfár [A városok ér-
dekességeiből és az utak csodáiból adott ajándék a szemlélődők számára].
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A burtászokra és az erza-mordvinokra vonatkozó adatok földrajzi-történeti
következtetések levonására is alkalmasak, míg az arú, júrá és víszú népről szóló
hírek tele vannak meseszerű, folklorisztikus elemekkel. Ezeknek is megvan a tu-
dományos értékük, csak éppen az említett finnugor népek történetének tanul-
mányozása során kevésbé használhatók.

A felsorolt finnugor vonatkozású hírek többsége olvasható magyarul:

Abu-Hámid útleírását O. B. Bolsakov és A. L. Mongajt közléséből ismerhetjük:
Abu-Hámid al-Garnáti utazása Kelet- és Közép-Európában 1131–1153. Budapest,
1985.

Ibn Battúta művéből Germanus Gyula válogatásában jelentek meg részletek: Ibn
Battúta zarándokútja és vándorlásai. Bev. és jegyz. Germanus Gyula, vál. Boga
István, ford. Boga István és Prileszky Csilla. [Rövidített, szerkesztett válto-
zat.] Budapest, 1964.

Kmoskó Mihály Ibn Ruszta, Isztahrí és Ibn Haukal műveiből fordított le egyes
részleteket: Mohamedán írók a steppe népeiről. Földrajzi irodalom I/1. Magyar
Őstörténeti Könyvtár 10. Budapest, 1997; I/2. Magyar Őstörténeti Könyvtár
13. Budapest, 2000. Mindkét kötetet Zimonyi István szerkesztette.

Simon Róbert Ibn Fadlán úti beszámolóját közölte: Ibn Fadlán. Beszámoló a volgai
bolgárok földjén tett utazásról. Budapest, 2007.

A muszlim geográfiai irodalom finnugor vonatkozású adatai összegyűjtve és
kommentálva: Klima László: Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor
nyelvű népek történetének korai forrásaiból. Budapest, 2016. 137–227.

(2009. március 13.)
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Az önmagán kísérletező finnugrista –
Gerhard Friedrich Müller esete az udmurt (votják) sámánnal

A 18. században Oroszország több nagy expedíciót szervezett frissen meg-
hódított tájainak és népeinek megismerésére. A 2. szibériai (kamcsatkai) expedí-
ció akadémiai részlegének tagjaként Gerhard Friedrich Müller1 1733–34 telén
Kazanyban írta a cseremiszek (marik), votjákok (udmurtok) és csuvasok min-
dennapi életéről és hitvilágáról szóló művét, melyhez egy nyolcnyelvű szójegy-
zéket is csatolt. A szójegyzék mordvin szavairól Maticsák Sándor írt elemző
munkát,2 a népleírásokat tartalmazó szöveg pedig Katona Erzsébet fordításá-
ban, Maticsák Sándor és Klima László tanulmányaival együtt jelent meg.3

Müller a modern néprajztudomány egyik megteremtője, de még ízig-vérig a
barokkos cikornyák és sallangok kedvelője. Művének címe: A kazanyi kor-
mányzóságban élő pogány népek, úgymint a cseremiszek, csuvasok és votjákok leírása, élő-
helyük, politikai berendezkedésük, testi és lelki adottságaik bemutatásával, milyen ruhát
hordanak, miből és mivel táplálkoznak, kereskedelmükről és foglalkozásukról, milyen
nyelven beszélnek, ügyességükről, tudásukról, a természeti és az általuk kitalált pogány
vallásukról, valamint valamennyi szertartásukról, erkölcseikről és szokásaikról, melléklet-
ben sok szó hét különböző nyelven, úgymint kazanyi tatár, cseremisz, csuvas, votják, mord-
vin, permi és zürjén és az Úrhoz imája, a Miatyánk cseremisz és csuvas nyelvű fordításá-
nak közlésével.

Müller és társai javarészt kazanyi tartózkodásuk idején, finnugor adatközlők
kifaggatásával szerezték nyelvi és néprajzi információikat. Néhány rövid kirán-
dulásuk alkalmával azonban személyes tapasztalataikkal egészíthették ki a nagy-
városban hallottakat. A kutatókat nagyon érdekelték az őslakos népek hiedelmei.
Müllernek végül egy votják sámánnal sikerült megismerkednie. Ez nem ment
könnyen, mivel a helyiek igyekeztek kérdezősködését elhárítani:

                                               
1 Gerhard Friedrich Müller (1705–1783) 1725-től Oroszországban élő német történész és

néprajztudós. 1732–1765 között kilenc kötetben publikálta történeti tanulmányait (Samm-
lung Russischer Geschichte [Az orosz történelem gyűjteménye]). Описание сибирских народов [A
szibériai népek leírása] című művének kézirata 1933-ig lappangott.

2 Maticsák Sándor: Gerhard Friedrich Müller és Johann Eberhard Fischer 18. századi szójegyzékei-
nek mordvin anyaga. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2016.

3 Katona Erzsébet – Klima László – Maticsák Sándor: Emberek és népek a Volga-vidéken. Ger-
hard Friedrich Müller a cseremiszekről, csuvasokról és votjákokról (1733). Studia Folkloristica et
Ethnographica 71. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2018.
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„Egy bizonyos votják faluban láthattam egy votják tonát [sámánt], és megfigyelhet-
tem varázslását. Noha más votjákoktól és a többi néptől is gyakran kérdezősköd-
tem az ilyen varázslókról, de mindig azt mondták nekem, hogy abban a faluban
nincsenek ilyen emberek, vagy hogy elmentek valahova, azonban kénytelen voltam
megparancsolni, hogy erőszakkal keressék meg a votják tonát. Ezek az emberek
nagyon félnek, nehogy tonáik vélt szentségét valami kétségessé tegye.”

Jó okuk volt az óvatosságra, mivel Müller nagy gyanakvással figyelte sámán-
jaik tevékenységét:

„Az említett tona a Szamaran-Pilginek nevezett nagy faluba való volt… Azt
mondta, hogy körülbelül hatvan éves. Sötétvörös szakálla volt, és a testvéreihez ké-
pest sokkal ravaszabb a tekintete. Ez alkalommal, amennyire csak tudtam, fontos
embernek mutattam magamat, nehogy rájöjjön, hogy csak beszélgetés vagy tudomá-
nyának kipuhatolása céljából hívattam.”

Az első próbatétel keretében a tudományos kutató azt szerette volna meg-
tudni, ki lopta el a poggyászát:

„Tulajdonképpen a következő okból hívattam: miközben az előző szálláshelyemről
a mostanira utaztam, eltűnt néhány holmim. Bár úgy gondoltam, hogy természetesen
a kocsisok lopták el a szánból, azonban azt szerettem volna, hogy nevezze meg a
tolvajt, hogy visszakaphassam a holmijaimat. Ezért a varázsló kért tőlem egy kevés
tubákot, azt a bal tenyerébe vette, és ujjaival körbesúrolgatta, azután jobb kezének
ujjaival is, egy kicsit nagyobbítva a kört. Úgy tűnt, hogy ezenközben le nem véve
szemét, mereven nézte a tubákot, majd feltételezhetően azért, hogy a kocsisokat men-
tesítse a felfedezett lopás gyanúja alól, azt mondta, hogy az a holmi az előző faluban
felejtődött, ahol új fogatokat fogadtunk, és a gazda, akinél éjszakai szállást vet-
tünk, nagyon sajnálja, és azt szeretné, hogy a holmit elvigyék.”

Müller rosszindulata kitűnik abból is, hogy nemcsak a kocsisokat gyanúsítja
lopással, hanem a sámánról is feltételezi, hogy összejátszik a tolvajokkal. Ezután
újabb próbát tett a varázslóval:

„…még egyszer próbára akartam tenni ennek a látnoknak a tudományát, és azt
mondtam, hogy kegyetlen szúrást érzek, és szeretném tudni, mivel gyógyulhatnék ki
belőle.”

A sámán igyekezett elhárítani a felkérést, és a szomszéd tatár falu mohame-
dán papját ajánlotta maga helyett. Ezt Müller személyes sértésnek vette:
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„Ez a varázsló vagy tona talán azt gondolta, hogy én mint hitetlen nem vagyok mél-
tó az ő segítségére, vagy talán félt a maga gyógyszereivel gyógyítani engem, nehogy
azok hatástalansága esetén megbüntessék…”

Végül, a kutató erőszakosságát látva, a sámán nem mert tovább ellenkezni.
Következzék tehát a gyógyító szertartás leírása:

„Ettől függetlenül mindent megpróbáltam, és hízelgéssel meg erőszakosan is próbál-
tam rávenni, bizonygatván, hogy csakis benne reménykedem, míg csak nem kért egy
kupa bort. Amint odaadták neki a kupa bort, megkérdezte a nevemet. Nem az
igazi nevemet mondtam meg neki, hanem ami éppen eszembe jutott. Ő ezt elhitte, fo-
gott egy kést, és egy bizonyos ideig kevergette a bort a kupában, belebámult, és vala-
mit érthetetlenül mormolt. Ezután innom adott a kupából, mintha az valami orvos-
ság lenne. Csakhogy én nem tudtam rászánni magam, hogy megigyam azt a bort, in-
kább megkértem, hogy ő igya meg helyettem, amit ő szívesen meg is tett, biztatott,
hogy ez nem számít, és a fájdalom pár óra múlva megszűnik.”

A leírást végül Müller azzal zárja, hogy véleménye szerint ez az egész egy
nagy csalás.

Vajon mit mondott volna, ha megissza a bort is? Lehet, hogy egyszerre ki-
gyógyult volna összes nem létező bajából is…

(2009. május 22.)
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A komi–lív nyelvrokonságról és a sátáni játékmedvéről
Finnugor morzsák Evert Isbrand Ides úti jelentéséből

Evert (Eberhard) Isbrand Ides 1660-ban született az Elba torkolatának köze-
lében fekvő Glückstadt városában, a közös német–dán irányítású Schleswig-
Holsteinben. Valószínűleg holland származású volt. 1677-től orosz kereskedel-
mi ügyletekkel foglalkozott. 1687-től bizonyosan Oroszországban élt, Moszkvá-
ban háza és birtoka volt. Hollandiában is járt, ahol kapcsolatba került Nicolaes
Witsennel, az amszterdami polgármesterrel, híres hajóépítővel, kereskedővel és
utazóval. Megismerkedésük talán Witsen feleségének családja révén történhetett,
mivel Catharina de Hochepiede rokonsága is érdekelt volt a balti-tengeri és
moszkvai kereskedelemben. Witsen barátjának nevezi Idest, akinek úti jelentését
ő szerkesztette meg és készítette elő a kiadásra. Kapcsolatukat akár a Hollandiá-
ba látogató orosz uralkodó, Nagy Péter cár is egyengethette, aki mindkettőjüket
ismerte.

I. Péter Moszkvában szeretett külföldi barátai társaságában mulatozni. 1691
márciusában például skót származású tábornoka, Patrick Gordon társaságában
Idesnél ebédeltek. Feljegyzésekből tudjuk, hogy a cár és a holland kereskedő kü-
lönböző fogadásokon is találkoztak. Az ilyen alkalmakat felhasználva tisztázhat-
ták közös érdekeiket: Isbrand Ides kereskedelmi ügyletei intézésére Kínába sze-
retett volna utazni, a cár pedig diplomáciai küldöttséget kívánt ugyanoda me-
neszteni. Így aztán a holland üzletember az orosz állam követeként indult Kíná-
ba, 1692-ben.

A hosszú úton Ides útitársa volt Adam Brand lübecki kereskedő is. Mindket-
ten naplót vezettek. A hamarosan kinyomtatott beszámolók nagy érdeklődést
keltettek Európában. Nicolaes Witsen a Noord en Oost Tartarye [Észak- és Kelet-
Tatária] című munkája második, bővített kiadásába (Amszterdam, 1705) jelentős
részeket emelt át Idestől. Ez a mű annyira ismertté vált, hogy miatta majdnem
feledésbe merült az oroszországi utazásról beszámoló két eredeti jelentés.

Ides és Brand a zürjén és obi-ugor területeken át haladt Kína felé. Álljon itt
két elgondolkodtató apróság Ides beszámolójából! Az első a komi–lív (vagy
talán komi–észt?) nyelvrokonság felismeréséről számol be:

„Megérkezés a zürjének földjére, avagy Voloszty-Uzsgába. Onnan [Szolvicse-
godszkból] április elsején jöttem el, és még aznap megérkeztem a zürjének földjére,
vagyis Voloszty-Uzsgába. Az emberek itt olyan nyelven beszélnek, amelyben semmi
közös nincs a moszkvaival, inkább Lívland német nyelvéhez áll közel; egy-két útitár-
sam, akik ismerték ezt a nyelvet, sokat megértettek a helyi nyelvjárásból.”
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A második hír az óraszerkezettel működő játékmedve által kiváltott rémület-
ről szól:

„Az osztják bálványok neve és a nürnbergi játékkal kapcsolatos epizód. Isteneiket
sátánnak nevezik, és igazat szólva, joggal nevezik úgy. Egyszer néhány osztják jött
fel hozzám a hajóra, halat hoztak, hogy eladják. Egyik szolgámnak volt egy nürn-
bergi játékszerkezete, egy felhúzható medve. Ha felhúzták, a medve dobolt, ingatta
a fejét és kimeresztette a szemét. Felhúzták, hogy elkezdjen játszani. Amint ezt az
osztjákok meglátták, azonnal elvégezték a minden hívő számára kötelező szertartá-
sokat, teljes lendülettel táncra perdültek a (medve) tiszteletére, a fejüket ingatták,
fütyültek és sziszegtek. Minden kétséget kizáróan igazi sátánnak tekintették a já-
tékot, és azt mondták: »A mi sátánjaink ehhez képest micsodák? Ha nekünk
ilyen sátánunk lenne, teleaggatnánk coboly- és feketeróka-prémmel.« Azt is megkér-
dezték, nem adnánk-e el nekik ezt a tárgyat, de én azt mondtam (a szolgáimnak):
tegyék el, hogy ne adjunk alkalmat a további bálványimádásra.”

Irodalom

Brand, Adam 1698: Beschreibung der Chinesischen Reise welche vermittelst Einer Zari-
schen Gesandschaft durch Dero Ambassadeur, Herrn, Isbrand; Anno 1693, 1694 von
Moskau, ueber gross Ustiga, Siberien Dauren und durch die Mongolischen Tartarey
verrichtet worden. Hamburg.

Isbrand Ides, Eberhard 1704: Dreyjährige Reise nach China, von Moscau ab zu Lande
durch gross Ustiga, Siriania, Permia, Sibirien, Daour und die grosse Tartarey; gethan
durch den moscovitischen Abgesandten Herrn E. Yssbrants Jdes. Amsterdam.

(2010. április 23.)
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Baráthosi szittya útjai

Baráthosi-Balogh Benedek székely világutazó bejárta Eurázsiát Japántól Finn-
országig. Mindenhol rokonokat keresett és talált. Távol-keleti útjairól értékes
nyelvi és néprajzi anyagot hozott haza. Ismeretterjesztő könyveit a Turáni Társa-
ság és a Turán Szövetség logójával adta ki. Vajon dilettáns bajkeverő vagy mély
tudással rendelkező ismeretterjesztő pedagógus volt?

Balogh Benedek 1870. április 4-én született Lécfalván, Háromszék vármegyé-
ben. Családja a szomszédos Barátosból származott el, így mindkét falu büszke
lehet nagy szülöttére. Iskoláit Székelykeresztúron, Nagyenyeden és Kolozsvárott
végezte. Példaképe Kőrösi Csoma Sándor volt, az ő tudós felfedező életét sze-
rette volna követni és újra leélni.

1903-ban Baráthosi-Balogh a Távol-Keletre indult. Őstörténeti expedícióját
székely ravaszságával a világ túlsó felén kezdte: keletről nyugat felé haladva pró-
bált az ősmagyarok nyomára bukkanni. Először Japánba utazott.

Japánban, Koreában és az Amur folyó mellékén

Japán megismerése után Baráthosi-Balogh Benedek átkelt a tengeren, hogy
megkezdje hosszú vándorlását hazafelé. Vlagyivosztoki tartózkodása idején ki-
tört az orosz–japán háború, majd 1905-ben az orosz forradalom. Az előbbi
gyors hazatérésre késztette, a forradalom pedig egy ideig megakadályozta, hogy
visszatérhessen keletre.

1907-ban utazott ismét a Távol-Keletre: ekkor Vlagyivosztokból egy csem-
pész hajóján Koreába is átjutott. 1908-ban pedig az Amur mellékén az őslakos
népek és nyelvek tanulmányozásába kezdett. A Keleti Szemlé-ben 1909-ben meg-
jelent beszámolójából értesülhetünk hazahozott több száz darabos néprajzi
gyűjteményéről és nyelvi feljegyzéseiről, valamint útjának nehézségeiről (beteg-
ség, a helyiekkel való kapcsolatfelvétel problémái stb. – Baráthosi 1909).

Következő távol-keleti útjára 1909-ben indult, ez az expedíciója azonban
hastífusza miatt igen rövidre sikerült. 1914-ben ismét Japánba utazott. Onnan az
Amur vidékére indult, de a világháború kitörése miatt az orosz hatóságok hadi-
fogolyként őrizetbe vették. Sikerült ugyan hazatérnie, de az ekkor gyűjtött nép-
rajzi anyaga Szibériában maradt.

A tudós utódok Baráthosi munkásságából leginkább távol-keleti expedícióit
értékelik. Kiemelik, hogy jó megfigyelő volt, kiváló rajzokat készített, nyelvi
anyaggyűjtése is jól használható. Első tudományos értékelője Diószegi Vilmos
volt (Diószegi 1947), később pedig Hoppál Mihály készített róla filmet (Távoli
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utakon, 1996–97). Hoppál Mihály ugyanezzel a címmel válogatást is publikált
Baráthosi-Balogh feljegyzéseiből (Hoppál 1996), valamint sámánkutatásait is
összefoglalta (Hoppál 1996–2002). Koreai utazásával Csoma Mózes foglalko-
zott (Csoma 2009).

Habár Baráthosi azért indult útnak, hogy a magyarok őstörténetét kutassa, de
utazásairól semmiféle erre vonatkozó tudományos közleményt nem publikált.
Írt azonban útirajzot Japánról Dai Nippon. Kelet csodái (1906) címmel, majd a
könyv népszerűségére építve megjelent a Séta a világ körül (1907) című, képekkel
bőven ellátott ismeretterjesztő műve és a Három székely diák kalandos utazása a
föld körül (1907) című ifjúsági regénye. E művek elárulják, hogy nem az elmélyült
adatgyűjtő és feldolgozó tudós, hanem „a jóságos tanító bácsi mesét mond a
gyerekeknek” jellegű szerep állt közelebb egyéniségéhez.

Baráthosi finnugor útjai

Távol-keleti utazásai közben a nyughatatlan Baráthosi-Balogh Benedek meg-
fordult a finnugoroknál is. Egy rövid hivatalos jelentésben ugyan összefoglalta
tudományos programját, de kalandjairól, megfigyeléseiről csak évtizedekkel ké-
sőbb számolt be turáni könyvsorozata 4. és 15. kötetében. E sorozatra még
visszatérünk, most azonban nézzük, hol, merre járt a szerző. Áttekintésünket se-
gíti Ruttkay-Miklián Eszter tanulmánya (Ruttkay 1999).

A Szuomi – Eszti (Finn-eszt testvérföldön) című, 1931-ben megjelent kötet unor-
todox helyesírásával hívja fel magára a figyelmet. Ez a lendület a belső oldalakon
is tart. Talán Baráthosi-Balogh népnevelő szándékából ered a finn és észt
személy- és földrajzi nevek átírásának egyedi módszere.

A könyv személyes hangú bevezetőjéből megtudjuk, hogy a szerző még diák
korában több kerékpártúrán járt Európában (aha, a Három székely diák kalandos
utazása…), s harmadik útja alkalmával megcélozta Skandináviát. Németország-
ból hajó vitte északra, útlevél nélkül azonban nem engedték partra szállni. Végül
Tornióban a sors elé vetette a hajóra szálló Antti Jalavát1 (magyar barátainak csak
Jalava Antal, lásd Szinnyei 1916), aki a segítségére sietett.

Az érkezés, valamint a Riga és Danzig érintésével történt szintén kalandos
hazatérés leírása között arról azonban semmit sem tudunk meg a szerzőtől,
hogy mit is csinált, merre járt Finnországban. Végre elárulja, hogy tízegynéhány
év múlva ismét megfordult Finnországban. A karélek földjén című fejezet elején
azt írja, hogy második finn utazása 1908 áprilisában kezdődött. Az első tehát
                                               
1 Antti Jalava (1846–1909) tanár, újságíró, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, a finn–

magyar kulturális kapcsolatok kezdeményezője, 1881–1903 között ötször járt Magyarorszá-
gon.
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még a múlt-múlt században történt. Második finn útja valójában csak egy kis ki-
ruccanás volt útban Vlagyivosztok felé. Olyan kicsi, hogy hivatalos úti beszámo-
lójában nem is említette: „A székesfőváros tanácsától nyert szabadságom felhaszná-
lásával 1908. évi április hó legelején keltem útamra. Előbb Szentpétervárra mentem… In-
nen egyenesen Vladivosztokba utaztam…”

Baráthosi: Szuomi – Eszti. Budapest, 1931.

Útja azonban nem volt annyira egyenes. A karéliai kitérőre április végén in-
dult Szentpétervárról finn és zürjén (komi) tanító kollégájával (Szuomi – Eszti,
11–12). Hogy honnan az ismeretség, nem tudjuk. Előbb a Ladoga-tavon hajó-
káztak, majd Szortavalából2 Joensuuba vonatoztak. Finn útitársának rokonságát

                                               
2 Szortavala (or. Сортавала) az Oroszországhoz tartozó Karjalai Köztársaságban található,

1918-ig Szerdoboľ [Сердоболь] volt a neve.
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végiglátogatva Joensuuból még északabbra utaztak, egészen a Nurmes városkán
túli Ylikylä faluig.

Az utazás eseményei közé illesztve Baráthosi-Balogh ismerteti a finnek élet-
módját, szokásait, ír a füstös házról, a szaunáról, a húsvéti szokásokról és az es-
küvőről is. Leírásaiban Ahlquist3 és Topelius4 műveit is felhasználja. A kötet to-
vábbi fejezetében a finn történelem főbb eseményeit is összefoglalja. Ez a köny-
ve és a turáni sorozatában megjelent más kötetei is jelentős, habár egyenetlen
színvonalú olvasottságról árulkodnak. Sajnos, rendszerint nem nevezi meg pon-
tosan forrásait.

Baráthosi-Balogh itt-ott hiányos ismereteit mutatja, hogy a finnekkel és ész-
tekkel foglalkozó 160 oldalas könyvében csak 32 oldal jut az észteknek. Ez a rö-
vid leírás az ország földrajzi-gazdasági jellemzését tartalmazza, néhány történeti
adattal vegyítve, s röviden szól a finn és észt nyelv hasonlóságáról is.

Baráthosi-Balogh Benedek másik finnugor könyve szintén 1931-ben jelent
meg, Kisebb finnugor véreink címmel. Kilenc fejezetéből hét egy-egy finnugor né-
pet ismertet, a nyolcadik a szamojédokról szól, az utolsó pedig a finnugorok ősi
hitvilágával foglalkozik. A fejezetek nem egyforma terjedelműek, aszerint, hogy
a szerzőnek mennyi információ állt rendelkezésére.

Nagyon rövidek a cseremiszekről (marikról) és a votjákokról (udmurtokról)
szóló részek (82–84, 85–87). Tartalmilag sem nyújtanak többet, mint a lexiko-
nok szócikkei. Másutt viszont nem a terjedelemmel, hanem az arányokkal van
baj: a lappokról szóló ismertető kizárólag Báthori Ferenc úti beszámolóin alapul,
a mordvin fejezet pedig csak a házassági szokásokat ismerteti.

A zürjén és a szamojéd fejezet tartalmazza Baráthosi-Balogh Benedek har-
madik finnugorföldi utazásának leírását. Ugyanakkor járt a zürjéneknél (komik-
nál), amikor Fokos-Fusch Dávid.5 Az 1911-ben, távol-keleti útjai között lebo-
nyolított finnugor kiruccanásáról a maga idejében csak egy jelentésben adott hírt
a Keleti Szemlé-ben (Baráthosi 1911/12). Ebben beszámolt arról, hogy 1911. jú-
lius 5-én kezdett expedíciója során vonattal, többször átszállva jutott el Kot-
laszba, a Vicsegda folyó torkolatához. Ezután hajón haladt tovább Uszty-Szi-
szolszkba (ma Sziktivkar, a Komi Köztársaság fővárosa).

Két hétig tartózkodott a városban, majd újból hajóra szállt – elindult vissza-
felé, de csak Jarenszkig, ahonnan szekérrel indult a Mezeny és a Vaska folyók vi-

                                               
3 August Ahlqvist (1826–1889) finn nyelvész, költő. Tanulmányúton járt több finnugor nép-

nél, 1863-tól a finn nyelv és irodalom professzora volt a Helsinki Egyetemen.
4 Zacharias (Sakari) Topelius (1818–1898) svéd anyanyelvű finn költő, újságíró, történész.
5 Fokos-Fuchs Dávid Rafael (1884–1977) a két világháború között középiskolai tanári mun-

kája mellett vált a finnugor nyelvek és népek kiemelkedő kutatójává.
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dékére. Az utazása során érintett településeket és postaállomásokat jelentésében
pontosan megnevezi, egymás közti távolságukat is rögzíti. Szeretett volna sza-
mojédokkal is találkozni, ezért hajót bérelt és kihajózott a tengerre. Az ismer-
tebb táborozóhelyeken kikötve próbált a szamojédok nyomába jutni – olykor si-
kerrel. Végül Arhangelszkbe hajózva, onnan vasúton tért haza.

Baráthosi-Balogh Benedek sok értékes tárgyat, például egy szamojéd sátrat és
különféle használati eszközöket vásárolt. Nyelvi anyaggyűjtést is végzett: szósze-
detet állított össze, meséket jegyzett le. A Néprajzi Múzeum gyűjteményei című kö-
tetben ez olvasható:

„Jelentős finnugor gyűjtés kapcsolódik Barátosi Balogh Benedek, a kiemelkedő
mandzsu-tunguz kutató nevéhez is. 1912-ben több mint hétszáz zürjén és európai
nyenyec tárgyat hozott haza egy északkelet-európai expedíciója eredményeként a mú-
zeumba (…). Ezeknek közel fele nyenyec anyag a Kanin-félszigetről, melyek között
sok értékes rénszarvasprémből készült tárgy, pl. sátortakaró, csizma, bunda szere-
pel egyéb viseletdarabok és használati tárgyak mellett. Gyűjtött halászati és vadá-
szati eszközöket is, de figyelme kiterjedt a hitvilág tárgyi emlékeire is. Igen értéke-
sek gyerekjátékai, melyek nagy részét, a többi finnugor gyerekjátékkal együtt a
Sport Múzeum finnugor játékkiállításán, majd Kecskeméten a Szórakaténusz Já-
ték Múzeumban láthatta a közönség 1996-ban és 1997-ben. Barátosi nyenyec
gyűjtése gyakorlatilag publikálatlan…

Ugyancsak Barátosi Balogh Benedek 1912-es oroszországi útjának köszönhetjük a
Néprajzi Múzeum kiváló zürjén anyagát is. A zürjének a Kanin-félszigethez kö-
zel, az Észak-Urál európai oldalán élnek, akik a nyenyecekhez hasonlóan szintén
rénszarvasokat tartottak, és a halászat, vadászat náluk sokáig megőrizte a régen
uralkodóvá váló földművelés ellenére is a jelentős szerepét. Tudatos gyűjtés a zürjé-
neknél Barátosi előtt nem volt, ezért az általa gyűjtött tárgyegyüttes valóban hiány-
pótlónak tekinthető. Gyűjtése kiterjedt a zürjének életének csaknem minden terüle-
tére, hiszen a halászati és vadászati eszközök mellett viseletdarabokat, szőtteseket,
ékszereket, használati tárgyakat, edényeket, játékokat és kultikus tárgyakat is
gyűjtött. A tárgyegyüttes értékét növeli a pontos helymeghatározás és a használatu-
kat reprezentáló sok fénykép, melyeket ugyancsak Barátosi készített.” (Európa-
gyűjtemény 2000: 452. Kiegészítésül: szerzőnk általában Baráthosi néven
jegyezte műveit, a zürjéneknél és a szamojédoknál nem 1912-ben, hanem
1911-ben járt.)

A Kisebb finnugor véreink című könyv zürjénekről szóló fejezete a húsz évvel
korábbi hivatalos jelentést egyrészt az utazás kalandos részleteinek leírásával
egészíti ki, másrészt pedig olvashatunk egy-két lejegyzett mesét is. Baráthosi-Ba-



TUDÓSOK ÉS UTAZÓK A FINNUGOR ÉS SZAMOJÉD NÉPEKNÉL

38

logh Benedek leírja azt is, hogyan történik a zürjének eloroszosítása, hogyan gá-
tolják az orosz hatóságok az anyanyelv oktatását.

A szamojéd fejezet az 1911-es expedíció további eseményeit meséli el: egy vi-
lágvégi báli mulatságot, valamint a szamojédok keresését, vagyis inkább üldözé-
sét – szegény őslakók ugyanis azt hitték, hogy az orosz adószedők keresik őket,
azért tűntek el megszokott lakóhelyeikről. Baráthosi-Balogh beszámol arról is,
hogy a Kanyin-félszigeti tundrán nemcsak szamojédok, hanem zürjének is élnek,
akik egy marhavész elől menekültek oda a Pecsora folyó mellékéről.

Baráthosi turáni könyvei és turáni világszemlélete

A turáni könyvek közül a finnugor köteteket már idéztük, egyes részeit is-
mertettük. Forrásaink szerint Baráthosi-Balogh a sorozatot 24 kötetesre tervez-
te. A könyvek kis terjedelműek voltak, a szerző magánkiadásában jelentek meg.
1928–1932 között igen rövid idő alatt elkészült 16 kötet, a 17. azonban csak
1937-ben, a 18. pedig 1942-ben jelent meg.

A megjelent kötetek:
 1. Turáni regék és mondák a világ teremtéséről. Bp. 1928.
 2. Bolyongások a mandsur népek között. Bp. 1930.
 3. Khina lelke. Bp. 1930.
 4. Szuomi – Eszti (finn–észt testvérföldön). Bp. 1931.
 5. Vázlatok török testvéreink történetéből. Bp. 1928.
 6. Japánföldi bolyongások. Bp. 1928.
 7. Szumirok, szittyák, ősturánok. Bp. 1929.
 8. Korea, a hajnalpír országa. Bp. 1929.
 9. Khinai vizeken. Bp. 1930.
10. Japán, a felkelő nap országa. Bp. 1930.
11. Mongolok – burjátok. Bp. 1930.
12. A hunok három világbirodalma. Bp. 1930.
13. Déli turánok (Indiák, Tibet, Elő-Ázsia). Bp. 1930.
14. Hun utódok, elpusztult hunos véreink. Bp. 1931.
15. Kisebb finn-ugor véreink. Bp. 1931.
16. Baskirok, tatárok. Bp. 1932.
17. A magyar nemzet igaz történelme. III. rész: a magyarság kigyilkolása

a Habsburgok alatt. Bp. 1937.
18. Kisebb törökös véreink. Bolgárok. Bp. 1942.
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A könyvekből kirajzolódik Baráthosi-Balogh Benedek őstörténeti koncepció-
ja. Nyitott volt minden tudományos információra, ámde naivan, nyelvészeti is-
meretek nélkül közelített a finnugor nyelvrokonsághoz. Naivan, de nem ellensé-
gesen. A következőt írja: „Én is, mi tagadás benne, ingadoztam az akkor harcban álló
török és finn rokonság hirdetőinek vitája miatt s igyekeztem nyitott szemmel járni.”

Szemét annyira nyitva tartotta, hogy elé került egy „finn falusi gyermek cédu-
lácskája” a következő szöveggel:

Finnugor hal a finnugor vízben

Ezek szerint a szinte minden olvasó magyar által ismert, a sajtóban is sokat
idézett példamondat a víz alatt úszkáló halacskáról Baráthosi-Baloghtól szárma-
zik. Ez jól szemlélteti a turáni könyvek hatását.

A szerző által gyerekeknek írt művek felnőttek sokasága számára is alapve-
tően új információkat tartalmaztak a magyar nyelv rokonságáról és a magyarság
származásáról. Az olvasóközönség sok újat tudhatott meg a „szumirokról”,
szittyákról, hunokról, bolgárokról és „egyéb ősturánokról”. Baráthosi-Balogh
nem járt ezeknél a népeknél, újszerűnek tűnő információi a szakirodalomban év-
tizedek óta ismertek voltak. Könyveiben közérthetően ismertette azoknak a né-
peknek a történetét, amelyeket tudósok és tudatlanok kapcsolatba hoztak a ma-
gyarokkal.

Ezen őstörténeti kapcsolatok közül az információk hiánya miatt sok mind-
máig homályos, tudományosan értelmezhetetlen. Honfoglaláskori szerzők neve-
zik a magyarokat türköknek, baskíroknak, a 12–13. századbeli magyar krónikák
a hun–magyar rokonságról írnak, a magyarok külső elnevezése az onogur nép-
névből származik stb. Ezen adatokból kiindulva Baráthosi-Balogh Benedek
Finnországtól Vlagyivosztokig mindenkit a magyarok rokonának tekintett. Ez a
turanizmusnak az ártatlan, ősi változata. Az a változata, amelyik Zempléni Ár-
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pád verseiben jelentkezett először, s amelyikben helye volt a finnugor népeknek
is. Baráthosi-Balogh mélyen együttérzett az elnyomott népekkel, köztük finn-
ugor népekkel is, de nem hirdette azt a turanista fantazmagóriát, hogy ezeknek a
népeknek a magyarság vezetése alatt kellene egyesülniük.

Életének utolsó évtizedében azonban nézetei némileg radikalizálódtak. Né-
metellenességét ugyan már 1931-ben, a Kisebb finnugor véreink című könyve utol-
só fejezetében kifejtette (144–145), de igazán csak 1937-ben engedte szabadjára
érzelmeit, midőn „a magyarság kigyilkolása a Habsburgok alatt” címen jelentette
meg könyvét.

A turáni könyvek utóélete

Baráthosi turáni könyvei tehát túlnyomórészt politikamentesek és hasznos
információkat tartalmaznak. A könyveknek azonban megvan a maguk sorsa…

Baráthosi-Balogh Benedek turáni könyveinek utóéletét talán legjobban az a
szerzői módszer befolyásolta, amely az idézett adatok forrását nem jelölte meg
pontosan. Így aztán ezek a könyvek mint valamiféle sehol másutt nem olvasha-
tó, elhallgatott, titkolt igazság hordozói jelentek meg egyesek ábrándos világné-
zetében. Először a hunokról és a gonosz Habsburgokról szóló könyveket adták
ki újra az argentínai magyarok (A hunok három világbirodalma, Elpusztult hunos vé-
reink, Magyarirtó Habsburgok. Buenos Aires, 1974, 1976, 1976). A rendszerváltás
után pedig Magyarországon is újranyomták a hun könyveket, meg természetesen
a szumír–szittyát is. Pedig Baráthosi semmi újat nem írt bennük, és az első ki-
adás óta eltelt 80 év tovább avította műveit.

Iskola a belvárosban

Baráthosi-Balogh Benedek tanító volt, a nyári szünetekben vagy rendkívüli
szabadsága idején indult távoli útjaira. Vezetői megbízatása után már nem vállal-
kozott expedíciókra, s úti élményeit is csak töredékesen dolgozta fel turáni
könyveiben. 1917-től igazgatta a VII. kerületi Peterdy és Hernád utca sarkán álló
polgári leányiskolát. Az épület ma üresen áll.

Baráthosi-Balogh Benedek 1945. február 3-án hunyt el.
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Middendorff a szamojédoknál

Észak népeinek megismerésében és az északi hajózási útvonal felderítésében
nagy szerepük volt az orosz tudósoknak. Akik főleg németek vagy észtek voltak.
Esetleg mindkettő – lásd Middendorff.

Napjaink szomorú szenzációja, a világ végének kezdete a globális felmelege-
dés. Mielőtt azonban végleg kihalna az emberiség, néhányan még szeretnének
nagyot kaszálni: az Északi-Jeges-tenger olvadása miatt megnyílhat az északi ha-
józó út, Nyugat-Európa és Észak-Amerika között felgyorsulhat a tengeri közle-
kedés. Ez rendkívüli haszonnal kecsegtet.

Az északi útvonal keresése, a kereskedelmi profit reménye hajtotta az angol
felfedezőket Novaja Zemlja partjaihoz és az Ob torkolatához a 16. században.
A 18. században Szibériai feltérképezésére, természeti és ásványkincseinek meg-
ismerésére az orosz állam szervezett expedíciókat.

Szibéria hatalmas, megismerésére egy évszázad kevés volt. A 19. században is
bőven akadt még felfedezni való. Az orosz tudományos akadémia nemcsak a sa-
ját kutatóit, hanem a messziről jött kóbor vándorokat is támogatta. Így kapott
pénzt Reguly Antal1 is, hogy nyelvi megfigyelései közben térképet készítsen az
általa fölkeresett vidékekről.

Oroszország 19. századi felfedezői közül az egyik legkiválóbb Alexander
Theodor von Middendorff volt. Tevékenysége annyira kiemelkedő, hogy a világ
100 legnagyobb felfedezője között tartják számon.

Felmenők

A Russia and the Pacific/Россия и АТР című tudományos folyóiratban A. I.
Petrov írt hatoldalas életrajzot Middendorffról, a nagy „orosz” tudósról. A szer-
ző csupán lábjegyzetben említi, hogy a Brockhaus and Efron enciklopédia szerint
Alexander Middendorff édesapja lívlandi földbirtokos volt. Ennél alaposabban
is utánanézhetett volna a kérdésnek.

A balti német földbirtokos apa rendben van, habár már ezen az alapon is té-
ves Alexander Middendorffot orosznak nevezni, de az észt Wikipédia szerint
édesanyja, Sophia Johanson sem volt orosz, sőt még német sem, annál inkább
észt.

                                               
1 Reguly Antal (1819–1858) a vogulok és az osztjákok körében 1843–46 között végzett nyel-

vi anyaggyűjtése során az orosz akadémia megbízásából megrajzolta az Észak-Urál első
részletes térképét, rajta közel 500 földrajzi névvel.
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A felfedező Middendorff 1815. augusztus 6-án született, Szentpétervárott, az
orosz fővárosban vagy a család birtokán – a lexikonok kétféleképpen tudják. A
bizonytalan adatok között Erki Tammiksaar tett rendet. Napjainkban ő az észt
és balti német felfedezők életének és munkásságának legjobb ismerője. Publikált
egy orosz nyelvű életrajzot is Middendorffról (N. G. Szuhovával közösen), a
Polar Record című folyóiratban pedig angolul foglalta össze a legfontosabb
tudnivalókat.

A Szentpétervárott járt szamojédok (E. Ivanszon rajza)

Így születnek a balti németek

Alexander Middendorff édesapja Szentpétervárott egy tanárképző intézet
igazgatója volt. Édesanyja, Sophie Johanson egy balti német földbirtokos és egy
észt parasztlány gyermekeként jött a világra. A nagy felfedező tehát csak negyed-
részben észt származású.

Úgy tűnik, a német földbirtokos elit nagy kedvvel szűrte össze a levet udvar-
házának nőnemű személyzetével és a birtokot művelő parasztok leánykáival, így
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adván rendkívül tehetséges embereket az orosz hazának. A festő, Nyikolaj Re-
rih2 édesapja is egy német báró és egy szobalány gyermeke volt…

A laza erkölcsöket azonban az orosz közvélemény elítélte: Alexander Mid-
dendorff világra jövetelekor szülei nem voltak összeházasodva. Ezért az édes-
anya a gyermekével kilenc évig a falusi birtokon élt, Pööraverében, távol a nagy
tekintélyű szentpétervári iskolaigazgató apától… Innen a lexikonok bizonytalan-
sága Alexander Middendorff születési helyét illetően. Amikor a gyermeket isko-
lába kellett adni, a szülők összeházasodtak.

A tanulás erdejében

A leendő felfedezőt már gyermekkorától vonzotta a természet. Apjával sétál-
gatott az erdőben, s közben nyilván okosakat kérdezett a virágokról, mókusok-
ról és más effélékről. 10 éves korában, felnőtté válása jelképeként komplett va-
dászöltözéket kapott ajándékba. Később azonban szakítani kényszerült az erdei
életmóddal, előbb gimnáziumban, majd az apja által igazgatott pedagógiai inté-
zetben folytatta tanulmányait.

1832-ben iratkozott be a tartui (akkor: derpti vagy dorpati) egyetemre. 1837-
ben fejezte be orvosi tanulmányait. Ezután két évig különféle más egyetemeken
(Berlin, Bécs, Heidelberg, Wroclaw – akkor: Breslau) képezte tovább magát.

Tanulmányútjáról hazatérve a kijevi egyetem zoológiai tanszékén kapott ál-
lást. Ezt Karl Ernst von Baer,3 egy másik balti német tudós járta ki számára. Ké-
sőbb ő hívta meg expedíciójába is.

Az első expedíció

Baer és Middendorff lappföldi felfedező útja 1840 májusának végétől októ-
berig tartott. Arhangelszkből különböző szigetek érintésével a norvégiai Trom-
søig hajóztak. Onnan Baer hajón tért vissza Arhangelszkbe.

Middendorff azonban hazafelé tartva átballagott az egész Kola-félszigeten.
Ekkor még nem foglalkozott néprajzi megfigyelésekkel, kizárólag a természeti
környezet érdekelte, azon belül pedig különösen a madarak. A fiatal tudós élet-
ereje, kitartása nagy hatást gyakorolt mentorára – Baer ajánlására megbízták az
akadémia által szervezett szibériai expedíció vezetésével.

                                               
2 Nyikolaj Rerih/Nicholas Roerich (1874–1947) oroszországi festő, író, filozófus és kelet-

kutató. Művészetére a tibeti buddhizmus és a Himalája szépsége gyakorolta a legnagyobb
hatást.

3 Karl Ernst von Baer (1792–1876) természettudós, polihisztor, felfedező, az orosz akadé-
mia, a földrajzi és az entomológiai (bogártani) társaság tagja.
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Önként Szibériában

A nagy szibériai utazás 1842 novemberében kezdődött. Az expedíció tagja
volt még Harald Emil Branth dán származású erdész, valamint az észt Mihkel
Fuhrmann, mellékállásban preparátor, egyébként Middendorff szolgája. Kísérő-
ként Szibériában kaptak három kozákot is.

Az expedíció a szokásos útvonalon, Perm és Jekatyerinburg érintésével ha-
ladt Szibéria belseje felé. Omszkban csatlakozott hozzájuk Vaszilij Vaganov ka-
tonai térképész. A kutatók 1843 januárjában érkeztek Krasznojarszkba. Innen
indultak három felderítő útjukra. Minket az első út érdekel, amely a Tajmir-fél-
szigetre vezetett, s 1844 januárjáig tartott (Reguly Antal ekkor éppen a vogulok-
nál gyűjtött).

1843 áprilisában Turuhanszkból kutyák, majd rénszarvasok által húzott szá-
nokon indultak észak felé. A Pjaszina folyót elérve, Vvegyenszkoje településén
felfogadtak egy szamojéd tolmácsot.

Korennoje Filippovszkoje településen Middendorff elvált Branthtól és Fuhr-
manntól, csak a kísérő kozákok és Vaganov haladtak tovább vele. Azt tervezte,
hogy a Hatanga folyón lecsurogva behajóznak a Jeges-tengerbe. Mivel nem tud-
tak megfelelő csónakot szerezni, inkább csatlakoztak egy nomád szamojéd csa-
ládhoz, és velük vándoroltak tovább. Az őslakók azonban nem mentek el a ten-
gerig, így a felfedezőknek mégis csak csónakon kellett tovább haladniuk. Ekkor
már komoly élelmezési gondokkal küzdöttek. Végül augusztus 24-én elérték a
tengert.

Elveszve a Tajmiron

A Jeges-tenger partjáról ugyanolyan nehéz hazajutni, mint a Himalája csú-
csairól. A Tajmir tavon, a Tajmir folyó kiöblösödésében az expedíció erős vihar-
ba került. A kisebbik csónak eljegesedett, majd elmerült. A tudományos gyűjte-
mény egy része odaveszett. Az emberek ugyan megmenekültek, de a hideg idő-
járás és az élelemhiány miatt reménytelen helyzetbe kerültek.

Middendorff ekkor önfeláldozó döntést hozott. Utasította az expedíció tag-
jait, hogy a felszerelés és a gyűjtemény maradékaival együtt hagyják őt magára, s
keressék meg a legközelebbi szamojéd csoportot, majd a segítséggel térjenek
vissza hozzá.

Történt mindez 1843. szeptember 11-én. Pár nap múlva a tudós tapasztalta
magán a kihűlés kezdeti jeleit. Ennie sem volt mit. Életkedve kezdte elhagyni.
Úgy gondolta, társai már meghaltak. Végre csak kitalálta, hogy mit kell tennie. A
nála lévő preparátumokról leöntötte az alkoholt, melyet a hóval elkeverve kiváló
fagyálló folyadékot állított elő. Ezt megitta. Testét átjárta a meleg, rövidesen el-
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aludt. Amikor felébredt, elindult, hogy megkeresse a társait. Ekkor már 18 napja
volt egyedül. Nem kellett messzire mennie, Vaganov és a kozákok ugyanis köz-
ben elérték a szamojédokat, s Middendorff megmentésére indultak. A kaland
október 21-én Korennoje Filippovszkojéban ért véget.

A társaság novemberben ismét Turuhanszkban volt, ahonnan postán Szent-
pétervárra küldték botanikai és zoológiai gyűjteményüket. Decemberben értek
Krasznojarszkba. Két nap múlva már el is indultak második szibériai kéjutazá-
sukra, az Ohotszki-tenger mellé. Az expedíció ezután még az Amur folyónál is
járt. Middendorff és Branth 1845 márciusában érkezett vissza Szentpétervárra, a
meteorológiai megfigyelésekkel megbízott Fuhrmann azonban csak később in-
dult haza.

Az expedíció tagjai 20 000 kilométert tettek meg, s olyan helyeket kerestek
föl, ahol előttük még nem jártak felfedezők. I. Miklós cár magas kitüntetéseket
adományozott a résztvevőknek.

Alexander Theodor von Middendorff
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Tudományos eredmények

Az expedíció megfigyeléseit, a hazaszállított gyűjteményt több mint egy tucat
tudós elemezte, értékelte. Folyamatosan jelentek meg a tudományos publikáció
különböző kötetei (Dr. A. Th. v. Middendorff’s Reise in den äussersten Norden und
Osten Sibiriens [Dr. A. Th. v. Middendorff utazása Szibéria északi és keleti végei-
re]). Ezek értékét jelzi, hogy a sorozatot napjainkban újra kiadták.

A publikáció harmadik kötetét Otto Böhtlingk, az indoeurópai nyelvek elis-
mert kutatója írta. A kötet két füzete Middendorff jakut nyelvi gyűjtését, jakut
nyelvtanát és egy jakut–német szótárt tartalmaz. Látható tehát, hogy a tudós
felfedező érdeklődéssel fordult a humán tudományok felé is.

A több szakember által írt német nyelvű kiadvány után Middendorff egyedül
is összefoglalta eredményeit. Ez a publikáció oroszul jelent meg, Путешествие
на Север и Восток Сибири [Utazás Észak- és Kelet-Szibériába] címmel. A népraj-
zi és nyelvi megfigyeléseket összegző rész címe: Коренные жители Сибири [Szi-
béria őslakói]. Ez az, ami különösképpen érdekelheti a finnugristákat.

Nem minden osztják finnugor

A tankönyvek szerint az uráli nyelvcsalád két ágra oszlik. A nagyobb a finn-
ugor, a kisebb a szamojéd. Ez utóbbi csoportot a nganaszan, az enyec, a nye-
nyec és a szölkup nyelv alkotja. A már idézett Erki Tammiksaar szerint Midden-
dorff a Tajmir-félszigeten nyenyecekkel találkozott. Ennél azonban bonyolul-
tabb a helyzet.

Néprajzi összefoglalásában M. A. Castrént4 idézve Middendorff így osztá-
lyozza a szamojéd nyelveket:

1) északnyugati nyelvjárás – ezt beszélik az európai szamojédok, az obdorszki-
ak, a kaszimiak és a jurákok,

2) északkeleti nyelvjárás – ezt beszélik a tavgi (vagy avami) és a jenyiszeji sza-
mojédok, utóbbiak közé tartoznak a karaszinok, a hantajiak és a bajiak,

3) déli vagy osztják-szamojéd nyelvjárás – ennek két alnyelvjárása van, a
tomszki és a turuhanszki.

Ezeken kívül a Jenyiszej középső folyásánál beszélik még a jenyiszeji osztják
nyelvet is, mely szintén két nyelvjárásra oszlik. A jenyiszeji osztják Castrén sze-
rint csak távoli kapcsolatban áll a finnugor-szamojéd nyelvekkel.
                                               
4 Matias Aleksanteri Castrén (1813–1852) finn nyelvész. Számos kutatóutat tett, először

Lappföldön és Karjalában, majd Szibériában a voguloknál és az osztjákoknál, később a
szamojédoknál (1845–49). 1851-ben nevezték ki a Helsinki Egyetemen a finn nyelv első
professzorává.
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A mai szakirodalom a fenti nyelveket és beszélőit a következőképpen nevezi
meg:

1) az északnyugati nyelvjárás a nyenyec nyelv,
2) az északkeletiből a tavgi (avami) a naganaszan nyelv, a karaszin az erdei

enyec, a hantaji pedig a tundrai enyec nyelvjárás (a bajiakról és nyelvjárá-
sukról egyelőre nem találtunk szakirodalmi adatokat),

3) az osztják-szamojéd azonos a ma beszélt egyetlen déli szamojéd nyelvvel,
a szölkuppal.

A jenyiszeji osztják nem uráli nyelv, hanem paleoszibériai. Ma ket nyelvnek
nevezik.

Néprajzi leírásában Middendorff említi, hogy mely csoportok tagjaival talál-
kozott: jenyiszeji osztjákokkal, jurákokkal, hantajiakkal, tavgiakkal és egy némi-
leg rejtélyes csoporttal, az aszokkal vagy aszini szamojédokkal. Tehát nemcsak a
nyenyecekkel, hanem a másik két, ma is élő északi szamojéd néppel (nyenyec,
enyec, nganaszan) kapcsolatba került.

Jenyiszeji osztjákok (ketek) és jukagirok
(E. Ivanszon rajza H. Branth vázlata alapján)
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Az asz nevű csoportról Middendorff azt írta, hogy a többiek tavgi tunguzok-
nak nevezik őket. Ugyanakkor megállapította, hogy nyelvük a tavgira hasonlít, a
tunguzt nem is értik. Ennek alapján az asz is egy nganaszan nyelvű közösség
lehetett.

Milyenek a szamojédok?

Middendorffot természettudósként elsősorban az antropológia érdekelte.
Hosszasan elemezte a megismert szamojéd emberek fejformájának jellegzetes-
ségeit. Véleménye szerint a szamojédok finn (= finnugor)–mongol keverékek. A
mongol vonásokat inkább a nők körében fedezte föl. Mindegyik csoport tagjai
között talált tipikus „finn” és mongol embereket. Az átmeneti embertani típuso-
kat azzal magyarázta, hogy a szamojédoknál a vendégszeretet része a feleség és a
lánygyermek felajánlása is. Egy alkalommal Mihkel Fuhrmann egy szamojéd em-
berben észt ismerősének arcvonásait vélte meglátni.

A publikáció rendkívüli értékét képezik a Branth által készített portrék a
megfigyelt szamojéd emberekről. Később Szentpétervárott járt egy szamojéd
család. A róluk készült portrék is láthatók a kötetben.

Az antropológia azért érdekelte Middendorffot, mert kíváncsi volt, hogy va-
jon ugyanazok a megállapítások következnek-e a szamojédok nyelvészeti és az
antropológia megfigyeléséből. Merthogy szerinte két nép nyelvi rokonsága sem-
mit sem bizonyít a „természeti” (értsd: vér szerinti vagy genetikai) rokonságuk-
ról, és fordítva: a nyelvi különbözőség nem jelent „természeti” különbséget. A
magyar tudomány csak a 19–20. század fordulóján jutott erre a felismerésre.
Middendorffot kellett volna olvasni.

A fejformák megfigyelése mellett a szerző írt a szamojédok ruházatáról, ék-
szereiről, az egyes csoportok eltérő vagyoni helyzetéről. Megemlékezett a gyere-
kek iránti szeretetről, a házassági szokásokról (két feleség megengedett), a hie-
delmekről és a temetkezésről is. Megtapasztalta a nők tisztátalanságával kapcso-
latos szokásokat is. Amikor együtt utaztak a vándorló asz (nganaszan) csoport-
tal, navigációs műszerét egy női szánon helyezte el. Persze a kompasz ily módon
rögtön tisztátalanná vált, s csak egy szertartás keretében lehetett sterilizálni.

Az expedíció tagjai láthatták, hogy a szamojédok különösen nagy becsben
tartják a vasat. Számukra ez a legértékesebb fém, mivel nyílcsúcsokat készítenek
belőle.
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A világ arrafelé lassan változik. Az orosz őskrónikában5 ez olvasható a sza-
mojédokról az 1096. évnél:

„A jugorok olyan emberek, akiknek nyelve érthetetlen, és a szamojédokkal szom-
szédosak az északi országokban. Egy jugor azt mondta a szolgámnak: »Nagy cso-
dára bukkantunk, amiről azelőtt nem hallottunk, még három évvel ezelőtt kezdő-
dött; hegyek vannak, tengerparti kiszögellésben végződnek, magasságuk az égig ér,
és azokban a hegyekben nagy kiabálás és beszéd van, és faragják a hegyet, igyekez-
vén kivágni magukat belőle; és abba a hegybe egy kicsi ablakot vágtak, és onnan be-
szélnek, de a nyelvüket nem lehet megérteni, de a vasra mutogatnak és integetnek,
vasat kérvén; és ha valaki kést ad nekik vagy bárdot, prémet adnak helyette.«”
(Katona Erzsébet fordítása.)

Az etnográfiai megfigyelések között Middendorff ismertette a turuhanszki
körzet 1838-as népszámlálási adatait is. Az itt látható táblázat baloldali oszlopa a
férfiak, a jobboldali pedig a nők lélekszámát mutatja az egyes csoportokon belül:

Szamojédok (1–8.) és ketek (9–11.) a turuhanszki körzetben, 1838-ban

                                               
5 Az orosz őskrónika több elnevezéssel ismert a magyar szakirodalomban: Nyesztor-

krónika, Régmúlt idők krónikája/elbeszélése/históriája, Elmúlt idők krónikája, Orosz ős-
krónika. A 12. század elején írták, későbbi krónikák kezdő részeként maradt fenn. Teljes
magyar fordítása Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája címmel jelent meg (Ma-
gyar Őstörténeti Könyvtár 30. Budapest, 2015. Fordította Ferincz István).
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A szamojédokkal vándorolva a kutatók fenékig ürítették a nomád élet szép-
ségeivel csordultig töltött poharat: a saját bőrükön tapasztalták, milyen az, ami-
kor valaki tizenkilencedik emberként helyet keres magának a sátorban, s közben
átbukdácsol mindenkin. Rajtuk is.

Haza Észtországba

Szentpétervárra visszatérve Alexander Middendorff fontos akadémiai po-
zíciókat töltött be és élénk társasági életet élt. A Tajmir-félsziget hidege azonban
egyre inkább a csontjaiba hatolt. Reumatikus tünetei miatt 1859-ben az orvosok
azt javasolták, hogy hagyja ott a ködös-nedves fővárost, és költözzön haza. Az
édesapjától házassága alkalmából kapott hellenurmei birtokán telepedett le. Be-
levetette magát a gazdaság ügyeibe. Birtokát mintaszerűen megszervezte és irá-
nyította. A livóniai mezőgazdasági társaság elnökeként újszerű módszereit széles
körben elterjesztette. Foglalkozott a lovakkal is, az észt tori fajtát tenyésztette
tovább.

A fővárostól ugyan távol élt, de továbbra is élvezte a cári család figyelmét. II.
Sándor fiait ő kísérte utazásaik során. A trónörökösökkel járt a barabai sztyep-
pén és Novaja Zemlján is (1868-ban és 1870-ben). Ekkor ismét oceanográfiai és
meteorológiai megfigyeléseket végzett.

Alexander Theodor von Middendorff 1894. január 24-én hunyt el hellenur-
mei birtokán.
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Alexander Schrenk a szamojédoknál

Sorozatunk második elfeledett felfedezője Middendorffhoz hasonlóan szin-
tén a szamojédoknál járt, és szintén balti német természettudós volt. Szójegyzé-
ket állított össze, meséket és dalokat gyűjtött.

Alexander Gustav von Schrenk 1816-ban született Oroszország Tulai kor-
mányzóságában. Balti német volt, miként a Rénhírekben már megénekelt Mid-
dendorff (szintén Alexander), de az ő felmenői között nem tartanak számon
egyetlen észt szolgálólányt sem. Így Schrenk legfeljebb tiszteletbeli finnugor le-
hetne, ha ugyan tisztelni akarnánk a balti németeket. A középkor sötét lovagjai-
val érkezett németek sok bűnt követtek el a Baltikum őslakos népei ellen. Ezt
néhányan meg is írták, mint például a szintén német Olearius1 (született Oehl-
schlaeger) 1647-ben:

„Némely helyen, minthogy sok az erdőség errefelé, [az észt parasztok] kiirtják az
erdőt, felszántják és megművelik a földet, a learatott gabonát pedig a földbe rejtik.
Ha uraik tudomást szereznek erről, elveszik tőlük, a parasztot pedig megbüntetik
és megvesszőzik. Ez ugyanis a szokásos büntetés náluk; ilyenkor le kell vetniök in-
güket, és derékig meztelenül a földre fekszenek, vagy egy cölöphöz kötik ki őket;
akkor azután egy másik „nem német” megvesszőzi, mégpedig bűne arányában előírt
számú vesszőcsapást mér rá. Rendszerint még ráadásul is rávágnak néhányat, hogy
kiserkent vére végigcsurog a hátán.” (Adam Olearius viszontagságos útja az orosz
földön át Perzsiába. Budapest, 1969.)

Az élet fárasztó dolgait, úgymint a parasztok fegyelmezését a birtokok erre
kiképzett intézői felügyelték és irányították. A német földesurak gondtalanul
éltek. Ez viszont jót tett az egyetemes tudománynak. A balti németek szellemi
teljesítménye lenyűgöző. Ennek ellenére az észtek örömmel szabadultak meg
tőlük.

Schrenk 1.

Alexander Schrenk 1834–37 között tanult természettudományokat a tartui
egyetemen, majd a szentpétervári botanikus kertben kezdett el dolgozni. Mun-
kájához tartoztak a vidéki kiszállások is. Az orosz vidék azonban jó nagy,
messzire ment hát Alexander Schrenk. 1837-ben a tundrára indult: Arhangelszk
és Mezeny érintésével a Pecsora torkolatvidékére utazott. Átkelt Vajgacs szigeté-
                                               
1 Adam Olearius (1599–1671) német matematikus, földrajztudós, könyvtáros. Két ízben járt

Perzsiában. Képes úti beszámolójában több finnugor és szamojéd népről írt.
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re, kicsit benézett az Északi-Urál dombjai közé is, majd Pusztozjorszk és Arhan-
gelszk érintésével tért vissza a fővárosba.

Alexander Gustav von Schrenk

1839-ben Finnországban járt, az 1840-es években pedig Belső-Ázsiába veze-
tett expedíciókat. A kirgiz és a kazak sztyeppéken járt, jó barátságba keveredett a
szibériai kozákokkal is. Kozák népdalfeljegyzéseit az orosz földrajzi társaság ar-
chívumában őrzik.

Utazásait befejezvén Schrenk a tartui egyetemen kezdett tanítani. Az 1850-es
években visszavonult az Otepää közelében található vidéki birtokára. A Püha-
järv (német neve Heiligensee, magyarul: Szent-tó) partján álló kastély felesége
hozománya volt. A jó vidéki levegő, no meg az úti élmények: az összegyűjtött
szamojéd és kozák folklórszövegek előhozták belőle a költőt. Amikor 1868-ban
visszaköltözött Tartuba, két verseskötetet is publikált. Alexander Gustav von
Schrenk 1876-ban hunyt el.
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A családi kastély, ahol jó volt verset írni

Utazás a nyenyec tundrán

Alexander Schrenk 16 tudományos művet publikált. Nem tűnik soknak, de
akadnak köztük hosszabbak is. A szamojédföldi utazásáról írt két kötetes műve
például 1342 oldal. Plusz a képek. Címe: Reise nach dem Nordosten des europäischen
Russlands, durch die Tundren der Samojeden, zum Arktischen Uralgebirge auf Aller-
höchsten Befehl für den Kaiserlichen botanischen Garten zu St. Petersburg im jahre 1837
ausgeführt von Alexander Gustav Schrenk [Alexander Schrenk 1837-ben tett utazása
az európai Oroszország északkeleti részén a szamojéd tundrán keresztül az Ark-
tikus Urálig a szentpétervári császári botanikus kert legfelsőbb rendeletére]. Az
első kötet 1848-ban jelent meg, a második pedig 1854-ben. Alexander Schrenk
az északi szamojéd nyenyecekkel került kapcsolatba. Művében a nyenyecek saját
nevét nem használja, szamojédoknak nevezi őket. Szövegét idézve, ahol szamo-
jédokat írunk, ott ez az elnevezés értelemszerűen a nyenyeceket takarja.

A két kötet közül az első lényegében egy útinapló. Már bevezetésében is talá-
lunk érdekes dolgokat: Schrenk bemutatja átírási rendszerét. A földrajzi nevek
leírásánál, valamint a második kötet nyelvészeti fejezetében és az utána követke-
ző szójegyzékben Schrenk a latin és a cirill betűk kombinálásával, valamint egyes
hangok felső indexbe írásával sajátos fonetikai átírást alkalmazott. A bevezetés
következő része egy 28 oldalas tartalomjegyzék, amely jelentősen megkönnyíti a
keresést, általa gyorsan megtalálhatjuk, hogy a kötetben hol olvashatunk a szer-
ző néprajzi, nyelvi megfigyeléseiről. A különböző tudományágakhoz tartozó
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leírások ebben a kötetben nem válnak el egymástól, itt az utazás időrendje sze-
rint haladunk.

A nyenyec népről és nyelvről

A második kötet tartalmazza a tudományos észlelések feldolgozását. A föld-
rajzi-természettudományos részektől az arhangelszki szamojédok földjének le-
írása vezet át az embertudományokhoz. A fejezetben szerepel az az adat, hogy a
szamojédok már 1545-ben egyezményt kötöttek IV. (Rettegett) Iván orosz ural-
kodóval. Ennek ismeretében válik érdekessé az első VI. fejezet (van még egy VI.
fejezet!), amelyik az 1835-ös szamojéd rendtartást (Reglement) ismerteti.

A szöveg először leírja a szamojédok területét, életmódját, és biztosítja őket,
hogy a kialakult jogot tiszteletben tartva életüket ugyanúgy élhetik, mint eddig.
Ezután a szamojédokkal kapcsolatos orosz adminisztráció részletes szabályozása
következik, beleértve a rendőri eljárások menetét is.

A Reglement rendelkezik az orosz adminisztráció és a szamojéd önigazgatás
(bizony!) kapcsolatáról, valamint a helyi előkelők jogairól és kötelességeiről. A
helyi vezetők feleltek azért, hogy az őslakók keresztény hitre térjenek. Külön fe-
jezetek foglalkoznak a vásárokkal, az adóbeszedéssel, és az állami monopóliu-
mok (gabona, só, puskapor, ólom) kereskedelmével. Az okirat aláírója Nyikolaj
Nyikolajevics Novoszilcev, az államtanács elnöke.

A következő fejezetekben Alexander Schrenk korábbi műveket kivonatol. A
VI. fejezetek közül a második, valamint a VII. fejezet Samuel Purchas először
1614-ben megjelent művén alapul. Az 1600-as évek elején az angol hajósok to-
vább keresték, hogyan lehetne az északi hajózó útvonalon Kínába jutni.2 Úti je-
lentéseik tartalmaznak az északi vidékek lakosságára vonatkozó információkat
is. Stephen Burrough beszámolóját egy szamojéd sámánszertartásról korábban
már szintén idéztük.3 A VI/2. fejezet William Gourdon of Hull, Josias Logan és
William Pursglove jelentését ismerteti röviden. A VII. fejezet szintén az angol
szerző műve alapján Anyikej Sztroganov permi és szibériai tevékenységét ismer-
teti. Az angolok kiválóan ismerték Anyikej Sztroganovot, mivel ő ellenőrizte a
Káma mellékének külkereskedelmét, ő szállította az angolok számára a préme-
ket.

A második kötet VIII. fejezete Aaron/August Lehrberg (1770–1813) tartui
születésű történész 1816-ban megjelent könyvéből ismerteti a Jugriával és a ju-
                                               
2 Erről lásd ugyanezen fejezetben az Angol utazók Oroszországban – hírek a finnugor népekről

című írást (15–18. oldal).
3 Lásd ugyanezen fejezetben a Szamojéd horror. A sámán feje lepottyant… című írást (19–24.

oldal).
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gorokkal foglalkozó tanulmányt (Ueber die geographische Lage und die Geschichte des
im Russisch-Kaiserlichen titel gernannten Jugrischen Landes [Az orosz császári titulatú-
rából ismert jugriai földek földrajzi helyzete és történelme]). Lehrbergre már
ritkán hivatkoznak a finnugor népek történetének kutatói, pedig koncepciója na-
gyon érdekes. Azt állította, hogy Jugria a tundrán volt, s ebből következően a
történeti forrásokban emlegetett jugorok nem obi-ugorok, hanem szamojédok
voltak. Ezt a véleményt Alexander Schrenk is elfogadta.

Az eddig ismertetett fejezetek Schrenk szakirodalmi tájékozódását mutatták.
A IX. fejezettől azonban végre azt is megtudjuk, hogy Schrenk mit végzett a te-
repen. Először nyelvi megfigyeléseit, majd szamojéd szótárát teszi közzé. A
mindössze 11 oldalas IX. fejezet (Einige Bemerkungen über die Sprachre der Samoje-
den [Néhány megjegyzés a szamojédok nyelvéről]) elején a szerző lábjegyzetben
mentegetőzik szerény eredményei miatt, s felhívja a figyelmet Castrén szamoje-
dológiai munkásságára. Schrenk művének második kötetével egy időben ugyanis
megjelent Castrén szamojéd nyelvtana is (Grammatik der Samojedischen sprachen [A
szamojéd nyelvek nyelvtana]). Ahhoz képest Schrenk valóban keveset nyújt. Ír
ezt-azt a ragozásokról, az összetett szavakról, a magánhangzókról, a számnevek-
ről és bizonyos nyelvjárási eltérésekről. Ez a fejezet lényegében csak bevezetése
a 905 tételes német–nyenyec–zürjén szójegyzékének. Ezt a szójegyzéket a nyel-
vészek ma is használják – nem gyakran és nem sokan. Néhányan csak másod-
kézből hivatkoznak rá. E tényből is megállapítható, hogy az eredeti szójegyzéket
kevés kutató látta.

A XI. fejezet Schrenk szamojedológiai megfigyeléseinek legértékesebb részét
tartalmazza. Ez a fejezet a dalokkal és mesékkel foglalkozik. Különösen azok
számára nélkülözhetetlen olvasmány, akik még mindig nem tudják, mi különb-
ség a szjüdbabc4 és a jarabc5 között.

                                               
4 „Szjüdbabc: a szamojéd (főként a nyenyec, enyec és a nganaszan) folklór legjellemzőbb

műfajainak egyike, epikus ének. A műfaji elnevezés – írja Hajdú Péter – »az óriást jelentő
szjüdbe származéka, s már ebből is sejthető, hogy ezekben a nagy formátumú … énekek-
ben a régmúlt idők hőse fantasztikus kalandok seregén megy át, melyek során emberevő
óriásokkal, félelmetes szörnyekkel és gonosz démonokkal küzd meg, ill. idegen nemzetsé-
gekkel háborúskodik. A megénekelt küzdelmek célja, az ének témája az asszonyszerzés
vagy a vérbosszú…«” (Világirodalmi lexikon, Domokos Péter).

5 „Jarabc: a nyenyec népköltészet jellegzetes műfaja. A szó eredeti jelentése tulajdonképpen
sirató, műfaja szerint azonban mégsem az. Lényegét tekintve az obi-ugorok sorsénekére
emlékeztet, hősi cselekedetekről vagy mindennapi kalandokról szól, improvizált, énekelt,
első személyes előadásmódban. … A dallamhoz igazodó szöveg töltelékszavakkal is kiegé-
szülve szabályos verssorokká rendeződik, az alapszöveg viszont mindennemű szabályos-
ságot és ritmust nélkülöző próza” (Világirodalmi Lexikon, Domokos Péter).



ALEXANDER SCHRENK A SZAMOJÉDOKNÁL

57

Alexander Schrenk jellemzi mindkét műfajt (nála Súdybapts és Hynapts), és
saját fonetikus átírásában közöl három-három szöveget is. A nyenyec szavak fö-
lött kisebb betűkkel olvasható a megfelelő német alak, de a szöveg után teljes
német fordítást is kapunk, kommentárokkal. Kérdéses, hogy ezek teljes szöve-
gek-e, mivel igen rövidek. Úgy tűnik, hogy az előadók nem erőltették meg ma-
gukat a gyűjtő, Schrenk kedvéért.

Egy Hynapts (Jarabc)

Ezután még három olyan fejezet következik, amely számunkra is érdekes.
Előbb a tundrai szamojéd rénszarvastenyésztésről számol be Schrenk. Megfi-
gyelései főleg az európai Nagy Tundráról származnak. Megemlíti, hogy a szamo-
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jédok hagyománya szerint a tundrán korábban a síirte nevű nép élt, amely sze-
rinte a finnugor csúd népességgel lehetett azonos. Erről a rejtélyes népességről
később Jevgenyij Helimszkij ezt írta:

„A sarkvidéki tundra benépesítése során az északi szamojédok fokozatosan kiszo-
rították és asszimilálták e területek korábbi lakosságát, amelynek etnikai hovatar-
tozása és nyelve(i) teljesen ismeretlenek. A tundrai nyenyecek előtti, nyilván főként
fókavadászattal foglalkozó lakosság emléke a »śixirťa«-ról szóló nyenyec legendák-
ban őrződött meg.” (Eugen Helimszkij: A szamojéd népek vázlatos története.
Budapesti Finnugor Füzetek 1. Budapest, 1996. 7.)

A rénszarvastenyésztés bemutatása során Schrenk hónapról hónapra végig-
követi a minden évben ugyanúgy bekövetkező eseményeket, az állatok terelésé-
nek útvonalát és menetrendjét. A szamojédok rénszarvascsordái legalább 1000
állatból állnak. A szerző azt is megfigyelte, hogy a tundrán nemcsak szamojédok
foglalkoznak rénszarvastartással, hanem a permi finnugorokhoz tartozó zürjé-
nek is.

A rénszarvastenyésztés bemutatása után Schrenk a tundrán előforduló négy-
lábú állatok vadászatáról ír, részletezi, hogy a szamojédok milyen prémes álla-
tokra vadásznak (pl. kékróka, farkas, hermelin, nyest stb.), mikor van a vadászati
szezon, és mennyi prémet szolgáltatnak be az oroszoknak. Az állatok elnevezé-
sét Schrenk általában szamojédül (nyenyecül) is megadja.

Nyenyec bálványok
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A szárazföldi állatok vadászata után kitér a tengeri állatokra is, legalábbis a
fejezet címe ezt ígéri. A tengeren, illetve a szigeteken és a part menti sziklákon
fókákra vadásznak. A fókabébik vadászata februárban kezdődik. A fókavadá-
szathoz a szamojédoknak el kell hagyniuk a rénszarvastenyésztés során bejárt
útvonalaikat és táborhelyeiket, ezért telente vadászexpedíciókat szerveznek, a
februárban kezdődő szezonban többet is egymás után. Egyes expedíciókon nem
csak a legfiatalabb állatokra vadásznak. Más tengeri állatfaj vadászatáról Schrenk
nem ír.

Schrenk 2.

Alexander Schrenk szamojéd vonatkozású művének áttekintése után emlé-
kezzünk meg egy másik Schrenkről, Leopoldról is. Bátyja öccseként született,
1826-ban. Szintén természettudós volt, szintén messzi tájakra, s közben más tu-
dományágak területére kirándult. 1850-ben végzett a tartui egyetemen. Rövide-
sen útra kelt, 1853–1857 között a Távol-Keleten járt. Megfordult az Amur folyó
vidékén, és eljutott Oroszország legtávol-keletibb végére, Szahalin szigetére is.
Útja során nemcsak a természetet tanulmányozta, hanem a bejárt vidékek ősla-
kóit is. Elsőként gyűjtött gilják (nyivh), nanaj (gold), ainu és ulcsi nyelvi anyagot.
Az általa meglátogatott népek közös elnevezésére ő vezette be a „paleoázsiai”
terminológiát. 1879-től a szentpétervári antropológiai és etnográfiai múzeumot
igazgatta. 1894-ben hunyt el.

(2014. február 14.)
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Cornelis de Bruijn – művész vagy titkos ügynök?
Egy holland festő és szárazdajka a nyenyeceknél

A 17–18. század fordulóján egy rajzolgató hollandi bolyongott a világban.
Járt Egyiptomban és a Szentföldön, majd Nicolaes Witsen, a kiváló orosz kap-
csolatokkal rendelkező kereskedő, mellékállásban Amszterdam polgármestere
biztatására elindult Perzsiába. Útközben lerajzolta a szamojédokat, és leírta, amit
a finnugorokról hallott. Könyvei igazi bestsellerek voltak.

Cornelis de Bruijn (első műve címében neve de Bruyn) élete folyamatos utaz-
gatásokkal telt. Édesanyja jókor volt jó helyen, amikor Hága városában megszül-
te őt az úr 1652. évében (kb.). A Hét Egyesült Holland Tartomány akkor élte vi-
rágkorát.

Hága forgalmas kikötőjében messziről érkezett hajók horgonyoztak. Hollan-
dia kormányzóját egzotikus birodalmak nagykövetei kápráztatták el ajándékaik-
kal, a matrózok pedig hihetetlen mesékkel szédítették a kocsmai hölgyvendége-
ket. A protestáns hollandok gyakorlatias emberek voltak: elmentek megnézni,
honnan jönnek hozzájuk ezek az érdekes emberek, majd a távoli területek szer-
vezett kirablására létrehozták a Holland Kelet-indiai és a Holland Nyugat-indiai
Társaságot (1602-ben és 1621-ben).

Cornelis de Bruijn már gyerekkorában utazni vágyott, sőt arra gondolt, hogy
ő le is rajzolná a távoli, különös világok nevezetességeit. Először Theodoor van
der Schuer festőművész (1634–1707) tanította festeni és rajzolni, majd tanulmá-
nyait folytatandó, 1674-ben egy barátjával Rómába indult.

Duhajkodás és titkos megbízatás

Cornelis de Bruijn útnak indulását egy nem elhanyagolható külső körülmény
is motiválta. Az ifjú képzőművész azért kötött útilaput a saját talpára, és sütött
pogácsát hamuban szintén saját használatra, mert XIV. Napkirály Lajos megtá-
madta Hollandiát. Úgy tűnik, nem minden művész kíván csatamezőn tömegsír-
ba temetkezni.

Velence és Firenze érintésével karácsony előtt érkezett a szent városba. Ha-
marosan barátokra talált, belépett a tivornyakedvelő holland festők bentvue-
ghels/bentvogels [madárraj, madarak] nevű csapatába. A beavatási szertartás során
Cornelis de Bruijn az Adonisz nevet kapta.

Két és fél évnyi alkoholmámor után Adonisz elhagyta Rómát. Érdekes mó-
don nem egy másik művészeti központba utazott. Toszkánába érkezvén kihagy-
ta Firenzét, Luccát, Pisát, Sienát, és más nevesebb városokat, hogy Livornóba
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utazhasson. Egy évet töltött ott. Vajon miért? Az interneten föllelhető legrészle-
tesebb életrajza szerint valószínűleg már Rómába utazását is a Holland Kelet-in-
diai Társaság támogatta, Livorno kikötőjében pedig azért tartózkodott olyan hu-
zamosan, hogy híreket kapjon és továbbítson a francia flotta mozgásáról. Ilyes-
féle megfigyelői tevékenységet más világcsavargók is folytattak, különböző fedő-
tevékenységet választva valódi céljaik takargatására. Szegény Casanova például
azt volt kénytelen eljátszani, hogy ő a nőkért/nők elől utazgat ide-oda.

Cornelis de Bruijn

Tovább, keletre

1678-ban Cornelis de Bruijn az Égei-tenger felderítésére indult. Először
Szmirnában (ma Izmir) töltött fél évet, majd Konstantinápolyba (még régebben
Bizánc, ma Isztambul) utazott. Onnan tovább a Szentföldre készült és Egyip-
tomba. A fölmerült problémák miatt végül is az utóbbiba érkezett meg előbb,
1681 nyarán. Jártak már hollandok előtte is Egyiptomban, de nem készítettek
olyan szép rajzokat, mint ő. Cornelis de Bruijn volt az első, aki lerajzolta egy pi-
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ramis belső járatait. Egyiptomból sikerült tovább utaznia a Szentföldre. Jeruzsá-
lemben több rajzot készített a Szent Sír templomban, és eljutott Betlehembe is.

Keleti utazásáról Szíria és Libanon érintésével tért vissza – Velencébe. 1684-
től 1692-ig hajókázott a lagúnákon, leginkább Johann Carl Loth festőművészt
(olaszosan: Carlotto, 1632–1698) látogatta, akinek tanítványa volt. Húsz éves
csavargás után, 1693-ban érkezett haza Hollandiába.

A piramis belsejében

Az első könyv

Cornelis de Bruijn keleti útjáról könyvet készült kiadni. Öt évnyi munkálatok
után, 1698-ban jelent meg Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen
van Klein Asia [Cornelis de Bruyn utazásai Kis-Ázsia legnevezetesebb részein]
című, 200 képpel illusztrált 400 oldalas műve. A könyv kiadásához szükséges
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pénzt előfizetésekből gyűjtötte össze, de feltehetőleg tőkéjével beszállt a Hol-
land Kelet-indiai Társaság is. A rendkívüli siker egész Európában ismertté tette
Cornelis de Bruijn nevét.

Nicolaes Witsen, az orosz imperátor, I. (Nagy) Péter cár barátja is fölfigyelt
az utazó rajzolóra. Witsen publikált már egy könyvet Oroszországról (Noord en
Oost Tartarye [Észak- és Kelet-Tatária], 1692), és arra gondolt, hogy de Bruijn
rajzai bemutathatnák az orosz birodalom fejlődését, ezzel pedig elősegíthetnék
Európa és Moszkovia közeledését.

A második utazás – találkozás a szamojédokkal

Cornelis de Bruijn 1701 júliusában indult Hágából második nagy útjára. Wit-
sen kapcsolatai és ajánlólevelei sokat segítettek az utazónak. Erre az útra a mű-
vész már úgy készült, hogy tudományos megfigyeléseket is fog végezni. Úgy
gondolta, hogy a második útjáról készítendő könyve első művénél is nagyobb si-
kert fog aratni.

Az útiterveket egy váratlan esemény írta át: 1700-ban kitört a nagy északi há-
ború. Ezért de Bruijn tengeren indult útnak. Az 1500-as évek közepén kiépített
útvonalat használta, Skandinávia megkerülésével, Arhangelszkben szállt partra.
Mivel egyelőre nem készülődött alkalmas társaság Moszkva felé, melyhez csatla-
kozhatott volna, szétnézett a környéken. Így találkozott a szamojédokkal.

Arhangelszk hajókkal

A kötet előző írásai Middendorff és Alexander Schrenk tudományos expedí-
cióit tárgyalták. Middendorff a nyenyeceket, enyeceket, nganaszanokat egysége-
sen szamojédoknak nevezte. Alexander Schrenk a nyenyecekre használta a sza-
mojéd elnevezést. Ugyanígy Cornelis de Bruijn sem használta a nyenyec népne-
vet, helyette szamojédot írt.

A művész Arhangelszkben élő(!) holland kereskedő barátjával indult az ős-
lakók felkeresésére. 2-3 órás folyami hajókázás után kikötöttek, és az erdőben
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találtak rájuk. A csoporthoz 7-8 férfi és ugyanannyi nő tartozott. Volt velük
néhány kutya is. A meglátogatott nyenyecek beszéltek oroszul is.

De Bruijn második könyvének (Reizen over Moskovie, door Persie en Indie [Utazás
Moszkovián keresztül Perzsiába és Indiába]) második fejezete részletes leírást
tartalmaz erről a látogatásról. A szöveg kitér a nyenyecek testalkatára, külső
megjelenésére (sötét bőrűek, alacsony növésűek, fekete, lelógó hajuk van, a fér-
fiaknak nincs szakálluk, ezért gyakran nehéz megkülönböztetni őket a nőktől) és
ruházatára. A szerző leírja, hogy a szamojédok rénszarvasbőr ruhákat viselnek,
rávarrt színes textildíszekkel, és lábbelijüket is bemutatja.

A leírásban sorra kerül a sátor is, közepén a nyílt tűzzel, amely fölött nagy
üstben (csugunban) hús fő. A megfőzött húst a nyenyecek kenyér és só nélkül
fogyasztják.

Meglepetéssel olvassuk, hogy a sátorban mindenfelé elszórva nyers lóhúsda-
rabok raktározódnak. A lóhúst a nyenyecek különösen szeretik, a lófej rendkí-
vüli csemegének számít, de esznek szarvasmarhát és birkát is. A szövegből nem
teljesen világos, hogyan jutnak ezekhez az állatokhoz – betyárkodással, avagy
cserekereskedelem útján. Az biztos, hogy ők maguk nem tenyésztették ezeket az
állatokat.

Szeptember 11-én, az első látogatás alkalmával Cornelis de Bruijn ezt a vázla-
tot készítette:

A nyenyecek tanyája

Két nap múlva, feltehetőleg a holland barát erdei házából visszatérőben, is-
mét meglátogatták a nyenyeceket. Ez alkalommal de Bruijn abban a megtisztel-
tetésben részesült, hogy dajkálhatta a bölcsőben fekvő szamojéd babát. Erről az
eseményről készült a következő kép:
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Látogatás egy nyenyec sátorban

A babát ringató Cornelis de Bruijn jobb oldalán látható holland barátja, bal-
ján pedig a rénszarvasbőrökön heverésző sátorlakók. Az idillt azonban megza-
varta a sátorban terjengő bűz. A barát kimenekült. A művész vodkával és do-
hánnyal védekezett a rosszullét ellen. A szörnyű illatok miatt a további helyszíni
szemlétől eltekintettek. Újabb rajzok készítése, valamint a néprajzi gyűjtőmunka
érdekében meghívtak egy nyenyec párt a városba. A fiatalasszony menyecske-
ruhájában pózolt a művész pennája előtt. Megörökíttetett az ifjú férj is.

A rajzok elkészítése érdekében az ifjú házasok több napig tartózkodtak a
hollandok házában. Cornelis de Bruijn részletesen leírta, hogy milyen ruházat-
ban jelentek meg náluk. A szövegből azt is megtudjuk, hogy a szamojédok rend-
kívül jó adatközlőkké válnak, ha vodkát ihatnak. Az ivást addig folytatják, míg
össze nem esnek. A nyenyec menyecske igen tetszett a holland Adonisznak. A
legszebbnek és legkedvesebbnek nevezi mind közül. Az ő nyelvét különösen
megoldotta az alkohol.
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Nyenyec pár

Tőle tudunk a nyilakról, és arról, hányféle nyílvesszővel lehet rénszarvasra
vadászni. A rénszarvasok becserkészése úgy történik, hogy a vadász álcázásként
rénbőrrel takarja be magát. A rének befogás után meg is szelídíthetők. A szá-
nokat rénszarvasok húzzák. Cornelis de Bruijn próbautazást is tett egy szánon.

Nyenyec szán rénszarvasokkal

A téli közlekedéshez hótalpakat és botokat használnak. Tavasszal tengeri ku-
tyákra (fókákra) vadásznak. Húsukat megeszik, bőrüket kikészítik, zsírjukat el-
adják. A nyenyec házasság valójában adásvételi szerződés. A tehetősebbek több
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asszonyt is vásárolhatnak. A megunt feleség visszaküldhető. A gyerek arról az
emberről vagy egyéb élőlényről kapja a nevét, aki (vagy ami) először bejön a sá-
torba a születése utáni percekben.

Az asszonyka a temetkezési szokásokról is beszámolt. Később más látogatók
is érkeztek a csapatból, egyikük a nyenyecek hitvilágáról mesélt. Szerintük egy ég
és egy isten van: Heyha. Bálványokat imádnak, továbbá a napot, a holdat és más
égitesteket. Vannak sámánjaik, akik meg tudják mondani, hogy szerencséjük
lesz-e (pl. a vadászatban), és mi vár rájuk a jövőben. A sámánok ruháján sok
fémcsörgő van.

De Bruijn adatközlője azt is elmesélte, hogyan esik révületbe a sámán, és mi-
lyen szertartásokat mutatnak be egy sámán temetése során.

Arhangelszki tartózkodása során Cornelis de Bruijn kifaggatott egy orosz ke-
reskedőt is Szibériáról és az ott élő népekről – jugrákról (obi-ugorokról), lamu-
tokról, csukcsokról, korjákokról. A szamojédokról szóló fejezet az ő beszámoló-
jával zárul.

Tovább Moszkvába, Perzsiába és még azon is túl

Vologda és Vlagyimir érintésével Cornelis de Bruijn 1702 januárjában Moszk-
vába érkezett. Witsen levele és a holland nagykövet közbenjárására fogadta őt a
cár is. A művész lerajzolta az uralkodó három unokahúgát, később a képeket
feleséget kereső európai hercegek és királyfik tanulmányozták behatóan.

A következő év tavaszán Cornelis de Bruijn egy örmény kereskedő társaságá-
hoz csatlakozott. Az Oka és a Volga folyón hajózva elindultak Perzsiába.

Útközben információkhoz jutottak a folyók két oldalán élő népekről is. A
finnugor vonatkozású adatok nagyon csekély értékűek azokhoz képest, amelyek
a szamojéd emberekről és életmódjukról szólnak. A leírás szerint Murom városa
után kezdenek feltünedezni a mordvinnak nevezett tatárok (Muromban sütik a
legjobb kenyeret). Perzsiából visszatérőben pedig az utazó arról értesül, hogy a
Volga mellett ként bányásznak, és a kitermelésen együtt dolgoznak oroszok,
mordvinok és cseremiszek.

Perzsiában Cornelis de Bruijn fölkereste Perszepolisz, az egykori főváros
romjait. Az ott készített rajzai jelentették második könyvének legnagyobb érté-
két. A fényképezés feltalálásáig elsődleges forrásoknak számítottak Perszepolisz
tanulmányozásában.

Második útja alkalmával Cornelis de Bruijn eljutott Batáviába (ma Dzsakar-
ta), Holland Kelet-India fővárosába is. Útban hazafelé, már orosz földön a cár
katonái a svéd király kémeinek nézték őket, egy angol származású orosz tiszt
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azonban megmentette az életüket. A világcsavargó hollandi hosszú útjáról 1708-
ban érkezett vissza hazájába.

Útközben – Nyizsnyij Novgorod látképe

Újra otthon, a második könyv

Cornelis de Bruijn hazatérése után három évvel jelentette meg második
könyvét. Ebben még több illusztráció volt, mint az előzőben. Perszepolisz ábrá-
zolása mellett tudományos szempontból jelentősek az utazás során érintett vá-
rosok látképei, a szamojéd nyenyeceket bemutató rajzok, valamint egyes növé-
nyek és állatok pontos ábrázolásai.

A szerző nagy sikerre számított, a nyomdától ezer példányt rendelt. A spa-
nyol örökösödési háború azonban elszegényítette Hollandiát. A könyvet három-
százan sem vásárolták meg. Egy könyvkereskedő fölvásárolta a maradék példá-
nyokat, és újrakötve mint második kiadást árulta 1714-ben (ebből vettük a képe-
ket). Ebből a kiadásból az alkotónak semmi anyagi haszna sem származott.
1717-ben elhunyt Nicolaes Witsen, a művész támogatója. Cornelis de Bruijn el-
szegényedett. Pár évvel később a második könyv is sikeres lett, több nyelvre le-
fordították. A művész nehéz helyzetén ez azonban nem változtatott. Már több
mint 70 éves volt, amikor halála előtt fél-másfél évvel házába fogadta őt egy
barátja, David van Vollem. Cornelis de Bruijn 1726-ban vagy 1727-ben hunyt el.
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Az 1714-es kiadás borítója

Irodalom

Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia. Amsterdam,
1698.

Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Amsterdam, 1711.

A cikk megírásához felhasználtuk az első orosz kiadást is:
Путешествие через Московию Корнилия де Бруина. Москва, 1873.

(2015. január 2.)
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Oroszország finnugor őslakói
Moszkva a miénk (volt)

A finugor.ru honlap Коренные москвичи были финно-уграми [Moszkva őslakói
finnugorok voltak] címmel cikket közölt1 az orosz főváros finnugor őstörténeté-
ről. Ez adta az ötletet, hogy megkezdjük a finnugor régészeti kultúrák ismerteté-
sét. A sort a gyjakovói kultúrával kezdjük. A Moszkva területén és környékén
egykor élt finnugor népességről nem tudjuk, kik voltak. Talán balti finnek, talán
volgaiak. Néhány különös tárgyuk, eszközük rendeltetését sem ismerjük. Mielőtt
a cikk tartalmára rátérnénk, azt kiegészítenénk, először a politikai hátsó szándé-
kot világítsuk meg.

Az utóbbi időben több olyan híradás látott napvilágot, a sajtó olyan politikai
gesztusokról számolt be, amelyek azt mutatják, hogy az orosz állami vezetés a
békés együttélés érdekében hajlandó bizonyos gesztusokra a finnugor népek irá-
nyába. Ezt jelzi az ezeréves orosz–mordvin társbérlet harsány megünneplése, s
annak kijelentése, hogy a finnugor népek az orosz néppel egyenrangú államalko-
tó tagjai Oroszországnak. Természetesen mi is örülünk, ha oroszok és finnugo-
rok békében élnek egymás mellett, együtt törekszenek arra, hogy virágozzék száz
virág, s együtt emelik soha nem látott magasságokba közös hazájuk dzsídípijét.
Mindamellett ezen orosz törekvés mögül kilóg annak a félelemnek a lólába, hogy
Oroszországot esetleg újabb területi veszteségek érik, ha a kisebb finnugorok is
elkezdenek lázadozni, ha netán az észt példát akarják követni. Szerintünk ettől
nem kell félni, illetve, ha már félni kell, akkor talán nem jelszavak hangoztatásá-
val kellene ezt a veszélyt elhárítani, hanem a finnugor népek komfortérzetének
növelésével. Ez utóbbit leginkább kultúrájuk, nyelvük ápolásával lehet elérni.

Moszkva, 1147

A finugor.ru cikke az Ipatyjev-kódexet idézve arra emlékezteti olvasóit, hogy
Moszkva nevét 1147-ben olvashatjuk először, amikor Jurij Dolgorukij, szuzdali
fejedelem (uralk. 1125–1157 között, kijevi nagyfejedelem 1149–1151 és 1155–
1157 között), Vlagyimir Monomah (uralk. 1113–1125), az utolsó igazán nagy ki-
jevi nagyfejedelem hatodik fia meghívta magához Moszkvába testvérét, apja har-
madik gyermekét, Szvjatoszlavot. A feltehetőleg Jurij Dolgorukij által alapított
település azonban nem valami lakatlan pusztában keletkezett: a mai Moszkva
területének számos pontjáról ismeretesek a korábbi lakók emlékei. A Vörös tér
                                                            
1 http://finugor.ru/node/22305
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közelében, a föld alatt található moszkvai régészeti múzeumban megtekinthetők
a Kreml területéről, valamint Kolomenszkojéból, Kuncevóból, Filiből, Himki-
ből, Tusinóból származó leletek.

Moszkva = kender

Jelena Milinbajeva, az idézett cikk írója megállapítja, amit a nyest.hu és benne
a Rénhírek tájékozott olvasói amúgy is tudnak, hogy Moszkva őslakói finnugo-
rok voltak. Ezt néhány földrajzi név finnugor származásával is bizonyítja. Sze-
rinte a moszka egy merja szó, jelentése: ’kender’ (or. конопля), ezt az is bizonyítja,
hogy a Moszkva folyó felső szakaszának másik neve Коноплевка (ez a конопля
becézett alakja). A szerző szerint ugyanígy finnugor szótövet tartalmaz a Szara
folyócska neve és a Sabolovka utcanév is (az egykori Sabolovo falu nevéből
ered).

Megjegyzem, ezekhez az etimológiákhoz tanácsos bizonyos fenntartással kö-
zeledni. A merja nyelv már régen kihalt, azt sem tudjuk, hogy a finnugor nyelvek
balti, avagy a volgai alcsoportjába tartozott-e. Az egykor merják által lakott terü-
let orosz nyelvjárásaiban fönnmaradt néhány finnugor eredetű szót sorolta egy-
némely nyelvész a merja nyelvbe (pl. O. B. Tkacsenko, az indoeurópai és a
finnugor nyelvek ukrán kutatója). Bereczki Gábor2 úgy vélte, hogy a merja a bal-
ti finn nyelvek közé tartozott. Ezt részben Tkacsenko kutatásaira alapozva jelen-
tette ki.

A merja nyelv említéséből már következtethetünk arra, hogy Moszkvának és
környékének őslakói esetleg a merják voltak. A cikk azonban megemlíti a vep-
széket is.

Annyi bizonyos, hogy az orosz betelepülést megelőzően Moszkva területén
és környékén a gyjakovói régészeti kultúra népessége élt. Az is nagyon valószí-
nű, hogy a gyjakovóiak finnugorok voltak. A finugor.ru honlapon olvasható cikk
bemutatja a gyjakovói kultúrát, de sajnos elég felszínesen, főleg a rejtélyes jelen-
ségeket hangsúlyozva. Itt azonban részletesebb és főleg komolyabb jellemzésre
kerítünk sort. Innentől kezdődik a Rénhírek Finnugor régészeti kultúrák című so-
rozatának első része, a gyjakovói kultúra bemutatása.

                                                            
2 Bereczki Gábor (1928–2012) finnugor nyelvész, elsősorban a cseremisz nyelv kutatója, a

finn és az észt irodalom fordítója. 1973–86 között az ELTE Finnugor Tanszékének veze-
tője, 1986–97 között az udinei egyetem professzora.
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A gyjakovói kultúra

A gyjakovói kultúra a Volga–Oka köz nyugati–délnyugati vidékeire terjedt ki.
A lelőhelyek többsége a Moszkva folyó mellékéről ismert, de a kultúra területe
déli irányban az Oka folyóig terjedt. Ismertek gyjakovói leletek a Volga felső fo-
lyásának mentéről is. A kultúra határait egyes kutatók kiterjesztik a Felső-Dnye-
per vidéke és a Baltikum irányába is, amiatt, hogy a textildíszes kerámiát és az
ún. „gyjakovói nehezéket” kizárólag gyjakovói specialitásnak tekintik. A kultúra
keleti szomszédja a gorogyeci ősmordvin kultúra volt. Nyugaton a Valdaj-hát-
ságban és a Nyugati-Dvina mentén a gyjakovói finnugorok baltiakkal érintkez-
tek, észak–északnyugat felé pedig balti finn csoportokkal álltak kapcsolatban.

A gyjakovói földvár sáncai

A gyjakovói kultúra népessége már ismerte a vasat, habár a vaseszközök nem
túl gyakori leletek. Tokosbaltákat, késeket, lándzsa- és nyílhegyeket készítettek
vasból. A nehezen előállítható, csak korlátozottan rendelkezésre álló vas helyett
főleg a csontot használták eszközkészítésre. Szigonyokat, nyílhegyeket, szépen
faragott késmarkolatokat készítettek belőle. A bronzot főleg ékszerkészítésre
használták.

A gyjakovói kultúrához sorolható legkorábbi leletek az i. e. 1. évezred első
feléből származnak. A kultúra megszűnésének idejéről viták folynak, az i. sz. 5–
10. század között történt valamikor.
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A gyjakovói és a gorogyeci kultúra közös jellemzője a temetkezések hiánya.
Feltehetőleg az elhunytakat nem temették földbe.

Földvárak

A két kultúra első fázisából, az i. sz. 2. század előtti időkből nem ismerünk
temetőket, csak településeket. Ezek túlnyomó többségét földsánc védte. Ezt az
erődítménytípust az orosz szakirodalom gorogyiscsének nevezi. A földvárakat
igyekeztek a természet által védett magaslatokra, leginkább két folyó találkozásá-
hoz építeni. E helyeken a szárazföld felé kijáratot biztosító oldalon árkot ástak,
az árok földjéből pedig sáncot emeltek (a sánc tetején fa védmű – palánk – is áll-
hatott).

A kultúra keleti földváraiban földbe mélyített házak álltak, nyugaton inkább
felszíni építményeket találtak. A házak viszonylag nagyok, kb. 13x3-4 méteresek
voltak, méretük alapján több nemzedék lakhatott egy-egy házban. Néhány goro-
gyiscsében kultikus célokat szolgáló, nagy, nyílt tűzhelyeket is találtak.

A kultúrának nevet adó gyjakovói földvár Moszkva területén található, a ko-
lomenszkojei emlékegyüttes része. Ez a park a pravoszláv egyház számára kulti-
kus jelentőséggel bír: a földvár közelében, az Úr mennybemenetelének templo-
mában őrzik a kazanyi istenanya ikonját.

A gyjakovói földvár területén 1818-ban folyt az első ásatás. A 19. század má-
sodik felében sorra tárták föl a kultúrához sorolható lelőhelyeket.

Bronzkori tokosbalta (Bánó Attila rajza)
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Textildíszes kerámia

A gyjakovói típusú leletek között van néhány különlegesség. Az egyik az úgy-
nevezett textildíszes kerámia. A gyjakovói edények általában fazék formájúak,
egész felületüket textilbenyomat fedi, gyakran az aljukat is. Nem ritka az sem,
hogy az edény fenekén belülről is találunk textilbenyomatot. Feltehetőleg az
edénykészítés során valamelyik munkafázis alkalmával textiliát használtak. Az
edények felső részét általában gödröcskebenyomatokkal vagy fésűs pecsételővel
készített rajzolatokkal díszítették.

A textildíszes kerámia divattá vált, a gyjakovói kultúrából kelet és nyugat felé
egyaránt terjedt. Keleti irányban a gorogyeci kultúrát is elérte, nyugaton pedig a
Fehér-tó és az Onyega-tó mellékén is megjelent. Ez a jelenség arra utal, hogy az
időszámításunk előtti utolsó évszázadokban valamiféle kulturális egységesülés
zajlott bizonyos finnugor etnikumok között. Kérdés, hogy ennek voltak e nyelvi
vetületei is? A gorogyeci kultúrának csak a nyugati területeire terjedt ki a textil-
díszes kerámia, ahol a mordvinok ősei éltek, az őscseremiszek által lakott keleti
területekre viszont nem. A textildíszes kerámia elterjedése alapján arra következ-
tethetünk, hogy csak a mordvinok és a balti finnek elődei között állt fenn az em-
lített finnugorközi kulturális közeledés, a cseremiszekre és más keleti finnugo-
rokra ez nem terjedt ki.

Nehezékek

A textildíszes edények mellett a gyjakovói kultúra másik jellegzetes lelete a
szintén agyagból égetett, kicsiny, kónusz formájú, esetenként bekarcolással, s
más módon is díszített tárgyak. Ezeket a régészek nehezéknek nevezik, s kétféle
felhasználásukat feltételezik. Az egyik elképzelés szerint halászhálók nehezékei
voltak, a másik szerint pedig a szövőszéken feszítették ki a fonalakat. Vannak
persze regényesebbek elképzelések is. Minilbajeva, a finugor.ru cikkírója utal ar-
ra, hogy esetleg gyerekjátékok voltak, vagy talán kultikus célokat szolgáltak, s az
elhunytak lelkét jelképezték.

A nehezékek elterjedési térképe is mutat érdekességeket. A textildíszes kerá-
miához hasonlóan ez is túlterjedt a gyjakovói kultúra határain. A gyjakovói né-
pesség tehát ezzel is valamiféle divatot teremtett a környezetében. A textildíszes
kerámia azonban csak az ősfinnugor csoportok körében terjedt, míg a nehezé-
kek mindenfelé megjelentek, így az ősbalti és ősszláv körbe sorolható régészeti
kultúrákban is.

A gyjakovói kultúra lelőhelyeiről ismerünk gödröcskebenyomatokkal díszített
kerámiatáblákat és -golyócskákat is. Ezek a kultúra területén kívül nem találha-
tók meg. Funkciójuk a nehezékeknél is rejtélyesebb, talán játékok voltak.
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Merják vagy vepszék?

A gyjakovói kultúra bemutatása után eljutottunk oda, hogy feltegyük a kér-
dést: Moszkva őslakói merják vagy vepszék voltak? A merják régészeti leleteit a
19. század közepe óta ismerjük. Akkor tártak föl több ezer halomsírt (kurgánt)
vegyes finnugor–szláv leletanyaggal. A 9–11. századra datálható merja emlékek
már a népesség erős eloroszosodását mutatják. A merják balszerencséje az volt,
hogy a Kijevben kitört feudális anarchia, valamint később a mongol hódítás kö-
vetkeztében éppen a merják által lakott területen – Moszkva, Rosztov, Vlagyi-
mir, Szuzdal környékén jött létre az új orosz hatalmi centrum. Így a merják a 16.
századra teljesen eloroszosodtak. A régészeti szakirodalomban az a vélemény
terjedt el, hogy a merják elődeit a gyjakovói kultúra népességében kell keresni.
Az 1960-as években Je. I. Gorjunova (1902–1995) fogalmazta meg ezt a véle-
ményt.

Az újabb finnugor régészeti összefoglalásokban azonban már mást olvasha-
tunk. A merják régészetének legkiválóbb ismerője, A. Je. Leontyjev (sz. 1948),
szerint a gyjakovói és a merja leletek között nincs kapcsolat. A merják a gyja-
kovói népesség elköltözése után érkeztek a Felső-Volga és a Moszkva folyó
mellékére, de fő központjuk nem a mai Moszkva városának területére esik, ha-
nem Rosztov környékére. Leontyjev feltételezése szerint a merja bevándorlás az
i. sz. 7. században kezdődött. A merják valószínűleg kelet felől érkeztek. Régé-
szeti leleteik, de nevük alapján is a marikkal (cseremiszekkel) állhattak rokonság-
ban. (Mint fentebb láttuk, nyelvüket azonban inkább a balti finn csoportba so-
rolná Bereczki Gábor és O. B. Tkacsenko.) A gyjakovóiak feltehetőleg a Felső-
Volga és a Fehér-tó irányába távoztak, és a továbbiakban a vepsze etnikum ki-
alakulásában játszottak szerepet.

Mi volt előbb, a finnugor tyúk vagy az orosz tojás?

A Moszkva finnugor őslakóiról szóló cikk ismertetésének, valamint a gyjako-
vói kultúra bemutatásának végére érve érdemes még arra is kitérni, hogyan fo-
gadták az olvasók a finugor.ru honlapon megjelent cikket. A majdnem 300 hoz-
zászólásnak kisebb hányada az, amelyik az orosz nemzeti tudattól vezérelve ta-
gadja, hogy a finnugorok lettek volna Moszkva és környéke őslakói. E hozzászó-
lók egy része a genetikai vizsgálatokkal példálózik. Véleményük szerint a finn-
ugorok az Altaj hegységből származnak (a finnek is!), Oroszország európai ré-
szének pedig indoeurópai őslakossága volt. Tehát a gyjakovóiak előtt már nem
finnugorok éltek azon a területen. Mások arra hívták föl a figyelmet, hogy Orosz-
ország európai részén van egy finnugorság előtti ismeretlen nyelvből származó
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földrajzinév-csoport. Erről egyébként korábban a kiváló finnugrista, B. A. Sze-
rebrennyikov (1915–1989) is írt.

Érdekes volt megfigyelni, hogy a hozzászólások többsége igyekezett csitítani
a nemzeti felbuzdulásban szenvedőket, s fölöslegesnek tartották arról vitatkozni,
hogy ki volt előbb, hol volt előbb, s az elsőbbségből következik-e az orosz vagy
finnugor büszkeség számára bármi előny.

(2012. február 17.)
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Kiszera méra kunda sungiri

A Nyelv és Tudomány honlap történelmi tévhitekről szóló írásához1 a kö-
vetkező hozzászólás érkezett: „a Kunda Sungiri majd Fésűskerámiás kultúra is finn-
ugor volt”. Ebben van némi igazság – de mennyi? Itt a kiváló alkalom, hogy foly-
tassuk a finnugor régészeti kultúrák bemutatását.

Az eurázsiai erdőövezetben kb. 5-6 ezer évvel ezelőtt jelentős kulturális vál-
tozások történtek: ez volt a középső kőkorból (mezolit) az újkőkorba (neolit)
való átmenet időszaka. A finnugor alapszókincs éppen erre a kulturális váltásra
utal: a halászó-vadászó-gyűjtögető ősnépesség kezdett áttérni a termelő gazdál-
kodásra (elsőként az állattenyésztésre). Amint az közismert, a történeti nyelvé-
szet csak a nyelvcsaládok alapnyelvének utolsó fázisát tudja rekonstruálni: a
bomlástermékekből (lásd mai nyelvek) csak a bomlást megelőző közvetlen álla-
pot, az alapnyelv utolsó stádiuma rekonstruálható. Tehát a finnugor alapnyelv
kb. 5-6 ezer éve bomlott fel. Korábbi idők nyelvi állapotára nem lehet következ-
tetni.

Ezt a korszakot érdemes a régészeti leletek segítségével is kutatnunk. A fon-
tosságának megfelelő pontossággal. Az írásunk első bekezdésében már idézett
hozzászólás a környezetével kibővítve így szól:

Később is volt szomszédolás a Kunda Sungiri majd Fésűskerámiás kultúra is finn-
ugor volt. Ettől délre a preszkíta Yamna északi népessége az Afanaszjevó-Andro-
novó-Ordoszi hun vonalon mozog a Cro Magnonid C, R1a, taxonómiai, genetikai
jelzőkkel.

A szöveget olvasva először is Karinthy Frigyes Halandzsa című klasszikus
humoreszkje merül föl emlékezetünkből. (Kiszera méra) bávatagon nézelődünk:
tessék?, hogy mi van?, mennyi kell? – és megadóan nyúlunk a pénztárcánk után,
hogy mi is kipengessük azt az öt koronát, amit a halandzsázó jóember Karinthy-
tól bezsebelt. Amikor már képesek vagyunk gondolkodni, fölfedezzük, hogy egy
ízig-vérig 21. századi internetes kommentet olvastunk, amelynek legfőbb jellem-
zője a nyelvi és tartalmi nagyvonalúság. Az ilyen kamukommenteket minden bi-
zonnyal a kamukadémián tanítják (© SzabírHunOgur).

Az igazságszolgáltatásban nem számít mentőkörülménynek, ha a bűnelköve-
tő nem ismeri a törvényt. A tudományban is ez a helyzet: ha valaki érvelni akar
valamely állítás mellett vagy ellen, először is meg kell ismernie és meg kell érte-

                                               
1 https://www.nyest.hu/hirek/honlap-a-tortenelmi-tevhitek-eloszlatasara
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nie a szakirodalmat. A tájékozatlanság nem mentség a téves információk terjesz-
tésére.

Kunda és Sigir elég messze vannak egymástól...

Mivel most régészeti kultúrákról szeretnénk írni, itt csak a régészettel kapcso-
latos szavak megfejtését adjuk: a Kunda Sungiri nyilván Kunda-sigiri szeretne
lenni. 50-60 évvel ezelőtt valóban úgy gondolták, hogy létezett ilyen régészeti
kultúra. Ma nem gondolják. A fésűskerámiás kultúra ismert úgy is mint a fésűs-
gödröcskés kerámia kultúrája, a Yamna pedig az orosz ямная (szó szerint ’göd-
rös’) kultúra angol átírása lehet. E kultúrát azonban az oroszból átírt Jamnaja és
annak angolban torzított Yamna elnevezése mellett a magyar nyelvű szakiroda-
lom gödörsíros kultúraként is emlegeti. Maradjunk ennél az elnevezésnél. A gö-
dörsíros népesség feltehetőleg nem játszott szerepet a finnugor népek et-
nogenezisében.

Moszkva őstörténete kapcsán már írtunk a gyjakovói régészeti kultúráról, most
a Kunda-sigiri kultúra következik.
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„Kunda-sigiri” régészeti kultúra

A Kunda-sigiri kultúra fogalmát László Gyula2 vezette be a magyar régészeti
szakirodalomba. 1961-ben használta először, az Őstörténetünk legkorábbi szakaszai
című művében. Az elnevezést Richard Indreko (1900–1961) észt régésztől vette
át (Indreko az észtországi Kundai kultúra feltárója és leleteinek publikálója volt):

A Kunda melletti lelőhely (Lammasmägi) napjainkban

„Az észak-eurázsiai csontkultúra is két részre oszlik: az első Szibéria és a Kelet-
Baltikum tiszta csontkultúrája, amit közönségesen Šigir-Kunda kultúrának nevez-
hetünk, a másik pedig Észak-Németország vegyes kultúrája és a Maglemose-kultú-
ra Skandináviában” (Indreko 1948: 384).

A régészet fejlődésére jellemző, hogy amikor még kevés lelet ismert egy adott
területről vagy kultúrából, akkor születnek meg a nagy ívű elméletek. Később,
ahogy szaporodnak a leletek, ezek az elméletek általában elavulnak. Mégsem
mondhatjuk, hogy Indreko hibázott volna, hiszen a szintézist, a megfigyelt jelen-
ségek magyarázatát a tudománynak minden korszakban folyamatosan végeznie
kell – párhuzamosan az adatgyűjtéssel.

                                               
2 László Gyula (1910–1998) régész, őstörténész, művészettörténész, képzőművész, a kolozs-

vári egyetem, majd az ELTE tanára. A nagyközönség elsősorban a kettős honfoglalás el-
méletéről ismeri. Nevéhez fűződik a Baltikumtól az Oka folyóig húzódó finnugor őshaza
elmélete is.
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László Gyulának azért volt szüksége Indreko elméletére, mert a mezolitikus
swideri kultúra (kb. i. e. 11 000–8000) területéről (Lengyelország, Baltikum) kí-
vánta a finnugorokat kelet felé vándoroltatni, az Urálig és azon is túl. Márpedig
a sigiri lelőhely az Urálon túl található, Jekatyerinburg közelében.

A sigiri lelőhely a Csigiri-tó mellett

Őstörténeti elméletének bizonyítása során László Gyulának cáfolnia kellett
A. Ja. Brjuszov (1885–1966) állításait is. A szovjet régész szintén összekapcsolta
a kundai és a sigiri lelőhelyet, csak éppen fordított vándorlásra gondolt: a kultúra
Sigir felől terjedt Kunda irányába. László Gyulának könnyű dolga volt a cáfolat-
tal, mert Brjuszov érvei a tudományon kívülről érkeztek: Indreko azon polgári
régészek közé tartozik, akik a nyugat fejlettségét hirdetik a barbár kelet fölött, ir-
gum-burgum, micsoda dolog ez… (Ha Brjuszov más műveiben is írt ilyesmit,
érteni véljük, miért kapott Lenin-díjat.)

Brjuszovnak voltak egyéb érvei is: pl. a terület későbbi(!) leletei alapján a sigi-
riek nem származhatnak a nyugat-európai cromagnoid embertípustól, valamint
már a finn nyelvész, Castrén is megírta (nyelvi adatokból kiindulva), hogy a finn-
ugorok kelet felől érkeztek. Ezt az úgynevezett kevert érvelést ma a régészetben
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nem fogadják el. A Kunda-sigiri kultúra fogalma évtizedek óta kikopott a régé-
szetből, a kutatók külön vizsgálják a kundai és a sigiri kultúrát.

Kundai kultúra

Az észtországi Kunda városa mellett egy aprócska dombon (Lammasmägi a
hely neve) kerültek elő a kultúra első leletei. Ez a dombocska a jégkorszak végén
még a nevezetes Ancylus-tó szigete volt, így nyújtván biztonságot az ott élő
embereknek.

A kultúra lelőhelyei Lengyelország, Belorusszia, a balti államok és Dél-Finn-
ország területén, valamint Oroszországban Szentpétervár körzetében találhatók.
A kundai kultúra a radiokarbon vizsgálatok alapján i. e. 7400–6000 közé datálha-
tó.

Kundai leletek. Baloldalon egy sigiri típusú nyílcsúcs
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A kundaiak halászattal és vadászattal foglalkoztak, szerszámaikat, fegyverei-
ket (balták, tűk, lándzsák, szigonyok, nyílhegyek) túlnyomórészt agancsokból és
egyéb csontokból készítették, de természetesen voltak kőeszközeik is. A csont-
maradványok alapján a következő állatokra vadászhattak: jávorszarvas, rénszar-
vas, nyest, vidra, hód, vaddisznó, fóka és mamut. Az elhunytakat nyújtott test-
helyzetben temették el, esetenként rituális okokból okkerral szórták be őket.

A kultúra eredetét Indreko északnyugaton kereste, a kundaiakat a Maglemose-
kultúrából (kb. i. e. 9000–6000) származtatta. László Gyula inkább a Gravetti-
kultúrából (kb. i. e. 29 000–23 000). A kundai lelőhelyen a mezolitikus réteg
(kundai kultúra) fölött fésűs-gödröcskés kerámiát tartalmazó réteget is föltártak.

Sigiri kultúra

A sigiri lelőhely Oroszország Szverdlovszki területén található, Jekatyerin-
burg (a szovjet időkben: Szverdlovszk) közelében, a Csigiri-tó melletti mocsár-
ban. A terület a mezolitikumtól lakott volt, a tó partján a későbbi korokból szár-
mazó földvárat is feltártak, s benne sokféle leletet (vaskést, kerekaljú edényt
stb.).

A sigiri mezolitikus leletek már a 19. század vége óta ismertek voltak, tehát
korábban, mint a kundaiak. Sajnos túlnyomórészt nem szakszerű ásatásból szár-
maznak.

Sigiri leletek, köztük sigiri típusú nyílcsúcsok (balról a 10-12.)
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Sz. Szavcsenko, M. Lilly és M. Zsilin 2011-ben publikálták néhány sigiri lelet
radiokarbon vizsgálatának eredményét. A legrégebbinek egy nyílhegy bizonyult,
kora: i. e. 8800–8700. A sigiri lelőhely tehát korábbra datálható, mint a kundai.
László Gyula 1961-ben a nyugat–keleti irányú vándorlás bizonyítása érdekében
amellett érvelt, hogy a kundai a régebbi… A radiokarbon kormeghatározásból
persze még nem következik automatikusan, hogy történt valamiféle kelet–
nyugati vándorlás Sigir felől Kunda irányába (de nem is zárható ki).

A sigiri népesség ugyanúgy halászatból és vadászatból tartotta fenn magát,
mint a kundai. Tipikus sigiri mezolit kori csontleletek a hosszú és keskeny, tű-
höz hasonló nyílhegyek, a széles, egyélű kések, a vastag jégtörő szigonyok, a kő-
pengével ellátott nyílhegyek és szigonyok, a bikonikus kidudorodással rendelke-
ző hosszú nyílhegyek (sigiri típus), a halhorgok és a fogazott szigonyok.

A sigiri idol



KISZERA MÉRA KUNDA SUNGIRI

87

A sigiri idol

A sigiri tőzegmocsár legszenzációsabb lelete az a vörösfenyőből faragott to-
temoszlop, amely 1890-ben került elő. Egykoron a fiúk-lányok minden holly-
woodi vagy a Német Demokratikus Köztársaság filmstúdiójában (DEFA) ké-
szült, és a baráti Jugoszláviában forgatott indiánfilmben ilyet láthattak (a bátor
indián szerepében Gojko Mitić). Noha a mocsár a faanyagot kiválóan konzer-
válta, de azért mégis csak több darabban került elő. Így lehet vitatkozni rajta,
hogy milyen magas volt. A vélemények 280 és 530 centiméter között szóródnak.
A vita mindörökre eldönthetetlen marad, mivel az idol egy része elveszett.

1997-ben egy restaurálás alkalmával radiokarbon vizsgálatot végeztek. Megál-
lapították, hogy a totemoszlop 9500 éves. Sigirből fennmaradt egy másik idol fe-
je is.

Finnugor?

A Baltikumtól Nyugat-Szibériáig terjedő eurázsiai erdőövezet őslakói a mai
finnugor és szamojéd népek elődei voltak. Ez az egymást követő régészeti kultú-
rák kapcsolatából levezethető.

A most tárgyalt sigiri és kundai kultúra leleteinek hasonlósága nyilvánvaló.
Egységes Kunda-sigiri régészeti kultúráról azonban mégsem beszélhetünk, hi-
szen a két leletcsoportot térben és időben egyaránt hatalmas távolság választja el
egymástól. A kulturális hasonlóságra pedig többféle magyarázatot is adhatunk.

Arról egyelőre keveset tudunk, hogy a kulturális fejlődés közben hogyan ala-
kultak a tényleges vérrokonsági viszonyok. Amit sokan sok tudásnak gondolnak,
az valójában nagyon kevés. A paleogenetikai adatok első gyűjtői és elemzői még
nem rendelkeztek elegendő történeti-régészeti ismerettel. Ezért nem tudták, mit
és hol kellene vizsgálniuk. A kutatás azonban lendületesen folyik, a különböző
tudományágak együttműködésének köszönhetően ismereteink gyarapodnak.

Amint arra már utaltunk, nyelvészeti módszerekkel nem nyerhetők adatok a
nyelvcsaládok alapnyelveinek felbomlása előtti évezredekről. E korszak nyelvi
folyamatai tehát csak a kulturális és a genetikai kapcsolatok segítségével model-
lezhetők. Modellt sokfélét lehet alkotni. Erősen bíznunk kell abban, hogy vala-
melyik modellünk tényleg megközelíti az egykori nyelvi helyzetet.

Ha végigtekintünk az emberiség fejlődésén, akkor azt látjuk, hogy egyre job-
ban begyorsulunk. A korszakhatárok nehezen húzhatók meg, de az látható,
hogy az információcsere és a technikai fejlődés egymásra hatása viszi a világot a
boldog jövő, avagy a tragikus vég felé.

Az őskőkor (paleolitikum) kb. 2,4 millió éve kezdődött és 11-12 ezer éve ért
véget. A gyorsabb fejlődés nyilvánvaló gátja a korlátozott kommunikáció volt. A
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mai értelemben vett nyelvek kialakulása valamikor a paleolit és a mezolit kor ha-
tárán történhetett, és éppen ez tette lehetővé a kulturális váltást. A kommuniká-
ció fejlődését segíthette a kezdetleges kereskedelmi kapcsolatok kialakulása
(nyersanyagok cseréje), és viszont: a kereskedelmi kapcsolatok kialakulását gyor-
síthatta a nyelv által hatékonyabbá váló információcsere. A mezolitikum tehát a
két új csoda – a nyelv és az árucsere bővületében és bűvöletében zajlott. Ugyan-
akkor az is látható – éppen Kunda és Sigir egyelőre ismeretlen jellegű kapcsola-
tának példáján, hogy a fejlődés előnyei csakis a mozgással voltak kiaknázhatók.
A halász-vadász csoportok könnyen mozogtak, nagy területeket tudtak bejárni.
A jégkorszak után kialakuló eurázsiai erdőövezeten belül a mezolitikum során
folyamatos lehetett a különböző csoportok keveredése. Ez fenntartotta a nyelvi
egységet és fejlesztette a nyelvet. Amennyiben volt uráli/finnugor alapnyelv, ak-
kor a középső kőkorban élt és virágzott. Felbomlása pedig a mai erdőövezet tel-
jes beerdősülésével és a termelő gazdálkodásra való átállással lehetett összefüg-
gésben. Ezt azonban legfeljebb egy időutazással tudnánk bizonyítani.
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Вы говорите по-именьковски?
Beszél ön imenykovóiul? Esetleg az ősei?

A Volga és a Káma folyók találkozásának vidékén az i. sz. 3–8. században élt
az imenykovói kultúra népessége. Őstörténészek serege találgatja, hogy kik le-
hettek: törökök, magyarok, mordvinok, szlávok vagy balti-szlávok, netán ru-
szok, vagy esetleg szarmaták? Mi sem tudjuk a választ, de van véleményünk –
több is.

Az imenykovói régészeti kultúra lelőhelyei a szamarai kanyarulat fölötti Vol-
ga-szakasz mindkét partját elfoglalják, nyugaton pedig egészen a Szura folyó
mellékéig terjednek ki. Az imenykovói jövevénynépesség észak felé az Alsó-
Káma vidékén is megtelepedett. Lényegében beékelődtek a mordvinok, a marik
és az udmurtok elődei közé, kihasználva azt a ligetes jellegű területet, amely még
életmódjuk számára megfelelő volt. Kelet felé szabadon hagyták a mai Baskíria
terméketlen, száraz vidékeit.

Az első imenykovói földvárakat a 19. század közepe táján találták meg. A
Volga–Káma vidékének régészeti kutatása az 1870-es években lendült föl, ami-
kor Kazanyban tartották meg a 4. oroszországi régészeti kongresszust, a város-
ban pedig megalakult a régészeti, történeti és néprajzi társaság.

1898-ban Alekszandr Szpicin1 tárt fel először imenykovói típusú települése-
ket. A két világháború között előbb Leonyid Tambovcev, majd Nyikolaj Kali-
nyin kazanyi régész folytatta az ásatásokat. A második világháború után újrakez-
dett feltárások során Kalinyin tette az első fontosabb megállapításokat: a kultúra
népessége vaspapucsos faekével művelte földjeit, háztáji állattartást folytatott, és
a vas megmunkálásában is voltak fontos újításai.

Az 1950-es években nagy leletmentő ásatások folytak a kujbisevi víztároló és
vízi erőmű építkezése miatt. 1959-ben Vlagyimir Gening (1924–1993), a Volga–
Káma vidék és a Dél-Urál régészetének kiemelkedő kutatója tárta föl az imeny-
kovói földvárat. A hely szelleme megihlette, így lett a kultúra neve imenykovói.

1967-ben Pjotr Sztarosztyin (sz. 1936) kazanyi régész könyvet írt az imeny-
kovói kultúráról. Több mint háromszáz lelőhelyet sorolt fel – földvárakat és ki-
sebb-nagyobb településeket, valamint egyetlen egy temetőt. Már ekkor különbö-
ző elképzelések keringtek az imenykovói népesség etnikai hovatartozásáról. Az
1960-as–70-es években a szamarai Volga-kanyarulatnál is előkerültek a kultúra
                                               
1 Alekszandr Andrejevics Szpicin (1858–1931) a 19–20. század fordulójának legnagyobb orosz

régésze. Számos Volga–Káma-vidéki finnugor lelőhelyet tárt fel, magyar régészekkel is ta-
lálkozott, levelezett.
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emlékei, és újabb temetőket is találtak. Napjainkban a régészeti leletek mind
biztosabban jelölik ki az imenykovói népesség helyét a környező kultúrák és
népek között. A kultúra származása körül azonban továbbra is zajlik a vita: első-
sorban a környező kultúrákétól teljesen eltérő temetkezési rítus és kerámiatípu-
sok alapján feltételezik, hogy az imenykovói népesség Dnyeper és Dnyeszter
melléki kapcsolatokkal rendelkezett.

Az imenykovói kultúra területe

Földvárak és temetők – élet és halál az imenykovóiaknál

Az imenykovói kultúra életét a települések feltárása alapján rekonstruálhat-
juk. Pár bekezdéssel följebb már utaltunk rá, hogy az imenykovóiak új földmű-
velési eljárást honosítottak meg a Volga–Káma vidékén. Primitív ekéikkel, ha
nem is túl mélyen, de fölszántották a talajt, s úgy vetették el gabonamagvaikat.
Búzát, kölest, rozsot, zabot, tönkölyt és árpát termeltek. Állattartásuk is fejlett
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volt, településeiken főleg háziállatok csontjait találták meg. Volt, ahol inkább ki-
sebb állatokat: juhot, kecskét, disznót, másutt több szarvasmarhát és lovat, né-
hol pedig tevét is tartottak. Ezek feltehetőleg kereskedőkaravánokkal érkeztek
erre a vidékre. Természetesen kutyáik is voltak. A termelő gazdálkodást kiegé-
szítette a vadászat és a halászat. Szarvasra és medvére, valamint kisebb prémes
állatokra vadásztak. A Volgából szép nagy halakat, 3-4 méteres vizákat fogtak ki.

Hamvasztásos sír Rozsgyesztvenóból

Az imenykovóiak fejlett gazdálkodását segítette, hogy igen jó minőségű, tar-
tós vaseszközöket tudtak készíteni. Ekepapucsaik és keskeny, hosszú baltáik a
települések jellegzetes leletei. A baltákkal talán harcoltak is, de legfőbb fegyverük
az íj volt. Az imenykovóiak kézzel formált, lapos aljú, általában díszítetlen kerá-
miaedényeket készítettek.
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A földvárakban és nyitott településeiken lakóépületeiket is megtalálták: kis-
méretű, félig földbe mélyített, földfalú kunyhókban laktak. A házak között táro-
ló és munkagödrök voltak. Az egyik háztípus, valamint a településszerkezet a
honfoglaló magyarok házaival, településeivel is párhuzamba állítható.

A földvárakat cölöpsor koronázta meg, tovább nehezítve az idegenek bejutá-
sát. Egy-egy erődítmény körzetében több kisebb, nyílt település volt.

Az 1960-as évek végéig csak a Rozsgyesztveno (Tatár Köztársaság) mellett
föltárt imenykovói típusú temetőt ismerték a régészek. Ebben a temetőben el-
hamvasztva tették az elhunytakat a sírokba, melléjük pedig két-három nagymé-
retű kerámiaedényt helyeztek. Mivel a hamvasztás során a ruházat díszítőelemei
megsemmisültek vagy összeégtek, így a régészeknek kevés támpontjuk volt an-
nak meghatározására, hogy kik is voltak az imenykovóiak, honnan jöttek, és hol
keresendők kultúrájuk gyökerei.

Az 1980-as években olyan temetőket találtak, amelyek hozzásegítettek a rej-
tély megoldásához, avagy tovább kuszálták a szálakat (ez nézőpont kérdése…).
Jevgenyij Kazakov (sz. 1934) kazanyi régész tárta föl a szép nevű Kominter-
novszkojéban (Tatár Köztársaság) azt a temetőt, amely leletei alapján beilleszke-
dett az imenykovói kultúra leletegyüttesébe. Ugyanakkor a temetőben a már
megismert hamvasztásos temetkezési rítus mellett másik halottas szokást is
megfigyeltek: teljes egészében sírba helyezett emberek maradványai is előkerül-
tek. Sőt, egyes sírokban részleges lovas temetkezés nyomait is megtalálták. Mint
a honfoglaló magyaroknál.

Milyen nyelven beszéltek?

Az első véleményt az imenykovói emberek származásáról és nyelvéről Alek-
szej Szmirnov2 fogalmazta meg az 1950-es években. Szerinte ők mordvinok vol-
tak. Az évtized végén Vlagyimir Gening, a rozsgyesztvenói temető feltárója,
egyetértésben Alfred Halikovval,3 törököknek határozta meg az imenykovóiakat.
Az 1960-as évek közepén Pavel Sztyepanov4 a mordvin régészeti emlékek kuta-
tója ősmagyaroknak gondolta az imenykovóiakat, akik a 8. században a Volga
partján lóra pattantak és belovagoltak Pannóniába. Pár évvel később Pjotr Szta-

                                               
2 Alekszej Petrovics Szmirnov (1899–1974) a Volga–Dél-Urál vidék kiemelkedő kutatója, a

moszkvai egyetemen régésznemzedékek nevelője.
3 Alfred Haszanovics Halikov (1929–1994) kazanyi régész. A Volga–Káma vidéki finnugor

népek őstörténetének kiemelkedő kutatója. Feleségével, Jelena Alekszandrovna Haliková-
val (1930–1977) a Bolsije Tyigani (Tatársztán) falu melletti ősmagyar temető feltárója.

4 Pavel Dmitrijevics Sztyepanov (1898–1974) szaratovi, majd szaranszki régész, a mordvin
őstörténet kiemelkedő kutatója.
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rosztyin óvatosan megfogalmazott véleményében vegyes finnugor–török etnikai
összetételre gyanakodott.

Férfi, lábánál részlegesen eltemetett lóval és a sír mellékletei –
kominternovszkojei III. temető

Ekkor újra jött Alekszej Szmirnov, aki a kerámiaedények és a hamvasztásos
temetkezés miatt immár szlávoknak tartotta az imenykovóiakat. Ezt a véleményt
Galina Matvejeva5 vitte tovább. Az imenykovóiakat a Dnyeszter mellékéről szár-
maztatta, a vaskori Przeworsk kultúrából. Véleménye szerint az imenykovóiak
szláv nyelvére utalnak a területükön található azon régi szláv folyónevek, ame-

                                               
5 Galina Ivanovna Matvejeva (1933–2008) a Volga-vidék régészetének vezető kutatója, a

szamarai régészeti iskola megalapítója.
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lyek már Ibn Fadlán6 úti jelentésében is olvashatók (Szok, Cseremsan, Majna,
Utka).

Ezt a káoszt látva, végre időszerű volt, hogy egy nyelvész is állást foglaljon a
kérdésben. Vlagyimir Napolszkih7 1996-ban, a Permi Szent István halálának
200. évfordulóján tartott konferencián a permi nyelvek (komi, udmurt) néhány
jövevényszavát egy balti-szláv jellegű indoeurópai dialektusból vezette le, és
ennek a dialektusnak a beszélőit az imenykovói népességben vélte megtalálni.
Előadása azonban csak fokozta bajt. Napolszkih elképzelése szerint létezett egy
„makrobalti” nyelvi area, amelynek résztvevője volt az „imenykovói nyelv” is.
Ez közel állhatott a preszláv nyelvhez, de nem volt azonos vele. A régészek és
történészek – Szergej Kljastornij orientalista (1928–2014), Pjotr Sztarosztyin,
valamint Valentyin Szedov (1924–2004), a szláv őstörténet régész kutatója –
azonban nem tudták értelmezni Napolszkih koncepcióját, és immár nyelvé-
szetileg is bizonyítva látták, hogy az imenykovóiak szlávok voltak. Ez sokaknak
bejött. Így került a tudomány köreiből a közvélemény érdeklődésének terébe a
korai szláv jelenlét a Volga–Káma vidékén. Az imenykovói szlávok teli tüdővel
dagasztották az orosz nemzeti büszkeség vitorláját.

A makrobalti area Vlagyimir Napolszkih szerint

                                               
6 Ibn Fadlánról ld. az 5. fejezet Hollywood és a finnugor mesék, avagy miről maradt le Antonio

Banderas? című írását a 267–274. oldalakon.
7 Vlagyimir Vlagyimirovics Napolszkih (sz. 1963) orosz nyelvész, néprajztudós, a finnugor

nyelvek és népek kutatója, az Udmurt Állami Egyetem professzora.
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Tíz évvel később Vlagyimir Napolszkih megírta, hogy azért ő ezt nem úgy
gondolta. Az imenykovói népesség nem lehetett szláv etnikumú és szláv nyelvű,
hiszen ez az etnikum és nyelv csak a 6. században kezdett formát ölteni. Ő az
imenykovóiak nyelvét csupán a preszláv nyelvhez közelinek gondolta, és a félre-
értések elkerülése érdekében célszerűbb lett volna, ha ezt a nyelvet balti-szláv,
avagy balti jellegűnek nevezi, mivel véleménye szerint az egész makrobalti areán
belül a preszláv dialektus marginális helyzetben volt.

E bevezető után Napolszkih sorra vette azokat a földműveléssel összefüggő
szavakat, amelyek egy balti-szláv ősnyelvből kerülhettek a permi nyelvekbe, vala-
mint a mari és mordvin nyelvbe. Egy-két szó esetében új etimológiát javasolt.
Egy ábrát is közölt az imenykovói nyelv helyéről a makrobalti areán belül (lásd
az előző oldalon).

Honnan származtak?

Az imenykovói kultúra eredetét Jevgenyij Kazakov foglalta össze 2011-ben.
Kimutatta, hogy a 4. század végén – 5. század elején a hunok mozgolódása kö-
vetkeztében a Volga–Káma vidékét népvándorlási hullám érte el. A történeti
források hagyományos értelmezése szerint a menekülő csoportok iráni nyelvű
szarmaták lehettek.

A régészeti adatok alapján nemcsak a Dnyeper–Dnyeszter vidéki eredeztetés
merülhet föl, vannak érvek a keleti származás mellett is. Az imenykovói kultúra
kapcsolatban állhatott a turbászli és a kusnarenkovói kultúrák népességével. E
kultúrák lelőhelyei a mai Baskír és Tatár Köztársaság területén találhatók. A
turbászli népességet egyes kutatók ugornak, mások alánnak vagy baskírnak tart-
ják. A kusnarenkovóiak a magyarok és/vagy a baskírok etnogenezisében játszot-
tak szerepet. Ennek alapján azért az imenykovói népesség egészének vagy csak
egyes csoportjainak török vagy ősmagyar származtatása sem zárható ki, noha itt
jegyezzük meg, hogy a régészetben nem az a lényegi kérdés, hogy az egykor élt
kultúrák mellé mai népneveket és ma beszélt nyelveket rendeljünk. Ráadásul a
nyelvi hovatartozás kérdésének eldöntésére a régészet nem is alkalmas (hacsak
nem egy könyvtárat ásnak ki a kutatók).

Jevgenyij Kazakov szerint az imenykovói kultúrára jellemző edénytípusok is
szarmata, nem pedig ősszláv környezetből származnak.

Kérdéses lehet, hogy a Kazakov által föltárt kominternovszkojei temető az
imenykovói kultúrába tartozik-e. A szerző azonban jól bizonyítja, hogy a ko-
rábbról ismert imenykovói leletek megtalálhatók itt is. Ennek azért van jelentő-
sége, mert ezzel megdől az az állítás, hogy az imenykovóiak temetkezési rítusára
kizárólag a hamvasztás volt jellemző. És ezzel jelentősen gyengülnek az imeny-
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kovóiak szláv származása melletti érvek (az ősszlávokra a hamvasztás volt jel-
lemző, de ők urnákba tették az elhunytak maradványait).

Amennyiben az imenykovói kultúra további régészeti kutatása igazolja a szar-
mata közegből való származást, az erősítheti a népesség indoeurópai, azon belül
ősiráni eredeztetésének elméletét. Ebben az esetben a makrobalti nyelvi areához
tartozás nem valószínű.

Mivé lettek?

Az imenykovói kultúra területére a 8. században a volgai bulgárok költöztek.
A helyben maradt népesség a volgai bulgár állam alattvalója lett, sokan azonban
a környező finnugorok közé települhettek. Ennek régészeti bizonyítékai vannak:
a 8–10. században a muszlim világgal kereskedő és ezen szépen meggazdagodó
Volga–Káma vidéki finnugorság olyan ékszereket kezd hordani, amelyek az
imenykovói és a hozzá hasonló (lásd turbászli) kultúrák köréből származnak.

Az egyik jellemző darab a kerek csatfibula, mely az egész finnugorság köré-
ben népszerű lesz (eljut a Baltikumba is). A finnugor leleteket feltáró régészek
ezt a tárgytípust mordvin nevét használva, gyakran szjulgamnak nevezik (észt
neve sõlg).

Imenykovói csatfibula és mordvin szjulgam

Nagy karriert futott be a finnugoroknál az egymástól elforduló két állatfej
motívuma is. Ez megjelent a csontból faragott fésűkön is, miként az imenykovói
kultúrában, de később ismert lett fémből készített változata is, amely immár
nem egy fésű testeként szolgált, hanem csörgős-láncos csüngők lógtak le róla.
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Imenykovói és lomovatovói (őskomi-permják) csontfésű

Az imenykovói kultúrából ismert a kacsatalp és a palack alakú csüngő is. Ké-
sőbb mindkettő elterjedt a finnugor népeknél is.

A Volga–kámai finnugor népek ismerték a halotthamvasztás szokását is. A
temetkezések mintegy negyede történt ilyen módon. Ezt is imenykovói hatással
magyarázhatjuk. Nemcsak a hamvasztást, hanem azt a jelenséget is, hogy egy
kultúrában több temetkezési rítus is szokásban volt.

Az imenykovói hatás csak egyik eleme volt annak a hatássorozatnak, amely
az i. e. 3. évezredtől kezdve dél felől folyamatosan elérte az erdőövezetben élő
finnugor csoportokat.
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Gödörsíros kovbojok menni zsinegdíszesek
Indoeurópaiak a gödörben

Mostanában az MTA szállítja a sajtószenzációkat. Új elmélettel áll elő az ős-
magyarság vándorlásáról, megvédi a finnugor nyelvrokonságot és az indoeuró-
paiak őstörténetéről is van mondanivalója. Most ez utóbbiról számolunk be.

Az akadémia honlapján 2015. március 6-án jelent meg egy hír arról, hogy az
archeogenetikusok szerint újra kell gondolnunk az indoeurópai nyelvek eredetét.
Hát, ennek nagyon örülünk. Na és, mit gondolnak a nyelvek eredetéről a kőfara-
gók meg a balett-táncosok? Annyi közük nekik is van hozzá, mint az archeoge-
netikusoknak. Persze, nem kell úgy fölháborodnunk, az akadémiai honlap szer-
kesztője is adhat bulvárízű címeket okos dolgokról szóló hírek fölé – mi is szok-
tunk. Pár nappal korábban az akadémiai kiadott egy állásfoglalást is, amely vi-
szont arról szólt, hogy mindenki foglalkozzon a maga tudományával. Vajon
nincs a két közlés egymással ellentmondásban? Idézet az állásfoglalásból:

„Súlyos, tudomány-módszertanilag elfogadhatatlan kategóriahibáról tanúskodnak
azok az állítások, amelyek összekeverik a nyelvrokonságot a genetikai rokonsággal
és a néprokonsággal.”

Akkor most kinek higgyünk? Az akadémiának vagy az akadémiának? Az in-
doeurópai népek őstörténete mint fogalom, valójában az indoeurópai nyelvű né-
pek őstörténetével azonos. Nézzük, mit tudnak a nyelvekről mondani nekünk az
archeogenetikusok:

Az mta.hu híre szerint a Nature című rangos természettudományi folyóirat-
ban nemzetközi tudóscsoport publikálta az eredményeit Európa őskori népessé-
gének genetikai kapcsolatairól. A kutatócsoport egyik magyar tagja, Szécsényi-
Nagy Anna a genetikai minták elemzésében vett részt, másik tagja, Bánffy Esz-
ter pedig a régészeti háttér megvilágításában működött közre.

A genetikai vizsgálat nem az archeogenetikában szokásos módon történt.
Most a DNS-ben az egypontos nukleotid polimorfizmusokra (Single Nucleotide
Polimorphism, SNP) kerestek rá. Ezek a pontmutációk generációk során válto-
zatlanok maradnak, és nemcsak az egyénre, hanem az egyén tágabb csoportjára
is jellemzőek. Vagyis populációkutatásra használhatók. Ezzel azonban még min-
dig nem vagyunk a nyelveknél. A publikáció a feltehetőleg valamilyen indoeuró-
pai ősnyelvet beszélt népességek genetikai összetételéről szolgál információkkal.
Bizonyos őskori népességekről ugyanis lehet sejteni a nyelvüket. Legalábbis meg
tudjuk mondani, hogy életük a különböző régészeti kultúrákon, majd a már írott
forrásokból ismert etnikai egységeken (törzseken, népeken) keresztül mely mai
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népekig vezetett. Így a zsinegdíszes kerámia kultúrájáról (Corded Ware Culture)
is sejthető, hogy népessége valamiféle ősindoeurópai nyelvet beszélt.

Na, ebbe a zsinegdíszes népességbe pumpolták bele a maguk génjeit a gödör-
sírosok. Erről szól a Nature-beli cikk, melynek címe: Massive migration from the
steppe was a source for Indo-European languages in Europe [A sztyeppei tömeges míg-
ráció hozta az indoeurópai nyelveket Európába]. És akkor bocsánatot kell kér-
nünk az MTA-honlap cikkírójától, mert nem ő volt elsőként a tudományos hír-
hez méltatlanul (és pontatlanul) bombasztikus, hanem a Nature-cikk 39 fős szer-
zőgárdájából a szöveget megfogalmazó Wolfgang Haak, Iosif Lazaridis és David
Reich. Ha legalább egy kérdőjelet tettek volna a cím végére! Amúgy egyikük sem
nyelvész. Sőt, még csak nem is régész.

A tanulmány először ismerteti a módszert és a vizsgálati eredményeket. 69
darab, 8000–3000 évvel ezelőtti mintát vizsgáltak, eredményeiket kontrollcso-
portokon is ellenőrizték. (A magyar mintákat már egy másik téma kapcsán szin-
tén a Nature-ben publikálták.) A szerzők megállapították, hogy a zsinegdíszes
kultúra népessége genetikailag a gödörsíros népességhez (Ямная/Ямна куль-
тура [Jamnaja/Jamna kultúra] – az előbbi az orosz, utóbbi az ukrán eredetű el-
nevezés, mindkettő használatban van) – áll a legközelebb.

Az ősindoeurópaiak vándorlása a kurgán-teória szerint

A szerzők szerint eredményeik új adatokkal szolgálnak az indoeurópai nyel-
vek eredetéről folyó vitához. Habár tudják, hogy a genetikai vizsgálatok nem in-
formálhatnak minket az írásbeliség előtti népek nyelvéről, de a népvándorlások
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megismerése hozzájárulhat az indoeurópai nyelvek szétvándorlásának megérté-
séhez. Nos, így már egész jól hangzik. Tehát az archeogenetikusok azért tudják,
hogy adataik nem bizonyító erejűek a nyelvtörténeti kutatásokban. Csak adtak a
cikknek egy jól hangzó címet.

Az összefoglalás további részéből megtudjuk, hogy Nyugat-Európa betele-
pülésével kapcsolatban két teória létezik, a sztyeppi és az anatóliai. Ezek régé-
szeti kutatásokra alapozott elméletek, és már régóta ismertek. Az archeogenetika
most a sztyeppi elméletet támogatta.

Gödörsírosok vándorlása a zsinegdíszesek felé

Internetes, valamint nyomtatott ismeretterjesztő szövegekből arról értesü-
lünk, hogy ez a sztyeppi elmélet leginkább kurgánteória néven ismert, és Marija
Gimbutas1 dolgozta ki. Viszont nem a saját ötletéből. Már a 2. világháború előtt
Gordon Childe2 arról értekezett, hogy a Kurgán kultúra népessége lehetett az
indoeurópaiak őse. Makkay János Az indoeurópai népek őstörténete című munkájá-
ban úgy fogalmazott, hogy „bárhová kerüljön is az indoeurópai őshaza, a délorosz
sztyeppnek kapnia kell valamilyen szerepet”. Vagyis kell egy terület, amelyen átkelve
egyes indoeurópai csoportok eljutottak Közép- és Nyugat-Európába. Az indo-

                                               
1 Marija Gimbutas (1921–1994) litván származású amerikai régész, az európai újkőkor és

bronzkor régészeti kultúráit kutatta.
2 Gordon V. Childe (1892–1957) ausztrál régész, őstörténész. Az európai civilizáció hajnala

című, 1925-ben megjelent könyvében az európai és közel-keleti civilizáció kapcsolatáról
értekezett. Az indoeurópai nyelvű népeket a kelet-európai sztyeppövezetből származtatta.
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európai népek őshazáját sokan, sokfelé keresik. Ötletek bőven vannak, mivel a
kevés tényszerű ismeret nem szab határt a fantáziának. Íme, egy összefoglaló
táblázat az újkőkori régészeti kultúrákat kutató Makkay János könyvéből (1991:
146):

A KURGÁNTERÜLETEN ÉLŐ CSOPORTAZ ELMÉLET AZ EREDETI

ŐSHAZA HELYE

A KURGÁN-
TERÜLET MINT JELLEGE TERJEDÉSÉNEK

IRÁNYA

KELTEZÉSE

Gimbutas sok he-
lyen, legutóbb 1982

a kurgánterület ke-
leti (?), ázsiai része

legalábbis egy kései
őshaza

indoeurópai
alapnyelv

K-ről Ny-ra és
D-re

i. e. 4400-tól 2800-ig

Renfrew 1987 Kis-Ázsia, Çatal
Höyük és rokon
körzete

egy csoport, az in-
doiráni lakterülete

csak indoiráni Ny-ról K felé kialakulása i. e. 4000
körül, elvándorlása
K-re a 2. évezredben

Gamkrelidze és
Ivanov 1984

Kis-Ázsia, a Kau-
kázus és Észak-Me-
zopotámia között

átmenetileg dialek-
tusterület (indoirá-
niak egy része és
óeurópaiak elődei)

indoiráni egy része
és óeurópai

Ny-ról K és
K-ről Ny felé is

i. e. 3. évezredben

Djakonov 1985 Délkelet-Európa,
azaz az Észak-
Balkán és a Déli-
Kárpátok vidéke

dialektusterület indoiráni dialektus A Kárpátok és a
Dnyeper közötti
területről K felé

i. e. 3. évezredben

Mallory 1989 a kurgántérség a
Pontusz és a Kasz-
pi-tenger között a
mezolitikumban,
i. e. 4500 előtt

eredeti indoeurópai
őshaza

proto-indoeurópai
alapnyelv

az őshazából K-
re és Ny-ra is

i. e. 4000-től
kurgáninváziók

Változatok az indoeurópai őshazára

A földhalmok – kurgánok – alá temetkezésnek az i. e. 4. évezred elejétől
több fázisa is volt Kelet-Európában. A sírgödrökbe temetkező, majd a gödrök
fölé kurgánt emelő gödörsíros (Jamnaja) kultúra népessége az i. e. 3600–2300
közötti időkben a mai Ukrajna és Oroszország sztyeppövezetében élt. De nem
csak ott. A gödörsíros kultúra beköltözött a Kárpát-medence keleti felébe is, a
Duna vonaláig. Vagyis egészen addig, amíg a vándorló állattartásra megfelelő te-
rületet talált. Innen indult tovább a maga génjeivel nyugatra. Vagyis a népván-
dorlás nem a hunokkal kezdődött (és ma is tart…). A gödörsíros kultúra hazai
előfordulását tárgyalja Dani János s Horváth Tünde nemrég megjelent könyve:
Őskori kurgánok a magyar Alföldön. A Gödörsíros (Jamnaja) entitás magyarországi ku-
tatása az elmúlt 30 év során (Budapest, 2012). A komplex elemzésre törekvő kötet
konkrét ásatásokat ismertet, és szomorú képet fest a megállíthatatlanul pusztuló
– elszántott, elhordott – kurgánokról, elemzi azt a kevéske leletet, ami a kurgá-
nok alól kikerült, valamint kronológiai megállapításokat is tesz. Az elmúlt évek-
ben a 14C-vizsgálatok eléggé átrajzolták a Kárpát-medence őskori kronológiáját.
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Ismerjük a gödörsíros kultúra hazai lelőhelyeinek szénizotópos datálását is,
amelynek segítségével korszakolni lehet a kultúra Kárpát-medencei jelenlétét.

Sárrétudvari-Őrhalom, 7. és 7a sír

Amint látható, a régészet és az archeogenetika egyre jobban ismeri Európa
őstörténetét. A természettudományos módszerek – a 14C- és génvizsgálatok új
dimenzióba helyezik a régészeti leletek értelmezését.

Irodalom
Makkay János 1991: Az indoeurópai népek őstörténete. Budapest.

(2015. március 13.)
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„A sápadt árja lenéz, gyötör,
kihasznál, megvet, éltedre tör!”

A bronzkori Nyugat-Szibéria ura a szintastai régészeti kultúra népessége volt.
Északi határaikon élő ugor őseink csak lesték magas tudományukat. A szintastai
emberek pár évszázad múltán fölkerekedtek és meg sem álltak Indiáig. Később
elődeink is elindultak, de az ellenkező irányba. Lehet, hogy butaság volt.

A bronzkori Nyugat-Szibéria régészeti hagyatékát sokáig kizárólag az andro-
novói kultúrába sorolták be. Az andronovói népesség az i. e. 14–15. századtól
kezdve földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott. Az emberek búzát ter-
meltek, amit meg is őröltek, szarvasmarhát, juhot és lovat tenyésztettek, a lova-
kat pedig meg is ülték. Ez utóbbit az ásatáson talált zabla-oldaltagok bizonyítják.
Fodor István véleménye szerint „…a Szibéria hatalmas területeire kiterjedt, több né-
pességet magába foglaló ún. andronovói műveltség északi emlékeit az ugorság tárgyi hagyaté-
kának kell tartanunk. Ez a szállásterület nagyjából a Dél-Uráltól keletre eső vidékeken
és az Irtis középső folyásának vidékén lehetett” (Fodor 1975: 6).

Az andronovói kultúra területe a Kaszpi-tengertől keletre
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Az erdőövezeti finnugor népekre Európában és Nyugat-Szibériában is nagy
hatást gyakoroltak a tőlük délre élő, fejlettebb kultúrával rendelkező, valószínű-
leg ősiráni nyelveket beszélő közösségek. A különböző kulturális újítások – a
termelőgazdálkodás, a fémmegmunkálás ismerete – mind délről érkeztek a finn-
ugor nyelvű népekhez. Ha a fenti térképre tekintünk, azt látjuk, hogy az andro-
novói kultúra hatalmas területet foglalt el az Urál hegységtől délre, az erdős
sztyepptől egészen a félsivatagos tájakig.

Az andronovói kultúrát első feltárói az időszámítás előtti 2. évezred közepére
datálták. A kultúrának nevet adó Andronovo falu Acsinszk város közelében
található. A lelőhely feltárása a 20. század elején kezdődött. Az andronovói kul-
túra elnevezést először Szergej Tyeplouhov1 használta 1927-ben. A 2. világhábo-
rú után folytatódott a kultúra lelőhelyeinek feltárása. Konsztantyin Szalnyikov
(1900–1966) ufai régész 1948-ban írt tanulmányában a kultúra három fázisát
különítette el. Datálásuk: fjodorovkai fázis: i. e. 2. évezred közepe – i. e. 12.
század, alakuli fázis: i. e. 11–9. század, zamarajevói fázis: i. e. 8–7. század.

Az 1970-es években megindult a szintastai lelőhely feltárása, az 1980-as évek-
ben pedig Arkaim lelőhelye került a figyelem középpontjába. Közben természe-
tesen más andronovói lelőhelyeken is folytatódtak az ásatások. Mindez teljesen
új megvilágításba helyezte az andronovói kultúra szerepét és jelentőségét nem-
csak az erdőövezeti népekre gyakorolt hatásuk, hanem az egész világtörténelem
alakulása szempontjából. A témakör kutatásának hatalmas szakirodalma támadt.
Az Arkaim-központ honlapjáról több mint harminc könyv tölthető le (mono-
gráfiák, konferenciakötetek stb.2), köztük egy bibliográfia is további párszáz ta-
nulmány és önálló kiadvány adataival.

A hazai ismeretterjesztő őstörténeti irodalom követte az újabb régészeti pub-
likációkat. Fodor István 2009-ben megjelent Őstörténet és honfoglalás című művé-
ben röviden jellemezte a szintastai emlékcsoportot, amelyet elválasztott az and-
ronovói kultúrától. Leírásához nagyon hasznos térképet is mellékelt.

Ahogy az lenni szokott, az új régészeti feltárások rendre fölborítják az adott
terület régészeti kronológiáját és átrendezik a kultúrák egymáshoz való viszonyát
is. A kutatók új régészeti kultúrákat különítenek el, az egységből sokaság lesz,
olykor pedig káosz. Jelen esetben is ez történt. Az andronovói kultúra eltérő ér-

                                               
1 Szergej Alekszandrovics Tyeplouhov (1888–1934) orosz régész, néprajztudós, keletkutató.

Híres családból származott, már erdész nagyapja, Alekszandr Jefimovics Tyeplouhov
(1811–1885) is folytatott régészeti ásatásokat. A tradíciókat nagybátyja Fjodor Alekszand-
rovics Tyeplouhov (1845–1905) folytatta. A családnak jelentős régészeti magángyűjtemé-
nye volt. Szergej Tyeplouhov a sztálini terror áldozataként börtönben halt meg.

2 https://arkaim-center.ru/publications
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telmezéseit jelzi az itt közölt két térkép is, amelyek igencsak másként jelölik a
kultúra területét.

Az andronovói kultúrát a szakirodalomban már nem nevezik kultúrának, ha-
nem olyan kulturális-történeti egységnek, amely több kultúrát egyesít magában.
A Szintasta–Arkaim kultúrkör kezdete az i. e. 2200 körüli évekre tehető, vagyis
korábbi, mint az andronovói kultúra egyéb lelőhelyei, ezért vitatott, hogy a kul-
túra részének tekintsék-e. Gennagyij Zdanovics, Arkaim föltárásának irányítója
és más tudósok önálló szintastai kultúráról értekeznek. Az andronovói kulturá-
lis-történeti egység mint fogalom mellett bevezették az „andronoid kultúrák” el-
nevezést is. Ezek a kultúrák a nyugat-szibériai tajga déli övezetében jöttek létre,
ahová társadalmi-technikai fölényük miatt az andronovóiak könnyedén benyo-
multak. Az őslakó finnugorok, szamojédok és ki tudja még miféle népek meg-
termékenyülve az andronovói hatásoktól, megszülték a cserkaszkuli, szuzguni és
jelovszkojei kultúrákat. Úgy tűnik, hogy ezek közül a cserkaszkuli kultúrának
volt szerepe a magyar etnogenezisben, de ez már egy másik cikk témája lehet.
Most inkább nézzük, hogy mitől is olyan különleges Szintasta, Arkaim és a cso-
portba tartozó többi lelőhely!

Az andronovói kultúra területe Fodor István szerint
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Szintasta és Arkaim – a „Városok országa”

Szintasta lelőhelye Oroszország Cseljabinszki területén található, az azonos
nevű folyócska partján. Az ásatások 1968-ban egy víztároló építése miatt kez-
dődtek. 1986-ig lényegében befejeződött a lelőhely feltárása. A régészek egy erő-
dített települést, egy több kurgánból álló nagyobb temetőt, több önálló kurgánt,
valamint egy nagyobb és egy kisebb, földhalmok nélküli temetőt tártak fel. Az
ásatásokat vezető Vlagyimir Gening már 1977-es publikációjában felvetette,
hogy a szintastai emlékek ősiráni népességhez köthetők. Az ásatási megfigyelé-
seket ugyanis összekapcsolta a Rigvédában3 és az Avesztában4 olvasható leírá-
sokkal (Gening 1977) A szintastai ásatásokat összefoglaló publikációból (Ge-
ning – Zdanovics – Gening 1992) kitűnik, hogy az erődített települést részben
elmosta a Szintasta folyó később kialakult kanyarulata. Azonban a fennmaradt
részletek alapján is meg lehetett állapítani, hogy az eredeti település kör alakú
volt. A külvilágtól többszörös árok- és sáncrendszer védte, a földsánc tetején fa-
cölöpökből álló körítőfallal:

A szintastai külső fal rekonstrukciója
                                               
3 A Rigvéda a hindu vallás négy alapszövegének, a védáknak az egyike, az i. e. 2. évezredben

íródott.
4 Az Aveszta a zoroasztrizmus szent könyve, a perzsa irodalom első emléke, az i. e. 1. évez-

redben keletkezett.
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A település kapuit további falak védték:

A szintastai déli kapu rekonstrukciója

A sánc belső oldalához méhsejtszerűen tapadtak a lakóépületek. Az épületek
által alkotott külső körön belül volt egy második kör, az elsőhöz hasonlóan egy-
más mellé épített házakkal.

A településen feltárt kerámialeletek színüket és díszítésüket tekintve igen vál-
tozatosak voltak. Az edények vonalmintáit fésűs pecsételővel készítették.

A szintastai népesség kő- és csonteszközöket is használt, de szomszédaikkal
szembeni fölényüket a bronzöntés ismerete, valamint a lótenyésztés és a lovak
változatos felhasználása biztosította. A bronzeszközöket és -fegyvereket a te-
metkezésekből ismerjük.

A lovak különleges szerepét bizonyítja ezen állatok eltemetése is. Az erődített
telep melletti temető sírkamráiba olykor több lovat is temettek egymás mellé.
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Előfordul részleges lovastemetkezés is (ez a rítus évezredekkel később a hon-
foglaló magyaroknál nagyon gyakori lesz):

A csontból faragott zabla-oldaltagok arra utalnak, hogy a lovakat a zabla és a
kantár segítségével irányították. A temető sírjai között, valamint egyes sírkam-
rákban is áldozati gödrök voltak, állatmaradványokkal. Egyes elhunytakat külö-
nös gondossággal kiépített halomsírokba temettek:

Egy szintastai halomsír rekonstrukciója

Egészben és részben eltemetett lovak Szintastából
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A szintastai lelőhely önmagában is szenzációs volt, de utána jöttek az újabb
szenzációk. Kiderült, hogy a lelőhely körzetében hasonlóan kiépített erődített te-
lepülések láncolata található. Jelenleg kilenc szintastai típusú kerek erődített tele-
pülés ismert, 5 ovális alaprajzú és 11 szögletes. A települések kb. 60-70 km-re ta-
lálhatók egymástól, vagyis lóval történő közlekedés esetén egy nap alatt elérhe-
tünk egyikből a másikba. A szintastai típusú erődített települések a régészek sze-
rint városias jellegűek voltak mind tervezettségüket, mind a bennük folyó életet
tekintve. Ez a különleges régészeti leletegyüttes „Страна городов” [Városok
országa] néven lett ismert. Ezek a városias jellegű lakóhelyek nemcsak kézműves
központok, de az őskori kultuszok centrumai is voltak. Utóbbi jelenséget a szin-
tastai lelőhely után Arkaimban is sikerült megfigyelni.

A Városok országa
A terület a Dél-Urál vidéke, kiterjed Oroszországon belül

a Cseljabinszki és az Orenburgi területre, valamint Baskortosztánra,
továbbá Oroszországon kívül Kazahsztán északi részére.
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Arkaim ásatása 1987-től 1995-ig tartott. A lelőhely légi felvételekről már ko-
rábban ismert volt, de a leletmentő feltárás ugyanúgy, mint Szintasta esetében,
csak egy víztároló építési munkálatai előtt kezdődtek meg.

A lelőhely jelentősége miatt azonban később elálltak a terület elárasztásától.
Arkaimban megőrződött a település teljes kör alakú szerkezete, így hiánytalanul
meg lehetett figyelni a lakóépületek belső gyűrűjét és a település központját is:

Arkaim alaprajza

A tervezés átgondoltságát, magas színvonalát jelzi, hogy a településen belül
megoldották az esővíz gyűjtését és tárolását is. A fából és földből (követ nem
használtak) alkotott bonyolult településszerkezet, az épített objektumok és tárgyi
emlékek alapján megfigyelt szakrális rítusok és mindennapi életmód alapján a ré-
gészek a Városok országát a korabeli más magas kultúrákkal (pl. Mükéné, Egyip-
tom) azonos szintűnek tartják.
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Ezt a véleményt csak erősítette az a felismerés, hogy Stonehenge kör alakú
kőépítményéhez hasonlóan Arkaim szintén a csillagászati ismeretek megőrzésé-
re és átadására is szolgált. A település egyes objektumainak elhelyezése és tájolá-
sa a csillagos égbolt jelenségeinek megfigyelésével történt. Ez természetesen nagy
érdeklődést keltett nemcsak Oroszországban, hanem az egész világon. A lelő-
hellyel kapcsolatban misztikus és utópisztikus legendák keltek életre. Például ar-
ról, hogy Arkaimot földönkívüli lények építették, illetve, hogy a lelőhely rendkí-
vül erős energiákat sugároz magából. Arról egyelőre nem találtunk tudományos
közleményt, hogy Arkaim kisugárzása miként viszonyul a Kárpát-medencei ha-
sonló sugárközpontokhoz, a pilisi szívcsakrához és a tápiószentmártoni Attila
dombhoz…

A tudománytalan fantazmagóriák elterjedése mellett egy másik jelenség, a po-
litika érdeklődése is kíséri a Városok országát. Az Arkaimban található látogató
központot 2005 áprilisában fölkereste Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök
és egy hónap múlva Vlagyimir Putyin államfő is.

A régészek által megfogalmazott elképzelést az andronovói kultúra népessé-
gének ősindoeurópai/árja származásáról megerősítette az archeogenetika is. Az
egykorvolt andronovói emberek legközelebbi rokonai a zsinegdíszes kerámi-
át készítő ősbaltiak (a lettek, litvánok, poroszok elődei), valamint a mai Indiában
élő egyes populációk.

Az andronovói-szintastai népesség nyelve az ősiráni nyelveknek egy mára ki-
halt ága lehetett. Ezt a finnugor nyelvekbe került ősiráni szavak alapján feltéte-
lezte Jevgenyij Helimszkij. Vlagyimir Napolszkih pedig úgy vélte, hogy a finn-
ugor nyelvek iráni jövevényszavai egy indoárja ősnyelvből származhatnak.

Ugorok az árják szekerén

Írásunk címében Zempléni Árpádot, a turanizmus atyját idéztük, aki csinos
kis konteót kombinálva úgy vélte, hogy az árja ármány (értsd: az európai nemze-
tek összeesküvő csoportja) a kis magyarság elveszejtésére tör. Régen ez azért
nem teljesen így volt. Az andronovói kultúra ősiráni népessége adta azt az első
kulturális lökést az ugor alapnépességnek, amelynek emléke nyelvünkben máig
megőrződött. Az andronovói kultúrkörből és ebből a korszakból származhatnak
a magyarban és a másik két ugor nyelvben a lótenyésztéssel kapcsolatos szavak
(ló, nyereg, fék, ostor, másodfű ló stb.). És igen, az andronovói kapcsolatra ve-
zethető vissza nyelvünk szekér szava is (Fodor 2009: 25–26). A szekér etimoló-
giai szótáraink szerint valószínűleg iráni eredetű (EtSz 779; MSzFE 3: 576–577;
TESz 3: 702). Ez az etimológia párhuzamba állítható a régészeti megfigyelések-
kel.
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A szintastai 30. sír rekonstrukciós rajza

Eddig nem esett szó arról, hogy a szintastai település mellett föltárt temetők
legjelentősebb leletei a szekérmaradványok. A nagyméretű sírkamrákban a kere-
keknek külön keskeny árkokat ásva, enyhén besüllyesztve helyezték el a küllős
kerekű harci szekereket. Ezek a jelenleg ismert legrégebbi harciszekér-maradvá-
nyok (4000 évesek). A bronzfegyverek mellett ezen szekerek alkalmazása bizto-
sította e városok lakóinak fölényét a tőlük északabbra élő tajgai népek fölött. Ha
mégis valami agresszió érte volna a területet, akkor pedig ott voltak a mesterien
erődített települések.

Az eurázsiai harci szekerek kérdését Igor Csecsuskov dolgozta föl doktori ér-
tekezésében, melynek címe magyarul: A késő bronzkori harciszekerek kérdésköre
Eurázsia sztyeppi és erdőssztyeppi övezetében (a Dnyepertől az Irtisig). A szerző által
összeállított katalógus szerint 27 harci szekér maradványai ismertek az eurázsiai
sztyeppövezet bronzkori temetkezéseiből (Csecsuskov 2013: 324–325). Ezek
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közül két darab a Don folyó mellékéről. E szekerek talán nem katonai célokat
szolgáltak, mivel tömör kerekük volt. Az összes többi szekérlelet az andronovói
kulturális-történeti egység területéről származik, ezen belül Szintasta temetőiből
nyolc. A szekerek fából készültek, anyaguk jó részt elporladt a sírokban. Azon-
ban a sírkamrákban a kerekek számára lemélyített gödrök fala megőrizte a kül-
lők lenyomatát.

Az andronovói kultúra elitjét alkotó szintastai népesség a sztyepp és az erdő
határvidékén élt, ily módon élvezvén mindkét földrajzi övezet gazdasági elő-
nyeit. Elődeink ezt a trükköt is eltanulták tőlük. A vándor ősmagyarok mindig a
sztyepp és az erdő határán haladtak a Kárpát-medence felé vezető útjukon.
Földrajzi értelemben határterület a Kárpát-medence is. A kultúrák határán létez-
ni gazdaságilag előnyös lehet, de a lelket erősen emészti. Ezt már Ady Endre
észrevette: „Komp-ország, Komp-ország, Komp-ország: legképességesebb álmaiban is csak
mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza” (Ismeretlen Korvin-
kódex margójára).

A kompországságot az andronovóiaktól tanultuk. Előnyeit és hátrányait azó-
ta is élvezzük.

A harci szekerek elterjedésének térképe
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A Krivoje Ozero-i 9. kurgán szekeres sírjának rajza
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Sámánok a repülőtéren
Az Uszty-Poluj-i lelőhely

Az 1930-as években a Szovjetunió, ha nagy nehezen is, de fejlődési pályára
állt. A kiépülő nehéziparnak nyersanyagokra volt szüksége. Szibériában minden-
féle ásványkincs megtalálható, ezt már a 18. századi expedíciók óta tudták. Csak-
hogy nem olyan könnyű megszerezni őket.

Az iparosítás első lépéseként északon is ki kellett építeni a közlekedési háló-
zatot. Fontos szerepet szántak a legújabb közlekedési eszköznek, a repülőnek is.
Kiválóan lehetett használni felderítő expedíciókban, a hajók irányításában és a
személyszállításban is. Repülőterek persze nem voltak. Az erdőkben vagy a
tundrán nehéz és drága is lett volna az építésük. Ezért a repülőgépek a folyókat
(vagy a tengert) használták le- és felszálláshoz. A Szovjetunió eleinte olasz hid-
roplánokat üzemeltetett (Savoia–Marchetti S.55), de a hazai ipar az 1930-as
évekre kifejlesztette saját típusait.

MBR-2, szovjet hidroplán
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Az MP-1 és felderítő-katonai változata az MBR-2 1933-tól készült, összesen
1365 példányt gyártottak belőle. E gépek számára kezdték el építeni Szalehard1

városának repülőterét 1932-ben. A hidroplánok a Poluj folyó torkolatánál száll-
tak le a vízre. Az utasokat fogadó épület alapozásakor régészeti leletek kerültek
elő a földből. Nem is akármilyenek. Ott, ahol a Poluj beleömlik az Ob folyóba,
egykor áldozati szertartások zajlottak.

Vaszilij Adrianov, az első ásató

Vaszilij Adrianov az 1930-as évekre már komoly gyakorlatot szerzett a tudo-
mányos terepmunkában. Belső-Ázsia területeit járva Kirgiziába és Tuvába is el-
jutott. Az Altaj-hegységben részt vett a paziriki kurgánok feltárásában is. Tudá-
sát a múzeumokban és a terepen szerezte, egyetemet nem végzett. A restaurálás-
hoz és laboratóriumi munkákhoz is értett.

Abban az évben, amikor a csákányos emberek belevágtak a szalehardi vízire-
pülőtér (hidroport) építésébe, Vaszilij Adrianov éppen a környéken tartózko-
dott. Ekkor azonban még nem kezdett ásatásokba a repülőtér területén. Más
dolga volt. A tudományos akadémia zoológiai intézete küldte ki annak tanulmá-
nyozására, hogy miféle „földi szalonná”-t használnak a nyenyecek a sarki rókák
csapdába csalogatására. Mi az a rejtélyes anyag, ami még a fókazsírnál is jobb er-
re a célra. Hamar kiderítette, hogy a „földi szalonna” kiásott bálnatetemekből
származik.

1935-ben a zoológiai intézet ismét kikérte Adrianovot az anyagi kultúra inté-
zetétől (a régészeti intézettől), hogy mamutmaradványokat keressen a Jamal-fél-
szigeten. A régészek azonban megragadták a kínálkozó alkalmat, és megbízást
adtak számára, hogy négy lelőhelyen régészeti feltárásokat is végezzen. Így kez-
dődött a szalehardi repülőtér leleteinek tudományos feltárása.

A két ásatási szezonban folytatott kutatások híre szertefutott a világban. Ad-
rianov egyik neves régészkollégája, Karélia és az orosz észak kutatója, Vlagyiszlav
Ravdonikasz (1894–1976) lelkes levelet írt Finnországba, Aarne Tallgrénnek2 a
szalehardi leletekről. Az ásatásokról beszámolót kért a chicagói természettudo-

                                               
1 Szalehard (1933-ig: Obdorszk) az Ob folyó tölcsértorkolatának felső végénél található, az

északi sarkkörön. A város a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet fővárosa, rohamosan fejlődő
ipari központ (a Jamal-félsziget alatt található Oroszország legnagyobb földgázmezője).

2 Arne Michael Tallgrén (1885–1945) finn régészprofesszor, a finn őstörténet kutatója, az
általa alapított Eurasia Septentrionalis Antiqua folyóirat (1926–1938) szerkesztője. Tallgrén
kiváló kapcsolatokat ápolt szovjet kollégáival. A sztálini terror elszabadulása miatt a kap-
csolattartás életveszélyessé vált, a folyóirat megszűnt.
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mányos múzeum is (Field Museum of Natural History). Adrianov története
azonban véget ért.

Szergej Kirov (1886–1934), leningrádi párttitkár meggyilkolása után a szovjet
belbiztonsági szervek hatalmas tisztogató akcióba kezdtek. 1936 novemberében
Adrianovot is megvádolták ellenforradalmi szervezkedéssel és terrorizmussal.
December 19-én halálra ítélték és még aznap ki is végezték.

Vaszilij Adrianov

Nem ő volt az egyetlen a régészek közül, aki a sztálini terror áldozatává vált.
A Szovjetunió megszűnése után a Rosszijszkaja Arheologija című folyóiratban
Alekszandr Formozov emlékezett meg a hamis vádak alapján elítélt – táborokba
zárt vagy kivégzett – régészekről.

Valerij Csernyecov, a feltárások folytatója

Szibéria őstörténetének kiemelkedő kutatója eredetileg néprajzi tanulmá-
nyokat folytatott. Valerij Csernyecov (1905–1970) az egyetem elvégzése után az
1930-as években utazott Szibériába. Legközelebbi nyelvrokonaink, a manysik
kultúráját és nyelvét tanulmányozta. Jelentős szerepe volt a manysi írásbeliség
megteremtésében is: ábécéskönyvet írt, nyelvtani összefoglalások, szótárak szer-
kesztésében vett részt.

Ezután fordult figyelme az obi-ugorok őstörténete felé. Feleségével, Vanda
Mosinszkajával (1917–1980) 1946-ban folytattak hitelesítő ásatást az Uszty-
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Poluj-i lelőhelyen. A Mangazejai Expedíció keretében a környéken további
feltárásokat is végeztek. Eredményeiket 1953-ban publikálták (Zbrujeva 1953).
Meghatározták, jellemezték és datálták (i. e. 4. sz. – i. sz. 2. sz.) az Uszty-Poluj-i
vaskori régészeti kultúrát. A leleteket az obi-ugorok elődeivel hozták kapcsolat-
ba.

Kutyák fogatolására használt eszközök (rénszarvasagancsból faragva)

Valerij Csernyecov szibériai kutatásaiból azt a következtetést vonta le, hogy
az uráli őshaza Nyugat-Szibériában volt. Elméletét ismertette Budapesten, az el-
ső finnugor konferencián is (Csernyecov 1963). László Gyula persze fejcsóválva
fogadta az ötletet – szerinte éppenséggel nyugaton volt az őshaza –, de egyetemi
előadásain mindig nagy szeretettel emlegette Csernyecovot.
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A Jamal-félsziget meghódítása

1993-tól a Jamali Régészeti Expedíció keretében folyik a Jamal-félsziget régé-
szeti kutatása. Az expedíció nemcsak az Uszty-Poluj-i lelőhelyet kutatja tovább,
hanem a régészeti adatok alapján szeretné megismerni és megérteni a Jamal-fél-
sziget betelepülésének történetét.

Kétezer éve, amikor a szalehardi vízi repülőtér épületének helyén sámánköz-
pont működött, akkor valamivel melegebb idő volt, mint most. Fenyőfák nőttek
ott, ahol napjainkban csak gyér tundrai növényzet található. A Jamal-félsziget
zord világát az erdők felől érkezett emberek kezdték betelepíteni. Eleinte küz-
döttek az elemekkel, nem tudtak házat építeni, s ki kellett találniuk, hogy lehet
megélni a tundrán. A terület meghódítása a régészeti adatok alapján 500 évvel
hamarabb történt, mint ahogy azt a korábban feltételezték.

Az Uszty-Poluj-i sámánközpont

A lelőhely a Poluj folyó jobbpartján található, nem messze attól a helytől,
ahol a Poluj az Ob-folyóba torkollik. Az Ob éppen a Poluj torkolatánál keresz-
tezi az északi sarkkör képzeletbeli vonalát. Napjainkban a lelőhely feltárását ne-
hezíti, hogy fölötte egy sportkomplexum, néhány garázs és hobbikert található.

A lelőhely

Vaszilij Adrianov megfigyelései szerint Uszty-Polujban valamiféle földsánc és
árok kerítette azt a helyet, ahol az áldozati szertartások folytak. Erre a tevékeny-
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ségre utal a megfigyelt nagy tűzrakóhely és a körülötte feltárt leletek: nagy halom
kutyakoponya, emberi csontmaradványok, rénszarvascsontok szilánkjai, edény-
töredékek, valamint csontból és bronzból készült kézműves termékek (pl. kis
szobrocskák).

A lelőhelyen Adrianov lakóépületeket (inkább kunyhókat) és egy fémöntő
műhelyt is feltárt. A leletek között a mindennapi életre utaló eszközök is voltak:
nyílcsúcsok, szigonyok, kutyák fogatolására használatos csonttárgyak stb.

Az 1993–1995 között Natalja Fjodorova helyi régész vezetésével felújított ása-
tások során az egykor sánccal körülkerített terület központi részét tárták fel. Há-
rom újabb nagyméretű tűzrakó helyet találtak. A tűz körül nyílcsúcsok, csontból
faragott kanalak, íjak maradványai kerültek elő. Az egyik tűz mellett öntőtége-
lyek maradványait és öntési salakot is találtak. Úgy tűnik, a fémöntés is valami-
féle szakrális tevékenység volt, avagy a fémből öntött ember- és állatalakok a
szertartások szereplői voltak.

Csontból faragott késnyél (Uszty-Poluj)
Bánó Attila rajza Vanda Mosinszkaja publikációja nyomán

Megfigyeltek két ovális, részben földbe mélyített objektumot is (méret: 3,2 x
1,8 méter). Az egyik alján két kutyakoponya volt. Szertartások kelléke lehetett a
faforgács között, díszített fakéreg dobozban talált mumifikálódott madártetem,
mellette prémes állatok csontvázai, állkapocscsontjai. Két női sír is előkerült,
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mindenféle melléklet nélkül. A dendrokronológiai vizsgálatok alapján a lelőhely
datálása: i. e. 49–48, ősz-tél.

Miután az egykori vízi repülőtér fogadóépületét elbontották, 2006-ban lehe-
tővé vált az épület által fedett terület kutatása is. A három ásatási szezon során
megfigyelt objektumokat Natalja Fjodorova úgy értékelte, hogy szintén valami-
féle kultikus tevékenység színterei voltak. A leletek alapján annyi bizonyos, hogy
az elejtett állatok és a kifogott halak feldolgozása is itt folyt. Ez még önmagában
nem utalna kultikus tevékenységre, de a fémöntés eszközei és a kis fémszob-
rocskák arra mutatnak, hogy az egykori telepnek ezen a részén is folyhattak szer-
tartások.

Az Uszty-Poluj-i lelőhely nem csak önmagában érdekes. Létezése azt bizo-
nyítja, hogy ez a helyszín – az Ob tölcsértorkolata – már két évezreddel ezelőtt
is fontos találkozási pont volt. Az Urál európai oldaláról és az Ob felsőbb vidé-
keiről érkező emberek a későbbi évszázadokban is itt találkoztak. A hely meg-
őrizte szakralitását is: ne felejtsük el, hogy a Zlata Babát3 is itt jelölik a térképek.
Ugyanakkor földrajzi adottságai miatt kereskedelmi központtá is vált: a szalehar-
di vásárt rendszeresen fölkeresték a hantik is, de a hantik nyelvét és kultúráját ta-
nulmányozó magyar tudósok, például Reguly Antal és Pápay József4 is.

Menjünk mi is Szalehardba! (Habár ott most nagyon hideg van.)

Irodalom

Csernyecov, V. Ny. [Чернецов, В. Н.] 1963: К вопросу о месте и времени
формирования Уральской (финно-угро–самодийской) общности. In:
Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus (20–24. 9. 1960).
Budapest. 405–415.

Zbrujeva, A. V. (szerk.) [Збруева, А. В. (ред.)] 1953: Древняя история Нижнего
Приобья. Материалы и исследования по археологии СССР. № 35. Моск-
ва.

(2012. november 23.)

                                               
3 Lásd Az Arany Asszony titka című írást a kultúrtörténeti érdekességeket tartalmazó fejezet-

ben (292–299. oldal).
4 Pápay József (1873–1931) nyelvész. A harmadik Zichy-expedícióban az északi osztjákoktól

gyűjtött jelentős nyelvi anyagot. 1905-ben adta ki Osztják népköltési gyűjtemény című művét.
1914-től haláláig a debreceni egyetem első finnugor professzora.



EGY KIS RÉGÉSZET

124



Történelmi apróságok





127

Finnugor Télapó

Józan paraszti eszünkre hallgatva csak arra gondolhatunk, hogy – mint min-
den más, ami szép és jó az életben – a Télapó is finnugor találmány. Ezt erősíti
az a megfigyelésünk is, hogy ilyentájt a Vörösmarty téren harcba indulván egy
Télapó-autogramért, zsákmányunkon ezt olvashatjuk aláírásaként: Joulupukki.
Márpedig ez finnül van. A gyanú már régen élt bennünk, hogy ez a télapósdi
valami finnugor dolog, elvégre az emberiség ősi tudásához tartozik, hogy a
Télapó szánját rénszarvasok húzzák. Márpedig rénszarvasok Lappföldön élnek,
ergo a Télapó finnugor, leginkább lapp, de lehet finn is. Az egyetemen még azt
is tanítják, hogy szamojéd testvéreink is nagy rénnyájakat legeltetnek a tundrán,
szóval, ha a Télapó nem finnugor, akkor szamojéd. Nekünk mindegy, az is ro-
kon.

Finnugor gyanúnkat csak erősíti, hogy az utóbbi években Magyarországon is
felbukkant a Télapó. Egy Fejér megyei községben, Nagykarácsonyban lakik, nyi-
latkozata szerint korábban pedagógus volt. Még korábban pedig nyilván rén-
szarvaspásztor, de ezt nem említette, hiszen mindnyájan tudjuk.

Ezek után csodálkozva tapasztaljuk, hogy a finnugor mitológiában nyoma
sincs olyan szereplőnek, akinek az lenne a legfőbb dolga, hogy rénszarvasszánon
utazva ajándékot (sokat) hozzon nekünk. Vannak ugyan mindenféle öregembe-
rek mint Ukko, Juma, Mir-Szuszne-Hum stb., de ők demiurgoszok: a világ te-
remtésében, majd ellenőrzésében, irányításában visznek fontos szerepet, aján-
dékosztásra nincs idejük. Előfordul rénszarvas is a finnugor mitológiában: a lap-
pok ősapja, Mjandas rénszarvas volt. Befejezve tájékozódásunkat a Mitológiai
Enciklopédiá-ban, megállapíthatjuk, hogy a Télapó más népek találmánya. A Ma-
gyar Néprajzi Lexikon-ban is olvashatunk eme kedves öregúrról és megismerked-
hetünk a Télapó és a köréje szövődött hagyomány eredetével.

Ezután joggal merül föl bennünk a kérdés: hogyan kapcsolódott össze a Tél-
apó-hagyomány Lappfölddel? Talán ügyes finn marketingfogásról van szó? Elő-
ször azt kell megvizsgálnunk, hogyan került a rénszarvas a mesébe. A Jelképtár
Szarvas címszavát elolvasva (Jelképtár 1990: 199–200) elcsodálkozhatunk, hogy
milyen sok hiedelem és mennyi szimbolikus jelentés kapcsolódik a szarvashoz.
Jankovics Marcell önálló könyvet is szentelt a szarvas szimbolikájának (Janko-
vics 2004). Finnugor vonulata ennek a tág jelentéskörnek, hogy a magyarság ere-
detmondájában is szarvas szerepel, s a két vadász által űzött szarvas történetét
Johan Turi, lapp pásztor is megörökítette könyvében (Turi 1983). Jankovics
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Marcell műveiből azt is megtudhatjuk, hogy ez a szarvas feltehetőleg rénszarvas
volt, és a szarvas a téli napfordulóhoz is köthető jelkép.

Mivel eredendően a Télapó nem a jóságos Miklós püspök – Szent Miklós –,
hanem egy félelmetes, kormos képű igazságosztó rém, joggal gondolhatjuk,
hogy személye eredetileg a téli napfordulóhoz kötődött, rémes alakja a télelőn
meghosszabbodó éjszakákban kezdte titokzatos és félelmetes tevékenységét. A
Télapó és a rénszarvasok összekapcsolódása ezért logikusnak tűnik, a Télapó-
ünnep megjelenésének idején azonban még nem jellemző. A Télapót a 19. szá-
zad óta azonosítják Szent Miklóssal. Az USA-ban a 19. század elején Santa
Claus vált a téli ajándékhozóvá. A fehér szakállú, pocakos öregúr a piros ka-
bátjában már egy 1822-ből származó versben is kilenc rénszarvas húzta szánon
közlekedett. A 20. század első felében Európában még a Télapót a mennyor-
szágban trónoló bácsiként ábrázolták, segítői pedig az angyalok vagy krampu-
szok voltak. Ugyanakkor már kezdett terjedni az az elképzelés is, hogy a Télapó
Lappföldön lakik, és szánját rénszarvasok húzzák. Népszerűségét a modern tö-
megkommunikációnak köszönheti. A gyerekek a világ minden tájáról elkezdtek
leveleket írogatni a Télapónak, Lappföldre. 1927-ben a finn rádió deklarálta,
hogy a Télapó Korvatunturiban1 lakik, a leveleket tessenek oda címezni. Egy idő
után a finn posta megválaszolta ezeket a leveleket, s világhódító útjára indult a
finn Télapó, vagyis Joulupukki. A finn posta ötlete egy különös jelenségre irá-
nyítja figyelmünket: az elmúlt évtizedekben a népszokások, a népi kultúra fejlő-
dését immár kereskedelmi célú kezdeményezések irányítják.

A finn példa ragadós volt: a magyar posta bevezette a karácsonyi bélyegzést:
külön díj ellenében ráütik a levelekre és képeslapokra Nagykarácsony bélyeg-
zőjét. A település kapott a lehetőségen, Karácsonyfalva fejlődésnek indult, és
már egy Disneyland-szerű szórakoztatóközpontot terveznek a falu határába.

A Télapó-ünnepkörnek tehát eredeti formájában (lásd a kormos képű igaz-
ságosztó rémet feljebb) semmi köze nem volt a finnugorokhoz. A Lappföld és a
rénszarvas csak később kapcsolódott a Télapó-hiedelmekhez. A fejlődés azon-
ban nem áll meg, immár újabb ősi finnugor területek is részt vesznek a Télapó-
kultuszban. Egész pontosan annak orosz változatában. A dús szakállú orosz
Télapó neve Дед Мороз [Gyed Moroz], vagyis Jég-/Fagy-apó. Egy-két vonásá-
ban eltér a nálunk megszokott Télapótól, pl. a ruhája kék, a kísérője Снегурочка
[Sznyegurocska, Hópelyhecske] stb.

Nos, ez az orosz Télapó a marketingszakemberek döntése alapján Velikij
Usztyugban lakik, abban a nevezetes városban, ahol Permi Szent István szüle-
tett, s amelynek feltehetőleg komi (zürjén) őslakossága lehetett! Vagyis a finn
                                               
1 A lappföldi tunturik a jégkorszak során keletkezett törmelékkúpok.
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Joulupukki és a nagykarácsonyi fehér szakállú magyar pedagógus egy zürjén test-
vért kapott. A város honlapja szerint 2007. január 8-án a Télapót személyesen
fölkereste Vlagyimir Putyin, Oroszország (egyesek szerint finnugor származású)
elnöke.

Zárjuk a finnugor Télapóról írott eszmefuttatásunkat egy szép fotóval a téli
Usztyugról. Mindenkinek sok szép ajándékot kívánok!

Irodalom

Finnugor népek mitológiája. In: Sz. A. Tokarev (főszerk.), Mitológiai Enciklopédia
I. Budapest, 1988. 527–560.
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Amikor a finnugorok átgázoltak Európán

„A magyarok nyilaitól ments meg uram, minket…” („De sagittis hungarorum li-
bera nos, Domine…”) – fohászkodtak németföldi templomokban a magyar kalan-
dozások idején. Keletről jött lovas portyázók fenyegették Európa békéjét – di-
cső eleink.

„A hakkapeliták borzalmas seregétől ments meg uram, minket…” („A horri-
bile Haccapaelitorum agmine libera nos, Domine…”) – fohászkodtak németföldi
templomokban a harmincéves háború idején. Északról jött lovas csapatok har-
coltak svéd kötelékben – dicső finn nyelvrokonaink.

Ezek a finnugorok ilyen vademberek lennének? Csak annyira, mint mások. A
történelmi körülmények hozták létre azt a zavaros helyzetet, melyben a magyar
és finn könnyűlovasság oly sikeresen tevékenykedhetett.

A magyar kalandozások szakirodalma tengernyi. A témát szépirodalmi és is-
meretterjesztő művek is feldolgozták. Nemzeti tudatunkba a kalandozások kora
dicsőséges hadjáratok sorozataként épült be, melynek végét, a csúfos bukást Az
ember tragédiájához hasonlóan igyekszünk elfelejteni.

A történeti művek természetesen kimerítően tárgyalják a kalandozások min-
den mozzanatát. Mondandójukból most azokat emeljük ki, amelyek talán össze-
kötik a kalandozó magyarok és a hakkapeliták hadi cselekedeteit.

A könnyűlovas harcmodor

A magyarok és a finnek egyaránt könnyűlovasok voltak. E fegyvernem ereje
a gyorsaságában rejlik. Kiválóan alkalmas a portyázásra, védtelen falvak leroha-
nására, kirablására. Ez volt a kalandozók elsődleges szándéka, ezért indították
hadjárataikat.

A finnek az 1618-tól 1648-ig tartó harmincéves háborúba a svédek oldalán
keveredtek bele. Könnyűlovas harcmodoruk felszereltségükből adódott: a svéd
hadvezetés nem tudta vagy talán nem is akarta segédcsapatait nehézpáncélzattal
ellátni. A kalandozó magyarok és a finn hakkapeliták karcmodora nagyon ha-
sonló volt (a finnek harcmodoráról lásd lejjebb).

A könnyűlovasság sikeres alkalmazása csak bizonyos körülmények között le-
hetséges. A harmincéves háború bebizonyította, hogy e harcmodor zárt tömb-
ben felállt nehézlovasság ellen nem vethető harcba, különösen akkor, ha a ne-
hézlovasságot tüzérség is támogatja. A harmincéves háború a hadművészet nagy
fejlődésének korszaka volt. Legkiemelkedőbb hadvezérének a cseh-német Wal-
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lenstein1 bizonyult. A beavatkozó országok tábornokai számos újítással gazdagí-
tották a háborúskodás tudományát. A svéd parancsnokok sikeresen alkalmazták
a finn könnyűlovasságot.

Hakkapelita egy finn bélyegen

2. A körülmények

A zsákmányszerzés mint gazdasági tevékenység szervesen beépült a sztyeppi
népek életmódjába. A nomád legeltetés és az időről-időre továbbköltöző pász-
tortanyák mellett kiegészítő tevékenységként űzött földművelés nem eredmé-

                                               
1 Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583–1634) német-római császári hadvezér.

Ellentmondásos személyiség volt. Kiváló hadvezéri képességei mellett kapzsiság és hata-
lomvágy jellemezte. Katonai kudarcaiért beosztottjaira hárította a felelősséget, a vesztes
csaták után többeket kivégeztetett. Császárhűségével is problémák voltak. Tárgyalásban állt
II. Gusztáv Adolf svéd királlyal (uralk. 1611–1632), hogy átálljon az oldalára. Uralkodója,
II. Ferdinánd német római császár, magyar és cseh király (uralk. 1619–1637) parancsára
1634-ben megölték.



TÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK

132

nyezett olyan mennyiségű és minőségű exportcikkeket, melyekkel a kereskede-
lembe tartósan be lehetett volna kapcsolódni. A mások által termelt és olyannyi-
ra áhított javak ezért csak erőszakkal voltak beszerezhetők. A Kárpát-medencé-
be betelepült magyarság zsákmányszerző akciókat indított Európa különböző
égtájai felé. Ekkor meglepve tapasztalták, hogy még annál is erősebbek, mint
amilyennek gondolták magukat: fegyverzetük és a színlelt megfutamodáson ala-
puló ravasz keleti harcmodoruk ismeretlen volt e tájakon. A kalandozók fényes
sikereket arattak. Még inkább meglepődtek Európa megosztottságán: a külön-
böző kisebb-nagyobb királyok és fejedelmek szívesen szerződtették a magyaro-
kat – felfegyverzett, kiképzett magyar vitézeket lízingelhettek, fizetségük az volt,
amit raboltak. A kalandozók tehát meglepték Európát, s a politikai viszonyokat
ügyesen kihasználva ideig-óráig még fenn tudták tartani sztyeppi jellegű élet-
módjukat.

A finn hakkapeliták sikerei hasonló okokra vezethetők vissza: akkor alkal-
mazták a könnyűlovas harcmodort, amikor Európa ismét kezdte elfelejteni azt.
A finnek erős és igénytelen lovai kiválóan megfeleltek a könnyűlovasság céljai-
nak. A harmincéves háború idejére már feledésbe merültek a kalandozók rém-
tettei, sőt a tatárjárás is. (Mely egyébként Magyarországnál nyugatabbra nem ju-
tott, de nálunk is azért okozott olyan pusztítást, mert már mi is elfeledtük a
könnyűlovasság alkalmazásának és támadása elhárításának fortélyait.)

A kalandozások korához hasonlóan megosztott volt Európa a 17. század el-
ső felében is: gazdasági és politikai csatározások közepette Európa belsejéből
fokozatosan az Atlanti-óceán partjaira tevődtek át a kereskedelmi központok, a
német egység tűnőben volt, a háborút kezdeményező felek sikeresen vonták be
a szomszéd országokat is csetepatéikba (lásd Bethlen Gábor, I. Rákóczi György
és Erdély). A harmincéves háborúba II. Gusztáv Adolf svéd király a lutheránus
német választófejedelmek oldalán avatkozott be, de valójában Svédország nagy-
hatalmi pozícióit kívánta megerősíteni.

Ha netán elfeledtük, amit az iskolában tanultunk a kalandozásokról, akkor
föllapozhatjuk az enciklopédiák, kézikönyvek megfelelő helyeit. A hakkapeliták-
ról azonban igen csekély a magyar nyelvű szakirodalom, ezért tekintsük át az
alapvető tudnivalókat:

A hakkapeliták neve csatakiáltásukból ered. A Hakkaa Päälle! jelentését és
hangulatát talán a Vágd kupán! fordítás adja vissza legjobban.

Az 1500-as évek végén, a lengyel–svéd háborúban jelentek meg először a
csatamezőkön, majd az 1600-as évek elején már az oroszok ellen is hadba küld-
ték őket. A svéd hadrendbe három finn lovassági ezred tartozott:
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1. Uusimaai és Hämei Lovassági Ezred (svédül: Nylands och Tavastehus läns
kavalleriregemente)

2. Turkui és Pori Lovassági Ezred (Åbo och Björneborgs läns kavallerirege-
mente)

3. Viipuri és Savonlinnai Lovassági Ezred (Viborgs och Nyslotts läns kavalle-
riregemente).

A harmincéves háború idején Gustav Horn marsall parancsnoksága alatt ér-
tek el sikereket.

Nevezetes ütközeteik:

1631 – Breitenfeld
1632 – Lech és Lützen (utóbbi helyen Wallenstein legyőzi a svédeket,

a csatában II. Gusztáv Adolf is életét veszti)
1634 – Nördlingen
1642 – Lipcse
1645 – Jankau
1648 – Lens

A hakkapeliták mesterien alkalmazták a váratlan roham és gyors visszavonu-
lás módszereit. Fegyverzetüket sisak, mellpáncél, kard és pisztoly alkotta. Lovai-
kat is kiképezték a gyalogság elleni harcra: a paripák rúgták, taposták az ellensé-
get. Vágtában rohamoztak, először az ellenségtől húsz lépésnyire sütötték el
pisztolyaikat, a második lövést pedig öt lépésről adták le, majd kardot rántottak,
és kézitusát kezdeményeztek.

(2008. december 19.)
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Az izsevszki és votkinszki munkások felkelése
a kommunisták ellen – 1918. augusztus 9.

Az orosz fegyvergyártás egyik hagyományos központja Udmurtiában találha-
tó. Ezen a területen a 18. század végén hozták létre az első üzemeket. Izsevszk
és Votkinszk a nehézipari termelés céljaira alapított tervezett városok. A kohá-
szat nagy vízigénye miatt gátakat emeltek, víztárolókat létesítettek. Ezek a mér-
nöki műtárgyak ma is állnak és műemléki védettséget élveznek. A városok nevü-
ket is azon folyókról kapták, amelyek mellé telepítették őket. Izsevszk az Izs,
Votkinszk a Votka partján terül el. E városokban az orosz származású betelepí-
tett ipari munkásság alkotta a lakosság többségét, de minden bizonnyal udmurt
munkások is dolgoztak a különböző ipari üzemekben.

1918 nyarán az izsevszki és votkinszki munkásság már forrongott a pár hó-
napja hatalomra jutott bolsevikok túlkapásai, kegyetlenkedései miatt, és szervez-
kedésbe kezdett a hatalom ellen. Az elégedetlenség az egész Urál–Káma vidékre
átterjedt. 1918. augusztus 9-én Izsevszk a felkelők kezére került. A harcban min-
denki részt vett: férfiak, asszonyok, gyerekek. A felkelők munkás és paraszt nép-
hadseregnek nevezték magukat, vörös karszalagot viseltek és vörös zászlók alatt
vonultak a bolsevikok ellen. A parancsokat a parancsnokok kollektívája hozta és
a munkásküldöttek tanácsa hagyta jóvá. Az egyszerű harcosoktól a parancsno-
kokig mindenki egyforma zsoldot kapott.

Felkelők csoportja

A bolsevikok nehéz harcok árán november 8-án visszafoglalták Izsevszket. A
várható kegyetlen megtorlástól tartva a munkások tömegesen és családostul me-
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nekültek. Pontonhidat építettek a Kámán, amelyen mintegy 16–30 000 izsevszki
és 45 000 votkinszki lakos menekült a túlsó partra. Az új helyzetben a felkelők
csatlakoztak Kolcsak (1874–1920) fehérgárdistáihoz, de együttműködésük nem
volt zavartalan. A menekült munkásokból szervezett egység élére a Káma mellé-
kéről származó Viktorin Mihajlovics Molcsanovot (1886–1975) állították. Az
egység az ő vezetése alatt mindvégig szervezetten harcolt. A bolsevikok fokoza-
tosan szorították a Távol-Kelet felé a fehéreket. Molcsanov és csapata Mandzsú-
riába vonult vissza. A felkelők közül később sokan visszatértek Votkinszkba és
Izsevszkbe, többségük a megtorlás áldozatává vált.

A külföldre távozottak egy darabig biztonságban éltek Kínában, Harbin vá-
rosában, az oroszországi menekültek mintegy 150 000 fős kolóniájában. A 2. vi-
lágháború utójátékaként azonban a Szovjetunió Mandzsúriában megtámadta a
megszálló japán csapatokat, s győzelme után a harbini kolóniát felszámolta, a
menekülteket a GULAG táboraiba szállították. Azok jártak szerencsésen (köz-
tük Molcsanov), akik Kínából még időben tovább emigráltak az USA-ba. Az
1970-es években San Franciscóban még működött az izsevszkiek és votkinsz-
kiak társasága.

(2009. július 3.)
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Ó, Livónia!
Lovagok a balti ködben

A középkor homályát lovagi páncélok csillogása törte meg – itt-ott. Például a
Baltikumban. Hogyan kerültek oda a lovagok, és milyen szerepük volt Észtor-
szág történelmében? Mi az, hogy Ó-Livónia? Ki volt Kaupo és Lembitu? Az
egykor volt lovagvilág erősen foglalkoztatja sok ember képzeletét. Az általános
vélemény szerint a lovagok az emberi tisztaság és hősiesség jelképei, akik jó-
ságukért elnyerik szerelmük kezét. Verseket meg dalokat írnak, mindeközben
pedig legyőzik a gonosz ellenséget.

A lovagi cím több országban a nemesi ranglétra egyik foka volt. Archaiku-
sabb berendezkedésű országokban ma is lovaggá ütik az embert – persze megfe-
lelő érdemekért: például, ha jó zenéket írunk vagy vicces filmekben szerepelünk,
az angol királynő előbb-utóbb lovagi címmel honorálja ebbéli igyekezetünket.
Volt magyar alapítású lovagrend is: Károly Róbert (uralk. 1308–1342) alapította
a Szent György Lovagrendet, Zsigmond, jó királyunk (uralk. 1387–1437) pedig a
Sárkány Lovagrendbe toborozta híveit. A világ változásával a lovagi cím adomá-
nyozása kedvelt állami kitüntetési formává alakult. Napjainkban leginkább bor-
lovagokról hallunk. Ők azok a politikusok és egyéb celebek, akiket senki sem
akar lovaggá ütni, ezért egymásnak adományozzák ezt a rangot. (Érdekes, hogy
tejlovag senki sem akar lenni.)

Az itt felvázolt kép elég kaotikus. Vágjunk rendet a lovagok között!

Ilyen meg olyan lovagok

A középkorban az minősült lovagnak, aki nemesi származású volt, és ki tudta
fizetni lovagi felszerelése árát, tehát képes volt lovát és önmagát bádogba öl-
töztetni, és nehézlovasságként csatába csörömpölni.

A keresztes háborúkba indult lovagok egy része rendekbe szerveződött. Lét-
rejöttek az úgynevezett egyházi lovagrendek. Ezek attól voltak egyháziak, hogy a
rend lovagi tagjai szerzetesi fogadalmat tettek, vagyis szüzességet, szegénységet
és engedelmességet fogadtak, mint minden szerzetes. Az egyházi lovagrendek
tagjai még egy fogadalmat tettek: a hitetlenek elleni harcra (és a zarándokok vé-
delmére) vagy a hitetlenek fogságába esett keresztények kiszabadítására esküdtek
föl. A fogadalom negyedik pontja alapján megkülönböztetünk fegyveres és fo-
golykiváltó egyházi lovagrendeket. A fegyveres lovagrendek nem csak a hitetle-
nekkel háborúztak: kezdetektől fogva feladatuknak tekintették a betegápolást
is.
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Az első egyházi lovagrendek – johanniták, templomosok – a 12. század első
évtizedeiben alakultak. Némileg megkésve, a század végén jött létre a Német
Lovagrend. Az egyházi lovagrendek szervezete hármas tagolású volt: a lovago-
kat szent céljaik elérésében a szolgáló testvérek segítették, lelki gondozásukat
pedig a rend papjai látták el. A lovagrendek élén a nagymester állt.

Voltak világi lovagrendek is. Ezek alapítása a 14 század első felében kezdő-
dött. A szerzői jog Károly Róbert magyar királyé. A világelső világi rend a nap-
jainkban is működő magyar Szent György Lovagrend.

Balra egy német lovag, jobbra egy kardtestvér

A világi lovagrendek elburjánzása idején a harcos egyházi lovagrendek lénye-
gében már minden csatát elvesztettek. Vagy a csatamezőn, vagy koncepciós pe-
rekben (lásd a templomosok afférját Szép Fülöp francia királlyal).1 Már csak a
Baltikumban őrizték pozícióikat. Az 1550-es években kitört livóniai háborúig

                                                            
1 A Templomos Lovagrend 1118-ban alakult a Szentföldön. 1204–1307 között a templomo-

sok őrizték a torinói leplet. A Szentföldről való kiszorulásuk után több lovagrend saját ál-
lam létrehozására törekedett, a templomosok Cipruson akarták megvetni a lábukat. Ezt
előzte meg IV. (Szép) Fülöp (uralk. 1285–1314), amikor hamis vádak alapján elkobozta a
rend vagyonát, a nagymestert és a rendjükhöz hű lovagokat máglyára küldte.
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tartotta magát a mai Észtország és Lettország területén a Livóniai Lovagrend. A
Baltikum történelmében játszott még a Német Lovagrend és a Kardtestvérek
Rendje. E három rend valójában nem is három, hanem csak kettő, amiből egy
lett.

Gründoljunk országot! Színre lép a Német Lovagrend

1211-ben a Jeruzsálemben alapított Német (vagy másként Teuton) Lovag-
rend II. András (uralk. 1205–1235) magyar királytól megkapta a dél-erdélyi Bar-
caság területét. A királynak ez a lépése figyelemre méltó reformkísérlet volt:
megpróbálta egy külsős cégre bízni az ország határának védelmét, valamint a ha-
tárok előtt toporgó kunok megtérítését és szállásaik elfoglalását. Az ötlet nem
vált be, mivel a furfangos lovagok pápai segítséggel ki akarták szervezni a Barca-
ságot a magyar királyság alól. II. András azonban résen volt, és 1225 őszén el-
kergette a lovagokat. A rend nagymestere, Hermann von Salza ekkor Konrád
mazóviai herceggel kezdett tárgyalásokba. A lengyel herceg a pogány poroszok
ellen kívánta bevetni a lovagokat. A tárgyalások több évig tartottak, mivel a
nagymester mindenféle jogi biztosítékokat követelt, nehogy ugyanúgy járjanak,
mint Magyarországon. Az 1230-as évek elején megszületett az egyezség, és a
Pápai Állam mintájára létrejött a Német Lovagrend saját országa. A lovagrendi
államban a püspökök és a kanonokok mind a rend áldozópapjai voltak, tehát a
világi és egyházi hatalom feje egyaránt a rend nagymestere volt. A német lova-
gok állama a pápa és a német–római császár alá tartozott, de a két hűbérúr egy-
máshoz való viszonya a lovagrend felügyeletében nem volt tisztázott. A lovagok
saját államukon kívül is rendelkeztek birtokokkal. Szükségük volt minden bevé-
telre, mivel a háborúskodás igen drága dolog.

A német lovagok megkezdték a poroszok megtérítését. A kard az ő kezük-
ben volt, a keresztet viszont a domonkosok vitték. Ez az új alapítású szerzetes-
rend a kezdetektől fogva együttműködött a Német Lovagrenddel. A térítés
azonban lassan haladt. A német lovagok sehogy sem jutottak be a Baltikum te-
rületére, térhódításukat a pogány Litván Nagyfejedelemség minden eszközzel
akadályozta.
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A Kardtestvérek címere és pecsétje

Albert és a Kardtestvérek

A Német Lovagrend megalakulása után pár évvel Albert brémai kanonokot
(Albert von Buxthoeven, kb. 1165–1229) nevezték ki Livónia püspökévé. Albert
nagy erővel kezdte hadállásai kiépítését a pogány környezetben. 1201-ben meg-
alapította Riga városát, és hozzákezdett a balti finn nyelvet beszélő lívek, észtek
és a balti nyelvcsaládba tartozó lettek latgal törzsének megtérítéséhez. Tevékeny-
ségében segítette Kaupo, az 1191-ben keresztény hitre tért lív fejedelem is. A
Baltikum őslakói heves ellenállást tanúsítottak az új vallással szemben. Kaupo
megtérésével még korántsem sikerült a lív ellenállást leküzdeni, s nagyon harco-
sak voltak az észtek és a latgalok is. A megszerzett földek és megtérített népek
megtartása érdekében 1202-ben megalakult a Fratres Militiae Christi, magyarul
kb. Krisztus Katonai Szolgálatának Testvérei nevű egyházi lovagrend, melyet a
lovagok ruhája alapján csak a Kardtestvérek Rendjének neveztek. A Wikipédia
általában Albertnek tulajdonítja a rendalapítást, de az észt szócikk szerint Theo-
derich (Észtország püspöke 1211–1219 között) volt az alapító. III. Ince pápa
úgy rendelkezett, hogy a Kardtestvérek a Templomos Rend szabályzata szerint
kötelesek élni és tevékenykedni. Az új rend a rigai püspök hűbérurasága alá tar-
tozott. A meghódított területek egyharmadát megtarthatták, a többi a püspök-
nek járt. A rend a megszerzett területek után járó földesúri tized egynegyedét
köteles volt a püspöknek átadni. Az őslakóktól elbitorolt területeken létrejött
egy mini egyházi állam, Albert püspök országa. Ezt a tényt ismerte el VII. Hen-
rik, német király, midőn 1225-ben Albertnek fejedelmi címet adományozott.
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Az ősi észt tartományok (maakondok) a 13. században

Harc Livóniáért

A lívek, észtek és latgalok elleni harc nagyon küzdelmes volt. A líveket vi-
szonylag hamar sikerült meghódítani. 1208-ban megkezdődtek az észtek elleni
hadjáratok. A Kardtestvérek, szövetségben a lívekkel és a latgalokkal délészt te-
rületeket támadtak. A hadjáratok Sakala és Ugandi ősi tartományok (maakon-
dok) területét érintették. 1212 és 1215 között fegyverszünet volt, melyet mind-
két fél a döntő küzdelemre való felkészüléssel töltött. A váltakozó sikerrel folyó
küzdelmek után 1217-ban azonban a lovagoknak, a Kaupo vezette líveknek, va-
lamint a latgal segédcsapatoknak sikerült döntő győzelmet aratni az észtek ellen
a Szent Mátyás-napi csatában. Az észtek ekkor már a társadalmi fejlődés igen
magas fokán álltak: a csatába hat tartomány küldött csapatokat: Revala, Lääne-
maa, Harjumaa, Virumaa, Järvamaa és Sakala. A csata a mai Viljandi környékén
zajlott. Életét vesztette a Sakalából származó észt hadvezér, Lembitu, valamint a
lív Kaupo is.

Ezeknek az éveknek a küzdelmeiről Lett Henrik krónikája számol be.2 Albert
püspök és a lovagok sikerei fölkeltették a dánok, az oroszok és a svédek figyel-
mét is. A svédek nem jártak különösebb sikerrel, de a dánok elfogadták Albert
szívélyes invitálását, és megjelentek Észak-Észtországban. 1219-es hadjáratuk-
hoz fűződik Tallinn városának megalapítása is.

                                                            
2 Lett Henrik 1180 körül született. Krónikája három egymást követő püspök, Meynard,

Berthold és Albert tevékenysége szerint tagolva, 1186-tól 1226-ig írja le az eseményeket.
Öregkorában a kelet-észtországi Mihkli falu papjaként szolgált.
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Az 1220-as években a Kardtestvérek és szövetségeseik már Észtország belse-
jében harcoltak. 1224-ben elesett Tartu, 1227-ben pedig megadta magát Saare-
maa szigete is. A hódítók felosztották maguk között Észtország területét. A
Kardtestvérek a középső területeket szerezték meg, Viljandiban építették fel
központi várukat.

Kardtestvérek + Német lovagrend = Livóniai Lovagrend

A Kardtestvérek és Albert, rigai püspök nem rendelkeztek olyan gazdasági
erővel, mint a német–római császár és a pápa szövetségeseként fellépő Német
Lovagrend. Az észtek elleni győzelmet nem tudták kiheverni, és 1236-ban ret-
tentő nagy vereséget szenvedtek a litvánoktól és a zemgalei lettektől. Elesett a
Kardtestvérek nagymestere, Volquin is. A csata után a német–római császár és a
pápa közös erővel feloszlatta a Kardtestvérek Rendjét, a maradék lovagokat be-
léptették a Német Lovagrendbe. Az egyesülés azonban nem volt teljes: a Kard-
testvérek Livóniai Lovagrend néven önálló egységet képeztek a Német Lovag-
renden belül. A függőségi viszonyokat sem tisztázták egyértelműen: általános-
ságban elmondható, hogy a német lovagoknak csak a pápa és a császár paran-
csolt, Livóniában viszont a rigai püspök fennhatósága alatt maradtak. Sejthető,
hogy ebből az ellentmondásos helyzetből sok viszály származott.

Ó-Livónia megalakulása

1241-ben három livóniai püspökség (tartui, saare-läänei, kurzemei), a rigai ér-
sekség és a Livóniai Lovagrend létrehozta a későbbi német történetírásban Ó-
Livóniának nevezett államalakulatot. Ez lényegében a mai Észtország és Lettor-
szág területére terjedt ki. Szövetségi jellegéből következően politikailag igen
gyenge volt, de erős városokkal rendelkezett, amelyek kiterjedt kereskedelmet
folytattak, szövetségben a Hanza-városokkal, és jelentős autonómiával is ren-
delkeztek az államon belül.

A Német Lovagrend politikai akarata már csak azért sem tudott itt érvénye-
sülni, mert a lovagrendi állam és Ó-Livónia közé beékelődött a Litván Nagyfeje-
delemség, elvágván egymástól a két területet.
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Ó-Livónia és gazdái

Élet Ó-Livóniában

Ó-Livóniában az észtek tovább folytatták a harcot a lovagok ellen. A 13. szá-
zad végén Saaremaa lázadozott, pár év múlva pedig Harjumaaban tört föl az elé-
gedetlenség.

1343-ban a dánok által megszállt területről kiindulva kitört a György-nap éj-
szakai felkelés. Ez rövidesen átterjedt Harjumaa és Läänemaa tartományra is. A
felkelés leverése után Dánia eladta a német lovagoknak az általa birtokolt észak-
észt területet. Ezzel egész Észtország területe Ó-Livóniához került.

A lovagok ereje arra elegendő volt, hogy az észtek felkeléseit leverjék, de to-
vábbra sem tudták egyesíteni két területüket. 1370-ben ugyan nagy győzelmet
arattak a litván–orosz–tatár seregek fölött, de Ó-Livónia változatlanul elszigetelt
helyzetben maradt.
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A Német lovagrend bukása, Ó-Livónia árvasága

A Német lovagrend helyzetét nehezítette, sőt reménytelenné tette az 1385-
ben létrejött lengyel–litván unió. A harcias lovagok elébe mentek végzetüknek:
1409-ben hadat üzentek a lengyel–litván államnak. A következő évben a grün-
waldi csatában rendkívül súlyos vereséget szenvedtek. Hatalmuk további foko-
zatos sorvadása itt és most nem érdekel bennünket, számunkra inkább az a fon-
tos, hogy mi történt az észt területeken.

Az 1400-as években a livóniai lovagok magukra maradtak, immár nem szá-
míthattak a Német Lovagrend segítségére. Megpróbáltak valamiféle önálló poli-
tikát folytatni, amelyet azonban erősen hátráltattak a belső ellentétek. Az ó-livó-
niai belharcok időleges elsimítása után 1419-ben végül kimondták elszakadásu-
kat a Német Lovagrendtől.

1421-ben a Livóniai Lovagrend és Novgorod kereskedelmi egyezményt kö-
tött. Az oroszokkal azonban nem sikerült tartósan megbékélni, az 1440-es évek-
ben Ó-Livónia Novgoroddal és Pszkovval háborúzott. Ezek az események bi-
zonyítják, hogy a tatároktól lassan megszabaduló Oroszország ismét érdeklődést
mutatott a Baltikum iránt.

1492-ben a lovagok narvai várával szemben, a folyó túlpartján az oroszok
felépítették Ivangorod erődjét.

A lassanként kiemelkedő és egyre erősödő moszkvai nagyfejedelemség zavar-
ta a litvánok köreit is. Az orosz nyomás ellensúlyozására 1500-ban még a lova-
gokkal is hajlandók voltak szövetségre lépni. Az 1501–1503 között zajlott hábo-
rú egyik fél számára sem járt különösebb eredménnyel. Moszkva még nem volt
elég erős ahhoz, hogy baltikumi érdekei érvényesítésére döntő háborút indítson.
1503-ban III. Iván (uralk. 1462–1505) inkább az 50 éves béke mellett döntött, a
livóniai lovagok pedig vállalták, hogy Tartu városának birtoklásáért évi járadékot
fizetnek az oroszoknak.

Ó-Livónia vége

1552-ben Rettegett Iván (uralk. 1533–1584) serege beveszi Kazany városát.
A kazanyi tatár kánság bukásával hatalmas orosz erők szabadulnak fel. A cár
rövidesen nyugat felé fordul, és megindítja a livóniai háborút.

A Livóniai Lovagrend megkísérelte az ellenállást, de az reménytelen volt.
1561-ben Gotthard von Kettler, az utolsó nagymester evangélikus hitre tért, és
Ó-Livónia egy részéből világi államot hozott létre. Az új államocskát a katolikus
Lengyelország hűbérurasága alá rendelte.

A livóniai háború Rettegett Iván számításai ellenére nagyon elhúzódott, mi-
vel váratlanul igen sok hatalom fedezte fel baltikumi érdekeit: beavatkoztak a
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svédek és a lengyelek, sőt a dánok is. A fegyverszünetet 1583-ban írták alá a há-
borúskodásban kimerült felek. A közbeavatkozó Svédország és Lengyelország
miatt Oroszország nem tudta Livóniát megszerezni. A lovagok szempontjából
azonban ez mindegy volt, 1583-ban már nem emlékezett rájuk senki.

A baltikumi lovagvilág ugyan köddé vált, de a német földbirtokosok és a vá-
rosokba települt német polgárság egészen az első világháború végéig jelentős
szerepet játszott a Baltikum gazdasági és kulturális életében.
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Németvilág a Baltikumban

A Német Lovagrend és fiókvállalkozása, a Livóniai Lovagrend sikeresen meg-
hódította a Baltikumot. Új otthonukat szépen berendezték, majd belakták. Még
akkor is ők uralták a vidéket, mikor már régen kisöpörték őket. Szerzett jogaikat
több mint 700 éven át meg tudták őrizni. Hogy csinálták?

A Lovagrendek baltikumi térhódítása után most azt figyeljük meg, hogyan
építettek államot a lovagok, és társadalmi berendezkedésük miért tudott oly so-
káig fennmaradni.

Jönnek a kereskedők és az új földesurak

A Baltikum német megszállása két útvonalon történt: a tenger és a szárazföld
felől. Ürügyként a keresztény térítés szolgált. A cél azonban sokkal profánabb
volt: piac- és földszerzés. Mindehhez az állami keretet Ó-Livónia biztosította. A
tartui, a saare-läänei, kurzemei püspökség, a rigai érsekség és a Livóniai Lovag-
rend 1241-ben rendezkedett be a Baltikumban. A veszekedések, perpatvarok
között alakuló laza szövetség politikai ereje kicsinyke volt. Gazdasági téren azon-
ban volt benne fantázia.

Egyrészt szabad földterületeket kínált. Mint tudjuk, a keresztes háborúk egyik
kimondatlan célja éppen a földéhség okozta társadalmi feszültség levezetése
volt: a nemesi családok föld nélkül maradt fiatal férfi tagjai gyülekeztek a szent
zászlók alá, hogy elfoglaltságot, s ha lehet, vagyont is szerezzenek maguknak
többrendbeli, folytatólagosan elkövetett háborúskodások révén.

Ó-Livónia másrészt kereskedelmi bázisul szolgált az orosz területek felé. A
Hanza-városok hajói a viking világ elmúltával kimerészkedtek a Balti-tengerre.
Ugyanebben az időben a Novgorodi Fejedelemség pedig kénytelen volt nyugat
felé tájékozódni. Keleti kereskedelmi kapcsolatai amúgy is pangásnak indultak, s
a mongol hódítók megjelenése tovább szűkítette a kelet felé vezető kapukat. Az
érdekek találkoztak, s felvirágzott a balti-tengeri kereskedelem.

Az Ó-Livóniát megalapító lovagrend, a püspökségek és az Észak-Észtor-
szágban földet szerző Dánia nem támaszkodhatott a helyi kereskedő és iparos
polgárságra, és hiányzott a parasztságot „rendben” tartó, megregulázó földesúri
réteg is. A püspöki székhelyek és a lovagrendi várak köré meg kellett szervezni a
területet uraló és a gazdaságot irányító felsőbb társadalmi csoportokat.

A kereskedőket és iparosokat nem kellett hívni. Az ígéretes piac kínálta ha-
szon reményében maguktól jöttek. A földek kiosztásánál azonban nem ártott
óvatosan eljárni. No nem azért, mert a földeket már művelték a helyi őslakók, a
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lett és az észt parasztok, hanem azért, mert a földbirtokkal hűbéri kötelezettsé-
gek jártak. Jól meg kellett tehát nézni, hogy kik kapják azokat a földeket. Tud-
juk, hogy ilyenkor először a rokonok járnak jól, utánuk pedig a földosztóknak
lekötelezett egyéb emberek (napjainkban a kozmetikusok, fitneszedzők, háztar-
tásigép-szerelők stb.). Nyilván így rendeződtek el a dolgok már akkor is, mely
eseményt bátran nevezhetjük akár rendszerváltásnak is. Az együttesen Ó-Livó-
niának nevezett államocskák új vezetőrétege leginkább Észak-Rajna–Vesztfália
felől érkezett.

A balti németek különleges jogai

Ó-Livónia a 15–16. század fordulóján fokozatosan meggyengült. Ez termé-
szetesen nem volt független a világban bekövetkezett változásoktól. A Hanza-
szövetség gazdasági ereje fogyóban volt. Vele szemben, a szövetség kárára is,
erősödtek az új földrészeket fölfedező és kirabló államok (Anglia, Németalföld).
A balti-tengeri kereskedelem veszített korábbi jelentőségéből. A baltikumi váro-
sokkal együtt Ó-Livónia ereje is megfogyatkozott: határai körül új hatalmak, fel-
törekvő országok bukkantak föl. A Német-római Birodalom kénytelen volt ki-
hátrálni baltikumi német testvéreinek országa mögül.

1558-ban egy nagy orosz támadással kitört a livóniai háború. A baltikumi ré-
giót azonban a svédek, lengyelek és dánok is szerették volna birtokba venni. Eb-
ben az időben a balti németek ügyesen védték jogaikat. Minden hódítót szívesen
fogadtak, amennyiben szavatolta különleges jogaik fennmaradását. Érdekeik
képviselete céljából a balti németek világi lovagrendekbe tömörültek. Ezek terü-
leti alapon szerveződtek. A Livóniai Lovagrend az 1560-as években alakult meg
azon privilégiumok védelmére, melyeket a lovagok Zsigmond Ágost lengyel ki-
rálytól (uralk. 1548–1572) kaptak 1561-ben. Húsz évvel később pedig Észak- és
Nyugat-Észtország német birtokosai tömörültek az Észtországi Lovagrendbe.
Ez a rend a svéd királytól kapott jogok megőrzésére és kiteljesítésére jött létre.
A lovagrendek kisebb területi egységekbe szerveződtek. Tartományi gyűléseket
tartottak, tartományi tanácsaik bírói jogokkal is rendelkeztek. Vagyis a balti
németeknek a magyar nemesi vármegyékhez hasonló önigazgatási szerveik
jöttek létre. A német származású földbirtokos réteg természetesen adómentes-
séget élvezett. Csupán katonaállítási kötelezettsége volt. Felfegyverzett lovas-
katonákat kellett biztosítania az állam számára.

A balti németség jogai azért maradhattak fenn olyan sokáig, mert szerzett jo-
gai egy uralkodó réteg jogai voltak. A Baltikum birtoklása érdekében minden
harcoló fél igyekezett elnyerni a német származású földbirtokos réteg támogatá-
sát. Miután a lengyelek és a svédek is biztosították a balti németek jogait, felőlük
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a háború folyhatott tovább. No persze a felbolydulással együtt járt, hogy a balti
német nemességbe svéd, francia, holland, skót és orosz családok is beolvadtak,
de ezeket a családokat sikerült asszimilálni, és a 16. század végén a földbirtokok
többsége ismét a német családok kezén volt.

Alatskivi, Arved Georg von Nolcken báró kastélya

Svéd uralom alatt

A livóniai háborút Oroszország robbantotta ki, és ő is veszítette el. Néhány
évig Livónia területe megoszlott a svédek és a lengyelek között, a 17. század ele-
jére azonban Svédország teljes mértékben megszerezte a Baltikum feletti ellen-
őrzést. A helyi nemesség a svéd nemességgel azonos jogokat kapott.

A livóniai városok német anyanyelvű lakossága a német földbirtokos réteg-
hez hasonlóan széles körű autonómiával rendelkezett. A városi polgárok szaba-
don választhatták elöljáróikat, és maguk intézhették ügyeiket. Teljes jogú városi
polgárok csak német származású emberek lehettek. A német irányítású városok
a földbirtokos réteghez képest kevesebb joggal rendelkeztek. A svédek által biz-
tosított jogok egészen 1672-ig, XI. Károly (uralk. 1660–1697) uralkodásának
tényleges kezdetéig maradtak érvényben. XI. Károly földvisszavételi programja,
a redukció érintette a balti német birtokokat is. Itt azonban az elvett birtokokat
a volt tulajdonosok bérlőként tovább művelhették. A magántulajdonban maradt
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birtokok fölött pedig a király oly módon gyakorolta uralkodói jogait, hogy
engedélyhez kötötte az eladásukat vagy bérbe vételüket.

Jönnek az oroszok

A nagy északi háborúban (1700–1721) Oroszország megszerezte az ellenőr-
zést a Baltikum felett. A balti németek ismét jól helyezkedtek. Jogaik biztosításá-
ról az 1721-es nystadti béke1 újfent rendelkezett. Az oroszoktól földjeiket is
visszakapták. Lutheránus hitüket is gyakorolhatták. Az orosz állam a helyi német
elit iránti barátságos szándékait oly módon is jelezte, hogy a tallinni és rigai
főkormányzói székekbe nem orosz nemzetiségű hivatalnokokat nevezett ki. Az
1730-as–40-es években az oroszok még azt is megtették, hogy összeírták az
echte német lovagi családokat. A továbbiakban csak ezen családok tagjai voltak
jogosultak a világi lovagrendek által felügyelt privilégiumok igénybevételére. A
balti németség jogai tehát több oldalról is be voltak biztosítva.

Barclay de Tolly síremléke – Jõgeveste, Észtország

Az orosz államnak már több évszázados gyakorlata volt abban, hogy hódí-
tásai alkalmával miként támaszkodjon a meghódított népek saját társadalmi
struktúrájára. A helyi vezetőket Szibéria meghódítása során is általában a helyü-

                                                            
1 A háborút elvesztő Svédország kénytelen volt lemondani az általa uralt baltikumi területek-

ről, valamint Karélia jelentős részéről.
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kön hagyták, sőt saját ügyeik intézésében bizonyos önállóságot is kaptak. Csu-
pán az orosz állam iránti lojalitást kellett biztosítaniuk alattvalóik körében, vala-
mint az adószedésért is ők feleltek. Ezt a megoldást alkalmazták például az obi-
ugorok esetében is.

Az 1700-as években kezdődött az európai értelmiség beáramlása az orosz ál-
lami hivatalokba és a tudományos életbe. Ebből a folyamatból a balti német in-
telligencia is kivette a részét. Tagjai ott voltak például az Oroszország felfedezé-
sére indult expedíciókban is (a Kaukázust pl. Johann Anton Güldenstädt járta
be). Ugyanakkor a tartui egyetem működését felfüggesztették. A balti németek
beáramlása az orosz hivatalokba és tudományos intézményekbe akkor gyorsult
föl, amikor a 19. század elején a tartui egyetem ismét működni kezdett. A német
oktatási nyelvű intézményben sok balti német diák tanulhatott. Észt diákok
eleinte nemigen jutottak be az egyetemre, de idővel növekedett a számuk.

A balti németek kulturális lehetőségeinek kibontakozásával egy időben azon-
ban ellenirányú folyamatok is kezdődtek Oroszországban. A napóleoni háborúk
után nagyhatalommá vált orosz birodalom szerette volna belülről is erősíteni
magát. A vezető réteg több tagja ennek útját a russzifikációban látta. Ezt meg-
könnyítette, hogy a jobbágyfelszabadítás amúgy is gyengítette a földbirtokos
réteg hatalmát. A városi németség körében megindult asszimiláció, a keveredés a
helyi észt és lett lakossággal pedig szintén azt vetítette előre, hogy a balti német-
ség szerzett jogait rövidesen el fogja veszíteni.

1881-ben Oroszországban trónra lépett III. Sándor cár. Ő volt az első orosz
uralkodó, aki nem erősítette meg a balti németek jogait. Oroszosítási intézkedé-
sei egyébként a baltikumi tartományok minden nemzetét sértették. Megkésett
abszolutista törekvései ugyanúgy kudarcra voltak ítélve, mint egykor a svéd XI.
Károly lépései.

A vég kezdete – az I. világháború

A balti németek majdnem két évszázadon át zavartalanul együtt tudtak mű-
ködni az orosz hatalommal. A nagy háború azonban végzetesen összekuszálta a
viszonyokat: a németek és az oroszok (noha uralkodóik szegről-végről rokonok
voltak) háborúságba keveredtek egymással. Miközben az utolsó orosz cár, II.
Miklós bizalmi embere, Szergej Juljevics Vitte (1849–1915) balti német (eredeti-
leg holland) származású volt, a birodalom német nemzetiségű állampolgárait
mindenki gyanakodva figyelte. És akkor jött az 1917-es októberi forradalom,
majd utána a polgárháború.

A forradalmat követő polgárháborúban természetes volt, hogy a földbirtokos
balti németek a fehéreket támogatták, sőt egyes tábornokaik a bolsevikok elleni
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fegyveres harc fő szervezői és irányítói voltak (pl. Pjotr Nyikolajevics Vrangel
báró, 1878–1928). A német–orosz közeledés, a breszt-litovszki béke azonban
összezavarta őket. Lenin helyesen látta meg, hogy a németek rövidesen elbukják
a háborút. A balti német nemesség azonban megmaradt németnek. Örömmel
fogadták az agonizáló Németország által küldött megszálló csapatokat. A várat-
lan német–orosz békekötés utáni hatalmi vákuumba megpróbáltak benyomulni
a saját államukkal, a Balti Hercegséggel.

A politikai szimatukat vesztett német lovagok nem ismerték fel, hogy egykori
lenézett alattvalóik lejátszották őket a pályáról: az észtek és a lettek viszont meg-
látták, hogy a győztes Antant-hatalmak sem az oroszoknak, sem a németeknek
nem kívánnak kedvezni. A megváltozott széljárás a függetlenség kikötőjébe so-
dorta a baltikumi népek hajóit.

A független Észtországban és Lettországban a balti németek elvesztették
különleges jogaikat, viszont megnyerték az egyenjogúságot. És ez nem kevés.
Oroszországban egész biztos, hogy rosszabbul jártak volna. Az észt nemzetiségi
törvény igen figyelemre méltó jogokat biztosított az országban együtt élő népek
számára. Az I. világháború után a baltikumi németek egy része visszaköltözött
az anyaországba. De még tízezrével maradtak balti németek őseik földjén, ott,
ahol családjaik évszázadokon át éltek.

A nagy német menekülés

A Molotov–Ribbentrop-paktum odadobta a kis balti államokat az orosz
medve mancsai közé. Noha Hitler valószínűleg csak ideiglenesnek gondolta a
két birodalom megegyezését, azért gondoskodott a balti németek kimenekítésé-
ről. 1939 októbere után hét hónap alatt tizennégyezer német távozott Észtor-
szágból. Lettországból szintén több mint tízezer embert menekítettek ki. Az ott-
hon maradottak általában vegyes házasságban éltek. A bevonuló szovjetek szá-
mos balti német származású embert deportáltak.

A Szovjetunió megtámadása után a német hadsereg rövidesen kiszorította a
szovjeteket a Baltikumból. Ez az állapot azonban nem maradt fenn sokáig. Is-
mét jöttek a szovjetek, s a balti németekre újabb szenvedések vártak.

Az 1939–1940-ben nyugatra menekített balti németeket Lengyelország terü-
letén, az elűzött lengyelek földjén, az ő házaikban telepítették le. A szovjet előre-
nyomulás miatt 1944 végén ismét menekíteni kellett őket, tovább nyugat felé.
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A Wilhelm Gustloff

1945 januárjában, Kelet-Poroszország kiürítésekor a menekülteket szállító
Wilhelm Gustloff óceánjárón a Baltikumból korábban kimenekített balti néme-
tek is voltak. A hajót egy hős szovjet tengeralattjáró süllyesztette el. Mind a mai
napig ez a legnagyobb emberáldozatot követelt tengeri katasztrófa: több mint
kilencezren vesztek oda.

Mégis miért volt jó, hogy a balti németek ott voltak?

Habár a balti németek mindig kisebbségben voltak lakóhelyükön; a gazdaság-
ban, a politikai irányításban és a kulturális életben betöltött vezető szerepük
hozzájárult a Baltikum európai kötődésének kialakulásához és megszilárdulásá-
hoz. A balti németek földbirtokosként nyilván nem éltek konfliktusmentesen az
alájuk tartozó észt és lett parasztsággal. Ugyanakkor mindig hűségesen szolgál-
ták a helyi érdekeket: a svéd és az orosz uralom alatt egyaránt a Baltikum politi-
kai és gazdasági lehetőségeinek tágításán dolgoztak. Külön ki kell emelni a tudo-
mányban betöltött szerepüket. A Jeges-tenger és az északi átjáró felderítésében
is sok balti német kutató működött közre.2 Természetesen a finnugristák között
is voltak balti németek: Ferdinand Johann Wiedemann3 az ázsiai őshazaelmélet
egyik megalkotója volt.

                                                            
2 Lásd az 1. fejezetben a Middendorffról és Schrenkről írtakat (42–52, 53–60. oldal).
3 Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887) az észt finnugrisztika első jelentős személyisé-

ge. Észt, mordvin és zürjén nyelvtant is írt. A finnugor és altaji nyelvek rokonságát is ku-
tatta. Fő műve az észt–német szótár (1869). Botanikusként is ismert.
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Ferdinand Johann Wiedemann

A híressé vált balti németeket az interneten külön felsorolások tartalmazzák
(angolul, oroszul), többeknek életrajza is olvasható. Észtország is büszkén emlé-
kezik a balti németek kiemelkedő képviselőire. Közéjük sorolják például az ere-
detileg skót származású, de elnémetesedett, és a 17. század óta Livóniában élt
családból származó Barclay de Tolly (1761–1818) hadvezért, orosz hadügymi-
nisztert is, a Napóleon elleni honvédő háború egyik hősét, akinek nemcsak
Szentpétervárott, hanem Tartuban is szobrot emeltek.

Mostanában pedig II. Alekszij moszkvai pátriárka (1929–2008, született Alek-
szej Mihajlovics Rüdiger) kapott szobrot Tallinnban.

Irodalom

Mäesalu, Ain – Lukas, Tõnis – Laur, Mati – Tannberg, Tõnu – Pajur, Ago 1997:
Eesti ajalugu I–II. Tallinn.

(Köszönet Bereczki Andrásnak a segítségért.)

(2012. szeptember 14.)
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A csata elmarad, menjetek békével!

1480-ban a Moszkvai Nagyfejedelemség határán, az Ugra folyónál találkozott
az orosz és a tatár sereg. Mérgesen nézték egymást 20 napig, közben néhányan
átlőttek a túlpartra, és még csúnyákat is kiabáltak. Aztán hazamentek. A látszat
ellenére ez egy nagy orosz győzelem volt, Moszkva megszabadult a tatár függés-
től. Melynek folytán újabb finnugor területeket szerezhetett meg.

A világtörténelemben végtelen számú háborút vívtak már az ellenérdekelt fe-
lek. De a szörnyűségből sosem elég: dús fantáziájú írók és filmkészítők kitalál-
nak soha nem volt háborúkat is, hogy olvassuk, nézzük és borzongjunk. Ezek a
háborúk kiterjednek a csillagközi térre is, a földi öldöklés már pitiáner dologgá
vált. A vér is az égben durran a legnagyobbat. Nem furcsa ez? Úgy tűnik, nem.
Furcsának azt a háborút nevezik, amelyikben nem hal meg senki. Vagy alig né-
hányan. A történelemkönyvek furcsa háborúnak nevezik a 2. világháború beve-
zető szakaszát: 1939. szeptember 1-jén a németek megtámadták Lengyelorszá-
got, ezért az angolok és a franciák hadat üzentek nekik. Mégsem történt semmi,
egészen a következő év májusáig. A háborús felek ültek a maguk lövészárkaiban
és szúrós szemmel leselkedtek át a túloldalra. Olykor-olykor lőttek is egymásra,
de csak módjával. Ilyesmi történt már régebben is. Igaz, csak kb. 20 napig tar-
tott, 1480 októberében. Ez volt a híres ugrai szembenállás.

Az Ugra folyó nem túl széles
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III. Iván, a finnugor népek begyűjtője

Mint minden orosz uralkodó, élete végén Vaszilij Tyomnij1 is szétosztotta bi-
rodalmát fiai között. Ez a rendszer folyamatos testvérháborúkat generált az
orosz fejedelmi család tagjai között. Vaszilij Tyomnij Iván nevű fia2 1462-ben
ült a moszkvai trónszékbe. Elődeihez hasonlóan ő is a földek begyűjtésével,
vagyis a hatalom koncentrálásával kezdte uralkodását. A kisebb falatok – Belo-
ozero, Rosztov, Jaroszlavl stb. – után és közben évekig folyt a legnagyobb falat,
a Novgorodi fejedelemség elemésztése. A novgorodiak az egyesült lengyel–lit-
ván birodalom királyához és nagyfejedelméhez, IV. Kázmérhoz (uralk. 1447–
1492) fordultak segítségért. III. Iván viszont a litvánok ellenségével, Mengli
Girej3 krími tatár kánnal mélyült barátságba.

Alekszej Kivsenko: III. Iván darabokra tépi a kán levelét

Novgorod megtörése és beolvasztása a birodalomba több éven át húzódott.
Az egykor nagy hatalmú kereskedő városállam 1471-ben átadta Moszkvának az
Északi-Dvina melletti földjei nagy részét, de veresége után tovább békétlenke-

                                               
1 II. vagy Világtalan Vaszilij, uralk. 1425–1462 között, három rövidebb megszakítással.
2 III. vagy Nagy Iván, az orosz földek egyesítője 1462–1505 között uralkodott.
3 Uralkodott 1465–1515 között, közben trónját két alkalommal is elveszítette, összesen öt

évre.
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dett. 1477 októberében maga a nagyfejedelem, III. Iván indult meg Novgorod
ellen. A győzelem teljes volt: Novgorodtól elvették és Moszkvába szállították
függetlenségének jelképeit: a városi népgyűlés (a vecse) harangját, valamint a le-
véltárból a város nagyságát és függetlenségét bizonyító, évszázadok óta össze-
gyűlt iratokat.

Novgorod vereségével nagy kiterjedésű finnugor területek kerültek Moszkva
fennhatósága alá. A novgorodi uralmat elfogadó, a várossal együttműködő balti
finn népeknek most egy új hatalomhoz kellett igazodniuk. A Novgorod által
ténylegesen soha meg nem szállt dvinai területeknek pedig a szorosabb ellenőr-
zéssel és egy keményebb hatalommal kellett megismerkedniük.

A sosemvolt csata előzményei

Az 1440-es években széthullott a tatár Arany Horda, az egykori világbiroda-
lom. Területén különböző kisebb-nagyobb államalakulatok jöttek létre. Ilyen
volt például a Szibériai, a Kazanyi és a Krími Tatár Kánság is. Az Arany Horda
maradéka pedig Nagy Horda néven vegetált tovább.

Az 1470-es években III. Iván moszkvai nagyfejedelem látván a Nagy Horda
gyengülését, ellenállásra szánta el magát. A rablóhadjáratokra, illetve ahogy ők
nevezték, az adó beszedésére érkező tatárok általában dél felől közelítették meg
a Moszkvai Nagyfejedelemség határait. Felvonulási útvonalukat az Oka és mel-
lékvizei keresztezték. 1472-ben III. Iván nem engedte átkelni a Tarusza folyócs-
kán Ahmed kán seregét. A mérges tatárok feldúlták Alekszin városkát, teljes la-
kosságát megölték, de szégyenszemre a moszkvaiak adója nélkül mentek haza.

Négy évvel később a tatárok újra jelentkeztek: követséget küldtek Moszkvá-
ba, adójukat követelvén. III. Iván megtagadta az adó kifizetését, majd a kor dip-
lomáciai szokásai szerint a követeket megölette, egy kivételével. Az egyetlen túl-
élő vihette haza a rossz hírt. Őt feltehetőleg otthon végezték ki… (Persze, lehet,
hogy nem így történt. A tatárok elleni háborúkat megörökítő, és meseszerű
elemeket is tartalmazó Kazanyi história leírását nem minden történész hiszi el.)

Ahmed, a Nagy Horda kánja annyira el volt foglalva birodalma bajaival, hogy
évekbe telt, mire időt tudott szakítani az országát ért sérelem megtorlására.
1480-ban nagy sereget gyűjtött, és megindult III. Iván ellen.

A tatár horda megjelenésével egy időben III. Ivánnak más problémái is tá-
madtak. Két testvére (Borisz és Idősebb Andrej) is lázadozott ellene, Ahmed
kán a litvánokat is megnyerte szövetségesül, a Livóniai lovagrend pedig Pszkov
városára támadott.

Ebben a helyzetben az orosz uralkodó elbizonytalanodott. A tanácsadó bojá-
rok is tanácstalanok voltak. Végül az ellenállás mellett döntöttek. A fejedelemség
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déli határaira felvonultak az orosz seregek, III. Iván Ifjabb Andrej nevű testvé-
rének és Iván fiának csapatai, az uralkodó pedig Kolomnában várakozott a maga
embereivel. A moszkvaiaknak volt egy csodafegyverük is, a vlagyimiri Szűzanya
ikonja, amely 1395-ben, a tatároknál ezerszer veszélyesebb közép-ázsiai véreng-
ző dúvad, Timur Lenk (uralk. 1370–1405) támadásakor egyszer már megmentet-
te a hazát. Az ikont a fejedelmi székhelyre, Moszkvába szállították.

Ahmed kán ezalatt a litván területeken bolyongott, várván IV. Kázmér se-
gédcsapatait. A litván haderő azonban nem érkezett meg, mert az oroszok tá-
mogatója, Mengli Girej krími tatár kán Podóliára támadott, hogy a nagy hadijá-
tékból kiejtse IV. Kázmért, Ahmed szövetségesét.

Közben a Szűzanya is szorgalmasan dolgozott. Mással ugyanis nem magya-
rázható, hogy III. Iván két testvére békét ajánlott az uralkodónak, és katonáival
szintén Ahmed ellen vonult.

Az ugrai szembenállás, 16. századi orosz miniatúra
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A csata, ahogy nem volt

A seregek felvonulása közben III. Iván Moszkvába ment, hogy ismét talál-
kozzon főuraival és főpapjaival. Mintha az uralkodó azt várta volna, hogy főem-
berei mondják ki: mégis csak hódoljunk be a tatároknak. Ez azonban nem tör-
tént meg, a bojárok és a papok a hitetlenek elleni küzdelemre biztatták III.
Ivánt. Az uralkodó visszatért Kremenyec városába, seregei közelébe.

Közben a tatárok az Oka felső folyásánál garázdálkodtak, igyekeztek meg-
tisztítani a terepet, nehogy valahonnan váratlan rajtaütés érje őket. Ezután a két
sereg felvonult az Ugrához, az Oka mellékfolyójához. 1480. október 8-án Ah-
med kán megkísérelte az átkelést a folyón. Az oroszok (és krími tatár segédcsa-
pataik) nyílzáporral és ágyútűzzel válaszoltak. A tüzérség ekkoriban még újdon-
ságnak számított ezen a hadszíntéren, de most bebizonyosodott, hogy nagyon
jól alkalmazható. Az uralkodónak tetszettek ezek a nagyokat pukkanó, füstöt
eregető veszedelmes játékszerek.

A következő napokban Ahmed még tessék-lássék erőlködött, de átkelési kí-
sérleteire az oroszok mindig heves tűzzel válaszoltak. A tatár kán kénytelen volt
csapatait hátrább parancsolni, hogy kivonja őket az orosz tűz alól.

Ahmed tárgyalást kezdeményezett, de az oroszok ezt nem fogadták el, vi-
szont időhúzással és más finom praktikákkal próbálták a tatárokat kifárasztani.
Tudták, hogy egy ilyen hatalmas sereg idegen földön való állomásoztatása és
élelmezése szinte megoldhatatlan feladat. És valóban: a tatárok és lovaik egyre
inkább éheztek, az embereket a vérhas is pusztította. Az oroszoknak volt enni-
valójuk bőven, vártak tovább. Közben azonban kiszimatolták, hogy a tatárok
senkit sem hagytak otthon, minden fegyverforgató emberük ott áll az Ugránál.
Ezért kiküldtek Ahmed hátába, a Nagy Horda területére egy diverzáns egységet
az orosz Vaszilij Nozdrevatij és a krími tatár trónörökös, Nur-Devlet vezetésé-
vel.

Október 28-án az oroszok megunták az Ugra parti ácsorgást. Valószínűleg
úgy ítélték meg, hogy az élelmezési és egészségügyi problémák miatt veszélyes
lenne tovább maradniuk, ezért visszavonultak Kremenyec és Borovszk körzeté-
be. A tatárok azonban nem vállalkoztak üldözésükre. Inkább hazaindultak, hogy
a hátországukban mozgó orosz–krími tatár portyázóktól megvédjék fővárosu-
kat, Szarajt. Így ért véget az ugrai szembenállás.

Ahmed, a vesztes

A békében megvívott csata után november elején Ahmed hazatért. Birodal-
mát és fővárosát épségben találta. Ennek azonban nem örülhetett sokáig, mert a
következő év januárjában riválisai megölték. Gyermekei nem sokáig tudták
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összetartani a Nagy Hordát: 1502-ben a krími tatárok felszámolták a már csak
nevében nagy, egyébként jelentéktelenné vált birodalmacskát.

A krími tatárok később még sok gondot okoztak az orosz birodalomnak
Volga-vidéki betöréseikkel. A mordvinokat sújtó támadásaik miatt az 1630-as
években katonai védvonalat kellett kiépíteni ellenük.

Az ugrai szembenállás emlékműve

III. Iván, a győző

Az orosz birodalom megteremtője III. Iván volt. A nagyfejedelmi cím helyett
a minden oroszok uralkodója megszólítás illette. A tatároktól való függetlenség
kivívása után az európai birodalmak is elkezdték keresni a vele való együttműkö-
dés lehetőségeit. A nagy dinasztiák – Habsburgok, Jagellók – igyekeztek bevonni
őt az egymás közti játszmáikba, Hunyadi Mátyás pedig nemcsak a Jagellók, ha-
nem a török birodalom ellen is számított volna III. Iván segítségére.

Az európai uralkodók érdeklődtek az új nagyhatalom iránt, az orosz uralko-
dó pedig érdeklődött minden iránt, ami európai. Uralkodótársaitól építészeket
kért, valamint a fémkohászatban és az ágyúöntésben jártas szakembereket.
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1482-ben Hunyadi Mátyás kezdeményezte a magyar–orosz szövetségkötést.
Az elkövetkező pár évben többször is megfordultak a követek a két főváros kö-
zött. Az orosz diplomáciai feljegyzésekben ez olvasható:

„…kérnéd meg részünkről a mi testvérünket Mátyás királyt, mutatná meg hoz-
zánk való barátságát, és küldene nekünk ágyúöntő mestereket, a kik értenének
ágyúkat önteni és a kik értenék az ágyúkból való tüzelést és a városok megszál-
lását. És küldene hozzánk olyan mestereket, a kik értsenek az érczmunkához, az
arany és ezüst művességhez és akik értsék az érczet elválasztani a földtől, mert az
én földemben arany és ezüst ércz ugyan van, de nem tudják azt elválasztani a föld-
től. Azután küldjön nekünk ezüst-míveseket, a kik tudjanak jó ezüst edényeket,
végre pedig kőmíves-építőket, a kik értsenek templomokat és palotákat építeni és vá-
rosokat csinálni.” (Géresi Kálmán: Hunyadi Mátyás magyar király diploma-
cziai összeköttetései III-ik Iván Vasiljevics orosz czárral. Századok 1879:
245–246.)

Újabb finnugor területek begyűjtése

Az idegen ágyúöntők által gyártott ágyúkat III. Iván újabb csatákban igyeke-
zett használni. Leginkább a litvánok ellen nyílt módja nagyokat durranó új fegy-
vereit használni. Keleti terjeszkedése során eleinte fegyver nélkül próbált ered-
ményeket elérni. A Nagy Horda elleni siker évében Ibrahim, a Kazanyi Tatár
Kánság ura hűségesküt tett III. Ivánnak. Ibrahim halála után az orosz uralkodó
igyekezett saját pártfogoltját hatalomra juttatni. Ez a törekvése azonban csak
időleges eredménnyel járt, a Kazanyi Tatár Kánságot több mint félévszázados
háborúskodás után csak 1552-ben sikerült legyőzni, már IV. Iván (uralk. 1533–
1584) idején. Annyit azonban mégis elért III. Iván, hogy a még Novgorod által
feltárt úton, a Vicsegda, Sziszola és Pecsora folyók mentén terjeszkedve az
Északi-Urált lassacskán meghódította. A permi területek tényleges beolvasztása
az 1480-as évekre tehető. 1499-es hadjárata során átkelve a hegyeken, III. Iván
betette lábát Szibéria északnyugati csücskébe is.

Az uralkodó új hódításait titulatúrájában is feltüntette. Először éppen egy
Hunyadi Mátyáshoz intézett levelében használta a Jugria nagyfejedelme címet,
1499-es hadjárata után pedig használni kezdte az Obdorszk, Konda ura címeket.

III. Iván uralkodásának végére keleti nyelvrokonaink közül már csak a csere-
miszek (a népnév akkori jelentése szerint a marik és udmurtok), az obi-ugorok
egy része, a Szibériában élő északi szamojédok és a déli szamojéd csoportok
nem tartoztak orosz fennhatóság alá.

(2013. február 15.)
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Szibéria (is) a miénk volt
Jermak ante portas

Jermak kozák rablóvezér kikaparta a fenyőmagot az oroszoknak: megszerez-
te nekik Szibériát. Miután elesett egy csatában, jöttek a cár katonái, hogy bevé-
gezzék a munkáját. Meghódítottak számtalan népet, és mesés kincsek birtokába
jutottak. Ekkor lettek Oroszország alattvalói a szibériai szamojédok, hantik és
manysik is.

Jermak mostanság egy jégtörő hajó. A finnek építették a Szovjetuniónak,
hogy törje darabokra a Jeges-tengert. A szamojéd testvérek partvidéke előtt.
Még korábban Jermak egy másik jégtörő hajó volt. A skótok építették az orosz
cárnak, hogy a birodalom északról is elérhesse Szibériát.

Első életében Jermak Tyimofejevics (?–1585) közönséges kozák rablóvezér
volt, így lett Szibéria elrablója. E tettéért hatalmas tisztelet övezi az orosz biro-
dalomban (hívják bárhogy is), ezért szólnak róla mesék és legendák, ezért tették
nemzeti hőssé a cári udvar, majd később az SZK(b)P spin doktorai, ezért kapott
utcákat és tereket, hajókat és szobrokat.

Jermak Tyimofejevics
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A kozákok

A kozákság mint orosz–ukrán etnikai csoport (szubetnosz) eredete bizonyta-
lan. Létezésére a 14. század elejétől vannak adatok. Ebben az időben a sztyepp-
övezet európai részének ellenőrzése kicsúszott a mongolok kezéből: az Arany
Horda éppen hatalmas mérete miatt vált irányíthatatlanná. Ahol a hódítók nem
tudtak rátelepedni a korábbi hatalmi struktúrákra (például az életben hagyott
orosz fejedelemségekre), ott nem voltak képesek ellenőrizni a területet és népes-
ségét. Így a Dnyeper, a Don és az Urál (másik nevén: Jaik) folyók vidékére el-
kezdtek beszivárogni a szabad életre vágyó emberek. A feudális terhek elől me-
nekülő keleti szláv (orosz, lengyel, rutén) népesség keveredett az egykori Kazár
Birodalom és Kijevi Nagyfejedelemség romjain élő különféle török (és ha még
maradt: alán, burtász) nyelvű csoportokkal. A Volga felsőbb folyása mellől érke-
ző és kozáknak beálló orosz alattvalók között lehettek finnugor és török anya-
nyelvűek is.

A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak
(Ilja Repin festménye)

A kozákok ugyan megtalálták a szabadságukat, de szabad életük gazdasági
alapja főleg a szabad rablás volt. Ily módon folyamatosan forgatták fegyvereiket,
sőt szurkáltak is velük. Muskétáikból pedig lövöldöztek. Ezen tevékenységük
alapján sikerült őket később „pacifikálni”: a környező államok vették igénybe
fegyveres szolgálataikat. A 18. századra Oroszország fennhatósága alá vonta a
kozákok területeit, és a kozákságot beolvasztotta saját fegyveres erejébe.
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A kozák–orosz katonai együttműködés első példája volt Jermak Tyimofeje-
vics atamán és embereinek szibériai akciója.

A Sztroganovok

A Sztroganov család egyike Oroszország leghíresebb főnemesi családjainak.
Ősük valószínűleg egy novgorodi kereskedő volt, aki fölfedezte a permi tájak-
ban rejlő lehetőségeket, és a Vicsegda folyó mellékére költözött, ahol sólepárlás-
sal és prémkereskedelemmel alapozta meg a Sztroganovok gazdagságát.

A Sztroganovok ősi fészke Szolvicsegodszkban – I. V. Cseszkij metszete

A Vicsegdától két útvonal vezetett az Urál hegység túloldalára, ahol az ősla-
kóktól olcsón lehetett értékes prémeket vásárolni. Az egyik út a lankásabb Északi-
Urálon átkelve az Ob folyó torkolatvidékén élő nyenyecekkel és északi hantikkal
teremtett kapcsolatot. A másik útvonal délkelet felé vezetett: a Felső-Kámáról
indulva, a Csuszovaja folyón hajókázva és a vízválasztón átevickélve lehetett el-
érni a kisebb nyugat-szibériai folyókat (Tagil, Tura, Szilva, Lozva, Tavda stb.) és
az ott élő hantikat, manysikat (osztjákokat, vogulokat) és tatárokat.

A Felső-Káma mellett a komi-permjákok éltek, a Vicsegda melléki komi-zür-
jének legközelebbi rokonai. A Sztroganovok errefelé terjeszkedtek volna, de be-
leütköztek a túloldalról támadó hantikba és manysikba. Ennek ellenére folytat-
ták a szívós terjeszkedést: az 1560-as években már a Csuszovaja folyó mellett
építettek erődöt, egy évtizeddel később pedig két másikat a Szilvánál és a Jajvánál.
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1572-ben meglepő módon nem az előretolt erődöket érte támadás, hanem a
Káma mentieket: mari, hanti, baskír és „buinci” rablók megöltek 87 orosz keres-
kedőt. (A buinci [többes szám] feltehetőleg a tatárföldi Bua, oroszul Buinszk te-
lepülés lakói voltak.) Egy év múlva Szibéria felől érkeztek támadók: Kücsüm,
szibériai tatár kán (uralk. 1563–1598) hadvezére és rokona, Mametkul (?–1618)
megtámadta a csuszovajai erődöt. Ekkor a Sztroganovok a cárhoz fordultak.
Kaptak is tőle egy oklevelet, amely engedélyezte számukra a szibériai hadjáratot,
feltéve, ha a meghódítandó népek – köztük felsorolva: osztjákok (hantik), vogu-
lok (manysik), jugorok (szintén manysik?) – az orosz államnak fognak majd
adózni.

Az engedély birtokában megkezdődött a hadjárat szervezése. A három test-
vér, Szemjon, Makszim és Nyikita Sztroganov levelet küldött Jermaknak, az al-
só-volgai kozákok vezetőjének, miszerint jövedelmező munkát tudnának a szá-
mukra biztosítani, éppen olyat, ami a társaság profiljába vág: ölni és rabolni kell
(a sorrend mindegy). A kozákok 1581 nyarán érkeztek meg a csuszovajai erőd-
be, és rögtön munkájuk is akadt: a hantik és a manysik támadását kellett vissza-
verniük. Ezután hozzáláttak a nagy hadjárat megszervezéséhez. 1582 szeptem-
berében indultak útnak.

A szibériai évkönyvek

A szibériai hadjárat előzményeit a Sztroganovok házi szerzői által összeállí-
tott Sztroganov-évkönyv alapján ismertettük. Más szerzők azonban másképp
mesélik a dolgokat.

A szibériai évkönyvek másik csoportját a Joszipov-évkönyv és annak változa-
tai alkotják. Szavva Joszipov a tobolszki érsekség titkára volt. Ő kihagyta a törté-
netből az előzményeket, és a Sztroganovok szervező munkáját is igyekezett el-
mismásolni. Szerinte Jermak isteni elrendeltetésből érkezett Szibériába, azért,
hogy térhódítása után az ott élő pogányokat keresztény hitre lehessen téríteni.
Ebből is kitűnik, hogy krónikájában Szavva Joszipov istenét, egyházát és érsek-
ségét igyekezett fényesíteni.

Az 1500-as évek elejére Moszkvában már megszűnt az állami évkönyvírás.
Szibéria birtokba vétele azonban olyan nagy jelentőségű esemény volt, hogy a
hódításban részt vevő, majd az új rendet kiépítő egyházi és világi értelmiség
igyekezett a történteket megörökíteni és értelmezni. Az orosz évkönyvírás Szi-
béria kapcsán még utoljára felvirágzott. Szemjon Remezov (kb. 1642–1720
után), Szibéria nagy polihisztora maga illusztrálta a Jermak hadjáratát megörökí-
tő művét.



TÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK

164

Jermak a kapuk előtt

A kozákok mindössze 540-en voltak (Joszipov-évkönyv), illetve lehet, hogy
840-en (Sztroganov évkönyv: 540 kozák + Sztroganovék 300 embere). Ez ke-
vésnek tűnhet, de az amerikai kontinens meghódítói sem voltak többen. Viszont
a konkvisztádoroknak voltak tűzfegyvereik. Miként Szibéria meghódítóinak is.
Az őslakók nyílvesszői ellen pedig megvédte őket páncéljuk.

Jermak és társai 80 csónakkal indultak el. A Csuszovajáról áttértek annak
mellékfolyójára, a Szerebrjankára, majd amikor az is elfogyott alóluk, csónakjai-
kat cipelve-vonszolva, baltával vágtak utat az erdőben. Így érték el az Urál túlol-
dalára vezető Tagilt, a Tura mellékfolyóját. Ekkor már bent jártak a Szibériai Ta-
tár Kánság területén.

A Tagil folyónál a manysik ajándékokkal köszöntik Jermakot –
részlet a Remezov-évkönyvből

1583 tavaszán a Tura folyónál megkezdődtek a kisebb összecsapások. A ko-
zákok könnyedén visszaverték a nyilakkal támadó, szegényesen felszerelt tatár
lovasokat. Közben harc nélkül elfoglalták Csingi-Turát, a napjainkra hétszáz-
ezres nagyváros, Tyumeny városának elődjét, ahol nagy zsákmányt szereztek. Jú-
liusban Kücsüm kán bizalmi embere, Mametkul is beavatkozott a csatározá-
sokba.
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Jermak hadjárata, 1579–1582

A döntő ütközet november 4-én zajlott le a Tobol és az Irtis folyók találko-
zásának közelében, a Csuvas oromnál (Чувашский/Чувашый мыс, egyéb nevei
Подчуваший мыс, Потчеваш – de hogy kerülnek ide a csuvasok?). A csata köze-
pén a tűzfegyverektől megrémült hantik és manysik cserben hagyták a tatárokat.

A győztes kozákok pár nap múlva már a tatár főváros, Kaslik1 kapui előtt áll-
tak. Ha már ott voltak, be is mentek. Kücsüm elmenekült, birodalma romokban.

Finnugor hódolat

A nagy győzelem után rövidesen hantik érkeztek a Gyemjanka, a Tavda és a
Konda folyók mellől. Ajándékot hoztak a kozákoknak. Jermak kegyesen fogadta
a vendégeket és ajándékaikat, majd felszólította őket, hogy ilyesmit hozzanak
máskor is, lehetőleg minden évben. Vagyis kivetette rájuk az évi rendes adót, a
jaszakot.

                                               
1 A település másik neve Iszker. Az Irtis bal partján állt, a Szibirka folyó torkolatánál, kb. 17

kilométerre a mai Tobolszk városától.
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Decemberben a Vagaj folyónál a kozákok meglepték Mametkult és embereit.
Habár a tatárok ismét vereséget szenvedtek, Mametkul azért csak nyert valamit:
fogságba esett, a kozákok pedig hadizsákmányként Moszkvába szállították. A
cártól birtokot kapott, s boldogan élt, amíg meg nem halt.

Győzelmeik után a kozákok levelet írtak Moszkvába, beszámoltak sikereikről
és erősítést vártak. A cár küldött is 300 embert, Jermaknak pedig ajándékul egy
díszes páncélt.

Az 1583-as és 1584-es év a hatalom megerősítésével telt. Jermak hódoltatta a
Tavda és a Szoszva mellett élő manysikat, és elfoglalta az Ob és az Irtis találko-
zásának közelében lévő nazimi erődöt is.

Jermak halála

1584–85 tele nagy hideget hozott, Kaslikban mínusz 47 fok volt. Sok kozák
meghalt, az erősítésként küldött 300 ember is mind megfagyott. A bajokat tetéz-
te, hogy a már legyőzött tatárok Karacsa murza2 vezetésével fellázadtak. Az
újabb ütközetek újabb vérveszteséggel jártak. Az öt kozák atamánból is már
csak kettő maradt életben.

1585 augusztusában a Vagaj folyó mellett táborozó Jermakot és csapatát éjje-
li álmukban lepték meg a tatárok. Jermak a csónakja felé menekült, de elmerült a
vízben. Lehúzta az állandóan rajta lévő két páncélja. A sajátja meg a másik, amit
a cártól kapott ajándékba.

A rajtaütést csak egy kozák hadfi élte túl. Ő vitte meg a hírt Kaslikba. A ma-
radék kozákság haditanácsot tartott, amelyen úgy döntöttek, hogy hazatérnek. A
megfogyatkozott sereget az egyetlen életben maradt atamán vezette át az Urá-
lon. Ő volt Matvej Mescserjak, aki a neve alapján mescser (miser-tatár) szárma-
zású lehetett.

Finnugor támadás

1585 szeptemberében 100 fős erősítés érkezett Moszkvából. Kaslikot már
üresen találták, ezért ők is a hazatérés mellett döntöttek. Útnak is indultak, a tél
azonban közbeszólt. Építettek maguknak egy kis erődöt az Ob és az Irtis talál-
kozásának közelében, hogy ott teleljenek át. Néhány nap múlva hantik támadtak
rájuk. A csata egész nap tartott. Éjszakára az ellenség hátrébb húzódott.

Másnap a hantik a szellemeket hívták segítségül. Bálványt állítottak, ami előtt
egy sámán (az évkönyvekben: kumir) mutatta be áldozatát. Az erődből azonban

                                               
2 A murza katonai vezető volt a tatároknál.
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puskákkal a bálványt forgáccsá lőtték, a sámánt pedig megölték. Ez olyan páni-
kot váltott ki, hogy a hantik nem kísérleteztek további támadásokkal.

1586 tavaszán ez a 100 fős csapat is visszatért Moszkvába.

A szétlőtt osztják sámánszertartás – részlet a Remezov-évkönyvből

Szibéria kapui végleg kitárva

A második felmentő osztag eltávozásával egy időben újabb 300 katona érke-
zett Moszkvából. Csingi Tura közelében erődöt emeltek. Ebből nőtt ki Tyu-
meny, az első orosz alapítású város Szibériában. A katonák megszervezték az
adó begyűjtését, és tervszerűen készültek a további terjeszkedésre kelet felé. Jer-
maknak köszönhetően Szibéria az oroszok lába előtt hevert, kiterítve.

(2014. július 18.)
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Konstantin Päts és az észt demokratúra

Észtországban a két világháború között volt egy különös történelmi korszak,
a „hallgatás időszaka”. E korban az észteknek Konstantin Pätsre, az egyik legki-
emelkedőbb észt államférfira kellett hallgatniuk. Hogyan jut el valaki oda, hogy a
demokráciát félretolva egyeduralmat építsen ki, majd óvatosan lebontsa azt? Ér-
dekes szituáció, érdekes probléma.

Konstantin Päts 1874-ben született a Pärnu megyéhez tartozó Tahkuranná-
ban. A település akkor Oroszország Livóniai Kormányzósága alá tartozott. Päts
édesanyja, Olga Tumanova orosz avagy orosz–észt származású volt (a források
ellentmondásosak). Mindenesetre az édesapa a házasság kedvéért áttért a pra-
voszláv hitre, s az ifjú pár gyermekeit is e hitben nevelte.

Iskolai tanulmányainak különböző kanyarulatai, kitérői után Päts végül a tar-
tui egyetem jogi fakultásán végzett. Ezután orosz katonai szolgálat várt rá, ame-
lyet Pszkovban teljesített.

A politikai pálya kezdete, harc Észtországért

A vidéki származású fiatal jogász, első generációs értelmiségi ügyvédi pálya-
futását Jaan Poska (1866–1920), az ügyvédből később tallinni polgármesterré
lett politikus mellett kezdte. Politikai nézetei az észt kulturális és gazdasági fel-
emelkedés körüli küzdelmekben forrtak ki. Päts az észt nemzeti gondolat csil-
lagaként röppent fel a politikai porond égboltjára. Csakhogy ott már volt valaki:
Jaan Tõnisson (1868–1941?). 1891 óta Tõnisson Tartuban megjelenő újságja, a
Postimees [Postás] volt az észt nemzeti gondolat szócsöve. Ha Päts helyet akart
magának a politikai életben, akkor neki is lapot kellett indítania. 1901 októberé-
ben jelent meg Tallinnban a Päts által alapított Teataja [Tudósító] első száma.

Päts és Tõnisson nem ugyanazt hirdették. Nézeteik különbsége a két politi-
kus eltérő egyéniségéből fakadt. Tõnisson a békés haladást, a nemzet békés épí-
tését hirdette kulturális és politikai téren egyaránt. Päts inkább gazdasági oldalról
közelítette meg a nemzetté válás problémakörét. A Postimees-szel szemben a Tea-
taja osztályharcos alapokon állt, az észtek gazdasági érdekeit igyekezett képvisel-
ni. Ehhez némi egyházellenesség is járult. A két politikus, a fontolva haladó,
megrögzött demokrata Tõnisson és a lendületesen előretörő, olykor úthengerre
emlékeztető Päts útjai a kezdetektől keresztezték egymást. Eltérő egyéniségük
azzal is jellemezhető, hogy az észt függetlenségért folytatott politikai küzdelmek
során Päts többet ült börtönben, mint Tõnisson.
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Päts először a tallinni politikai harcokban edződött: Poskával együtt a város
vezetését próbálták a balti németek kezéből kiragadni. 1905-ben Päts és a Teata-
ja az oroszországi forradalmi mozgalom oldalára állt, míg Tõnisson és a Posti-
mees fellépett az erőszakos cselekedetek ellen, és a forradalmat orosz belügynek
igyekezett beállítani. Az 1917-es újabb orosz forradalom és az Észtországban
utána következő zűrzavaros időszak, a németekkel majd az oroszokkal kibonta-
kozó fegyveres konfliktusok minden politikai oldal számára lehetővé tették,
hogy képviselőik megmutathassák magukat, kibontakoztathassák képességeiket.
A függetlenség kivívása egy platformra hozta a politikai ellenfeleket. Szükség
volt Tõnisson csendes diplomáciájára, de szükség volt Päts öklére is, amely egy-
szer csak lesújtott az asztalra, és a tétova politikustársakat meggyőzte arról, hogy
harcolni kell az ország függetlenségéért. 1918-ban Németország összeomlott, a
forradalmi orosz vezetés pedig felmondta a breszti békét. Ebből az következett,
hogy a kommunisták a cári Oroszország örököseinek tekintve magukat, megin-
dították csapataikat Észtország területe felé. Az észt csapatok ellenállását Johan
Laidoner (1884–1953) tábornok szervezte, mesterien. (Ő később Päts társa lett a
diktatúra kiépítésében.)

Az első függetlenségnapi ünnepség Tallinnban (1918. február 24.)
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Az észt függetlenség kivívásától Päts puccsáig

1920 februárjában Oroszország és Észtország aláírta a tartui békét. Észtor-
szágban megkezdődhetett a békés építés időszaka. A nemzeti egyetértésben kiví-
vott függetlenség azonban azzal járt, hogy Észtországban nagyonsokpárt-rend-
szer jött létre. Az észt belpolitikai helyzet a sok kis párt létezéséből adódóan
igen instabil volt. A különböző koalíciók élén, és így az ország kormányrúdjánál
is általában Tõnisson vagy Päts állt. Päts ekkor már eltávolodott 1905-ös forra-
dalmi nézeteitől, és a Földműves Tömb élén a mezőgazdaságból élő, konzerva-
tív vidéki emberek képviselőjeként lépett fel. Feltehetőleg már ekkor zavarta,
hogy időnként hatalmon van, időnként meg nem.

Az 1930-as évek elején a pártközi csatározások, vagyis a demokrácia rend-
szerszerű működése egyre inkább ingerelte a rendre és nyugalomra vágyó embe-
reket. Úgy érezték, hogy nézeteiket legjobban egy új politikai szervezet, a sza-
badságharcosok mozgalma fejezi ki. Ez a mozgalom kezdetben csak a független-
ségi harc veteránjainak egyesületeként működött. Később soraikba fogadtak
minden elégedetlenkedő rendpártit. A szabadságharcosok mozgalma bírálta a
szerinte korrumpálódott politikai elitet, és a diktatórikus kormányzás igénylése
felé igyekezett tolni a közhangulatot. Céljainak elérése érdekében leginkább a
nemzeti érzés gerjesztésével foglalkozott, valamint a vallási és nemzeti egység
fontosságát hirdette.

„Római üdvözlés”. Az Észt Szabadságharcosok Ligájának tagjai

A szabadságharcosok radikalizmusának útjába a politikai elit egy új alkot-
mány pilléreiből akart gátat emelni. Az alkotmányozás körüli csatározásokban
azonban két alkotmánytervezet is elbukott. A másodikkal bukott Tõnisson is.
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Ez a javaslat széles jogköröket biztosított az államfőnek. Csakhogy az ország ve-
zetője az átmeneti időszakban Päts volt! Ő pedig az ismét elnökválasztásra ké-
szülődő országot meglepte egy formás kis államcsínnyel. Történt mindez 1934.
március 12-én. Päts a szabadságharcosoktól félő Laidoner tábornok támogatásá-
val, a katonák segítségével megkezdte egyeduralmának kiépítését.

Az új rend

1934 márciusában Észtországban kihirdették a hadiállapotot, a szabadsághar-
cosok szervezetét betiltották, sajtójukat elhallgattatták, vezetőik egy részét pedig
bezárták. Sőt, általában minden politikai tevékenységet megtiltottak. A politikai
elit körében általános volt az öröm, hogy megszabadultak a szabadságharcosok-
tól. Az országgyűlésben úgy vélték, hogy a szabadság megmentése után Päts is-
mét szabaddá teszi a politizálást, vagyis életre kelti a demokratikus politizálás in-
tézményrendszerét. A vitákat megelégelő Päts azonban feloszlatta az országgyű-
lést. Valójában ettől az aktustól számítható a hallgatás időszaka. Päts tehát addig
szerette csak a demokráciát, amíg annak keretei között is érvényesíteni tudta
akaratát. Amikor ez nem ment, akkor félretolta az egészet, és megkezdte min-
denféle kontroll nélküli országlását.

Päts 1934-ben
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Csak egyetlen párt működött, a Haza Szövetség. Korlátozták a sajtó- és szó-
lásszabadságot is (elvették Tõnissontól a Postimees-t is). Pártok helyet az embere-
ket a mesterségek, hivatások szerinti kamarákba szervezték. 17 kamara jött létre.
Ezeknek központi képviseletét 1935-től az Állami Gazdasági Tanács látta el. A
történelemkönyvek szerint ez az olasz fasiszta állam berendezkedésére emlékez-
tet. De nem csak arra. Päts nem felejtette el korábbi forradalmi énjét, amely
1905 óta ott bujkált benne, s most, a megfelelő pillanatban előbújt a köpönyegé-
ből. Legalább annyit tanult szélsőbalról, mint szélsőjobbról. 1937-től a kétkama-
rás nemzetgyűlés lépett a korábbi egykamarás országgyűlés helyébe.

A diktátor kezére játszott a fellendülő gazdaság. Az állami gazdaságirányítás
új iparágakat honosított meg. Növekedett az állami tulajdonú vállalatok száma
és emelkedett az export is. Tervszerűen fejlesztették a mezőgazdaságot is.

Habár az ország gazdasága szépen fejlődött (emlékezzünk, hogy Päts már
1901-ben, a Teataja megindításakor ezt tartotta fontosnak a nemzet szempontjá-
ból!), mégis voltak, akik elégedetlenkedtek. A szabadságharcosok radikális képvi-
selői Päts hatalmának erőszakos megdöntésére szervezkedtek. Ebben segítette
őket a titkosrendőrség is, hogy aztán lecsaphasson rájuk. Hiába, a diktatúrák
mindenütt ugyanazokat a trükköket dobják be.

Meg kellett rendszabályozni a liberálisokat is: korlátozták a tartui egyetem
autonómiáját és az egyetemi diákszervezetek jogait is.

Közben azonban mintha történtek volna lépések a demokrácia irányába is:
habár az új alkotmányt ugyan államfői rendelettel hirdették ki, a kétkamarás par-
lament felsőházába a különböző foglalkozások képviselői és az államfő jelöltjei
kerültek be, az alsóházba pedig csak egyetlen szervezet képviselői ülhettek be,
mégis 1938 őszén meghirdették az úgynevezett „vezérelt demokráciát”. A politi-
kai foglyok amnesztiát kaptak, és Päts jelezte, hogy nemsokára ismét engedélyezi
a pártok működését. Az új alkotmány bevezette az elnöki intézményt is. Päts te-
hát hivatalosan Észtország első elnöke lett.

A végzetes vég

Az 1939-es szovjet–német megnemtámadási szerződés (Molotov–Ribben-
trop paktum) Észtországot a Szovjetunió érdekszférájába sorolta. Ezek az ese-
mények felülírták a Päts-féle kísérletet az ország diktatórikus, majd (talán) ismét
demokratikus kormányzására. Nem tudtuk meg, hová vezettek volna az esemé-
nyek a szovjet agresszió nélkül. Az egyre szemtelenebb szovjet követeléseknek
Päts és az észt vezetés igyekezett eleget tenni. Talán ebben is a szovjet modellt
követték? Leninék az első világháború végén mindenben engedtek a németek-
nek, abban bízva, hogy az ellenséges birodalom úgyis összeomlik. Nekik ez be-
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jött. Lehet, hogy Päts is abban reménykedett, a Szovjetunió összeomlik, vagy
legalábbis annyira meggyengül, hogy a szövetséges hatalmak ki tudják erőszakol-
ni Észtország függetlenségének visszaállítását. Erre azonban még pár évtizedet
várni kellett.

Johan Laidoner, Päts és Jüri Uluots miniszterelnök 1939-ben, az utolsó díszszemlén

A függetlenség elveszett. Päts és Laidoner is a szovjetek foglya lett. Pätset
először házi őrizetbe vették, majd Leningrádba, onnan pedig Ufába szállították
(nehogy a németek kiszabadítsák). 1941-ben börtönbe került. Ekkor már 67
éves volt! 1952-ben átszállították egy börtönkórházba. 1954-ben Észtországba
vitték egy pszichiátriai intézetbe. Elmebeteg volt, hiszen azt állította magáról,
hogy ő Észtország törvényes elnöke… Elterjedt azonban a híre, hogy otthon
van, ezért ismét kiszállították Észtországból. Utolsó éveit Burasevo faluban,
Tver városa (akkor Kalinyin) közelében töltötte, egy pszichiátriai intézetben.
1956-ban, 82 éves korában hunyt el. Az észt függetlenség visszanyerése után sír-
ját megkeresték és feltárták. Konstantin Pätset 1990. október 21-én Tallinnban
újratemették.
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Jó volt hallgatni?

Az általam olvasott észt történelemkönyvek hosszasan sorolják a hallgatás
időszakának eredményeit: azzal, hogy Päts kiépítette a saját diktatúráját, meg-
mentette az országot a szabadságharcosok diktatúrájától. Kormányzása alatt na-
gyot fejlődött a gazdaság, a beruházások lendületet adtak a kultúra fejlődésének
is. Attól azonban óvakodnak az észt történelemkönyvek, hogy kimondják: a
diktatúra általában jó dolog. A hallgatás időszakának értékelésekor eltekintenek
attól is, hogy kimondják: a diktatúra mindenkor rossz dolog.

(2011. május 27.)
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Koporje és a vótok

Koporje Oroszországban, a Leningrádi terület Lomonoszovi járásában talál-
ható, a Koporka (más források szerint Koporje) folyócska partján, egy magasla-
ton. Hogy jobban értsük: az egykori Inkeri vagy Ingermanland (oroszul Ingrija
vagy Izsora) területén, a Finn-öböl vizétől csupán pár kilométernyire Inkeri
belseje felé. E területért évszázadokig folyt a háborúskodás, eleinte a német lo-
vagok és Novgorod, majd Svédország és Oroszország között. A sokszor kiújult
csatározások következtében a finnugor őslakosság olyannyira megritkult, hogy a
vót nép és nyelv lényegében kihaltnak tekinthető. Becslések szerint a vótok lét-
száma 100, de inkább 50 fő alatt van.

Koporje az 1600-as években

A novgorodi 1. évkönyv a 6748. (1240.) évnél ezt írja:

„Ezen a télen a németek a csúdokkal1 a vótok ellen mentek, és győztek és adót ve-
tettek ki rájuk, Koporja környéken pedig erődítményt építettek.”

Ez igen sportszerűtlen cselekedet volt a németek lovagoktól: kihasználták a
tatárjárás okozta felfordulást, az orosz fejedelemségek végveszélybe sodródását.
Novgorod városa azonban elkerülte a pusztulást, fejedelme egy év múlva vissza-
vágott:

                                               
1 A ’csúd’ népnév a Novgorodi I. évkönyvben az észteket jelöli.
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„A 6749. (1241.) évben. … Ugyanebben az évben Olekszandr fejedelem a novgo-
rodiakkal és a ladogaiakkal, a karélokkal és az izsórokkal a németek ellen ment
Koporjába, és bevette a várost, a németeket Novgorodba vitte, a többieket meg sza-
badon engedte; a vót és csúd árulókat azonban felakasztották.”

Látható, hogy ekkoriban még a Baltikum finnugor őslakói önálló hadrendek-
be szerveződve, saját parancsnokaik alatt küzdöttek.

Koporje (vagy Koporja) 1256-ban is szerepel egy híradásban. Ekkor a svédek
érkeztek finn (suomi és hämei) segédcsapatokkal Inkeri keleti határára, és erőd-
építésbe kezdtek a Narvánál (ez lett később Ivangorod). Alekszandr Nyevszkij2
először Koporjébe ment, azt a látszatot keltve, mintha a novgorodi területre be-
tört svédek és segédcsapataik ellen indulna, de onnan Finnország felé fordult:

„És elérték a häméiek földjét, egyeseket megöltek, másokat foglyul ejtettek; és a nov-
gorodiak Olekszandr fejedelemmel mindnyájan épségben visszatértek.”

A koporjei vár bejárata napjainkban

Koporje lett Novgorod vót körzetének (Водьская пятина [Vót ötöd]) a köz-
pontja. Inkeri és lakói, a vótok és inkerik/izsórok még évtizedekig Novgorod

                                               
2 Novgorodi fejedelem: 1236–1240, 1241–1252, 1257–1259, kijevi nagyfejedelem: 1249–

1263, vlagyimiri nagyfejedelem: 1252–1263.
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fennhatósága alatt maradtak, de a harcokban fokozatosan felőrlődtek. Nyilván
megindult eloroszosodásuk is. A 6846. (1338.) évnél ezt olvashatjuk:

„Ugyanebben az évben a németek eljártak a városból [Viborgból] Toldoga [tele-
pülés Nyugat-Inkeriben] ellen harcolni, és onnan a vót földre kívánkoztak, s nem
foglaltak el semmit sem: mivel a koporjaiak elsáncolták magukat, és Fedor Vaszil-
jeviccsel kitörtek, és megverték a németeket; és ott megölték Mihej Koporjanyint, a
jeles férfiút, Fedor alatt pedig megsebesítették a lovát, de neki magának nem esett
bántódása, mivel csak néhányan törtek ki.” (Az évkönyvi bejegyzéseket
Katona Erzsébet fordította.)

A Novgorodi 1. évkönyvben utoljára az 1383. évnél említik Koporjét, de a
vótokat már nem. A vár azonban nem veszíti el jelentőségét, sőt Ivangoroddal
és Jammal együtt folyamatosan karbantartják, fejlesztik, akár svéd, akár orosz
uralom alatt van éppen. Az állandó korszerűsítéseknek köszönhetően az erőd
egyre nagyobbodik, terjeszkedik. Egykori nagysága folytán romjaiban is igen te-
kintélyes. Ma népszerű kirándulóhely, turisztikai látványosság. Az interneten
Koporje történetéről is tájékozódhatunk, de sok fotót is találunk az egykori vót
körzet székváráról.

 (2009. május 8.)
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Novgorod Nagyságos Úr

Novgorod a Volhov folyó két partján, az Ilmeny-tó közelében található,
Oroszország északnyugati részén. Közigazgatási központ, a Novgorodi terület
székhelye. Lakosainak száma 215 000 fő. A város viharosan változatos történel-
mi időket átélve sokat megőrzött egykori nagyságából és dicsőségéből. Fényko-
rában „Nagy Novgorodnak”, „Novgorod Nagyságos Úrnak” emlegették az év-
könyvek. Az óorosz állam Kijevvel, majd Moszkvával vetélkedő hatalmi köz-
pontja volt.

Létrejöttét (természetesen) a finnugoroknak (is) köszönheti.
Az orosz őskrónika (Повесть временных лет = Régmúlt idők krónikája) ezt

írja a 6370. (= 862.) évnél:

„Azt mondták a ruszoknak a csúdok, a szlovének, a krivicsek meg a veszek:
»Földünk nagy és bőven termő, de nincs rajta rend. Gyertek uralkodjatok és birto-
koljatok bennünket.« És felkerekedett három testvér a nemzetségével és magukkal
hozták valamennyi ruszt, és megérkeztek, és a legidősebb, Rurik Novgorodba ült
be, a másik, Szineusz Beloozeróba, a harmadik, Truvor pedig Izborszkba. … A
varégek ezekben a városokban jövevények, az őslakosok Novgorodban a szlovének,
Polockban a krivicsek, Rosztovban a merják, Beloozeróban a veszek, Muromban a
muromák, és mindezek fölött Rurik uralkodott.”

Akárhogy csűrjük-csavarjuk a dolgot, írunk okos tanulmányokat arról, hogy
ki volt Rurik, és egyáltalán létezett-e, vagy csak kitalált személy, az bizonyos,
hogy a novgorodi fejedelemség megszervezésében a finnugorok vastagon benne
voltak. A Rurikot és testvéreit behívó csúdok feltehetőleg a mai észtek, inkerik
és vótok elődei, míg a vesz népnév az orosz őskrónikában a karélok és vepszék
elődnépességének elnevezése lehet. A keleti szlávok szlovén és krivics törzse az
orosz népben él tovább.

Amint az idézett híradásból látszik, Novgorod megalapítása ugyan interetni-
kus akció volt, de a város közvetlen környezete az államalapítás idején a szlovén
törzs lakóhelyének számított. Novgorod azonban a kereskedelmi lehetőségek, a
balti finn és orosz ősnépesség együttműködése következtében olyan virágzó
központtá vált, hogy a városban finnugor lakosság is megtelepedett. Erre vonat-
kozóan írásos bizonyítékaink is vannak. A város területén folyó régészeti feltárá-
sok során eddig kb. ezer nyírfakéregbe rótt kisebb-nagyobb szövegtöredék ke-
rült elő. Ezek többsége orosz nyelvű, de van köztük karjalai nyelven írt szöveg is.
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Novgorod

Novgorod városa a korai időkben három kisebb részre oszlott. Nevük: Nye-
revszkij vég, Ljugyin vég és Szlavenszkij vég vagy Szlavno. Később elkülönült a
Plotnyickij és a Zagorodszkij vég is. A város központját a Kreml uralta. Egyes
történészek a Nyerevszkij véget, mások a Ljugyin véget vélték a város finnugor
negyedének. Elégséges információ hiányában e nézetek közül nem tudunk vá-
lasztani. A karjalai nyelvű szövegeket a Nyerevszkij végen találták, egy olyan ud-
varház közelében, amely valószínűleg a mindenkori karjalai adószedő hivatala le-
hetett. Erre a helyszínen talált többi karjalai vonatkozású, de nem karjalai nyelvű
nyírfakéreg levél utal (minderről lásd: Janyin 1980).

Karjalai nyelvű imádság Novgorodból
A karjalai vonatkozású levelek nem feltétlenül bizonyítanak Novgorodban

finnugor anyanyelvű lakosságot, de egy karjalai nyelvű ráolvasás már inkább. És
a megtalált szöveg ilyen. A már idézett könyv így közli: „Háromsoros feliratot
tartalmaz: Jumalanuoli 10 nimizsi nouli sze han oli omo bou jumola szougyni iohovi.”
(85. l.) Fordítása: „Az isten nyila (villáma) a te tíz neved. Az a nyíl istené. Az ítél-
kező isten küldi.” A szöveget tartalmazó kéregdarab a 13. század közepéről
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származik. Így a karjalai a magyar után a második legrégebbi írásbeliséggel ren-
delkező finnugor nyelv.

Novgorodban tehát éltek olyan emberek, akik karjalai nyelven tudtak írni-ol-
vasni. A fennmaradt ráolvasó szövegből következtetve a keresztény hit mellett
ősi hiedelmeiket is követték. A városban lehetett valamiféle kultusza a finnugor
hagyományoknak. Ezek együttélését valahogy olyanformán képzelhetjük el, mint
napjaink emberének viszonyát a modern orvostudományhoz – tiszteletre méltók
az eredményei, de azért ne feledkezzünk el a hagyományos módszerekről sem:
kérdezzük csak meg a természetgyógyász véleményét is. Ezt a feltételezést nem
csak erre az egyetlen adatra alapozhatjuk. Az orosz őskrónikában a 6538. (=
1071.) évnél ez olvasható:

„… egy novgorodi ember csúd földre ment egy varázslóhoz, jóslatot kért tőle. Az pe-
dig szokása szerint elkezdte hívogatni az ördögöket a házába. A novgorodi annak
a háznak a küszöbén ült, a varázsló dermedten feküdt és hirtelen rávágott az ör-
dög. A varázsló felállt és azt mondta a novgorodinak: »Az istenek nem mernek
idejönni, van rajtad valami, amitől ők félnek.« Az embernek eszébe jutott, hogy ke-
reszt van rajta, és elment, és letette a keresztet a házon kívül. A varázsló ismét hív-
ta az ördögöket. Az ördögök meg dobálva őt elmondták, amiért a novgorodi idejött.
Azután a novgorodi megkérdezte a varázslótól: »Miért félnek az ördögök attól,
akinek a keresztjét magunkon hordjuk?« Az pedig azt mondta: »Ez az égi isten
jele, akitől a mi isteneink félnek.« A novgorodi meg azt mondta: »Milyenek a ti is-
teneitek, hol laknak?« A varázsló meg azt mondta: »A mélyben. Ábrázatuk feke-
te, szárnyuk, farkuk van; az égig is felszállnak, hogy meghallgassák a ti isteneite-
ket. Merthogy a ti isteneitek az égben vannak. Ha valaki meghal a ti embereitek
közül, azt az égbe viszik, ha meg valaki a mieink közül hal meg, azt a mi iste-
neinkhez viszik, a mélybe.« Így is van: a bűnösök a pokolban vannak, az örökös
kínokat várják, az igazak pedig az égi lakban lakoznak az angyalokkal.” 1

Persze, a krónikaíró szerzetes végül a keresztény hitet hozta ki győztesnek,
de álláspontja mit sem változtat azon a tényen, hogy egykor karjalai és csúd sá-
mánok vállán (is) nyugodott a novgorodi nép lelki gondozásának terhe.

Irodalom

Janyin, V. L. 1980: Nyírfakéreg levelek üzenete. Budapest – Uzsgorod.

(2009. március 27.)

                                               
1 Az itt közölt részleteket Katona Erzsébet fordította.
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Sztaraja Ladoga

Az előző fejezetben tárgyaltuk Novgorodot. Folytatni másként e sorozatot
nem is lehet, mint Ladoga városával. A két település ugyanis verseng a „legősibb
orosz város”, illetve „az orosz állam bölcsője” címért. Novgoroddal kapcsolat-
ban az orosz őskrónika (Повесть временных лет = Régmúlt idők krónikája)
6370. évi (= Kr. u. 862) bejegyzését idéztük, amely arról szól, hogy a csúdok, a
szlovének, a krivicsek meg a vepszék behívták a ruszokat, hogy uralkodjanak
rajtuk. A ruszokat vezető három testvér közül a rangidős Rurik Novgorodban
kezdett el uralkodni.

Csakhogy… Csakhogy az orosz őskrónika két változatban maradt fenn. Az
egyik a Lavrentyij (Laurentius)-, a másik pedig az Ipatyjev (Hypatius)-kódexben
olvasható. A Lavrentyij-kódex változata szerint Rurik Novgorodba ment, míg az
Ipatyjev-kódex szerint Ladogába. Ily módon tehát Ladoga is nevezhető az első
orosz állam fővárosának.

A mai Novgorod jelentős település, több mint 200 000 lakossal, míg az egy-
kori Ladoga maradványain egy kicsiny falu (2000 lakos) vegetál, Старая Ладога
[Sztaraja Ladoga ’Régi Ladoga’] néven. Hajdani nagyságára utal azonban, hogy
területén egy vár és mintegy féltucatnyi templom és kolostor található. Ily mó-
don a település Szentpétervár körzetének egyik kiemelkedő turisztikai látványos-
sága. Sztaraja Ladoga 120 km-re található Szentpétervártól, a legközelebbi na-
gyobb hely a 12 km-re lévő Volhov városa. A falu a Volhov folyó két partján te-
rül el, a Ladoga-tó közelében.

2003-ban Sztaraja Ladogában nagy hajcihővel ünnepelték meg az orosz álla-
miság 1250 éves évfordulóját. Ezek szerint itt 753-ban már város, sőt főváros
volt. Honnan tudni ezt ilyen pontosan? A régészeti feltárások során különböző
faépítmények (lakóházak, gazdasági épületek, utak, járdák stb.) maradványai is
napvilágra kerültek. Az egyik fadarab dendrokronológiai1 meghatározásra is al-
kalmas volt. Ennek alapján a fa kivágásának dátuma: i. sz. 753. Ebből természe-
tesen csak az következik, hogy a településen 753-ban építési munkálatok folytak.
Hogy Ladoga fejedelmi székhely lett volna, az már csak a történeti forrásokra

                                               
1 A dendrokronológia mint datálási módszer a fák évgyűrűinek tanulmányozásából alakult

ki. Az évgyűrűk növekedése nem egyenletes: esős években vastagabbak, szárazabb évek-
ben vékonyabbak. Különböző faminták összevetésével egy adott területen hosszabb perió-
dusra (akár több száz évre) megállapítható a fák növekedésének ritmusa. Ily módon nap-
jainkban pontosan, meghatározott évhez kapcsolható évgyűrűktől visszaszámolva a legbiz-
tosabb kormeghatározó módszerhez jutunk.
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alapozott kombináció. Mindenesetre elképzelhető, hogy Rurikot (amennyiben
létezett) egy működő fejedelmi központba hívták be uralkodni.

A vár a magasból

Novgoroddal kapcsolatban említettük, hogy a város és a hozzátartozó terüle-
tek állammá szervezésében együttműködtek a keleti szlávok, finnugorok és vi-
kingek. Ugyanez igaz Ladogára is. Viking sagák többször emlegetik a települést
Aldeigjuborg néven.2 A vikingek és a balti finn őslakók használati tárgyait, ék-
szereit is megtalálták a ladogai ásatásokon.

Azt nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy Ladoga volt az orosz állami-
ság bölcsője, az viszont valószínű, hogy a finnugor–keleti szláv–viking együtt-
élés Ladogában hamarabb kezdődött, mint Novgorodban.

(2009. augusztus 28.)

                                               
2 Lásd kötetünk első írását: Finnugor vonatkozású adatok az izlandi sagákban.
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Tobolszk, Szibéria kapuja

Tobolszk már csak egy átlagos város a Tobol és az Irtis folyók találkozásánál,
alig százezer lakossal. Hajdan Szibéria fővárosa volt. Még korábban tatár kánok
birtokolták. Eredetileg pedig ugorok laktak arrafelé. Vagyis mi.

Tobolszkban és környékén már csak a múzeumban találhatók finnugorok,
pedig egykor szép számban éltek itt obi-ugorok – osztjákok és vogulok (hantik
és manysik) – is. Olykor permiek (zürjének/komik és votjákok/udmurtok) is
megfordultak e vidéken, kereskedelmi ügyleteikből kifolyólag. Mihelyst módja
nyílt rá, az orosz medve is betette ide szőrös tappancsát.

A 13. század elején az orosz fejedelemségek kelet felé is terjeszkedni próbál-
tak. Már éppen hódoltatták volna a mordvinokat, amikor belefutottak a szemből
érkező tatárokba. Több mint háromszáz évbe telt, amíg úgy-ahogy megszaba-
dultak tőlük, legalább annyira, hogy a keleti terjeszkedést folytathatták.

Kazany 1552-es bevétele során a katonák nemcsak a város kapuit törték be,
hanem jelképesen utat nyitottak kelet felé is. Mindenki betódult a szibériai cuk-
rászdába, hogy teletömje magát finomságokkal, s minél nagyobb szeletet kanya-
rítson magának a kincseket rejtő tortából. Jöttek messzebbről is. Például Jermak.
Kikerülhetetlen alakja az orosz történelemnek: országgyarapító hős, illetve cé-
géres gazember egy személyben. E kötetben már részletesebben írtunk róla, de
most Tobolszk kapcsán szükséges röviden visszatekintenünk működésére.

Jermak szibériai hadjárata és Tobolszk alapítása

A Sztroganov család1 által felfegyverzett és Szibériába küldött Jermak 1582
őszén érkezett az Irtis mellékére. Kücsüm kán csapataival november 4-én bo-
csátkozott harcba a Csuvas orom vagy fok (Чувашский/Чувашый мыс, egyéb ne-
vei Подчуваший мыс, Потчеваш) nevű helyen, a mai Tobolszk közelében. Amint
a kozákok tüzet nyitottak, a lőfegyverektől megrémült vogul és osztják segéd-
erők cserbenhagyták a tatárokat. Ők azonban tovább küzdöttek. A változatos
csatát a kézitusa döntötte el Jermak kozákjai javára. Ebben jobbak voltak ellen-
feleiknél.

A csata után három nappal a kozákok elfoglalták Szibirt (más nevein Kaslik
vagy Iszker), a tatár fővárost. Ez a település a mai Tobolszktól mintegy 17 km-

                                               
1 A Sztroganov család őse feltehetőleg Novgorodból költözött a permi tájakra. Utódai a 16.

században sólepárlásból és a finnugor őslakókkal folytatott kereskedelemből gazdagodtak
meg, és emelkedtek az orosz arisztokrácia soraiba.
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rel feljebb, a Szibirka torkolatánál terült el, és már száz éve szolgált a Szibériai
Tatár Kánság székhelyéül.

A Szibériáért folytatott küzdelem ezzel még nem ért véget. Három év múlva
maga Jermak is életét vesztette egy csatában. Az oroszok azonban nagyon
akarták Szibériát. A jól bevált módszer szerint támaszpontokat hoztak létre a
meghódított területeken. Először Tyumeny erődjét építették fel 1586-ban, má-
sodjára pedig Tobolszkot, 1587-ben. Mind a két erődítmény fontos kereskedel-
mi útvonalakat őrzött.

A potcsevasi kultúra jellemző leletei

Az ugor őslakók

Tobolszk és Tyumeny távolsága egymástól kb. 250 km. Erről a területről
számtalan olyan régészeti lelet és lelőhely ismert, amelyet a kutatók az ugor ősla-
kossággal hoznak összefüggésbe. A régészeti kultúrák egyes etnikumokhoz kap-
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csolása olykor csak megérzés, nem bizonyítható feltételezés. A történelem kuta-
tói azonban gyakran kénytelenek feltételezésekre építeni. Az Irtis, Isim és Tobol
folyók mellékéről ismert szargatkai régészeti kultúra (i. e. 7. sz. – i. sz. 3–5. sz.)
egyes feltételezések szerint az egységes ősugor népesség emléke. Mások viszont
úgy vélik, hogy ez a kultúra valamiféle ősiráni népesség emléke, de azt nem
tagadják, hogy a magyarok elődei valahol ott éltek a szomszédságukban.

A szargatkai kultúrát az i. sz. 6. században követő potcsevasi kultúra névadó
lelőhelye éppen az 1582-es csatának helyet adó földeken található. Az ebbe a
csoportba sorolható leletek már egyértelműen finnugor jellegűek: olyan más kul-
túrák leleteivel mutatnak kapcsolatot, amelyek finnugor néprajzi párhuzamokkal
is rendelkeznek.

Az Irtis és Tobol vidékének meghódításáról beszámoló krónikák és évköny-
vek rendszeresen írnak a vogulokkal vívott csatákról. Megállapítható, hogy az
oroszok érkezése előtt a tatárok mellett vogul lakosság élt e vidéken.

Szemjon Remezov – építész és évkönyvíró

A szibériai évkönyveket már korábban említettük a Jermak hadjáratáról szóló
írásunkban.2 A szibériai évkönyvek keletkezésének idején a fővárosban, Moszk-
vában, illetve 1712-től Szentpétervárott már nem vezettek évkönyveket. To-
bolszkban azonban továbbra is feljegyezték az adatokat. Az évkönyvírók Szibé-
ria meghódításának eseményeit dolgozták fel. Ezen évkönyvek egyikét Szemjon
Remezov írta és illusztrálta.

Szemjon Remezov 1642 és az 1720-as évek között élt Tobolszkban. Állami
alkalmazásban állt, részt vett a különböző feladatok ellátásában: fegyverrel szol-
gálta Szibéria meghódítását, adót szedett, településeket alapított és épületeket
tervezett. A tobolszki Kreml az ő tervei alapján készült, a kivitelezést is ő fel-
ügyelte. A korábbi faépítmények helyén kőből készült falakat és épületeket
emeltek. A mesterek Usztyugból érkeztek. A Kreml területén elsőként a temp-
lom készült el, ez a Софийско-Успенский собор [Szofijszko-Uszpenszkij Szo-
bor].3 Az erőd helyét igen jól választották meg: egy nehezen megmászható
kiemelkedésre építkeztek. Az errefelé igen ritka kőépítmény jelzi, hogy milyen
fontosságot tulajdonítottak Tobolszk városának az orosz birodalomban.

                                               
2 Ld. az előző fejezetben: Szibéria (is) a miénk volt. Jermak ante portas.
3 A templomot Szent Szófia vértanú tiszteletére emelték, aki a legenda szerint hétszeri meg-

öletése alkalmával mindig új életre kelt.
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Szemjon Remezov munkája során áttekintette Oroszország újonnan birtokba
vett szibériai földjeit. Leírta és lerajzolta, amit tudott, vagyis horográfiákat4 és
térképeket készített (Хорографическая книга Сибири [Szibéria földjének leírása],
Чертежная книга Сибири [Szibéria rajzos könyve] (ez az első atlasz Szibériáról),
Служебная чертежная книга Сибири [Szibériai rajzos szolgálati könyve] (térképek,
vázlatrajzok, önéletrajzi elemeket is tartalmazó szövegek gyűjteménye).

Remezov rajza Nyugat-Szibériáról

Rajztudását Remezov a Краткая сибирская летопись (кунгурская) со 154 рисун-
ками [Kunguri rövid szibériai évkönyv 154 rajzzal] című évkönyvének megírása-
kor is hasznosította (más nevei a szakirodalomban: Tobolszki évkönyv, Szibéria tör-
ténete, Remezov-évkönyv, Remezov 1880). Az évkönyv minden oldalán egy nagy

                                               
4 A horográfia a görög choros ’ország’ és grapho ’ír’ szavak összetétele. Magyar jelentése kb. ’or-

szágleírás’.
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rajz és fölötte rövid magyarázó szöveg látható. Több rajz és a hozzátartozó szö-
veg a tatárok vogul és osztják szövetségeseinek dolgairól szól. Az itt közölt kép
és szöveg még az évkönyv elejéről való. Remezov elmeséli és lerajzolja, hogy
milyen népek laknak Szibériában és hogyan közlekednek: a Tobol és mellékfo-
lyói vidékén vogulok élnek, rénszarvas vontatta szánt használnak. A Tura és a
Tobol mellett élő tatárok lovon és csónakon közlekednek, az Ob folyó mellett
lakó osztjákok és szamojédok szánjait rénszarvasok és kutyák húzzák, a kalmük
és mongol sztyeppén élő emberek pedig tevegelnek.

Tobolszk virágkora és a svéd hadifoglyok

Szemjon Remezov működése egybeesik Tobolszk felvirágzásának kezdeté-
vel: I. (Nagy) Péter cár 1708-ban Tobolszkot a Szibériai kormányzóság főváro-
sává teszi. Ez az áldott állapot egészen 1764-ig tart, amikor létrehozzák az Ir-
kutszki kormányzóságot, s ezzel megindul Szibéria adminisztratív felosztása.
Tobolszk hanyatlásának azonban nem csak ez volt az egyetlen oka. Szibéria déli
sávjának orosz betelepítése miatt a kereskedelmi utak elkerülték Tobolszkot.

Rentereja, a svéd hadifoglyok által emelt épület a tobolszki Kreml területén
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A város építésében részt vettek a nagy északi háborúban (1700–1721) fog-
ságba esett svéd katonák is. A Kreml területén belül ők húzták föl az adó fejé-
ben begyűjtött termékek tárolására szolgáló épületet (Rentereja vagy svéd palo-
ta).

Svéd hadifogoly volt Philipp Johann Strahlenberg (1676–1747) is, a finnugor
népek egyik korai kutatója is.

A svéd hadifoglyokkal való bánásmód során kristályosodtak ki azok a mód-
szerek, amelyeket az orosz állam később a Szibériába indított politikai szám-
űzöttekkel szemben is alkalmazott. A svédek a város határain belül szabadon
mozoghattak. Az ellátásukról és szállásukról maguknak kellett gondoskodniuk.
A szabadon mozgó hadifoglyok és száműzöttek mellett természetesen voltak
olyanok is, akiket szibériai kényszermunkára ítéltek és börtönökben tartottak
fogva.

Strahlenberget feltehetőleg az értelmes elfoglaltság keresése vezette arra,
hogy történeti, néprajzi és földrajzi adatok gyűjtésébe kezdjen. Fontos informá-
ciós forrásai lehettek a városban átutazó diplomaták és orosz állami tisztviselők
is. Találkozhatott a pekingi svéd követtel, Lorenz Langéval, valamint Vaszilij
Nyikitics Tatyiscsevvel5 is. Kapcsolatba kerülhetett Grigorij Novickijjal,6 aki rö-
vid néprajzi és történeti leírást készített az osztjákokról. Adatok szólnak arról,
hogy ismerte Remezovot is. Ez érthető, hiszen mindketten készítettek térképe-
ket is.

Amikor 1720-ban Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735), német orvos
és természettudós Tobolszkba érkezett, örömmel vette igénybe a németül és
oroszul is tudó Strahlenberg segítségét. Némi huzavona után az orosz kormány-
zó engedélyezte, hogy Strahlenberg elhagyja Tobolszk területét, és Messer-
schmidt tudományos expedíciójához csatlakozzon. A két kutató együttműködé-
se a svéd–orosz békekötésig tartott. 1722 tavaszán Strahlenberg értesült róla,
hogy a nagy északi háború immár hivatalosan is véget ért, és visszaindult Svéd-
országba. Hazatérése után 1730-ban Stockholmban jelentette meg Das Nord-
und Ostliche Theil von Europa und Asia című könyvét. Strahlenberg lényegében he-
lyesen határozta meg a finnugor és szamojéd nyelvek családját. Munkásságával

                                               
5 Vaszilij Nyikitics Tatyiscsev (1686–1750) gazdasági szakember, politikus történetíró. Pályá-

ját tüzérkapitányként kezdte, később a szibériai nehézipar megteremtője, nagykövet és az
állami pénzverés felügyelője, Jekatyerinburg és Sztavropol megalapítója, Oroszország tör-
ténelmének első összefoglalója.

6 Grigorij Iljics Novickij (?–1720 k.), ukrán főnemesi családból származott, a svédek oldalán
harcolt a nagy északi háborúban. 1715-ben, szibériai száműzetése idején írta Краткое
описание о народе остяцком [Rövid leírás az osztják népről] című művét.
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zárult a finnugrisztika első korszaka. Strahlenberg már a helyszínen végzett gyűj-
tőmunkát. Ezt a fajta tevékenységet folytatják majd a 18. századi orosz expedí-
ciók kutatói és a magyar Sajnovics János (1733–1785), a Demonstratio… (1770)
szerzője.

Tobolszk hanyatlása és újabb foglyok

A 18–19. század folyamán Oroszországban állami gyakorlattá vált a szibériai
száműzetések osztogatása. A hónapokig tartó utazás során a foglyok megálltak
Tobolszkban, ahol szortírozták őket: vagy a városban maradtak vagy még távo-
labbi helyek felé indultak. Továbbküldték a magyar Benyovszky Móricot (1746–
1786) is, Madagaszkár szigetének leendő királyát, aki így számolt be tobolszki
élményeiről:

„Az orosz hadi törvényszék parancsára bilincsbe vertek, s úgy vittek el Tobolszk-
ba: Szibéria fővárosába. Ez egy ötszáz házból álló, oroszoktól és tatároktól lakott
helység, hegy oldalában, melynek tetejét erősség koronázza: ebben lakik a kormány-
zó. A helyőrséget képezi két ezred gyalog, három svadrony lovas s néhány száz ko-
zák…
Január 20-ika volt 1770-ben, midőn Tobolszkba megérkeztem, s miután e várost
csak február 4-én hagytam el, a kormányzó jóvolta mellett visszanyerhettem azt az
erőt és egészséget, a mi továbbutazásomhoz szükséges volt. … Tizenhat szánon
utaztunk tovább párosával, csak a vezetőnk ült egyedül a magáén. Szobulák volt
az első tatárlakta falu, a hol megpihentünk” (Benyovszky 1888: 66).

A 19. században Tobolszkba száműzték a dekabrista mozgalom tagjait is.
Dosztojevszkij, az író nem találkozhatott velük, amikor 1850-ben úton volt
omszki börtöne felé. Csupán három forradalmár feleségével tudott beszélgetni.
Tobolszk szerepéről az orosz büntetés-végrehajtásban további adatok találhatók
Vándor Anna alant idézésre kerülő cikkeiben.

Finnugristák Tobolszkban

Dosztojevszkij bizonyára nem tudta, hogy már megindult a finnugristák ván-
dorlása is Tobolszk felé. Őket azonban nem vitték, ők önként mentek.

Reguly Antal 1844 márciusában érkezett Tobolszkba. Pápay József azt írta,
hogy Reguly a városban két emberrel kívánt találkozni: egyrészt egy Vologodsz-
kij nevű pappal, aki osztják szótárat készített, másrészt pedig Szatiginnal, az
utolsó kondai vogul fejedelem fiával. Vologodszkij nem tartózkodott a város-
ban, Szatigin pedig már orosz volt, csak halvány nyomait őrizte családja ősi kul-
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túrájának. Reguly Antal Tobolszkban találkozott egy régi ismerőssel is: Matias
Aleksanteri Castrénnel, a korszak másik nagy finnugor utazójával. A két tudós
még Helsinkiből ismerte egymást. A finn sietett tovább, Reguly elkísérte a város
határáig, így vettek búcsút egymástól. Reguly Tobolszkból előbb a Konda folyó
mellékére, onnan pedig a Szoszva és Szigva folyókhoz indult.

A 19. század végén további magyar (és finn) finnugristák tartózkodtak rövi-
debb-hosszabb ideig Tobolszkban. Második útja alkalmával, 1888–89-ben Mun-
kácsi Bernát7 többször is érintette Tobolszkot. A Tavda folyó mellékén élő vo-
guloktól érkezett a városba, majd onnan a kondai vogulokhoz ment, ahonnan
visszatérőben ismét útba ejtette Tobolszkot.

A Munkácsi Bernáttal együtt indult Pápai Károly8 etnográfus szintén érin-
tette Tobolszkot kutatóútjai során. A tavdai voguloktól érkezett és az Ob men-
tén élő osztjákokhoz ment tovább.

Ekkor már kopogtatott a végzet Tobolszk városkapuján: 1891-ben elkezdték
a transzszibériai vasútvonal építését. A város régi dicsősége végleg elmerült az
ingoványos szibériai éjszakában. Tudniillik a vasút másfelé ment. Ez azonban
nem zavarta a lelkes finnugristákat. Továbbra is felkeresték Tobolszkot.

A hóbortos Zichy Jenő9 gróf harmadik expedíciójának tagjai 1897–99-ben
többször is érintették Tobolszk városát. Először Pósta Béla10 régész érkezett,
hogy megtekintse a helyi gyűjteményeket. Utána jött 1898 nyarán Pápay József
nyelvész, aki a már ott tartózkodó finn nyelvésztársával, Kustaa Karjalainennel11

a városi múzeum könyvtárában olvasgatva várta az expedíció többi tagját. Végre
megérkezett mindenki. Ráadásul a gróf ihletett pillanatában volt: megnyitotta
bukszáját, s átadta Pápay Józsefnek azt az összeget, amelyből elutazhatott az

                                               
 7 Munkácsi Bernát (1860–1937) finnugrista és turkológus. A voguloknál és a votjákoknál

járt gyűjtőúton. Főbb művei: Vogul népköltési gyűjtemény I–IV. (1892–96), A votják nyelv
szótára (1896), Déli osztják szójegyzék (1896), Árja és kaukázusi elemek a finn–magyar
nyelvekben (1901).

 8 Pápai Károly (1861–1893) néprajzkutató, a harmadik Zichy-expedíció során, 1888-ban je-
lentős néprajzi anyagot gyűjtött a voguloknál és az osztjákoknál.

 9 Zichy Jenő (1837–1906) politikus, országgyűlési képviselő, amatőr őstörténész, az Orszá-
gos Iparegyesület elnöke. Három expedíciót szervezett (és finanszírozott): 1895-ben a
kaukázusi magyarokat kereste, egy évre rá eljutott Buharába és Szamarkandba. A harma-
dik expedíció 1897 végén indult, Asztrahany, Kazany, Perm és Tobolszk érintésével jutot-
tak egyre keletebbre, egészen Pekingig.

10 Pósta Béla (1862–1919) kolozsvári régész. A harmadik Zichy-expedíció tagjaként az
oroszországi múzeumok és magángyűjteményeket tanulmányozta, ásatásokon is részt
vett.

11 Kustaa Fredrik Karjalainen (1871–1919) finn nyelvész, a hanti (osztják) nyelv kutatója.
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északi osztjákokhoz. Ennek az expedíciónak Pápay József utazása volt a legfon-
tosabb momentuma, mivel a kutatónak sikerült megfejtenie Reguly Antal fél év-
századdal korábban készített feljegyzéseit.

Regényes fogság

A finnugristák eltávozásával véget ért a tobolszki magyar invázió – de csak
rövid időre. Az új évszázad második tizedében soha nem látott mennyiségű ma-
gyar ember özönlötte el a várost. Hadifoglyok voltak mind. Az első világháború-
ban orosz fogságba esett emberek történetét többen több felől feldolgozták
már. Publikáltak naplókat, visszaemlékezéseket, rendeztek kiállításokat múzeu-
mokban, és végül, írtak regényeket, akik ehhez értettek. A legnagyobb visszhan-
got talán Markovits Rodion12 1928-ban publikált Szibériai garnizon című regénye
keltette. Több nyelvre lefordították. Tobolszkról azonban nem esik említés ben-
ne, úgyhogy számunkra érdekesebb Zilahy Lajos13 Két fogoly című regénye.

A történet főhőse Péter és Miett – férj és feleség, akik szeretik egymást. Péter
hadifogságba kerül, éspedig Tobolszkba. Először a Pod-Csuvasi14 nevű lágerbe,
majd a városban talál magának és társainak szállást, lévén a tiszt a fogságban is
úr marad. Telnek a hetek, hónapok, évek, s új partnerek merülnek föl a láthatá-
ron – a szerelmesek végül máséi lesznek. Ezzel azonban nem kell szembenéz-
niük, mivel Péter meghal tífuszban. A háború után Miett új orosz(!) férjével el-
utazik Tobolszkba, hogy megkeresse Péter sírját…

Pest-budai úriasszonyok a regény végére érve telesírták az összes zsebkendő-
jüket ennyi szépség és szenvedély olvastán. Közben pedig arra gondoltak, hogy
mekkora mázlista volt ez a Miett…

Na de végre lássuk a lényeget! Mit ír a szerző Tobolszkról?

„Nappal állandó verőfény, éjjel ezüstös holdvilág kísérte az Ermak [helyesen: Jer-
mak] nevű orosz gőzöst, amely Tobolszk irányába felfelé haladt az Irtiszen [helye-
sen: Irtis]. … Az élet talán nem is valóság, csak valami különös, zavaros képzelő-
dés… Az Irtisz… az Ermak… előttük valahol Tobolszk… mindez igaz lenne?
… Az Irtisz partján terült el Tobolszk alsó városa, a nagy tatár negyed, amelynek
piszkos házai fából épültek. És túl a tatárvároson, toronymagasságú fennsíkon

                                               
12 Markovits Rodion (1884–1948) író, újságíró. Az I. világháborúban orosz hadifogságba ke-

rült, majd a polgárháborúban a bolsevikok oldalán harcolt. Regényéhez hadifogoly-társai
élményeit is felhasználta.

13 Zilahy Lajos (1891–1974), a Horthy-rendszerben elismert író, újságíró. 1947-ben az USA-
ba emigrált.

14 Ugyanezen a helyen győzte le Jermak a szibériai tatárok főerőit 1583-ban. Ld. az előző
fejezetben: Szibéria (is) a miénk volt. Jermak ante portas.
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állott a hivatalnok-város, közepén az ősrégi fellegvárral, amely kerek őrtornyaiban
és bástyaszerű fallal körülvett börtöneiben orosz fegyencek és politikai elítéltek szá-
zait rejtegette.
A fennsík, mint egy meredek partoldal emelkedett a tatárváros felé, és a gyalogjárók
fedett falépcsőkön jártak fel a felsővárosba, ahol napsütéses időben sárga, kék és
aranyvörös színekben ragyogtak a csinos orosz templomok kupolái.” (Zilahy Lajos
2000: 185–190.)

Ha a következő oldalon látható fényképre tekintünk, megállapíthatjuk, hogy
a leírás tökéletes. Az író hiteles forrásból dolgozott. Egyébként azáltal, hogy To-
bolszk a 19. században fokozatosan a perifériára szorult, településszerkezete
napjainkig fennmaradt, óvárosi házai is állnak még.

Zilahy Lajos nemcsak Tobolszkról tudott valósághű leírást nyújtani, hanem
hallott arról is, hogy egy ideig az utolsó cárt, II. Miklóst is a városban őrizték,
sőt még némi finnugor ismeretterjesztést is csempészett negédes regényébe:

„A tobolszki kormányzóság kiterjedése majdnem négyszer akkora, mint a régi Ma-
gyarország. … Alacsony termetű és rövid nyakú osztjákok élnek arra, akik iram-
szarvas- és kutyafogatú szánkóikon egészen Tobolszkig lejönnek, de csak addig
maradnak itt, amíg árucikkeiket becserélik, mert főként állati szőrmékkel űznek
cserekereskedelmet. … Péter és Bartha, mikor egyszer bent jártak a városban, a
halpiac környékén ráakadtak néhány nagy pofacsontú, mandula szemű, sárgásbar-
na bőrű osztjákra. …
– Gyere már – mondta Péternek Bartha, mikor meglátta őket –, itt vannak a ro-
konok!
Derengett a fejében valami, hogy az osztjákok atyafiságban vannak a magyarok-
kal. Az atyafiak azonban rideg, szótlan emberek voltak. … A fiúk csak nagy
erőfeszítéssel tudták kivenni belőlük, hogy az osztják nyelv az egyet ett-nek, a ket-
tőt ket-nek, az ötöt et-nek, a hatot at-nak, a hetet ét-nek ejtik(!).
Még továbbra is folytatni akarták ezt a nyelvészeti kutatást, a rokonok azonban
megunták a vizsgáztatást, és hátat fordítottak. …
Egyébként is érdekes emberek ezek az osztjákok. Egy tatár kereskedő mondta
nekik, hogy az osztják a prémjeivel vagy cserekereskedelmet űz, vagy csak arany- és
ezüstpénzért adja oda. …hogy az osztják mit csinál a tundrák között az arannyal
és az ezüsttel, amelyből egyetlen darab sem kerül vissza soha, az évszázadok óta sö-
tét titok.” (Zilahy Lajos 2000: 210.)

Az idézetben szereplő titok megfejtésére majd visszatérünk a következő
fejezet Istenek és falovacskák című írásában.
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A tobolszki Kreml. Dmitrij Medvegyev,
egykori orosz államfő és miniszterelnök fotója

Foglyok közt egy finnugrista

Zsirai Miklós, a Finnugor rokonságunk című alapvető mű szerzője 1915 már-
ciusában esett orosz hadifogságba, és valamikor nyáron érkezhetett Tobolszkba.
Hadifogságának eseményeit Vándor Anna dolgozta fel (Vándor 1999, 2003).
Nyomozásának az volt a célja, hogy megpróbálja felderíteni, létező személy volt-e
Szalaváré Tura (akárhogy is hívták), a Paál Zoltán-féle Arvisura15 manysi sá-
mánja. És ha létezett, akkor orosz hadifogsága alatt Zsirai Miklós találkozhatott-e
Szalaváré Tura családjának valamelyik tagjával, ahogy azt Paál Zoltán írta. A „tu-
dományos igényű” válasz: igen, találkozhatott. Vagyis akárkivel találkozhatott
Zsirai (miért is ne?), de az illetőnek nem Szalaváré Tura volt a neve.

Zsirai Miklós 1919 májusáig élt Tobolszkban. Mivel tisztként esett fogságba,
szabadon mozgott a városban, a helyi könyvtár rendszeres olvasója volt. Vándor
Anna kutatásai szerint a Finnugor rokonságunk-ban idézett művek egy részét is a
tobolszki városi könyvtárban olvasta. Némely könyv a mai napig őrzi Zsirai
gyorsírásos jegyzeteit. Finnugor szakkönyveket otthonról is kapott. Szabadidejé-
ben zürjénül (komiul) tanult a foglyokat őrző egyik zürjén származású katonától.
1918–19-ben latin nyelvet tanított a tobolszki Mária Leánygimnáziumban.

                                               
15 Paál Zoltán (1913–1982) az ózdi vasmű dolgozója egy háborús látomása hatására Arvisura

címmel naiv magyar őstörténetet írt. A kéziratos hagyatékból összeszerkesztett mű 1998-
ban a Püski Kiadónál jelent meg.
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Zsirai Miklós tobolszki élete rendkívül hasonlatos ahhoz, amit Zilahy Lajos
írt a városban élő magyar tisztek mindennapjairól. Az író minden bizonnyal egy
volt tobolszki hadifogolytól gyűjtötte adatait. Mégpedig egy olyantól, aki a finn-
ugrisztikában is járatos volt. Csak egy ilyet ismerünk: Zsirai Miklóst. Arra nem
találtunk utalást a szakirodalomban, hogy a tudós és az író ismerték volna egy-
mást. Ennek ellenére ez nagyon valószínű. Zsirai csupán egy évvel volt fiatalabb
Zilahynál. Ugyanarra az egyetemre jártak, egyikük jogot, másikuk bölcsészetet
tanult. Találkozhattak egyetemi rendezvényeken, de akár közös órákra is járhat-
tak (például latinra). Feltehetőleg később is tartották a kapcsolatot, így kerülhe-
tett Tobolszk és a finnugor rokonság Zilahy Lajos regényébe.

Irodalom

Benyovszky Móric 1888: Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és út-
leírásai III. Saját emlékiratok és útleírás. I. kötet. Fordította Jókai Mór. Budapest.

Remezov, Szemjon [Ремезов, Семён] 1880: Краткая сибирская летопись (кун-
гурская) со 154 рисунками. Санкт-Петербург.

Vándor Anna 1999: Zsirai Miklós és a tobolszki hadifogság. Magyar Nyelv 95/3:
364–375.

Vándor Anna 2003: Zsirai Miklós és a manysi sámánok. Finnugor Világ 8/1: 6–
23.

Zilahy Lajos 2000: Két fogoly. Budapest.

(2013. december 20.)
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A Szalehard–Igarka vasútvonal

Kedveljük a vasutakat, nekünk is van egy: az asztalunkon kanyarognak ara-
nyos kis mozdonyok aranyos kis házak között. Most azonban egy igazi vasútról
fogunk megemlékezni, a Szibéria északi tájain borzalmas körülmények között
épült, majd félbehagyott Szalehard–Igarka vasútvonalról.

A térképre pillantva láthatjuk, hogy ez a vasút a szibériai tundra és tajga ha-
tárvidékén vezetett volna. Építése összefügg más finnugor vasutak megszületé-
sével is: a 2. világháború idején, amikor keletre telepítettek sok stratégiai fontos-
ságú hadiüzemet, az Urálban és környékén új vasútvonalak is épültek. A háború
után még tartott a lendület. A szovjet vezetés elkerülhetetlennek ítélte a 3. világ-
háborút, melyre tervszerűen készült is. Munkaerő is volt bőven. Így hát 1947-
ben megindult az építkezés. A vasútvonalat a lágerek népe építette, egy időben
80-100 000 ember. Főleg politikai foglyok, de nem csak szovjet állampolgárok.
Legtöbben a megszállt Baltikumból kerültek a táborokba: észtek, lettek, litvá-
nok. A munkások között voltak lengyelek is: a náciellenes, de Lengyelország
függetlenségéért harcoló Honi Hadsereg (Armia Krajowa) egykori tagjai. Nők is
dolgoztak az építkezésen, ugyanazt a munkát végezték, mint a férfiak.

A magyar nyelvű finnugrisztikai szakirodalomban Jevgenyij Helimszkijnél ol-
vashatunk a Szalehard–Igarka vasútvonalról, a sztálini időszak lágereivel és a
tundraövezet ásványi kincseinek feltárásával kapcsolatban:

„A sztálini korszakban létrehozott gigantikus »GULAG-szigetvilág« többek kö-
zött azt is eredményezte, hogy a szibériai népeket egyes lakóhelyeikről kiszorították,
vagy adminisztratív úton kitelepítették. Elég, ha csak arra utalunk, hogy Vorkuta
lágereit és bányáit a nyenyec tundrán építették fel (Wărkuta nyenyec nyelven ’med-
vékben bővelkedő hely’-et jelent); hogy az ún. »halott«, soha használatba nem vett
Szalehard–Igarka vasútvonalat a tundrai nyenyecek, az erdei nyenyecek és a Taz
menti szölkupok földjein vezették keresztül; hogy egyik fő száműzetési helyül folya-
matosan a narimi körzet szolgált, ami a Tomszki Terület szölkupok által lakott
északi része; hogy a Jenyiszej alsó folyásánál, az enyecek és a nganaszanok szom-
szédságában kiépült egy óriási ipari és lágerközpont – Norilszk” (Helimszkij
2000: 113).

Természetesen Vorkutába is vezet vasút és Norilszkot is összeköti a Jenyi-
szej tölcsértorkolatánál fekvő Dugyinka kikötőjével egy vasútvonal. Ezeket is
politikai foglyok építették.

1953-ban, Sztálin halála után leállt a Szalehard–Igarka vasútvonal építése. Er-
ről azt olvashatjuk, hogy az új vezetés által életbe léptetett amnesztia miatt elfo-
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gyott a munkaerő. Valószínűbbnek azonban, hogy valaki összeszedte a bá-
torságát, és megmondta Hruscsov pártfőtitkárnak, vagy egy kisebb nacsalnyik-
nak, hogy a tundrán vasutat építeni képtelenség. Addig azonban sok ezer áldo-
zatot követelt az értelmetlen építkezés.

Az évtizedekig csak Мёртвая дорога-ként („Halott út”, de értelemszerűen in-
kább „Halott vasút”) említett vonal egyébként nem is Szalehardtól indul, túlsó
végállomása pedig Igarkán túl, Norilszk, a halálra szennyezett színesfémipari
központ, „a földkerekség legélhetetlenebb városa” lett volna. A mintegy 1500
km-nyi vasútvonal a Komi Köztársaság területén lévő Csum településétől indul,
ahol csatlakozása van Vorkuta felé. A vonal kétszer is átlépi az északi sarkkört.
Az építés nehézségeit az állandóan fagyott altalaj és a nyaranta elmocsarasodó
felső talajréteg együttesen okozta. A sínek minden nyáron elsüllyedtek.

Az építkezés leállítása után egyes félkész, illetve a természeti erők működése
miatt folyamatosan pusztuló szakaszokat lezártak, itt-ott az épületeket is lebon-
tották, míg a könnyebb talajviszonyok között vezető részeket ma is használják.
A vasút építéséről, és az elhagyott vasútról: a bedőlt hidakról, megsüllyedt tölté-
sekről, kihalt lágerekről, ott felejtett mozdonyokról leírások és megdöbbentő fo-
tók találhatók az interneten.1

A Szalehard–Igarka vasútvonal működő és üzemen kívüli részei

                                               
1 Például itt: https://realt.onliner.by/2014/01/22/polar
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A vasút nyugatról kelet felé haladva jelenleg a következő állapotban van:
Csum és Labitnangi között működik. Innen egy hidat kellene építeni az Obon,
hogy elérjék a túlparti Szalehardot. Labitnangi és Nadim között nincs közleke-
dés. Nadimtól Urengojig ismét használják a vasutat. Urengoj és Dolgij között
soha nem épült meg a vonal, míg Dolgijtól Igarkáig ismét egy megkezdett, de
mára elpusztult szakasz található.

1947 és 1953 között a vasútépítési technika fejletlensége miatt a Szalehard–
Igarka vonalat nem lehetett megépíteni. A természet erői legyőzték a szocializ-
mus eszméjét. Az utópia nevében emberek ezreit dobták oda a halálnak. Mára
az eszme kimúlt, de a technika fejlődik: Oroszországban működik a Novij Uren-
goj és a sarkkörön túli Jamburg gázmezőit összekötő vasútvonal, valamint a no-
rilszki bányáktól és fémipari kombináttól Dugyinkáig vezető vonal is. Kínában
nemrég átadták a Tibetbe vezető vasútvonalat, amelynek magashegységi részét
szintén fagyott altalajra kellett építeni. A technika tehát már rendelkezésre áll.
Az orosz vasutak 2030-ig szóló stratégiai terveiben szerepel a Szalehard–Igarka
vasútvonal befejezése, illetve újbóli megépítése.

Úgy tűnik, vasutat kapnak a nyenyec rénszarvaspásztorok. A következmé-
nyek beláthatatlanok.

Irodalom

Helimszkij, Je. A. [Хелимский, Е. А.] 2000: A szamojéd népek vázlatos törté-
nete. In: Nanovfszky György (főszerk.), Nyelvrokonaink. Budapest. 109–120.

(2010. július 30.)



200

Lenin és a finn masiniszták
Kalandozás a Szentpétervár–Helsinki vasútvonalon

Az 1917-es bolsevik forradalom köré szőtt mitológiai háló fontos láncszeme
Lenin diadalmas visszatérése Szentpétervárra, majd menekülése Finnországba és
újbóli visszatérése a forradalom fővárosába. Ezek mind a Szentpétervár–Helsinki
vasútvonalhoz kapcsolódnak. A soha meg nem nyitott Szalehard–Igarka vasút-
vonal után most a Szentpétervár–Helsinki viszonylaton kalandozunk.

A vasútvonal építése

A napóleoni háborúk után Finnország orosz fennhatóság alá került. Perszo-
nálunió jött létre: a finn nagyhercegség uralkodója az orosz cár volt. A finn ál-
lam intézményi függetlensége látszólag teljes volt. Persze sok függött a cár nevé-
ben eljáró orosz kormányzó személyétől…

A két ország között szabályos határ húzódott. Még vámunió sem létezett.
Határátlépéskor az utasokat határőrök és fináncok ellenőrizték. Az emberek
utazgatását mindig is rossz szemmel néző orosz bürokrácia számára azonban
fontos volt a gazdasági együttműködés támogatása. A kétoldalú kereskedelem
kibontakozása sürgetővé tette a fővárosokat összekötő vasútvonal megépítését.
A Szentpétervár–Helsinki vasútvonal építését Finnországban kezdeményezték.
Az országnak ekkor már volt vasútja: a Helsinki–Hämeenlinna vonalat 1862-ben
adták át. Ehhez kívánták csatlakoztatni Riihimäkinél a szentpétervári vonalat. A
finn kezdeményezők nem tudtak elég tőkét összegyűjteni, ezért az orosz kor-
mányzó, Adlerberg gróf pártoló közbelépésére volt szükség.

Az építkezés 1867–1870 között folyt. Ez lényegében egybeesett az 1866–68.
évi éhínséggel, ezért a vasútvonalat éhségvasútnak is nevezték. Az ellátás és a
munkabér reményében özönlöttek az emberek az építkezésre. Több mint tíz-
ezren dolgoztak a töltéseken.

A vasút mindent átalakít

A Szentpétervár–Helsinki vasútvonal nemcsak gazdasági szempontból volt
jelentős. Építésének nagyon örültek a nyaralótulajdonosok is. Az orosz főváros
körül az 1820-as–1830-as években bontakozott ki az első nyaralóépítési láz. A
tehetős polgárok és úrhölgyeik ekkor fedezték föl a Karél-földszoros szépségeit.
Ez a terület a Ladoga-tó és a Finn-öböl közti földsáv. Őslakói a finnhez közeli
nyelveket (nyelvjárásokat?) beszélő karjalaiak és a pravoszláv vallású izsórok
vagy másként inkerik voltak.
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Vasútépítők

A dácsák (nyaralók) építésével indult ennek a vidéknek az eloroszosodása. A
dolog általában úgy kezdődött, hogy valamelyik orosz arisztokrata nagyobb
földterületet vásárolt a Karél-földszorosban. A földbirtokos hozta a saját szolgá-
lóit is, akik természetesen oroszok voltak. Az új lakók új településeket hoztak
létre, melyeknek természetesen orosz nevet adtak.

A vasútvonal felépítése után több földtulajdonos fel is parcellázta területének
egy részét. Ily módon újabb nyaralótelepek jöttek létre. Ezáltal folytatódott a te-
rület eloroszosodása is.

A vasútállomásokhoz kapcsolódó híres nyaralótelepek: Ugyelnaja, Suvalovo,
Ozjorki és Pargolovo hamarosan összeértek, szinte egyetlen nagy települést al-
kotván. Helyükön az 1500-as években öt falu állt. Érdekes módon négynek
ugyanaz volt a neve: Parkola (ebből származhat Pargolovo neve). Az új telepü-
lésnevek gyakran az első orosz földbirtokos nevét viselik, ilyen például Suvalovo
és Levasevo.

A Karél-földszoros dácsáit az orosz intelligencia is nagyon kedvelte. Híres
írók, képzőművészek töltötték a nyarakat a finnugor őslakókkal békés egyetér-
tésben. Ilja Repin festőművész, a volgai hajóvontatók megörökítője például
Kuokkalában telepedett le. Miután a Szovjetunió annektálta a Karél-földszorost,
a falut Repinónak nevezték el.

A szentpétervári intelligenciával fenntartott kapcsolatnak kétségtelenül voltak
gazdasági előnyei a finnugor őslakosság számára. A nyaralók népe biztos piacot
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jelentett mezőgazdasági termékeik számára. Korábban csak a fővárosba szállí-
tottak, most már helyben tudták eladni a zöldséget, gyümölcsöt. Sokan vállaltak
munkát az új nyaralók építésén, mások pedig a szentpétervári hölgyek és urak
fuvarozásából éltek.

A városi elit életmódja az őslakók számára mintaként szolgált: az 1910-es
években már egyáltalán nem volt ritkaság a varrógép vagy a zongora a helyi pa-
rasztok házaiban.

A Granholm által tervezett suvalovói állomás egy régi képeslapon

Finn vasúton Szentpétervárig

Helsinki és Riihimäki között 69 km a távolság. A hämeenlinnai vasútból Rii-
himäkinél kiágazó szentpétervári vonal 385 km hosszú. Ezt a vonalat teljes egé-
szében finn mérnökök tervezték. Eleinte a gyors építkezésen volt a hangsúly: fá-
ból készültek a műtárgyak (pl. hidak, átereszek) és a vasútállomások is. Később
kőépületeket emeltek, melyeket a kor híres finn építészei terveztek, így például
Bruno Granholm (1857–1930), a vasútállomások specialistája.

A vasútvonal túlnyomórészt Finnország területén futott, hiszen akkoriban a
finn–orosz határ közvetlenül az orosz főváros szomszédságában volt. Szent-
pétervári végállomása a Finnlandi pályaudvar volt. A határállomás, Beloosztrov
(magyarul Fehérsziget, eredeti inkeri nevén Valgasaar, finnül Valkeasaari, az
orosz elnevezés ennek a tükörfordítása) mindössze 32 versztára feküdt az orosz
fővárostól.1 A vasutat teljes egészében finn személyzet működtette.
                                                            
1 1 verszta = 1066,78 m.
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A szovjet idők pangása után ez a vasúti összeköttetés újból nagy forgalmat
bonyolít. A pályát átépítették a nagysebességű vonatok számára. Az orosz olda-
lon 200 km/h sebességgel, a finn oldalon pedig 220 km/h maximális sebesség-
gel járhatnak a vonatok. Pendolino márkájú új szerelvényeket is vásároltak.

Az új vonat első útja előtt a helsinki főpályaudvaron

A nagysebességű közlekedés 2010-ben indult meg. Szentpétervár és Helsinki
között a 454 km-es útvonalon a menetidő 6 óra 18 percről 3 óra 36 percre csök-
kent.

Lenin megérkezik Szentpétervárra

Több évig tartó nyugat-európai száműzetéséből Lenin 1917 áprilisában tért
haza. Érkezéséről táviratban értesítette családját. A határállomáson, Belooszt-
rovban munkásküldöttség várta, Szentpétervárott, a Finnlandi pályaudvaron pe-
dig hatalmas tömeg. Lenint fölállították egy páncélautóra, hogy annak tetejéről
szóljon a néphez. A szovjet mitológia természetesen később szent tárgyként ke-
zelte a páncélautót, a Finnlandi pályaudvar pedig kapott egy hatalmas Lenin-
szobrot is az események emlékére.

Az orosz fővárosban több ezer finn ember élt és dolgozott. Nemcsak a kör-
nyező falvakból települtek be, hanem Finnország távolabbi részeiből is érkeztek.
Szentpétervár mint ipari, kereskedelmi és közigazgatási központ munkát kínált a
finn embereknek is. Így a bolsevikok bázisát alkotó gyári munkások között is
voltak finnek. És amint már írtam, finn személyzettel működött a Szentpéter-
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vár–Helsinki vasút is. A finn munkások Lenin külföldre menekítésében, majd
visszahozatalában szereztek mára már elhervadt érdemeket.

Menekülés és visszatérés a 293-as számú mozdonyon

A bajkeverő Leninnek röpke három hónap múltán menekülnie kellett Orosz-
országból. Nyilván ismerte Marx nevezetes mondását arról, hogy „a forradalmak
a történelem mozdonyai”. Úgy gondolta tehát, hogy ő mint forradalmár, moz-
donyon fog utazni. Ekkor Lenin már a Razlivi-tó partján bujkált, egy összkom-
fortos szalmabálában. Razlivból a helsinki vasútvonal Ugyelnaja állomására kel-
lett eljutnia, ahol Hugo Jalava finn mozdonyvezető várta, hogy átcsempéssze a
határon.

Beloosztrovban kicsit meleg volt a helyzet, mivel tartani lehetett attól, hogy a
határőrök a mozdonyt is ellenőrzik. Jalava ezért lekapcsolta masináját, és elpöfö-
gött vizet vételezni.

Lenin egészen a vonal túlsó végéig utazott. Helsinkiben a városi rendőrfő-
nöknél, titkos kommunistaszimpatizánsnál bújt meg. Később azonban közelebb
költözött a forradalmi eseményekhez, Viipuriban Juho Latukka újságíró házában
lakott. A város ma Viborg néven Oroszországhoz tartozik, a házban természe-
tesen Lenin-múzeum van.

Október 7-én Lenin visszatért Szentpétervárra. Ezúttal is Jalava mozdonyán
utazott.

Hugo Jalava
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Hugo Jalava

Hugo Jalava a bolsevik mozgalom egyik szürke, olykor pedig a koromtól
fekete robotosa volt. Már az 1905-ös forradalomban is részt vett. Élete végéig
mozdonyvezetőként dolgozott. Petrozavodszkban hunyt el, 1950-ben. Egy Le-
nin-rendet persze azért begyűjtött a rendjel névadójának fuvarozásáért.

Szentpétervári lakása a bolsevikok titkos találkahelye volt. Ennek következté-
ben felesége, Lyyli Jalava szintén ismerte Lenint. Kiváló érzékkel ismerte fel az
ebben rejlő üzleti lehetőséget. Hosszú élete folyamán ontotta a visszaemlékezé-
seket. Egyiket-másikat finnül is kiadták. A petrozavodszki utcákon még 1975-
ben is összesúgtak a háta mögött: ez a néni Lenin harcostársa volt!

Eino Rahja

Lenin szentpétervári menekülésének és visszatérésének egyik szervezője
Eino Rahja volt. Akkor is Leninnel volt, mikor Razlivból az ugyelnajai vasútállo-
másig gyalogoltak.

Eino Rahja

Rahja családja a Kalajoki melletti Rahja faluból származott, de Eino Rahja
már Kronstadtban született. Lakatosként dolgozott a finn vasútnál. Testvérei,
Jaakko és Jukka Rahja szintén régi mozgalmárok voltak. Jukka Rahja 18 évesen
már részt vett az 1905-ös forradalomban. Később pártmunkára Finnországba
küldték. Részt vett a finn polgárháborúban is. Miután visszatért Pétervárra, egy
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bolsevik perpatvarban megölték. A lövöldözés az Otto Kuusinenről2 elnevezett
klubban tört ki, Jaakko Rahja is megsérült.

Eino Rahja a forradalmi vezetők belső köréhez tartozott. Lassacskán azon-
ban kikopott a jobb társaságból: 1927-ben kizárták a finn kommunista párt köz-
ponti bizottságából, 1932-ben, 47 éves korában pedig heveny alkoholizmusa
miatt nyugdíjazták. Még négy évig ivott.

A 293-as mozdony

A Jalava vezette mozdony ma szintén a forradalom becses relikviái közé tar-
tozik. Egy másik finn masiniszta, Valdemar Virolainen követte figyelemmel a
mozdony sorsát. A masina 1924-től Finnországban dolgozott. 1947-ben a tam-
perei fűtőház állományába tartozott, és még mindig működött! Elővárosi vona-
tok élén pöfögött.

A 293-as

                                                            
2 Otto Ville Kuusinen (1881–1964) finn kommunista politikus az elbukott finn polgárhábo-

rú után Szovjet-Oroszországba menekült, ahol megalapította a finn kommunista pártot.
Élete végéig tagja volt a legfelsőbb szovjet vezetésnek, kiszolgálta Lenint, Sztálint, majd
Hruscsovot is.
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Közben Virolainen mozdonyvezető élete is nagyot változott: 1947–1950 kö-
zött a Karél–finn Szovjet Szocialista Köztársaság miniszterelnöke volt. 1950-
ben lecsukták, de Sztálin halála után, 1954-ben rehabilitálták. Miután nyugdíjba
vonult, a szovjet vezetés megbízta a 293-as számú mozdony felkutatásával és
visszaszerzésével. A finnek ünnepélyesen átadták neki az öreg vasat. A mozdony
saját erejéből érkezett meg Szentpétervárra – vagyis Leningrádba. Hiába, ezek az
amerikaiak ott Richmondban tudtak jó gépeket gyártani! A mozdony 1964 óta
üvegkalitkában áll a Finnlandi pályaudvar előtt.

Lenin és Jalava a mozdonyon – szovjet bélyeg 1979-ből

Forradalmár a fülkében

A Szovjetunió gondosan ápolta és szépítgette forradalmi hagyományait.
Nemcsak a tárgyi emlékeket (köztük legfőbb vezetőjüket) őrizték meg az utó-
kornak, hanem az udvari festőkkel megörökíttették a forradalom minden moz-
zanatát és Lenin életének minden magasztos pillanatát. Így festette meg Alek-
szandr Mihajlovics Lopuhov Lenint a 293-as mozdony vezetőfülkéjében. A bol-
dog jövőbe tekintő forradalmár mellett Hugo Jalava lapátolja a szenet.

(2012. január 6.)
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Kalakukko Sirkka módra,
avagy Picasso kalandjai a finn dizőzzel

A múlt század 70-es éveiben bemutattak két olyan filmet Magyarországon,
amelyek különös jelentőségre tettek szert – kultuszfilmmé váltak. Ez a kettő a
Gyalog galopp (1975) és a Picasso kalandjai (1978).

Abban az időben még vagy száz mozi működött Budapesten. Az új filmeket
először a városközpontban található mozik vetítették, majd a külső központok
(Újpest, Kőbánya stb.) nagyobb mozijaiba kerültek, végül pedig azon is túl, a vá-
rostérkép legszélére, a budai és pesti külvárosok lepusztult, öreg vetítőhelyeire.
A filmekbe beleszerelmesedett emberek követték a filmek útját, akárhányszor,
akárhol is nézték meg, mindig ugyanazokkal az ismerős arcokkal találkoztak a
mozi előterében várakozva vagy a széksorokban ülve.

E filmek rajongói táborához a bemutatók óta újabb nemzedékek csatlakoz-
tak: az első nézők gyermekei, s talán már azok gyermekei is. Picasso kalandjai-
nak feledhetetlenségére jellemző, hogy a Népszabadság 2009. január 22-én
hosszú riportot közölt Gösta Ekmann-nal (1939–2017), a művészt alakító svéd
színésszel, abból az alkalomból, hogy akkor töltötte be 70. évét.

Az új világ új kommunikációs terében, az interneten is jelen van a magyarok
különös rajongása e két film iránt. Jelen írásban az utóbbira koncentrálva említ-
sük meg a Picasso kalandjai Fan Club című topikot az indexen, amely 1999 óta
kínál fórumot a film kedvelőinek.1 A magyar Wikipédián önálló szócikke van a
filmnek,2 ami azért különös, mert túl sok más nyelven nincsen (van még pl.
angolul, norvégul, finnül na és persze svédül). Ma már az egész film megtekint-
hető az interneten, de most minket csak egy jelenet érdekel, Sirkka, a finn dizőz
dala.

Önmagában e jelenet megtekintése nem feltétlenül okoz katartikus élményt,
ahhoz még két dolgot kell ismerni. Egyrészt, hogy mi történik e dal körül a film-
ben, másrészt, hogy miről énekel Sirkka.

A filmbéli dal egy mulatóban hangzik el. A dalt hallgatva Picasso azonnal
szerelemre lobban az énekesnő iránt, és pezsgővel koccintanak. Ennek hatására
Sirkka ismét dalra fakad. A záróra után a szerelmes festő hazakíséri az énekes-
nőt, aki közben természetesen ugyanazt a dalt énekli. Ekkor már kicsit kezdjük
unni, de Picassónak még nem elég. Másnap egy szál rózsával beállít Sirkka laká-
                                               
1 https://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=0&na_step=30&t=

9008387&na_order= – az utolsó bejegyzés 2013-ból való.
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Picasso_kalandjai
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sára. Kopog, majd mintha azt mondaná valaki: Tessék!, vagy: Lépjen be!, a
makkara ’kolbász’ finn szót halljuk. Az igen nyomasztó lakásban egy tipikus finn
férfi és egy idétlenül mosolygó nő ül, a háttérben egy kisebb gyerek. Nyílik a
szemközti ajtó, belép Sirkka, átveszi a virágot, és már énekel is. Közben a kevés
beszédű férfi, nyilván a dizőz apja, kétszer is megszólal finnül, először azt
mondja: Paavo Nurmi,3 másodszor pedig: kyllä ’igen’. Mindezt gyönyörű kiejtés-
sel.

A románc folytatódik: a mulató művészei és Picasso kirándulni mennek, a
hangulat kiváló, énekelni kezdenek, de ekkor feláll Sirkka, hogy előadja saját
dalát. Ez többször megismétlődik. Már nagyon unja mindenki – mi is. Ellenér-
zéseink felkeltéséért sokat tesz a Sirkkát játszó színésznő, Lena Nyman (1944–
2011) is. A következő jelenetben Picasso a műtermében festi Sirkkát, aki közben
énekel. A festő végül elveszti türelmét, és francia dalokkal próbálja Sirkkát el-
hallgattatni. Reménytelenül. Közben tovább fest: minden dühét beleadva egy
szörnyalakot fest le, majd elmenekül a saját műterméből. A narrátor szerint ez-
zel kezdődik Picasso művészetének szörnykorszaka.

A fentiekből láthatjuk, hogy a svéd film alkotói sajátosan szemlélik a finne-
ket. Úgy sejtjük, lehet valami feszültség a svédek és finnek között. A részleteket
itt nem taglalva csupán annyit jegyzek meg, hogy a svédek bizonyos lenézéssel
kezelik a finneket, akik viszont gyógyíthatatlan kisebbségi érzésekkel küzdenek
velük szemben.

A filmben minden jelenet és szereplő, minden elhangzott mondat több je-
lentéssel bír, így még mi sem értünk Sirkka személye és szerepe értelmezési lehe-
tőségeinek a végére. Csupán annyit említsünk még, hogy a finn Sirkka kereszt-
név eredeti jelentése ’tücsök’, s ugyebár a meséből tudjuk, hogy a tücsök nem
törődik semmivel, nem gyűjt eleséget télire, csak zenél, csak zenél… De miről
énekel Sirkka?

Íme a dal szövege és a magyar fordítás:

Näin laita kalakukkoa! Így készül a halkakas!
Nyt ota vettä ja suolaa, Végy vizet és sót,
Sen jälken voita, jauhoja, Adj hozzá vajat és lisztet!
Sen jälken vaivataan, S aztán gyúrjuk,
Sen jälken vaivataan! Csak gyúrjuk!
Nyt raakaa kalaa, silavaa Majd nyers halat és szalonnát

                                               
3 Paavo Nurmi (1897–1973) a két világháború közötti időszak híres finn közép- és hosszú-

távfutója volt.
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Ja pannan taikinalle, rakas! Tölts a tésztába, drágám!
Näin laita kalakukkoa! Így készül a halkakas:
Nyt ota vettä ja suolaa, Végy vizet és sót,
Sen jälken voita, jauhoja, Adj hozzá vajat és lisztet!
Sen jälken vaivataan, S aztán gyúrjuk,
Sen jälken vaivataan! Csak gyúrjuk!

Vagyis Sirkka egy finn ételkülönlegesség receptjével fáraszt minket. A for-
dítás egy másik internetes fórumról származik, ahol a Finnországba utazóknak
adnak tanácsot.4

A kalakukko ilyen nevetségessé tétele egy újabb svéd oldalvágás a finn nem-
zeti büszkeség felé. A fórumozók arról is elvitatkozgattak, hogy a ’halkakas’ va-
jon jó fordítás-e. A kukko ’kakas’ ebben az esetben talán a német küchen-ből tor-
zult. Mivel az étel valójában cipóban sült hal (sőt, több kis hal egy cipóban!), így
a halas batyu talán jobb, de mindenképpen pontosabb fordítás lenne. A recept
részletesebb változata is megtalálható magyarul az interneten. Emberbaráti okok-
ból azonban nem közlöm, mert véleményem szerint ez az étel borzalmas lehet.
Valószínűleg így gondolhatták a svéd film készítői is – nem véletlen, hogy Sirkka
éppen erről énekel. A finnek azonban büszkék a kalakukko-ra: az Európai
Unióban az étel neve védettséget élvez (a kenyér, cukrászsütemény, kalács, cu-
korkaáru, keksz és egyéb pékáruk kategóriában).5

A Picasso kalandjai és a Gyalog galopp utóéletéhez tartozik, hogy mindkét
filmet színpadra is állították Magyarországon, Méhes László rendezésében. A Pi-
casso kalandjait 2003. október 17-én mutatták be a Pesti Színházban (társren-
dező: Horgas Ádám).6 A rendezők legfőbb célja az volt, hogy a filmből egyetlen
poént se hagyjanak kárba veszni, ez igen sajátos ötletekkel, a színpadtechnika
nagyszerű használatával sikerült is nekik. A darab 100 előadást ért meg. Én csak
szegény színészeket sajnálom: a több kisebb szerepet is játszó Gémes Antos el-
mondása szerint Sirkka dalát már a próbafolyamat alatt is borzasztóan utálták.

(2009. július 31.)

                                               
4 Index: Finnország – Segítség megyek!!! https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=–

74469711&t=9017378, fordította RadiX, 2007. 12. 23., köszönjük!
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1285
6 https://port.hu/adatlap/szindarab/szinhaz/picasso-kalandjai/directing-7756
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Finnugor Nevető Lexikon

A múlt század 70-es éveiben Tímár György rendszeresen jelentkezett a Rá-
diókabaréban egy általa kitalált műfajjal. Ez volt a Nevető Lexikon (Budapest,
1974). A szócikkek adásról adásra szaporodtak-sokasodtak, majd az összeállt
nagy mű könyv alakjában is megjelent. Második, javított kiadását 1983-ban bo-
csátotta közre a szerző „nemzete épülésére, szellemi gyarapodására”. Ebből
idézzük most az augusztusi kánikulában nyaraló finnugristák és szimpatizánsok
szórakoztatására a finnugor vonatkozású szócikkeket. Előtte azonban emlékez-
zünk meg a szerzőről is:

Tímár György (1929–2003) költő, kritikus, műfordító a magyar nyelv kiváló
művelője volt. Rendkívüli nyelvi leleményét nemcsak műfordításaiban, hanem
irodalmi paródiáiban és a már említett Nevető Lexikonban kamatoztatta. A hu-
morral és a Rádiókabaréval való kapcsolata a Nehéz nyelv a magyar című jeleneté-
vel kezdődött, amelyet Brachfeld Siegfrieddel1 adtak elő. Különböző kancsal- és
kínrímekkel alkotott bökverseit a Lúdas Matyi is rendszeresen közölte.

És akkor most következzenek a Nevető Lexikon finnugor szócikkei. A leg-
jobbak a koholt finn személynevek és a hozzájuk költött legendák. Néhány finn-
ugor szócikk erőltetett, mindenesetre bizonyítja a szerző szakmai jártasságát:

Fauna – erdei szatírok számára létesített finn gőzfürdő, melyben csak Flóra-
szappan használható.

Finnyás – válogatós finny, aki az istennek sem ugor.
Harmadfű – többször átfőzött kamillatea. Rendszerint beteg lovakkal itatják.
Manysi (és Mári) – Csere-misszek a „Koldus és királylány” című vogul regény-

ből.
Menjen innen (eredeti írásmód szerint: Mänjeninnen, Paavo) – a helsinki közle-

kedésrendészet kapitánya.
Oltári – Mälle Oltaari, finn szépségkirálynő. Hazája legutóbbi szépségversenyén

magát a híres Huusika Risaalót (lásd ott) is legyőzte mellbedobással. A világ-
szépségversenyt is megnyerte, pedig a legyőzöttek közt olyan nevek voltak,
mint a holland Schayna Van Lookehem, az ugandai Dadamell Amin Didi, a
közép-afrikai Mimi N’Dene, az osztrák Heidi Dimischwan és a japán Szuka-
cse Csekicsi. A zsűri elnöke, a brit Sir Mawk szerint a világsztár később a

                                               
1 Brachfeld Siegfried (1917–1978) a magyar rádió német nyelvű adásainak bemondója, majd

riportere volt, később a Budapester Rundschau szerkesztője és a Vidám Színpad sajátos
német akcentusa miatt kedvelt konferansziéja lett. Filmekben is szerepelt.
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szállodaszobában még őt is maga mögé utasította. (Lásd a Téboly c. magazin
„Jó volt együtt a hálás Mälle Oltaarival” című fényképes cikkét.)

Pingvinek – az északon élő mordvinok déli-sarki rokonai. Népviseletük a frakk.
Riszáló – Huusika Risaalo, finn szépségkirálynő. Helsinki egyik külvárosában,

Garnisaalóban él.
Ural-Altáj – a házasság neve vogul nyelven.

Ennyi. Nem magyar anyanyelvű olvasóinknak talán nehézséget okozhat a
szócikkek minden nyelvi furfangjának megértése. Számukra különösen ajánlott
az egész lexikon elolvasása.

(2009. augusztus 21.)
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Finnugor összeesküvés a világtengereken

Saaremaa, Elva, Haapsalu, Kihelkonna – észt szigetek, városok, falvak. No
meg magyar gyártmányú tengerjáró hajók. Az Angyalföldön gyártott 200 tengeri
hajóból több mint 30 észt nevet viselt. Hogyan, miért? És mi lett ezekkel a ha-
jókkal? Következzék egy különös finnugorközi kapcsolat története.

Tengerre, magyar! Írta volt egykor Kossuth Lajos. (Éppen írhatta volna ezt
is, de valójában azt írta az Iparegylet Hetilapjá-ban, hogy „Tengerhez magyar! El a
tengerhez!”) Hatvanöt évvel később az első turanista, Zempléni Árpád (1865–
1919) költő pedig azt írta, hogy „Keletre magyar! / tekints keletre!” A költő so-
rai a politikus gondolataira rímelnek. Az összefüggést kutatva eljutottunk a Kelet
nevű magyar tengerjáró hajóhoz.1 Ilyen néven kettő2 is úszkált a tengereken. A
turanizmus eszméje és a két hajó névadása között azonban nem találtunk köz-
vetlen kapcsolatot, így a Zempléni Árpádról szóló írásunkban3 nem is említettük
ezeket a hajókat. Ha már azonban elvetődtünk a hajoregiszter.hu honlapra, szét-
néztünk kicsit. S találtunk nagyot: sok-sok észt nevű magyar hajót.

Az első Duna-tengerjáró hajók

Az első világháború után tengerét vesztő Magyarország távolsági kereskedel-
mi kapcsolatai nagyon beszűkültek. A nagy gazdasági világválság tovább fokozta
a gondokat. Akkoriban nem furfangos adók kivetésével próbálták a gazdasági
bajokat gyógyítani, hanem az export fokozásával. Ennek technikai hátterét biz-
tosíthatnák a Dunán Budapestig feljövő magyar tengeri áruszállító hajók – gon-
dolták néhányan, okosok. A zseniális gondolatból tettek lettek: megindult a Du-
na-tengerjárók gyártása.

A szépen induló projekt ívét megtörte a második világháború. Az új hajók
közül az Ungvár elsüllyedt, a Kolozsvár torpedótalálatot kapott. Több hajó
gyártása félbeszakadt. A félkész vagy sérült hajókat befejezték, kijavították, majd
a Szovjetunió az őt ért háborús károk ellenértékeként elvitte. A szovjet elvtár-
saknak tetszettek a magyar hajók, ezért a jóvátételi szerződés keretében újabba-
kat kértek. Egészen 1953-ig gyártották az ingyenhajókat Angyalföldön (a folyami
típusokat pedig Óbudán).

                                               
1 A régi hajókról a hajoregiszter.hu honlap tájékoztat;

https://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/orte_ex_kelet_/1275
2 https://www.hajoregiszter.hu/hajoadatlap/kelet/1026
3 https://www.nyest.hu/renhirek/a-turani-dalnok
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Petrozavodszk – a karél fővárosról elnevezett magyar gyártmányú folyami gőzhajó

Az Uljana Gromova-sorozat

A szovjet jóvátétel keretében 1949-ben új típusú hajók gyártását kezdték
meg. A sorozatot Uljana Gromova partizánlányról nevezték el. 1953-tól már
szabályos, áruért pénzt típusú kereskedelmi tranzakció keretében folyt nálunk a
hajógyártás. A magyar hajók eleinte városok vagy szovjet hősök nevét kapták
meg. A névadók később elérkeztek az orosz történelmi hősökhöz is. A hajókból
pedig az észt hajósoknak is egyre több példány jutott.

Az észt tengerhajózási vállalat 1956-ban alakult. Időnként összevonták a lett
és a litván tengerhajózási vállalattal, egyetlen baltikumi hajózási céget alkotván
belőlük, máskor pedig szétválasztották őket. Az erős állami felügyelet alatt lévő
gazdaságokban a miniszteriális urak általában ilyesmivel keltik a munka látszatát.

Az orosz hajóregiszter4 szerint az észtekhez került első magyar hajók az
1955–56-ban gyártott Danyilo Nyecsaj, a Jarenszk és a Semaha voltak. Nevükről
még bizonyosan nem az észt hajózási társaságnál döntöttek – Danyilo Nyecsaj
kozák vezér volt, Jarenszk Oroszország belsejében van, Semaha (Şamaxı) pedig
egy azeri város.

                                               
4 http://www.mmflot.com/
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A jarenszki Szpaszo-preobrazsenszkij templom

Jarenszknél azért álljunk meg egy kicsit. Van némi finnugor vonatkozása. Ja-
renszk komiföldi falu, a Vicsegda mellett található, ott, ahol a Jarenga beletor-
kollik a nagyobb folyóba. A folyó nevének több finnugor etimológiai magyará-
zata is van, de az is elképzelhető, hogy a Jarenga a -ma, -ga, -ša végződésű ősi víz-
nevekhez tartozik. A települést már a Vicsegda–vimi évkönyv is említi az 1384.
évnél. Permi Szent István (1340 k.–1396),5 a komi-zürjének térítője bizonyosan
járt itt első útja alkalmával, 1369–70-ben. A két szomszédos falu (Irta és Vo-
zsem) templomában általa festett ikonokat őriztek. A vozsemi máig fennmaradt,
rajta négysoros komi szöveg olvasható a Permi Szent István által megalkotott
ábécé betűivel.

Rejtély, hogyan lett hajónév Jarenszkből, hiszen sokkal nagyobb és oroszabb
települések nevét sem kapták meg hajók. Minden bizonnyal a csukjuk be a sze-
münket és bökjünk a térképre módszerrel történt a névadás.

                                               
5 Permi Szent István térítőtevékenységéről részletesebben lásd: Klima László: Jepifanyij Pre-

mudrij: Permi Szent István legendája. In: Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű
népek történetének korai forrásaiból. Budapest, 2016. 298–379.
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A magyar Jarenszk Antwerpenben (Arne Sognnes fotója)

1956-tól a magyar hajók már észt hajóneveket is kaptak, az első kettő a Sulev
és a Kalev volt. Igen bátor és igen mérges észt tengerészek lehettek a névadók.

Sulev észt mitológiai hős. A népköltészetben Kalevipoeg névváltozataként
fordul elő. Az észt nemzeti eposzban Kalevipoeg három társának egyike.

Kalev az eredeti folklórszövegekben nem szereplő hős, Kalevipoeg apja, Lin-
da férje. Kitalálója az eposzt formába öntő Friedrich Reinhold Kreutzwald
(1803–1882), író, költő, folklorista volt, esetleg még előtte Friedrich Robert
Faehlmann (1798–1850), a Kalevipoeg összeállításának kezdeményezője. Kalev
azért került az eposzba, hogy összekapcsolja az észt mondákat a finn regékkel.

Ez a két hajónévadás egyértelmű állásfoglalás az észt függetlenség mellett. A
Kalevipoeg hősei nemzeti szimbólumok. Ezt bizonyítja, hogy az önálló Észtor-
szág haditengerészetének egyik tengeralattjáróját Kalevnek hívták (a másikat
Lembitről (?–1217), nemzeti hősükről, a lovagrendek elleni küzdelem vezetőjé-
ről nevezték el), a Szovjetunió bukása után újból függetlenné vált Észtországnak
pedig volt egy Sulev nevű aknakereső hajója.

Az Uljana Gromova sorozatban a nemzeti hősökről elnevezett hajók után
jött a Vilsandi (1957) és a Saaremaa (1958). Talán ezek sem véletlenül kapták
ezeket a neveket: Vilsandi szigete Észtország legnyugatibb lakott helye, Saare-
maa pedig már a középkor folyamán híres volt önállóságáról. Sikerült hajót elne-
vezni Eduard Vilde (1865–1933) magyarbarátságáról ismert észt íróról is (1958).
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Hogy ez ne legyen feltűnő, az észt kommunista párt egyik alapítójának, Jaan
Kreuksnak a neve is fölkerült egy hajóra. A 109 darabos Uljana Gromova-soro-
zat utolsó tagja a Gauja nevet kapta. Arról nincsen adatunk, hogy ezt a hajót az
észt flotta kapta volna. Lehet, hogy a letteknek jutott. A Gauja, észtül Koiva, a
lettek leghosszabb folyóvize, 20 kilométeren át észt–lett határfolyó.

Elva- és Tartu-sorozat

A magyar hajók közül olyan sok került az észtekhez, hogy két hajósorozat is
észt nevet kapott. Az Elva-sorozatból csak hat darab készült, kettőnek volt észt
neve: Elva és Keila kisvárosok Tartu és Harju megyében.

A Tartu-sorozat 63 hajójából 19-nek volt észt neve, de a sorozatban voltak
egyéb finnugor vonatkozású hajók, valamint az észt hajózásnál lajstromba vett,
de idegen nevű hajók is. És volt észt nevű, de nem az észteknél dolgozó hajó is.

Az 1960–1968 között épült észt nevű magyar hajók a következők: Tartu,
Hiumaa, Haapsalu, Tamsalu, Narva, Paldiski, Kihelkonna, Viljandi, Otepää (1),
Maarjamaa (Engure), Kunda, Otepää (2), Kuivastu, Vändra, Rapla, Virtsu,
Ambla, Osmussaar, Karl Krustejn.

Az amblai Mária-templom
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Az Amblát 1973-ban baráti segítségként átadták a Kelet-Pakisztánból Bang-
lades néven létrehozott új államnak. 1973-ban egy másik magyar gyártású hajó is
megkapta az Ambla nevet.

A nevekre tekintve látható, hogy szinte egész Észtország fölkerült a hajókra:
kikötők, városok, falvak, szigetek. És csak egyetlen kommunista: Karl Krustejn,
a tengerészeti hivatal észt származású komisszárja (1921-ben terroristák meg-
ölték). Az észt tengerhajózási vállalat nagyon ügyesen kerülte el, hogy kommu-
nista hősökről kelljen hajóit elneveznie. (A Karl Krustejnt 1991-ben átkeresz-
telték Suurupira.)

A második magyar Ambla (Frits Olinga fotója)

Arról sajnos nincsenek információink, hogyan történt a névadás. Annyit
azonban már sikerült kideríteni, hogy a szovjet időszak észt tengerhajózására
vonatkozó iratok a szentpétervári központi állami levéltárban találhatók. Talán a
megőrzött iratok magyarázatot adnak majd erre a névadási gyakorlatra. Minden-
esetre, a nevek erős észt hazaszeretetről tanúskodnak. Néhány példa: Az első
Otepää nevű hajó 1963-ban (vagy 1964-ben) készült. 1965-ben Onyega néven
átvette a szovjet haditengerészet. És lám, az észt illetékes azonnal intézkedett,
hogy egy másik hajó megkapja ugyanazt a nevet. 1965-ben Angyalföldön vízre
bocsátották az újabb Otepäät.

Tanulságos az Engure névadása is. A hajó eredeti neve Maarjamaa volt. En-
nél észtebb nevet nem is kaphatott volna. 1201-től Mária országa, vagyis Maar-
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jamaa (Terra Mariae vagy Terra Mariana) volt a neve a Baltikum északi részének
– a későbbi Ó-Livóniának.6 (Mint tudjuk, Magyarország is Mária országa.)

A Maarjamaa nevet mind a mai napig használják Észtország szinonimája-
ként, a szovjetellenes észt emigrációnak volt egy ilyen nevű könyvkiadója is.
Nem csoda, hogy ez az elnevezés nem csusszant át a cenzúrán, még a gyárban át
kellett nevezni a hajót. Egy lett falu után így lett Engure. Neve ellenére a hajó
észt szolgálatban volt. A tengerészek bizonyára tudták a hajó igazi nevét.

Néha a politikai események a hajók életét is felkavarták. Az 1960-as évek ele-
jén úgy tűnt, hogy Indonézia fejlődését a kommunizmus irányába lehet kormá-
nyozni. Szovjet támogatással háború indult Új-Guinea teljes felszabadítására.
Ekkoriban Indonézia több magyar hajót is vásárolt, a Szovjetunió pedig az általa
megvett magyar hajókból néhányat átadott az országnak. A naponta változó kö-
rülmények között egyszer csak sürgősen kellett még egy hajó Indonéziának. Ez
lett az észt határvárosról elnevezett Narva. A hajó nevén azóta is gondolkodnak
az indonézek. (2003-ban még használatban volt.)

A magyar Tartu Hollandiában (Brian Fisher fotója)

                                               
6 A baltikumi lovagkor eseményeiről lásd e kötetben a Történelmi apróságok című fejezet két

írását.
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A történelem kereke azonban forgandó. 1967-ben akkorát perdült, hogy In-
donéziában megdőlt Sukarno szovjetbarát rendszere, és a hatalmat Suharto tá-
bornok szerezte meg. Neki nem kellettek a magyar hajók, így került 1968-ban a
Tahuna indonéz városról elnevezett hajó a Szovjetunióba, talán éppen a Nar-
váért cserébe, az észt tengerhajózáshoz.

A Szovjetunió hatalmas hajóparkjában bőven akadtak olyan hajók, amelyek
finnugor eredetű városneveket, folyóneveket viseltek. A névadók ezt valószínű-
leg nem tudták, hiszen nem nyelvészek, hanem hajózási szakemberek voltak. A
magyar gyártású hajók között is voltak ilyenek. A Tartu-sorozatból például az
északi-tengeri hajózásnál működött Nyandoma és Szolombala, a Távol-Keleten
használt Imatra, valamint az észtek által üzemeltetett Tuloma.

Nyandoma városka és folyócska 350 km-re Arhangelszktől délre található.
Az orosz Wikipédia szerint7 a név finnugor eredetű, jelentése: ’gazdag föld’. Egy
másik helyen viszont A. K. Matvejev (1926–2010) nyelvészre, a helynevek kuta-
tójára hivatkozva azt írják, hogy ez a csúd (vepsze) szó azt jelenti: ’ligetes terü-
let’.8

Szolombala szigete (szigetcsoportja) az Északi-Dvina torkolatánál található.
Neve valószínűleg finnugor eredetű, habár megfejtését az interneten eddig nem
találtuk. Mindenesetre ez a terület (a régi évkönyvekben Zavolocsje) a lappok,
csúdok és komik határvidéke volt. Amíg az orosz birodalom nem szerezte meg
baltikumi tengeri kijáratát, az Északi-Dvina torkolatába hajóztak be a Skandiná-
viát megkerülő, Angliából érkező kereskedelmi áruszállítók. Még a 19. század-
ban is érkeztek ide angol hajók. A matrózok a hajókat fogadó és kiszolgáló, oro-
szul beszélő emberekkel keveréknyelven, az úgynevezett solombala-english9 se-
gítségével érintkeztek.

Imatra finn város és folyó neve mint szovjet hajónév igen meglepő. Az is,
hogy a hajót a távol-keleti hajózási vállalat használta. Imatra neve azonban nem
ismeretlen az orosz kultúrában. A város a szentpétervári gazdagok kedvelt üdü-
lőhelye volt. 1903-ban számukra épült a város szecessziós stílusú híres szállodá-
ja.

A Tuloma folyó a Kola-félszigeten, a lappok ősi földjén található. Neve az
Oroszország európai részén gyakori -ma, -ga, -ša végződésű folyónevek közé tar-
tozik. Ez a folyónévcsoport talán finnugor eredetű, vagy valamiféle finnugorok
előtti ősnépesség emléke.

                                               
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Няндома
8 http://www.nyandoma-lib.ru/zagad.htm
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Solombala_English
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A Szpartak-sorozat

A 19 darabos Szpartak-sorozat legyártása után a Szovjetunió nem rendelt
több tengerjáró hajót Magyarországról. Az olajválság nyomán kiderült, hogy a
tengeri áruszállítás csak nagyobb méretű hajókkal kifizetődő. A magyar hajózási
vállalat (MAHART) is egyre nagyobb hajókat vásárolt, de később azokat is el-
adta, mivel nemcsak a hajóknak, hanem a cégnek is nagyobb méretűnek kellett
volna lennie, hogy a magyar tengerhajózás gazdaságos lehessen. (Napjainkban
már egyetlen tengerjáró sem úszik magyar lobogó alatt.)

A Szpartak vízrebocsátása Angyalföldön

A sorozat észt nevű hajóit 1971–1973 között gyártották. Nevük: Aegna,
August Kulberg, Kabona (Hara), Mohni, Ambla, Rapla. Ebben a sorozatban is
voltak nem észt nevű, de az észt tengeri hajózás által üzemeltetett hajók.

Aegna és Mohni észt szigetek, ugyanúgy, mint Hara, csakhogy ez utóbbival
volt egy kis bibi. A Harát már a gyártás évében átkeresztelték. Hara szigetét
ugyanis a szovjet haditengerészet szupertitkos tengeralattjáró-bázisként használ-
ta, a lakókat kiköltöztették. Persze mindenki tudta, hogy mi van Harán, de azért
nevét hajó nem viselhette. Külön kérdés, hogy mit jelent a Kabona, a hajó új
neve. Valószínűleg az észtek sem tudták, hogy mit jelent, ezért 1996-ban átke-
resztelték Kabolává. Ezzel persze a mi helyzetünk nem lett könnyebb, mert mi a
Kaboláról sem tudjuk, hogy mit jelent. A Kabonáról azonban van egy koncep-
ciónk. A dolog úgy történhetett, hogy a tajtékzó orosz cenzor fölkapta a te-
lefont, és üvöltve kérte számon az észt illetékeseken a hajó nevét (a Harát). Az
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észtek visszakérdeztek, hogy jó, de akkor mi legyen a hajó új neve? Az elvtárs-
nak ekkor eszébe jutott (ki tudja, miért) Kobona falucska és folyócska (mellesleg
finnugor) neve a Ladoga-tó mellett. Ezt üvöltötte hát a telefonba. Mivel az első
szótag hangsúlytalan, ezért Kobona kiejtése: Kabona. Az észt illetékes nem tu-
dott elég jól oroszul, vagy nem akart tudni (ki tudja?), mindenesetre így lett a ha-
jó neve Kabona. Aki nem hiszi, járjon utána.

Ambla és Rapla észt települések. A nevüket viselő hajókat az orosz hajó-
regiszter-honlap az északi tengeri hajózásnál tartja számon, de a fotókon látható,
hogy az 1990-es években az észtek használták őket. Ugyanezen a néven már
1967-ben is kapott magyar hajókat az észt tengerhajózás. Csakhogy 1973-ban
mindkettő Bangladesbe került, talán pénzért, talán segélyként, nem tudjuk. Az
észtek azonban nem engedtek. Nekik Ambla és Rapla kellett, ezért új gyártású
magyar hajóik 1973-ban és 1974-ben megkapták elvesztett egységeik nevét.

August Kulberg észt kommunista volt (1891–1941). Tartuban élt, politikai
nézetei miatt több évet börtönben töltött. Észtország függetlenségének szovjet
felszámolásában aktívan részt vett, majd Viru megyében a párt első titkára lett.
Elesett a fronton, a nagy szovjet honvédő háború első hónapjaiban.

Egy szentpétervári forradalmárról, Szemjon Rosalról elnevezett hajó szintén
az észtek tulajdonában volt. A hajó későbbi nevei: Kaugi, Raugi (falu Muhu szi-
getén), Rimma.

A nem észt nevű, de finnugor vonatkozású hajók közé a Szpartak-sorozatból
kettő tartozik. Az egyik a Tyeriberka, a másik az Angyalföld. Tyeriberka egy falu
a Kola-félszigeten. A Tuloma után ez már a második magyar–észt hajó, amelyik
Kola-félszigeti nevet kapott. Későbbi nevei: Torma (falu és járás Észtország ke-
leti részén), Ortos.

Az Angyalföld 1971-ben készült. Neve jól mutatja az észt hajók rejtélyes
névadóinak magyarszimpátiáját. Cirill betűkkel leírva persze az Angyalföld igen
rondán mutat (Андялфельд). A hajó azonban megérte, hogy a független Észt-
ország immár latin betűkkel, teljesen szabályosan, magyar ö-vel (!) írja fel nevét
az oldalára.

Mi lett velük?

A Sulev, Vilsandi, Eduard Vilde, Jaan Kreuks, Viljandi, Tuloma, Otepää ne-
vű hajókat átvette a szovjet haditengerészet. Részben eredeti nevük megtartásá-
val, részben új névvel vagy számmal.

Az 1980-as évek második felére a magyar hajók kezdtek kiöregedni a szolgá-
latból. Hajótestük elöregedett, a berendezésekhez nem lehetett tartalékalkatrészt
kapni.
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A működőképes példányokat eladták. Az elhasználódott hajók többször is
gazdát cseréltek. Végül leginkább a Távol-Keletre: Kambodzsába, Vietnamba
kerültek. A 2000-es évek elején egy-kettő még dolgozott közülük.

A menthetetlen hajókat szétbontották vagy eladták. Szétbontásuk Spanyolor-
szágban kezdődött, de később kerültek belőlük indiai és kínai hajóbontókba is.

Több hajó elsüllyedt. Így járt például a Szolombala is, amelyik úton Japán fe-
lé eljegesedés miatt megdőlt, majd felborult (1998. január 21.).

Az is elképzelhető, hogy egy-két hajótulajdonos a biztosítási összegben re-
ménykedve választotta az elsüllyesztést az elbontás helyett. Nagyon gyanús,
hogy az Aegna még abban az évben elsüllyedt, mikor mongol tulajdonba került
(2004). Ugyanígy járt az Angyalföld is. 1996-os eladása után 2004-ben immár az
ötödik nevét is megkapta (1996: Gladiator, 1999: Ikaria, 2002: Phoenix-1), s lett
belőle Ostria. Ezen a néven süllyedt el Kászosz szigete mellett (Görögország),
2004. szeptember 11-én.

A Tamsalu 1994 februárjában szomáliai kalózok fogságába került Dzsibuti
közelében. A hajót partra futtatták, a mozdítható értékeket elvitték, a személyze-
tet kifosztották. A kalózok távozása után a tengerészek megpróbálták hajójukat
visszajuttatni a vízbe. Miután ez nem sikerült, sorsára hagyták. Talán még most
is ott van.

Irodalom

Az idézett honlapokon kívül:
Bíró József 1985: A magyar hajóépítés 150 éve. Budapest.
Fülöp János 1972: Hajógyártók dicsérete. Budapest.

Köszönet Bereczki Andrásnak és Klima Katának a segítségért, a Magyar Ha-
jóregiszternek pedig a képekért.

(2013. január 4.)
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Látogassa meg rokonait az Állatkertben!

Olvasni kósza híreket arról, hogy egykor embereket is mutogattak állatker-
tekben. És ez nem a majmok bolygóján történt, hanem a miénken. Budapesten
is tódultak a népek, hogy indiánokat, feketéket, no meg szamojédokat és lappo-
kat bámulhassanak. A budapesti Állatkertben mutogatott lapp és szamojéd
emberek után nyomozva az internet számos oldalán megtaláltuk ezt a mondatot
(például a Nevezetes Fák oldalon is1):

„A XIX. század végén és a XX. század elején embereket is bemutattak az Állat-
kertben, az úgynevezett »néprajzi mutatványok« keretében; különösen népszerűek
voltak a szamojédek és a lappok, a sziúk, valamint az akkoriban »singhaliak-
nak« nevezett szingalézek…”

Tovább keresgélve, a városi legendákat feldolgozó honlapon rábukkanha-
tunk az Állatkerti négerek a világvárosban2 című írásra (szerzője Marinov Iván). A
cikkhez Hanga Zoltán hozzászólásként beillesztette korábbi írását (megjelent a
Vadon című folyóiratban), amely az állatkertekben egykor szokásos „néprajzi
mutatványok” hátterével foglalkozik, s közben kifejti, hogy az emberek állatkerti
mutogatása a Hagenbeck állatkereskedő család találmánya volt. Elsőnek rögtön
lappokat importáltak:

„1874-ben éppen egy harminc egyedből álló rénszarvas-szállítmány szervezésével
foglalkoztak, amikor kiderült, hogy Hagenbeck régi barátjának és ügynökének,
Heinrich Leutemannak nem áll rendelkezésére elég ember ahhoz, hogy az állatokat
Lappföldről a megfelelő európai állatkertekbe eljuttassa. Hiszen az ügynök és a
szállítást lebonyolító személyzet mellett szükség volt még emberekre az állatok uta-
zás közbeni ellátásához, gondozásához is. Hagenbeck végül feltalálta a spanyol-
viaszt: a rénszarvasokat néhány lapp pásztor kísérje új otthonukba! És – ha már
jönnek – hozzák el sátraikat, használati tárgyaikat is, hogy mindezt be lehessen
mutatni az európai nagyvárosok egzotikumra éhes közönségének!”

Ezeket a híreket, valamint saját kutatásainak eredményeit és sok-sok fotót
használt fel a Studiolum néven író blogger, amikor a Wang folyó versei néven
jegyzett blogjában közzétette a Négerek az Állatkertben3 című írását.

                                               
1 https://www.nevezetesfak.hu/magyar/oldalak/fovarosi_allat_es_novenykert/ – az oldal

már nem érhető el.
2 http://www.urbanlegends.hu/2010/07/allatkerti-negerek-a-pesti-vilagvarosban/
3 http://wangfolyo.blogspot.com/2011/07/negerek-az-allatkertben.html
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A szerző elítéli, és embertelen szokásnak tartja emberek állatkerti mutogatá-
sát. Manapság nem is fordul elő ilyesmi. Az egykori gyakorlatot talán már csak a
stockholmi skanzen, minden skanzenek őse képviseli, amelyben medvék is lát-
hatók, a népi mesterségeket hagyományos viseletbe öltözött emberek mutatják
be, a lappok pedig saját magukat…

Az állatkertekben pénzért bámulható emberek történetéhez hozzátartozik a
Budapesten járt lappok és szamojédok meséje is.

Az első fecskék

A magyar finnugrisztikai összefoglalások közhelyszerűen ismételgetik, hogy
valaha lappokat is mutogattak a budapesti Állatkertben, a szamojédok azonban
valahogy kihullottak a szakma emlékezetéből. Munkácsi Bernát (1860–1937)
visszaemlékezve Budenz József (1836–1892) munkásságára, azt is tudni véli,
hogy Budenz bejárt az Állatkertben sátrazó lappokhoz, és nyelvészeti gyűjtő-
munkát végzett a körükben. A Vasárnapi Újság nekrológja (1892) pedig azt tar-
talmazza, hogy Budenz az állatkerti lappokat és szamojédokat is meglátogatta. A
lappoknál tett látogatásokra vonatkozó adatot Domokos Péter (1936–2014) is
átvette. Munkácsi és a névtelen nekrológíró azonban tévedett: Budenz csak a
szamojédoknál járt. De kétségtelenül találkozott lappokkal is, melynek eredmé-
nyeképpen 1875-ben publikálta Svéd-lapp nyelvmutatványok című írását.

A körülményeket illetően Budenz elég szűkszavú:

„Az 1873-ban Budapesten megfordult négy lapp ember északi Svédországból való
volt (mégpedig Malå egyházközségből, mely a Pite Lappmarkban fekszik, Skellef-
teå-tól fölfelé, észak-nyugatnak).”

Az Akadémiai Értesítő sem árul el semmit a lappok budapesti tartózkodásá-
nak körülményeiről:

„Harminczhetedik akadémiai ülés. Az I. (nyelv- és széptudományi) osztály tizedik
(rendkívüli) ülése. 1873. decz. 18-án. Budenz József r. tag bevezeti a Budapesten
tartózkodó lappokat (szám szerint négyet), s felolvasást tart nyelvökről, az általok
mondott meséket vevén részben fejtegetése alapjául. Az osztályelnök az osztály ne-
vében megköszöni az értekezőnek, hogy megragadva a kínálkozó alkalmat, a tudo-
mány czéljaira használta fel azt, a mi inkább curiosumnak látszott.”

A Vasárnapi Újság mindig pontosan beszámolt a fővárosi szenzációkról.
Ezért a lappok és a szamojédok későbbi látogatásainál a legfontosabb forrásunk
lesz. 1873-as híradásában az újság nem írja, hogy a lappok az Állatkertben laktak
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volna. Ennek alapján valószínű, hogy ekkor még nem élvezték az állatok ven-
dégszeretetét:

Vasárnapi Újság, 1873.

Szamojédok az Állatkertben

1882-ben érkeztek az első nyelvrokonok a budapesti Állatkertbe. A Vasárna-
pi Újság részletes beszámolót közölt róluk, melyhez egy rajzot is mellékelt. A
cikkben először arról olvashatunk, hogy a szamojédok érkezése nagy érdeklő-
dést keltett Budapesten, tódultak a kukkolni vágyók.

A nyelvrokonság bemutatása után tájékoztatót kapunk a szamojédok törté-
nelméről (orosz hódítás), életmódjáról (prémvadászat, rénszarvastenyésztés),
hiedelmeiről, temetkezési szokásairól, majd a Budapestre érkezett szamojédok
lakóhelyéről, családi viszonyairól. Ez utóbbiból idézünk:

„A budapesti állatkertben tanyázó szamojéd család szintén a Pecsora folyó mel-
lékéről való, s a »jurak« [= nyenyec]-törzshöz tartoznak. A család öt tagból áll.
És pedig egy öreg házaspárból. A mintegy ötven éves férfi – Vaszko a neve, – csak
nehezen vonszolja már tömzsi termetét; nagyon meg van viselve szegény. Valamikor
találkozása volt egy jegesmedvével s féllába oda veszett s azonfelül egyik kezének
két, a másiknak három ujja.
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… Felesége, Ujeja is törődött öreg asszony, pedig öt évvel fiatalabb uránál s anyja
egy 6 éves fürge kis fiúcskának, kit Osztjének nevez. Van még velök egy fiatal
házaspár is, kik csak a mult őszszel keltek egybe, Piriptija, az ifju nő, még csak
17 éves, mig férje, Iderach csak 20…
A két család egy tágas, iramszarvasbőrrel födött sátorban lakik, mely körül szá-
nok, vadászeszközök, ruhadarabok, óriási hósaruk, stb. vannak elszórva és fölak-
gatva. Egy szép északsarki fekete kutya őrzi mind e kincseket. Ott legelész a csa-
lád 14 iramszarvasa is…
E szamojéd család, mint már érintök, a Pecsora mellől, és pedig annak torkolatá-
tól, Varandej szigetről jött hozzánk. Az utat Szt.-Pétervárig – 2700 mérföld! – a
tengerpart mentén szánokon tették meg 135 nap alatt s Varsón, Krakón, Bécsen
keresztül jutottak mi hozzánk…
A karavánt tőlünk Párisba szándékozik szállítani az »impresszárió«, ki Raabe
nevű pozsonyi ember, de magyarul épen nem tud s németül is rosszul beszél, mert
leginkább Oroszországban tartózkodott.”

Szamojéd család az Állatkertben (a jobb felső sarokban: A Néva partján)
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Az Állatkertben elszállásolt szamojédokat Budenz József tizenkétszer láto-
gatta meg. Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez című tanulmányában azt írta,
hogy a szamojédok a Kanyin-félszigetről származtak (ez nyugatabbra van, mint
a Vasárnapi Újság szerinti lakóhelyük, a Pecsora torkolata). Adatközlője a csa-
ládfő, Vaszilij Ignatyjevics Kanyikov volt, aki beszélt oroszul is. Budenz eleinte
szavakat kérdezett tőle, majd orosz meséket fordíttatott vele jurák-szamojéd
nyelvre. A fordítást aztán otthoni könyvtárának segítségével letisztázta, és más-
nap az öregnek fölolvasván, együtt pontosították. Szövegközléseihez Budenz
szójegyzéket is csatolt.

Lappok az Állatkertben

Az első lapp csapat 1888-ban érkezett a budapesti Állatkertbe. A Vasárnapi
Újság 17. száma rövid hírben tudósított az eseményről, a legszelídebb fajtájú
vadembereknek nevezvén a messziről jött nyelvrokonokat. A vendégek időn-
ként műsorral szórakoztatták a nagyérdeműt:

„A lapp-familia az érdeklődők kedvéért bemutatja magát, állatjait, szerszámjait és
szokásait; énekelnek halk zümmögő hangon; tánczolnak, azután hosszú nehéz hó-
czipőikben sétálnak a homokban, iramszarvas fogatú, csónakalakú járműveikkel
szánkáznak, s végül nagy jegesmedve vadászatot rendeznek, de mivel valóságos je-
gesmedve nincs kéznél, a jó öreg lapp-papa alakoskodik, s minden megerőltetés nél-
kül nagy természetességgel játsza a dörmögő jegesmedve hálátlan szerepét.”

A lappokat fölkeresték az Akadémia tudós urai is. A Vasárnapi Újság-ban
Szomaházy István számolt be látogatásukról. A Kedves Atyafiak című írás finom
humorral utal rá, hogy talán mégsem az Állatkertben kellene a rokonokat mu-
togatni. A lappokat azonban nem zavarja „a tigrisek rekedtes, vérfagylaló bő-
gése, az oroszlán hatalmas ordítozása”, sem a gyöngytyúkok nyikorgása vagy a
„kokhinkhinai” kakas kukorékolása, de még az „osztrák-magyar államvaspálya”
gyorsvonatának zakatolása sem. Élik a maguk életét, ha már egy impresszárió,
„ki egyaránt talál mutatni valót fenevadakban, lappokban s háromszemű asszo-
nyokban”, a messzi Jämtlandból ideszállította őket.

Szomaházy a cikkben a finnugor–török vitára is kitér:

„Derék atyánkfiai, odafenn a messze éjszakon, kik a rénszarvas-nyájat békén gon-
dozzák odahaza, nem is gondoltak arra, hogy itt, a Kárpátok között, ádáz harcz
folyik miattuk s hogy a fínnista tábor élén elkeseredetten harczol a kemény Budenz,
a turkisták vérengző vezére: a győzhetetlen Vámbéry Arminius ellen. A két tábor
vitéz daliái keményül össze-összecsapnak a porondon, melyet m. t. akadémiának
hívnak s kelevézeik csapása sűrűen hangzik a kemény vaspánczélon.... S mig az
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egyik tábor a régi, Istenben elpihent Sajnovics jelszavával indul a viadalba »Idioma
hungarorum et lapporum idem esse« a másik borzalommal tiltakozik ama föltevés
ellen, hogy ezek a gyatra, halzsíros nácziók valaha édes testvéreink valának.”

Lapp gyerekek sarki kutyával (Balogh Rudolf felvétele)

A szerző egy anekdota segítségével felidézi az első lapp csoport akadémiai lá-
togatását 1873-ból:

„Ezen az ülésen esett meg, hogy egy jó hajdúnánási magyar, ki Pesten járván, meg
akarta szemlélni az atyafiakat, magát a furcsa kiejtésű [=német akcentussal beszé-
lő] Budenzet is lappnak nézte, s elő adása után bámulattal csóválá meg a fejét:
– Teringettét, most már csakugyan elhiszem. Hiszen a vajdájuk beszédéből magam
is megértettem egyetmást!…”
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A korábbi célozgatások után Szomaházy István egyértelműen kimondja,
hogy ízléstelen dolgok folynak a lappok körül:

„Szegény jó lappok! Itt a városligetben ép úgy produkáltatták őket, akár valami
kóbor talján kötéltánczos famíliát. Nekem szinte fájt a szívem, mikor ezeket a be-
csületes halzsírevőket arra vették rá, hogy vihogó néptömeg jelenlétében a »nemzeti
szokásaikat« bemutassák s olyan jeleneteket játszszanak végig, a minők csak egy-
egy léha librettista agyvelejében születnek meg.”

Az újságíró nem egyedül érkezett a lappok látogatására:

„Bennünket: Simonyi Zsigmondot, a lapp rokonság lelkes szószólóját, Herman Ottót,
a ki a jövő hónapban, halászati és madarászati tanulmányok végett, épen Strom-
sobe készül, s alólirottat Halász Ignácz dr. kalauzolt, ez a lelkes, fiatal nyelvész, a
ki már két ízben járt a lappok között…”

Halász Ignác (1855–1901) és a budapesti lappok találkozása a világtörténe-
lem egyik nagy véletlene volt: a tudós az előző évben Jämtlandban járván éppen
a család egyik tagjától, Jonas Jonassontól gyűjtött meséket.

Természetesen mindenki elérzékenyült, melyet a Halász Ignác által hozott
pálinka is elősegített. Az alkohol kiválóan megágyazott a tudománynak is:

„…a javíthatatlan nyelvész még ezt a látogatást is arra használta fel, hogy népnyel-
vi adatokat gyűjtsön; s a jókedélyü Yonassont azon melegében meginterviewolta egy-
egy kétséges kifejezésre vonatkozólag.”

1894-ben a valóságshow folytatódott – újabb lapp társaság érkezett az Állat-
kertbe. A Vasárnapi Újság így számolt be az eseményről:

„Lappok az állatkertben. Két hét óta az állatkertben 22 tagból álló lapp karaván
látható sátraikkal, rénszarvasokkal, valamint házi, ipari czikkek gyűjteményével.
A karavánt Strassberger impresszárió állította össze. Éjszak e mindjobban pusztu-
ló népét csak ritkán láthatni ily nagy csoportban. Dr. Halász Ignácz kolozsvári
egyetemi tanár, ki hosszabban tartózkodott a svéd föld lappjai közt, nyelvészeti
szempontból tanulmányozza őket.”

A Pesti Napló-ban Halász Ignác hosszabb cikkben mutatta be a lappok no-
mád életmódját, a rénszarvastenyésztés jelentőségét, a lapp emberek minden-
napjait – étkezési szokásaikat, ruházatukat. Írása végén ismertette a legfőbb tud-
nivalókat az Állatkertben megtekinthető lappokról: három családot alkotnak,
mindannyian a lappok déli szállásterületeiről érkeztek, de nem ugyanarról a
helyről. Az egyik család Svédországból, a másik a norvég Dovre-hegységből, a
harmadik pedig a svéd–norvég határon lévő Röraas-hegységből származik. A
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Norvégiából érkezett család különösen nagyszámú: hét gyerek és két férfi szolga
is érkezett Morten Jakobson Nordfjell, és felesége, Anna Sofia Andersdotter tár-
saságában.

Lapp anya csecsemő gyermekével (Balogh Rudolf felvétele)

Az Állatkertben igen nagy volt az emberforgalom: a finnugor rokonok után
rövidesen dinkák érkeztek Afrikából.

Lappok utoljára 1913-ban jártak a budapesti Állatkertben. A Vasárnapi Újság
Balogh Rudolf képriportját közölte róluk. Megemlékezett a lappokról a Népszava
és az Élet is. Ez utóbbi folyóiratban a Lapp atyafiak című írás szerzője, K. D.
Szomaházy Istvánhoz hasonlóan mérgelődik azon, hogy „fajtestvéreinket” az
Állatkertbe „internálták”:

„Az angol–német, a spanyol–francia barátkozás villamfényes termekben, pezsgős
bankettekkel kapcsolatban zajlik le, a mi ismerkedésünk csak az állatkertben. A
lappok azonban nagyon idegenszerűek: A szemük keskeny és vakoskodó. … A
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nyelvük, amelyet mi kínos verejtékezéssel tanulhatunk az összehasonlító finnugor
nyelvészeti órákon, merőben különös… Ezek volnának az én rokonaim? Akkor
inkább rokonom a bécsi pincér, a francia rakodómunkás, vagy az orosz muzsik,
aki villával piszkálja a fogát és vutkit iszik.”

Később azonban az újságírónak megváltozik a véleménye, mert látja a lap-
pokat, amint előadásuk után nyugodtan és méltósággal étkeznek. Ekkor felfény-
lik a rokonság:

„Elszakadtak tőlünk, a vaksi északi fokra, a féléves sötétségbe, a szavaik elsat-
nyúltak, és a felismerhetetlenségig ficamodtak … de a nyugalmuk és a gesztusuk be-
szél, ezt nem felejtették el s az önfeledtség pillanataiban úgy mozognak, mint a sze-
gedi paraszt, aki áhitatosan és ünnepien megszegi a kenyeret. – Ezzel a társasággal
valaha, kétezer évvel ezelőtt, mi is együtt vacsoráztunk” – fejezi be írását K. D.,
vagyis Kosztolányi Dezső.

A sátor előtt (Balogh Rudolf felvétele)

Az újságok megörökítették az 1873 és 1913 között zajlott lapp–szamojéd
vendégeskedés eseményeit, beszámoltak nyelvrokonok és nyelvészek találkozá-
sairól. Az utolsó találkozást követő évben kitört az I. világháború. Ekkor a nyel-
vészek új projektbe kezdenek: az Állatkert helyett a magyarországi hadifogolytá-
borokat látogatják, hogy a cári hadsereg finnugor anyanyelvű katonáival talál-
kozhassanak.
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Léghajóról a finnugorok

A Graf Zeppelin léghajó 1929–1937 között járta a világot. Leszállt Budapes-
ten, úton az Északi sark felé átrepült Tallinn és Helsinki fölött. Az utasok fent-
ről csodálták a karjalai tóvidéket és a Jeges-tenger szigetvilágát. Arthur Koestler1

is…
A merev szerkezetű léghajók építése a 19. század végén kezdődött. A szivar

formájú óriásballonok az I. világháború idején megjelentek Európa harcterei fö-
lött. Zeppelin gróf,2 nyugalmazott német lovassági tábornok csodafegyverétől
eleinte nagyon félt az ellenség. Aztán fölfedezték, hogy ennél kényelmesebb cél-
pont talán még nem is volt a háborúban. Böhöm nagy, lassan mozog, öröm rá
lövöldözni. (Az élmény kipróbálható a Red Baron nevű ősi számítógépes játék-
ban.)

1917-ben Ferdinand Zeppelin elhunyt. Egy év múlva a háború is véget ért.
Hogyan tovább? A céget Hugo Eckener vette át, aki pszichológusból lett légha-
jóparancsnok. Az 1920-as években a Zeppelin gyár a polgári légiközlekedés felé
fordult. Háborús jóvátételként az USA számára megépítették az LZ 126 jelű lég-
hajót (későbbi nevén USS Los Angeles). A lebegő monstrum sikeresen átkelt az
óceánon, s ezzel kitört a világon a léghajóőrület. Mindenki látni akarta, mindenki
utazni akart vele, a Zeppelin a bulvársajtó felkapott témája lett.

1928-ban készült el az LZ 127 jelű léghajó, a Graf Zeppelin. Földkörüli útját
követően menetrendszerűen szállította az utasokat Európa és Amerika között.
Összesen 136 alkalommal szelte át az óceánt. A léghajó gondolájában hálófül-
kék és egy nagy étkező szalon szolgálták az utasok kényelmét. Tartott mindez
addig, míg 1937-ben a világ mindmáig legnagyobb repülő szerkezete, az LZ 129-
es Hindenburg az amerikai Lakehurstben föl nem robbant. Ezután a Graf Zep-
pelint és a Hindenburg párját, az LZ 130-as Graf Zeppelin II-t kivonták a pol-
gári légiközlekedésből. 1940-ben Hermann Göring parancsára mindkét Graf
Zeppelint szétbontották.

A Graf Zeppelin Budapesten

1929 őszén az LZ 127-es a Balkánra indult. A köd miatt azonban nem tudott
leszállni Budapesten. 1930-ban Görögországból jövet ismét átberregett a magyar

                                               
1 Arthur Koestler (1905–1983) Budapesten született magyar és német kettős anyanyelvű brit

író, újságíró, társadalomtudós.
2 Ferdinand von Zeppelin (1838–1917) német léghajótervező és -építő.
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tájak fölött. Ezt a tiszteletlenséget, hogy csak úgy köszönés nélkül jön és megy
fölöttünk, tovább nem lehetett tűrni. 1931-ben végre sikerült megszervezni,
hogy ellátogasson hozzánk, kikössön Budapesten, sőt még fellegjáró útra is vi-
gye Gömbös Gyula miniszterelnököt. A Zeppelin a Boden-tó partjáról, fried-
richshafeni otthonából indult, 12 utassal a fedélzetén. Híres emberek utaztak ki
vonattal a német városba, hogy visszafelé léghajóval tegyék meg ugyanazt az
utat. Például Horthy István. Meg Almásy László autóversenyző, pilóta és felfe-
dező. És még két újságíró. Az Est tudósítóját úgy hívták: Karinthy Frigyes.

Budapest felett

Az író-humorista akkor már országos hírű celeb volt. Ez csak tovább növelte
az érdeklődést a léghajó Budapestre érkezése iránt. Égi kalandjáról Karinthy Fri-
gyes több tudósítást írt különböző lapokba:

– Megyek a zeppelinre (Az Est, 1931. március 29.)
– Kalauz a köbön. Jegyzetek a zeppelin argonautáiról (Pesti Napló, 1931. március

31.)
– Karinthy Frigyes tudósítása a zeppelin fedélzetéről. Egy Zeppelin-utas érzelmes nap-

lója (Az Est, 1931. március 31.)
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Ezek olvashatók az Idomított világ3 című gyűjteményes kötetben is.
A Graf Zeppelin budapesti útja jól dokumentált a magyar sajtóban. Nap-

jainkban is jelennek meg róla cikkek, melyek az interneten is megtalálhatók. Ta-
lán a legrészletesebb a budapestcity.org írása,4 ott érhető el a legtöbb fénykép is
a léghajó budapesti lebegéséről. Néhány fotó bemutatásán túl a látogatás egyéb
részletei most nem érdekelnek minket, mivel tovább szeretnénk repülni más
finnugor tájak fölé.

A Graf Zeppelin világkörüli útja

1929 augusztusában az amerikai Lakehurstből indulva az LZ 127-es körbele-
begte a világot. Útja során a leszállás nélkül teljesített leghosszabb távolság 11 743
kilométer volt, a Friedrichshafen – Berlin – Königsberg (ma Kalinyingrád) –
Vologda – Uszty-Sziszolszk (ma Sziktivkar, a Komi Köztársaság fővárosa) –
Jakutszk – Nyikolajevszk – Tokió útvonalon.

A világkörüli út térképen

                                               
3 Sok kiadása volt, pl. Budapest, 1981.
4 http://budapestcity.org/02-tortenet/1931-zeppelin/index-hu.htm
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A térképen látható, hogy a léghajó a Szovjetunió finnugorok és szamojédok
által lakott északi területei fölött haladt át. Sztálin meg is sértődött, hogy miért
nem repültek el Moszkva fölött. Eckener kapitány a rossz időre hivatkozott. A
szovjet vezér kiengesztelésére 1930 szeptemberében a léghajó ellátogatott
Moszkvába. Sajnos a világ körüli út szovjet szakaszáról eddig nem találtunk fo-
tókat az interneten, pedig szívesen nézegetnénk a Zeppelint Sziktivkar vagy Vo-
logda felett. A sarkvidéki utazás alkalmával Leningrádról készültek légifelvételek,
valamint fennmaradt néhány fotó a kétnapos moszkvai kiruccanásról is. Ezek a
felvételek később jól jöttek a háborúban… A Zeppelin útjait Németország a légi
fényképezés technikájának tökéletesítésére is felhasználta (talán emiatt nem is-
mertek a mai napig az Oroszország felett készült fotók.)

A finnugor érdekességek szempontjából a Graf Zeppelin sarkvidéki utazása
volt a legfontosabb.

A Graf Zeppelin Tallinn fölött

A Graf Zeppelin Tallinn és Helsinki fölött

Az LZ 127-es 1930 őszén körbejárta a Baltikumot és Skandináviát. Ekkor el-
repült Tallinn és Helsinki fölött is. Az emberek természetesen összeszaladtak
megcsodálni a léghajót, készültek fotók is. A sajtóvisszhang azonban természe-
tesen kisebb volt, mint Magyarországon, hiszen a léghajó le sem szállt a két fő-
városban.



LÉGHAJÓRÓL A FINNUGOROK

241

Napjaink észt sajtójában Pekka Erelt írásai őrzik a Zeppelin északi útjainak
emlékét.5 Mert hogy több ilyen út is volt. A Graf Zeppelin 1931 szeptemberé-
ben, északi felfedező útja során is átlebegett Tallinn és Helsinki egén. Ernszt
Krenkel, az utazás résztvevője így számolt be erről:

„Rengeteg élményünk volt az úton. Elszálltunk Észtország fővárosa, Tallinn fölött.
Tiszteletkört írtunk le, megcsodáltuk a magasból ősi épületeit, majd észak felé foly-
tatva utunkat, eljutottunk a Finn-öböl túlsó partjára, és tisztelgő látogatást tettünk
Helsinkiben. Itt sem szálltunk le. Tiszteletkör a finn főváros fölött, majd ismét
visszatértünk a Finn-öböl déli partjára, Narva fölé” (Krenkel 1977: 190).

A léghajó alatt Helsinki

Tovább északra

A baltikumi finnugor fővárosok meglátogatása után a Graf Zeppelin leszállt
Leningrádban (ma ismét Szentpétervár). Innen kezdődött az utazás tudományos
szakasza. Léghajóval az Északi-sarkra! Ez a felderítő expedíció volt Ferdinand
Zeppelin nagy álma. Hugo Eckener megvalósította: a léghajó a Ferenc József-
föld felé indult. Odalent finnugor tájak:

„Rövid idő múlva ott jártunk Karélia fölött, Petrozavodszk körzetében. Pompás
látvány a magasból hazánknak ez a csücske. Karéliáról azt mondani, hogy „a ta-
vak országa”, már nem is hasonlat, hanem irodalmi közhely, mégis nehéz másként

                                               
5 https://ekspress.delfi.ee/areen/lend-pohjanabale-ule-tallinna?id=27678195
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nevezni. A nagy és a kis tavak, kékséget tükrözve úgy néztek az égre, mint nyitott
szemek” (Krenkel 1977: 192).

Úton a Ferenc József-föld felé az LZ 127-es légköri megfigyeléseket végzett,
meteorológiai ballonokat bocsátott föl, ismeretlen szigeteket fedezett föl, majd
lehorgonyzott a Hooker-szigetnél, a Maligin jégtörő hajó mellett. Ez a manőver
már inkább a bulvársajtónak szólt, ugyanakkor üzleti vállalkozás is volt: a légtö-
rő és a jégtörő postát cserélt.

A Graf Zeppelin és a Maligin jégtörő (festmény)

A zeppelinek mindig szállítottak postát, a borítékokra rákerült a léghajó pe-
csétje is. Ez jó üzlet volt egykor, és jó üzlet ma is: az ebay oldalán nyomon kö-
vethető a léghajót megjárt levelek aktuális árfolyama. Kb. 70 euróért bárki vásá-
rolhat ilyet. Persze vannak drágábbak is: Suomi-Finland pecséttel 450 dollár…

Ernszt Krenkel

A Graf Zeppelin északi kalandjának eseményeit Ernszt Teodorovics Krenkel
visszaemlékezéséből idéztük.

Az angol, a német és nyomában a magyar Wikipédia-szócikk azt állítja, hogy
Krenkel Tartuban született.6 Az orosz Wikipédia viszont úgy tudja, hogy Belosz-
                                               
6 Eredeti írásunk megjelenése óta a magyar és az angol Wikipédia Białystokra javította Kren-

kel születési helyét.
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tokban született (ma Białystok, Lengyelország). Így tudta ezt maga Krenkel is.
Megírta már idézett könyvében is. Egyébként Ernszt Krenkel nagynénikéi tény-
leg Tartuban éltek. Krenkel balti német származású volt. Ugyanerről írt könyvé-
ben Lennart Meri (1929–2006) néprajztudós, 1992–2001 között Észtország
államelnöke is (Az északi fény kapujában, 1982).

A Graf Zeppelin szovjet utasai: Pavel Molcsanov, Rudolf Szamojlovics,
Fjodor Asszberg és Ernszt Krenkel

A híres sarkkutató és rádiós könyvében csak a léghajós expedíció szovjet tag-
jait nevezte meg. Krenkel hívő bolsevik volt, így aztán azt sem írta meg, hogy a
Graf Zeppelin felfedező útjának tudományos vezetőjét, Rudolf Lazarevics Sza-
mojlovicsot 1939-ben kivégezték. (Az abszurd vád szerint a németeknek kémke-
dett. Szamojlovics zsidó családból származott.)
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A német anyanyelvű Krenkel a sztálini terror legsötétebb éveit az Északi-sar-
kon, egy úszó jégtáblán töltötte. Talán éppen ennek köszönheti, hogy őt nem
fogták perbe. Sőt, hazatérése után óriási ünneplésben volt része. Miként az ex-
pedíció minden tagjának. Kiváló sportteljesítményükért mind a négyen megkap-
ták a földrajztudományok doktora címet.

Kohl-Larsen és a lappok

A léghajón volt még egy-két figyelemre méltó ember, akiket Krenkel említet-
lenül hagyott. A finnugor vonatkozások nyomozói számára érdekes személyiség
a társasággal utazó Ludwig Kohl-Larsen is. A német etnográfus szimpatizált a
nemzetiszocialista eszmékkel, 1931-ben be is lépett a náci pártba, ezért a háború
után elveszítette professzori állását. (Később kapott másikat.) Habár az 1930-as
évektől Afrika-kutatóként vált ismertté, de egy alkalommal részt vett a hegyi lap-
pok (önelnevezésük szerint: számik) tavaszi vándorlásában is – velük és rénszar-
vasaikkal együtt indult útnak északra, a Jeges-tenger partvidékére. Az északi tá-
jak és népek iránti érdeklődésében bizonyosan szerepet játszott utazása a Graf
Zeppelin fedélzetén. Élményeiről könyvet írt (magyarul: Rénszarvasok nyomában,
1967).

A Graf Zeppelin utasai 2. – Ludwig Kohl-Larsen

Karasjok és környéke, ahonnan Kohl-Larsen nomadizálni indult, Norvégiá-
ban található, ma is a lappok egyik fontos körzete. 1913-ban egy Karasjokból ér-
kezett lapp család volt a budapesti állatkert legnagyobb szenzációja. A cirkuszi
látványosságról Kosztolányi Dezső is beszámolt.7

                                               
7 Lásd előző írásunkat.
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A Karasjok környéki lappok kb. 200-250 kilométeres északi vándorlása
Kohl-Larsen idején két hétig tartott. A pontos útvonalat és a pihenőhelyeket a
rénszarvasok igényei határozták meg: a pásztorok arra mentek, amerre köny-
nyebb volt hajtani az állatokat, és ott álltak meg, ahol jó legelőt találtak. A no-
madizálás nem az emberiség találmánya. Az állatok maguktól kezdték el, igazod-
va az évszakok változásához. A rénszarvasok a lapp pásztorok nélkül is útra kel-
nének minden évben, amikor a tavaszt érzik. Kohl-Larsen érzékletesen írja le,
hogy időnként megvadulva, féktelenül rohannak, „mintha valami titokzatos csá-
bítás vonzaná őket” a Jeges-tenger partvidéke felé.

A számi parlament Karasjokban

A lappok élete az elmúlt félévszázadban jelentősen megváltozott. A nomád
rénszarvastenyésztés helyébe sokaknál egy új életforma lépett, a turisták fogadá-
sa. Karasjok napjainkban is a norvégiai lappok egyik legfontosabb települése: itt
működik önigazgatási szervezetük, a számi parlament.
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Arthur Koestler és a kazárok

Szintén az északi-sarki léghajóút évében, 1931-ben lépett be a pártba a Graf
Zeppelin másik utasa, a Berliner Zeitung am Mittag újságírója, bizonyos Arthur
Koestler. Ő azonban nem a nácikat választotta, hanem egy hasonlóképpen gya-
nús társaságot, a Német Kommunista Pártot.

A budapesti születésű, magyar és német anyanyelvű Koestler 1932–33 között
egy évet a Szovjetunióban töltött, de a koncepciós perek kijózanították, és 1940-
ben a Sötétség délben című könyvében már leleplezte a sztálini rendszert. Ezért
nem szerepelhetett Krenkel könyvében.

A Graf Zeppelin utasai 3. – Arthur Koestler

A kívülálló, nem történész Koestler 1976-ban jelentette meg A tizenharmadik
törzs című munkáját, mely a magyar őstörténet kutatói számára is érdekessé teszi
e különös ember életútját és gondolatvilágát. A könyv azt kívánja bizonyítani,
hogy a kelet-európai zsidóság a kazárok leszármazottja. A szerző véleménye sze-
rint a 10. században a kazárok nem szenvedtek katasztrofális vereséget a Kijevi
Fejedelemségtől. Ha államuk meg is szűnt, de függetlenségüket és zsidó vallásu-
kat a mongolok 13. századi támadásáig meg tudták őrizni.

Mivel az egykori Kazár Birodalomhoz az ősmagyaroknak is volt némi közük
(lásd Levedi történetét és a hároméves kazár függőséget), így mi is érintettek va-
gyunk a történetben. Arthur Koestler a történeti források felhasználásával élve-
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zetesen írja meg a kazárok történetét, majd tovább is szigorúan egy tudományos
mű formai és tartalmi jegyeinek megfelelően, a források felhasználásával fejti ki
és próbálja bizonyítani elméletét.

Ami a magyarokat illeti: Arthur Koestler véleménye szerint a honfoglalók
földművelő, békés rétege, az „igazi finnugorok” a Dunántúlon telepedtek le,
míg a kabarok az Alföldön. Ők alkották a magyarság fegyveres rétegét, ők voltak
a kalandozó harcosok. A középkori oklevelek szerint Magyarországon felbukka-
nó zsidókat a szerző a kabarok utódaitól és az Árpádok alatt betelepült kazárok-
tól származtatja.

Arthur Koestler véleményét lehet vitatni. Koncepciójának igazolásához vagy
cáfolatához egyelőre kevés adat áll rendelkezésünkre (talán a paleogenetika majd
ebben is segíthet). Annyi azonban megállapítható, hogy műve és hipotézise a tu-
dományosság szempontjából semmivel sem marad el a magyar őstörténet-kuta-
tás némely írásművétől és azok következtetéseitől (és itt elsősorban László Gyu-
lának A kettős honfoglalás című könyvére gondolunk – Budapest, 1978).

Érdemes léghajóra szállni – odafentről jobban rálátni a dolgokra.
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Tiko Vilka különös élete

A legnagyobb szamojéd volt. Legendák mesélnek róla, életéről mozifilm ké-
szült. Festőművész? Sámán? Tudós? Vagy mind együtt? Novaja Zemlja „pa-
rancsnoka” volt 32 évig. Mindenki tisztelte. A Poligon lett a végzete.

Tiko Vilka nyenyec családból származott, Novaja Zemlja szigetén született,
valamikor 1883 és 1886 között. Ő maga másként emlékezett születésének évére,
mint a hatóságok. A hivatalos adat 1886. február 27.

Novaja Zemlja nem túl barátságos hely, télen -50 fokot mérnek a jegesmed-
vék, ennek következtében évezredek óta kerülték az emberek. A legutóbbi ezer
évben a valamivel melegebb nyári hónapok idejére nyenyec és orosz halász-
vadász családok látogattak át a szigetre. Zsákmányukat a hajókon érkező orosz
és norvég kereskedőknek adták el. Novaja Zemlja a senki földje volt, nem tarto-
zott az Orosz Birodalomhoz sem.

1867-ben a szamojéd (nyenyec) Foma Vilka feleségével, két fiával és két lá-
nyával áttelepült Novaja Zemljára. Két évvel később érkezett a Konsztantyinnak
keresztelt, amúgy becsületes nevén Hanyec (’vadász’) Vilka az édesanyjával és
Hilto Vilka feleségével, gyermekével.

1870-ben egy hadihajón meglátogatta őket, illetve inkább a szigetet II. Sán-
dor cár fia, Alekszej nagyherceg. Ezzel megkezdődött Novaja Zemlja Oroszor-
szághoz csatolásának folyamata. A szigeten tengeri mentőállomást hoztak létre,
és további szamojéd családokat telepítettek be.

Hanyec Vilka már a szigeten választott magának feleséget. Az ő fia Ilja Konsz-
tantyinovics Vilka (másként Tiko Vilka, a Tiko jelentése ’rénborjú’).

A családi legenda szerint Hanyec Vilka édesapja, Jambo a Jamal-félszigeten
élt, onnan menekült a Nagyföldi tundrára, mikor nem tudta a farkasoktól meg-
óvni a rábízott rénszarvascsordát. Hanyec Vilka pedig a Nagyföldi tundráról
költözött át Novaja Zemljára.

Tiko Vilka visszaemlékezése szerint édesapja rendkívül ügyes vadász volt, tu-
dott írni-olvasni, az ábécét nekik is megtanította.

Az élet Novaja Zemlján annyiban tért el a szárazfölditől, hogy ott teljes mér-
tékben a vadászat és a halászat jelentette a megélhetés alapját, rénszarvaste-
nyésztéssel ezen a területen a nagy hideg miatt már nem lehetett foglalkozni. Va-
dászható vadrének azonban éltek a szigeten.

Mit ettek régen a szamojédok? Az arktikus tájakon élő népeket a rénszarvas-
tenyésztés elterjedése mentette meg az időnként beköszöntő éhínségektől. A
csupán halászatból és vadászatból élő csoportoknak a nyári hónapokban nem
mindig sikerült elegendő élelmet gyűjteniük a vérfagyasztóan sötét és hideg téli
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időszakra. Knud Rasmussen (1879–1933) dán–eszkimó származású kutató az
1920-as évek elején kutyaszánon átkelt az amerikai kontinens legészakibb tájain.
Az ott élő inuit (eszkimó) emberek körében még akkoriban is előfordult az
emberevés. Rasmussen leírta azt is, hogy az éhezés víziókat okoz, és az éhségtől
eszüket vesztő emberek társaikra támadnak (Rasmussen 1965: 260–262). Ez a
történet a Rasmussen expedícióját követő évben megjelent filmvásznon is:
Charlie Chaplin dolgozta föl az Aranylázban. 900 évvel ezelőtt, amikor a novgo-
rodi Gyurjata Rogovics szolgája a jugorok földjére utazván, ott a szomszéd nép-
ről hallott, talán éppen az ismert és létező szokás hatására értelmezte a hallott
népnevet szamojédként (orosz jelentése: ’önevő’, vagyis emberevő, lásd erről a
Rénhírek Minden, amit tudni akarsz a szamojédokról 1 című írását). Feltehetőleg
olykor a szamojédoknál is előfordult élelemhiány és talán emberevés is.

Tiko Vilka apjával és húgával

Novaja Zemlján a rendkívül zord körülmények között folytatott halász–va-
dász életmód várt az ott született gyermekekre. Tiko Vilka életében azonban
fordulatot hozott egy váratlan látogató: 1901-ben Alekszandr Boriszov festőmű-
vész a szigetre érkezett. Kereste a témát. Általában a téma valami távoli, festői
tájon bujkál, messze kell érte utazni. Csontváry a Közel-Keleten kereste, Bori-
szov pedig Novaja Zemlján. Kísérőjével több száz kilométert utazott kutyaszá-
non. Közben vázlatokat készített. Így támadt fel a 15 éves Tiko Vilka érdeklődé-

                                               
1 https://www.nyest.hu/renhirek/szamojed
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se a képzőművészet iránt. Ő volt ugyanis a festőművész fuvarosa és idegenveze-
tője.

1905-ben egy másik érdekes ember, Sztyepan Piszahov érkezett a szigetre.
Már majdnem kész festő volt, ám forradalmi tevékenysége miatt kitiltották
Oroszország összes oktatási intézményéből. Ezután több felfedező expedíció-
ban vett részt. Északi utazásait Novaja Zemlján kezdte meg. Ő is találkozott Ti-
ko Vilkával. Papírt és ceruzákat ajándékozott neki (ez bizonytalan adat, lehet,
hogy Tiko Vilka először Alekszandr Boriszovtól kapott rajzeszközöket, lásd Iva-
sivka 2006).

Tiko Vilka elkezdett rajzolni. Rajzait a Novaja Zemlján kikötő hajósoknak
ajándékozta, néha pénzt is kapott értük. A rajzeszközök mellett kapott mást is:
térképet, tájolót és egy hőmérőt is. A forrásokból nem világos, hogy kitől, csak
az évszámot tudjuk: ez is 1905-ben történt. És a 19 éves ifjonc egyedül elindult,
hogy föltérképezze Novaja Zemlját. Fölfedezi és kijavítja a térkép hibáit. Ami-
kor 1907-ban Vlagyimir Ruszanov, a Párizsban végzett geológus a szigetre érke-
zik, előbb Hanyec Vilkát fogadja fel kísérőül, további expedíciói alkalmával
azonban egy tehetségesen rajzoló, a térképeket ismerő, meglepően felkészült fia-
talembert alkalmaz – Hanyec fiát, Tiko Vilkát.

Az 1908-as Ruszanov-expedíció hajói a Matocskin Sarnál

Egyenrangú társakká váltak. A nyenyec fiatalember az expedíció teljes jogú
tagja lett. Arhangelszkbe visszatérve Ruszanov megmutatta Tiko Vilka rajzait a
helyi kormányzónak, és ismertette vele tervét is, hogy Vilkát Moszkvába vinné
taníttatni. Arhangelszkben képzőművészeti kiállításon mutatták be Tiko Vilka
alkotásait. A kormányzó 600 rubelt adott a moszkvai utazásra, a képeket pedig
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továbbküldte a cárnak. II. Miklós egy ötlövetű vadászpuskát küldött Tiko Vilká-
nak ajándékba.

Tiko Vilka Arhangelszkben 1911-ben

Krokodil Dundee Moszkvában

Több ismert történet is feldolgozza, milyen az, amikor egy „vadember” meg-
ismerkedik a „civilizációval”. A tudományos expedíciók tagjai gyakran rácsodál-
koztak az általuk meglátogatott „primitív emberek” intelligenciájára. Ruszanov
példája nem egyedi: másokkal is előfordult, hogy felfedező útjukon nemcsak bo-
garakat, növényeket, hanem embereket is begyűjtöttek. A már idézett Rasmus-
sen is elvitte két eszkimó útitársát New Yorkba. Lehetne további példákat is
hozni.

Péterfy Gergely napjainkban megjelent regénye, a Kitömött barbár is hasonló
esetet dolgoz fel. Habár Angelo Solimant (eredeti neve: Mmadi Make) nem tu-
dósok hozták Európába, hanem kereskedők, és lakájként kezdte pályafutását, de
kiemelkedő intelligenciája és házassága révén a bécsi elit tagjává tudott lenni.
Angelo Soliman ugyanolyan érdeklődést keltett Bécsben, mint Tiko Vilka
Moszkvában.

Innen a két történet szálai elkanyarodnak: feledve, hogy korábban befogad-
ták, Angelo Solimant halála után idegenként, barbárként kezelték, testét kiprepa-
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rálták és múzeumi tárgyként mutogatták. Nem tudjuk, Tiko Vilkára milyen sors
várt volna, ha több időt tölthet Moszkvában, mint amennyi megadatott neki.
Most egyelőre csak ott tartunk, hogy 1910 őszén megérkezik, és Ruszanov tervei
alapján elkezdődik az oktatása. Egyrészt középiskolai szintre akarják felhozni
általános tudását, másrészt oroszul is tanítják, és ami a legfontosabb: bevezetik a
képzőművészetekbe is. Festő-tanára Vaszilij Perepljotcsikov és Abram Arhipov.
A tanórák után járja a moszkvai utcákat: mindenen csodálkozik, mindent meg
akar ismerni, meg akar érteni. Múzeumokat látogat, koncertekre jár, imádja az
utcákon szaladgáló házakat, vagyis a villamosokat stb.

Nyenyec csum (sátor) Novaja Zemlján, a Kara-tenger partján, 1919-ben

Az élet Novaja Zemlján

1911-ben Tiko Vilka úgy tért vissza Novaja Zemljára, hogy a következő téli
időszakot ismét Moszkvában tölti. Nem így lett. Csak 1929-ben járt ismét a fő-
városban, amikor Mihail Kalinyin államfő fogadta őt.

1912-ben váratlanul meghalt Tiko Vilka unokatestvére. A hagyományoknak
megfelelően az özvegyet neki kellett feleségül vennie, s a hat árvát felnevelnie.
Tehetségével, erejével ezt a feladatot is megoldotta. A természetet, az állatokat
ismerte, élelmet tudott zsákmányolni. Tudását nemcsak apjától, hanem az általa
kísért expedíciók tagjaitól is szerezte. A legpontosabban célzó, legkiválóbb va-
dász lett. Természetesen a cártól kapott puskájával vadászott. Ebben az időben
egy másik tulajdonsága segítségével boldogult: nyílt és barátságos természete ré-
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vén mindenkivel könnyen elfogadtatta magát. Ugyanakkor a többieknél nagyobb
tudása is tiszteletet parancsolt iránta. 1918-tól a pár tucat lakossal rendelkező
Belusja Guba település tanácsának (szovjetjének) elnöke lett, majd 1924–1952
között ő volt egész Novaja Zemlja ura, vagyis a sziget tanácsának elnöke.

Tiko Vilka nagyon hitt a nyenyecek felemelkedésében, és általában az élet
szebbé és jobbá válásában. És hitt a minden szép és jó megvalósítójában, a
Szovjetunióban, és az együttműködő szovjet népekben. Szerencséje, hogy No-
vaja Zemljára nem érkeztek hírek az emberek szemébe hazudott szép eszmék és
a véres valóság ellentmondásáról. Nem kellett hitét elvesztenie.

A Novaja Zemlja-i szovjet tagjai 1935-ben,
középütt az elnök, Tiko Vilka (fehér kapucniban)

Szamojédok vagy nyenyecek? Az orosz történeti források a 11. század óta
szamojédoknak nevezik a nyenyeceket. Később a szamojéd népnév értelmezése
kiterjedt, a tudományban több nép közös elnevezésévé vált. A ma létező négy
szamojéd nép közül a legnagyobb a nyenyec. A szamojéd népnév gyűjtőnév jel-
lege mellett az orosz nyelvben továbbra is megőrizte elsődleges jelentését, ma is
gyakran a nyenyec népnév szinonimájaként használják. Az 1930-as években a
szovjet közigazgatás kiépülésével, a nemzetiségi körzetek és köztársaságok meg-
alakulásával egy időben az adminisztráció előírta, hogy a hivatalos iratokban is a
nyenyecek saját magukra használt elnevezését (tehát a nyenyecet) kell alkalmaz-
ni. A tudományos szakirodalomban korábban a jurák elnevezés volt a gyako-
ribb, de ma már ott is általános a nyenyec népnév használata.
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Egyértelmű volt, hogy Novaja Zemlja tanácselnöke csak Tiko Vilka lehet,
senki más. A visszaemlékezések szerint mindenhez ő értett a legjobban, a várha-
tó időjárást is tőle volt tanácsos megtudakolni. Azt suttogták róla, hogy sámán.
Gyakran benézett az iskolába is, a gyerekeket rajzolni tanította. Nebuló persze
nem sok volt, hiszen a sziget összlakossága általában 200 fő körül mozgott. A
terület azonban nem kicsi. Novaja Zemlja kiterjedése 91 ezer km2, vagyis a szi-
get majdnem akkora, mint Magyarország. Az egy főre eső km2-ek száma tehát
455.

Belusja Guba, Novaja Zemlja „fővárosa”

Az 1930-as években szakszervezeti beutalóval a Kaukázusba is eljutott Tiko
Vilka. Habár korábban Moszkvát is igen meleg helynek tartotta, de a Kaukázus-
ban volt csak igazán meleg! És micsoda színek… Hazatérése után festményei-
nek színvilága is felragyogott.

Tiko Vilka festményei és rajzai

Alekszandr Boriszov, Sztyepan Piszahov és Tiko Vilka voltak az orosz arkti-
kus festészet megalapítói. A három művész közül Tiko Vilka csupán pár hóna-
pig tanult rajzolni és festeni. Képein ez látható is. A naiv művészek csoportjába
tartozik. Az általa megörökített témák általában a naiv művészek témáival roko-
níthatók. A környezetében előforduló hétköznapi eseményeket igyekezett ábrá-
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zolni, ugyanúgy, mint például Vankóné Dudás Juli2 vagy a grúz Niko Piroszma-
ni. Ők azonban ünnepeket is festettek, míg Vilka nem. Az említett két naiv mű-
vész színátmenetek nélkül állított egymás mellé erős kontrasztokat. Vilkára ez
nem volt jellemző.

Tiko Vilkánál a táj nagyobb szerepet kap, mint általában más naiv festőknél.
A művész szerénysége alkotásaiban is tükröződik. Az ember és a többi élőlény
belesimul, szinte elvész a tájban. Jelentéktelenségük nyilvánvaló. Tiko Vilka fest-
ményeit és rajzait a ridegen fenséges környezet uralja.

Amikor Vilka embereket festett, nem tudott túllépni hiányos technikai tudá-
sán. A tájak megörökítésének módján – színkezelésén, festési technikáján –
azonban látszik, hogy néhány alapvető dolgot sikerült annak idején Moszkvában
elsajátítania. Emberábrázolás nélküli tájképei technikailag is nagyszerűek. Hét-
köznapi jeleneteket Tiko Vilka inkább rajzain örökített meg. Rajzolni kevésbé
tudott, mint festeni, ezért rajzain jobban megfigyelhető az a naiv báj, ami az
autodidakta művészek képeire általában jellemző.

Tiko Vilka korai festményei, rajzai jobbára elvesztek vagy lappanganak. Mű-
vészete az 1950-es években bontakozott ki igazán. Nyugdíjba vonulása után
több ideje maradt festeni és rajzolni. Először Novaja Zemlján, majd új otthoná-
ban, Arhangelszkben.

Sarki fény – Tiko Vilka festménye, 1950-es évek

                                               
2 Vankóné Dudás Juli (1919–1984) naiv festőművész, énekes, szülőfaluja, Galgamácsa ha-

gyományainak ápolója.
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Tiko Vilka irodalmi munkássága

Tiko Vilkától már 1910-ben jegyeztek le meséket. Az 1930-as években és a
háború után pedig énekeket is. Életének egyes eseményeit is elénekelte a gyűjtők
számára. Halála után megjelent gyűjteményes kötetében egy-két novella is talál-
ható. Naplóbejegyzései nagyon tárgyszerűek, ridegek és pontosak. Barátaihoz,
családtagjaihoz írt levelei egyszerű szavakkal, tőmondatokban megfogalmazott
mély szeretetről tanúskodnak. Arhangelszki évei alatt a festészet mellett a folk-
lór is érdekelni kezdte. Ebben nagy szerepe volt a festőből nagy szakállú mese-
mondóvá változott öreg barátjának, Sztyepan Piszahovnak. Tiko Vilka irodalmi
munkásságának összefoglalása az Arhangelszki terület szépirodalmával foglalko-
zó honlapon olvasható.3

Lagernojéban – Tiko Vilka rajza, 1950-es évek

Sok nagy durranás

1955 nyarán rengeteg hadihajó érkezett Novaja Zemljára. Kirakták a felszere-
lést, meg hozzá sok katonát, akik azon mód megkezdték egy szupertitkos Poli-
gon építését. A poligon eredeti geometriai jelentése: sokszög. A szovjet-orosz
katonai zsargonban azonban így nevezik a katonai bázisokat, kísérleti terepeket
és lőtereket.

                                               
3 http://writers.aonb.ru/vyilka-i.k.html
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A moszkvai hatalmasságok úgy döntöttek, hogy Novaja Zemlján atomot fog-
nak robbantani. Torpedókat a víz alatt, bombákat a föld alatt és a föld fölött, va-
gyis a levegőben. Novaja Zemlja még mindig csak 290 főnyi lakosságát a kisebb
tanyákról összegyűjtötték egy újonnan épített településre, Lagernojéba, a Novaja
Zemlja déli és északi szigetét elválasztó Matocskin Sar nevű tengerszoros köze-
lébe. Mindenkit és mindent helikopterrel szállítottak át. A feleslegessé vált ku-
tyákat lelőtték. És megkezdődtek a légköri robbantások…

A lakóhely azonban csupán ideiglenes volt. 1956-ban már javában készülőd-
tek egy 25 megatonnás atombomba felrobbantására, 55 kilométerre Lagernojé-
tól.

1961-ben robbantottak egy még nagyobbat, egy 58 megatonnásat is. Közben
pedig több kisebbet. 1963-ban nemzetközi egyezmény tiltotta be a légköri, a
földfelszíni és a víz alatti atomrobbantásokat. Addig 87 ilyet hajtottak végre.
1990-ig pedig még 42 föld alattit. Utána atomtemetőt csináltak Novaja Zemlja
északi szigetének öbleiből.

Az egykori nyenyec halászok-vadászok visszatérésére semmi remény nincs.
Az atomkísérleti telep laboratóriumai tovább működnek. A telep repülőterén
pedig az 1990-es évek után ismét vadászbombázók (Mig-31-esek) állomásoznak.
A globális felmelegedés miatt az északi területek stratégiai jelentősége növekszik.
Novaja Zemlja Rogacsevo nevű településén 2000 főnyi lakosság él: katonák,
mérnökök, technikusok.

A Nyehvatovo-tónál – Tiko Vilka festménye, 1950-es évek
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Az élet Arhangelszkben

A hatalmas bomba tervezett felrobbantása miatt 1956-ban döntöttek Novaja
Zemlja összes halász-vadász családjának áttelepítéséről Arhangelszkbe. Ott
azonban más élet volt: a százezres város utcáin nem lehetett sarki rókára, rén-
szarvasra, jegesmedvére lövöldözni. A sziklákon nem költöttek búvármadarak,
mivel sziklák sem voltak, a vízben nagy teherhajók forgolódtak, fókák és delfi-
nek még véletlenül sem úszkáltak arra. Ezután minden másképp lett. Tiko Vilka
jámbor természetével ezt is tudomásul vette. Bízott a Szovjetunióban, bízott az
emberekben, hogy szépet és jót akarnak, és az a jó már nagyon közeledik.

A Novaja Zemljáról kitelepített lakosságot a számukra épített faházakban he-
lyezték el. Új lakóhelyén Tiko Vilka festegetett, múzeumba járt, és ha meghívták,
előadásokat tartott. A város legendás személyisége lett. Délutáni sétáin tisztelet-
tel köszöntötték, összesúgtak mögötte: itt megy Tiko Vilka. Általában egyedül
sétált, néha pedig régi barátjával, Sztyepan Piszahovval. Volt miről beszélget-
niük. Egyébként Piszahovot is mindenki ismerte a városban.

Arhangelszk három leghíresebb embere 1958-ban:
Sztyepan Piszahov, Jevgenyij Kokovin és Tiko Vilka

Tiko Vilka mintha most is ott sétálna Arhangelszk utcáin… 1982-ben nagyjá-
tékfilm készült életéről, 2009-ben Alekszej Szuhanovszkij megírta életrajzát.

Tiko Vilka 74 éves korában, 1960 szeptemberében hunyt el. Daganatos be-
tegségben. Két fia is korán meghalt. Talán még az első robbantás előtt ki kellett
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volna Novaja Zemljáról mindenkit telepíteni… Egyáltalán, minek kellett ott
robbantgatni?

Irodalom

Ivasivka Sarolta 2006: „A Sarkvidék egzotikus virága”: százhúsz éve született
Tiko Vilka. Finnugor Világ 11/2: 9.

Kazakov, Jurij 1977: Északi napló. Világjárók 116. Budapest. (Jurij Kazakov volt
az egyik forgatókönyvírója a Tiko Vilka életéről készült filmnek.)

Rasmussen, Knud 1965: Thulei utazás. Kutyaszánon az eszkimók földjén. Világjárók
42. Budapest.

Szuhanovszkij, A. [Сухановский, A.] 2009: Тыко Вылка. Сын Полярной звезды
Архангелск.

(2014. augusztus 15.)
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Nagy Sándor és a finnugorok (meg a szamojédok)

Kiket zárt fal mögé Nagy Sándor? Honnan került ez a meseszerű leírás a
Sándor-regénybe? Góg és Magóg népe finnugor volt? Esetleg szamojéd?

A telefonkönyvet föllapozva igen sok Nagy Sándort találunk. Ugyanígy az
Interneten: a Wikipédia egyértelműsítő lapja 27 darab híres Nagy Sándort nevez
meg. Minket most csakis a Legnagyobb Sándor, III. Alexandrosz makedón ural-
kodó érdekel közülük. Természetesen a finnugor vonatkozások miatt.

Nagy Sándor és III. Dareiosz az isszoszi csatában (pompeji mozaik)

A diadalmas hódító

III. Alexandrosz i. e. 336 – i. e. 323 között uralkodott. Nagyobb hadvezér
volt Napóleonnál, de talán még honfoglaló Árpád apánknál is. Már születésekor
(i. e. 356. július 20/21.) eldőlt, hogy nagy ember lesz belőle, mivel apja, II. Phi-
lipposz is az volt – Makedónia királya. Apja Héraklésztól, anyja, Olümpiasz pe-
dig egyenesen Zeusztól vezette le a családfáját. A kicsiny Sándor igen jó nevelést
kapott: egyaránt beavatták a tudomány, az uralkodás és a hadművészet titkaiba.
Magántanárt is fogadtak mellé, bizonyos Arisztotelészt.

Apja segítőjeként részt vett a görög egység megteremtésében, a görög város-
államok és a környező területek hódoltatásában. II. Philipposz fölfedezte, hogy
a görögöket csak egy Perzsia elleni hadjárat foghatja egységbe. Kiadta tehát a jel-
szót, bosszuljuk meg Xerxész másfél évszázaddal korábbi támadását! Noha Xer-
xész ellen a görögök győztek, nem úgy, mint mi a két világháborúban, mégis a
bosszú stupid ideájával föl lehetett heccelni az embereket, és i. e. 337-ben el-
küldték a perzsáknak a hadüzenetet. A következő évben, egy merénylő közben-
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járásának köszönhetően a 20 éves Sándor megörökölte a trónt és a perzsa hábo-
rút. Isteni származásának tudatában kezdett uralkodni és háborúzni.

A halhatatlan uralkodó tetteit többen följegyezték, sajnos azonban ezen írá-
sok jelentős része megsemmisült. Fönnmaradtak azonban olyan életrajzok, ame-
lyek még fölhasználták ezeket az elsődleges forrásokat. Az i. sz. 1–2. században
alkotott Plutarkhosz, Quintus Curtius Rufus és Flavius Arrianus műveiből rész-
letesen ismerjük Nagy Sándor uralkodásának és hadjáratainak (a kettő lényegé-
ben ugyanaz) fordulatait. Sőt, még életének azon eseményeiről is tudunk, ame-
lyek meg sem történtek. Hihetetlen kalandjairól, a személyéhez fűződő legen-
dákról a Sándor-regényben olvashatunk.

Nagy Sándor hadjáratai

A hadjáratok fenti térképére pillantva látható, hogy a makedón sereg még a
sztyeppövezet déli határát sem érte el, nemhogy behatolt volna a finnugorok
által lakott erdőbe és az északi szamojédok által lakott tundrára. Hogy kerül ak-
kor a finnugor csizma a Nagy Sándor életét és tetteit tárgyaló írásunkba? A Sán-
dor-regény miatt.

A Sándor-regény

III. Alexandrosz rendkívüli tetteiről már életében legendákat meséltek. Isteni
lényéhez képest meglepően korai halála után a legendák gyártása tovább folyta-
tódott. Az i. sz. 1. században fiktív levelek formájában dolgozták föl életét. A 2–
3. század fordulóján Alexandriában (vagyis az általa alapított számtalan város
egyikében) a legendák és hiteles életrajzok összeötvözésével megszületett a Sán-
dor-regény. A három könyvből álló mű szerzőjeként hol Aiszóposzt, hol Kal-
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liszthenészt nevezték meg a különböző kéziratok. Így aztán emlegetik pszeudo-
kalliszthenészi Nagy Sándor-regénynek is.

A Sándor-regény hihetetlenül népszerű lett. A kézirat másolói, szerkesztői
folyamatosan alakították, mind újabb, egyre fantasztikusabb epizódokkal egészí-
tették ki. Ettől aztán a regény népszerűsége tovább nőtt. Volt abban minden: ál-
ruhás kaland Dareiosz palotájában, találkozás az amazónokkal, föld alatti és égi
utazás stb.

A Sándor-regény görög változatait az ábécé betűivel jelölik: α, β, γ, δ, ε. Első
latin fordítása a 3–4. század fordulóján készült. A 16. században már 24 nyelven,
több mint 80 változatban volt ismert. Európa nyugati felében a δ-változat és an-
nak leszármazottai terjedtek el. A regény talán már a 13. században eljutott Ma-
gyarországra. Délszláv változata (a spoletói Quilichinus latin nyelvű verses fel-
dolgozása) termékenyítőleg hatott a középkori magyar irodalomra. Heltai Gás-
pár (1510?–1574?) is ezt használta.

A görög zarándoklatokról hazatérő orosz szerzetesek, főpapok a β-változatot
hozták magukkal. Ez körükben általánosan ismertté vált. Ennek következtében
több utalást találunk rá a szerzetesek által írt évkönyvekben, sőt a Sándor-re-
gényt világkrónikáikba is átültették, megfogalmazván saját változatukat. És itt
érkeztünk el a szamojédekhez (és a finnugorokhoz).

A hegybe zárt emberek

Az orosz őskrónika (Повесть временных лет; Régmúlt idők elbeszélése)
írójának ezt mesélte egy novgorodi ismerőse, Gyurjata Rogovics:

„A 6604. (1096.) évben. … Elküldtem a szolgámat Pecsorába… És elment a
szolgám hozzájuk, onnan pedig a jugorok földjére ment. A jugorok olyan emberek,
akiknek nyelve érthetetlen, és a szamojédokkal szomszédosak az északi országok-
ban. Egy jugor azt mondta a szolgámnak: »Nagy csodára bukkantunk… hegyek
vannak, tengerparti kiszögellésben végződnek, magasságuk az égig ér, és azokban a
hegyekben nagy kiabálás és beszéd van … és abba a hegybe egy kicsi ablakot vág-
tak, és onnan beszélnek, de a nyelvüket nem lehet megérteni…«”

A krónikaíró szerzetes rögtön tudta, mit hallott: „Én pedig azt mondtam Gyur-
jatának: »Ezek a Nagy Sándor makedón uralkodó által bezárt emberek…«.”

Pár száz évvel később pedig a 16. századi orosz–tatár háborúkat megörökítő
Kazanyi história [Казанская история] szerzője ezt írta:

„És minden országban hatalmas és legyőzhetetlen cárnak nevezték [Rettegett
Ivánt], és hallván, hogy még él, a pogány népek féltek háborúval támadni Ruszra,
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mint a nyershúsevők, a szamojédok, akiket Alexander makedón király a magas
hegyek mögé zárt közvetlenül a Vörös-tenger szélén.” 1

A fenti idézetekből látszik, hogy mindkét krónikaíró ismerte a Sándor-re-
gényt. Az őskrónika szerzője összekapcsolta Nagy Sándor legendás tettét a
hegybe zárt emberekről szóló, finnugor (azon belül jugor, tehát obi-ugor) ere-
detű legendával. A későbbi szerző feltehetőleg olvasta az őskrónikát, ellenben
kicsit járatlan volt a földrajzban, illetve fogalma sem volt arról, hol élnek a sza-
mojédok.

Az Északi Urál 1500 méteres csúcsai

Nagy Sándor falat épít

Na de, kiket és hová zárt be III. Alexandrosz?
A könyvtárak nyári zárva tartása miatt csak a Sándor-regény kezünk közelé-

ben lévő szír változatát tudjuk idézni. A történet továbbcsalogat minket a rejté-
lyek dzsungelébe, mivel szerepel benne Góg és Magóg népe, amely ebben a vál-
tozatban a hun nép. Nagy Sándornak őket kellett bezárni:

„[A hunok] cserzett bőröket viselnek, nyers húst esznek, mindabból, ami nekik
megdöglik; ember- és állatvért isznak. … Sebesebbek a szél fúvásánál … mert va-
rázslók ők, s az ég és föld között rohannak. Szekereik, kardjaik, lándzsáik félel-
mes villámok gyanánt villognak.”

                                               
1 Mindkét szöveget lásd a Jürkák, tormák, merják című, a kötetben már idézett szöveggyűjte-

ményben.
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Hát igen… A dicső elődök! Igyunk mi is több vért, s régi dicsőségünk legott
felbukkan az éji homályból… Mit lehet tenni az ilyen barbár fenevadak ellen?
Amit Nagy Sándor:

„Háromezer vasmunkás kovácsot és háromezer rézműves embert hozatott; ezek re-
zet és vasat öntöttek össze s összegyúrták, ahogy az ember agyagot szokott csinálni;
elhozták és kaput csináltak (belőle). Egyik hegytől a másik hegyig küszöböt csinál-
tatott; tizenkét könyök volt a hossza; a hegy szikláiba verette bele, rézbe és vasba
foglalta… azután a sziklákba vasszegeket csináltatott és tizenkét fokkal bíró vas-
kulcsot kovácsoltatott és rézlakatot forgattatott rá” (Kmoskó 2004: 72–81).

Nagy munka lehetett, de talán annyi ideig mégsem tartott, mint a Margithíd
felújítása.

Góg és Magóg népe

A Góg és Magóg népéhez kapcsolódó hiedelmek a keresztény és a muszlim
hagyományban is szerepelnek. Az Ószövetségben Góg az ismeretlen kisázsiai
népek királya, Magóg pedig nem ember, hanem a Góg uralma alá tartozó terület
neve. A János Jelenésekben Góg mellett Magóg is félelmetes királyként jelenik
meg (20.7–10). Ők a gonosz lelkekkel együttműködve el akarják pusztítani Isten
népét. Ám jön az Armageddon (ami itt az a hely, ahol minden gonosz vereséget
szenved).

Góg és Magóg népét először a szkítákkal azonosították, majd ahogy megis-
merték a keleti világot, az alánokat, a hunokat, a kazárokat vélték e két rettegett
király rettegett népének. A 10. században még északabbra költöztették őket, a
finnugorok közé vagy azokon is túl (a szamojédek közé). Ez a változás két szá-
lon futott egyszerre: a már idézett orosz hagyományban a finnugor legendával
történt összekapcsolás miatt ment végbe, a muszlim geográfiában pedig a keres-
kedők és utazók által hozott legendák szövegbe foglalása során.

Ibn Fadlán arab diplomata 922–923 között a bagdadi kalifa követségében járt
a volgai bulgároknál. Az Atil (Volga) folyóban úszó hatalmas termetű, különös
ember legendájának leírása közben említi a wíszúi embereket, akik finnugorok,
népnevük a középkori orosz vesz (весь) népnévvel azonos (ebből származik a
vepsze népnév). A volgai bulgárok e különös emberről tudakozódván, levelet
írtak a wíszúiaknak (vajh milyen nyelven s milyen betűkkel?), hogy mit tudnak
róla.

Ezt a választ kapták:
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„Ők visszaírtak nekem, s tudatták velem, hogy ez az ember Ja’dzsúdzs és
Ma’dzsúdzs [= Góg és Magóg] népéhez tartozik, akik tőlünk három hónapnyi tá-
volságra vannak. … Allah – dicsértessék és magasztaltassék – minden nap kihoz
nekik a tengerből egy halat. Ki-ki akkor közülük odamegy, késsel a kezében és le-
vág belőle annyit, amennyi neki és családjának elegendő. … Ha annyit vesznek el,
amennyire szükségük van, akkor a hal megfordul, és a tengerbe veti magát. …
Köztünk és köztük egyik oldalról ott van a tenger, a többi oldalról pedig a hegyek
veszik őket körül, és egy fal választja el őket a kaputól, amelyen ki szoktak jönni”
(Ibn Fadlán 2007: 69–71).

Az idézetből kiolvasható, hogy a muszlim tudósok hallottak Nagy Sándor fa-
láról. (Sőt, nemcsak hallottak, olvastak is. Ugyanis a Koránban is benne van –
18: 93–97.)

A wíszúiak válaszából idéztük a nagy halról szóló történetet is, hogy lássuk,
ebben a történetben Góg és Magóg népe valami északi társaság lehetett, amely
időnként az öngyilkos bálnák és delfinek révén jutott nagy mennyiségű élelem-
hez. E népet a szakirodalomban szokták skandinávnak is gondolni (pl. Zeki Va-
lidi Togan, Ibn Fadlán úti jelentésének első publikálója), de inkább szamojédok
lehettek, mivel más muszlim szerzők (pl. a Magyarországon is járt Abu Hámid
al-Garnáti, 1080?–1169/70) is az észak felől prémeket importáló volgai bulgá-
roktól hallottak róluk, s a partra vetődő nagy halról.

Ja’dzsúdzs és Ma’dzsúdzs népéről, amelyet Nagy Sándor fal mögé zárt, sok
muszlim szerző írt. A történet annyira ismert volt az arab világban, hogy egyszer
egy bizonyos Szallám nevű tolmács el is indult, hogy megkeresse a falat. Mesés
utazását az egyik első muszlim geográfus, Ibn Khordadbeh (820 k.–912) írta le
(avagy Szallám tolmácsot és kalandjait ő találta ki, erről még vitatkoznak az ara-
bisták).

Az egészet a finnugorok találták ki?

Összefoglalva az eddigieket:
– A Sándor-regény szerint III. Alexandrosz makedón uralkodó fal mögé zárta

Góg és Magóg barbár népét.
– Ezt a népet az orosz őskrónika írója egy obi-ugoroktól hallott fantasztikus tör-

ténet alapján a szamojédokkal azonosította.
– Góg és Magóg népét a 10. századtól kezdve a muszlim geográfusok és útleírók

egy északi néppel azonosították. Erről a népről a volgai bulgároktól hallottak.
Ibn Fadlán azt is leírja, hogy az információk finnugor (wíszú) közvetítéssel ér-
keztek.
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A fentiek ismeretében A. P. Kovalevszkij (1895–1969) úgy vélte, hogy a fal
mögé zárt emberek legendája finnugor eredetű. A hegybe zárt szamojédokról
szóló finnugor történet nyilván a kereskedők közvetítésével vált ismertté a
mediterrán világban, így került be a Sándor-regénybe (Kovalevszkij 1956: 58–
59). Ez elképzelhető, habár nem bizonyítható. Az elmélet legnagyobb gyengéje,
hogy a Sándor-regény jóval korábbi, mint a fal mögé zárt emberek és a szamojé-
dok közötti kapcsolat felbukkanása az irodalomban. Nem tudjuk bizonyítani,
hogy az eredeti történet már a Sándor-regény keletkezése előtt ismert lett volna
a finnugor népek körében.

Irodalom

Ibn Fadlán 2007: Beszámoló a volgai bolgárok földjén tett utazásáról. Ford., jegyz.,
utószó Simon Róbert. Budapest.

Kmoskó Mihály 2004: Szír írók a steppe népeiről. Szerk. Felföldi Szabolcs. Buda-
pest.

Kovalevszkij, A. P. [Ковалевский, А. П.] 1956: Книга Ахмеда Ибн Фадлана о
его путешествии на Волгу в. 921–922. Харков.

(2011. augusztus 5.)
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Hollywood és a finnugor mesék,
avagy miről maradt le Antonio Banderas?

A 13. harcos című Fantasy film forgatókönyve Ibn Fadlán arab diplomata úti
jelentésének felhasználásával készült. Az 1100 éve írt eredeti szövegben még
szerepeltek a finnugorok, a filmből azonban kimaradtak. Mit látott-hallott Ibn
Fadlán, és miről maradt le az őt megformáló Antonio Banderas? Mese a vízi
szörnyről és az egyszarvúról.

Az öldöklő filmek kedvelői nagyra becsülik A 13. harcost. Az 1999-ben be-
mutatott műalkotást egykor beharangozó-reklámozó rövid ismertetők most is
olvashatók az interneten. A különböző leírások közt tallózva azt is megtudhat-
juk, hogy a film nehezen készült el, mivel az előnézőknek nem tetszett, és ezért
egyes jeleneteit újraforgatták. Emiatt a 85 millió dollárra tervezett költségvetés
picit megnőtt: 160 millióra. A film vetítése alig több mint 60 milliós bevételt ho-
zott (Andy Vajnának sem sikerülhet minden). Talán azóta a DVD-forgalmazás
és az egyéb jogok eladása csökkentett valamit a buktán.

A 13. harcos cselekménye röviden a filmdroid.blog.hu szerint: Ahmed Ibn
Fahdlan Ibn Al Abbas Ibn Rashid Ibn Hamad (Antonio Banderas) kénytelen
elhagyni Bagdadot, ugyanis az egyik nagyúr feleségét félti tőle, és a szultánhoz
fordul, aki úgy dönt, hogy a megvádolt férfinak nagykövetként kell tevegelnie
kísérőjével, Melhizédekkel (Omar Sharif). Útjuk során összefutnak a vi-
kingekkel, akik épp szeretett királyukat temetik (vagyis égetik), majd hírt kapnak
arról, hogy rejtélyes és félelmetes alakok gyilkolják halomra a hazájukban élő
embereket. Betotyog egy vén banya, akinek jóslata szerint 13 harcos tudja csak
megállítani a veszélyt, és helyet kell kapnia a csapatban egy olyan embernek is,
aki nem viking. Így hát Ibn Fadlánnak a rettenthetetlen osztaggal kell tartania,
hogy közös erővel gyűrjék le a veszedelmet.

Ebből a történetből annyi igaz, hogy a 10. századi Bagdadban élt egy Ibn
Fadlán nevű ember, akit a kalifa messzi útra indított. Útközben tényleg találkoz-
tak vikingekkel.

Ki volt Ibn Fadlán és merre járt?

A véletlenek különös együttállása folytán lehet valaki egyszerre filmrajongó
és finnugrista is. Elismerjük, elég ritka eset, de ha már megtörtént, az illetőben
összekapcsolódnak a dolgok: hoppá, a főszereplő Antonio Banderas karakteré-
nek neve: Ibn Fadlán. Ő lenne az az Ibn Fadlán, aki a volgai bolgároknál járván
hallott a wíszúkról, a bolgárok finnugor szomszédairól? Igen, ő az.
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Nyikolaj Rerih: Látogatók a tengeren túlról (1901)

Ibn Fadlán életéről nagyon keveset tudunk. Történetírói, geográfusi tevé-
kenységet nem folytatott. Az általa írt egyetlen dokumentum hiányosan fennma-
radt úti jelentése. 921-ben indult el Bagdadból a volgai bolgárokhoz, al-Muqtadir
kalifa (uralk. 908–932) megbízásából. A bagdadi diplomatákat Almiš volgai bol-
gár fejedelem hívta meg. A bolgár uralkodó és környezete muszlim hitre tért, de
a vallás tanaiban, rendszerében járatlan révén, előimádkozókat és vallástanítókat
kért a bagdadi kalifától. A gazdag ajándékokkal útra kelt követség Khorezm és a
kazak sztyepp érintésével érkezett meg a Volga–Káma-vidéken élő volgai bolgá-
rokhoz, és valószínűleg ugyanezen az útvonalon 923-ban szerencsésen haza is
tért.

A küldöttséget egy Szawszan ar-Rasszí nevű ember vezette, Ibn Fadlán talán
az ő titkára lehetett. Útleírása az egyszerű Riszála (’úti jelentés, úti beszámoló’)
címet viseli. A szerző az utazás során meglátogatott népek − ogúzok, besenyők,
baskírok − mellett írt a kazárokról is. Természetesen legrészletesebben a volgai
bolgárokról szólt. A bagdadi küldöttség találkozott egy viking (varég/normann/
rúsz) csapattal is.

Ibn Fadlán művében keverednek a mesés történetek a vaskosan reális való-
sággal. A csodás jelenségekről, élőlényekről szóló történetek előtt azonban a
szerző mindig jelzi, hogy azokat másoktól hallotta.
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A Riszála kéziratai egy kivételével sajnos megsemmisültek. A mű egyes rész-
leteit egy 13. századi geográfus, Jáqút őrizte meg földrajzi szótára néhány szó-
cikkében. A nemzetközi orientalista világ nagy szenzációja volt, amikor 1923-
ban, az iráni Mašhad városában előkerült a Riszála egyik kézirata. Sajnos ennek
is hiányzik a vége, a visszaút leírása, de a Jáqút által kivonatolt részek végre
eredetiben voltak olvashatók.

A kéziratra Ahmet Zaki Validov (1890–1970), egy baskír tanító fia bukkant
rá. A bolsevik rendszer ellenségeként emigrálni kényszerült Oroszországból, s
menekülése közben bukkant az értékes kéziratra, amelyet Zeki Velidi Togan
néven publikált 1939-ben, Lipcsében.

Ibn Fadlán leírása egy viking vezér temetéséről (hely hiányában erősen rövi-
dítve):

„Elmondták nekem (már korábban), hogy miképpen járnak el a főnökeikkel, ha
azok meghalnak… Engem hajtott a kíváncsiság, hogy közelebbről megismerjem
ezt… Amikor tehát meghal egy főnökük, akkor a családja így szól a rabszolgalá-
nyaihoz és rabszolgáihoz: „Ki fog meghalni közületek vele?” „Én”, válaszolja vala-
melyikük. Ha ezt a szót kimondta, akkor ez már kötelező ránézve…
Amikor eljött a nap, amikor elhamvasztják a halottat a rabszolgalánnyal együtt,
megjelentem én is a hajónál… Látni lehetett, hogy azt már kivontatták a partra…
Fogtak ezután két lovat, s megfuttatták azokat, amíg izzadság nem borította őket,
aztán kardjukkal darabokra vágták, s húsukat a hajóra dobták. Ezután két tehe-
net hoztak, amelyeket ugyancsak darabokra vágtak, s a hajóra dobtak. Majd hoz-
tak egy kakast és egy tyúkot, levágták őket, s ugyanoda hajították.
Közben a rabszolgalány, aki fel akarta áldozni magát, jött-ment, és minden egyes
pavilonba belépett, ahol annak gazdája közösült vele…
[Ekkor] a rabszolgalányt odavitték valamihez, amit az ajtófélfához hasonlóra ké-
szítettek. Belehelyezte a lábát a férfiak tenyerébe, (azok fölemelték a levegőbe)…
Mondott néhány szót, majd leengedték őt…
Én megkérdeztem a tolmácstól a lány cselekedetének (az értelmét). Ő így felelt ne-
kem: „Amikor első alkalommal felemelték őt, így szólt: (»Íme, látom apámat és
anyámat«). Másodszorra azt mondta: »Íme (látom) minden halott rokonomat ülve.«
Harmadik alkalommal pedig azt mondta: »Íme, látom az uramat, a Paradicsom-
ban ülve. A Paradicsom szép és zöldellő…«”
Odafektették aztán [a lányt] az ura oldalára. Ketten a lábát, ketten pedig a kezét
ragadták meg. A halál angyalának nevezett öregasszony ekkor egy kétfelé elágazó
kötelet kötött a nyakába, s (a két végét) odaadta a két férfinak, hogy húzzák azt
meg. Aztán a lányhoz lépett, kezében széles pengéjű tőrrel, amit a bordái közé me-
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rített, hol ide, hol oda, miközben a férfiak fojtogatták őt a kötéllel, amíg csak meg
nem halt” (Ibn Fadlán 2007: 90–96).

A 13. harcos 1 óra 42 perc hosszú. Az első 15 percben villámgyorsan elmesé-
lik, hogy Ibn Fadlán egy nőügyből kifolyólag indult diplomáciai küldetésére,
majd következik a halotti szertartás bemutatása, vagyis a lány megölése, mely
után a halál angyala még gyorsan megjósolja, hogy Ibn Fadlánnak a vikingekkel
kell mennie. A film maradék 87 percében folyik a vér.

Az 1100 éve írt eredeti úti jelentésből szó szerint elhangzik a lány három lá-
tomása és a halotti tor közben a naturális jelenetek kedvelőinek bemutatják a vi-
kingek higiéniai szokásait, úgy, ahogy azt Ibn Fadlán leírta:

„…minden reggel megjelenik a rabszolgalány, aki egy nagy tálat hoz vízzel. Oda-
nyújtja azt urának, aki megmossa benne a kezét, az arcát… Aztán kifújja az or-
rát, beleköp a tálba és (ami piszkos dolgot csak lehet, azt mind beleteszi) ebbe a
vízbe. … A rabszolgalány pedig így adja tovább a tálat egyiknek a másik után…
Azok pedig mindannyian kifújják az orrukat és beleköpnek, s így mossák meg az
arcukat és a hajukat benne” (Ibn Fadlán 2007: 87–88).

A 13. harcos Michael Crichton 1976-ban megjelent Eaters of the Dead [Hulla-
zabálók] című könyvén alapul. Ibn Fadlán története csak a cselekmény expozí-
ciójául szolgál, a továbbiakban az események a Beowulf-legenda fonalát követik.
Az ifjú viking harcos, Beowulf történetét elbeszélő költeményt ismeretlen szer-
zője valamikor a 8–11. század táján írta. Persze a regényíró Crichton ezt a művet
is nagyon lazán kezeli. Csak néhány motívumot vesz át belőle. A regény filmvál-
tozatában két fő motívum vezethető vissza a Beowulfra: a gonosz ellenség meg
is eszi áldozatait, a végső küzdelem pedig egy barlangban játszódik. Szerepel
még a filmben egy apró átvétel a Beowulfból: a 13 harcos maradéka (köztük Ibn
Fadlán is) egy éjjelen alvást színlelve várja az ellenség támadását.

Ibn Fadlán és a finnugor mesék – no meg Antonio Banderas

Nyilvánvaló, hogy ha a film forgatókönyvírói a Crichton-regény helyett Ibn
Fadlán úti jelentésének finnugor vonulataira építik a cselekményt, nagyobb si-
kert érhettek volna el: 20 millió finnugor ember rohant volna a mozikba, hogy
megnézze a filmet, aztán ismét és ismét, mert nem lett volna elég csak egyszer
látni…

Drámai események bőven történtek Ibn Fadlán és társai (3000 ló és 5000
ember!, lásd Ibn Fadlán 2007: 35) diplomáciai expedíciója során. Izgulhattunk
volna Antonio Banderasért (kivégzik vagy sem?) akkor, amikor a volgai bulgár
fejedelem megtudta, hogy a bagdadi kalifa által levélben beígért pénzadományt a



HOLLYWOOD ÉS A FINNUGOR MESÉK

271

küldöttség nem vitte magával (Ibn Fadlán 2007: 50–52). De ez a jelenet sem
szerepelt a filmben.

Na és, amiket Ibn Fadlán a bulgár uralkodótól hallott! Például a vízi szörny-
ről:

„Egy nap váratlanul fölkeresett engem egy csapat kereskedő, és azt mondták: »Ó,
király, egy olyan ember úszik a víz felszínén, aki, ha hozzánk közelálló néphez
tartozik, akkor nincs maradásunk ezen a vidéken, és nem marad más hátra, mint
kivándorolni.« Én pedig kilovagoltam velük együtt, amíg a folyóhoz nem értem, ahol
szembetalálkoztam az emberrel. Az én könyököm szerint (a hossza) tizenkét kö-
nyök volt. A feje akkora volt, mint a lehető legnagyobb üst, az orra pedig egy aras-
znál is hosszabb volt. Két nagy szeme volt és mindegyik ujja hosszabb volt egy
arasznál. Megrémített ennek az embernek a megjelenése, s ugyanolyan rémület fogott
el, mint a többieket. Mi beszélni kezdtünk hozzá, ám ő egy szót sem nem szólt
hozzánk, csak nézett bennünket. Elvittem őt a székhelyemre, és írtam a wíszúi em-
bereknek, akik három hónapra laknak tőlünk, és felvilágosítást kértem tőlük fe-
lőle. Ők visszaírtak nekem, s tudatták velem, hogy ez az ember a Ja’dzsúdzs és
Ma’dzsúdzs [= Góg és Magóg] népéhez tartozik, akik tőlünk három hónapnyi tá-
volságra vannak. Ők meztelenek. A tenger választ el bennünket, s ők annak a
másik partján élnek. Úgy közösülnek egymással, mint a barmok. Allah – dicsér-
tessék és magasztaltassék – minden nap kihoz nekik a tengerből egy halat. Ki-ki
akkor közülük odamegy, késsel a kezében, és levág belőle annyit, amennyi neki és a
családjának elegendő. Ha többet vesz el, mint a szükséglete, akkor a gyomra meg-
fájdul, s ugyanígy a családjának is gyomorpanaszai vannak. Előfordul, hogy meg-
hal, s vele együtt a családja is, ahányan csak vannak. Ha annyit vesznek el,
amennyire szükségük van, akkor a hal megfordul, és a tengerbe veti magát. Ők
pedig minden nap így élnek” (Ibn Fadlán 2007: 68–71).

A történetben szereplő wíszú nép neve az orosz évkönyvekben olvasható
vesz népnévvel azonos. Ebből származik a vepsze népnév. A vepszék ma már
csak kb. 6 ezren vannak, nyelvük a balti finn nyelvek csoportjába tartozik. A
muszlim geográfusoknál szereplő wíszú nép azonban nem a vepszékkel lehetett
azonos, hanem inkább a felső-kámai permi finnugorokkal, a komi-permjákok
elődeivel. Amit pedig Ibn Fadlán Ja’dzsúdzs és Ma’dzsúdzs népéről írt, az más
arab és perzsa szerzőnél a sötétség országának lakóival, illetve a jugorokkal (vagyis
az obi-ugorokkal) kapcsolatban olvasható. A történet valóságtartalma kettős: a
volgai bulgároknál az Atil (Volga) folyóban felbukkant nagy hal egy viza lehetett,
a wíszúk levelében leírt másik halas történet pedig az Északi-Jeges-tengerből
olykor partra vetődő öngyilkos bálnák vagy delfinek történetét örökíti meg.
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Micsoda sztori lehetett volna ebből is: Banderas késsel a szájában a víz alá
merül, hogy megküzdjön az Atil folyó vízi szörnyetegével! És a vér csak folyik,
csak folyik…

Ibn Fadlán hallott az egyszarvúról is:

„…egy olyan állat található ott, amely kisebb a tevénél, ám nagyobb a bikánál. A
feje a tevéé, a farka pedig a bikáé, a teste az öszvéré, a patája hasonlít a bika hasí-
tott körméhez. A feje közepén pedig egy testes, kerek szarv van, amely fölfelé halad-
va egyre keskenyebbé válik, amíg olyan nem lesz, mint a lándzsahegy. Egyeseknek
a hossza öttől három könyök, másoké ennél több vagy kevesebb. A különlegesen
zöld (khalandzs) fák levelét legeli. Ha meglát egy lovast, akkor ráront, s az még
akkor is csak üggyel-bajjal menekszik meg tőle, ha egy jó paripa van alatta. Ha
utoléri, akkor a szarvával megragadja a lova hátán, majd fölhajítja a levegőbe, el-
kapja őt a szarvával, és így folytatja egészen addig, amíg megöli őt. A lóban azon-
ban nem tesz kárt semmi szín alatt. (A helyiek) nyomon követik őt a steppén és az
erdőkben, amíg meg nem ölik. Ez úgy történik, hogy felmásznak a magas fákra,
amelyek között él. E célból számos íjász gyűl össze mérgezett nyilakkal, s amikor
az állat közöttük van, akkor kilövik rá a nyilaikat, s így súlyosan megsebesítik és
megölik őt” (Ibn Fadlán 2007: 76–77).

Az egyszarvú János Zsigmond (II. János) magyar király címerében
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Ibn Fadlán úti jelentésének orosz fordítója, A. P. Kovalevszkij úgy vélte,
hogy az egyszarvú története finnugor/szamojéd környezetből származik: a gyak-
ran talált mamutagyarak köré fonódhattak legendás történetek a homlokán szar-
vat viselő állatról (Kovalevszkij 1956: 62–65). Ez elképzelhető, mivel az obi-
ugoroknak és a nyenyeceknek saját szavuk van a mamutra (hanti: wes, lásd Stei-
nitz 1991: 1631–1632). Mamutagyarakat napjainkban is tonnaszámra találnak
Oroszországban. Az európai kultúrkörben más elképzelés élt az egyszarvúról,
általában ló alakjában ábrázolták.

A történetnek lehet, hogy van egy másik finnugor vonatkozása is: az egyszar-
vú vadászatának Ibn Fadlán-féle leírása nagyon hasonlít arra, ahogyan Hérodo-
tosz másfél ezer évvel korábban leírta a jürkák vadászatát (a jürka népnév talán a
jugorral lehet azonos):

„A vadász felmászik egy fára – mert sűrűn borítják fák a vidéket – és onnan fi-
gyel. Mindegyiknek ott van készenlétben a lova, amelyet megtanított hason feküdni,
hogy alacsonynak látsszék, továbbá a kutyája. Ha a vadász megpillantja a fáról a
vadat, nyilával rálő, lemászik a fáról, a lovára pattan, és üldözőbe veszi, nyomában
a kutyájával” (Hérodotosz, IV. 22. 1989: 273).

Elképzeljük Banderast, amint az egyszarvú fel-feldobja lováról, de annyira,
hogy egyszer csak fölrepül egy fára, ahol utolsó erejével megkapaszkodik, mi-
közben az egyszarvú dühödten bököd fölfelé, de a hőst nem éri el. És ekkor
Banderas előhúz egy nyílvesszőt tegezéből és íjára illeszti…

Na, erről kellett volna filmet csinálni, nem holmi emberevő vikingekről!

A 13. harcos – színes, magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 1999
Rendező: John McTiernan; író: Michael Crichton; forgatókönyvíró: Wisher

William Jr., Warren Lewis; operatőr: Peter Menzies Jr.; díszlettervező: Annmarie
Corbett, Rose Marie McSherry; jelmeztervező: Kate Harrington, Sandra J.
Blackie; zene: Jerry Goldsmith; producer: Michael Crichton, Ned Dowd, John
McTiernan; executive producer: Andrew G. Vajna, Ethan Dubrow; látványter-
vező: Wolf Kroeger.

Szereplők: Antonio Banderas (Ahmed Ibn Fahdlan Ibn Al Abbas Ibn Rashid
Ibn Hamad); Vladimir Kulich (Buliwyf/Első harcos); Omar Sharif (Melhizé-
dek); Diane Venora (Weilew királyné); Dennis Storhoi (Herger); Anders T.
Andersen (Wigliff); Richard Bremmer (Skeld); Tony Curran (Weath); Mischa
Hausserman (Rethel); Neil Maffin (Roneth); Asbjorn Riis (Halga).

(A film megtekinthető az interneten.)

(Köszönet Sárközi Klárának, hogy felhívta a figyelmemet A 13. harcosra.)
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Mire jó egy szamojéd spicc?
Múltbéli utazás finnugor és szamojéd kutyaszánokon

Kutyaszánon leginkább az Északi- és a Déli-sarkra szokás utazni, ezt Roald
Amundsentől (1872–1928) és Robert Pearytől (1856–1920) tudjuk immár 100
éve. A finnugor ősök azonban már évezredekkel ezelőtt is használták ezt a köz-
lekedési eszközt. Manapság a turizmusipar is fölkapta a kutyaszános utazásokat.
Esküvőre azonban jobb a helikopter.

Az elmúlt években Magyarországon divatba jött szánhúzó kutyákat tartani és
különféle kutyás sportokat űzni: vezetőszáron rohanni egy eb után, illetve hó
hiányában kerekes járművön kutyák által vontatni magunkat. Szerencsére már
egyre kevesebb pórázon sétáltatott alaszkai malamutot vagy szibériai huskyt lá-
tunk a városi utcákon. Szánhúzó kutyát lakásban tartani ugyanis igen perverz
válfaja az állatkínzásnak és az önsanyargatásnak. Mivel ezek az állatok a szobá-
ban ücsörgés helyett inkább rohanni akarnak a szabad és főleg hideg levegőn,
továbbá megszokták a rideg körülményeket: esznek, amit találnak (jó sokat),
mennek, amerre látnak (jó messzire). És nem nagyon érdekli őket, ha a gazdájuk
nem így képzeli közös életüket.

Olykor az országutakon is találkozhatunk szánhúzó kutyákkal: általában a
gazdi (drága) autója után kapcsolt utánfutóban utaznak valami olyan helyre, ahol
mozgásigényüket kielégíthetik, ahol mód van rá, hogy hámba fogják őket, és
megkezdődjön a verseny. A magyarországi szánhúzókutya-tenyészetekről és ver-
senyekről az érdeklődők bőven találhatnak adatokat az interneten.

A versenyek különböző kategóriákban, különböző távokon zajlanak, már vi-
lágbajnokságokat is rendeznek. A leghíresebb versenyt az 1925-ös szérumfutás
emlékére tartják (Iditarod1). A szérumfutás során váltott hajtók váltott kutyákkal
több mint ezer kilométert tettek meg a mínusz 50 fokos alaszkai télben, hogy a
diftériajárvány megelőzésére szolgáló oltóanyagot rendeltetési helyére szállítsák.
Ez az esemény irányította a figyelmet a szánhúzó kutyák rendkívüli teljesítőké-
pességére, és tulajdonképpen ezzel kezdődött a kutyaszánon való közlekedés
sporttá válása.

A sajtó és a távközlés hihetetlen méretű fejlődésének korában az európai és
amerikai közvélemény már a szérumfutás előtt értesülhetett Fridtjof Nansen
(1861–1930) grönlandi expedíciójáról, majd Peary és Amundsen sarkvidéki fel-
fedező útjairól. A híradásokból az olvasóközönség megismerhette a szánhúzó
kutyák szerepét ezekben az expedíciókban.
                                               
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Iditarod_Trail_Sled_Dog_Race
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A 20. század közepén a turisztikai iparág is benevezett a kutyabizniszbe: séta-
utakra és teljesítménytúrákra is be lehet fizetni – olyan vidékeken, ahol korábban
sohasem láttak kutyaszánokat. (Manapság például Karéliában is szerveznek
kutyás utazásokat és versenyeket.)

Az európai tudósok közül először a balti német származású Mathias von He-
denström (Матвей Матвеевич Геденштром, 1780–1845) számolt be a kutyák
fogatolásának szibériai szokásáról. 1830-ban megjelent művében külön fejezet
foglalkozik ezzel a kérdéskörrel (Езда на собаках [Utazás kutyákkal], Heden-
ström 1830: 114–119). A 19. századi Oroszországban szánhúzó kutyákat szinte
csak a távol-keleti népek használtak. Ez a közlekedési és szállítási mód leginkább
a csukcsoknál fordult elő. Ott sem mindenütt, hanem jellemzően az óceán part-
vidékén élők körében. Rajtuk kívül szánhúzó kutyákat használtak és használnak
napjainkban is az amerikai kontinens legészakabbi vidékein őslakos inuitok,
Európában pedig grönlandi testvéreik.

A finnugor és szamojéd népek köréből az adatok szórványosak. A Novaja
Zemlja szigetén élt nyenyecekről azonban maradtak fenn olyan fotók, amelye-
ken szán elé fogott kutyák is láthatók (Szuhanovszkij 2009: 59–60).

Vlagyimir Adajev tanulmánya szerint a nyenyecek körében kifejezetten tilos a
kutyák fogatolása (Adajev 2014: 30). Az archív felvételek részben cáfolják a
szerző állítását. Novaja Zemlján bizonyosan közlekedtek kutyaszánon.

A nyenyec lajka az egyik legősibb kutyafajta, az északi (ma már) orosz tájak
kutyáinak egyik altípusa. Az Európában mostanában igen divatos fajtát, a sza-
mojéd spiccet feltehetőleg a nyenyec lajkából tenyésztették ki a 19–20. század
folyamán. Egy másik vélemény szerint azonban lehet, hogy eredete az északi
szamojédok egy mára kihalt kutyafajtájára vezethető vissza. Amennyiben az első

Kutyaszánon Novaja Zemlján, 1911-ben
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állítás igaz, akkor a szamojéd spiccet korábban soha nem használták szán húzá-
sára (habár a kutyafajtak.hu oldal szánhúzónak nevezi).

Ezen a nyáron az északi szamojédok egykori kutyatartásának szenzációs em-
léke került elő Szalehardban, a Poluj folyó torkolatánál lévő lelőhelyen. Uszty-
Poluj 2000 éves kultúrájának első emlékeit 1932-ben találták meg. Az ásatások
megkezdésének 80. évfordulója alkalmából rendezett konferencián zegernyei is
részt vett. Az élet azonban ettől a rendkívüli horderejű eseménytől sem állt meg,
sőt, látogatásunk után az ásatások új lendületet kaptak. A 115 síros kutyatemetőt
Robert Losey, az albertai egyetem régésze által vezetett csapat tárta föl.2 A sajtó-
ban megjelent beszámolók szerint a kutyák talán áldozati állatok voltak, ugyan-
akkor úgy tűnik, hogy egyes állatokat meg is ehettek. Ismerünk beszámolókat ar-
ról, hogy éhínség idején a nyenyeceknél ilyesmi is történhetett.

Számunkra azonban a legfontosabb, hogy az ásatáson kutyahámok alkatré-
szeit is feltárták. Vagyis, ha a mai nyenyecek nem is fogják a kutyákat szán elé,
őseik bizony megtették ezt. Ha ugyan az uszty-poluji kutyatemetők nyenyecek
voltak. Mert ez egyáltalán nem biztos. Jevgenyij Helimszkij szerint az ősszamo-
jéd népesség a hunok által elindított népvándorlási hullám hatására szakadt szét,
és az első szamojéd csoportok csak kb. ezerötszáz éve érkeztek a Jenyiszej tor-
kolatvidékének tundráira. A régészek azonban korábbra teszik az északi szamo-
jédok (nyenyecek, enyecek, nganaszanok) tundrára érkezésének idejét. Azt való-
színűleg sohasem fogjuk megtudni, hogy a kétezer évvel ezelőtti uszty-poluji né-
pesség milyen nyelvet beszélt. Az egykori embereknek a mai nyenyecekkel eset-
leg fennálló genetikai kapcsolatai azonban előbb-utóbb ismertek lesznek. Az ar-
cheozoológusok pedig nyilván meg tudják majd állapítani, hogy milyen típusú
kutyái voltak a mai Szalehard területén élt közösségnek.

A réntenyésztő, halászó-vadászó életet élő uráli népek (lappok, obi-ugorok,
szamojédok) körében a kutya nagy becsben állt, de néprajzi ismereteink szerint
az elmúlt egy-két évszázadban szinte kizárólag csak a vadászat és a rénszarvas-
csordák terelése során használták őket. Van azonban egy történeti forráscso-
port, amely meglepő módon arról tanúskodik, hogy az Urál hegység európai ol-
dalán, erdei környezetben élő finnugor népek egykor kutyákkal közlekedtek.

A 973-tól kb. 1050-ig élt muszlim természettudós, al-Bírúní A helyek koordi-
nátáinak meghatározása a lakóhelyek közötti távolságok helyesbítésének céljából című
munkájában arról írt, hogy a bulgárok és Íszú országa között 20 napi szánkóút
van, és onnan tovább Júrába még 12 nap az út szánkóval (Togan 1936: 50). E
leírásban Íszú a Káma felső folyásának vidékével azonos, Júra pedig az északi-
Urál túlsó oldalán található. Íszú lakói komi-permjákok, Júra lakói pedig obi-
                                               
2 https://www.livescience.com/55415-ancient-dog-graveyard-discovered.html
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ugorok lehettek. Al-Bírúní szövegéből még nem derül ki, hogy a szánokat ku-
tyák vontatták, a továbbiakból azonban igen.

Al-Marwazí udvari orvosként működött Malikšah (1073–1092) szeldzsuk
uralkodó mellett. 1120 után hunyt el. Az élőlényekkel foglalkozó művének beve-
zetőjében ezt írja:

„Húsz járónap távolságra tőlük [ti. a volgai bulgároktól], észak felé van egy Íszú
nevű ország, és azon túl található egy júra nevű nép. Ez egy barbár nép, amelyik er-
dőkben él és más emberekkel nem érintkezik. Mivel ők félnek, ezért ebből káruk
származik. Bulgar lakói elutaznak hozzájuk és [különböző] árukat visznek oda,
mint ruha, só és más dolgokat, úgy előkészítve, hogy azokat a kutyák az örökös
mély hóban maguk után húzzák.” (Göckenjan – Zimonyi 2001: 261–262; ze-
gernyei fordítása.)

A muszlim geográfia irodalomból még egy szerzőt említhetünk: Ibn Battútát.
1304-ben született Tanger városában. 30 éven át tartó utazásaival a legnagyobb
arab utazóvá vált. Indiába és Kínába vezető útja során érintette az Arany Horda
területét, ahol nagy útjához mérve rövid kirándulást tett a Volga mentén északi
irányba, Bulgár városáig. Útleírása 1356-ban készült el.

Ibn Battúta ezt írja a kutyaszánon közlekedő finnugorokról (és a velük keres-
kedőkről):

Nyenyec lajka
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„Ramadán havában értem el Bulgárt. … Három napot tartózkodtam itt. El akar-
tam menni a sötétség országába is, ezt Bulgár városán keresztül lehet megközelíteni.
Negyven napi járóföld választja el a két helyet egymástól. De elvetettem ezt a tervet,
mivel sok felszerelésre lett volna szükség, és kevés haszonnal járt volna az utazás.
Csak kis szekereken szoktak ide utazni, amelyeket nagy kutyák húznak, mivel ez
jeges sivatag, az ember lába és a hátasállatok patája nem áll meg rajta, a kutyák
viszont körmeikkel meg tudnak kapaszkodni a jégen. Nem utaznak oda mások,
csak tehetős kereskedők, akiknek mintegy száz kocsi áll rendelkezésükre, s akik
bőviben vannak ételnek, italnak, tűzifának. Ezen a sivatagon nincs se fa, se kő és
semmiféle település. Itt azok a kutyák a kalauzok, amelyek már több ízben jártak
erre. Egy ilyen kutya értéke 1000 dinárt is elér. A kocsit a nyakához kötik és há-
rom másik kutyát összekapcsolnak vele. Ez halad az élen, a másik három meg a
kocsival követi. Ha megáll, a többiek is megállnak. Gazdája nem üti, és nem szid-
ja meg. Amikor az étkezés ideje eljön, először a kutyákat eteti meg, az emberek
csak azután kapnak, ellenkező esetben a kutya esetleg feldühödik és elfut, otthagy-
ván gazdáját, akit így a pusztulásnak tesz ki” (Ibn Battúta 1967: 192–193).

Annak, aki figyelmesen olvasta a szöveget, feltűnhetett, hogy Ibn Battúta
szekerekről ír, nem pedig szánokról. Vajon miért?

A kutyafogatolás kétféle módja (van még több is)
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A szánok helyett szereplő szekerek feltehetőleg az információ átadásakor ke-
rültek a szövegbe. Valószínű, hogy az eredeti beszámoló egy obi-ugor ember
szájából hangzott el. A magyar nyelvben megtalálható szekér szónak osztják
(hanti) megfelelése van. Csakhogy az osztjákban a szó nem szekeret, hanem
szánt jelent. Ez a szó valószínűleg iráni eredetű. A délről érkező szó eredeti je-
lentése feltehetőleg a szekér volt (EtSz 779; MSzFE 3: 576–577; TESz 3: 702).
Osztják közegben, nyilván a földrajzi körülmények hatására, új jelentést kapott.
A kutyás történet osztják mesélője szándéka szerint szánt mondott, ám az a sze-
mély, aki Ibn Battútának a hírt továbbadta, ismerte a szó eredeti jelentését, és
arabul a szán helyett szekeret mondott. Két eset lehetséges: Ibn Battúta tolmá-
csa vagy iráni (perzsa) nyelvű ember, vagy egy ott ragadt keleti magyar volt (ez
utóbbi kevésbé valószínű).

Az Urál felénk eső oldalán szánkázó finnugorokról egy európai utazó is hal-
lott. Siegmund Herberstein (1486–1566) élete nagy részében diplomataként
szolgált. Két alkalommal járt Moszkvában: először 1517-ben, másodszor 1526-
ban. Oroszországról szerzett ismereteit könyvbe foglalta. Rerum Moscoviticarum
commentarii című műve először 1549-ben jelent meg.

Siegmund Herberstein ezt hallotta Moszkvában a kutyaszánon közlekedő
finnugorokról:

„A nagy és kiterjedt Permi terület egyenesen északkeleti irányban kétszázötven,
avagy egyesek állítása szerint háromszáz mérföldnyire van Moszkvától. Ott terül el
az azonos nevű város a Visera partján, amely tíz mérfölddel lejjebb ömlik a Ká-
mába. […] Az erdőkben a lakosok közül mind a mai napig sokan bálványimá-
dók, és az odalátogató szerzetesek és remeték fáradhatatlanul próbálják eltántoríta-
ni őket a tévelygéstől és hamis hittől. [Télen] rendszerint hótalpon vándorolnak,
amint ezt nagyon sok helyen teszik Oroszországban. Ez valamiféle fából készült
hosszú talp, amely majdnem hét tenyérnyi hosszú, a lábukra kapcsolva repülnek
vele, nagyon gyorsan, hosszú utat tesznek meg vele. Igavonó állatként a kutyák szol-
gálnak, amelyekből e célra nagy testűeket tartanak, és segítségükkel a szánokon
ugyanolyan könnyen szállítják a terhet, amint ezt az alábbiakban a rénszarvasok-
ról elmondjuk.” (Herberstein 1988: 162–163, Katona Erzsébet fordítása.)

Herberstein után, de a modern tudományos leírások előtti időkből még egy
adatunk van a finnugor kutyaszánokról. Igaz, csak egy mondat. Írója Nicolaes
Witsen (1641–1717), I. (Nagy) Péter orosz cár barátja. Fiatal korában tagja lett
egy Moszkvába induló holland követségnek. Ezután bárhol is járt, bármilyen
hivatalt is látott el (évekig volt Amszterdam polgármestere), szenvedélyesen
gyűjtötte az Oroszországra vonatkozó adatokat. Ismereteit az 1692-ben megje-
lent Noord en oost Tartarye [Észak- és Kelet-Tatária] című munkájában foglalta
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össze. 1705-ben közreadta művének második, bővített kiadását. Ebben azt ol-
vashatjuk, hogy az osztjákok télen szarvasokkal és kutyákkal közlekednek egyik
helyről a másikra és így mennek a városokba is, amikor az adót kell megfizet-
niük (Witsen 1705: II/638).

A történeti források mellett régészeti adatok is bizonyítják, hogy az Urál
hegység európai oldalán az észak–déli kereskedelmi útvonalon kutyákat használ-
hattak teherhordásra. A fogatolásukra szolgáló hám tartozékait a komi-permjá-
kok régészeti leleteiből ismerjük. A leletek a rodanovói kultúrához tartozó
Anyuskar földvárának felső rétegéből kerültek elő. A kultúra más földváraiban
feltűnő a kutyacsontok magas aránya (Rodanovóban a háziállatcsontok 4,6%-a,
Iszkorban pedig 10,6%-a), ami közvetve szintén a kutyák vontatta szánok hasz-
nálatára utalhat (Oborin 1999: 280).

Ismertek a kutyák fogatolására utaló régészeti leletek Nyugat-Szibériából, az
Ob alsó folyásvidékéről is. Valerij Csernyecov (1905–1970) vonatkozó tanulmá-
nyát Lev Lascsuk idézte 1954-ből való publikációjában (Lascsuk 1954: 32). A
szerző hivatkozik a megjelent (elég kis számú) szakirodalomra, és idézi azt az
1618-ból származó feljegyzést, hogy a permi tájakról, a Vim folyó vidékéről
induló és az Urálon átkelő kereskedők kutyaszánokon vitték az áruikat (Lascsuk
1954: 33). A cikkből kiderül, hogy szórványos adatok Nyugat-Szibériából is
vannak a kutyák fogatolására.

De ami ezeknél fontosabb: Lev Lascsuk 1950–51-es kutatóútja során a Pe-
csora és az Usza mellett élő komiknál dokumentálta a kutyaszánok használatát.
Az általunk fentebb idézett források közül a szerző csak Ibn Battúta művére hi-
vatkozott. A többi forrást talán nem ismerte, ezért nem merte kijelenteni, hogy a
kutyaszánok használata a komiknál ezeréves közlekedési szokás. Al-Bírúní
művétől a történeti-néprajzi források láncolata egészen 1951-ig tart. Ezek egy-
mást erősítik, és bizonyítják a kutyás közlekedés folyamatos ismeretét és alkal-
mazását. Vajon 65 évvel Lev Lascsuk megfigyelése után vannak-e még kutyaszá-
non közlekedő komi emberek a Pecsora és az Usza vidékén, vagy ez a hagyo-
mány most merült feledésbe a szemünk előtt?
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A szárnyas medvéről

2011. január 8-án, 17 óra 22 perckor érkezett Zergevirág nevű olvasónk hoz-
zászólása a finnugor világ hét csodájáról1 szóló, Fejes László által jegyzett írás-
hoz. Zergevirág látott egy szárnyas medvét, amely a finnugor természeti környe-
zet legnagyobb csodahelyéről, Barszova Gorából származik. Ő azonban nem ott
látta, hanem a Livejournal nevű portál jelképekkel, szimbólumokkal foglalkozó
orosz nyelvű fórumán. Ahelyt kérdezte Szergejeva Olga, hogy Что означает это
изображение? [Mit jelent ez az ábrázolás?],2 s csatolt hozzá hét képet arról az ál-
tala látott szárnyas medvéről.

A képeket feltehetőleg Olga maga készítette, tehát járt a nevezett múzeum-
ban. Zergevirág pedig az interneten barangolva talált Olga szárnyas medvéjére,
és szeretne többet megtudni erről a kultikus jellegű tárgyról.

Barszova Gora lelőhelye számtalan korszak, számtalan népesség egymásra
rétegezett hagyatékából jött létre. Az ilyen jellegű emlékegyütteseket a régészek
tellnek nevezik. Barszova Gora ásatása ma is folyik, a 19. század közepe óta is-
mert lelőhely jelentőségéről Jurij Csemjakin cikke tájékoztat, de szakirodalmat
találunk Fodor István Az uráli őstörténet és a régészet című tanulmányában is.

Barszova Gora nevét régóta ismerik a magyar régészek is – Barsoff Gorodok
néven. Ez a címe ugyanis a svéd T. J. Arne 1935-ben megjelent könyvének,
amely a szintén svéd F. R. Martin ásatásának eredményeit közli. Nevezett kötet
magyarországi könyvtárakban is föllelhető. A Martin által feltárt anyag Stock-
holmban található, így a helyszínen őrzött szárnyas medve minden bizonnyal az
utóbbi évtizedek ásatásaiból származik.

A szárnyas medve szimbolikájáról az orosz nyelvű fórumon föltett kérdésre
nem érkezett hasznosítható válasz. Az egyik válaszadó a tárgy stílusát felismerte,
és a kérdezőt a permi állatstílus tanulmányozására biztatta, míg a másik válaszo-
ló azt írta, hogy nem is medve, hanem griffmadár, és a tárgyat a bizánci művé-
szet köréből eredeztette. Tehát az ábrázolt motívumról egyiküknek sem volt öt-
lete. Az ugyanis mind a permieknél, mind Bizáncban idegen eredetű.

Mielőtt a motívumra rátérünk, azért emlékezzünk meg arról, hogy az úgyne-
vezett permi állatstílus nagyon erős kapcsolatban van a nyugat-szibériai obi-ugor
és/vagy szamojéd lelőhelyekről ismert állatábrázolásokkal. A régészek az innen
származó leleteket csak egyszerűen a permi állatstílus Urálon túli vagy másként
nyugat-szibériai csoportjának nevezik.
                                               
1 https://m.nyest.hu/renhirek/elsopro-hanti-gyozelem-a-finnugor-csodaversenyen
2 https://ru-symbol.livejournal.com/59402.html
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A permi állatstílusról szóló tudnivalók az interneten leginkább oroszul talál-
hatók meg, a komi nyelvű Wikipédia-oldal viszont csak egy képet ad, szöveg
nélkül. Letölthető azonban Eero Autio cikke az észt Folklore című elektronikus
folyóiratból.3 Angol nyelvi ismeretekkel ebből érdemes tájékozódni. (Van né-
hány tárgy a cikkben, amely azonban nem tartozik a permi állatstílus körébe – az
úgynevezett láncos-csörgős csüngők.)

A permi állatstílusról meglepően sok képet találtunk az interneten, érdemes
tanulmányozni őket. (Még akkor is, ha néhány kép és tárgy nyilvánvalóan nem
tartozik bele ebbe a körbe – pl. a szkíta aranyszarvasok.) A képeken fölfedez-
hetjük a Barszova Gorából származó tárgy közvetlen párhuzamait is.

A permiek és az Urálon túli finnugorok intenzív kapcsolatáról még annyit
kell tudnunk, hogy az a régészek szerint csak korai ugor áttelepüléssel, és ennek
következtében ugor–permi keveredéssel magyarázható. A betelepülés és kevere-
dés több hullámban történt. Az obi-ugorok európai jelenléte a 19. századig ki-
mutatható. Feltehetőleg az orosz krónikákban szereplő jugor/jugra népnév is
abból a folyónévből ered, amelyen az obi-ugorok átrándultak komi (zürjén) ro-
konaikhoz. Ugyanitt kelhettek át az első orosz felderítők is Nyugat-Szibériába.
Egyes nyelvészek szerint a magyar nyelvnek másodlagos kapcsolatai is vannak a
permi nyelvekkel, ami arra utal, hogy valamikor elég közeli szomszédság lehetett
az ősmagyarok és a permiek elődei között is.

A bevezető után most már lássuk a medvét! A tárgy egy kiterjesztett szárnyú,
ragadozómadár-testű állatot ábrázol, medvefejjel. A tárgyról oldalirányból készí-
tett felvétel világosan mutatja, hogy a művész tényleg medvét kívánt ábrázolni.

A medvének nemcsak szárnya van, hanem négy lába is. Két első lábával átka-
rolja egy ember fejét, s mancsaival ennek az embernek a vállát markolja. Két hát-
só lába közrefogja az ember két lábát. A ragadozó medvemadár testtartása azt a
pillanatot idézi, amikor éppen elkapja áldozatát. Hasonlóképpen megörökített
pillanatot több más régészeti leletről ismerünk. Ebből arra következtethetünk,
hogy ez a jelenet jelent valamit, s ezt a jelentést Eurázsia-szerte sok nép ismerte.

A Barszova Gora-i szárnyas medvéhez párhuzamként kínálja magát a nagy-
szentmiklósi kincs 2. korsója. A korsó ábrázolásait tanulmányozva László Gyula
arra gondolt, hogy az úgynevezett „égberagadási jelenet” az őszi napéjegyen-
lőség jelképe lehetett (László 1977: 59).

                                               
3 http://www.folklore.ee/folklore/vol18/permian.pdf
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Nagyszentmiklósi kincs, 2. sz. korsó, égberagadási jelenet

A nagyszentmiklósi kincs a Kárpát-medence területéről származik, feltehető-
leg egy avar fejedelem tulajdonában lehetett, de elképzelhető, hogy később a be-
települő magyarok szerezték meg, s csak a honfoglalás után került földbe. A
Rénhírekben már bemutattuk a László Gyula könyvéből vett fotót, melyhez pár-
huzamként éppen a permi területekről származó tál képét állítottuk, a két ábrá-
zolt jelenet azonossága miatt.4 Akkor azonban nem tértünk ki a jelenet mitoló-
giai hátterére.

A nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsójának szimbolikájával foglalkozó ta-
nulmány szerint (szerzője Klima László) a korsón ábrázolt négy jelenet a négy
napfordulót jelképezi. Ily módon egy világmagyarázó mítosz ábrázolásaként fog-
ható fel. Azt is lehet tudni, hogy ez a mítosz két egyenlő erő, a jó és a rossz örök
küzdelmével magyarázza a világ körforgását, az évszakok változását. A 2. számú
korsón ezért van minden jelenetben két szereplő.

                                               
4 http://renhirek.blogspot.com/2009/04/100-eves-keleti-ezust.html
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Az égberagadási jelenetet ábrázoló cserdinyi tál

Jankovics Marcell nemrég megjelent könyvében Klima Lászlónál részleteseb-
ben tárgyalja a nagyszentmiklósi kincs 2. számú korsóját. Ő is ugyanarra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a korsó a „világosság és a sötétség négy évszakos, évenként is-
métlődő küzdelmét ábrázolja”. Az most nem tartozik ide, hogy ugyanakkor vitatja a
„Győztes fejedelem” című jelenet Klima László-féle értelmezését. Számunkra
most az a lényeg, hogy a Barszova Gora-i szárnyas medve előképének, illetve a
medvében rejtező mitológiai mondanivaló magasabb művészi színvonalú meg-
fogalmazásának tekinthető égberagadási jelenetet mindketten az ősz szimbólu-
mának tekintik.

A szárnyas medvét és az általa megragadott embert ábrázoló jelenet tehát egy
duális világmagyarázó mítosznak a finnugrizált változatából mutat be egy részle-
tet, éspedig az őszi napfordulóhoz, illetve talán általában az őszhöz kapcsolódó
hiedelmeket világítja meg. Azért nevezhetjük finnugrizáltnak ezt az ábrázolást,
mert a madárnak medvefeje van. Vagyis feltehetőleg ő Numi-Tórem, az obi-
ugor főisten. Már korábban idézett írásunkban Fodor Istvánra hivatkozva azt ír-
tuk, hogy a finnugor népek azért kedvelték a délről importált fémedényeket,
mert azok motívumkincse egyeztethető volt a saját hitvilágukkal. A szászánida/
szogd stílusú edények az egykori szent ligetekből kerültek elő, általában nem túl
mélyről, más kísérőleletek nélkül. A szászánida dinasztia i. sz. 224-től 651-ig
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uralkodott Perzsiában. A szászánida ötvösművészet tovább élt és fejlődött Kö-
zép-Ázsiában, a szogd ötvösök körében. Az Amu-darja és a Szir-darja folyók vi-
déke, ahol a szogdok is éltek, a selyemút fontos állomása volt. A Szogdiában ké-
szült edényeket a kereskedők a finnugor népekkel folytatott cserekereskedelem-
ben főleg prémekre cserélték. A finnugor népek szent ligeteiből bizánci edények
is előkerültek. Ezt írtuk korábban:

„Sámánszertartásaik során azért használták őket, mert hiedelemrendszerük elemeit
látták a szászánida edényeken ábrázolt mitologikus témájú jelenetekben. Az ősirá-
ni eredetű dualisztikus világszemlélet, a Nap és a Hold tisztelete talán már a
bronzkorban beépült a finnugor mitológiába, amikor régészetileg bizonyíthatóan erős
kapcsolatok alakultak ki az erdőövezetben élő finnugorok és a sztyeppövezetből a
finnugorok közé is betelepülő ősiráni csoportok között.” (Százéves a „Keleti ezüst”,
Rénhírek, 2009. 04. 26.)

A permi állatstílus egyes motívumai azon déli kereskedelmi-kulturális kapcso-
latok keretében kerülhettek finnugor tájakra, amely kapcsolatok révén érkezett a
„keleti ezüst” is.

Befejezésképpen nézzük meg az eredeti mitológiai jelenet leegyszerűsített,
ám kevésbé átfogalmazott (madárfejű) permi változatát is:

Lelőhely: Kondratyjev Szloboda, Cserdinyi járás
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A motívumra rácsodálkozott A. Nyeverov, képzőművész, és ez lett a Komi
Köztársaság címere is:

A permi állatstílus mitológiai ábrázolásai, s közte a Barszova Gora-i szárnyas
medve a finnugor népeket az eurázsiai kultúrkör értő és alkotó tagjaiként állítja
elénk.
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Szent István és Szent István

Augusztus 20-án első királyunkat ünnepeljük. Az idei ünnepséget reklámozó
plakátok („Együtt az ország”) itt-ott, mindenhol a szemünkbe ötlenek. Az ünne-
pi malaszttal eltelve mi is emlékezzünk meg a finnugor Szent Istvánokról. Mert-
hogy ketten voltak: egyikük a magyar, a miénk, Permi Szent István pedig a má-
sik, a komiké (zürjéneké). Szent István azonban volt még néhány rajtuk kívül is.

Az első Szent István, a jeruzsálemi keresztények diakónusa Kr. u. 36-ban
szenvedett vértanúhalált. A magyar Szent István megkeresztelője, Szent Adal-
bert, aki később maga is vértanúhalált halt, a mártírrá vált Szent Istvánt akarta a
leendő magyar király elé példaként állítani, ezért adta Vajknak az István nevet.
Királyunk rá is szolgált a keresztségben kapott új nevére, mert nemcsak országot
alapított, hanem a hitet is terjesztette, s kiépítette a keresztény egyház intéz-
ményrendszerét Magyarországon.

A másik finnugor Szent István az 1340-es években Usztyug (ma Velikij Usz-
tyug) városában született, ott ahol a Jug a Szuhonába torkollik, s ahonnan az
egyesült két folyó Északi-Dvina néven folyik tovább. Apja, egy bizonyos Szi-
meon nevű igaz keresztény ember, a Szent Istenanya katedrális egyik klerikusa
volt, aki ügyes fiacskáját korán bevonta a szertartásokba. Mivel Sztyefan egy év
alatt megtanult írni és olvasni, ezért hamarosan előénekes, majd felolvasó lett a
székesegyházban. Az okos gyermek kitűnt kortársai közül kiváló szellemi képes-
ségeivel és korán megnyilvánuló elhivatottságával. Kerülte a társaságot, szórako-
zásaikban nem vett részt, inkább sokat olvasott, a szép beszédet és az írást gya-
korolta. Amikor beállt szerzetesnek, megtartotta eredeti nevét. Valószínűleg
azért, mert akkor már elhatározta, hogy a komik megkeresztelésének és tanításá-
nak szenteli szent életét, így a vértanú Szent István után kapott nevét feladatá-
hoz illőnek érezte.

Névválasztásuk ellenére egyik finnugor Szent István sem lett vértanú. A ma-
gyar király idegen őrző-védő szolgáltatókat hívott be, akik elvégezték a piszkos
munkát: Hont (Hunt), Paznan (Pazman) és Vecelin lovagok csatlósaikkal meg-
törték a pogány magyarok ellenállását, a pártütő Koppányt maga Vecelin ölte
meg.

Amit a magyar Szent István nyers (idegen) erővel oldott meg, azt Permi
Szent István szellemének erejével végezte el. A rosztovi kolostorban hosszú
éveken át készült hittérítő küldetésére. Tanulmányozta, fordította a görög szer-
zők műveit. Megalkotta a komi, avagy az akkori terminológia szerint a permi
nyelv ábécéjét, és a templomi szertartásokhoz szükséges szövegeket fordított
permi nyelvre. Mindehhez a nyelvi alapokat valószínűleg még szülőhelyén, Usz-
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tyug városában szerezhette meg. Ez a település 60-70 kilométerre található a
Permi föld kapujától, vagyis attól a helytől, ahol a Vicsegda az Északi-Dvinába
ömlik. Siegmund Herberstein, Habsburg diplomata az 1500-as évek elején úgy
értesült, hogy Usztyugban nem csak oroszul beszélnek. Ennek alapján feltehet-
jük, hogy Permi Szent István idején a városnak vegyes, orosz–komi lakossága le-
hetett.

Permi Szent István 1379-ben, nyár végén – ősz elején útra kelt, megkezdte
misszióját. A Vicsegda folyót használva közlekedésre, először Piraszban – a mai
Kotlaszban – kezdett téríteni. 1379-ben a Vicsegda és a Vim folyó mellékén té-
rített, majd 1380 tavaszán felépítette az első templomot permi földön, Uszty-
Vimben. A templom az Angyali Üdvözlet nevet kapta.

Permi Szent István legendájából az elszánt hittérítő hajmeresztő kalandjairól
értesülünk: Sztyefanra feldühödött permiek támadtak, körbevették, nyílzáport
zúdítottak rá. Ő mégsem félt, „lövéseiket gyermekek játszadozásának vette”. Neki lett
igaza, nem találták el. Egy másik alkalommal, midőn kedvenc foglalatosságát
űzte – vagyis a permiek áldozóhelyeit dúlta fel, bálványaikat döntötte le – ismét
megtámadták. Ő azonban Istenhez imádkozott: „És akkor ő átment közöttük és
távozott, mivel Isten megóvta jámbor szolgáját.”

A kalandok sértetlen átvészelése tekintélyt adott Permi Szent Istvánnak, ige-
hirdetései során „nyílt, látható helyre állva a nép között” egyre többen hallgatták
szavát. Sokan jöttek megcsodálni az újonnan épített templomot is. Szaporodni
kezdett Krisztus nyája. Sztyefan a megtérteket megtanította írni-olvasni az általa
alkotott ábécé segítségével. A legjobb tanítványokat papnak tette meg, volt, akit
diakónusnak vagy előénekesnek nevezett ki.

Ahogy a régi és új erők küzdelmét jelképezi Koppány és István összetűzése,
ugyanazt jelenti az utókor számára Permi Szent István és Pam-Szotnyik össze-
csapása. Ez utóbbi azonban szellemi párbaj volt, némi adrenalinnövelő idegi
csatával fűszerezve. Mint egy pókerjátszma. A végén nem négyeltek fel senkit:
az ügyesen blöffölő hittérítő elsompolygásra kényszerítette a víz alatti sétát nem
vállaló varázslót.

Permi Szent Istvánt 1382-ben permi püspökké nevezték ki. A győzelem után
jöhetett a békés építkezés: a magyar királyhoz hasonlóan a permi püspök is át-
térhetett az egyházszervezés ügyes-bajos dolgaira.

István király több mint 40 évig uralkodott, de az új rend megalapozásához ez
sem volt elég. Kijelölt utódját nem fogadták el, az országban belső harc kezdő-
dött. Permi Szent István csupán 14 évig vezette a permi püspökséget. A permi
föld finnugor népének megtérítése még az őt követő püspökök alatt is zajlott. A
számunkra legfontosabb, az önálló ábécén alapuló komi írásbeliség lassan el-
enyészett, mivel a templomi szertartásokat mindinkább orosz nyelven tartották.
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Permi Szent István 1396. április 26-án hunyt el. Kortársai által tisztelt, meg-
becsült vezető volt. Bírta a fejedelmek barátságát is. A tisztelet jeléül a Szpasz-
szkij (Megváltó) székesegyházba temették el, a fejedelmi család tagjainak temet-
kező helyére. A pravoszláv egyház a 17. században emelte szentjei sorába, de
közvetlenül halála után már rendkívüli tisztelet övezte. Halála napja az orosz or-
thodox egyház egyik legnagyobb ünnepe.

I. István király szentté nyilvánítását a később szintén szentté avatott László
király kezdeményezte 1083-ban. Ő nyittatta fel a sírját is, amelyben csodálatos
épségben találták az elhunyt szent király testét. Királlyá koronázásának 1000. év-
fordulóján Bartholomeosz konstantinápolyi pátriárka is szentté nyilvánította. Az
1054-es egyházszakadás óta ő az első szent, akit a katolikus és orthodox hívők
egyaránt tisztelnek.

(2010. augusztus 13.)
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Az Arany Asszony titka

Az Arany Asszony titokzatos alakját kevesen pillanthatták meg. Ki ilyennek,
ki olyannak képzelte. A leírásokban meseszerű, megbízhatatlan adatok kavarog-
nak. Az orosz évkönyvek először az 1398. évnél számolnak be az Arany Asz-
szony létezéséről. Az 1418-ig vezetett Első Szófia-évkönyv [Софийская первая
летопись] Permi Szent István halála kapcsán írja, hogy a permiek bálványokat
imádnak, de a tüzet, a vizet, a köveket és a Zolotaja Babát, tehát az Arany Asz-
szonyt is. Vajon ki ez a rejtélyes hölgy?

Az interneten találkozni olyan véleménnyel is, hogy a Zolotaja Baba már az
1398 előtti hírekben is szerepel, csak éppen nevét nem írták le. A viking sagák
beszámolnak a bjarmák templomának kirablásáról, s a templomban talált bál-
vány megkopasztásáról (lásd az izlandi sagákról szóló írásunkat kötetünk elején).
Ezt a bálványt ugyan Jomalának nevezik, de attól még később hívhatták Zolo-
taja Babának. Sajnos, amit a sagákban írnak, annak sokszor az ellenkezője sem
igaz, de azért a templom kirablásáról szóló történetben mégis csak lehet valami:
annyi, hogy a finnugor népeknek egykor voltak bálványaik. A sagákban szereplő
bjarma nép talán valamilyen balti finn csoport lehetett. Erre utal a bálvány neve
is, mely azonos a finn jumala szóval.

Az eseményről ezt írja Snorri Sturluson (1178 k.–1241) izlandi történet-
mesélő a Heimskringla [Földkerekség] 143. fejezetében (Expedíció Bjarmiába):

„Thorer visszament [a templomba] Jomalához, és elvett egy ezüst serleget, ami Jo-
mala térdén állt, és tele volt ezüst pénzzel. A pénzt az erszényébe rakta, a serleget
felakasztotta a karjára, és kiment a kapun. … Így aztán Karle azonnal visszafu-
tott Jomalához, és látva, hogy arany nyakék lóg rajta, felemelte a fejszéjét, és elvágta
azt a zsinórt, amivel a nyaka mögött megkötötték. A csapás erejétől Jomala feje
olyan nagy hanggal kondult meg, hogy mindannyian megrémültek.”1

Az Arany Asszony híre eljut Európába

Az 1398-as említés után az orosz évkönyvek jó darabig nem írtak az Arany
Asszonyról. Talán szégyellték. Pedig az embereket nagyon foglalkoztatta a Zolo-
taja Baba. Minden külföldinek meséltek róla. Ők pedig továbbadták a hírt.

                                                            
1 http://www.gutenberg.org/files/598/598-h/598-h.htm
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Először Mathias de Miechów (1437–1523), a krakkói egyetem rektora, II.
Ulászló magyar király orvosa írt róla a két Sarmatiáról szóló könyvében. A me-
sét Krakkóban hallotta, egy orosz hadifogolytól:

„Tudja meg (Kegyelmességed), negyedszer (ötödször), hogy a Viathka-nak nevezett
terület után Scithia-ban haladva egy nagy bálvány áll (Zlota baba), amely lefordítva
arany anyókát avagy vénasszonyt jelent, és ezt a szomszédos népek tisztelik,
imádják, és senki, aki a közelben elhalad avagy állatokra vadászik, nem megy el
áldozati adomány nélkül” (Tractatus de duabus Sarmatijs…, első kiadás,
Kraków 1517; Király 2004: 131).

Nem sokkal később a diplomáciai küldetésben járó Siegmund Herberstein is
leírta, amit Moszkvában hallott:

„A Zolotaja Baba, vagyis az Arany Öreganyó egy bálvány, amely az Ob torkolatá-
nál, az Obdorai területen áll a másik parton. Az Ob két partján és a szomszédos
folyók mellett mindenfelé sok erőd található, melyeknek urai az elmondás szerint
mindnyájan a moszkvai uralkodó alárendeltjei. Azt beszélik, helyesebben mondva,
azt mesélik, hogy ez az Arany Nagyanyó, ez az öregasszony formájú bálvány a fiát
tartja a térdén, és ott látható még egy gyermek is, akiről azt mondják, az az unoká-
ja. És mintha az öregasszony valamiféle szerszámokat hagyott volna ott, amelyek
állandóan kürthöz hasonló hangot hallatnak. Ha ez így van, úgy gondolom, hogy ez
a szerszámokra állandóan fújó erős széltől van” (Rerum Moscoviticarum Com-
mentarii, első kiadás: Bécs 1549; Klima 2016: 125).

Slata Baba először: Herberstein 1557, Bécs



KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK

294

Mathias de Miechów és Herberstein műve valóságos bestseller lett. Ez utób-
bi, a Rerum Moscoviticarum Commentarii a 16. század folyamán hat latin, öt német,
két olasz, egy angol kiadásban és egy cseh nyelvű rövidített változatban jelent
meg. Az Arany Asszony egész Európát lázba hozta.

Hogyan írjunk geográfiát?

Amikor kiderült, hogy az útleírások és geográfiák írása jövedelmező vállalko-
zás, mások is írtak ilyeneket. Ha esetleg a saját élmény kevés volt, hát kölcsön
vettek néhányat. Herbersteintől többen loptak. Az egyik esetből botrány is lett.
Alessandro Guagnini (1538–1614), Vityebszk erődjének parancsnoka, itáliai ne-
mes lovag Sarmatiae Europae descriptio… című írása a legtisztább plágium: a szer-
ző a mű első részében lenyúlta Maciej Stryjkowski még kiadatlan lengyel kró-
nikáját. Stryjkowski, aki a vityebszki várúr, Guagnini beosztottja volt mint
felderítő katona, merészen tiltakozott. A király és nagyfejedelem méltányolta is
bátorságát, de a Sarmatiae Europae descriptio… megmaradhatott Guagnini neve
alatt. Műve második részében, mely Oroszországról szól, Guagnini lényegében
Herbersteint kivonatolta – tévedéseivel együtt.

Az Arany Asszonyt Guagnini mellett említették még például Clement Adams
(1519–1587) és André Thevet (1516–1590) geográfusok is.

Ahogy a rajzolók elképzelték…

A fantáziamozgató finnugor bálvány rajza térképekre is fölkerült. Először
Anton Wied (Antanas Vydas) kartográfus képzelte el 1542-ben, a Litván fejede-
lemségbe érkező hírek alapján. Nem sokkal később Herberstein művében is
megjelent. Hirschvogel (1503–1553), a grafikus kétféleképpen is lerajzolta. 1562-
ben Anthony Jenkinson (1529–1611) térképére is rákerült.

Az Arany Asszonyról szóló leírások szájhagyományon alapulnak. Azok a
helybeliek, akik az európaiaknak meséltek a bálványról, maguk sem látták azt.
Ezt bizonyítja a beszámolók sokfélesége, az egyetlen közös forrás látható hiá-
nya. A hírekből nem lehet megállapítani, hol volt az Arany Asszony és hogy né-
zett ki. Mathias de Miechów szerint a Vjatka vidékén túl volt található. Herber-
stein viszont úgy tudta, hogy Szibériában, az Ob torkolatánál állt. Ugyanilyen bi-
zonytalan a bálvány alakja is: a térképeket illusztrálva ábrázolták Madonnaként,
ölében kisdeddel – eggyel vagy kettővel, de Minervaként is felbukkan, kezében
bőségszaruval.
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Az Arany Asszony Anthony Jenkinson 1593-as térképén

Tudományos magyarázatok

Az egymásnak ellentmondó leírások nyomán többféle tudományos elképze-
lés született az Arany Asszonyról. Nyikolaj Ivanovics Kosztomarov, 19. századi
orosz történész arra gondolt, hogy az Arany Asszony egy szláv bálvány volt, hi-
szen neve is oroszul maradt fenn: Zolotaja Baba. Alekszej Szergejevics Uvarov
gróf, régész úgy vélte, hogy a Zolotaja Baba egy Kamennaja Baba volt, tehát a
sztyeppi török népek által kőből faragott bálvány vagy síremlék. Nyikolaj Szer-
gejevics Trubeckoj herceg2 szerint a Zolotaja Baba az obi-ugor Kaltes-asz-
szonnyal, Numi-Tórem lányával azonos.
                                                            
2 Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj (1890–1938) a prágai nyelvészeti iskola megalapítója, a

strukturális nyelvészet egyik úttörője.
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Slata Baba másodszor: Herberstein 1571, Basel

Finnugor bálványok

Amint láttuk, a viking sagák híreivel nem sokra megyünk. Leírásaik alapján
csak annyi valószínű, hogy Bjarmiában volt egy bálvány.

Az európai utazók hírei nyomán sem tisztul a kép: volt egy Arany Asszony
nevű bálvány a Vjatkai földön túl vagy az Ob torkolatánál.

Még nem említettük Permi Szent István legendáját, amelyben azt olvashat-
juk, hogy a hittérítő szent összetörte a permiek (= komi-zürjének) bálványait:

„Egy napon a jámbor Isten szolgája, miután Istenhez könyörgött, imát mondott,
imádkozás után elment egy bizonyos helyre, ahol az ő fő áldozóhelyük volt, és meg-
próbálta lerombolni bálványaikat. És felborogatta oltáraikat, isteneiket pedig össze-
törte…” (Klima 2016: 336).

Mindebből az következik, hogy bálványok több finnugor népnél is voltak. A
következő idézetekből azonban megállapítható, hogy az Arany Asszonyról szóló
történetek valószínűleg obi-ugor hagyományokon alapulnak. Tehát a tudomá-
nyos magyarázatok közül Trubeckojé tűnik a legvalószínűbbnek.

Ippolit Zavalisin 1862-ben így számolt be egy kondai bálványról:

„Külsejét és felépítését maguk a helybeliek sem ismerték. Állandóan két ünnepi ru-
hás strázsa őrizte, kopjával a kezében. Őrzési helyére vogulok nem mehettek be.
Egyedül a legöregebb fősámánnak volt joga belépni, és megtudakolni a bálvány aka-



AZ ARANY ASSZONY TITKA

297

ratát, aki a vogulok elmondása szerint, ha áldozatot kívánt, csecsemőhangon szólt”
(Zavalisin 1862: 286).

Mihail Pavlovics Alekszejev szerint ez ugyanaz a bálvány lehetett, amelyről
Grigorij Novickij írt 1715-ben Краткое описание о народе остяцком [Rövid leírás
az osztják népről] című könyvében (magyar kiadása: Szeged, 1973).

Van egy leírásunk 1904-ből is. Konsztantyin Dmitrijevics Noszilov egy öreg
vogultól lejegyezte az Arany Asszonyra vonatkozó hiedelmeket:

„Ő nem itt van – mesélte a vogul –, de mi ismerjük. Éppen akkor [az oroszok be-
jövetelekor] a mi erdőinken keresztül vitték megbízható emberek az Obhoz. Hogy
most hol van, az osztjákoknál-e, Kazimban, a szamojédoknál-e, a Taznál, azt
pontosan nem tudom, de amikor itt volt, másolat készült róla, a Szerebrjanaja
Baba (Ezüst Asszony), amely a mai napig egy vogulnál őrződik folyónk [a Konda]
legfelső folyásánál.
– Te láttad, nagyapó? – kérdezte az utazó a mesélőtől.
– Nem egyszer, nem kétszer életem során – válaszolta Szavva.
– És milyen?
– Ezüstből van.
…
– Nagy?
– Nem, kicsi. Egy csetverty [kb. 18 cm], de nehéz öntvény. A Zolotaja Baba sze-
rint öntötték ki” (Noszilov 1904: 109 skk).

Az Arany Asszonyról szóló történetekben az obi-ugor bálványokkal kap-
csolatos információk összegződtek. Ezek az információk eredetileg is nagyon
szűkösek lehettek, hiszen a fontosabb bálványokat rendkívül erősen őrizték, lé-
nyegében nem láthatta őket senki. A bálványok titkossága miatt kapcsolódott az
Arany Asszonyhoz az a téves elképzelés, hogy nagy méretű volt. Összefoglalva a
különböző helyekről származó híreket, az obi-ugoroknak volt néhány különösen
tiszteletben tartott bálványuk. Ezek azonban valószínűleg nem lehettek ember-
nyi méretűek. Ha úgy tetszik, több kicsi Arany Asszony is volt. De hol?

Hol állt az Arany Asszony bálványa?

Az Arany Asszony helyét megjelölő adatok csak látszólag ellentmondásosak.
Mathias de Miechów leírása a Vjatkai föld mögötti területről ugyanúgy az obi-
ugorok által lakott tájra vonatkozik, miként Herberstein beszámolója, valamint a
későbbi hírek. A Vjatkának nevezett föld után ugyanis Nagy- vagy Ó-Perm terü-
lete következik, a komi-permjákok lakóhelye, mely területre a vogulok rendsze-
resen bejártak, illetve annak határán éltek, még az Urál európai oldalán. A permi



KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK

298

területekre betörő vogulokról az orosz évkönyvek rendszeresen megemlékez-
nek. A 16 század elején összeállított Устюжский летописный свод [Usztyugi év-
könyv] például ezt írja a 6963. évben (1455.):

„…Ugyanezen évben haddal támadt Vicsegdára Aszika vogul herceg meg fia, Jum-
san, Pityirim permi püspököt pedig megölték.”

A későbbi beszámolók az Urál ázsiai oldaláról szólnak. Már Herberstein is az
Ob mellékén említi a Zolotaja Babát, de a többi idézett forrás is úgy tudja, hogy
a fontosabb bálványokat átvitték Szibériába. A Zolotaja Baba Szibériába köl-
tözése az orosz hódítás következménye volt. E keleti expanzió következtében
az obi-ugorok fokozatosan kiszorultak Európából. Ez a folyamat abból is lát-
ható, hogy Jugria mint földrajzi fogalom is eleinte az Urál európai oldalához
köthető, majd később áttevődik az ázsiai oldalra. Tehát a Zolotaja Baba helyé-
nek ez a változása önmagában is bizonyítja, hogy egy obi-ugor eredetű hagyo-
mány került be az európai úti beszámolókba és geográfiákba.

Az Arany Asszony örök

Jurij Ivanovics Kuselevszkij 1868-ban azt írta, hogy az Arany Asszony és a
többi népszerű bálvány már nem létezik, csak a másolataik. A Konsztantyin No-
szilovnak 1904-ben mesélő öreg vogul szerint az Arany Asszonynak már csak az
ezüstből készített másolatát őrzik. Ezt a tényt azonban a misztikumra vágyó em-
berek nehezen fogadják el. Ha nem is létezik, de beszélnek és írnak róla. Az in-
ternet mindent eltűr. Például lehet írni arról, hogy az Arany Asszonyt sumérok
állították és imádták. Nemcsak a magyarok sumérok ám, hanem az obi-ugorok
is! Vagy esetleg az Arany Asszony egy kozmikus eredetű robot volt? Az internet
mindent eltűr.

Az Arany Asszony történetében a filmipar is fantáziát látott (Золотая баба,
1986, rendező: Viktor Kobzev). Persze, mindenről lehet filmet készíteni. Kell
bele szerelem és vér, aztán már mehet is a mozikba. Jó szórakozást!

Aki tud valami biztosat az Arany Asszonyról, szóljon nekem, megkeressük.
Most jó ára van az aranynak.
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Istenek és falovacskák

Hinné valaki, hogy néprajzi gyűjtőúton több mint ezeréves tálakat lehet talál-
ni? Akadnak persze fiatalabbak is – csak hat-hétszáz évesek. És vannak egy-két-
száz éves játékok is – bohócok, hintalovak, porcelánbabák –, melyek mind át-
lényegültek, megnemesedtek. Szertartások fontos kellékei, istenek jelképei az
obi-ugoroknál. A mesének magyar őstörténeti vonatkozása is lesz.

Szászánida tálak az avarban

A Perzsiában egykor uralkodott Szászánida-dinasztia (224–651) korából
származó fémedények legnagyobb gyűjteménye a szentpétervári Ermitázsban
található. Azért éppen ott, mert ezek az edények az orosz birodalom egy nem is
túl távoli szegletéből, a Káma vidékéről származnak. Ugyanonnan ismertek
bizánci, valamint a szászánida hagyományokat folytató közép-ázsiai ötvösök
műremekei is.

Arrafelé érdemes a lábunk elé nézni az erdőben, mert lépten-nyomon ősrégi
edényeket találhatunk az avarban. Legalábbis száz éve még így volt. Habár a ja-
vát már fölszedték, de még napjainkban is előkerül egy-kettő. A lelőkörülmé-
nyek és a néprajzi megfigyelések arra utalnak, hogy ezeket az edényeket az egy-
kori szent ligetekben a közösségi szertartások során használták udmurt és komi-
permják nyelvrokonaink.

Az aranyozott ezüstedények beáramlása folyamatos volt a Káma vidékére.
Nemcsak Szászánida-kori, de későbbi edények is előkerültek a földből. A helyi
lakosok prémexportjuk ellenértékeként kapták ezeket a tárgyakat. Sámánszer-
tartásaik során használták őket, mivel az edényeken ábrázolt személyekben és
jelenetekben saját mitológiájuk hőseire és a hősök kalandjaira ismertek. Néha to-
vábbi szereplőket karcoltak bele a tálakba, így adaptálva és értelmezve az eredeti
ábrázolásokat.

Szászánida tálak a pitvarban

Az elmúlt negyedszázad néprajzi és régészeti szenzációja, hogy az obi-ugo-
roknál, Nyugat-Szibériában is egyre másra kerülnek elő régi tálak, edények. De
nem ám a földből, hanem a sublót mélyéről! Lakóházak szentélyeiből, vagy az
udvaron álló, kultikus tárgyakat rejtő, lábakon álló hombárokból. Megtalálásuk
helye teljesen egyértelművé teszi, hogy ezeket a tárgyakat másodlagosan használ-
ták a helyi kultuszokban. Innentől bizonyosnak tekinthetjük, hogy a permi finn-
ugoroknál is ilyen célokat szolgáltak.



ISTENEK ÉS FALOVACSKÁK

301

A szinjai hantiknál Arkagyij Baulo, novoszibirszki néprajztudós expedíciója
2001 nyarán talált egy szászánida tálat. A lakószoba előterében őrizték, annak is
a jobb oldalán, ahová a nők nem léphetnek. A tál egy bikán ülő lándzsás vitézt
ábrázol, amint éppen ledöf egy másik bikát. Fejdíszéből megállapítható, hogy ő
I. Jazdagird perzsa uralkodó (399–421). A tál az 5. század első felében készült.

A tulajdonos szerint az edényt még a nagymamájának a nagymamája találta.
A Szinján csónakáztak éppen, s kikötöttek, hogy megpihenjenek kicsit. Az ük-
mama meglátott valami csillogót a fűben. Megkapirgálva a talajt, több bronzüst
bukkant elő, amelyekben nemcsak egy tálat, hanem különféle állatokat ábrázoló
ezüst és bronz szobrocskákat is találtak.

Szászánida tál a Szinja mellékéről

Egy többezer éves kultúra vége

A szászánida tál megtalálásának körülményei megegyeznek az obi-ugor házi
szentélyekből folyamatosan felbukkanó egyéb különös tárgyak történeteivel.
Úgy tűnik, hogy az esetek többségében hiányzik az ezeréves kontinuitás: nem-
csak ez a szászánida tál, de a rövidesen tárgyalandó kisplasztikák és volgai bulgár
tálak sem egyetlen család birtokában voltak az elmúlt évszázadok során.
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A szakrális célokra használt edények és szobrocskák általában véletlenül ke-
rülnek elő erdőkből vagy folyópartokról, sokszor több más tárgy társaságában
(legalábbis így mesélik). Ugyanúgy, mint a Káma mellékén, a megtalálási körül-
mények itt is elfeledett szentélyekre vagy a közösség előtt titokban tartott rej-
tekhelyekre utalnak. Csakhogy a kámai edények a múzeumokba kerültek, ezeket
azonban megtalálásuk után újra használatba vették, s használják őket mind a mai
napig. De már nem sokáig.

Ezek a tárgyak éppen azért kerülnek a kutatók szeme elé, mert akik ma őrzik
őket, már egy más világot, más gondolkodást képviselnek, mint szüleik vagy
nagyszüleik. Az öregek a hagyományokat már nem tudják átadni, mert a fiatalok
elfordultak tőlük. De a globális térerő világában már azok is anakronisztikusnak
érzik ősi hitüket, akik még tartják a szokásokat. Így hát megmutatják, sőt gyak-
ran múzeumoknak is ajándékozzák ősi szertartásaik kellékeit.

Későszászánida-szogd tál Verhnye-Nyilgyinóból

Egy tál, amelyikből kettő van

Ennek a tálnak még regényesebb története van, mint az előzőnek. 1938-ban
a Lozva folyónál járva Valerij Csernyecov (1905–1970) régész följegyzett egy
legendát. A történet egy ezüst tálról szólt, amelyet az Ob folyóból horgásztak ki.
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A manysi mesélő, N. Ja. Bahtyarov azt állította, hogy a tálat a saját szemével lát-
ta Verhnye-Nyilgyino faluban.

A szemtanú olyan jó leírást adott az edényről, hogy 1985-ben Izmail Gemu-
jev és Arkagyij Baulo Verhnye-Nyilgyino mellett, Polum-Torum-Pig (Pelimi Is-
ten Fia) szentélyének tárolóházikójában megtalálta és felismerte a nevezetes tá-
lat.

Itt volt a tál

Az edény a későszászánida–szogd ötvösművészet terméke, a 8–9. században
készülhetett, valahol Közép-Ázsiában. Egy várostromot látunk rajta. Két oldal-
ról 7-7 lovas támadja az erődöt. Bentről kétségbeesett emberek (egyikük talán
nő) lesnek ki az ablakokon. A várfalakon hét zenész fújja a fanfárokat, feljebb
három gyalogos harcos (támadók?, védők?) és két megölt vitéz (támadók?, vé-
dők?) látható. A közép-ázsiai edény másodlagos manysi használói utólag két
szarvast karcoltak rá a tálra.

A Verhnye-Nyilgyinóban talált edény szinte tökéletes hasonmása az 1909-
ben Bolsaja Anyikovszkaja (Permi kormányzóság, Cserdinyi járás) mellett talált
edénynek. A tipológiai jegyek alapján feltehetőleg a később talált edény készült
korábban.
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Az adaptáció lépcsőfokai

A Verhnye-Nyilgyino-i tál példáján lehet tanulmányozni az idegen eredetű
tárgyak beépülését az obi-ugor mitológiába, használatba vételüket a különböző
szertartásokban. Ennek lépcsőfokai Arkagyij Baulo szerint a következők: azono-
sítás, használat, hatás. A hanti és manysi emberek az idegen tárgyakban először
felismerik valamelyik istenük vagy isteneik ábrázolását, illetve az ábrázolt jelene-
tet azonosítják mitológiájuk egyik epizódjával. Ezután a tárgyat szertartásaik so-
rán használatba veszik. A legérdekesebb azonban az adaptáció harmadik foko-
zata: a tálakon ábrázolt jelenetek újabb mitológiai történeteket inspirálnak, illet-
ve a meglévő történetek a tálakon ábrázolt jelenetek hatására megváltoznak. Art-
turi Kannisto (1874–1943), Munkácsi Bernát (1860–1937) és Jevdokija Rom-
bangyejeva (1928–2017) gyűjtéseit tanulmányozva Baulo arra a következtetésre
jutott, hogy a Numi-Tóremmel és Mir-Szuszne-Hummal kapcsolatos mitológiai
elképzelésekben szereplő aranyvárak, ezüstvárak talán éppen a Verhnye-Nyil-
gyino-i és hozzá hasonló tálak ábrázolásai nyomán születtek meg. Sőt, egyáltalán
az arany és az ezüst különleges értéke is csak ezen tárgyak révén válhatott
ismertté az obi-ugoroknál, mivel náluk arany és ezüst nem bányászható, nemes-
fémekhez csak importból juthattak.

Korai bulgár tál Szalehard mellől
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Volgai bulgár és „magyar–uráli” tálak

A szászánida és posztszászánida tálak beszerzési forrása egy idő után eldu-
gult. Lehet, hogy ennek oka a közép-ázsiai politikai-gazdasági változásokban ke-
resendő, de az is lehet, hogy a finnugor népek szomszédságában megerősödő
volgai bulgár állam felszámolta a korábbi kereskedelmi kapcsolatokat. A keresle-
tet azonban ki kellett elégíteni, ezért a volgai bulgárok elkezdtek maguk fémtála-
kat gyártani és a finnugor népekhez szállítani.

Natalja Fjodorova összefoglalása szerint Nyugat-Szibériából kb. 20 volgai
bulgár eredetű ezüst tál és csésze ismert. Ezek közül a szerző 5 darabot a korai
bulgár csoportba sorolt, készítésük idejét a 10–11. századra tette.

A volgai bulgár csoporton belül jó néhány olyan edény van, amelynek motí-
vumai a Kárpát-medencei honfoglalók ötvöstárgyain is föllelhetők. Ezek stílus-
jegyeik alapján a korai volgai bulgár tálakhoz állnak közel. Annak idején, amikor
még csak néhány ilyen tárgy volt ismert, Vlagyiszlav Darkevics úgy vélte, hogy
azok egyenesen a Kárpát-medencéből kerültek keletre. Később Borisz Marsak
és Natalja Fjodorova már úgy vélték, hogy ezek a tárgyak valahol Kelet-Európá-
ban készülhettek.

Magyar–uráli tál Muzsiból (Jamal–Nyenyec Autonóm Körzet)
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Napjainkban Fjodorova úgy véli, hogy készítési helyük Magna Hungaria volt,
vagyis a magyar őshaza. Megtalálási helyük kizárólag az Urál környéke, illetve
Nyugat-Szibéria északi része. E csoportba is öt edény tartozik (illetve van két
újabb, még publikálatlan példány is). Készítésük a 9–10. századra datálható. A
tálakon általában lovas harcost ábrázoltak.

Ha ezeket az edényeket tényleg magyar mesterek készítették, akkor ez alátá-
masztja azt a feltételezést, hogy őseink igen későn hagyták el Magna Hungariát,
de aztán annál sietősebben haladtak nyugat felé, hogy 895-ben megérkezhesse-
nek oda, ahol most vagyunk.

Szibériai mesterek

A volgai bulgár és magyar–uráli tálak folytatták a szászánida–szogd hagyo-
mányt. Olyan jeleneteket ábrázoltak, amelyek adaptálhatók voltak az obi-ugor
mitológiába. A magyarok azonban elmentek, a volgai bulgárokat pedig legyőzték
a mongolok.

A 13–14. század után ezeknek az edényeknek a gyártása megszűnt. Igény vi-
szont továbbra is volt rájuk. Ezért a Szibériában megtelepült orosz mesterek a
18–19. században megpróbáltak hasonló tálakat készíteni. A Tobolszkban készí-
tett edényeken például vadászjelenetet vagy medvét ábrázoltak. A tálak peremén
elhelyezett bélyegzők elárulják az edény gyártási helyét és idejét, valamint utal-
nak az ötvösmester nevére is.

P. B. mester vadászjelenetes tányérja Tobolszkból (1797)
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Támogasd a hazai ipart!

Magyarországon nagy hagyománya van a hazai termékek ócsárlásának, az
idegen – lehetőleg „nyugati” – eredetű tárgyak kultuszának. Ezt a hagyományt
időről-időre nemzeti felbuzgások próbálják megtörni, és a hazai termékeket
népszerűsítő rövid életű kampányok indulnak. Vajon az obi-ugorok is hittek a
„nyugati” termékek jobb minőségében, vagy más oka volt az idegen eredetű
tálak beszerzésének?

Arkagyij Baulo magyarázata szerint az obi-ugorok annyira tisztelték istenei-
ket, hogy nem szívesen ábrázolták őket. Ezért vették nagy örömmel az idegen
eredetű tárgyakat. Különösen szerettek ilyen tárgyakat találni. Emiatt nem biz-
tos, hogy mindegyiket találták, esetleg a megtalálásról szőtt egyik-másik mese
költött lehet. A kultikus célokra használt talált tárgyakat nem volt szabad a ház
lakóterébe bevinni.

Ez a koncepció azonban nem biztos, hogy helytálló, hiszen például Barszova
Gora lelőhelyéről egy szárnyas medve ábrázolása ismert, ami feltehetőleg egy
déli eredetű mitológiai jelenet adaptációja. E témáról lásd A szárnyas medvéről
című írást (283–288. oldal).

Az obi-ugorok tehát saját készítésű tárgyakat is használtak szertartásaik so-
rán, de nem tagadható, hogy kultikus célokra tényleg nagyon szívesen alkalmaz-
tak idegen eredetű tárgyakat. Például elefántot.

A messziről jött elefánt. Vajon hol van most?
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A rejtőzködő elefánt

1893-ban Dmitrij Anucsin publikált egy fotót, amely egy elefántszobrocskát
ábrázolt. A kép az Északi-Szoszva mellékén készült. A történet szerint ezt a tár-
gyat is találták az erdőben. A művészettörténészek 7–8. századi közép-ázsiai ké-
szítményként határozták meg.

1935-ben Valerij Csernyecov látta a szobrot Jipig-ojka (Fülesbagoly-öreg)
szent ligetében, Halpaul település mellett, az Északi-Szoszvánál. Az elefánt mint
a túlvilág jelképe, a küszöb őreként állt alkalmazásban, és egy szent hombár elő-
terében helyezték el, szép kelmékbe burkolva.

1989-ben Izmail Gemujev és Arkagyij Baulo már nem találta meg a nevezett
szentélyt… Aki találkozik az elefánttal, mondja meg neki, hogy bújjon elő, a há-
ború véget ért.

Természetesen nem véletlen, hogy éppen egy elefántszobrocska válhatott
kultikus tárggyá. Mamutnak nézték. Amit jól ismertek, hiszen csontjai lépten-
nyomon előkerültek a földből. Sőt néha jégbe fagyott egész mamutot is találtak
(ez ma is előfordul: Ljuba, a mamutleányka 2007-ben került elő a Jamal-félszige-
ten). Úgy vélték, hogy a mamut a föld alatt él, ezért került az elefántszobrocska a
túlvilág őrének szerepébe.

Ezüstlány
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Szépasszonyok kultusza

2000-ben a szinjai hantiknál találtak egy különös pózban ábrázolt ezüst le-
ányzót. Talán táncosnő vagy akrobata, éppen fekszik, lábait fölemelve, avagy
ugorva úszik a levegőben. Kezében antilopfejet tart. Az antilop szája nyitva.
Azon keresztül lehetett kiinni az üreges szoborba öntött folyadékot. Tehát ez a
kisplasztika valójában egy ivókürt. Közép-Ázsiában készülhetett, a 8–9. század
fordulóján. Az 1930-as években a sámánokat is üldözték, ekkor a szobrot más
tárgyakkal együtt rövid időre elásták egy ládában. Elképzelhető, hogy ezt az idő-
szakot leszámítva több mint ezer éve folyamatosan birtokolták.

Arkagyij Baulo óvatosan utalt arra, hogy ez a szobor kapcsolatban lehetett az
Arany (Ezüst) Asszony kultuszával. Talán ez a szobor is a Kaltes-Asszony jelké-
pe lehetett. A rejtélyes bálványhoz fűződő történetek gyakran Ezüst Asszonyról
szólnak. Az obi-ugor mitológia eme legfontosabb női szereplője a különböző
történetekben Numi-Tórem lánya, testvére vagy felesége.

Ennek a szobornak a létezése bizonyítja, hogy az Arany vagy Ezüst Asszony-
ról szóló történeteknek nagyon reális magjuk van. E szobor alapján elképzelhet-
jük, hogy mekkora is lehetett az a bizonyos Arany Asszony (persze lehet, hogy
több is volt belőle) – semmiképp sem olyan hatalmas, ahogy azt az európai réz-
metszők a térképekre rajzolták. Ha ez a szobor napjainkban előkerülhetett, nem
lehetetlen, hogy valamikor az Arany Asszonyt is megtaláljuk. Esetleg éppen ez a
szobor az Arany Asszonyról szóló történetek egyik ihletője.

Otir-pig (A hős fia)
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Mir-Szuszne-Hum hintalovon és más csecsebecsék

A szászánida–szogd tálaktól és szobroktól a 18–19. századi orosz tányérkákig
ívelő fejlődésből láthatjuk, hogy mennyit romlott az obi-ugorokhoz eljutott ide-
gen eredetű tárgyak minősége. De nem a minőség számított, hanem az ábrázolt
jelenet, ember vagy más élőlény adaptálhatósága, az obi-ugor mitológiába való
beilleszthetősége. Az európai ipar fejlődésével lehetővé vált, hogy tucatszám ké-
szüljenek olyan dísztárgyak, sőt gyerekjátékok, melyek az avatott obi-ugor szem-
lélő számára szakrális tartalommal bírtak. 1692-ben egy ilyen találkozást írt le Is-
brand Ides (1657–1708) dán kereskedő és diplomata:

„Egy alkalommal két hanti ember ment fel a hajójukra, hogy halat adjanak el az
utazóknak. A hajón tréfás kedvű matrózok működésbe hoztak egy felhúzható já-
tékmedvét. A hanti halászok teljesen megrémültek, mivel a medvét legfőbb iste-
nükkel, Numi-Tóremmel azonosították.”

A kínos helyzetnek Isbrand Ides vetett véget. Eltetette a játékot, s ezzel
egyenrangú féllé emelte az utazók hajójára látogató osztják halászokat. Nem kel-
lett megalázkodniuk az európai utazók számára semmi szakralitással nem bíró
egyszerű játék előtt.

Az égi lovas paripája

Ez az eset számunkra is tanulságos, rávilágít arra, hogy a világ különböző tá-
jain mennyire különböző kultúrák alakultak ki. Már Ides megértette, hogy a kü-
lönbségek ellenére e kultúrák egyenrangúak. Nekünk is így kell szemlélnünk a
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hantik és manysik hitvilágáról szóló beszámolókat. (Isbrand Ides utazásának
finnugor eseményeiről lásd A komi–lív nyelvrokonságról és a sátáni játékmedvéről cí-
mű írást az első fejezetben.)

Nagy Péter cár Kínába küldött követének, Isbrand Idesnek hajóján az obi-
ugorok talán először láttak európai játékokat. Vonzalmuk e csecsebecsék iránt
tartósnak bizonyult. Nagyon népszerűek voltak a lovacskák. Készülhettek
bronzból, fából vagy akár papírmaséból. Numi-Tórem legkisebb fiát ugyanis lo-
von járó vitézként képzelték el. Ha a hintalovon huszár is ült, az ő maga volt
Mir-Szuszne-Hum, a Világügyelő Férfi, Numi-Tórem legkisebb, ám legrango-
sabb, legfontosabb fia. Ilyen lovas figura fotóját már Valerij Csernyecov is pub-
likálta az 1930-as években. Az utóbbi negyedszázadban Gemujev és Baulo sok
játéklovat dokumentált.

Porcelán Kaltes-asszony

A múzeumokba elvétve már korábban is bekerültek más jellegű játékok is.
Tobolszkban egy bohócot formázó bronz csörgőt őriznek. Az újabb gyűjtések
során előkerült Szuevat faluból egy porcelán táncoslány mint a Kaltes-asszony
jelképe, Zeljonij Jar faluban pedig béka formájú locsolókannát őriztek a titkos
bőröndben mint házi védőszellemet. A helyi hiedelmek szerint az Agan folyó
védőszelleme, Agan istenasszony béka képében születik újjá.
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Az a jelenség, hogy az elmúlt évezredben folyamatosan és zökkenőmentesen
épültek be az obi-ugorok hitvilágába az idegen eredetű tárgyak, mutatja e hitvi-
lág erejét és jól átgondolt logikus rendszerét. E hitvilág önmagába zárt, de vilá-
gos és érthető magyarázatot adott a természet rendjére, ezért is maradhatott
fenn napjainkig.
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Fenyőerdő mélyén
(A karácsonyfa is finnugor?)

Kérdések a fenyőfákról karácsony ürügyén: Vajon finnugorok állították az
első karácsonyfát? Melyek az eurázsiai tajga fenyőfái, és mi közük az őshazához?
Együnk-e fenyőmagot?

A karácsonyfa-állítás szokása Európában a 15–16. században jelent meg. Mi-
kor és hol – erről a magyar Wikipédiának több elképzelése is van.1 Nevezett he-
lyen azt olvashatjuk, hogy „a karácsonyfa-állítás szokása Skandináviából származik,
a harmincéves háború (1618–1648) idején jutott el Németországba, a svédek európai had-
járatai során”. A szöveg más helyén viszont már az olvasható, hogy „az első feljegy-
zés karácsonyfáról Sebastian Brant német írótól származik, Strasbourgból a 15. század
végén. Ekkoriban almával, ostyával díszítették.” A bizonytalanságot fokozza ez a két
mondat is: „A karácsonyfa díszítésének szokása a 16. század körül kezdődött el. Kez-
detben almát, diót, ostyát, mézespogácsa-alakokat, édességeket, valamint fából és textilből
készült díszeket aggattak rá.”

Livónia az 1570-es években

                                               
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Karácsonyfa
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Összefoglalva, de az ellentmondásokat meg nem értve: a 17. században Skan-
dináviából érkező karácsonyfa Strasbourgban már a 15. század végén feldíszítve
állt, illetve a feldíszítés szokása a 16. század körül kezdődött.

Részletesebb és főleg pontosabb információkra vágyva szétnézhetünk a Wi-
kipédia más nyelveken írt karácsonyi szócikkei között. Az angol változat sem túl
bőbeszédű, ám találunk benne egy meglepő mondatot: feldíszített karácsonyfát
először Livóniában állítottak, a 15. században.2

Hurrá! Ha Livónia, akkor nyilván a lívek voltak. Vagy esetleg az észtek. Lám,
a keresztény kultúrkör is mennyi mindent köszönhet a finnugoroknak! Vagy
mégsem?

Tallinn télen

Továbblépve az orosz Wikipédiára, újabb információkhoz jutunk: egyes ada-
tok szerint Rigában állítottak először karácsonyfát 1510-ben, a fiatal, nőtlen ke-
reskedők, a Feketefejűek Társaságának háza előtt. Az ünnep után a karácsonyfát
elégették.3 Tallinnban azonban másképp tudják: a városháza előtti téren ők már
1441-ben karácsonyfát állítottak.4 A baltikumi karácsonyfa-háborút elkerülendő
a lett és az észt miniszterelnök 2010-ben megegyezett abban, hogy az első kará-
csonyfát Livóniában állították.
                                               
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_tree
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождественская_ёлка
4 https://et.wikipedia.org/wiki/Jõulupuu
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A fenyőfa tehát a Baltikumban vált karácsonyfává. Ott kereszteződött az em-
berek pogány díszítő hajlama a keresztény hittel. A világ minden táján évezredek
óta élő hagyomány a szent helyeken lévő fák-bokrok feldíszítése. A finnugor
szent ligetekben nemcsak szalagokat aggattak a fákra, s nemcsak karácsonykor.
Szerették volna az áldozati állatok bőrét is felaggatni a fákra, de a betelepülő ide-
genek (oroszok, tatárok) az értékesebb dolgokat elhordták az ilyen helyekről. A
szent ligeteket a pravoszláv egyház is pusztította. Az 1700-as években emiatt lá-
zadás tört ki a mordvinoknál. A finnugor népek ligeteiket kénytelenek voltak
odahagyni, de helyüket őrizte az emlékezet.

Szovjet karácsonyfadíszek 1963-ból

Oroszországban a keresztény kultúrkörből származó karácsonyi fenyőfaállí-
tás Szentpétervárott kezdődött, 1852-ben. A Szovjetunióban eleinte tilos volt
karácsonyfát állítani. Ez a tilalom azonban nem kommunista találmány volt, a
cári Oroszországtól örökölték, mint az állami túlhatalom sok egyéb, klasszikus
szovjet fogásként ismert módszerét, pl. a száműzetést, a népek tudatos összete-
lepítését, az utazások korlátozását stb. Az első világháború alatt a Szent Szinó-
dus betiltotta a karácsonyfát, mint az ellenséges német kulturális hatás szimbólu-
mát. A német hatás elleni küzdelemből a szovjet időkben vallásüldözés lett,
melynek következményeként 1927-től a karácsony nem volt munkaszüneti nap.
1936-ban az egyik pártfunkcionárius javaslatára ismét lehetett karácsonyfát állí-
tani – de újévkor. Az illetőt 1939-ben kivégezték. Akkoriban a jogtalanságokra
könnyen találtak ürügyet, egyébként az újév megünneplése is német hatásra ter-
jedt el Oroszországban, mégpedig I. Péter cár rendelete nyomán. A szovjet
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időkben tehát a karácsonyfa (рождественская ёлка) helyett újévi fát (новогодняя
ёлка) állítottak. A karácsonyfadíszek is igazodtak az új ideológia elvárásaihoz:
Jézuska helyett kutyuska volt a pólyában, mellé pedig bohócot, teáskannát és
egyéb ideológiailag semleges díszeket aggathattunk a fenyőfára.

A tajga népe

Az ideológiai káoszban, az egymást keresztező tilalmak és hagyományok há-
lójában változatlanul élt a finnugor népek tisztelete az erdő és az erdő fái iránt.
Természetesen a fenyőfák iránt is. Hiszen a finnugorok a tajga őslakói. Tajgát
hallva mindenki Szibériára gondol, pedig a földrajztudományban a tajga az
észak-amerikai és eurázsiai fenyőerdő-övezet közös neve.

A tajgai növénytársulást döntően tűlevelű fák alkotják. A túl rövid nyár és a
túl hosszú tél éghajlati viszonyait ezek a fajok tűrik a legjobban. A tajgaövezet
hőingadozása akár 100 °C is lehet – nyáron +30°C és télen -70°C is előfordul.
Az ősz és tavasz nagyon rövid, alig pár hetes. Azokon a helyeken, ahol a tél nem
szélsőségesen hideg, a tűlevelű fák mellett néhány lombhullató fa is megél: a
nyír, az éger, a fűz és a nyár. A tajga növény- és állatvilága nem túl változatos, ez
szintén a szélsőséges időjárásra vezethető vissza.

A tajgaövezet térképe

Az eurázsiai tajgaövezet jelentős részén a finnugor népek az őslakók. Lakó-
helyük Finnországtól Nyugat-Szibériáig terjed. A finnugor népek tárgyi és szel-
lemi kultúrája elválaszthatatlan az erdőtől. A tajgaövezetben a megélhetés szinte
egyetlen forrása az erdő volt. Folyó- és állóvizek közelében a halászat is jelentős
élelemforrás volt, a délebbi területeken pedig mód nyílt valamiféle szerényebb
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földművelésre is. Ezek azonban csak kiegészítették az erdei vadászat és gyűjtö-
getés által előteremthető élelmet. A tajgaövezetben évezredes hagyománya volt a
prémes állatok exportcélú vadászatának is. A kidolgozott prémek cserealapot
képeztek az erdőövezettől délebbre élő népekkel folytatott kereskedelemben.

Abban az időben, amikor a nyelvészek rátaláltak a finnugor nyelvek történe-
tében egy közös pontra, az alapnyelvre, elkezdtek helyet keresni a finnugor alap-
nyelvül beszélő népességnek. Úgy tűnt, hogy ez a hely, vagyis a finnugor őshaza
az alapszókincsből meghatározható. Nagyon egyszerűen gondolták megoldani
ezt a problémát: az alapszókincs állat- és növényneveit összevetették az életföld-
rajzi adatokkal, tehát azt kutatták, hogy a nevezett állatok és növények merre él-
nek. Ez a módszer a nyelvészeti paleontológia. A faneveket a finnugor őshaza
kutatásába először Friedrich Theodor Köppen vonta be (lásd a következő feje-
zetben). A tajga fái azonban Hajdú Péter (1923–2002) nyelvész őshazaelméleté-
ben kaptak rendkívül fontos szerepet.

Hajdú Péter az alapnyelvi eredetű fanevekből próbálta meghatározni az ős-
haza helyét. Hét fanevet az uráli alapnyelvig vezetett vissza (1–7.), hármat pedig
a finnugor alapnyelvig (8–10., ezeknek nincs szamojéd megfelelésük):

1. *kowese ’lúcfenyő’
2. *soksε ’cirbolyafenyő’
3. *ńulka ’jegenyefenyő’
4. *kojwa ’nyírfa’
5. *poje ’nyárfa’
6. *paje ’fűzfa’
7. *juwe ’erdeifenyő’
8. *peńe ’erdeifenyő’
9. *ńäŋe ’vörösfenyő’

10. *śala ’szilfa’

Az alapnyelvi eredetű fanevek egyértelműen tajgai őshazára utalnak. A pali-
nológusok5 meg tudják határozni a tajga fáinak terjedését, térképeken ábrázolják
az egyes fafajok előfordulási területének változásait. Adataikat felhasználva lehet
következtetni az uráli őshaza egykori területére. Az őshazaelméletekkel azonban
most nem foglalkozunk, mivel azok alkalmasak a karácsonyi békesség és nyuga-
lom megzavarására. Csupán arra emlékeztetünk, hogy a nyelvi adatokra alapo-
zott őshazaelméletek csak az őshazák és alapnyelvek felbomlása előtti rövid idő-
szakra vonatkoznak. Hajdú Péter szerint az uráli őshaza tehát csak az uráli alap-
                                               
5 A palinológia a virágporszemek, spórák tanulmányozásával foglalkozó tudományág.
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nyelv bomlását megelőző időben volt Nyugat-Szibériában, illetve az Urál euró-
pai oldalának északi csücskében, a Pecsora folyó mellett. Korábban lehetett akár
Mezopotámiában is, vagy a Marson. Vagy akárhol.

A tajga fenyőfái

A lúcfenyő – nálunk ez a hagyományos karácsonyfa – igénytelen növény, a
tajgaövezet hidegebb északi, és melegebb déli részén egyaránt megél. A külön-
féle fenyőknek több alfajuk alakult ki. A lúcfenyő 36 változata közül a szibériai
lúc Skandináviától Szibéria keleti csücskéig mindenütt megtalálható.

A cirbolyafenyő kifejezetten a hideget szereti, ezért Európában a magashegy-
ségekben őshonos. Szibériai alfaja az Urál-hegységtől keletre él. Megtalálható
Mongóliában és Észak-Kínában is.

A jegenyefenyőnek is létezik szibériai változata. Elterjedési területe az Urál-
hegység északi részén átnyúlik Európába is. Az európai kultúrkörben a jegenye-
fenyőhöz sok hiedelem fűződik. Talán ezért is éppen a jegenyefenyőt kezdték
karácsonykor feldíszíteni. Nyugat-Európában kedveltebb karácsonyfa, mint a
lúcfenyő.

Az erdeifenyő nagyon igénytelen fa. Könnyen terjed, de a nyomában érkező
egyéb fák kiszoríthatják lakóhelyéről. Így aztán marad neki a tajga legkietlenebb
része. Úgy tűnik, az új idők új levegője nem kedvez neki: szennyezett ipari kör-
nyezetben elpusztul. Lappföldi változata a skandináv országokban és Orosz-
Karjalában honos.

A vörösfenyő különleges a fenyőfák között: mihelyst kicsit megöregszik, tű-
leveleit télen lepottyantja. Gyorsan növő, fénykedvelő fa. A szibériai vörösfenyő
Nyugat-Szibériában él, Kelet-Szibériában a dauriai vörösfenyő honos. A szibé-
riai tajga fáinak fele vörösfenyő. Ma már nyugaton egészen Karjaláig húzódik a
vörösfenyő területe. Terjeszkedése Nyugat-Szibériából kb. 3000 éve indult meg.

Tajgai erdőlés

Napjainkban a fenyőféléket több iparág is hasznosítja. A fenyőfák épületek,
bútorok és papíráruk alapanyagául szolgálnak. Építkezésre, bútorkészítésre leg-
alkalmasabb az erdei fenyő (borovi fenyő). Az ipar az erdeifenyő gyantáját is
hasznosítja.

A jégkorszak után kialakuló tajgaövezetben a finnugor ősnépesség csak foko-
zatosan ismerte föl az erdőben rejlő lehetőségeket. A bronzkori voloszovói kul-
túra népessége még nem fából építkezett. Földfalú, félig földbe mélyített házaik-
ban a fa csupán kiegészítő anyag volt. A gerendák felhasználása, a boronafalas
házépítési technika csak később terjedt el a finnugor népek körében. A hatás
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délről érkezhetett, talán a gerendasíros kultúra ősiráni népességétől. Szintén ős-
iráni népek ismertették meg a finnugorokkal a méhészet fogásait. Ezek az erdő-
hasznosítási, erdőlési fogások tehát nem a tajgában, hanem inkább a lombos-
erdő övezetében alakultak ki.

Szibériai cirbolyamag

Az erdők hasznosításának egyik lehetőségét csak a fenyőerdők kínálják. A fe-
nyőmag ugyanis emberi fogyasztásra alkalmas, tápanyagokban igen gazdag rág-
csálnivaló. A fenyőmag a Földközi-tenger vidékén is kedvelt. Ott a mandulafe-
nyő (Pinus pinea, esernyőfenyő néven is emlegetik) magját fogyasztják évezre-
dek óta. Igazi olasz pesto nincs fenyőmag nélkül. A mandulafenyőn kívül más
fenyőfajták magja is fogyasztható.

A szibériai tajga fái közül ehető magot ad a cirbolyafenyő. A cirbolyamag
gyűjtéséről, felhasználásáról európai utazók, etnográfusok is beszámoltak. Említi
Peter Simon Pallas (1741–1811) természettudós, valamint Jankó János (1868–
1902) néprajzkutató is, osztjákföldi naplójában. Az erdeifenyő kapcsán írtuk,
hogy ez a faj igen érzékeny a környezetszennyezésre. Lehet, hogy valamiféle
környezeti ártalom áll annak a hátterében is, hogy az utóbbi időkben a fenyő-
mag fogyasztása betegséget okozhat. Tudományos közlemény először 2001-ben
foglalkozott ezzel a kérdéssel. A betegség tünetei: fémes érzés a szájban, az ízle-
lés elvesztése, a beteg 1-2 hétig mindent keserűnek érez. Európa nyugati felén a
betegség okozójaként a kínai fehérfenyő (Pinus armandii) magja került gyanúba.
Ugyanakkor hasonló tünetek mutatkoztak már szibériai cirbolyamag fogyasztása
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után is, de csak Oroszország európai részén, kizárólag a városi lakosság köré-
ben.

A cirbolyafenyő magja nélkülözhetetlen része a szibériai ökoszisztémának.
Mókusok és más állatfajok legfőbb tápláléka, de az emberek számára is nagyon
fontosak a benne lévő vitaminok (B, E) és ásványi anyagok (vas, foszfor, cink,
magnézium stb.). A cirbolyamagot a népi gyógyászatban is alkalmazzák gyomor-
és bélbajok kúrálására.

Irodalom

Hajdú Péter 1964: Hol volt az uráli őshaza? Nyelvtudományi Értekezések 40.
Budapest.

(2011. december 23.)
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Honnan jön az ezüst?

A kenyér szó eredetéről írott cikk után az olvasók felháborodottan keltek ki a
kenyér és az ezüst permi finnugor eredete ellen.1 A magyar embert nem lehet
holmi tudománnyal megtéveszteni. A nemzetrontó nyelvészeknek pedig vég-
képp nem dől be.

A magyar ezüst (nem az alumínium) egyes vélemények szerint másodlagos
magyar–permi (komi, udmurt) nyelvi kapcsolatok emléke. Vagyis finnugor
eredetű, de nem a finnugor alapnyelvből származik (a kenyér-rel együtt). A lehe-
tőségtől felbuzdulva a kutatók további nyelvi bizonyítékokat kerestek az egykori
permi–magyar szomszédolás alátámasztására.

A magyar és a permi (komi, udmurt) nyelvek másodlagos érintkezésének kár-
tyavárát az 1930-as években Zsirai Miklós kezdte felhúzni. Az impozáns épít-
ményt többen toldozgatták, alakítgatták, például Ligeti Lajos, Bárczi Géza, Pais
Dezső, Lakó György. Mások viszont elkezdték lebontani – először Erkki Itko-
nen, majd Hajdú Péter, végül Rédei Károly húzta ki az alapokat a permi–magyar
nyelvi kapcsolatok egykor oly takaros konstrukciója alól. A romok közül csak
egy-két újrahasznosítható elemet sikerült kimenteni: megmaradt a kenyér és az
ezüst, valamint az -nc a kilenc és a harminc végén. Csúcs Sándor 2007-ben megír-
ván Permi–magyar nyelvtörténeti párhuzamok című tanulmányát, elvégezte a nyelvész
elődök építményének tatarozását, majd eredményt hirdetett: „A szókészleti vizs-
gálat azt mutatta, hogy volt ugyan valamelyes kapcsolat az ősmagyarok és az őspermiek
között, de nincs arra bizonyíték, hogy ez a kapcsolat különösebben erős és tartós lett volna.
A tipológiai vizsgálat eredménye viszont – úgy tűnik – hosszan tartó és intenzív kapcsola-
tokra utal” (Csúcs Sándor 2007: 106). Amint látható a kétféle elemzés eredménye
ellentmond egymásnak. Ha összeadjuk a kettőt, akkor középhosszú és
középerős permi–magyar másodlagos nyelvi kapcsolatokra következtethetünk.

Innen kezdte továbbgombolyítani a történet fonalát a nyest.hu Honnan jön a
kenyér? című írása, felhasználván egy kiváló alkalmat, Szent István királyunk új
kenyerének ünnepét. A régi kenyér, vagyis az udmurt kenyir azonban megfeküd-
te az ünnepre készülő magyar gyomrokat.

Az etimológiát elutasító olvasói hozzászólások három fő típusba oszthatók:
– a hozzászólón kívül mindenki ostoba vagy hazudik
– a gyöknyelvészet mást mond

                                               
1 https://www.nyest.hu/hirek/honnan-jon-a-kenyer
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– történetileg elképzelhetetlen, hogy az ezüst a permiből került volna a ma-
gyarba és az oszétba, sőt éppen az oszétból származik.

Ezután szokás szerint a vita elkanyarodott a cikk témájától. A hozzászólások
első két típusával nem tudunk mit kezdeni, azokban sem nyelv, sem tudomány
nincsen. A harmadik típusú hozzászólások azonban figyelemre méltók. Habár
egy történelmi érv önmagában nem cáfolhat meg egy etimológiát, de megingat-
hatja, vagy alátámaszthatja azt. Most mi is arra készülünk, hogy föllebbentsük a
függönyt a nyelvi kapcsolatok történeti hátteréről: a permi–magyar érintkezés
színfalai mögé fogunk pillantani. A kérdésünk az, hogy az alapnyelv felbomlása
utáni évezredekben az ősmagyarok élhettek-e valamikor szorosabb kapcsolatban
a permi atyafiakkal. A történeti és a régészeti források alapján erre leginkább az
i. sz. 1. évezred második felében kínálkozott lehetőség.

Az eurázsiai távolsági kereskedelem és a permi finnugorok

Az eurázsiai távolsági kereskedelem kezdete az évezredek homályába vész. A
finnugor népek az első csereüzletek megkötésétől aktív résztvevői voltak ennek
a kapcsolati hálónak. Először Hérodotosz írt az erdei népekkel folytatott keres-
kedelemről, és régészeti leletek is bizonyítják, hogy egyes finnugor csoportok sa-
ját szükségleteiket meghaladóan vadásztak a prémes állatokra, tehát a prémeket
minden bizonnyal exportálták. Az üzleti kapcsolat azonban akkor fordult ko-
molyra, amikor a kazárok megszervezték a saját államukat és átvették a karaván-
utak ellenőrzését. A Kazár Kaganátus nem nomád típusú állam volt, nem rabló
hadjáratokból finanszírozta a kiadásait, hanem a távolsági kereskedelmet vámol-
ta meg, illetve az alávetett népeket adóztatta.

A kazár állam meggyengülése következtében egykori alattvalóik, a Volga és a
Káma találkozásánál önálló államot alapító bulgárok szerezték meg a finnugo-
rokkal folytatott kereskedelem ellenőrzését. Ebben a bizniszben legfőbb part-
nereik a permi finnugorok voltak (lásd Belavin 2000).
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A felső-kámai régészeti leletek a volgai bulgár kultúra hatásáról tanúskodnak

A soknemzetiségű volgai bulgár állam kulturális hatása tükröződik a permi
finnugorok régészeti leleteiben is. Ez régebben arra indította László Gyulát,
hogy a Káma mentén keresse a magyarok őshazáját. A permiek gyűjtötték össze
és továbbították a volgai bulgárokhoz a távolabbi finnugor területek áruit. Erről
az első fejezetben A finnugor világ a muszlim geográfusok műveiben címmel írtunk.
Most az ott vázlatosan leírt tények kicsit részletesebb kifejtése következik.

A volgai bulgárokhoz érkező kereskedők vagy a volgai vízi utat használták,
vagy pedig szárazföldön érkeztek. Bizáncból, a Közel-Kelet felől vagy pedig
Közép-Ázsiából indultak útnak. A volgai bulgárok a hozzájuk érkező karaváno-
kat nem nagyon engedték tovább, vigyáztak a saját árubeszerzési forrásaikra.

Közép-Ázsia nyugati fele egykor Perzsiához tartozott, de aztán a Bagdadi
Kalifátushoz került, később azonban névleg Bagdadtól függő helyi dinasztiák
vették át az uralmat. A muszlim vallás és kultúra azonban itt is uralkodóvá vált.
Ennek azért van jelentősége a mi számunkra, mert a sokat utazó és író muszlim
geográfusok információi tájékoztatnak a finnugor népekről is. Az arab és perzsa
nyelvű muszlim geográfiai irodalom a 10. századtól tartalmaz leírásokat a finn-
ugor népekről, éspedig a következőkről: al-artáníja, víszú, arú, júrá.

Az al-artáníja népnév valószínűleg az erza-mordvinokat takarja, ezért ebben
az írásban velük nem foglalkozunk. A víszú és arú népnevek feltehetőleg a per-
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mi finnugorokra vonatkoznak, ez részben az említett népek földrajzi elhelyezke-
déséből, másrészt a népnevek etimológiájából következtethető ki.

Abú Hámid al-Garnátí, 12. századi arab utazó ezt írja a prémekkel kereskedő
őslakos népekről:

„Bulgar városa fennhatóságot gyakorol egy Víszú nevű terület fölött, amelynek lako-
sai adóznak nekik. Ez a tartomány egyhavi járóföldre fekszik tőlük. Van egy má-
sik [adózó] tartományuk is, ezt Arú névvel illetik. Itt hódra, hermelinre és szürke
mókusra vadásznak. A nappal arrafelé nyáron huszonkét óra hosszat tart. Tőlük
kerülnek ki a legkitűnőbb minőségű hódprémek…
Víszún túl terül el a Júrá néven ismert ország, a Sötétség Tengere partján. Náluk
nyáron a nappal olyan hosszú, hogy a kereskedők szerint a nap negyven napig le
sem bukik. Télen viszont az éjszaka hasonlóan hosszú. A kereskedők mesélik,
hogy a Sötétség [földje] közel terül el, s Júrá népe rendszeresen bemegy a Sötétségbe,
kandelábereket víve magukkal…
Júrá népe nem bocsátkozik háborúkba, nincsenek is hátasállataik vagy egyéb négy-
lábúik, csak óriási fáik és vadonjaik, amelyekben sok méz van. Országukban sok
a coboly, amelynek megeszik a húsát. A kereskedők elhozzák nekik a fent említett
kardokat, valamint marhacsontot, juhcsontot, s ellenértékként cobolyprémeket visz-
nek el, s ebből [a kereskedelemből] nagy haszonra tesznek szert. …
A korábban említett kardokat az iszlám birodalmából viszik a kereskedők Bul-
garba, nagy hasznot húzva belőlük; aztán a bolgárok továbbviszik Víszúba, ahol
a hódbőrök vannak, majd Víszú népe Júrába szállítja, ahol cobolyprémért vásárol-
ják meg azokat, esetleg rabszolgákat vagy rabnőket adnak értük cserébe. Júrában
ugyanis minden embernek szüksége van esztendőnként egy [új] kardra, amelyet az-
tán a sötétség tengerébe dob” (Abu-Hámid 1985: 45–49).

A szövegből megtudjuk, hogy Víszúból lehet Júrába menni, Arú pedig más-
felé lehet, nem a Víszún át Júrába vezető útvonalon. Amennyiben Júrát azono-
sítjuk az orosz forrásokban ugyanekkor (1096-ban) felbukkanó Jugrával, akkor
Víszú a Felső-Káma vidékén kereshető, megközelítése is a Kámán fölfelé hajóz-
va történt. Jugra ugyanis ez időben még egyértelműen európai terület, az Északi-
Urál nyugati oldalával, a Pecsora mellékével azonosítható. Csak a későbbi orosz
források helyezik át Jugrát Nyugat-Szibériába.

Arú tartomány nevében talán az ar népnév rejlik, amely csuvas nyelven azt
jelenti: udmurt. A fenti leírás és egyéb földrajzi-etnográfiai ismereteink alapján
így képzelhetjük el Arú, Víszú és Júrá elhelyezkedését:
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Arú, Víszú és Júrá feltételezett helye

Magna Hungaria és a permi finnugorok

A régészeti és történeti forrásokból levonható következtetések szerint az i.
sz. 1. évezred második felében az ősmagyarok Magna Hungaria területén, vagy
pedig már Levédiában tartózkodhattak. E kettő közül Magna Hungaria határos
volt a permi finnugorok területével.

A történeti források alapján Magna Hungariát Baskíriával azonosította a ku-
tatás. Amennyiben elfogadjuk azt az elképzelést, hogy őseink több száz évig él-
tek Levédiában, akkor Magna Hungariából már az 5–6. században el kellett köl-
tözzenek. Ebben az esetben a permiekkel nem kerülhettek különösebben élénk
kapcsolatba, hiszen a 6. században Víszú népe még nem közvetítette a kereske-
delmi termékeket a délebbi területek és a finnugor őslakók között.

Egy nyelvészeti paleontológiára alapozott újabb koncepció szerint az ősma-
gyarok évszázadokig éltek az úgynevezett Don–kubáni őshazában. Ennek alap-
ján ugyancsak nem lehettek különösebben szoros permi–magyar kapcsolatok.
Mindkét esetben azt kell feltételeznünk, hogy a Julianus által az 1230-as években
a volgai bulgárok szomszédságában megtalált magyarok nem voltak őslakói an-
nak a területnek, hanem a honfoglalás körüli időkben költöztek oda.

Amennyiben viszont VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (uralk. 908–959]
bizánci uralkodó beszámolójának hiszünk, miszerint a magyarok csak három



KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEK

326

évig éltek Levédiában, akkor a Magna Hungariában töltött időszak hosszabb
lehetett, és közben szívélyes és baráti permi–magyar kapcsolatok alakulhattak ki.

A történeti források és a nyelvészeti következtetések értékelése után tehát vá-
laszthatunk két lehetőség közül: a) az ősmagyarok évszázadokig éltek Magna
Hungaria területén, b) az ősmagyarok rövid ideig éltek Magna Hungaria terüle-
tén, avagy még addig sem, csupán egyes csoportjaik költöztek oda a honfoglalás
idején vagy már utána.

A régészeti adatok azonban nem engednek ilyen választást. Azok alapján
csak arra gondolhatunk, hogy az ősmagyarság huzamos ideig élt a permi finn-
ugorok, közülük is leginkább az udmurtok, valamint a komik permják etnikai
csoportjának szomszédságában. A baskíriai és tatárföldi régészeti kultúrák neve
és korszakolása itt tekinthető meg:

A karajakupovói és kusnarenkovói kultúra a Magna Hungariában élt magya-
rok, avagy a magyarok és a baskírok elődeinek közös hagyatéka lehet. E két kul-
túra leletei a Dnyeper melléki, feltehetőleg ősmagyar temetőkben (Szubotci-ho-
rizont) és a Kárpát-medencei honfoglalók sírjaiban is jó párhuzamokkal bírnak.
Ugyanakkor e kultúrák népességének a baskírok etnogenezisében is szerepük le-
hetett, mely jelenség egyelőre elég rejtélyessé teszi az egykori baskír–magyar vi-
szonyt.

A karajakupovói kultúra nyugati határa a Káma folyó partjainál volt. Egyik
ottani emléke a Bolsije Tyigani határában talált ősmagyar jellegű temető, melyet
azonban még a 895-ös honfoglalás után is használtak. Hogy ne legyen olyan
könnyű a dolgunk… Tehát régészetileg bizonyítható, hogy ott éltek elődeink a
permi finnugorok mellett. Nyilván nemcsak átintegettek egymásnak a Kámán,
hanem össze is jártak, csak éppenséggel ők mégsem az elődeink, mert hasonlóan
sok mai magyarhoz, úgy vélték, hogy a Kárpát-medencén kívül mégis csak jobb
az élet, és nem indultak el hont foglalni.
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Feltételezhetjük, hogy a permiek szomszédságában élt más magyarok viszont
felkerekedtek, és 895-ben belovagoltak Vereckénél. Feltételezhetjük. És várjuk a
további régészeti bizonyítékokat.

A permi ezüstök

Az egykori másodlagos permi–magyar érintkezést tehát inkább a régészeti és
kevésbé a történeti adatok igazolják (illetve csak egyes történeti adatok igazolják,
míg mások nem). Kenyér szavunk permi, azon belül udmurt származása mellett
csak a nyelvi adatok szólnak. A ’tíz’ jelentésű -nc elem átvételére van egy gyenge
kultúrtörténeti érvünk: valószínűleg a kereskedelmi tranzakciók során kerülhe-
tett át a magyarba: a permi átvevő és a magyar átadó együtt számolhatta át a tí-
zesével kötegelt mókus- és egyéb kisállatprémeket. Az ezüst esetében régészeti
leletekre alapozott komolyabb kultúrtörténeti érveink is vannak a permi kapcso-
lat mellett.

Az interneten olvasható 100 éves a „Keleti ezüst” című írásunk.2 Ebben a Szá-
szánida dinasztia által uralt Perzsiában kialakuló, majd Szogdia területén folyta-
tódó ötvösművészet finnugor vonatkozásairól volt szó. Emlékeztetőül: a szászá-
nida-szogd fémművesség emlékeinek többsége Oroszország permi tájairól került
elő! Feltehetőleg a kereskedők ezekkel az edényekkel fizettek a permi finn-
ugoroknak (a víszúknak és arúknak) a prémekért. Az edényeket általában nem
mélyen, szinte az avarban találták meg, lakott helyektől és temetőktől távol. Ez
arra mutat, hogy a szent ligetekben, kultikus célokra használták őket. Ez a fajta
használat az obi-ugoroknál napjainkig fennmaradt, ott még most is gyűjthetnek
ilyeneket a néprajzosok (erről lásd ugyanebben a fejezetben az Istenek és falovacs-
kák című írásunkat).

Feltehetőleg az anyaguk után ezeknek az edényeknek – korsóknak, tálaknak
– az ezüst volt a közös nevük, vagyis komiul ezÏś, udmurtul azveś. E két szó az az
etimológiai szótárak szerint az uráli alapnyelvből eredhet, az eredeti szó rekon-
struált alakja: *waśke, jelentése: ’valamilyen fém, réz’. Ezzel az etimológiával
azonban van egy, pontosabban két kis gubanc. Az egyik gubanc ott van el-
rejtve, hogy a szótár szerint a *waśke (’valamilyen fém, réz’) az egyetlen uráli
kori fémnév. Ez az állítás kultúrtörténetileg nehezen értelmezhető. Az uráli
alapnyelvi korszakban még nem ismerték a fémet, a kőrézkor (eneolit) kezde-
tét későbbre, az. i. e. 3. évezred elejére teszik a régészek. Előtte csak az égből
pottyant vasat ismerhették az eurázsiai erdőövezet őslakói. A *waśke tehát vagy
meteorvasat jelentett, vagy az uráli korban ez a szó nem létezett, az etimológiai

                                               
2 http://renhirek.blogspot.com/2009/04/100-eves-keleti-ezust.html
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sor téves. A másik gubanc pedig ez: „a votják, zürjén és vogul alakok elhomá-
lyosult összetételek. A votják az-, zürjén ez-, vogul āt- előtag jelentése ismeretlen
(Uralonet).3 Vagyis a votják (udmurt), zürjén (komi) és több vogul (manysi)
nyelvjárási alak egyáltalán nem biztos, hogy a *waśke folytatásai.

A komi ezÏś, udmurt azveś, magyar ezüst elsődleges jelentése nem ’ezüst’ le-
hetett, hanem ’ezüstedény’. Ezt a szót használták a szászánida/szogd, de oly-
kor bizánci eredetű edények megnevezésére.

Ezek az edények vagy magyar közvetítéssel, vagy közvetlenül a kereskedők-
től érkezhettek a permi finnugorokhoz (és a manysikhoz). A történeti-földrajzi
körülmények inkább amellett szólnak, hogy a szó a magyarból került a permi
nyelvekben, és nem fordítva.

Az oszét ezüst

Tekintettel arra, hogy ezen edények többsége a szászánida/szogd kultúrkör-
ből származik, logikusan gondolhatunk arra, hogy az ezüst eredetije valamilyen
iráni nyelvből került a permi nyelvekbe, s onnan a magyarba. Elsősorban a
szogd nyelvre gondolhatnánk, mivel a szogd kereskedők erősen jelen voltak a

                                               
3 http://www.uralonet.nytud.hu/eintrag.cgi?id_eintrag=1123&locale=hu_HU

Néhány permi ezüst
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sztyeppi népek életében, olykor részt vettek az államalapításokban, és írástudó-
kat neveltek a lóhátról hátrafelé nyilazó nomádokból (lásd az ujgurokat). Csak-
hogy nagyon gyanús, hogy az iráni nyelvek közül egyedül az oszétban található
meg a magyar és permi ezüst megfelelője.

Kaukázusi alán leletek magyar hatással

Az alánok, a mai oszétek egykori ősei, a Kaukázusban éltek, majd az arab tá-
madások elől részben elmenekültek a Don és a Donyec középső folyásának
mellékére, a sztyepp és az erdőövezet határára. Itt közvetlen szomszédai lettek a
9. század közepén ideérkező magyaroknak, akik ekkor már díszítőművészetük-
ben alkalmazták a szászánida-szogd motívumokat, sőt kisebb csészéket és tála-
kat is készítettek.

Az áttelepült alánok esetleg magyar közvetítéssel ismerkedtek meg a szászá-
nida motívumokkal. A Kaukázusba visszatérve már a magyar honfoglalás után
bontakozott ki magyar ihletésű fémművességük: a szászánida-szogd eredetű nö-
vényi motívumok szablyákon, tarsolyokon, övvereteken bukkantak fel. Ez alap-
ján egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy az oszét æzvīst, æzvestæ a magyarból
származik.
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Egy tudós família:
Köppenek a finnugrisztikában

Friedrich Theodor Köppen alkalmazta elsőként a nyelvészeti paleontológia
módszerét a finnugor őshaza kutatásában. Apja, Peter Köppen pedig közzétette
Oroszország etnográfiai térképét, tele finnugor vonatkozású adatokkal. Mind-
ketten sokoldalú tudósok voltak, tudományos kutatásaik során csak érintették
itt-ott a finnugrisztika területeit. Keveset, de maradandót alkottak a finnugriszti-
kában.

Finnugrista körökben jól ismert Friedrich Theodor Köppen neve. A tan-
könyvek és tudományos ismeretterjesztő művek feltétlenül említik. Neki kö-
szönhetjük a Volga–Káma vidéki őshaza elméletét. Peter Köppen finnugriszti-
kai művei már kevésbé ismertek. Már csak ezért is szólnunk kell róluk.

Peter Köppen

A Köppen család brandenburgi származású. Nagy Katalin cárnő (Sophie
Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst néven született porosz hercegnő) 1786-
ban agyelszívási programja keretében harminc német orvost hívott országába.
Köztük volt egy Köppen nevezetű is, Peter Köppen édesapja. A Harkovi kor-
mányzóság orvosi szolgálatának vezetésével bízták meg, tehát olyasféle tiszti fő-
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orvosként dolgozott, mint kortársa, a finnugrista Gyarmathi Sámuel1 Hunyad
vármegyében.

Peter Köppen 1793-ban született Harkovban. Családi kapcsolatai révén már
pendelyes kisgyerekként az orosz tudományos és irodalmi élet kiválóságai körül
forgolódott. Egyetemi tanulmányait tizenhét éves korában kezdte el. Történelmi
érdeklődését jelzi 1818-ban publikált első műve, mely a Jugriával foglalkozó
írott forrásokat tárgyalta (Историческое исследование о Югорской земле в Российско-
Императорском титуле упоминаемой [Az orosz cárok titulusában említett Jugor
föld történeti kutatása]). Ez egyben első finnugor vonatkozású műve is. Nem
önálló kutatómunka eredménye, Aaron Christian Lehrberg (1770–1813) művé-
nek zanzásított változata.2 Köppen írása egy hasznos kutatástörténeti áttekintés-
sel kezdődik, majd Lehrberg életútját ismerteti. E mára elfeledett tudós Orosz-
ország történeti földrajzát és az orosz történelem nagyjainak családfáját kutatta.
Köppen mindössze 29 oldalas művében a 8. oldalon kezdődik a Lehrberg által
összegyűjtött, Jugriára vonatkozó adatok ismertetése.

A fiatal tudós ezzel az írásával fölhívta magára a figyelmet. Állást kapott az
Северная Почта [Északi Posta] című újságnál. Segédszerkesztői megbízatása le-
hetővé tette számára, hogy beutazza Oroszországot. Nyilvánvalóan ez erősítette
benne az érdeklődést az ország és népei iránt. E korszaktól számítható érdeklő-
dése Oroszország lélekszáma és etnikai megoszlása iránt.

Három évig tartó országjárása után szabadságot kért feletteseitől és külföldre
indult. Útinaplója kiadatlan. Azt azonban tudjuk, hogy nálunk mit csinált. A
pest-budai látogatására vonatkozó részleteket Tardy Lajos (1914–1990) művelő-
déstörténész közölte. Peter Köppen 1822. május 13-án érkezett Pestre. A ma-
gyar tudósok bemutatták neki a város nevezetességeit. Átvitték Budára is: a Vá-
rosmajorba, Zugligetbe és Aquincumba kirándultak. Jártak színházban is. Köp-
pennek módja nyílott az éjszakai élet megismerésére is. Naplójában megemléke-
zik az önmagukat kínálgató hölgyekről.

Tudományos programja keretében könyvtárakat látogatott, könyvesboltok-
ban vásárolgatott. Fölkereste a Nemzeti Múzeumot is. A tudósok közül Sche-
                                               
1 Gyarmathi Sámuel (1751–1830) a finnugrisztika tudományának egyik megteremtője, Affini-

tas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata [A magyar nyelv gram-
matikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel] című műve 1799-ben jelent
meg Göttingenben. Magyar fordítását 200 évvel később, 1999-ben adták ki Budapesten.

2 Ueber die geographische Lage und die Geschichte dеs im Russisch-Kaiserlichen Titel genannten Jugori-
schen Landes [Az orosz uralkodói titulusban említett Jugor föld földrajzi helyzetéről és
történetéről], megjelent az Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands
[Vizsgálatok Oroszország régebbi történetének magyarázatához] című kötetben, 1816-
ban Szentpétervárott (3–101).
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dius Lajossal, Schwartner Mártonnal, Jankovich Miklóssal, Sadler Józseffel,
Döbrentei Gáborral és Horvát Istvánnal találkozott. Peter Köppent minden
Magyarországgal kapcsolatos információ érdekelte: a növényvilág, az ásványok,
a magyar nyelv és nyelvjárásai, a régészeti emlékek stb. Vendéglátói közül a leg-
közelebbi barátságba Horvát Istvánnal3 került. Még évekig leveleztek, Köppen
elküldte Horvátnak megjelent könyveit. Tőle hallott a magyarok parthus szárma-
zásáról, mely igen foglalkoztatta, naplójában több oldalt írt róla. Számunkra ez
lenne a legérdekesebb, sajnos azonban e gondolatait Tardy Lajos nem ismertet-
te.

Oroszország népei 1851-ben

                                               
3 Horvát István (1784–1846) történész. Egyetemi előadásaival és Rajzolatok a magyar nemzet

legrégiebb történeteiből (Pest, 1825) című könyvével nagy hatást gyakorolt a reformkori ma-
gyar közgondolkodásra.
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Visszatérve Oroszországba először bibliográfusi tevékenységet folytatott,
majd 1827-től a belügyminisztériumban (Министерство внутренных дел) vál-
lalt állást, a selyemhernyótenyésztés, a kertészet és a szőlészet főfelügyelője lett.
Hogy közelebb kerüljön a termőterületekhez, 1827-ben a Krím-félszigetre köl-
tözött. Ez a munkakör tette lehetővé számára, hogy Oroszország délebbi részeit
is beutazhassa. E tájakon régészeti feltárásokat is végzett.

1830-ban Peter Köppen megnősült, Friedrich von Adelung4 lányát vette fele-
ségül, ezzel is biztosítván, hogy a születendő gyermekek két oldalról is örököljék
a történelem és nyelvtudomány iránti érdeklődésüket. (Adelung a szanszkrit
nyelvvel foglalkozott, de a finnugristák számára legfontosabb az oroszországi
utazókról szóló monográfiája.)

Szentpétervárra visszatérve Köppen figyelme mindinkább a statisztika és a
népszámlások felé fordult. Ugyanakkor rendezte az oroszországi utazásairól ké-
szített jegyzeteit is. Sokáig kéziratban maradt 1848-ban írt alapvető műve az
orosz népszámlálások történetéről. 1851-ben azonban megjelent a finnugristák
számára is fontos műve: Этнографическая карта Европейской России [Oroszor-
szág európai részének néprajzi térképe]. A táblázataiban szereplő adatokat érde-
mes összevetni a finnugor népek mai lélekszámával. Hogyan lett a 2000 lívből
napjainkra 200, a 17 000 izsórból pedig 1500. És már nyelvüket is alig beszé-
lik…

1861-ben hatalmas cédulaanyagát rendezve sikerült kiadnia legfontosabb tör-
téneti munkáját. Címe: Хронологический указатель материалов для истории ино-
родцев Европейской России [Oroszország európai részének néprajzi térképe]. E
szöveggyűjteményében népenként csoportosítva közli a történeti források ada-
tait. Finnugor fejezetei a következők: Vogulok, Vót (Csúd), Votjákok, Zürjének,
Izsóra, Karélok, Lapp (Loparik, Laplandiak), Mescserjákok (Mescsera), Mordva,
Permjákok (Perm), Szamojédok, Cseremiszek. Bibliográfusi gyakorlatából kö-
vetkezően forrásait mindig pontosan megnevezi. Adatai összeállítása során külö-
nösen sokat használta Tatyiscsev5 művét Oroszország történetéről.

Peter Köppen 1864-ben hunyt el, Krím-félszigeti otthonában. Habár a finn-
ugristák nem is tartják számon tudományuk művelői között, jelentősége nem ki-
sebb, mint fiáé, Friedrich Theodor Köppené.

                                               
4 Friedrich von Adelung (1768–1843) német származású, 1797-től Oroszországban élő

nyelvész, történész, keletkutató, bibliográfus, Johann Christopf Adelung német nyelvész
unokaöccse.

5 Vaszilij Nyikityics Tatyiscsev (1686–1750) orosz államférfi és történetíró, ld. a 190. olda-
lon.
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1833. december 30-án, a vidéki Köppen-házban (akkor Karabah, ma Bonda-
renkovo falu, Alusti üdülőhely közelében) született Peter Köppen idősebb fia,
Friedrich Theodor Köppen. A szentpétervári német iskola elvégzése után az
egyetem jogi fakultására iratkozott be. Utána a tartui egyetemen folytatta tanul-
mányait. Ekkor már a természettudományokkal foglalkozott. Magiszteri fokoza-
tot Beiträge zur Kenntnis der schädlichen Insecten Russlands [Adatok Oroszország ká-
ros rovarjainak ismeretéhez] című munkájával szerzett. Vagyis „bogarász”, ento-
mológus lett.

Friedrich Theodor Köppen

Állást az állami vagyonkezelőnél (Министерство государственных иму-
ществ) kapott, a mezőgazdasági termelés ellenőrzésével foglalkozott. Külföldi
tanulmányútja után átkerült a kultuszminisztériumba (Министерство народ-
ного просвещения), ahol a sáskák elleni küzdelem lehetőségeit kutatta. Nem
egy tipikus finnugrista életút…

Ezután ismét külföldi barangolás következett, a professzori fokozat megszer-
zésére készülvén. Hazatérése után a szentpétervári nyilvános könyvtárban (Им-
перaторская публичная библиотека, ma Orosz Nemzeti Könyvtár) kezdett
dolgozni. A természettudományos gyűjteményt rendezve kiváló könyvtárossá
képezte magát, európai könyvtárakat látogatott meg, nemzetközi bibliográfiai
konferenciákon vett részt. Bibliográfiai érdeklődését nyilván apjától örökölte.
Közben a bogarakat sem hagyta cserben: egyik alapítója volt az orosz entomo-
lógiai társaságnak és különböző tisztségeket is ellátott a társaság vezetésében.
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Ilyen tudományos háttérrel és képzettséggel sikerült Friedrich Theodor Köp-
pennek emlékezetes művet alkotnia a finnugrisztikában. A legkevesebb, amit el-
mondhatunk róla, hogy a nyelvészetben teljesen járatlan volt. Ez azonban né-
hány akkori nyelvészről is elmondható. A 19. század második felében minden-
féle vad ötletek keringtek a levegőben távoli nyelvek rokonsági viszonyairól, kö-
zös eredetéről. Komolyan tárgyalták a finnugor nyelvek dravida és sumér kap-
csolatait, hirdették az urál–altaji rokonságot és egyéb, azóta szintén megcáfolt el-
méleteket. E közegben az uráli–indoeurópai nyelvrokonság ötletével fellépő
Köppen semmiféle elutasítást nem váltott ki. Pár évvel később Munkácsi Bernát
is valami hasonlóra gondolt, az árja és kaukázusi jövevényszavakról írván.

Friedrich Theodor Köppen a legkorszerűbb módszer, a nyelvészeti paleonto-
lógia6 segítségével a finnugor őshazát kereste, s mintegy kutatásai melléktermé-
keként jutott az egykori árjofinn (uráli–indoeurópai) nyelvi egység feltételezésé-
hez. Kutatási eredményeit 1886-ban, a kultuszminisztérium folyóiratában, négy
részletben publikálta, 1890-ben pedig egy rövidebb, összefoglaló tanulmányt je-
lentetett meg ugyanerről a témáról a német Das Ausland című folyóiratban.

Материалы к вопросу о первоначальной родине и первобытном родстве индо-
европейского и финно-угорского племени [Adatok az indoeurópai és finnugor tör-
zsek őshazájának és ősi rokonságának kérdéséhez] című tanulmánya első részé-
ben az indoeurópai őshaza keresésével foglalkozó európai szakirodalmat ismer-
teti. Még az előbb emlegetett vad ötleteket is (pl. hogy a sumér és a suomi nép-
nevek közös eredetűek). Még Ujfalvy Károly (1842–1904), Franciaországba tele-
pült magyar utazót és felfedezőt is idézi, aki szerint a melankhlaion egy sumér-
akkád nép volt, amely a Kaukázuson és a mai Oroszország területén átkelve a
mai Észtország területére költözött. Természetesen sort kerít Castrén ázsiai ős-
haza-elméletének bírálatára is. Ezután a fanevek alapján megállapítja, hogy a
finnugor őshaza valahol az északorosz erdőövezetben volt. Az indoeurópai és a
finnugor nyelvek kapcsolatát tárgyaló korabeli szakirodalmat ismertetvén Köp-
pen hangsúlyosan idézi azokat a szerzőket, akik szerint az indoeurópai–finnugor
nyelvi kapcsolat ősi együttélésből fakad.

Művének legnagyobb része a finnugor és indoeurópai szavak összevetését
tartalmazó adathalmaz. Köppen láthatóan csak a külső hasonlóság alapján páro-

                                               
6 Nyelvészeti paleontológia: „Az a módszer, amellyel a növény- és állatföldrajz eredményeit

bevonják a nyelvészeti kutatásba. A módszer lényege, hogy a rokonnyelvek szókészletében
külön vizsgálják az állat- és növényneveket, így láthatóvá válik, hogy milyen természeti kör-
nyezetben éltek elődeink. Az állatok és növények elterjedését térképen jelölik, megkeresve
azt a területet, ahol az a fauna és flóra együttesen megtalálható, amelyet őseink ismerhet-
tek.” (Emese álma. CD-ROM.)
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sít szavakat. Ez nagyon szubjektív dolog: ami neki hasonlónak tűnik, az másnak
esetleg nem. Etimológiáinak többsége első ránézésre is téves. Ugyanakkor felsoro-
lásában szerepelnek a most is elfogadott, indoeurópai eredetű finnugor átvételek.

Összesen több mint 130 oldalas tanulmányának negyedik része tartalmazza a
következtetéseket. Friedrich Theodor Köppen véleménye szerint a finnugor–in-
doeurópai közös szavak egy része ősi eredetű. Létezett egy árjofinn ősnép és egy
árjofinn őshaza. A közös szavak alapján megpróbálta jellemezni az árjofinn ős-
nép életmódját. Ezt a mai kutatók is ugyanígy írták volna meg. És most követ-
kezik az, amit az ifjabb Köppentől minden finnugrisztikai tankönyv idéz: a méz
és a méh szavak alapján, a méhészet eurázsiai elterjedését vizsgálva arra a követ-
keztetésre jut, hogy az árjofinn őshaza a Volga középső folyásának vidékén lehe-
tett. Az indoeurópai és a finnugor alapnyelv közös ősnyelvből való származta-
tása téves gondolatnak bizonyult. Mintaszerű azonban a Friedrich Theodor
Köppen-féle gondolatmenet: az állat- és növényjelölő szavak összevetése az
életföldrajzi adatokkal, tehát azon adatokkal, amelyek a jelölt állatok lakóhelyére
vonatkoznak. Ezért aztán sokan utánozták. Minden őshazakereső finnugrista
Köppen köpönyegéből bújt elő.

Peter Köppen és fia, Friedrich Theodor Köppen jelentős művekkel járultak
hozzá a finnugrisztika fejlődéséhez. Számon tartott és megbecsült képviselői az
orosz tudományos gondolkodásnak is. E körön kívül azonban nevük alig ismert.
Európa nagyobbik részében csak Wladimir Köppent, Friedrich Theodor öccsét
ismerik, a valaha élt egyik legnagyobb meteorológust és eszperantistát (1846–
1940).

Wladimir Köppen
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Wladimir Köppen 1875-től Hamburgban dolgozott, majd az 1. világháború
végén Ausztriába költözött át. Statisztikusi hajlamát nyilván apjától örökölte: az
éghajlattípusokat osztályozó rendszerét statisztikai alapokon állította össze. Rend-
szerét élete végéig finomította. Továbbfejlesztett változatait ma is használják.

(2011. szeptember 2.)



341

A meg nem értett szerzetes
(jugorok a Tanaisznál?)

A finnugor nyelvrokonság kutatástörténetében kiemelt szerepe van annak az
állításnak, hogy egy 15. században élt veronai szerzetes szerint a Tanaisz (Don)
felső folyásánál obi-ugorok éltek. Az eredeti forrásban azonban erről szó sincs.
Mi okozhatta a félreértést?

A nyest.hu Rénhírek rovatában gyakran bizonyítjuk, hogy a finnugrisztika
mindennek az alapja. Bárhová nyúlunk, bármilyen témába bonyolódunk, finn-
ugor vonatkozásokra, finnugor párhuzamokra bukkanunk. Persze, ilyenkor álta-
lában idézőjelbe tesszük magunkat, jelezvén, hogy azért picinykét nagyzolunk.
Azonban láttunk már olyat, hogy finnugristák nagyot álmodtak, s ez az álom a
tankönyvekbe is bekerült.

Zsirai Miklós (1892–1955) 1937-ben jelentette meg Finnugor rokonságunk cí-
mű összefoglaló művét. A finnugristák annyira becsülik munkáját, hogy 1994-
ben reprint kiadásban (Zaicz Gábor kiegészítésével) újranyomatták. A szakma-
beliek között általános az öröm: valaki megcsinálta helyettük azt a nemszeretem
munkát, amit senki sem vállalt. A dolog így rendben van, a kutatástörténet meg-
írva, ki lehet pipálni. 2051-ben újra kiadjuk, és aztán újra és újra, 57 évenként.

Zsirai Miklós
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Azért ne legyünk igazságtalanok, születtek új kutatástörténeti művek, de
mintegy kiegészítve Zsirai munkásságát. Az általa leírtak valóságát senki sem
vizsgálta. Többünk számára a finnugor kutatástörténet arra szűkült, hogy azt ku-
tatjuk, már megint hová tettük a Zsirai-könyvet.

A bajkeverő elhinti a port

Lássunk egy példát arra, hogy néha még a finnugristák alatt is megbokro-
sodhat a hipotézisek jámbor lovacskája:

„A magyar és a vogul–osztják rokonság első följegyzője tudtunkkal Aeneas Sylvius
Piccolomini (1405–64), aki később II. Pius néven ült a pápai trónon. 1458-ban
már elkészült, de nyomtatásban csak 1503-ban megjelent Cosmographia c. munká-
jában egy veronai származású szerzetes elbeszélésére hivatkozva így nyilatkozik:
»Ferunt et Hungaros qui danubii ripas incolunt, Scytharum genus esse,… longe
post hunos gotthos ac longubardos hungari scythia egressi ad danubium pervenere.
Pulsisque prioribus incolis aut sub iu gum missis regnum sibi fecerunt. Noster vero-
nensis quem supra diximus ad ortum Thanais pervenisse, retulit populos in Asiatica
scythia non longe a Thanai sedes habere, rudes homines et idolorum cultores; quorum
eadem lingua sit cum hungaris pannoniam incolentibus.« Aeneas Sylvius olyan fon-
tosnak tartotta ezt a magyarok és az ázsiai szkíták (vogulok–osztjákok) közti ro-
konságra és nyelvi azonosságra vonatkozó észrevételt, hogy Commentarii c. önélet-
rajzában is megismételte” (Zsirai Miklós 1937/1994: 477).

A fenti idézetből először is látható, hogy 1937-ben egy tudományos ismeret-
terjesztő műben nem látták szükségesnek a latin eredeti magyar fordítását is kö-
zölni. Az idők azonban változnak: ma már nem tudunk latinul, s efölötti szé-
gyenkezésünket csak az enyhíti valamelyest, hogy Zsirai viszont nem tudott
SMS-ezni, hogy az automata mosógép beprogramozásáról már ne is beszéljünk.

Szóval, lássuk, hogy is van ez az idézet magyarul:

„Azt mondják, hogy a Hungarusok, akik a Duna partjait lakják, a Scythák
nemzetsége:… sokkal a hunok, gótok és longobardok után a Hungarusok Scythiá-
ból kijöttek és a Dunához érkeztek. Miután elűzték, avagy iga alá hajtották az ot-
tani lakosokat, országot alapítottak. A mi veronaink, akiről fent elmondtuk, hogy
a Thanais (folyó) forrásvidékéhez is eljutott, elmondta, hogy az Ázsiai Scythiában
élő népek lakóhelye nem messze a Thanaistól van, durva és bálványimádó emberek;
ezeknek nyelve azonos a Pannóniát lakó Hungarusokéval” (Király 2004: 182).
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A szövegben szó sincs a vogulokról és az osztjákokról, de Zsirai kisiklott
fantáziáját később sem emelték vissza a helyes vágányra – Hajdú Péter és Do-
mokos Péter egyetemi tankönyve átvette a Finnugor rokonságunk gondolatmene-
tét. Aki csak a tankönyvet ismeri, az állítást már nem is tudja ellenőrizni, mivel a
szerzők sem az eredeti szöveget, sem annak bibliográfiai adatait nem közlik. Ez
áll az Uráli nyelvrokonaink 11. oldalán:

„A magyar nyelvnek a vogullal és osztjákkal való rokonságát először egy veronai
szerzetes vette észre, akinek a megfigyelését egy neves humanista, Aeneas Sylvius
Piccolomini (1405–1464) – V. László magyar király neveltetésének »megtervező-
je«, a későbbi II. Pius pápa – örökítette meg két munkájában is” (Hajdú –  Do-
mokos 1978: 11).

Pinturicchio: Aeneas Silvius Piccolomini – II. Pius pápa (freskórészlet)

A szerzetes meséje

Zsirai Miklós szövegértelmezése nyilvánvalóan téves. A veronai szerzetes
nem nevezi meg azt a népet, amelyik a Tanaisz (Don) közelében él, durva és
bálványimádó, ellenben magyarul beszél. A kérdéses részletnek semmi köze az
obi-ugorokhoz, a keleti magyarság történetéhez viszont lehet valamennyi.

Először el kell döntenünk, hogy elhisszük-e a szerzetesnek, amit elmesélt,
úgy, ahogy van. Elhisszük-e, hogy tényleg járt a Tanaisz forrásánál, és ott tényleg
magyarul beszélő emberekkel találkozott. Ha ezen túl vagyunk – vagy igaz, vagy
nem –, akkor gondolkodhatunk tovább azon, miért éltek ott magyarok.
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A Don forrása Novomoszkovszkban

A Don a Közép-orosz hátságban ered, a Tulai területen, Novomoszkovszk
városának közepén. A település Moszkvától kb. 220 km-re délre, Rjazanytól pe-
dig 143 km-re délnyugatra található. Hogy kerülhettek oda olyan emberek, akik-
nek „nyelve azonos a Pannóniát lakó Hungarusokéval”? Legfeljebb a tatárjárás kö-
vetkeztében. Julianus szerint valahova erre a vidékre menekültek a tatárok elől a
keleti magyarok:

„Ismét, midőn a római udvarban tartózkodtam, előttem elment Nagy-Magyaror-
szágba négy rendtársam, akik átkelvén Szuzdal földön, ennek az országnak a ha-
tárain találkoztak némely pogány magyarral, akik a tatárok elől menekültek.
Ezek készségesen felvették volna a katolikus hitet. …az említett szuzdali vezér,
felháborodva visszahívta a mondott barátokat, és megtiltotta, hogy a római hitet pré-
dikálják azoknak a magyaroknak, és emiatt kiűzte őket földjéről. Mégis ezek a
kellemetlenség megszűntével nem akartak visszatérni, és a megtett utat könnyen fel-
adni, tehát elkanyarodtak Rjazany városához…” (Györffy 1986: 80–81).

A szuzdali föld (a Vlagyimir–szuzdali Fejedelemség) határa a Don eredetétől
kb. 100 km-re északra található, félúton Moszkva felé.

A tatárjárás miatt Magna Hungariából nyugat felé menekülő magyarokról
Vásáry István írt tanulmányt. A helynevek és az okleveles adatok alapján megál-
lapítható, hogy közvetlenül a Don forrásvidékére miserek/mescserek menekül-
tek, a közelükben, tőlük keletre pedig mozsarok telepedtek le. Vásáry István sze-
rint e két csoport közül csak a mozsar volt magyar (Vásáry 2008a). A tanul-
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mányhoz csatolt térképen láthatjuk az elmenekült keleti magyarság új lakóhe-
lyeit:

Miserek/mescserek a Don forrásánál (piros karika),
mozsarok Rjazany közelében (zöld karika)

A hír eljut Magyarországra

Aeneas Sylvius Piccolomini írásáról, s benne a veronai szerzetes beszámoló-
járól még a könyv kinyomtatása előtt tudomást szereztek Magyarországon. Thu-
róczy János krónikája 1488-ban jelent meg. Zsirai megint csak a latin eredetit
közli, a kérdéses részlet magyarul:

„Pius római pápa is megírja a Történelmében, hogy a hunok, átkelvén a meótiszi
mocsarakon, Európába jöttek és elfoglalták a Tanaisz és a Duna között elterülő
egész barbár világot. Ugyancsak ő mondja, hogy beszélt egy veronai származású em-
berrel, aki éppen napjainkban átkutatta Szkítia vidékét, és azt beszélte, hogy az
ázsiai Szkítiában, ott, ahol a Tanaisz folyó ered, a Pannóniában lakó magyarok-
kal egy és ugyanazon nyelvet beszélő emberekre bukkant” (Thuróczi 1978: 39).

Pár évvel később ugyanerről ír Antonio Bonfini is a Magyarok történetének tize-
dei című munkájában:

„Pius pápa azonban, aki, szavamra, kiválóan művelt volt, nem egyezik bele a ma-
gyaroknak a hunoktól való származtatásába… Ezek után a szentatya egy veronai
ember tanúságát hozza fel, aki azt mondta, hogy mikor a Tanais forrásvidékéig ha-
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tolt, ott magyar nyelven beszélő népre akadt.” (Kardos 1961: 350, idézi Domo-
kos 1990: 25)

Zsirai Miklós tévedése

Tévedni emberi dolog, nagy ritkán finnugristákkal is előfordul. A történet
félreértelmezésére Zsirait egyrészt a helymeghatározás – Ázsiai Szkítia –, más-
részt pedig Mathias de Miechów 1517-ben írt műve vezethette. Akkoriban a
Don folyót tekintették Európa és Ázsia határának. Ázsia tehát éppen ott kezdő-
dött, ahol a veronai ember magyarokat talált.

Zsirai talán Ázsiát olvasva az Urál keleti oldalára, az obi-ugorok lakóhelyére
gondolt. Így fogalmazta meg tételét, hogy a szerzetes felfedezte a magyar–obi-
ugor nyelvrokonságot. Az elméletet erősíthette Mathias de Miechów művének
tanulmányozása is. A krakkói kanonok ugyanis orosz forrásaitól átvette, hogy a
jugorok és a magyarok ugyanaz a nép, és értik egymás nyelvét.

Ugorok a jugorok?

Mathias de Miechównak több magyar barátja volt, ismerhette a krakkói egye-
temen tanuló magyar diákokat is. Nem a saját házában lakott, hanem albérletben
Thurzó (III.) György, krakkói udvarnagynál és körmöci kamaragrófnál (1467–
1521). Tractatus de duabus Sarmatijs… című könyvét Thurzó (I.) Szaniszló (1476–
1540) olmützi püspöknek ajánlotta. 1504-ben Budán is járt. Azért érkezett, hogy
meggyógyítsa II. Ulászló királyt.

Tractatusában Mathias de Miechów felhasználta Thuróczi/Thuróczy János
krónikáját is. Átvette tőle a hun–magyar rokonságot és a csodaszarvas üldözését.
Összekombinálta az orosz fejedelemségekből származó híreivel, s megalkotta
saját magyar őstörténetét:

„Míglen Iuhrából, Scithia északi végeiből a Iuhrok (jugorok) jöttek meg, akik ez-
után Hugui-nak [hunnak] majd Hungari-nak neveztettek. Ezek a gótokat soka-
ságuk folytán legyőzték és kiűzték. … A Iuhri azonban megszaporodván átkeltek
nagy folyókon, és amint mondják, a szarvastehénre (sutára) vadászókat követve és
általuk vezetve a Russ-ok földjére léptek és Pannóniát is gyorsan elfoglalták. És
midőn Attilát vezérükké választották, szinte az egész Európa számára veszedel-
met hoztak. … Tudd meg másodszor, hogy a Hungáriában élő Iuhrok nyelve, be-
széde és kiejtése ugyanolyan kimagasló, mint azoké, akik Scithiában, Iuhrában
laknak. De mindazonáltal a Pannóniában élő Hungari nép keresztény, kiművelt és
mindenben bővelkedik. A Scithiában élő Iuhrok azonban egészen mostanáig bál-
ványimádók és műveletlenek” (Király 2004: 76, 102).
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Mathias de Miechów (ismeretlen művész alkotása)

Orosz forrásai (diplomaták?, kereskedők?, hadifoglyok?, krónikák?) alapján
Mathias de Miechów azt is tudta, hol éltek korábban a juhrok (jugorok):

„Tudd meg harmadszor, hogy Iuhra a legészakibb, magas és megközelíthetetlen he-
gyek nélküli föld… Valóban vannak hegyek Juhrában sűrű erdőkkel borítva, ezek
jól átjárhatóak, középmagasságúak, kövesek és sziklásak, mint amilyenek az egész
északon a szárazföld szélén az Északi-Óceán mellett találhatók” (Király 2004:
102).

A továbbiakban megtudjuk, hogy az Északi-Óceán mellett élő magyarok
kedvenc sportja a rozmárvadászat. Az agyarakat jó pénzért az oroszoknak adják
el.

Honnan szedte a szerző ezt a jugor (= obi-ugor)–magyar azonosságot? Az
orosz évkönyvek a magyarokat ugoroknak, az elsőként megismert obi-ugor cso-
portot pedig jugrának, majd később jugornak nevezték. Vásáry István szerint a
jugor–ugor azonosítás az orosz évkönyvíró szerzetesek fejében egyszerű etimo-
logizálással, a két népnév hasonlósága alapján született meg. Az orosz források-
ban szereplő jugra/jugor elnevezésről pedig úgy vélekedett, hogy az ujgur nép-
név jugur alakjából származhat (Vásáry 2008b).
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A Rénhírek-ben Fejes László arról írt, hogy az ugor és a jugor alak egymás
variánsai, és közülük az ugor az eredeti.1 Nekünk úgy tűnik, hogy egyértelműen
a jugor változat a régebbi. Az orosz őskrónikában (Régmúlt idők elbeszélése –
Повесть временных лет) is ez olvasható.

A nyelvészek minden hegyet, sőt az egész Urál-hegységet megmozgatták,
hogy bebizonyítsák: a jugor és az ugor népnév egyaránt az onogurból eredeztet-
hető. Ebben az esetben az a tény, hogy az orosz évkönyvek a magyarokat ugo-
roknak nevezik, az obi-ugorokat pedig jugoroknak, perdöntő ékességgel bizo-
nyítaná, hogy a magyarok és az obi-ugorok múltja közös. A nyelvészeti vita dön-
tetlenre áll. Most inkább az a vélemény uralkodik, hogy az ugor és a jugor nép-
név nem egy tőről ered.

A jugorok és a magyarok azonosítása Mathias de Miechównál nyilvánvalóan
orosz eredetű. Juhra helyéről, az ott élők életmódjáról ugyanazt írta, mint az
orosz évkönyvek. De honnan ered a jugorok neve?

A jugor egy tévedés

Nem valószínű, hogy a jugor népnév az ujgur népnév jugur változatából
származna, hiszen az orosz évkönyvek nem az ujgurokkal esetleg valaha érintke-
ző déli obi-ugor csoportokra használták először, hanem a permi vidékeken átha-
ladva elért észak-uráli közösségekre. Mostanában azt sem tartják valószínűnek,
hogy az onogurból származna. De akkor honnan jön? Van egy komi (zürjén)
vonal is:

Az orosz évkönyvek szerint a jugorok a permi vidékek határán éltek. Jugra el-
nevezése a komi nyelvben is megtalálható, Jögra, Jugra alakban. A Pecsora és a
Szoszva vízválasztójánál viszonylag könnyen át lehet jutni az Urál ázsiai oldalá-
ra, ennek az útvonalnak a régi neve Югринский переход [Jugrai átjáró], az itt talál-
ható Jugra folyócska után. Ezek alapján a névadás a következőképpen rekonst-
ruálható: a Jugra folyón az európai oldalra érkező obi-ugorok a komiktól a folyó
neve után kapták ország- és népnevüket, s ezt az elnevezést vették át a Perm fe-
lől az obi-ugorokkal kapcsolatba lépő orosz felderítők és kereskedők is. Ezt bi-
zonyítja, hogy az évkönyvekben a nép és az ország első elnevezése Jugra.

Zsirai Miklós írt egy hosszabb tanulmányt a Jugra/Jugria/jugor kérdésről, ott
olvastunk a Jugrai átjáróról (Zsirai Miklós 1928–30, 1931). Az említett Jugra fo-
lyónak azonban nem találtuk nyomát az interneten. A folyó hiányában a szónak
ez az eredeztetése is bizonytalan. A Jugrai átjárót az orosz szakirodalom is emle-

                                               
1 https://www.nyest.hu/renhirek/miert-ugorok-az-ugorok
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geti. Jó lenne valami biztosat tudni a Jugra folyó létezéséről. Az viszont jól ma-
gyarázható, hogy a jugra miként változott jugor-rá.

Csak a későbbi orosz évkönyvekben lett jugor. Feltehetőleg téves tőelvonás-
sal: a jugra alakból nemcsak jugrinszkij, hanem jugorszkij melléknévi alakot is ké-
peztek, s ebből a jugorszkij alakból a képző levágásával jött létre a jugor népnév (a
mordva népnévnek is létezik a mordovszkij mellett mordvinszkij alakja is, lásd az
Ozsegov-szótárt).2

Mint láttuk, a veronai szerzetes beszámolójának nincs köze a finnugor nyelv-
rokonsághoz. A Tanaisz mellett sosem éltek obi-ugorok. A hírnek azonban mé-
gis van finnugor vonatkozása. Mint mindennek.
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Képek jegyzéke

1. Tudósok és utazók a finnugor és szamojéd népeknél

A sámán feje lepottyant
Sámándob. Forrás: Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek. Budapest, 1994.

131. (Sz. V. Ivanov nyomán.)
Az angol hajósok által felderített vidék.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:European_Russia_laea_ relief_
location_map.jpg térkép felhasználásával

Baráthosi szittya útjai
Baráthosi: Szuomi – Eszti. Budapest, 1931.
Finnugor hal a finnugor vízben. Forrás: Baráthosi: Szuomi – Eszti. Budapest,

1931. 103.

Middendorff a szamojédoknál
A Szentpétervárott járt szamojédok (E. Ivanszon rajza). Forrás: Путешествие на

Север и Восток Сибири, A. Миддендорфa. Ч. 2, отд. 6.: Коренные жители Си-
бири. Санкт-Петербург, 1878.

Alexander Theodor von Middendorff. Forrás: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Alexander_von_Middendorff.jpg

Jenyiszeji osztjákok (ketek) és jukagirok. (H. Branth rajza alapján E. Ivanszon).
Forrás: Путешествие на Север и Восток Сибири, A. Миддендорфa. Ч. 2, отд.
6.: Коренные жители Сибири. Санкт-Петербург, 1878.

Szamojédok (1–8.) és ketek (9–11.) a turuhanszki körzetben, 1838-ban. Forrás:
Путешествие на Север и Восток Сибири, A. Миддендорфa. Ч. 2, отд. 6.: Корен-
ные жители Сибири. Санкт-Петербург, 1878.

Alexander Schrenk a szamojédoknál
Alexander Gustav von Schrenk. Forrás: https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Alexander_Gustav_von_Schrenk.jpg
A családi kastély, ahol jó volt verset írni. Forrás: https://commons.wikimedia.

org/wiki/File:Pühajärve_mõisa_peahoone_2013.jpg
Egy Hynapts (Jarabc). Forrás: Alexander Schrenk: Reise nach dem Nordosten des

europäischen Russlands... II. Dorpat, 1854.
Nyenyec bálványok. Forrás: Alexander Schrenk: Reise nach dem Nordosten des

europäischen Russlands... I. Dorpat, 1848.



352

Cornelis de Bruijn – művész vagy titkos ügynök? Egy holland festő
és szárazdajka a nyenyeceknél
Cornelis de Bruijn. Forrás: Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen

van Klein Asia. Amsterdam, 1698.
A piramis belsejében. Forrás: Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste

Deelen van Klein Asia. Amsterdam, 1698.
Arhangelszk hajókkal. Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over Moskovie, door Persie

en Indie. Amsterdam, 1711.
A nyenyecek tanyája. Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over Moskovie, door Persie

en Indie. Amsterdam, 1711.
Látogatás egy nyenyec sátorban. Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over Moskovie,

door Persie en Indie. Amsterdam, 1711.
Nyenyec pár. Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over Moskovie, door Persie en Indie.

Amsterdam, 1711.
Nyenyec szán rénszarvasokkal Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over Moskovie,

door Persie en Indie. Amsterdam, 1711.
Útközben – Nyizsnyij Novgorod látképe. Forrás: Cornelis de Bruijn: Reizen over

Moskovie, door Persie en Indie. Amsterdam, 1711.
Az 1714-es kiadás borítója.

2. Egy kis régészet

Oroszország finnugor őslakói. Moszkva a miénk (volt)
A gyjakovói földvár sáncai. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Дьяково_городище.jpg
Bronzkori tokosbalta (Bánó Attila rajza). Forrás: Fodor István: Verecke híres

útján. Budapest, 1975. 11. kép.

Kiszera méra kunda sungiri
Kunda és Sigir elég messze vannak egymástól... Forrás: A Russia edcp location

map felhasználásával,
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Russia_edcp_location_map.svg

A Kunda melletti lelőhely (Lammasmägi) felülről. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunda_Lammasmägi.jpg

A sigiri lelőhely a Csigiri-tó mellett. Forrás:
http://www.arkur.ru/arheologia/shigir.html

Kundai leletek. Baloldalon egy sigiri típusú nyílcsúcs. Forrás: Richard Indreko:
Vorlaufige Bemerkungen über die Kunda-funde. Sitzungsberichte der gelehrten
estnischen Gesellschaft. Tartu, 1934. 259.
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A sigiri idol. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Большой_шигирский_идол.jpg

Вы говорите по-именьковски? Beszél ön imenykovóiul? Esetleg az ősei?
Az imenykovói kultúra területe. Forrás: a https://commons.wikimedia.org/

wiki/File:Volgarivermap-hu.png térkép felhasználásával.
Hamvasztásos sír Rozsgyesztvenóból. Forrás: П. Н. Старостин: Памятники

именьковской культуры. САИ Д1-32. Москва, 1967. 69.
Férfi, lábánál részlegesen eltemetett lóval és a sír mellékletei – kominter-

novszkojei III. temető. Forrás: Е. П. Казаков: Этнокультурная ситуация
IV–VII вв. н.э. в Среднем Повольже. Finno-Ugrica 12–13 [2011]: 32.

A makrobalti area Vlagyimir Napolszkih szerint. Forrás: В. В. Напольских:
Балто-славянский языковой компонент в Нижнем Прикамье в сер.
I. тыс. н. э. Славяноведение 2006/2: 13.

Imenykovói csatfibula és mordvin szjulgam. Forrás: Е. П. Казаков:
Этнокультурная ситуация IV–VII вв. н.э. в Среднем Повольже. Finno-
Ugrica 12–13 [2011]: 37. és Алихова, Е. А. (ред.): Материальная культура
Средне-Цнинской мордвы VIII–XI вв. Саранск, 1969. 141.

Imenykovói és lomovatovói (őskomi-permják) csontfésű. Forrás: П. Н. Ста-
ростин: Памятники именьковской культуры. САИ Д1-32. Москва, 1967. 83;
Р. Д. Голдина: Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск,
1985. 239.

Gödörsíros kovbojok menni zsinegdíszesek. Indoeurópaiak a gödörben
Az ősindoeurópaiak vándorlása a kurgán-teória szerint. Forrás:

https://commons. wikimedia.org/wiki/File:IE_expansion.png
Gödörsírosok vándorlása a zsinegdíszesek felé. Forrás:

https://www.nature.com/articles/nature14317/figures/7
Sárrétudvari-Őrhalom, 7. és 7a sír. Forrás: Dani János – Horváth Tünde: Őskori

kurgánok a magyar Alföldön. Budapest, 2012. 163.

„A sápadt árja lenéz, gyötör, kihasznál, megvet, éltedre tör!”
Az Andronovói kultúra területe a Wikipédia szerint. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indo-Iranian_origins.png
Az Andronovói kultúra területe Fodor István szerint. Forrás: Fodor István:

Őstörténet és honfoglalás. Magyarország története 1. (Főszerk. Romsics Ignác).
Budapest, 2009. 25.
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A szintastai külső fal rekonstrukciója. Forrás: В. Ф. Генинг – Г. Б. Зданович –
В. В. Генинг: Синташта. Археологические памятники арийских племен
Урало-казахстанских степей. Челябинск, 1992. 39.

A szintastai déli kapu rekonstrukciója. Forrás: В. Ф. Генинг – Г. Б. Зданович –
В. В. Генинг: Синташта. Археологические памятники арийских племен
Урало-казахстанских степей. Челябинск, 1992. 40.

Egészben és részben eltemetett lovak Szintastából. Forrás: В. Ф. Генинг – Г. Б.
Зданович – В. В. Генинг: Синташта. Археологические памятники арийских
племен Урало-казахстанских степей. Челябинск, 1992. 211.

Egy szintastai halomsír rekonstrukciója. Forrás: В. Ф. Генинг – Г. Б. Зданович
– В. В. Генинг: Синташта. Археологические памятники арийских племен
Урало-казахстанских степей. Челябинск, 1992. 341.

A Városok országa. Forrás: Кисленко А. М., Валиахметов И. А. Древнейшие
колесницы степей Евразии (к выставке «Аркаим: взгляд через века»).
Челябинск, 2018. 11.

Arkaim alaprajza. Forrás: Аркаим 1987–1997. Библиографический указатель.
Челябинск, 1999. 18.

A szintastai 30. sír rekonstrukciós rajza. Forrás: В. Ф. Генинг – Г. Б. Зданович
– В. В. Генинг: Синташта. Археологические памятники арийских племен
Урало-казахстанских степей. Челябинск, 1992. 215.

A harci szekerek elterjedésének térképe.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chariot_spread.png

A Krivoje Ozero-i 9. kurgán szekeres sírjának rajza. Forrás: И. В. Чечушков:
Колесничный комплекс эпохы поздней бронзы степной и лесостепной Евразии (от
Днепра до Иртыша). Екатеринбург, 2013. 460.

Sámánok a repülőtéren. Az Uszty-Poluj-i lelőhely
MBR-2, szovjet hidroplán. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Beriev_MBR-2#/media/
File:Soviet_Union-1978-Stamp-0.16.jpg

Vaszilij Adrianov. Forrás: http://memory.pvost.org/pages/adrianovvs.html
Kutyák fogatolására használt eszközök (rénszarvasagancsból faragva). Forrás: В.

И. Мошинская: Материальная культура и хозяйство Усть-полуя. In:
Древняя история Нижнего Приобья. Материалы и исследования по археологии
СССР. Москва. № 35. [1953]: 85.

A lelőhely. Forrás: http://www.cultura-yamala.ru/obektinaslediya/
informobjects/detail.php?ID=1105 (a honlap már nem érhető el)
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Csontból faragott késnyél (Uszty-Poluj). Forrás: Bánó Attila rajza Vanda
Mosinszkaja publikációja nyomán. Fodor István: A finnugor régészet fő
kérdései. In: Hajdú Péter (szerk.), Uráli népek. Budapest, 1975. 68.

3. Történelmi apróságok

Finnugor Télapó
A téli Usztyug. Forrás: az usztyugi télapó honlapja –

https://www.dedmorozz.ru/view/ustug#

Amikor a finnugorok átgázoltak Európán
Hakkapelita egy finn bélyegen. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakkapeliitta-1940.jpg

Az izsevszki és votkinszki munkások felkelése a kommunisták ellen –
1918. augusztus 9.
Felkelők csoportja. Forrás: Аргументы и факты – Удмуртия:

https://udm.aif.ru/culture/opyt_istorii_udmurtiya_gotovitsya_k_stoletiyu_
izhevsko-votkinskogo_vosstaniya

Ó, Livónia! Lovagok a balti ködben
Balra egy német lovag, jobbra egy kardtestvér. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LivoniaKnight.jpg
A Kardtestvérek címere és pecsétje. A címer forrása: https://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Zakon_Kawalerów_Mieczowych_COA.svg;
a pecsét forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kalavijuociai.jpg

Az ősi észt tartományok (maakondok) a 13. században. Forrás:
https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Estonian_
counties.png

Ó-Livónia és gazdái. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medieval_Livonia_1260.svg

Németvilág a Baltikumban
Alatskivi, Arved Georg von Nolcken báró kastélya. Forrás: zegernyei fotóstúdió
Barclay de Tolly síremléke – Jõgeveste, Észtország. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DeTollyMausoleum.jpg
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A Wilhelm Gustloff. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-
H27992,_Lazarettschiff_%22Wilhelm_Gustloff%22_in_Danzig.jpg

Ferdinand Johann Wiedemann. Forrás: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Ferdinand_Johann_Wiedemann.jpg

A csata elmarad, menjetek békével!
Az Ugra folyó nem túl széles.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ugra_River.jpg
Alekszej Kivsenko: III. Iván darabokra tépi a kán levelét.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_vs_khan.jpg
Az ugrai szembenállás, 16. századi orosz miniatúra.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facial_
Chronicle_-_b.16,_p._ 462_-_Great_standing_on_the_Ugra.jpg

Az ugrai szembenállás emlékműve.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Great_stand_on_the_Ugra_river_1480.jpg

Szibéria (is) a miénk volt. Jermak ante portas!
Jermak Tyimofejevics. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yermak.png
A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak – Ilja Repin festménye.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Repin_Cossacks.jpg
A Sztroganovok ősi fészke Szolvicsegodszkban – I. V. Cseszkij metszete 1842-

ből. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Хоромы_
Строгановых._Гравюра_И._Ческого._1842.jpg

A Tagil folyónál a manysik ajándékokkal köszöntik Jermakot. Forrás: Краткая
Сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. Санкт-Петербург, 1880.

Jermak hadjárata, 1579–1582. Az annales.info/rus/small/ermak.htm oldal
térképének felhasználásával.

A szétlőtt osztják sámánszertartás. Forrás: Краткая Сибирская летопись
(Кунгурская) со 154 рисунками. Санкт-Петербург, 1880.

Konstantin Päts és az észt demokratúra
Az első függetlenségnapi ünnepség Tallinnban (1918. február 24.). Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tallinn24Feb1918.jpg
„Római üdvözlés”. Az Észt Szabadságharcosok Ligájának tagjai.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estonian_League_
of_Freedom_Fighters_-_Vaps_Movement_-_Roman_salute_1.jpg
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Päts 1934-ben. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstantin_Pats_1934.jpg

Laidoner, Päts és Jüri Uluots miniszterelnök 1939-ben, az utolsó díszszemlén.
Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laidoner,_Pats_Uluots.jpeg

4. Finnugor városok és tájak

Koporje és a vótok
Koporje az 1600-as években. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koporye.gif
A koporjei vár bejárata napjainkban. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Крепость_Копорье.jpg

Novgorod Nagyságos Úr
Novgorod. Forrás: V. L. Janyin: Nyírfakéreg levelek üzenete. Budapest – Uzsgorod,

1980. 15.
Karjalai nyelvű imádság Novgorodból. Forrás: V. L. Janyin: Nyírfakéreg levelek

üzenete. Budapest – Uzsgorod, 1980. 15.

Sztaraja Ladoga
A vár a magasból. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Крепость_Старая_Ладога_
с_высоты_птичьего_полета_01.jpg

Tobolszk, Szibéria kapuja
A potcsevasi kultúra jellemző leletei. Forrás:

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/potchevashskaya-kultura
Remezov rajza Nyugat-Szibériáról. Forrás: Краткая Сибирская летопись

(Кунгурская) со 154 рисунками. Санкт-Петербург, 1880.
Rentereja, a svéd hadifoglyok által emelt épület a tobolszki Kreml területén.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Рентерея_(Шведская_палата).jpg

A tobolszki Kreml. Dmitrij Medvegyev, orosz államfő fotója.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tobolsk_Kremlin_
by_Dmitry_Medvedev.jpg
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A Szalehard−Igarka vasútvonal
A Szalehard–Igarka vasútvonal működő és üzemen kívüli részei. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transpolar_magistral_map.png

Lenin és a finn masiniszták. Kalandozás a Szentpétervár–Helsinki
vasútvonalon
Vasútépítők. Forrás: https://terijoki.spb.ru/railway/pics/rw_hist01.jpg
A Granholm által tervezett suvalovói állomás egy régi képeslapon. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shuvalovo_old1-03.jpg
Az új vonat első útja előtt a helsinki főpályaudvaron. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sm6_Allegro_7053_Helsinki.jpg
Hugo Jalava. Forrás: Földes Péter: A nagy október. Budapest, 1967. 73.
Eino Rahja. Forrás: Földes Péter: A nagy október. Budapest, 1967. 73.
A 293-as.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locomotive_293.jpg
Lenin és Jalava a mozdonyon – szovjet bélyeg 1979-ből.

Forrás: http://stamprus.ru/marks/1979/

5. Kultúrtörténeti érdekességek

Finnugor összeesküvés a világtengereken
Petrozavodszk – a karél fővárosról elnevezett magyar gyártmányú folyami hajó.

Forrás: Fülöp János: Hajógyártók dicsérete. Budapest, 1972. 89.
A jarenszki Szpaszo-preobrazsenszkij templom.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yarensk_cathedral.jpg
A magyar Jarenszk Antwerpenben.

Forrás: http://hajoregiszter.hu/hajoadatlap/yarensk/1163
Az amblai Mária-templom. Forrás: zegernyei fotóstúdió
A második magyar Ambla.

Forrás: http://hajoregiszter.hu/hajoadatlap/goldobin_exambla_/1154
A magyar Tartu Hollandiában.

Forrás: http://hajoregiszter.hu/hajoadatlap/ruhat_expinar_4_expinar_
exnino_extartu_/2083

A Szpartak vízrebocsátása Angyalföldön. Forrás: Bíró József: A magyar hajóépítés
150 éve. Budapest, 1985. 80.
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Látogassa meg rokonait az Állatkertben!
Vasárnapi Újság 1873.
Szamojéd család az Állatkertben (a jobb felső sarokban: A Néva partján).

Forrás: Vasárnapi Újság 1882/28: 442.
Lapp gyerekek sarki kutyával (Balogh Rudolf felvétele). Forrás: Vasárnapi Újság

1913/6: 107.
Lapp anya csecsemő gyermekével (Balogh Rudolf felvétele). Forrás: Vasárnapi

Újság 1913/6: 107.
A sátor előtt (Balogh Rudolf felvétele). Forrás: Vasárnapi Újság 1913/6: 107.

Léghajóról a finnugorok
Budapest felett. Forrás: www.fortepan.hu
A világkörüli út térképen. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File: Weltrundfahrt_Map_1929.jpg
A Graf Zeppelin Tallinn fölött.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TLA_1465_1_897_
Zeppelin_Tallinna_kohal._Vaade_Tornide_väljakule_24_09_1930.jpg

A léghajó alatt Helsinki. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graf_Zeppelin_1930_Helsinki.jpg

A Graf Zeppelin és a Maligin jégtörő (festmény). Forrás:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Alexander_Kircher_LZ_127.jpg

A Graf Zeppelin szovjet utasai: Pavel Molcsanov, Rudolf Szamojlovics, Fjodor
Asszberg és Ernszt Krenkel. Forrás: E. T. Krenkel: Hívójelem: RAEM.
Világjárók 111. Budapest, 1977.

A Graf Zeppelin utasai 2. – Ludwig Kohl-Larsen.
Forrás: http://www.germananthropology.com/short-portrait/ludwig-kohl-
larsen/374

A számi parlament Karasjokban.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samediggi03.jpg

A Graf Zeppelin utasai 3. – Arthur Koestler.
Forrás: https://irodalmijelen.hu/2010-szep-05-0601/arthur-koestler

Tiko Vilka különös élete
Tiko Vilka apjával és húgával. Forrás: Алексей Сухановский: Тыко Вылка. Сын

Полярной звезды. Архангельск, 2009. 19.
Az 1908-as Ruszanov-expedíció hajói a Matocskin Sarnál. Forrás: Алексей

Сухановский: Тыко Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 32.
Tiko Vilka Arhangelszkben 1911-ben Forrás: Алексей Сухановский: Тыко

Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 41.
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Nyenyec csum (sátor) Novaja Zemlján, a Kara-tenger partján, 1919-ben. Forrás:
Алексей Сухановский: Тыко Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск,
2009. 59.

A Novaja Zemlja-i szovjet tagjai 1935-ben. Középütt az elnök, Tiko Vilka (fehér
kapucniban). Алексей Сухановский: Тыко Вылка. Сын Полярной звезды.
Архангельск, 2009. 48.

Belusja Guba, Novaja Zemlja „fővárosa Forrás: Алексей Сухановский: Тыко
Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 89.

Sarki fény – Tiko Vilka festménye, 1950-es évek. Алексей Сухановский: Тыко
Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 218–219.

Lagernojéban – Tiko Vilka rajza, 1950-es évek. Алексей Сухановский: Тыко
Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 192–193.

A Nyehvatovo-tónál – Tiko Vilka festménye, 1950-es évek Алексей Суха-
новский: Тыко Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 182–183.

Arhangelszk három leghíresebb embere 1958-ban: Sztyepan Piszahov, Jevgenyij
Kokovin és Tiko Vilka Алексей Сухановский: Тыко Вылка. Сын Полярной
звезды. Архангельск, 2009. 235.

Nagy Sándor és a finnugorok (meg a szamojédok)
Nagy Sándor és III. Dareiosz az isszoszi csatában (pompeji mozaik).

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Issus.jpg
Nagy Sándor hadjáratai.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diadochen0.png
Az Északi Urál 1500 méteres csúcsai. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Г._Конжаковский_камень_
(1569_м,_Северный_Урал)_с_г._Острая_Косьва_(1403_м)_в_июне.jpg

Hollywood és a finnugor mesék, avagy miről maradt le Antonio
Banderas?
Nyikolaj Rerih: Látogatók a tengeren túlról (1901).

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicholas_Roerich,_
Guests_from_Overseas.jpg

Az egyszarvú János Zsigmond (II. János) magyar király címerében. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zapolyia_siedmiogrodzki2.png

Mire jó egy szamojéd spicc? Múltbéli utazás finnugor és szamojéd
kutyaszánokon
Kutyaszánon Novaja Zemlján, 1911-ben. Forrás: Алексей Сухановский: Тыко

Вылка. Сын Полярной звезды. Архангельск, 2009. 60.
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Nyenyec lajka. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ненецкая_лайка_12.jpg

A kutyafogatolás kétféle módja (van még több is). Forrás: Г. А. Чикачёв:
Ездовое собаководство Якутии. Якутск, 2004. 94.

A szárnyas medvéről
Nagyszentmiklósi kincs, 2. sz. korsó, égberagadási jelenet. Forrás: László Gyula:

A nagyszentmiklósi kincs. Budapest, 1977: 59.
Az égberagadási jelenetet ábrázoló cserdinyi tál. Forrás: К. В. Тревер: Новые

сасанидские блюда Эрмитажа. Москва – Ленинград, 1937. Табл. III.
Lelőhely: Kondratyjev Szloboda, Cserdinyi járás.

Forrás: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804209575
A Komi Köztársaság címere. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Coat_of_Arms_of_the_Komi_Republic.svg)

Az Arany Asszony titka
Slata Baba először: Herberstein 1557, Bécs. Forrás:

https://books.google.hu/books/about/Rerum_Moscoviticarum_Comment
arii.html?id=ezs8AAAAcAAJ&redir_esc=y

Az Arany Asszony Anthony Jenkinson 1593-as térképén. Forrás: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Московия_макс.вел.княжество_1593_
Антверпен_авторы_Антоний_Дженкинсон_и_Герард_де_Йоде.jpg

Slata Baba másodszor: Herberstein 1571, Basel. http://digital.ub.uni-
duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-71406

Istenek és falovacskák
Szászánida tál a Szinja mellékéről. Forrás: А. В. Бауло: Сасанидское

серебряное блюдо с р. Сыня. Археология, этнография и антропология
Евразии 2002/1: 142–148.

Későszászánida-szogd tál Verhnye-Nyilgyinóból. Forrás: А. В. Бауло:
Иранские и среднеазиатские сосуды в обрядах обских угров. Проблемы
межэтнического взаимодействия народов Сибири. Новосибирск, 2002. 12–27.

Itt volt a tál. Forrás: А. В. Бауло: Связь времен и культур (серебряное блюдо
из Верхне-Нильдино). Археология, этнография и антропология Евразии
2004/3: 127–136.

Korai bolgár tál Szalehard mellől. Forrás: Н. В. Фёдорова: Торевтика
Волжской Болгарии. Серебряные изделия X–XIV вв. из зауральских
коллекций. Труды Камской археолого-этнографической экспедиции III. Перм,
2003. 138–153.
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Magyar–uráli tál Muzsiból (Jamal–nyenyec Autonóm Körzet). Forrás: Н. В.
Фёдорова: Торевтика Волжской Болгарии. Серебряные изделия X–XIV
вв. из зауральских коллекций. Труды Камской археолого-этнографической
экспедиции III. Перм, 2003. 138–153.

P. B. mester vadászjelenetes tányérja Tobolszkból (1797). Forrás: А. В. Бауло:
Серебряные блюдца из музея пос. Саранпауль. Проблемы археологии,
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Мат. Годовой
сессии ИАЭТ СО РАН. Т. 8. Новосибирск, 2002. 528–531.

A messziről jött elefánt. Vajon hol van most? Forrás: А. В. Бауло: Иранские и
среднеазиатские сосуды в обрядах обских угров. Проблемы
межэтнического взаимодействия народов Сибири. Новосибирск, 2002. 12–27.

Ezüstlány. Forrás: А. В. Бауло: Иранские и среднеазиатские сосуды в
обрядах обских угров. Проблемы межэтнического взаимодействия народов
Сибири. Новосибирск, 2002. 12–27.

Otir-pig (A hős fia). Forrás: А. В. Бауло: Арлекин, остяцкий идол.
Археология, этнография и антропология Евразии 2009/3: 111–118.

Az égi lovas paripája. Forrás: А. В. Бауло: Арлекин, остяцкий идол.
Археология, этнография и антропология Евразии 2009/3: 111–118.

Porcelán Kaltes-Asszony. Forrás: А. В. Бауло: Арлекин, остяцкий идол.
Археология, этнография и антропология Евразии 2009/3: 111–118.1

Fenyőerdő mélyén (a karácsonyfa is finnugor?)
Livónia az 1570-es években.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LIVONIAE_NOVA_
DESCRIPTIO_1573-1578.jpg

Tallinn télen.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:City_covered_in_snow_
(Unsplash).jpg?uselang=et

Szovjet karácsonyfadíszek 1963-ból (zegernyei családi kincstár).
A tajgaövezet térképe.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiga.png
Szibériai cirbolyamag. Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seeds_of_Pinus_sibirica.jpg

                                               
1 Az Istenek és falovacskák című írásunkhoz felhasznált cikkeket az internetről töltöttük le

(http://www.yamalarchaeology.ru/index.php/texts/). A közlés technikai jellegéből adó-
dóan nem lehetett megállapítani, hogy a felhasznált képek az eredeti nyomtatott publiká-
ciók mely oldalain találhatók.
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Honnan jön az ezüst?
A felső-kámai régészeti leletek a volgai bulgár kultúra hatásáról tanúskodnak.

Forrás: Р. Д. Голдина: Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье.
Иркутск, 1985. 220, 238.

Térkép Viszú, Arú és Júrá elhelyezkedéséről.
Forrás: a https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russland_topo.png
térkép felhasználásával

Dél-uráli (baskíriai) régészeti kultúrák (saját tervezésű táblázat).
Néhány permi ezüst. Forrás: Я. И. Смирнов: Восточное серебро. Атлас древней

серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной преимущест-
венно в пределах Российской империи. Санкт-Петербург, 1909. LXIII. т.

Kaukázusi alán leletek magyar hatással. Forrás: Acta Archaeologica Academiae
Scientiarum Hungaricae 35 [1983]: 214.

Egy tudós família: Köppenek a finnugrisztikában
Peter Köppen.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petr_Keppen.jpg
Oroszország népei 1851-ben. Forrás: П. И. Кеппен: Этнографическая карта

Европейской России, составленная Петром Кеппеном. Санкт-Петербург, 1851.
16.

Friedrich Theodor Köppen.
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedor_keppen.jpg

Wladimir Köppen. Forrás:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wladimir_Peter_Köppen.jpg

A meg nem értett szerzetes (jugorok a Tanaisznál?)
Zsirai Miklós. Forrás: http://finnugor.elte.hu/index.php?q=zsiraicv
Pinturicchio: Aeneas Silvius Piccolomini – II. Pius pápa (freskórészlet). Forrás:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pintoricchio_014.jpg
A Don forrása Novomoszkovszkban.

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Исток_реки_Дон.jpg
Miserek/mescserek a Don forrásánál (bal oldali karika), mozsarok Rjazany

közelében (jobb oldali karika). Forrás: Vásáry István: Julianus magyarjai a
mongol kor után: možarok és mišerek (meščerek) a Közép-Volga vidékén.
In: Vásáry István: Magyar őshazák és magyar őstörténészek. Magyar Őstörténeti
Könyvtár 24. Budapest, 2008. 72. felhasználásával.

Mathias de Miechów (ismeretlen művész alkotása).
Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maciej_Miechowita.jpg



Ez a kötet a Rénhírek című sorozat írásaiból nyújt válogatást. 
Az első rénhír 2008. június 23-án jelent meg, Szentivánéj 
tiszteletére. A Rénhírek 2010 őszétől a Nyelv és Tudomány 
rovataként működik tovább. A Rénhírek elsődleges feladata: 
hiteles tájékoztatást nyújtani mindenről, ami a finnugor és 
szamojéd nyelvekkel és népekkel kapcsolatos. A finnugor–
szamojéd nyelvészeti és kultúrtörténeti érdekességekkel 
foglalkozó írások mellett a Rénhírek a magyar őstörténet-
tel kapcsolatos cikkeket is közöl. Válogatásunk két szerző, 
Zoltán István Károly és zegernyei munkásságába nyújt be-
pillantást. Nevezett szerzők felkérték Klima Lászlót mint al-
teregójukat, hogy írásaikat rendezze össze, szerkessze meg, 
és ha hibát talál bennük, javítsa ki. A kötet első fejezetében 
felfedezők és utazók kalandjairól olvashatunk, a második 
fejezetben régészeti érdekességekkel találkozunk, majd tör-
ténelmi, földrajzi és kultúrtörténeti tudásmorzsák következ-
nek: vajon mit keresett egy holland festő a nyenyeceknél, kik 
voltak a hakkapeliták, mi köze a Mikulásnak és a karácsony-
fának a finnugorokhoz, egy elsüllyedt vasútvonal a szamojéd 
tundrán, lappok a budapesti állatkertben, az Arany Asszony 
titka és más tanulságos történetek.
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