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A zalai és somogyi nép szívében él egy nagyon 
különleges mondái hagyomány.

Amikor Szent László királyi szekerével föld
jükön járt, olyan édesen ringatta útja, hogy 
mély álomba merült. Elaludt sűrű, nehéz ré
vülésben, még a kerekek zörgése sem hábor
gatta.

Ekkor történt, hogy az egyik tengelyszög 
kiesett. Az udvarbeliek észre sem vették, de 
nem is lett volna kéznél vas vagy fa, amit a he
lyébe tegyenek.

A kerék már-már kidőlt, mikor odaugrott 
egy derék ember és szög helyett az ujját dugta 
a tengelybe. Így szaladt a kocsi mellett jó da
rabon, míg a király föl nem ébredt.

Szent László szíve megindult ezen a kivéte
les hűségen, és földet, a magyar birtokból va
lamint nemességet, a kárpát-hazából adomá
nyozott a részére.

Az ő lelki és testi leszármazottai lettek és 
lesznek, Szent László nemesei.

Ilyen Bakay Kornél is, akinek csodálatos
módon megnyilatkozott a Szent Király, meg-|
mutatva neki somogyvári első nyugvóhelyét, 
mely a templom főhajója közepén volt. Aho
gyan II. Paschalis, 1106. november 2-ári, Par-
man kelt oklevelében megírta:

% «
„László, a magyarok jóemlékezetű királya, 

Isten dicsőségére, Szent Péter, Pál és Szent 
Egyed hitvalló tiszteletére egyházat alapított 
Somogybán, ahol tiszteletre méltó teste is 
nyugszik.”



Bakay Kornélt 70. születésnapján 
tisztelettel és szeretettel köszöntik

Ágh József dr.
Andrásfalvi Bertalan dr.
Bajzáth Ferenc 
Balczó András 
Bánki Zsuzsanna dr.
Baráz Csaba
Barna Borbála
Bartha Ágoston-Szita Gábor
Benedek Éva- és Gergely András
Benkei Ildikó és Jámbor László
Bizei Gabriella
Bodó Sándor dr.
Ceglédi Géza dr. és Kerekes Zsuzsa 
Csepin Péter -  Zsolnai Gábor -  Szalka Balázs 
Csere Judit
Csernák Árpád és Gera Katalin
Csíki István
Csősz József és Mária
P.Daczó Árpád Lukács
Dani Pál
Dobó Ágota
Dobó Andor dr.
Domokos Levente és Tünde 
Döbrentei Kornél
Drobek Ödön és Szászvári Krisztina 
Fáy Balázs és Emma 
Fodor Ferenc és Zsuzsa 
Gál Péter József 
Gedai István dr.
Gyárfás Ágnes 
Hajdú Katalin 
Harangozó Imre 
Hegedűs Lóránt dr.
Horváth Attila és Hanny Erzsébet dr.
H.Tóth Elvira dr.
Horváth Mária és Lengyák Pál
Illyés Endre és Tünde
Jelenczky István
Józsa Judit
Kallós Zoltán
Károlyi Zita
Kiss Benedek és Katalin
Kiss János
Kissné Bendefy Márta 
Kocsis István és Láposy Mónika 
Konthur Bertalan dr. és Szusza 
Költő László dr.
Körösfői Zsolt 
Körösi Andrea 
Kristó-Nagy István ifj.
Krisztiáni Sándor 
Kubinyi Tamás 
Lánszki Imre dr. és Éva

Lauringer Tamás és Mária 
Maczkó Mária 
Maczóné Káplár Zsófia 
Magyar Gábor dr.
Marton Klára 
Medvigy Endre dr.
Módy Péter és Tóth Lívia 
Molnár József dr.
Molnár V. József 
Móring József Attila 
Napvágás Nemzeti Rockegyüttes 
Papp Ildikó dr.
Papp János 
Papp Lajos dr.
Papp Péter dr. és Czappán Magdolna dr.
Pékh Gyula dr. és Tímea
Perjés Klára
Perjés Ferenc
Pető László
Petrás Mária
Poór Gyula dr.
Ráduly Emil és Újvári Mária
Samu Zoltán
Séd Gábor
Sípos Kata
Sokhegyi Imre
Somlósi Éva
Soós László dr.
Soós Mercédesz és Szerencsés János 
Suhajda Antal 
Szalka Balázs 
Szenes Lajos
Szervátiusz Tibor és Klára 
Szigeti Gábor 
Szűcs Miklós
Tábori László dr. és Kiss Irén 
Tempfli József 
Tímár György dr.
Tóth Csaba dr.
Trunk Károly 
Üjfalussy Magda 
Vámosi Lajosné 
Varga László
Varga Tibor dr. és Pilc Katalin 
Vasicza József 
Virág Ibolya 
Zachar Péter dr.
Zepeczaner Jenő 
Zétényi Zsolt dr.
Zsadon László dr. és Zsuzsa 
Zsolnai Gábor 
SZKSZE segítő csapata





Szent Lászlónemese
Bakay Kornél 70 éves

RESPENNA 
2010 május



Szerkesztette: 
B. Perjés Judit 
Varga Tibor

A kötet összeállításában közreműködtek:
B. Perjés Judit 
Fáy Balázsné 
Pilc Katalin 
Ráduly Emil 
Varga Tibor

A címlapon:
Címertartó bronz szobor részlet, XIV-XV. század 

Somogyvár, Bencés Apátság (RRM, Kaposvár)

Az első fülön Csernák Máté fotója

A fülszöveget Varga Tibor írta

n e m  2 0 ?

ISBN 978-963-06-9327-1

Kiadja a Respenna Művészeti és Oktatási Bt. (Budapest) 
a Szent Korona Országáért Alapítvány (Solymár) közreműködésével

Borító- és kiadványterv: Drobek Ödön 
Kivitelezés: Scriptor Kft., Budapest



TARTALOM

Köszöntők
BAKSAFALVI SOÓS LÁSZLÓ.................................................................................  9
BARTHA ÁGOSTON................................................................................................. 12
CSERNÁK ÁRPÁD..................................................................................................... 13
P. DACZÓ ÁRPÁD LUKÁCS....................................................................................  15
DÖBRENTEI KORNÉL............................................................................................  16
GEDAI ISTVÁN.........................................................................................................  18
HEGEDŰS LÓRÁNT................................................................................................. 20
KALLÓS ZOLTÁN...................................................................................................... 22
KISS BENEDEK.......................................................................................................... 23
KONTHUR BERTALAN...........................................................................................  25
KRISZTIÁNI SÁNDOR.............................................................................................  26
LAURINGER TAMÁS................................................................................................  30
MARTON KLÁRA...................................................................................................... 31
MÓRING JÓZSEF...................................................................................................... 33
NAPVÁGÁS NEMZETI ROCKZENEKAR.............................................................  34
PAPP LAJOS...............................................................................................................  35
SÉD GÁBOR...............................................................................................................  36
SOKHEGYI IMRE...................................................................................................... 37
SZERVÁTIUSZ TIBOR..............................................................................................  38
VASICZA JÓZSEF ..................................................................................................... 39

Tanulmányok
ANDRÁSFALVY BERTALAN Történelem a hagyományban..................................  43
BARÁZ CSABA Hol volt, hol nem volt a maiótisz?..................................................  50
CSEPIN PÉTER -  ZSOLNAI GÁBOR -  SZALKA BALÁZS A Szent Korona

Szabadegyetem Harcművészet tanszékének tanárai Balczó András mellett...... 61
Kazaksztán...........................................................................................................  62

CSÍKI ISTVÁN A „kettős honfoglalás” elmélete mai szemmel.................................  73
GÁL PÉTER JÓZSEF Isten szemszögéből................................................................... 83
GYÁRFÁS ÁGNES Megbánás és megbocsájtás a régi magyar hitvilágban............... 97
HAJDÚ KATALIN Egy bibliai nép nyomában.......................................................... 104
HANNY ERZSÉBET „Az jó hírért, névért...”.............................................................119
HARANGOZÓ IMRE Hős őseink szellemét felkeresni jöttem .................................. 127

5



KISS IRÉN A tót nép és népnév eredetéről.................................................................140
KOCSIS ISTVÁN A hun korszaknak és Atilla uralkodásának a rejtélyei

és a történelemtudomány.....................................................................................143
KÖLTŐ LÁSZLÓ A Zselic régészeti vonatkozásai......................................................185
KÖRÖSFŐI ZSOLT A vizigótok uralmának kezdete Erdélyben...............................193
MOLNÁR V. JÓZSEF Házam-hazám........................................................................ 199
SAMU ZOLTÁN TAMÁS Halottkultusz, mint a temetkezési formák

meghatározója, az őskortól napjainkig -  gondolatok az elmúlásról.................. 203
SÉD GÁBOR Szakvélemény Fadrusz János Mátyás emlékművének

állapotáról és előzetes elképzelések a restaurálásról............................................ 208
SOKHEGYI IMRE Szent Imre herceg.........................................................................216
SOMLÓSI ÉVA Egy VII. századi ezüstveretes fapohár restaurálása........................222
TÁBORI LÁSZLÓ Párthiáról és a párthusokról....................................................... 229
VARGA TIBOR A magyar királykoronázási szertartás

ismertetésének rövid foglalata..............................................................................233
t  ZACHAR JÓZSEF A Magyarság az európai kereszténység védelmében................244
ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN Az ellenforradalom politikai háttere

1848 őszén Alamócban......................................................................................... 251

Bakay Kornél munkássága
Bakay Kornél................................................................................................................269
A testvériség uniója.....................................................................................................275
Bakay Kornél irodalmi munkássága...........................................................................285

Álom vagy valóság? -  lesz!
Szent László király Somogyi Apátság projektterve

DOBÓ ÁGOTA A Szent László projekt..................................................................... 305







■  BAKSAFALVI SOÓS LÁSZLÓ

AZ ÉN TOSZKÁNÁM

Az én Toszkánám üde zöldje 
Illatos erdő, selymes rét 

Barna bársony a termőföldje 
Napja megérlel, árnya véd

Az én Toszkánám dombos-lankás 
Isten gyurmázta kies táj 

Van benne Hit, Erő és Tartás 
Macsó morál és női báj

Az én Toszkánám etruszk-magyar 
Historikus, szent, szép vidék 

Lakja egy vidám, olykor fanyar 
Ironikus, bölcs, büszke Nép

Az én Toszkánám Somogyország 
Itt keresd, hol a Balaton 

Akár a tenger, s Magyarország 
Tükröződik a habokon...

S az én Toszkánám Bakay Kornél Professzor úr választott szűkebb pátriája, ahol is Somogy- 
váron csodálatos életművének koronája az általa feltárt Koppány és Szent László emlékhely.
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JÁRT-E JÉZUS SZAMÁRDIBAN?

Járt e Jézus Szamárdiban? 
Igen, vagy sem, szép e kérdés 

Valószínű és ha így van 
Szívdobogtató az érzés

Mert a magyar mély magányban 
Minden múltbéli kis mankó 

Segít túlélni a Mában 
Nemzetféltő honfit. Ergo:

Ismerjük a gyermekkorát 
Majd a végzetes szép évek 

Következtek. Ifjúságát 
Adhatta é e vidéknek?

Miért is ne? Itt a nyoma 
Isten-gyermek szamarának 
Pannonföldön, kőbe zárva,

S Gyermekisten kis talpának...

E gyönyörű somogyi faluban, Zamárdin található egy hatalmas avar temető, melyet elő
ször Bakay Kornél tárt fel. Sajnos máig sincs befejezve ez a fontos tevékenység, így az 
örökifjú tudósra még ez a feladat is vár. Ideje van. Mi segítjük Őt!
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MAGYARNAK LENNI...

Csuka Mónika -  Soós László szerzeménye 
(Bakay Kornélnak és Sajó Sándornak ajánlva) 

előadók: Soós Mercédesz és Szerencsés fanó

Maradék országunkat körbe, hogyha járod 
Bizony ez önmagával határos világ 

Szomorú lelkedből, ha kitekintesz, látod 
Mint szárad el a törzstől vált faág

Ám Múltból merítkezvén, sóhajts pár jó mélyet 
A jelen nagy feladat most, de lesz Jövő 

Amíg mind egymás kezét fogjuk, álmodj szépet 
Mert egységben a nyugodt Szent Erő

Magyarnak lenni büszke gyönyörűség 
Vállalás, áldás, édes-bús öröm 

Magyarnak lenni karakán kín, kétség 
Shogy A z lehettem, Uram, köszönöm...

A népek tengerében hánykolódó bárka 
Süvöltő viharokban edződött Hazánk 

A hadak útját, amíg szenvedéllyel járta 
Szép anyanyelvűnk vigyázott reánk

A Múltból merítkezvén, sóhajts pár jó mélyet 
A Jelen nagy feladat most, de lesz Jövő 

Amíg, mind egymás kezét fogjuk, álmodj szépet 
Mert egységben a nyugodt, Szent Erő!
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■  BARTHA ÁGOSTON

KÖSZÖNTŐ

KEDVES TANÁR Ü R !

Mint a SZITA zenekar tagja, én is üzenek brácsám és szemüvegem mögül.
Nem hinni, hanem Tudni kell, hogy Istenünk a sötétségből világosságot támasztott, 

majd a maga hasonlatosságára teremtette az Embert! Ezért lesznek mindig a sötétség és 
világosság örök harcában gyertyagyújtók a tudomány területén csak úgy, mint igazságun
kért vívott küzdelmeinkben. Jelen helyzetünkben a három nap kevés, de a kifürkészhe
tetlen távoli jövőben feltámad nemzetünk. Valóban feltámad!

Tisztelettel: Bartha Ágoston
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■  CSERNÁK ÁRPÁD

ANGYALOK VÉDIK TÜZES KARDDAL

Thuróczy János azt írja A Magyarok Krónikájában, hogy amikor katonái számonkérték 
Salamon királytól, miért futamodott meg László elől, ezt felelte: „Tudjátok, hogy emberek 
elől nem futok meg, de ez nem ember; angyalok védelmezik tüzes karddal.”

Nem véletlen, hogy ez a legendás rendkívüliség jellemző Bakay Kornél egész életére 
és munkásságára is, miután „meghívót” kapott Somogyvárra személyesen „a haza 
védelmezőjétől és atlétájától”, hogy a somogyi apátság történetét kutassa és megmaradt 
köveit óvja.

Csak azért nem sorolom fel azt a temérdek bajt, drámai eseményt, tragédiát; gáncsos- 
kodást, irigységet és igazságtalanságot ami végigkísérte Bakay Kornél életét, és ezzel 
egyidejűleg a magyar nemzet sorsát az elmúlt hetven évben, mert egy szép évforduló 
közeledtével, most csak az örömteli dolgokat szeretném fölemlegetni, nem azokat, ame
lyek letiporják az embert, hanem amelyek fölemelik.

A tény, hogy megértük ezt az évfordulót, hogy a somogyvári Kupavárhegyen feltárt 
romokat már 1983-ban történelmi emlékhellyé nyilvánították, majd 1991-ben a köztár
sasági elnök felavatta a magyarság Nemzeti Történelmi Emlékhelyeként, és ma is folynak 
ott az ásatások, már elég okot ad az örömteli ünneplésre, és bizonysága az angyalok 
jelenlétének.

De lehetnek ezek -  látszólag -  apró dolgok is. Egy hatalmas életművet úgysem lehet 
elemezni, méltatni néhány sorban, de arról lehet beszélni, micsoda műgonddal és rend
szerességgel nyírja a füvet Kornél somogyvári kertjében, hogyan játszik az unokáival, akik 
már tudják, védelmezni kell kertjüket a betolakodóktól, vagy hogyan fogadja barátait,
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A csoportképen (balról jobbra): Csernák Árpád, B. Perjés Judit, Bakay Réka, Bakay Levente, 
Bakay Kornél, Csernákné Gera Katalin. -  A fotókat: Csernák Máté készítette

átöltözve, ünnepi lélekkel, egy pohárka jó borral..., és ezek sem kevésbé fontos események. 
Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy képesek legyünk megőrizni testi, szellemi és lelki 
épségünket egy olyan korban, amikor ördögfajzatok milliárdjai azon mesterkednek, hogy 
minél torzabb lélekkel, minél roncsoltabb szellemmel, minél kevesebb ideig éljünk.

Miután megbeszéljük közös tennivalóinkat, fölmegyünk a harmincas évek végén 
készített, először Mátyásföldön fölépített, majd onnan Somogyvárra „költöztetett” erdélyi 
faház erkélyére, látjuk a vár tornyán lobogó magyar zászlót, ellátunk a Balatonig, sőt -  
talán -  még azon is túl..., és lent a zöld gyepen látjuk az angyalokat is, az unokákat, Rékát 
és Leventét pajzsokkal és fakardokkal...

Érezzük, hogy a Szentesica forrás felől fúj a szél, nagyot szippantunk a friss levegőből, 
és megtelünk reménnyel és bizalommal.

Csernák Árpád
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■  P. DACZÓ ÁRPÁD LUKÁCS

ÜZENET BAKAY KORNÉLNAK 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Gyönyörű szép szavunk az anyaföld. A Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1975.45. oldal) így határozza meg: „A föld, mint az élők életet adója és éltetője:’

Mi azonban, most mondjunk többet róla! Az anyaföld, nemcsak adja és élteti az éle
tet, hanem annak anyagi hordozóját, a testet, a kimúlása, vagyis a halála után visszaöleli 
önmagába.

Ezért az anyaföldnek óriás a szerepe emberi mivoltunk halál utáni üzeneteinek a 
megőrzésében. Az ember Isten gyermeke. Mint ilyennek, a halál állapota csak ideiglenes. 
Mert van feltámadás! Addig is a porladó test, a maga némaságával szól hozzánk. Csak 
éppen legyen fülünk az ilyenféle beszéd megértéséhez! Csak éppen ki kell ásni a földből 
azt az eltemetett testet.

Az elmondja magáról mindazt, a mai ultramodern tudomány segítségével, amit tudni 
lehet róla, a nép fajtájától kezdve a vércsoportjáig. Ezt magáról mondja el csalhatatlanul. 
Elmondja az élő léte idejének kultúrájából is mindazt, amit csak tudni akarnak utódai 
azokból. Különösen a vallásos élet hitbuzgalmáról. Mindez visszatükröződik az általa 
vizsgált korszakok művészeti alkotásaiból is. Még akkor is, ha azokból már csak romok 
maradtak ránk. Nem kell egyéb, csak kézbe venni az ásót, és óvatosan kiemelni azokból 
mindazt a tudnivalót, amit szintén az anyaföld őrzött meg számunkra.

Bakay Kornél ezt a munkát végezte évtizedeken át. Ásóval a kezében, sok előtanul
mány birtokában, a Teremtő Úr Istenbe vetett mély hitével, és népét rajongva szerető 
felelősségtudatában tette mindezt. Bizonyságai mindezeknek a megjelent könyvei, szak- 
dolgozatai, konferenciákon tartott előadásai, és az igazi tudósoknak kijáró elismerései és 
kitüntetései.

Bakay Kornél őstörténetünk kutatásában rátalált igazi eredetünk csodálatos történe
tének igazságaira. Ezen munkájában szép és biztató példát adott a népi vallásosságunk 
alapos kutatásában nekem is. Ezt köszönöm most meg neki.

Ö, az ásójával a földanya megőrző szívéig jutott el. Részemre pedig, népünk emléke
zetéből rám mosolygott az ősi Boldogasszonyunk, a Babba! A Szép! Kereszténységünkben 
a népünk Szűz Máriát, Jézus anyját ismerte fel őbenne, és el is nevezte őt Babba Máriának, 
Szép Szűz Máriának, aki itt a földön, most Csíksomlyón lakik. Egyesek véleménye szerint, 
az ő nevén keresztül is vezetett el napjainkban az őstörténetünk Mezopotámiáig. Nagy 
igazság az, hogy a mai archaikus népcsoportjaink életformáján keresztül láthatunk bele 
őseink mindennapi életébe. Bakay Kornél is rásejtett erre a valóságra, az ő ásatásai nyomán.

Köszönöm Bakay Kornélnak ezen jó példáját!
Viszonzásul Babba Mária égi édesanyai áldását is közvetítem részére az Atya, a Fiú és 

a Szentlélek, a Szentháromság Egy Isten áldásával együtt: t!.
Ferences testvéri szeretettel

P. Daczó Árpád Lukács O.F.M.
Dés, 2010. április 8.

15



■  DÖBRENTEI KORNÉL

NYÍLT SISAKKAL, ROSTÉLY NÉLKÜL

Drága Kornél Bátyám, Kedves Druszám!

Talán nem túlzás állítani magunkról, nyíltságunk a legkomiszabb politikai korszakoktól 
kezdve mindmáig nem taktikai vagy ellentaktikai meggondolások parancsolta póz, inkább 
eredendő késztetés. Meglehet, olykor vakmerő, önveszejtő, mint egy harctéri roham, mint 
a lengyel huszárvágta a német tankok ellen, s az ilyen, látszólag pazarlónak tűnő odaáldo- 
zás mégis erőt gerjeszt, erkölcsi tartást, jellemet ad egy nemzetnek, ez volna a béke ára s a 
békét -  nem árverésen -, végre már meg kéne nyerni. Nem hősi halottakkal -  termett 
belőlük bőven -, hanem a „kiművelt emberfők” magasrendű, alkotó életével, akik mun
kálkodására figyelmezni kell, személyiségük, szellemiségük megkerülhetetlen. Most ilyen 
képességű tábornokokra van szükség, és számukra, Te, mindenképpen közéjük tartozol.

Főhajtásul nyílt levelet küldök születésnapi köszöntésedre; elvégre ebben a hazában, 
amelynek egyetemes létjogáért, megmaradásáért, elfogadtatásáért -bár jócskán több, mint 
ezer éve a miénk -, mert mi vagyunk Az Árpádok országa nagy elődök méltó utódj aként, 
annyit fáradtál, tudással megötvözött hittel kutattál, hogy mindezt felmutathasd a világ 
négy tája felé. Bizony sokszor viharos ellenszeleknek kitéve, csak azért is nekifeszülve -  
hajózni tényleg muszáj - , cselekedted meg, mint ahogyan ma is teszed, hála Istennek. 
Merthogy a Kárpát-medence igen huzatos de sajnos, a böjti szelek általában nem tisztulást 
hoznak, annál inkább a szemetet zúdítják az arcunkba. Nos ebben a honban nem csak a 
mosónők, de a költők, és már hasonló érzékenységű lélek-emberek is korán halnak; meg
élnie, megérnie a hetven esztendőt egy kikezdhetetlenül hiteles, nagy talentumu, magyar
ság-kutatónak, régésznek, történésznek, bölcsésznek, írónak már önmagában életmű. És 
ettől a pillanattól kezdve ez a teljesítmény, amely az Isten szándékából, és a Te akaratodból 
jött létre, már nem magánügy. Egyetemes magyar ügy. Lebírhatatlanul.

Nyílt sisak -  rostély nélkül. Csakhogy ez nem egyszerű lovagi torna! Akár egy merény
let elszenvedéséhez, akár egy öngyilkossághoz is elég vagy éppen ellenkezőleg. Olykor a 
bátorság, a kiállás a hosszútávú létezés reménye, sőt, garanciája a Gyécse kagani örökség 
alapján. A gyökerek vállalása, rohasztás elleni megőrzése a hazában, még mindig vak
merőségnek számít, ám ez erkölcsi fölény is egyben: naponként képviseled, gyakorlód, 
megerősíted és nem a harsány hangzatos, bujakbokrétásan üres demagógia szintjén. 
Hanem tudományos munkásságod fundamentumán, mely munkálkodásodnak számosán 
nem örvendenek némely érdekkörökben, mert az általad felmutatott Igazság nem 
Janusz-arcú, és ez meghatározó. Az egyetlen igazság oly ritka megnyilvánulás a népek 
életében, mikor katarikusan, szinte tapinthatóan jelenedik meg, kiemelkedik a „köd előt
tem, köd utánam” filozófiájából. Minden csűrés-csavarás ellenére, igenis vannak kikezd
hetetlen, tiszta nemzeti célok -  hiába a globális, mocskolódó apparátusuk -, forradalmak, 
önvédelmi szabadságharcok a megmaradásért, /lásd például Pozsonyi csdata/. És vannak 
vitathatatlanul igazságtalan békeparancsok /Trianon, Pozdam/ gyarmatosító megszállá
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sok, tankokkal és bankokkal történelmi hamisítások, hazaárulások, amelyeket nem lehet, 
bárkik és bárhogy is akarják, tisztára „glancolni”. Mert nép- és természetidegenek.

Igazad van, volt és lesz: győzedelmes nép vagyunk, élünk és nem csak nyelvünkben 
-  ó, tragikusan ostoba, kurta távú kisantant politika! -  fölényünk éppen az, hogy valódi 
élet-erőnket megpróbálják elfojtani, semmissé tenni, kiirtani, tulajdonképpen amit lebe
csülnének -  és milyen vérizzadásos erőfeszítéssel -  az fáj nekik. Összes vészes nyomorú
ságunkkal, zömükben nép-nemzet ellenes kormányokkal a nyakunkban, Kun Béla, 
Rákosi, Kádárék, a hamis rendszerváltás vérszívói, vámszedői -  kalandorok most már 
kerüljenek! -  óta is megmaradt, ha jócskán rogyottan is a fölényünk az, hogy igazunk 
van. Itthon mindenképpen és elnyomhatatlanul, a szatócs-színezetű Európával szemben 
különösen. De ezt meg- és túl kell élni, csak így érvényesíthető a mi idealistának minő
sített igazságunk, amely a történelem a bizonyíték rá, nagyon is gyakorlati, realista.

Csak nem szabad hagyni, hogy nagy adagokban ellopják a korrupciós parlamenti 
„hazafiak”, vagy éppen apró pénzre váltsák kisstílű ügyeskedők. Mindez persze a magyar 
igazság abszolút létét igazolja. Ehhez az igazoláshoz, újabb és újabb adatok, tények fel
mutatásával, egész, teljességre törő életeddel járultál hozzá s teszed ma is. Mi van ennél 
több, mi adható? Szinte semmi, pontosabban, ami emberfölötti, az meg már a minden.

Igen, nyílt sisakkal, még ha nem is ez a módi -  trendi? -  a világban. Ezt az erő birtoká
ban, például Szent László, még megengedhette magának Az Árpádok országban. Még ha 
előtte és utána is vadkanokat szabadítottak ránk, minő mitikus politikai állat, áldozatai közt, 
ott találjuk Szent Imre herceget, a költő államférfiú Zrínyi Miklóst, aztán az őrgróf, grófi 
címért vagy címmel merénylők keze által elpusztított Fráter Györgyöt, Tisza Istvánt, a trük
kösen öngyilkosságba hajszolt Széchenyit, Telekit, a tervszerűen lezuhantatott ifj. Horthy 
Istvánt, hosszú a sor. És gondolhatnók a tisztán látók szeme világának kioltására, mint Vazul, 
elvesztésére, mint Vak Bottyán, Kölcsey, a kővel megvakított marosvásárhelyi Sütő András, 
vagy akár a 2006-os rendőrattak szenvedő alanyára, a nagy költő ifjú névrokona „Nagy 
László”, akinek „egyszerűen” kilőtték a szemét. Mily döbbenetes, hogy olykor bizony jobban 
látnak, mélyebbre, előbbre, mint mi a megmaradt kettővel. Tudtad, tudod, nagy a homály, 
de lehet a tükör által homály és ellenében élesen látni, láttatni mert még úgytetszik nem volt 
elég a lebombázott Hirosima, Nagaszaki embertelenégre ébresztő tüze.

Az egyik metró-aluljáróban láttam egy hajléktalan koldust, nemrég jöhetett a híd alól., 
hogy megszolgálja az alamizsnát, szájharmonikázott. Verssé állt össze bennem a kép, lát
tam, ahogy: ösztökélő szenvedéllyel előcsillan/ a melodikus fogsor: a szájbagyökérzett/ 
harmonika fals ezüstje, apró szurdokká/ szuvasodott likakkal, s a nyálszálzó szélben/ 
tisztán szól a dal: SZÉP VAGY GYÖNYÖRŰ VAGY MAGYARORSZÁG/.

Kedves Kornél Bátyám, e nosztalgikus, és valójában nem is igazi népdalban -  bár Kodály 
ebben a kérdésben megbocsátóbb volt -, valami genetikai közérzületet szólaltat meg. 
A benne megélt, kibeszélt önazonossági vágy, hazaszeretet megőrzéséhez, erősítéséhez 
mélyen hozzájárulsz munkásságoddal, hogy valóságosan minden magyar átélhesse, 
hihesse összes fájdalmával együtt „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”.

Drága Kornél Bátyám, tartson meg sokáig, áldva éltessen az Isten!

Druszásan öccsi szeretettel: Döbrentei Kornél
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■  GEDAI ISTVÁN

BAKAY KORNÉL „MAGYAR ÖRÖKSÉG” LAUDÁCIÓJA

Bakay Kornél akkor kezdte kutatói pályáját, amikor a történelemhamisítás párt- és állami 
követelmény volt. E követelmény ellenére a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Régészeti Tanszékéről a legendás, Magyar Örökség díjas professzor, László Gyula több, 
kiválóan képzett, becsületes, nemzeti értékrendet képviselő régészt indított a kutatás 
útjára. Ezek közé tartozott Bakay Kornél is. Munkahelyei (MTA Régészeti Intézet, kapos
vári, kőszegi múzeumok) lehetővé tették a régészet alapvető tevékenységét, az ásatásokat. 
Ipolymente, Somogyvár csak néhány a legjelentősebbek közül. Az ásatás a régészeti kuta
tás alapja, elsődleges forrásanyaga. De nem csupán az előkerülő tárgyak, hanem azok 
helyzetének, rétegviszonyainak és számtalan apró jelenségnek megfigyelése. Bakay ása
tásainak jellemzője volt a rendkívül pontos, mindenre kiterjedő figyelem és minden 
helyzet, jelenség részletes rögzítése írásban, rajzban, fényképen.

Bakay Kornél kutatásainak fő témája a magyarság eredete, őstörténete, a honfoglalás, 
az állam-, majd a királyság alapításának kora. Nehezen hihető, de tény, hogy a mai érte
lemben vett történetkutatás minden társtudományával (régészet, nyelvészet, embertan, 
néprajz, stb.) több, mint két évszázadra nyúlik vissza, de ennek ellenére történelmünk 
legkorábbi szakaszának ismeretében fehér foltok tömeg e van. A XIX. századig -  króni
kásaink alapján -  élt a hun-magyar azonosság, Árpád, dinasztiájának Attilátóli származ
tatása, azaz tényként fogadták el a krónikásaink által írottakat. Majd a XVIII. század végén 
jöttek kutatók, főleg nyelvészek, akik bizonyítani vélték a magyar nyelv finnugor rokon
ságát és ezen átlépve a magyarság finnugor eredetét szemben minden más forrással. Oly 
annyira, hogy akadémiai szinten megkérdőjelezhetetlennek tartották -  s talán mondhat
juk, ma is tartják -  a finnugor eredetelméletet. Természetesen voltak körültekintőbb, 
szélesebb látókörű tudósok, akik nem fogadták el a nyelvészek finnugor rokonítását, mint 
például az 1915-ben meghalt kiváló történész, Nagy Géza, de véleményük heves ellen
állást váltotta ki, többnyire tudománytalannak minősítették őket. Az ellenérvelést meg
könnyítette, hogy a finnugor rokonítást ellenzők és más, többnyire ősibb eredetet vallók 
között nagyon sok volt (és van ma is) a jóakaratú dilettáns „magánkutató”.

Mindezt azért kellett vázolni, hogy tisztán lássuk Bakay Kornél érdemét. A rendkívül 
kiválóan felkészült, nyelveket beszélő -  így szinte minden lényeges irodalmat felhasználó 
-  régész a többi tudományág eredményeit szintetizálva adott alternatívát a finnugor ere
dettel szemben. Felkészültségével párosult nemzeti értékrendjéből adódó kötelességérzet, 
hogy ezt a feladatot akkor is el kell végeznie, ha kutatótársai -  ki ezért, ki azért -  ellensé
gesen fogadja következtetéseit. Tény, hogy a finnugor elmélet hatalomban lévő védelme
zőinek legtöbbjét a politika is motiválta; előbb német, majd szláv fennsőbbséget hirdetve.

Bakay Kornél számos monográfiáiból -  önkényesen -  háromkötetes munkáját -  
„őstörténetünk régészeti forrásai” -  emeljük ki ehhez a témához. Bakay áttekintést ad 
mindazoknak a keleti népeknek emlékeiről, akik az ősmagyarok eredetével számításba 
jöhetnek. Legtöbbet a szkítákkal, hunokkal, avarokkal foglalkozik, de nem hagyja figyel
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mén kívül még a neuralgikus Mezopotámiát 
sem és természetesen nem BelsőÁzsia szinte 
valamennyi történeti népét. Ez a munka ad 
részletesen kidolgozott alternatív eredetelmé
letet a finnugor rokonítással szemben, ősein
ket az említett népek között keresve. Termé
szetesen -  mint minden tisztességes kutató 
-  nem tekinti véglegesen lezártnak, örök igaz
ságként a megállapításait. De a jövő kutatóit 
mentesíti az egyetlen út kényszerétől. Ez a 
munkája egyetemi tankönyv is, ami Bakay 
oktatói tevékenységét is jelzi, az utánunk jövő 
nemzedék képzésének fontosságát a nemzeti 
értékrend mellett.

Bakay Kornél életéhez, múzeumi munká
jához hozzátartozott kiállítások rendezése is. 
Mint múzeumigazgatónak lehetősége volt a 
témaválasztás és itt ismét érvényesülni tudott 
az értékmentés, értékátadás. Ennek az elvnek 

értelmében készült az 1990-es váltás előestéjén -  1988-ban a kőszegi cserkész-kiállítás. 
Ez a kiállítás érzékeltette, hogy mit veszített Magyarország, amelynek mai polgárai az 
általános emberi, polgári, nemzeti, erkölcsi értékrendet valló, 1948-ban megszüntetett 
cserkészet nélkül nőttek fel. A kiállítás akkor városi esemény volt, aznap boldogságtól 
sugárzó cserkészruhás fiatalokkal és felnőttekkel volt tele, de az ország más városaiból is 
részt vettek a bemutatókon. A kiállítást a nemzet színésze, Sinkovits Imre nyitotta meg; 
természetesen cserkész egyenruhában.

Igen kevés az a legmagasabb tudományos szinten álló kutató, aki feladatának tartja, 
hogy kutatásainak eredményeit a szűk körű szakkutatókon kívül egész társadalmunk is 
megismerhesse számára írt könnyen érthető megfogalmazásban. Bakay Kornél tudomá
nyos könyvei is jól érthetőek, mégis különösen értékelendőek a társadalom minden rétege 
számára írt könnyebb nyelvezetű munkáinak sora.

Napjaink nemzettudatát vesztett magyar társadalmában nemzeti értékrendet képvi
selő történészeinek különleges feladata a múlt értékeinek ismertetése, a nemzeti lét meg
élésének bemutatása. Bakay Kornél ezt az Isten-rendelte feladatot is vállalta. Egyik, a 
közelmúltban megjelent könyvének már a címe -  „Magyarnak lenni büszke gyönyörű
ség” -  is utal céljára: vállaljuk magyarságunkat!

Bakay Kornél a legmagasabb szintű tudással a magyarság őstörténetének kutatásában 
ért el olyan eredményt, amely megingatta az eddig politikailag is negatívan motivált,e- 
gyeduralkodónak hirdetett eredetelméletet, tanította a jövendő nemzedéknek és ennek 
társadalmi tudatosításával kísérli meg nemzettudatunkat ismét helyreállítani, hogy 
magyarul lehessünk tagjai az európai népek közösségének. Ezek összessége méltóvá teszik, 
hogy munkássága a „Magyar Örökség” része legyen.

Gedai István
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■  HEGEDŰS LÓRÁNT

BAKAY KORNÉL PROFESSZOR KÖSZÖNTÉSE

Nem kötelesség, hanem magától értetődő gesztus, másrészt kiváltság -  az Ő 70. születés
napjának elérkezte alkalmával. E köszöntés nem lehet puszta kötelesség, kiszámítottan 
udvarias etikett -  parancs betöltése. Ez esetben kiszámítottan úgy járnánk mint az egykori 
jugoszláviai magyar református püspököt: Ágoston Sándort köszöntő esperesi kar, kiknek 
szóvivője a 70.zsoltárral köszöntötte a 70 éves ünnepeltet. Végszava szerint: a „adjon Isten, 
hogy a 80., 90.iken a 90., századik életévfordulóján pedig a 100. Zsoltárral köszönthessük 
Püspök Urunkat!” Éljenzés és taps után azonban az ünnepelt köszönő válasza elmaradt. 
-  Némi szünet után azért megkérdezte: „Csak nem bántottuk meg valamivel?” Mire a 
mosoly villanásos felelet így hangzott: Barátaim! Hát nem 150 zsoltár van? -  „Miért akar
tok ti határt szabni az Isten kegyelmének”?

Mi ez alkalommal is minden határszabás nélkül valljuk: aki túl akar csordulni, annak 
színültig kell lennie! Magától értetődőnek tartjuk, hogy e születésnapi köszöntőben csak 
túlcsordulhat a hála azért, hogy ily apokalisztikusan viharos időben immár 70. éve őrzi 
Isten számunkra Bakay Kornél professzort.

Megrendítően megragadt életrajzi leírása szerint, már 7 éves korában, az 1944-es 
végzetes hadi helyzetben a jellemző nevű Akasztó községben 41fokos lázzal hánykolódva 
úgy állt a halál révén, hogy annak csak isteni csoda emberi közvetítésével szabadulhatott. 
És e szabadulás mikéntje is mutatta-mutatja ( ezért is említjük), hogy ő kezdettől fogva 
minőségi, nemcsak testi, hanem testben élő lelki ember. Mert csak együtt gyógyíthatták 
meg sebesen rosszabbodó állapotából az orosz invázió ellenére a nagybácsi által csoda
képpen beszerzett penicillin -  és az érte frontról hazavergődő édesapa egyedülállóan 
gyógyító, feledhetetlennek bizonyuló leírásában is mindenkit megragadó lelki gondozása. 
„Arcára mosolyt erőltetve az ágyban mellé ült. Megfogta a kezem, fülemhez hajolt: Kis
fiam, szép jövőt álmodtam neked, ne hagyj cserben. Nekünk magyaroknak, ezredév óta 
mindenért keményen meg kellett küzdenünk, a puszta életünkért is. Hallgasd csak Szent 
István király történetét. S kezébe vette Kós Károly: Az országépítő csodálatos regényét, 
amelyet elejétől a végéig felolvasott nekem. S lángoló lázrózsáim lassan halványulni kezd
tek, harmadnapra pedig a nagybátyám csak annyit mondott: életben marad a gyerek! 
Apám könnyei a kezemre csorogtak, de az én gondolataim már messze jártak. Rabul ejtett 
a múlt. Soha többet nem tudtam szabadulni a Magyar Történelem megigéző bűvöletéből. 
Én soha nem akartam más lenni, mint ami lettem. A magyarság sorsának, életének búvár
lója, kutatója”.

íme Bakay Kornélban azt a minőségi embert, köszöntjük, akit Istennek a fogantatás
ban és születésben életet ajándékozó kegyelme után az ő irgalmából, legkivételesebb 
emberek másodszor is megajándékoztak az élettel és ebben mindhalálig szóló hivatást 
adott neki drága édesapja. Ezért ünneplése arra indít bennünket, hogy az ő példája nyo
mán magyar nemzetünk végveszedelmében mi is ilyen indíttatással indítsuk testi lelki 
veszedelmek idején életútjára az új és legújabb nemzedékeket. Kell, hogy az ő példája
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szerint az agónia és Isten pers
pektíva magyar népe számára 
„nagyfiakban tettek érjenek”. 
Mert lám ezt a csodát ő megtes
tesíti és ezt ennek ellenére halálos 
pusztítóinknak tagadni lehet, de 
nélkülözni lehetetlen.

Köszönet Bakay Kornélnak 
ezért a gyermekkortól vett és 
kiépített eleven magyar törté
nelmi hivatástudatért!

És végül a legnagyobb kivált
ság is számunkra az ő köszöntése. 
Hiszen hatalmas, mégis kézzel

fogható minőségi és egyúttal jól felfogható életműve vonzza a szellemi igényesség és 
nemzetféltés embereit, hogy annak kisugárzását mindenki számára önmaguk meggazda
godásán túl közvetítsék. Ez életmű által a régészet, a magyar megújulás gyökereinek fel
tárása és megerősítője a mai történelmi hullámverésének és győzelmének minden akadályt 
legyőző fegyvere lesz ha életünk, akarunk és merünk Isten kegyelméből. -  Mintegy 35 
könyv bő termését sorolja fel életrajza a szkítáktól a kunokon, a magyar honfoglaláson át 
a mai ásatásokig. Somogyvár és Kőszeg két gyújtópont, de Békés megye régészete a kau
kázusi őshaza világa és teljes panoráma feltárult. Miért? Hogy a feltáruló múltnak jövője 
legyen.

Ezért éltesse Isten őt! Legyen, magyarnak lenni tiszta gyönyörűség!

Dr. Hegedűs Lóránt
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■  KISS BENEDEK

MAGYARORSZÁG

Hullongó, vad nép -  magát öli! 
Századok a bűnt 
rászögecselték. 

Magyarországot 
feketén fessék 

a világ minden térképei!

Táncol, 
huj jogát, 
bömböl,

kitüremlik fején a haj, 
kitör a körből, 

táncol magányosan, 
parazsat iszik 

csontvödörből, 
nyála fröcsköl -  

láva,
patkó-patáival 

tép az imádkozó virágba, 
sátán ki bánja -  tyuhaj! 

krumplinyomón türemlik ki 
fején a haj,

rátapos fészkéből szökő agyára, 
a költőszívre, 

legszebb madárra, 
járja

tatárosan,
pogányosan,

halálosan,
ebcsont, kutyabaj, sebaj, csuhaj! 

csak a zsivaj! 
csak a zsivaj! 

délibábot fog, kötözteti 
zsákba 

idegszálaival,
piócát tenyészt fia testvére:
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ez a vad ország 
nem néz az égre, 

magját veszejti, magát öli -

Magyarországot 
vér-feketére 

fessék a világ térképei!

Mikor telsz be gyásszal: 
páratlan a sírásban, 
részeg dülledésben, 

árulásban, 
magakelletésben, 

elárvulásban?!

Tudom én, járnál 
zöld mezőben, 

s tombolsz álruhásan!

Járod,
halált köpül a lábad 

anyák tején,
véred szurokká kondenzálva 
borulsz az idő ravatalára -  

veszel, szegény, 
a tiéd mégis, Világnagy-Árva 

vér legyek bár 
üszökvert mályva, 

eltékozolt vér 
a kezeden!
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■  KONTHUR BERTALAN

BAKAY KORNÉLNAK 
A HETVENEDIKRE

Ha rá gondolok 
Mély árokban görnyed 
És törött cserép alján 

Bor és könnycsepp nyomán 
Megtalálja a pogány őst 

És a szent királyt,
Kihez szólhatnánk 

Kidöntött totemfáink tövében 
Kuporgó gyalog indiánok.

/S tornyát nem építették vissza/

Ha rá gondolok...
Neki a napi kenyér,

Ami nekünk vasárnapi áhítat 
Keresi a honnan -  hovát 

S hogy miért mi,
/A legősibb?/ 

Tagadjuk lehajtott fejjel 
A múltunkat, a dicsőt?

/S tornyát nem építették vissza/ 

Évezredeken
Köd, por és vérzivatarokon át 

Élénkbe tekint 
Tanít, kutat és int,

-  mily rövid az emlékezet -  
Hogy a parttalan utakon 

„Megfogyva bár” 
Találjuk meg (magunkat) 
Azt az egyetlen csillagot, 

Amely HAZA vezet.

Úgy legyen !

25



■  KRISZTIÁNI SÁNDOR

KOPPÁNY, -  SZENT LÁSZLÓ SZOBORKOMPOZÍCIÓ TERVEI
Bakay Kornélnak a somogyvári Szent László alapította bencés Apátság feltárójának.

A teljes szobor
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Szent László, részlet
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Koppány, részlet
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Koppány, részlet
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■  LAURINGER TAMÁS

Bakay Kornélt ünnepelni egyszerre könnyű és felemelő érzés, mert nem kell hamisítani 
számára érdemeket, mint ahogyan nemzetek és egyesek teszik azt. Róla tettei beszélnek. 
Egy élet látványos munkássága, amit lát, akinek szeme van hozzá, s büszke, akinek egész
séges magyar öntudata van.

Egy olyan igaz MAGYAR EMBER ő, kinek derekát nem tudta megroppantani a 
hatalom.

Számomra szinte megmagyarázhatatlan még ma is, miképpen tudott ilyen hatalmas 
munkát végezni egy zömében ellenséges környezetben, amikor százmilliárd Forintok, 
Eurók folynak ellenőrizetlenül haszontalanságokra, de ő azt a kicsi pénzt, amit ki tudott 
harcolni a munkásságához, tisztességgel, becsülettel fordította olyan ásatásokra, kutatá
sokra, amivel nemzetünk múltját tárta, s tárja fel. Gigantikus munka, amit csak hatalmas 
erejű, kiváló ember volt képes elvégezni.

Hálás vagyok, hogy a gyepűn túl felvállalt „igehirdetésemhez” hathatós segítséged 
folytán még az osztrák tankönyveket is sikerült helyesbíteni.

Kedves Kornél, vég nélkül sorolhatnám itt érdemeidet, de ezt helyettem megtették már 
erre hivatottabbak, így itt és most én inkább barátságodat köszönöm és kívánom tiszta 
szívből, hogy még sok jó magyar vörösbort kortyolgathassunk együtt, egészségünk érde
kében.

Ugye tudod, hogy még sok feladatod van, amihez kívánok sok erőt, kitartást, megértő 
„hatalmat” és jó egészséget!

Budakalász, 2010. május 27.

Szeretettel: Lauringer Tamás
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■  MARTON KLÁRA

Kedves Igazgató Úr!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezúton köszönthetem 70. születésnapján.

37 ÉV TÁVLATÁBAN

Igazgató Úr vezetése alatt a Múzeum ódon falai között nagy változások kezdődtek.
A korábbi pár fős múzeumi létszám fokozatosan növekedett. Szinte minden szakte

rület élére szakmuzeológus került és ezzel együtt megváltozott a múzeum arculata is.
Odaadó precizitásának, gondosságának, rendszeretetének köszönhetően a régészeti 

leletek koronként rendszerezve, revíziózva lettek elhelyezve. Minden más gyűjteményi 
anyag is áttekinthetően, megfelelő körülmények közé került.

A megfakult, elavult több évtizedes állandó kiállítás helyett 1975-ben a Múzeumi és 
Műemléki Hónap keretében egy korszerű, Somogy megye természetét, néprajzát, régé
szetét bemutató „Képek a somogyi föld és somogyi ember történetéből” című állandó 
kiállítás nyílott a közönség számára.

Megyei szinten két Helytörténeti gyűjtemény létesült, Marcaliban és Barcson.
1973-ban indította útjára a Somogyi Múzeumok Közleményei sorozatot, ami, azóta 

is évente megjelenik és a múzeum legfontosabb szakkönyve.
Nem utolsó sorban, pedig Bakay Kornél feladta a budapesti akadémiai kutatóintézeti 

állását, hogy a somogyvári Bencés Apátság kutatását elkezdhesse és Szent László nyugvó
helyét felkutathassa.

A szakma szeretettel együtt a gyűjtemény állapotát is szívügyének tartotta, ezért került 
sor a Restaurátor Csoport létszámának bővítésére. Ezzel együtt korszerű műhelyt alakított 
ki, így a felszereltségét tekintve nem nagy túlzással országosan egyedülálló műhelyünk volt.

Ezzel az indíttatással nem volt nehéz dolgunk, hogy napjainkig is folyamatosan kor
szerűsítjük a restaurátor műhelyeinket.

Mit is köszönhetek dr. Bakay Kornél Igazgató Úrnak ?

1973-ban érettségi után kerültem a Somogy Megyei Múzeumba, kisegítő restaurátor 
munkakörbe.

Kezdetben még nem sok mindent tudtam a múzeumról, a régészetről, régészeti ása
tásokról.

Irányítása alatt megismerhettem a régészeti leletanyagok fontosságát, korábbi 
történelem szeretetemet és némi tudásomat fejleszthettem. Az ásatásain, amikor kint 
voltam napnyugta után, késő estében nyúlóan mesélt és beszélgettünk a régészetről, a 
múltunkról.
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Szüleim tisztességre, lelkiismeretre, becsületre neveltek és ezek az érzések még jobban 
megerősödtek bennem az igazgató Űr vezetése alatt. A műtárgyak szeretete, gondviselése 
pedig egy életre egyesült velem.

Tudásomat, szakmai fejlődésemet támogatta. Nagy szakemberek mellett tanulhattam 
pl. a budapesti Régészeti Intézet Restaurátor Osztályán és nem utolsó sorban feleségétől 
Perjés Judittól, aki vezetőrestaurátor volt a Múzeumban.

Bakay Kornélnak a Rippl Rónai Múzeumban eltöltött évei mind emberileg, mind 
szakmailag egyik legfontosabb és legszebb időszakot jelentette számomra.

KEDVES IGAZGATÓ ÚR ISTEN ÉLTESSE NAGYON SOKÁIG!

Kaposvár, 2010. április 13.

Tisztelettel és szeretettel: Marton Klári
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■  MÓRING JÓZSEF

„Mert élek még! Ha törten is, 
ha vérben is, ha görcsben is, 
még ha utolsó is vagyok, 
kit az özönvíz meghagyott, 
de harcom végig harcolom 
s a lobogót megmarkolom!"

(Wass Albert)

A hetvenes években a magyarok eredetét kutatni, egy magyar szent sírja körül ásatásokat 
végezni bizony nem éppen a legnépszerűbb dolog volt. Amikor László Gyula instrukcióit 
követve a fiatal Bakay Kornél ’72-ben megjelent Somogyváron és kijelölte az első ásatási 
szelvény sarokpontjait, szinte a lehetetlennel próbálkozott... a dicső múlt nyomai több 
méter mély földréteg alatt pihentek a kupavári szőlőben és gaz lepte nemcsak az egykor 
oly pompás épületek helyét hanem az emberi lelkeket is. A sok száz köbméter földdel 
lelkes helyi nyugdíjasok és diákok (magam is köztük voltam) segítségével még csak-csak 
megbirkózott és sorra kerültek elő keze nyomán a csodás leletek de az ostoba politikusok 
túl veszélyesnek tartották és hamarosan száműzték a megyéből. Mi volt a bűne? Büszke 
magyar, felkészült régész, becsületes múzeumigazgató? Súlyos vádak...

De nem hagyta magát. Nem olyan fából faragták. A kőszegi múzeumot is rendbe tette 
és közben nyaranta láblógatás helyett Kupaváron dolgozott.

Fehér ruhájában hamar legendává vált a faluban.
Móring József

Somogyvári kőfaragvány
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■  NAPVÁGÁS NEMZETI ROCKZENEKAR
ALAPÍTÓ: VARGA TIBOR

Ez a zenekar csak azért alakult, hogy a fiatalok számára fogyasztható rockzenébe ágyazva 
próbáljon IGAZ történelmet tanítani. Ez olyan, mint amikor az ember a beteg szervezetbe 
az orvosságot lekvárban rejtve próbálja bejuttatni!

Teszi ezt többek közt a Magyar Szigeten (Verőce), ahol a Professzor Űr is minden 
nyáron tanítja az ifjúságot.

ISTEN TARTSA MEG ERŐBEN, EGÉSZSÉGBEN NAGYON SOKÁIG
A TANÁR URAT!

Varga Tibor (szövegíró) -  Füsti Molnár Lajos (zeneszerző)
és a zenekar többi tagja: Tóth József, Füsti Molnár István, Füsti Molnár Gergely

NAPVÁGÁS NEMZETI ROCKZENEKAR
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■  PAPP LAJOS

BAKAY KORNÉL 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Bakay Kornélt, a neves történészt, régészt, könyvein keresztül ismertem meg egy ember
öltővel ezelőtt.

A róla készült felvételeken, néhány televíziós műsorban látván: fizikai megjelenése a 
tudós professzort sugározta. Hipokrateszt idéző „koponya”, arcvonások, magas homlok, 
több dioptriás szemüveg, mély bariton hang. A magyar nyelv szabályait betartó fogalma
zás. Egyszerű magyar mondatok, helyén az állítmány és az alany, kevés jelző, semmi 
dagályosság.

Nemcsak tudósként, hanem figyelemre méltó emberként őriztem tudatomban.

Első személyes találkozásunk oka, a magyar nemzetért aggódó, a haza iránt elkötelezett 
írástudók találkozója volt, melyet Jelenczki István filmrendező barátommal szerveztünk, 
hat-hét évvel ezelőtt. A Bakay Kornélról terjengő felületes információkkal és vélemények
kel szemben, egy új embert ismertem meg. Egy lírai költő, egy impresszionista festő lelki 
érzékenységével bíró művészt.

Mai szemmel úgy látom, hogy Bakay Kornél egy olyan művész-tudós, akiben mély érzel
mek és rendkívül határozott, tudatosság (tudós) egy testben lakozik.

Belőle állandó vibrálás sugárzik. Nemcsak magában önnön valójában, hanem az élet 
apró és nagy dolgaiban egyaránt.

A tudós-művész kiváló rétori képességekkel rendelkezik. Nagy hatású szónok.
Nem törekszik olcsó népszerű szófordulatokra, a tömegeknek tartott előadásaiban a 

tudós igényessége, a művész érzékenysége, az egyenes beszéd képességével bíró ember 
tehetsége jelenik meg. Csak barátainak engedi meg, hogy lássák gyengeségeit. Magam 
részéről nem gyengeségnek, hanem fájdalmas érzékenységnek tartom.

Életműve joggal emeli az akadémikusok körébe. Széchenyi álmaiban valószínű ilyennek 
képzelte az akadémikust. Sem Széchenyi álmai, sem a tudás az elmúlt években érvénye
sülni nem tudott.

A hetvenéves Bakay Kornélt, aki a magyar nemzet számára maradandó régészeti 
munkát végzett úgy a mindennapi fizikai valóságban, mint a tudományos irodalmi mun
kálkodásban, idősebb testvérként becsülöm, szeretem.

Hazaszeretete, nemzettudata mindenkinek például szolgálhat.
Élettörténete tipikusan magyar sors.
Életében el nem ismerik, meg nem becsülik, sokan bántják.
Sok fájdalmat okoznak Bakay Kornélnak.

Az én szeretet- és elismerés morzsáimat küldöm a hetvenéves magyar tudósnak, művész
nek, barátnak.

„Istennél a kegyelem.”
2010. április 9. Papp Lajos
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■  SÉD GÁBOR

KÖSZÖNTŐ

Dr. Bakay Kornél születésnapjára 

Tisztelt professzor Űr, kedves Kornél!

Évtizedek óta ismerjük egymást és a tudásod iránti tiszteletem semmit nem apadt, sőt nő.
Beszélgettünk a diákkorról, amikor Kőszegen Lovassy tanár úr vezette a gondolko

dásotokat, ahogyan Te szoktad mondani „Régi Kiscserkész módra”. (Nem véletlenül írtam 
ezt nagy kezdőbetűkkel).

Amikor meghívtunk egyetemünk restaurátor szakára előadást tartani, én már régeb
ben végeztem ( kedves feleségeddel együtt, amint tudod), de örömmel ültem be előadá
sodat meghallgatni, ami nemcsak hogy nagy örömet okozott számomra, de emlékezhet
tem László Gyula és Entz Géza professzorok kitűnő óráira is. Számomra is példaadó 
előadásaid voltak, hogy ne a történelemből és környezetéből kiragadva, hanem azok 
ismertetésével együtt kell oktatni művészettörténetet, tárgyismeretet is. Igyekszem a mai 
napig így végezni tanári feladataimat. Köszönöm.

Na azért, hogy egy kicsit vidám anekdotát is belecsempészek ebbe a laudációba:
Somogyváron, többször is vállaltál ásatási oktatást hallgatóink számára. Mint az igazi 

nagyok, ( Lord Carvanron, Schlimann stb.), Te is mindég fehér ruhában ástál, elegánsan. 
Na ehhez az öltözékhez remekül passzolt a fehér gipsz, amelyet figyelmetlen hallgatóink 
zúdítottak Rád a frissen ásott gödörben.

Szeretném elmondani, hogy mindég figyelem a hírforrásokat, amelyek tudósítanak 
előadásaidról és -  amint tudod -  sokszor ezeken részt is veszünk szeretett feleségemmel 
együtt.

-  A nemzetünk őstörténete nekem is szívügyem, főként, hogy esztergomi gyökerű 
vagyok, a házunk Pilismarót-Basaharcon van, a dobogókői „szívcsakra” és a közelben 
még fel nem kutatott régi magyar emlékhelyek közelében. Továbbra is nagy érdeklődéssel 
várom írásaidat és előadásaidat.

Sokáig éltessen az Úr, erőben, egészségben kedves családoddal, most már unokáiddal 
együtt.

Budapest, 2010. április 26.

Tisztelettel és szeretettel ölellek:
Séd Gábor
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■  SOKHEGYI IMRE

BAKAY KORNÉL TANÁR ÚR KÖSZÖNTÉSE

Hetven év, nagy idő egy ember életében,
De csak röpke pillanat népünk történetében.

Oly sokan kutatják a távoli múltat,
Ám kevesen értik ősi nagyságunkat!

Nimródtól Árpádig sok ezer év eltelt,
Uruktól Budáig tenger szittya lépdelt.

Szarmaták, pártusok, kusánok és médek 
Büszke, győzhetetlen íj feszítő népek!

Carrhae-nál megvertük Crassus légióit,
Szkítaként szétszórtuk Dareiosz rablóit.

Csodaszarvast űztünk Meótisz mocsarán,
Szent Turul vijjogott Atilla zászlaján!

Kultúrát, fényt adtunk a sötét Európának,
S fizetség a kereszt, mellyel Ránk sújtanak.

De tesszük a dolgunkat, mert érezzük már rég 
„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”

Tisztelettel: Sokhegyi Imre 
A Szent Korona Szabadegyetem hallgatója

37



SZERVATIUSZ TIBOR

KÉPES KÖSZÖNTŐ
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■  VASICZA JÓZSEF

BARÁTI KÖSZÖNTŐ 
BAKAY KORNÉL 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Kedves Barátom!

Tudományos tevékenységed részleteit megfelelő ismeretek hiányában nem tudom, de nem 
is tisztem megítélni. Erről beszéljenek az igazi hozzáértők. Rólad, a barátról és emberről 
szeretném néhány gondolatomat elmondani.

Ez évben az 56 éves barátságunk kezdetére gondolva: a kőszegi két kis elsős gimna
zista -  mindkettő „B-listás” apa gyermeke -  a találkozásukat követően hamar összeba
rátkozott. Ezt a barátságot eleinte a közös számkivetettség és az a hihetetlen szegénység 
táplálta, amiben családjaink akkoriban éltek.

Mi volt apáink bűne, amiért így büntettek bennünket? ... Az, hogy szó szoros értelmé
ben utolsó percig hűek voltak ahhoz a zászlóhoz, amelyben hittek és amelyre felesküdtek.

Visszagondolva pályafutásodra, Rád is végig jellemző volt hűséged a zászlódhoz és 
ragaszkodásod népedhez. No nem azért, mert ez a nép olyan hálás lenne a neki tett szol
gálatokért, vagy mert ezt a népet már csak azért is érdemes szolgálni, mert olyan okos és 
bölcs, hanem egyszerűen azért, mert ezt a népet szereted és a zászlóhoz való hűség pedig 
egyenesen a génjeidbe van beprogramozva. És ez ellen ugye...

Remélem, mire ezt a köszöntőt olvasod, végképp eltűnik az a múlt, amely másod- 
osztályú állampolgárok gyerekeinek a sorsát kényszerítette ránk, és amely mindig dupla 
teljesítményt követelt tőlünk, és amelyért szinte mindig rúgásokkal fizetett.

Barátságunkhoz hozzátartozott a családod is. Édesanyád, aki mindig mosolygott rám. 
Talán csak egyszer halványult el ez a mosoly, amikor úgy az ötvenes évek közepén, kőszegi 
otthonotokban, egy remek hangulatú házibuli alkalmával édesanyád szeretett zongoráján, 
a Te kedvenc harci fokosoddal játszottam el egy akkoriban divatos dalocskát... és ezt a 
„művészi” önmegvalósítást szegény Bösendorfer bizony már nem bírta ki. Édesapád, aki 
egyetemi éveink alatt mindig ugyanannyi babfőzeléket mért az én tányéromra is, mint a 
Tiédre, majd amikor fellázadtunk a mindennap ismétlődő babfőzelék ellen, akkor a mara
dékba beleöntött néhány kancsó vizet és mint bablevest ettük tovább napokig.

Nagyjából ez időre esett a diplomavédésem. Hogy dipl. ing. lettem, azt is nagymérték
ben Nektek köszönhetem. Amikor úgy láttad, hogy a női nem iránt tanúsított felfokozott 
érdeklődésem miatt munkám nem halad kellő mértékben, bezártál kerti házatokba mind
addig, amíg el nem készültem az utolsó betűvel is. Börtönőrül kinevezted édesapádat, aki 
megbízhatóan biztosította a mindennapi betevőt, természetesen bableves formájában. Ha 
ezt akkor meg nem teszitek, talán még ma is a diplomamunkám megírására készülnék.

Aztán a hatvanas évek közepén óriási lelkesedéssel fogtunk neki hivatásunk gyakor
lásának. Gondoltuk, hogy felkészültségünk, megkérdőjelezhetetlen szakmai tisztességünk 
biztosítani fogja számunkra -  ha nem is a karriert -  de legalább lehetőséget az eredmé
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nyes és tisztességes munkavégzéshez. Esetedben hamar kiderült, hogy ezt bizony rosszul 
gondoltuk.

Hatalmas tárgyi tudásod, munkabírásod, kivételes differenciáló és összegző képessé
ged eredményezte, hogy már a pályád elején olyan művekkel jelentkeztél a szakmában, 
amelyek egy teljes életmű jelentőségével bírtak.

Gondolok itt többek között nagytarcsai ásatásodra és a szkítákról írt könyvedre. Ezek 
után azt vártam, hogy a szakma ünnepelni fog, de legalább is biztosítja azt a hátteret, ame
lyet a folyamatban lévő munkáid nagyon is megérdemeltek volna.

És ehelyett kaptál olyan méretű szakmai irigységet, áskálódást, amely a mindennapi 
megélhetésért folytatott küzdelemre redukáltatta szárnyalásodat. Később Kaposváron 
régészként, kutatóként, megyei igazgatóként végzett emberfeletti munkád ellenére -  azt 
somogyvári tevékenységed is csak részben fedi le -  elég volt egy kis nyikhaj párttitkár 
gáncsoskodása, hogy az akkori hatalom (ha valaki nem tudná, ez az MSZMP Központi 
Bizottságát jelentette) politikai megfontolásból eltávolítson a helyedről és hosszú időre 
megfosszon kedves Somogyváradtól is.

Más ilyenkor megroppan és feladja. Te csak dolgoztál tovább és leláncolva, röghöz 
kötve alkottál olyan életművet, amely minden magyar lelkében, de a világban is örök 
nyomot hagy maga után.

Hetvenedik születésnapodon visszatekintve eddigi életedre, életművedre: minden mai 
-  hazájáért őszintén tenni kívánó -  magyarnak azzal a tanulsággal szolgál, hogy a haza 
üdvéért nem elég beszélni, szónokolni, nem elég különféle világmegváltó közgazdasági 
csodadolgokat kiagyalni, hanem DOLGOZNI, DOLGOZNI és még egyszer DOLGOZNI 
kell. Ha példaadásod nyomán, valami csoda eredményeképpen egyszer csak minden 
honfitársunk tenné a dolgát, Magyarország ismét gazdag, erős és tekintélyes lenne, továbbá 
visszanyerné méltó helyét is az európai népek nagy családjában. Talán még nem késő.

Amit eddig végeztél, az igazi férfimunka volt.

Isten éltessen sokáig kedves Barátom!

Budapest, 2010. március 29.
Vasicza József

40







■  ANDRÁSFALVY BERTALAN

Történelem a hagyományban

A történelem az élet tanítómestere, állítja egy régi latin mondás: história magister vitae. 
Pontosítanunk kell, mit értünk történelmen. Az emberek egy nagyobb, külön nyelve és 
műveltsége alapján elkülönülő egységének, a népnek, a nemzetnek saját múltjáról kiala
kított emlékezete, tudata nem mindig egyezik azzal, amit ennek a népnek, nemzetnek a 
történetéről leírtak, esetenként tudományként az iskolában tanítanak. A történelmi tudat, 
-  az egyes emberben egy néphez, nemzethez való tartozás vállalása, sorsával való azono
sulása, érzelmi, akarati döntése, nem egyszerűen ismeret. Ennek az összetartozás-tudat
nak erősítésére kell feltárni a múltat minél teljesebben, kiemelve egyesek nagy tetteit, 
hősies helytállását, dicsőségét,úgy, hogy ezek lelkesítsenek, de az elkövetett hibákra is 
figyelmeztessenek. Ezt a történelmi tudatot, az összetartozás büszke vállalását a múltban, 
az írásbeliség és iskolázás megjelenése előtt, a népek a művészet erejével, hősdalokban és 
mondákban tanulták meg, évszázadokon és akár évezredeken is át. Minden nagy tetthez, 
műhöz, tudományos, technikai vagy művészi teljesítményhez nemcsak rendkívül sok 
ismeret, racionális tudás kelletik, hanem mindenekelőtt egy elszántság, akarati-érzelmi 
döntés, mellyel az alkotó, teremtő ember legyőzi a nehézségeket, az akadályokat, félelmeit, 
de elsősorban a maga fáradtságát, nyugalomra, kényelemre, megalkuvásra vagy csak 
pihenésre hajló önmagát. Áldozatvállalás nélkül hiábavaló a tehetség, tudás és véletlen 
szerencse.

A történelem-tudomány és oktatás nem feledkezhet meg erről a feladatáról, arról, hogy 
megerősítse az egyének nemzeti összetartozás tudatát, hogy „magyarnak lenni büszke 
gyönyörűség”, amint Bakay Kornél barátom is ezt a címet adta könyvének. Szinte hallom 
már egyesek felhördülését a tudomány tárgyilagossága, objektivitása védelmében. Igen, 
éppen erről van szó. A magyar történelem néhány fontos fordulópontjával kapcsolatban 
éppen ezt az objektivitást, az igazsághoz hű teljesség leírását hiányolom történelmünk 
kézi- és tankönyveiben, és éppen ezért sérül a tárgyilagossága ezeknek a műveknek. 
A következőkben nem idézek szó szerint műveket, de kiemelek néhány eseményt törté
nelmünkből, melyről a történelmi kézikönyvek és tankönyvek nem a megkívánható tel
jességgel tudósítanak, tanítanak, így nem is lelkesíthetnek, sőt, inkább kiábrándítanak, 
gyengítik egy néphez, nemzethez tartozás büszke vállalását. Például a Honfoglalásról, és 
a honfoglaló magyarok műveltségéről szóló kézikönyveink és tankönyveink még mindig 
arról írnak, hogy eleink legyőzött népeken élősködő, zsákmányoló, pogány nomádok 
voltak, akik csak itt, a Kárpát-medencében, a kereszténység felvételével párhuzamosan 
tanulták meg a földművelést és a letelepült, kulturált életmódot. Kereszténységünket is

43



annak köszönhetjük, hogy Szent István politikai tehetségével felismerte azt, hogy pogány 
népként nem maradhatunk meg itt, Európában, mert a keresztények összefognak és mi 
a hunok és avarok sorsára jutunk. Ezért „karddal és kereszttel”, vagyis erőszakkal meg
térítette a magyarokat, elsősorban bajor papok segítségével. Ezt erősítik szépirodalmi 
művek is. Sík Sándor Szent Istvánról szóló drámájában a király nehéz vívódás után dönt 
arról, hogy népe megmentése érdekében kegyetlenül fellép a pogányok ellen. Keresztény
ségünk felvétele tehát taktikai lépés volt, hogy elkerüljük Európa haragját? A németeknek 
köszönhetjük (aztán a Habsburgoknak) kereszténységünket és európai kultúránkat? 
A tudomány, a régészet és nyelvészet által feltárt és közzétett tények bizonyítják, hogy 
honfoglalók fejlett földműves, gyümölcs- és szőlészeti ismeretekkel, kiterjedt szántókkal 
rendelkeztek, és a honfoglaláskori sírokban, bronzból és ezüstből formált kereszteket 
találtak, s ezeket a Történeti Múzeum kiállításán 1995-ben sokan láthatták is.

Mindez említést sem kap a kézi -  és tankönyvekben! Nem térnek ki arra sem a tör
ténelmi tudatunkat formáló könyvek, hogy Szent István törvényei és alkotmánynak is 
beillő, fiának írt intelmei, de legfőképpen a király tettei, magatartása például Konrád 
vezetésével betört ellenségeivel szemben, messze emberibbek, keresztényibbek voltak, 
mint az akkori és az azt követő kor európai gyakorlatában bárhol. Utána is, Magyaror
szágon nem pusztított ezreket az inkvizíció, a vallásháborúk véres leszámolásai ismeret
lenek voltak, nem volt itt Szent Bertalan éjszakája, zsidó- és cigány-üldözés. A különféle 
felekezetek, kisebbségek és nyelvek jól megfértek egymás mellett történelmünk egész 
során. Magyaroktól tanulták meg a kengyel használatát, a bőr timsós kikészítését, a köny- 
nyű lovaskocsi használatát, híresek voltak a magyar ötvösök és a magyar ruházat is ala
kította az európai divatot. Említést sem kap az, hogy Magyarországot tartották halban és 
gyümölcsben leggazdagabb országnak Európában, s ez a folyók árterének sajátos, a ter
mészettel való együttműködésnek is nevezhető használatának volt köszönhető. Nagy 
becsben álltak a magyar lovak és húsmarhák, a borok, a dunai halak, különféle gyümöl
csök, melyek oltógallyai fejedelmi ajándékokként terjedtek el.

1456 jelentősége felmérhetetlen. II. Mohamed szultán Konstantinápoly elfoglalása 
után Buda, Bécs, Róma, vagyis egész Európa meghódítására felkészült hatalmas hadse
reggel indult meg Nyugat felé, de Nándorfehérvár megállította. A legalább százötven
kétszázezer katonából álló, hadihajókkal és többszáz ágyúval fölszerelt hadsereggel szem
ben nem volt esélye a nemesi, bandériális magyar hadseregnek, jól látta ezt a harcban 
tapasztalt, hős hadvezér, Hunyadi János. Egyetértésben a pápával, keresztes háborút hir
detett, a jobbágynépet szólította felkelésre. Rövid idő alatt több, mint százezer jobbágy 
gyűlt össze, legtöbbjének kardja, puskája, lova sem volt,legfeljebb kardja, parittyája, de 
lelkesen készültek az ország megvédésére. Ez a népi hadsereg, igen nagy emberáldozattal 
de elszántan megfutamította az akkori világ legnagyobb, tapasztalt és gyakorolt hadsere
gét, s ezért szólnak azóta Európa-szerte délben a harangok. Több, mint ötven évre vissza
vetette ez a török hódítást.

1514-ben újra ott állt a török Nándorfehérvár alatt. Az országért felelősséget érző urak 
tudták, hogy az amúgy is pártoskodással megosztott nemesi hadsereg tehetetlen a török
kel szemben, ezért újra kereszteshadjáratot hirdetett. A nép feledve uraik önző, kegyetlen 
hatalmaskodásait, a hazáért újra kész volt meghalni. Rövid idő alatt a keresztesek száma 
meghaladta a százezret, de az urak megijedtek. Ki fogja elvégezni az aratást, s ha fegyver
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lesz a kezükben, nem fognak e bosszút állni kegyetlenkedő uraikon? Voltak, akik eleve 
ellenezték a népfelkelést, s most erőszakkal megakadályozták jobbágyaik csatlakozását a 
sereghez. Egyre több úr lépett fel kegyetlenül a keresztesek ellen. Voltak akiket megvertek, 
megszégyenítve megcsonkítottak, majd megakadályozták az összegyűlt seregek ellátását, 
élelmezését. Egyre többször került sor összecsapásra, kényszerű élelemszerzésre, majd 
Bakócz felszólította az összegyűlteket a hazatérésre. Dózsa György, akit még Bakócz neve
zett ki a sereg vezérévé, ellenállt s tovább haladt Dél felé, legyőzte az őt megállítani akaró 
Báthori István seregét. Ekkor a főúri párt vezetői megnyerték maguknak a szerb despotát, 
aki szintén a török ellen készült Dózsa seregével szövetségben, és rábírták arra, hogy 
támadja meg Dózsa táborát Hájszentlőrincen. Végül Temesvár alatt legyőzték Dózsát és 
kivégezték őt vezértársaival együtt. Karnyújtásra volt már egy második nándorfehérvári 
győzelem, amit megakadályozott néhány rövidlátó, önző nagyúr. Mindezt tárgyilagosan 
megírva olvashatjuk a Szilágyi Sándor szerkesztette, és 1896-ban megjelent tízkötetes 
A magyar nemzet története című munkájában.

Ugyanakkor az iskolai történelem-tankönyvben már csak ez állt: „A törökök elleni 
keresztes hadjárat indítása végett parasztok- s kalandorokból álló csapatok gyülekeztek 
Pestre, Kalocsára s más városokba, és Dózsa György vezérlete alatt egyesültek. De a keresz
tesek királyuknak kiáltották ki Dózsát s az urakat (földbirtokosokat) támadták meg, 
raboltak, gyilkoltak s már Temesvárt vették ostrom alá, midőn Zápolya János erdélyi vajda 
megverte őket. Dózsa több társával együtt kivégeztetett.” Érdemes megjegyezni e tankönyv 
adatait. „Első oktatás a magyarok történetében. Kérdések- és feleletekben. Irta Kuttner 
Sándor. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. Tizennegyedik javított kiadás. Budapest, 1883. 
Lampel Róbert könyvkiadása.(Wodianer F.)” A tankönyv belső oldalán még egy magya
rázatból részletek: „A Kuttner-féle iskolai könyvek nagy elterjedésnek örvendenek... e 
közkézen forgó iskolai könyvek lehető tökéletesítésére törekedtem.” A ma középiskolákban 
használatos történelem-tankönyv lényegében ezt ismétli, nem ír semmit sem a nemesség 
felelősségéről. Tehát a magyar ifjúság éppen a tanulságot, a lényeget nem tudta meg Dózsa 
György vezette kényszerű felkelésről, így a történelem nem lehet sem tanító-mester sem 
lelkesítő példa.

Még szomorúbb, ami ezt követte. Werbőczi István megírta híres Hármas-könyvét, 
melyben kijelenti, hogy a honfoglaló magyarok utódai a nemesek Ez, a magyarság mint
egy 4 százalékát kitevő réteg, kiváltságait 1848-ig őrizte, hangoztatta és a megvetett, a 
nemzetből is kizárt jobbágyságtól mindenképpen megkülönböztette magát. A 19. század 
vezető történészei tovább hangsúlyozták: A pórnép, a nem nemesek, a honfoglaló magya
rok által legyőzött, rabszolgaságra vetett népek utódai, akiket Kálmán király a rabszolga
ságból a jobbágyságra emelt... Pedig Mátyás idejében még a királyi udvar is a nép, a 
parasztok nyelvén hallgatta történelmi tudatát erősítő hősdalokat -  tudósítanak az olasz 
humanisták. A magyar jobbágy nem állt olyan személyi függésben urától, mint Európa 
többi részén, de ezután egyre mélyült a társadalmi és műveltségbeli szakadék. Berzsenyi 
Dániel és Arany János, hogy csak e két költőt említsem, egyaránt nagy veszedelmet lát e 
megosztottságban, és felszámolásában bizakodik. Széchenyi István is ezért „egyedül hete
rogén” nemzetnek nevezi a magyarságot, Kodály Zoltán is Janusz- vagyis kétarcúnak tartja 
a magyar kultúrát, melyben a népi kultúrától, amit keletinek nevez, elszakadt az iskolázott 
felső osztályok európai, nyugati kultúrája. „A magyar kultúra örök harc a hagyomány és
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a nyugati kultúra között. Béke csak úgy lehet, ha a népkultúra nő fel magas kultúrává, 
saját törvényei szerint, Európától csak azt veszi át, ami erre kell, s ezt is szervesen magába 
olvasztja. Elérhetjük-e? Janusz arcunk lehet-e valaha egyakaratú, magával egyes lélek arca? 
Össze tudjuk-e fogni e távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia kultúrája közt nem 
ide-oda hánykolódó komp lenni, hanem híd, s talán mindkettővel összefüggő szárazföld? 
Feladatnak elég volna újabb ezer évre!” -  írta Kodály 1939-ben. Ez a kulturális hasadás 
sajnos társadalmi is, elveszett belőle az egy nemzethez való tartozás, a szolidaritás élmé
nye, kötelező, büszke tudata.

Még elgondolkoztatóbb a török hódoltság korának bemutatása. Alig esik szó a magyar 
nép állandó, magára hagyott küzdelméről, mai szót használva, partizánharcáról a török
kel, a tatárokkal és martalóc rácokkal, akik számára a legértékesebb zsákmány a magyar 
gyermek volt, akit jó pénzért adtak el a Balkán rabszolgapiacain. A rácok tömegesen tele
pültek be a hódolt területekre a ló .  század közepétől, ezért írhatták a szerb történészek: 
a szerb nemzet legnagyobb kiterjedését a töröknek köszönheti, mert szárnyai alatt nem
csak az Alföld felét foglalták el telepeikkel, hanem azontúl is, minden nagyobb török kézre 
került város külvárosait is megszállták, Esztergomtól, Budától kezdve Miskolcig. A Vasvári 
Béke a magyarokat számos végvár török kézre adására kényszerítette, holott lényegében 
a háborút Montecuccoli, a Habsburg birodalomnak nyerte m eg. Ezt több európai ország 
követe is szóvá tette a Bécsi Udvarnak, ahol azt válaszolták, hogy ez a magyarok féken 
tartása miatt volt, mert csak a törököktől való félelmük tartja őket a császár oldalán. Ezért 
nagy elégedetlenség tört ki a magyar vezérek körében is. Lipót a protestálók fejét vette 
(Wesselényi-összeesküvés) és a protestánsok kegyetlen üldözésével tetézte gaztetteit. 
Ekkor a végvári kapitányok és vitézek a budai pasát megkeresték és fegyverszünetet aján
lottak fel neki, hogy a Habsburgok ellen fordulhassanak. A budai pasa értesülve a magya
rok szándékáról, azonnal futárt küldött Bécsbe és figyelmeztette a császáriakat, hogy 
„vasas németekkel rakják meg Kassát, mert a magyarok készülődnek a császár ellen.” Bécs 
jobban félt a magyaroktól, mint a töröktől, a török jobban félt a magyaroktól, mint a 
Habsburg Birodalomtól. Ennek a ténynek fényében kell látnunk, értelmeznünk a török 
hódoltság korát. De arról szinte végkép hallgatnak a kézikönyvek és tankönyvek, hogy a 
török félhold hanyatlásakor Csernovics Arzén titkos tárgyalásokat kezdett Lipót császár
ral arról, hogyha a szerbek átállnak a török oldaláról a császár oldalára, ugyanazokat a 
kiváltságokat kapják meg Lipóttól, mint amit a töröktől kaptak, a magyarokkal szemben. 
Lipót ezt megígérte és azt is, hogyha a szerbek török ellenes felkelése nem sikerülne, 
Magyarország déli részét a rácoknak adja, hogy így együtt harcolhassanak a közös ősel
lenség, a magyarok ellen. Tudjuk, hogy Köprüli leverte a szerb felkelést és Csernovics 
Arzén híveivel megkapta a Duna mentén többek közt Ráckevét, Szentendrét és környékét. 
A Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcot Bécs a már török időkben felköltözött és az így 
Csernovics Arzén ipeki pátriárkával feljött rácsággal tudta csak leverni. A dunántúli rác
ság megtámadta a magyar falvakat és ezzel szinte szétzilálta a kuruc hadsereget, mert a 
férfiak családjaik védelmére hazasiettek. A rácok ezekben a harcokban menekültek a Drá
ván túlra. Tolna, Somogy és Baranya rác martalócai számára a katolikus magyar templo
mok arany, ezüst kegytárgyai, bronz harangjai mellett a magyar gyermek a legértékesebb 
kincs, amit magukkal vittek. Erről számolt be Johann Kollareck, aki császári biztosként 
járta végig a rác kapitányokat, hogy hazugsággal is rábeszélje őket a kurucokat támogató
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magyar falvak megtámadására. (Azt hazudta, hogy Rákóczi megesküdött, hogy minden 
rácot kiírt az országból.) A kurucok Pécset is elfoglalták 1704-ben, de azt feladni kény
szerültek a császári és a határvidékről felvezetett szerb csapatok túlerejével szemben, de 
a „rácjárások” megtorlására utána is a Dél-Dunántúlra becsapó kuruc lovasság bosszújá
tól félve a rácok elmenekültek.

A pécsi és szekszárdi levéltár mindezidáig alig ismert óriási, a paraszti életre, törö
kökkel szembeni ellenállására is rávilágító anyaga egyértelműen bizonyítja, hogy a Schwá- 
bische Türkei helyén, Tolna és Baranya megyében, egykor Magyarország legműveltebb, 
leggazdagabb magyarlakta vidékén, először a 16, és 17. században rácok, aztán a 18. szá
zadban németek találtak otthont. A magyarok emlékét többnyire csak az Árpádkori falu
nevek őrizték meg. A 18. századi levéltári anyagban és a szájhagyományban is sok adatot 
találunk arra, miként küzdött magára hagyottan is a hódoltság magyar népe a török és 
velük szövetséges rác martalócok ellen. Például határperekben említett hajdúk tulajdon
képpen e kor partizánjai voltak, akik időnként fegyvert fogtak kisebb török vagy rác csa
patokkal szemben, vagy ellenálltak, amikor azok fosztogatni kezdték falujukat. A fiatal 
emberek gyakran megszöktek török hódoltsági falvaikból és beálltak a végvári vitézek és 
hajdúk közé, hogy harcolhassanak a török ellen. Arra is vannak írásos források, hogy a 
18. század végén, a 19. század elején a Habsburg hadseregbe erőszakkal besorozott kato
nák ismételten is megszöktek abból, és ha elfogták őket, elítélésükkor, az utolsó szó jogán 
csak ennyit mondtak: de akkor sem fogom a császárt szolgálni. Az írástudatlan, egyszerű 
parasztlegényeknek ez a magyarságtudata, kemény, elvi magatartása ma is kivívja csodá
latunkat.

Részletes, tudományos kutatások mutatják be történelmi szakirodalmunkban, hogyan 
született meg a 18. század második felében a magyarországi, majorsági nagybirtok, Európa 
egyik legtorzabb birtokszerkezete, az 1767-es úrbéri törvény alapján. ( Például ifj. Barta 
János munkája Magyarország agrártörténeté-ben Bp 1996.) Ez ugyanis lehetőséget biz
tosított a földesuraknak arra, hogy a jobbágyok, jobbágytelkekre fel nem osztott, közös 
használatú erdeit, legelőit kisajátíthassák. A jobbágytelkek szántóföldjeit ugyanis a törvény 
Magyarországon szigorúan védte. E század közepén a legfejlettebbnek számító uradal
makban sem volt a majorsági föld több, mint a szántók 2-6%-a, a század végére már 
azonban sok megyében meghaladta a 40%-ot is, miközben az erdők 90%-a, a rétek 
30-50%-a számított saját kezelésű földesúri földnek. így vált érdekeltté a nagybirtokos 
osztály a vízrendezésekben is. Az árterek, mivel szántóföldi művelésre a víz miatt alkal
matlanak voltak, a jobbágyok közös használatában maradtak, de itt igen sokféle haszon
vételre volt mód. Halászat, állattartás, különösen a teleltetés, melyhez takarmányt sem 
kellett felhalmozniuk, gyümölcstermelés, méhészkedés, széna-, gyékény-, nád- és vessző
vágás, a teleltető szállások vízmentes szintjén kertészkedés, (csaknem minden híresebb 
paprika- és káposztatermő tájunk az árterületeken található: Szeged, Bogyiszló, Cece, 
Kalocsa, Baja stb.) Az 1767-es úrbéri törvény éppen azokon a tájakon, ahol a nép nem 
elsősorban szántóföldből élt, hanem az árterek sokoldalú haszonvételéből, az elkülönítés, 
és a törvény elhúzódó végrehajtása végzetes következménnyel járt; a gazdag, változatos 
természeti környezetétől elszakított, művelt és kiemelkedő népművészettel rendelkező 
népesség kegyetlen öngyilkossággal, egykézéssel válaszolt. (Például csak a Dél-Dunán- 
túlról, Ormányság, Sárköz, Drávaszög, Belső-Somogy.) Történelmi kézikönyveink és
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tankönyveink alakította történelmi tudatunkban a 18. század végén megkezdett és zömé
ben a 19. század közepén végrehajtott vízrendezéseket és folyamszabályozásokat úgy 
tartjuk számon, mint „második honfoglalást”, mely az Alföldön mintegy harmadával 
megnövelte a szántóterületek mértékét. Nem idézik a rendezéssel életterüket elvesztett 
parasztok könyörgő leveleit, melyekben előre látják sorsukat, sem a hazai és külföldi szak
emberek figyelmeztetéseit. Például Heinrich Ditz, egy bajor mezőgazdasági szakember, 
1867-ben megjelent könyvében kiemeli, hogy a magyarok csak az ármentesített területek 
nagyságát emlegetik, de azt nem, hogy mit rontottak el ezzel. Magyarország a végletes 
ellentétek országa -  jegyzi még meg -  óriási hercegi nagybirtokok és sok százezer nyo
morgó paraszt, egyszer árvíz, azután a mentett területen pusztító aszály. Ma már egyre 
többen látják be, hogy az akkor megkezdett árvízvédelem befejezhetetlen, állandó és költ
séges védekezésre szorít ma is minket. A lerövidített folyómedrek elmélyültek, mégis 
árvizek miatt minden évben emelni kell töltéseinket, mert a hullámtér feltöltődésével 
állandóan csökken a gátak közti, a víz levezetését biztosító tér, miközben többmilliós 
energiaköltséggel kell a belvizeket, a befolyó kisebb patakok vizét és a gátakon kívül 
lehullott csapadékot a gátak fölött a folyóba emelni. Végül minden esztendőben fenyeget 
a gátszakadása templomtornyok magasságában lesiető víz kizúdulása, mely eddig soha 
el nem öntött területeken is pusztíthat így. Mindeközben csökken a talajvíz a Duna-Tisza 
közén és Tiszántúl is.

Nem szorul tehát magyarázatra, kiknek az érdekében történt a vízrendezés és folyó
szabályozás. És akkor még nem szóltam arról, hogy a magyar társadalom ilyen módon 
való megosztásának politikai következményének tarthatom a megbukott 1848-as forra
dalmat, Trianont és második világháborús sorsunkat, végső soron mai megosztottságunk 
gyökereit is.

Minderről hallgatnak a történelmi tudatot alakító könyvek. És nem szólnak például 
az 1871-ben hozott u.n erdélyi arányosítási törvényről sem, mely az 1767-es törvény szel
lemében tette lehetővé a nagybirtokos uraknak az addig közösen használt székely havasok 
kisajátítását. Mint 1767-ben, itt is a megművelt szántóföldek nagyságához arányosították 
a felosztott közös, havasi erdőket, legelőket, amiből egy-két holdat kapott, amit meg sem 
tudott közelíteni egy nap alatt. Ez a gyilkos arányosítási törvény súlyosan érintette a szé
kely kisbirtokosokat és nagy, kivándorlási hullámot indított meg, melyről a korabeli, helyi 
újságok is megdöbbentő tudósításokat közöltek. Az eladósodott székely ember feje felett 
a magyar bank elárverezte házát, majd a csendőrök szuronnyal kihajtották a házból az 
asszonyt gyermekeivel, akik kis motyójukat egy tehénke hátára csapva megindultak át a 
hegyeken Moldvába. „Ha a székelyek kivándorolnak, Erdély el fog veszni!” -  írta Simon 
Péter, egy sepsiszentgyörgyi tanárember 1904-ben, József főhercegnek címzett könyörgő 
röpiratában. (1871-ben alakították meg az erdélyi románok és a bukaresti értelmiség 
Albina Bankját, mely minden románnak kamat nélküli kölcsönt adott, ha Erdélyben 
ingatlant kívánt vásárolni.)

A bemutatott néhány példában közös az, hogy a történeti tudatot alakító kézi- és tan
könyvek elhallgatják az országot vezető uraknak felelősségét, nem szólnak a magyar nép 
műveltségéről és azzal összefüggő történelmi magatartásáról sem. így nem szólnak arról 
sem, hogy a magyar nemzet legfényesebb, legnagyobb győzelmeit csak a legszélesebb
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összefogással, a köznép erejével és erényeivel vívhatta ki. Ez a „hivatalos” kézi- és tan
könyvi történelem a szűk, vezető réteg szempontjából értékeli múltunkat, és nem mutat 
rá arra sem, hogy minden vereségünk oka ennek a szűkebb vezető rétegnek belső szét
húzásán túl az, hogy az urak csak maguk érdekét nézve megfeledkeztek a nemzet egészé
nek, a népnek, a többségnek javáról. Muhi, Mohács, Világos, Trianon és szovjet-gyarmati 
sorsunk egyaránt a nemzet megosztottságára, a szűk vezető réteg rövidlátó, önzésére 
vezethető vissza. Mint hagyták cserben IV. Bélát a hatalmaskodó, egymással háborúzó 
urak, mik voltak Mohács előzményei, mit írt maga Kossuth Lajos a szabadságharc buká
sának okairól. Minderről van már olvasható történeti irodalmunk, és bőségesen arról is, 
miként kötöttük 1867-ben szekerünket a Habsburg Birodalomhoz, miközben az mindent 
elkövetett meggyengítésünkre, s a társadalmi reformok megakadályozásával és a 
Habsburg-német érdekeket elvtelenül kiszolgálva mint biztosította hatalmát egy szűk, 
„elkorcsosodott arisztokrácia” (ezek Széchenyi István szavai).

Ezeknek az igazságoknak kimondása egyáltalán nem azt jelenti, hogy „bűnös” nemzet 
vagyunk, sokkal inkább azt, hogy van, amire büszkék lehetünk, és hogy ha összefogunk, 
egy akaratra jutunk, legyőzhetetlenek lehetünk. Összefogás, kemény akarat a közelmúlt
ban is csodálatra méltót alkotott. A trianoni határokra Balassagyarmat, Sopron és két kis 
falu a Nyugat-Dunántúlon, Kerca és Szomor azt mondta a Világ győztes hatalmaival 
szemben, hogy nem. Ma Balassagyarmat, Sopron és Kerca-Szomor -  magyar. 1956-ban 
Budapesten dőlt meg a Szovjetunió világhatalma. Nándorfehérvár után a legnagyobb, 
amit ez a nemzet Európának, a Világnak adott. Lehet, és kell még olyan történelmet írni, 
melyért a fiatalok is lelkesedni tudnak, nem másként, csak az igazság teljes leírásával. Ha 
történelmi tudatunk a lényeg ismeretére épül, újra a hősdalok szellemében és erejéből, 
akkor megmaradunk.

Andrásfalvy Bertalan
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■  BARÁZ CSABA

Hol volt, hol nem volt a maiótisz?

HÉRODOTOSZ, A KAPTURA ÉS A TRANSZGRESSZIÓ

A „Meótisz-kérdés” (a továbbiakban: Maiótisz) nem csak a magyar őstörténet keleti ágá
nak, hanem a pontuszi sztyeppe történelmének is sarkaltos pontja. Anonymus a magya
rokat szkíta földről eredezteti. Szkítia földjét a következőképpen írja le: „Scythia tehát 
igen nagy föld, melyet Dentumoger-nak mondanak. Kelet felé határa az északi tájtól egé
szen a Fekete-tengerig (usque ad Nigrum Pontúm) terjed. Mögötte pedig ott van a Thanais 
nevű folyó nagy mocsaraival.” A geszta hasonmás kiadásához elkészített fordításban és 
jegyzetanyagban Pais Dezső és nyomán Györffy György a Thanais névvel illetett folyót -  az 
általános felfogás szerint, az ókori történeti munkák és földrajzi leírások nyomán -  a 
Donnal azonosítja. A Donnal, amely a Fekete-tengerbe -  pontosabban a Fekete-tenger 
mellékmedencéjébe, az Azovi-tengerbe -  torkollik. Az Azovi-tengert pedig a Maió
tisz-szál, a meotiszi mocsarakkal szokás azonosítani.

De vajon a Hérodotosz által is említett Thanaisz valóban a Donnal azonos? A Maiótisz 
pedig valóban az Azovi-tenger ókori elnevezése? Alábbi írásomban a Bakay Kornél által 
is felvetett kérdések (Bakay 1997. 13.) nyomába eredek egy éppen három évtizede meg
fogalmazott földrajztudományi közlemény, Kádár László1 mára elfeledett tanulmánya 
nyomán. A kérdés felelevenítésére, Hérodotosz (és a nyomdokaiba lépő történettudósok, 
geográfusok) közléseinek újraértelmezésére egyrészt Bakay tanár úr régészet- és történet- 
tudományi munkássága, másrészt Kádár László földtudományi tevékenysége inspirált.

Földrajztanárként, a természetvédelemben munkálkodóként vallom, hogy a geográ
fia és társtudományai (természetesen az általuk vizsgált egzakt geológiai és geomorfológiai 1

[1] Kádár László (1908-1989) háromszéki származású földrajztudós, a földrajztudományok doktora -  
Cholnoky Jenő és Teleki Pál tanítványaként -  a budapesti egyetemen 1930-ban szerzett természetrajz-földrajz 
szakos tanári oklevelet. Tagja volt Almásy László legendás 1933. évi expedíciójának, mely a Hérodotosz által 
említett rejtélyes Zarzura oázis felfedezését tűzte ki célul, s amit a Ráktérítő alatt, a Líbiai sivatag fölé magasodó 
Gilf Kebir Plató északnyugati részén húzódó vádikban véltek megtalálni. Kádár László ott volt Gebei Uweinat- 
ban is, amikor az Ain Dua forrás körüli barlangok mennyezetén felfedezték a híres sziklarajzokat.
Kádár László 1945-től a debreceni tudományegyetem Földrajzi Intézetének vezetője, a földrajz tanszék veze
tő professzora. A folyóvíz és a szél munkájának tanulmányozása alapján egy általános felszínfejlődési rend
szert dolgozott ki, majd elkészítette a futóhomokformák genetikus rendszerét. Számos új megállapítást tett 
az Alföld alatti medence negyedidőszaki feltöltődésével kapcsolatban is. Foglalkozott a földkéreg fejlődé
sével, a lemeztektonikával, a hegységképződéssel, a jégkorszakok kérdésével, a Föld éghajlatváltozásaival, a 
Föld keletkezésének geofizikai modellezésével.
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folyamatok és megállapított törvényszerűségek) olyan felismerésekkel gazdagíthatják a 
régészet- és történettudományt, amelyek segítenek helyesen értelmezni (sok esetben 
átértelmezni) jó néhány ténynek tekintett adatot. Erre hozok egy példát, amely a kelet-eu
rópai vaskor és a szkíta népek történetében kap jelentőséget, de hatással lehet a magyar 
nép őstörténetének kutatására is.

HÉRODOTOSZ NYOMÁBAN A FEKETE-TENGER MELLÉKÉN

Hérodotosz (kb. Kr. e. 484-426) a Pontos Euxeinos-ba -  a Fekete-tengerbe -  torkoló 
folyókat a következőképpen sorolja fel: „Az Isztrosz, amelynek ötágú a torkolata, aztán 
a Türasz, a Hüpanisz, a Borüszthenész, a Pantikapész, a Hiipakürisz, a Gerrhosz és a 
Tanaisz.” (Hérodotosz IV. 47.)

Ma az Isztroszt a Dunával, a Türaszt a Dnyeszterrel, a Hüpaniszt a Déli-Búggal, a 
Borüszthenészt a Dnyeperrel, a Tanaiszt a Donnal szokás azonosítani. A Pantikapész, 
a Hüpakürisz és a Gerrhosz azonosítása már problémásabb. Sőt Kádár László a Borüszt
henész és a Dnyeper mindenki által bizonyosnak vett azonosságát is megkérdőjelezi. 
Hérodotosz leírása szerint: „A Borüszthenész vize a tenger közelében egyesül a Hüpani- 
széval, és ugyanabba a limánba torkollnak: Hippoleósz-foknak nevezik azt a helyet, ahol 
a két folyó között a szárazföld hajóorrként kimagaslik...” (Hérodotosz IV. 53.) Kádár László 
helyesen mutat rá, hogy ez a leírás a Búg és az Ingül közös torkolatának felel meg, amitől 
a Dnyeper-torkolat mintegy 40 kilométerre keletre van. Tehát Hérodotosz a mai Ingult 
nevezhette Borüszthenésznek. De akkor vajon melyik hérodototoszi folyónév felel meg 
a Dnyepernek?

A Pantikapészt, a Hüpaküriszt, és a Gerrhoszt eddig nem sikerült meggyőzően 
azonosítani, annál is inkább, mert a Dnyeper és az Azovi-tengerbe ömlő Don között nincs 
számottevő folyó csak néhány kisebb vízfolyás (1. térkép).

A Pantikapészről annyit tudunk meg Hérodotosztól, hogy: „Ez is északon ered, egy 
tóból, s a közte meg a Borüszthenész között lévő vidéket a földművelő szküthák lakják. 
A Pantikapész ezután Hülaiába érkezik, s ezt a földet átszelve ömlik a Borüszthenészbe.” 
(Hérodotosz IV. 54.) Másütt azt olvashatjuk, hogy a Borüszthenésztől keletre a tenger 
partján terül el Hülaia (Hérodotosz IV. 18.) „ez a vidék, amelyet a legkülönbözőbb fák 
borítanak sűrű erdőkben”. (Hérodotosz IV. 76.) Hülaia tengerparti mocsárerdejétől 
északra laktak a földművelő szkíták, akik területe a Borüszthenész és a Pantikapész folyó 
közt -  kelet-nyugat irányban -  háromnapi járóföld (mintegy 100-120 kilométer) kiterje
désű. Ez az adat megegyezik az Ingül alsó és a Dnyeper Nyikopol -  Kahovka közti szaka
szának távolságával. Hérodotosz tesz még egy fontos megjegyzést, ami segít a két folyó 
azonosításában: Hülaiától északra tehát a földműves szkítákat találjuk, „akiket a Hüpanisz 
folyónál lakó hellének borüsztheneitészeknek hívnak, ők azonban saját magukat olbio- 
politésznek.” (Hérodotosz IV. 18.) A Dnyeper torkolatánál Herszon ókori várost, a 
Déli-Bug torkolatánál pedig a Kr. e. 645-ben alapított Olbiát ismerjük. Az előbbi hellén 
lakosai nevezhették a magukat olbiopolitésznek -  olbiaiaknak -  hívó szkíta földművese
ket borüszthe-neitésznek. A Pantikapész a Hülaiának nevezett tengerparti mocsárerdőt 
átszelve a Borüszthe-nészbe ömlött (Hérodotosz IV. 54.) Mindhárom folyó -  a Búg, az
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Ingül és a Dnyeper -  a Fekete-tenger azonos öblébe, a Dnyeprovszkij liman-ba ömlik. 
Ami viszont ellentmond Hérodotosz adatainak, hogy a három közül éppen az Ingül a 
legkisebb folyó, márpedig, ha valóban ez volt a Borüszthenész, ennek kellene a legjelen
tősebbnek lenni. Tehát vagy mi vagy Hérodotosz tévedett? Hogyan lehet ezt az ellent
mondást feloldani?

A történetírás atyja nem tévedett, leírása helytálló, csak a pontuszi Tengermellék 
(krónikáink Etelköze) földrajzi viszonyai változtak meg az utóbbi két és fél évezred alatt 
-  amint arra Kádár László helyesen figyelmeztetett. Az Ukrán Tudományos Akadémia 
Ukrajna déli részének (tengermellék) negyedidőszaki képződményeit ábrázoló térképen 
jól azonosítható a szkíta folyók futása (Kádár L. 1980. 127. 7. ábra). A Dnyeper a pleisz
tocén végén a Dnyeper-hátság keleti szélét elérve, a dombvidék peremén egyenesen délre 
tartott és a mai Ingül medrében haladt a tengerig, pontosabban a Dnyeprovszkij-limánba. 
Minden bizonnyal még két és fél évezreddel ezelőtt is a legbővizűbb folyó lehetett, amelyet 
Borüszthenésznek nevezett az ókori világ. A mai Dnyeper egy kisebb vízhozamú, rövi- 
debb folyó volt, amelynek forrásvidéke a Közép-orosz-hátság déli részén lehetett, felső 
szakasza talán a mai Vorskla medrével volt azonos. Hérodotosznál Pantikapész néven 
fordul elő. Ennek egy jelentéktelen, jobboldali mellékfolyója lefejezte a Dnyepert, magá
hoz ragadva annak vizét. A folyólefejezés (kaptura) -  a Dnyeper mederváltása -  mintegy 
2000-25 000 évvel ezelőtt játszódhatott le, tehát Hérodotosz munkájának megírását követő 
időkben (2. térkép).

Röviden szólni kell a folyómedrek helyváltoztatásáról, a vízfolyások földrajzának 
(potamológia) ezen érdekes jelenségéről, hiszen Szkítia területén a Dnyeper kapturája
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2. térkép

nem elszigetelt jelenség. A folyómedrek egyáltalán nem helyhez kötött képződmények, 
különösen nem azok Dél-Ukrajna löszterületein. Az alsószakasz-jellegű folyók horda
léklerakó, medertorlaszoló tevékenysége új medrekbe, fattyúágakba kényszerítheti a 
vízfolyást. De a földkéreg tektonikus mozgásai is eltéríthetik a folyómedrek futását, sőt 
a szélduzzasztás is okozhat völgyeltolódást. Ha ezekkel összhangban (és a csapadék
eloszlás függvényében) bizonyos vízfolyások hátráló eróziója átréseli a vízválasztót -  
mint tette ezt a Pantikapész egyik jobboldali oldalága -  és eléri a szomszédos folyó 
medrét, annak vizét elhódítja, saját medrébe kényszeríti. A gyorsabb völgyfők vissza- 
vágódásának, a hátráló eróziónak a hátterében itt Szkítiában neotektonikus történések 
állhatták -  nyilván a hordalékszállítás és hordalék-akkumuláció, sőt a folyásirányra 
merőleges uralkodó szélirány által okozott egyirányú völgyeltolódással összhangban. 
Erre utalnak a nagyobb folyók -  a Dnyeper, a Donyec és a Don -  sajátos S-alaku folyás
irányai. A folyók alsó szakaszának nyugatra fordulását -  völgyük aszimmetrikussá 
válását -  pedig a földforgás kitérítő hatásának (Coriolis-erő) tulajdonítják (Baer-tör- 
vény).

A folyók mederváltásának leggyakoribb módja a szkíták lakhelyén tehát a folyólefe
jezés, a kaptura jelensége, ami nemcsak a Dnyeper irányát változtatta meg, hanem a 
Hüpaküriszt például teljesen el is tüntette. „A hatodik folyó a Hüpakürisz. Hasonlókép
pen egy tóból ered, végigfolyik a nomád szküthák földjén, s Karkinitisz városa mellett 
ömlik a tengerbe, előbb azonban még jobbról maga mögött hagyja Hülaiát az Akhilleusz 
versenypályájának nevezett területet.” (Hérodotosz IV. 55.) Ez a folyó ma már nem létezik, 
hajdani medrét löszön képződött teknőszerű mélyedések, löszdolinák (podok) jelölik ki.
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Az egykori torkolatának helyén löszös üledékből felépülő deltát jelez az említett földtani 
térkép (Kádár L. 1980. 132-133.).

Kelet-Európa déli része lösz-sztyepp. A lösz szél által telepített kalcium-karbonátban 
gazdag, vízáteresztő, laza szerkezetű, de rendkívül mállékony kőzet. A richthofeni lösz
képződési elméletet az orosz L. Sz. Berg azonban némileg módosította. Szerinte a lösz 
keletkezését kizárólag az eolikus elmélettel (a szél felszínalakító munkájának eredménye
ként) nem lehet magyarázni. A lösz anyaga egyaránt lehet eolikus, fluviális (folyóvíz által 
létrehozott), glaciális, de legfőképp fluviglaciális, a löszjelleg kialakulásához pedig arra 
alkalmas éghajlati körülmények kellenek. Berg szerint tehát a lösz sztyepéghajlaton, hely
ben lévő kőzetből is képződhet, szállításában és szétteregetésében pedig a folyóvizeknek 
is rendkívül nagy szerepe van. A lösz pusztulásformái -  magas mésztartalma miatt -  a 
mészkővidékek karsztjelenségeihez hasonlítanak. Például a löszkutak, löszdolinák füzére 
úgy jelöli ki az elhagyott vízfolyások völgyeit, mint a karsztok sorba rendeződő víznyelői, 
töbrei, karsztos szakadékai.

A Fekete-tenger mellékének löszlapályán néhány nagyméretű pod valószínűsíti a 
Hüpakürisz egykori folyómedrét egészen a Molocsnaja völgyéig (Kádár L. 1980. 134.). 
A periglaciális törmelékekből felépülő Donyeck-hátságból eredő Molocsnaja folyócska 
tehát az a vízfolyás, amely lefejezte a Hüpaküriszt. A kérdés csupán az, hogy miért nem 
ragadta magával a Gerrhosz vizét is, melyről Hérodotosz a következőket közli: „A hetedik 
folyó a Gerrhosz, nagyjából azon a helyen hagyja el a Boruszthenészt, ahol azt -  a Borüszt- 
henészt -  szem elől veszítjük. Azt a vidéket, amelyen keresztülfolyik, éppúgy Gerrhosznak 
nevezik, mint magát a folyót. A tenger felé haladva ez a folyó a nomád és a királyi szküthák 
és a szauromaták szállásterületének határa, s ezután pedig a Hüpaküriszba torkollik.” 
(Hérodotosz IV. 56.) Tehát itt is hasonló módon kellett volna lejátszódni a kapturának, 
mint ahogy a Pantikapész elhódította a Dnyeper vizét. Hogy ez nem történt meg, annak 
azok a neotektonikus mozgások lehettek az okai, amelyek kiemelték a Donyeck-hátságot. 
Az így keletkező vízválasztó délkeleti irányba térítette a Gerrhosz vizét, amely napjaink
ban Donyeck néven fut a Donba, amely a holocén elején a mai Molocsnajához hasonló 
jelentéktelen vízfolyás volt. A Hérodotosz korában még létező Hüpaküriszbe torkolló 
Gerrhosz a Donyec medrének felső harmadával lehetett azonos és a Pantikapészhez 
hasonlóan a Közép-orosz-hátság képezte forrásvidékét.

Elérkeztünk Hérodotosz nyolcadik folyójához, amelynek helyes lokalizálása további 
ősföldrajzi következtetések alapjait teremti meg. Ez pedig a Tanaisz, amit a Don folyó
val szokás azonosítani. „A nyolcadik folyó a Tanaisz. Vize föntről jön, egy nagy tóból 
ered, s egy még nagyobbá, a királyi szküthák és a szauromaták közt határt alkotó Mai- 
ótiszba torkollik. A Tanaiszba ömlik a Hürgisz folyó.” (Hérodotosz IV. 57.) A Tanaisz- 
Don azonosság kérdése összefügg a Maiótisz Azovi-tengerrel való azonosságának prob
lémakörével.

Kádár Lászlónak feltűnt, hogy az ókori térképeken (Hekateiosz, Hérodotosz, Dikaiark- 
hosz, Eratoszthenész, Sztrabón -  akinek Geographika című munkájából ismerhetjük meg, 
illetve rekonstruálhatjuk az elődök térképeit) nagyon sok elrajzolás, bizonytalanság 
tapasztalható a Maiótisz ábrázolása körül. Például Hérodotosz térképén a Tanaisz a Mai
ótisz északnyugati sarkába torkollik és nem az északkeletibe, mint ahogy a Don az Azo- 
vi-tengerbe (Kádár L. 1980. 138.) (1. térkép).
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A rendkívül sekély Azovi-tenger északi és délkeleti partját a Kaszpi-tenger legmaga
sabb, jégkorszak eleji szinlői (teraszai) kísérik (Akchagil-part). A Kaszpi-medence és az 
Azovi-tenger még a pleisztocén végén, a würmben is összefüggött egymással. Ez az ősföld
rajzi kapcsolat a holocénben sem szűnt meg, csak más jellegűvé változott (Butzer, K. W. 
1986; Jakovlev, S. 1956; Woldstedt, P. 1954-1965).

Az Azovi-tenger -  habár igen sekély volt -  nem lehetett azonos a Maiótisszal, ami tó, 
de inkább láp volt. Ezt igazolja a görög „limné” kifejezés, ami lápot és tavat egyaránt jelent, 
a latin fordítás, a Palus Maeetis azonban már határozottan láp vagy mocsár értelmű, nem 
pedig tó, ami a latinban „lacus” (Kádár L. 1980. 140.) Ráadásul Kádár László azt is éles 
szemmel vette észre, hogy Hérodotosz a Maiótiszt az Azovi-tengert, mint két különböző 
ősföldrajzi tájat azonos szövegkörnyezetben, egyszerre említi: „A tauroszok földjén túl 
kezdődik a szküthák országa, akik tehát a tauroszoktól északra, a Keleti tenger mentén, 
a kimmer Boszporosztól és a Maiótisz-tótól nyugatra laknak egészen a Tanaisz folyóig, 
amely a tó egyik öblébe torkollik.” (Hérodotosz IV. 100.)

Tehát az Azovi-tenger és a Maiótisz nem azonos egymással: a tauroszok földje a 
Kherszonészosz-félszigeten volt, ami a Krím ókori elnevezése, ettől keletre pedig a Kele
ti-tengert nevezi meg Hérodotosz. Térképén a Maiótisz hatalmas kiterjedésű volt, nagyobb, 
mint a Kaszpi vízzel borított medencéje. Kádár László szerint tehát itt nem elrajzolásról 
van szó, hanem a Kaszpi-tó úgynevezett késő-bakui partvonalának szinte pontos ábrázo
lásával. „Ami a neotektonikus kéregmozgásokat illeti, a szovjet geográfusok a Káspi-ten- 
gernek hat-hét különböző magasságokban található egykori partvonalait térképre vitték. 
A legmagasabb és a legidősebbnek feltételezett Akchagil partvonal a Volga és a Káma 
völgyében felhatol a Belaja folyó torkolatáig, sőt még a Belaja-völgybe is. Ezt a transz- 
gressziós maximumot (a tenger előrenyomulásának maximumát) időben a pliocén és 
pleisztocén határra teszik. Ebben az időpontban akkora terület került volna víz alá, amely 
a Belaja torkolattól a Káspi-tenger déli partjáig és az Azovi-tenger nyugati partjától az 
Aral-tó keleti partjáig terjedt. Ekkor a Káspi-tó a Fekete és Földközi-tengeren keresztül a 
világóceánnal is kapcsolatba került, és így a szó valódi értelmében is tenger volt.” (Kádár 
L. 1980. 146.)

Később a Kaszpi medencéje összébb húzódott, hiszen a terület jelenleg is emelkedik: 
a Volga-delta, a Kura-torkolat és a Türkmenisztáni partvidék évi 3-5 mm-t. De vannak a 
Kaszpi-tengernek süllyedő részei is, mint a Terek-folyó torkolata és a Baku közti part
szakasz, amely évente 3-4,5 mm-rel sülyed. A Kaszpi-tenger itteni alacsonyabb vízszintjét 
igazolja az is, hogy az Anu-Sirvan perzsa sah által a 7. században építtetett derbenti erőd 
falai mára a tengervíz szintje alá kerültek.

Hérodotosz idejében tehát az Apseron-, a késői Baku-, és a korai Chavlin-szinlőkkel 
határolható Maiótisz lápjának kiterjedése valóban vetekedett a Fekete-tengerével: 
„A Pontoszhoz tartozik egy tó is, amely nem sokkal kisebb magánál a tengernél, a neve 
Maiótisz, de a Pontosz anyjának is nevezik.” (Hérodotosz IV. 86.) Ez a Maiótisz magába 
foglalta a Kaszpi-tengernek a Terek-torkolattól és a Mangiszlak-félszigettől északra elterülő 
öblözetét is. Ettől délre egy széles szárazföldi folyosó választotta el a Maiótisztól az ókorban 
jóval kisebbnek, kerekdednek vagy kelet felé nyújtott ellipszis alakúnak ábrázolt Kasz- 
pi-tengert. Kádár László szerint ezzel megkapjuk a magyarázatát annak, hogy az Aral-tó 
miért volt ismeretlen az ókori geográfusok és történészek előtt. „A Káspi-tónak ezt az

55



alakját a legmagasabb parti szinlők (Akchagil-partvonal) határolják körül.... Csakhogy a 
Káspi és az Aral-tó közötti terület nem volt ugyanolyan lápos vidék, mint a Maiótisz. Ez 
csaknem ármentes térszín, sziget volt két folyó, az Oxus és a Jaxartes között. Magasabb volt 
az Akchagil partok szintjénél. Ezt ennek a partvonalnak a kettőzöttsége világosan mutatja. 
Ezek mintegy kirajzolják ennek, a Káspi-tó felé tartó két folyónak a völgyoldalait, miköz
ben helyenként árterekké szélesednek. Lényegében ugyanezt mondhatjuk a Volga völgyét 
kísérő Akchagil-partvonalakról. Ez pedig azt jelenti, hogy a Káspi-tengernek szóban forgó 
összes partvonalai így jórész egyidejűek. Összességükben jellemzők a klasszikus kor transz- 
gressziós időszakára, amely a történelmi ókorral egy időben szűnt meg. Ekkor száradt ki 
a Maiótisz ingoványa. Ekkor vált torzóvá az Usztyurt-plató régi folyómedre és önálló tóvá 
az Aral-tó, amelynek lefolyástalanságához persze az is kellett, hogy a környék éghajlata 
sivatagossá legyen.” (Kádár L. 1980. 146,150.)

Ez a földrajzi környezet (3. térkép) ad magyarázatot Dareiosz szkíták ellen viselt had
járatának (Kr. e. 513) útvonalára is, arra, hogy miért kellett a Fekete-tengert nyugatról 
megkerülnie odafelé is és visszavonuláskor is (Kádár L. 1980. 150.).

Visszatérve a Maiótisz tavához vagy lápjához, megállapíthatjuk, hogy annak észak- 
nyugati öblébe torkolló Tanaisz nevű folyó valójában a mai Volga. így értelmezhető Héro
dotosz azon megállapítása, hogy a Tanaisz a szkíták és a szauromaták közti határfolyó 
(Hérodotosz IV. 21.). A Tanaiszba ömlött a Hürgisz folyó, mely pedig a mai Don folyó 
Don-hátságtól északra futó medrével volt azonos. (Emlékezzünk rá, hogy a Don -  mai 
alsó szakasza -  még a jégkorszakot követően is csak egy kis vízhozamú folyócska volt.) 
A Hürgisz vizét magába fogadó Tanaisz Volgográd tájékán érte el a Maiótiszt, amelynek
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kétségtelenül kellett, hogy legyen lefolyása. Ezt biztosította a „másik Tanaisz”, amely a 
Manics medrével megegyező helyen kelet felől vezette le a Maiótisz vizét a tengerbe. A 
Maiótiszból érkező folyónak is Tanaisz lehetett a neve, amit a torkolatánál lévő milétoszi 
alapítású görög város is felvett (Kádár L. 1980. 140.).

Hérodotosz világát ábrázoló térképen a Maiótiszba torkolló Tanaisztól keletre még 
három jelentősebb folyó van ábrázolva, melyek közül kettőnek a nevét is ismerjük: ezek az 
Oarosz és a Lükosz. Hérodotosz szerint amikor Dareiosz hadjáratot vezetett a szkíták ellen, 
a perzsa sereg a Tanaiszon is átkelt. A szkítákat a Tanaiszon túl kezdődő szauromaták föld
jén addig üldözték, míg a budinoszok lakhelyére nem keveredtek (Hérodotosz IV. 122.) 
A budinoszok országán átvonulva egy pusztához ért a perzsa sereg. „Túl a sivatagon a thüsz- 
szageták laknak, földjükön négy nagy folyó ered, amelyek a maiéták földjét átszelve, az 
úgynevezett Maiótisz-tóba ömlenek. Ezek pedig: a Lükosz, az Oarosz, a Tanaisz és a Szür- 
gisz.” (Hérodotosz IV. 123.) A fordított sorrend szerint a Szürgisz a Tanaisztól nyugatra, 
azzal közel párhuzamosan folyt, s Kádár László szerint a Hyrgisbe torkollott, tehát a mai 
Medvegyicával lehetett azonos. Továbbá az Oarosz a mai Ural folyóval, a Lükosz pedig az 
Embával egyezhetett meg, melyek valóban a Maiótiszba ömlöttek (Kádár L. 1980. 160.)

A Maiótisz hajdani kiterjedését (3. térkép) a régészeti adatok is alátámasztják. A bronz
kori andronovói kultúra (Kr. e. 1800-1200) lelőhelyei mintegy körberajzolják az ingová
nyos terület partvonalát. De sem vaskori, sem szkíta-szarmata kori szkíta kurgánokat nem 
találunk a mocsár területén (Bakay K. 2005. 14., 31., 174., 186.).

A MAIÓTIS ÉS KÖRNYEZETE A MAGYAR KRÓNIKÁKBAN

Egyébként Szkítia és a Maiótisz, valamint a Don és a Thanaisz krónikáinkban is világosan 
elkülönül egymástól. Az alábbiakból ki fog tűnni, hogy két egymás mellett lévő, de külön
böző tájegységről, valamint két különböző folyóról van tehát szó. Nézzük a Képes Krónika 
szövegét:

Régió quidam meotyda 
perside patrie est vitina(.) Quam undi(-) 
que / preter vadum unum / pontus 
gyro vallat fluviis currens her(-) 
bis silvis piscibus volucribus et bes(-) 
tiis copiatur(.) Aditus illic diffici(-) 
lis et exitus(.) palludes ergo 
meotydas adeuntes quinque an(-) 
nis ibidem immobiliter permanserunt.

A Meotis vidéke Perzsia földjével szomszédos; egyetlen gázlót kivéve mindenfelől tenger 
fogja körül, folyói nincsenek, de bővelkedik füves területekben, erdőkben, halakban, mada
rakban és vadakban; a be- és kijárás azonban nehézkes. A meotisi mocsarak közé mentek 
tehát, és öt évig el nem mozdultak onnan. (Bellus Ibolya fordítása) A szövegkörnyezetből 
tudjuk: Magorról és Hunorról van itt szó.
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Berenik Anna helyesen veszi észre, hogy ezekből a fordításokból kimaradt a „patria” szó 
(Berenik A. é.n. 75.). Szerinte: a meotyda, mint tájegység a perzsiai apaországgal 
szomszédos, esetleg a megszállt pátriával határos. A  Maiótisz ismertetésénél is eltér a 
fordítása:... melyet köröskörül -  egy sekély víz/gázló kivételével -  a kerek tengerbe siető/ 
áramló folyók biztosítanak/elsáncolnak... (Geréb László 1964-es fordításában a 
folyóvizeket is azokhoz a javakhoz sorolja, amelyekben a Maiótisz bővelkedik.) Ebben 
a friss füvekben, gabonafélékben, erdőkben, vadakban és halakban bővelkedő lápvidék
ben tartózkodtak tehát öt évig. A leírásból éppen egy olyan lápos terület képe bonta
kozik ki, amelyet tavak, mocsarak, vizenyős rétek, folyók és morotvák, erdők és mezők 
tarkítanak. Tehát nem egybefüggő mocsárvidékről, tenger által övezett mocsaras 
szigetről van itt szó, hanem olyan turzásokat építő folyóvizektől, áramló vizű (!) 
lápfoltoktól változatos felszínű erdős-sztyeppről, amilyen a mai Kaszpi-mélyföld volt 
az őskor végén. A mai Azovi-tenger pedig szóba sem jöhet a Képes Krónika Meotyda 
nevű tájegységéül.

Anno verő VI exeuntes in deserto 
loco sine maribus in thabernaculis per(-) 
manentes uxores ac filios filiorum 
Bereka cum festum tűbe colerent 
et coreas ducerent ad sonitum sim(-) 
phonie casu repererunt

Mikor a hatodik esztendőben kijöttek, a pusztaságban véletlenül a Bereka-fiak felesé
geire és gyermekeire bukkantak, akik férfiak nélkül sátoroztak, s éppen a kürt ünnepét ülték, 
és zeneszóra táncot jártak. (Bellus Ibolya fordítása)

Ezzel szemben Berenik Anna így értelmezi a szöveget: a hatodik esztendő kimenetelekor/ 
indulásakor (azaz az év kezdetén, márciusban) a puszta/lakatlan/elhagyatott vidéken/a 
száműzetésben a távoli tengerparton (vagy ha a sine maribus a sine maritibus rontott 
formája, akkor: férjek nélkül) a tabernakulumban visszamaradt feleségeket és Bereka 
fiainak fiait azáltal, hogy ünnepi harsonákat fújtak és ... hangos dobpergéssel (ünnepel
tek) -  véletlenül látták viszont (Berenik A. é.n. 76-77.).

A reperio-reperunt ’újra megtalálni’, ’keresni és megtalálni’, ’valamit elérni’ jelentése 
alapján arra következtethetünk, hogy itt egy visszatérésről, a közben lakatlanná, elhagya
tottá vált hajdani ország, szállásterület újbóli felkereséséről van szó. Tehát a valamilyen 
természeti vagy társadalmi katasztrófa következtében, a tabernakulumba (fából épült 
ház’, ’belső szentély, ’hadvezéri sátor, átvitt értelemben 'lakóhely), azaz a szállásközpontba, 
vagy vallási központba, a szentélykörzet területére, esetleg föld-faszerkezetű sáncvárba 
visszaszorult Bereka fiainak fiaira (unokáira) hosszas keresés után bukkantak. Ezekből a 
sorokból egy honfoglalást előkészítő küldetésből visszatérő fegyveres férfiak viszontlátá
sának öröme olvasható ki: az otthon maradt lakosság örömünnepet ül az egymásra talá
lást követően. A 2. és a 3. térképen A-val jelöltem az „őshazát”, mely a Turáni-síkság 
területén lehetett, B-vel a „gázlót” a Maiótisz és a Kaszpi-tenger közötti földszoroson, 
C-vel a Meotydákat.
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Quos cum
eorum rebus in paludes meotydas 
rapinis celeribus deduxerunt. Hec 
fűit príma préda post diluvium.

Jószágaikkal együtt gyorsan elragadták őket a Meotis ingoványaiba. (Bellus Ibolya 
fordítása)

Valószínűbbnek tűnik Berenik Anna értelmezése: Akiket/őket (férfiakat!) saját érde
kükben, hogy menjenek be a meotiszi lápba, gyors cselekvésre késztették. „Ennek kettős oka 
volt. Egyik a viszontlátás öröme a nők részéről, másik az adott politikai helyzet. A Meotisz 
biztonságot adott ellenséges támadás ellen, ami az elfoglalt szülőföldről volt várható.” 
(Berenik A. é.n. 77.)

Ez volt a vízözön utáni (a mitikus kort követő) első honfoglalás, a Maiótisz területe 
pedig -  a Képes Krónika Meotydája -  az első új haza. Ez pedig nem lehetett Szkítiában, 
hiszen a Krónika szövege egyértelműen különbséget tesz a két régió között:

Exploratoribus
igitur abinde in Scytiam destina(-) 
tis scrutini astutia subtilissima 
Scythie régióné explorata, cum 
pueris et armentis ipsam patri(-) 
am intraverunt permansuri.

Felderítőket küldtek hát innen Scytiába, s miután nagy ravaszul fürkészve kikémlelték 
a scyta vidéket, gyermekeikkel és állataikkal bevonultak amaz országba, mint hazájukba, 
hogy ott megtelepedjenek.

P. mester Gesta Hungarorumjának De Scithia című fejezetében rövid földrajzi leírást 
találunk: Scithia tehát igen nagy föld, melyet dentumoger-nak hívnak. Kelet felé határa az 
északi tájtól egészen a Fekete-tengerig (usque ad Nigrun Pontúm) terjed. Mögötte pedig ott 
van a thanais nevű folyam nagy mocsaraival/ kiterjedt lápjaival, ahol szerfölött bőven találni 
nyestet... stb. A „fiúmén Thanais” nem a Don folyót jelöli, mint azt Pais Dezső és Györffy 
György is vélte. A Thanais folyamra és kiterjedt lápjaira vonatkozó tájleírás a Képes Kró
nika Meotydájára, Hérodotosz Maiótiszára vonatkozik, azaz a Kaszpi-mélyföldre meg
érkező Volga folyamra és környezetére.

A képes Krónikából megtudhatjuk, hogy Scytia Európában fekszik, és kelet felé terjed 
ki; egyfelől az Északi-tenger, másfelől a Ripheus hegyek határolják. Tőle keletre Ázsia, nyu
gatra pedig az Ethul, vagyis a Don folyó van. Alább olvashatjuk: A Don nagy folyó, Scyti- 
ában ered, a magyarok Etulnak nevezik, átfolyik a Scytiát körülvevő havas hegyeken, ekkor 
változik meg a neve, s hívják Donnak. Partjától dél felé lakik a kitánok és az alánok törzse; 
végül három ágban a kerek tengerbe ömlik. A scyták országában ered egy másik igen nagy 
folyó, a Thogata nevű is; őserdőkön folyik keresztül, mocsarak és havasok között, ahol soha
sem süt a nap, ezeken túl Irchaniába ér, és az Északi-tengernek fordul.
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A Dont tehát Ethulnak, Etulnak nevezik -  a Képes Krónika szerzője szerint. A 3. feje
zetében a Jáfet fiai által birtokolt terület (Európa) egyik határa a Tanais folyó, amely Scy- 
tiában van. A Tanais nem lehet azonos a Donnal. (A Képes Krónika reprint kiadásának 
magyar fordításához fűzött jegyzet írója, Kristó Gyula szerint a két fejezet eltérő szerzők 
keze nyomán született, s ez az oka ugyanazon folyó kétféle elnevezésének. Ezzel szemben, 
a Don-Thanaisz azonosítás azonban -  mint fentebb láttuk -  nem más, mint sztereotípia, 
mely Hérodotosz félreértelmezéséből fakadt. A krónikáink a Dont sohasem azonosítják 
a Thanaisszal -  ellenben az Etullal többször is. A Képes Krónika eme két fejezetének eltérő 
forrásokból történő összeállításának gondolata azonban nem elvetendő, ugyanis a 6. feje
zet Thogata nevű folyója, mely őserdőkön és mocsár- és lápvidéken folyik át és úgy érke
zik meg a Kaszpi-tengerbe (Irchaniába), az -  véleményem szerint -  tehát nem más, mint 
a Thanaisz eltorzult formája, azaz a mai Volga!

*  *  *

Hérodotosz közléseinek újraértelmezése olyan felismerésekkel gazdagítja a történettudo
mányt, amelyek átértékelhetnek jó néhány ténynek tekintett adatot az ókor, a kelet-európai 
vaskor tekintetében, de hatással lehetnek a magyar nép őstörténetére is. Népek (budinok, 
gelónoszok, thüsszageták stb.), országok, városok (pl. Gelónosz, a budinok fából épített 
városa), események (Dareiosz hadjárata, a szarmata-szkíta villongások stb.), történeti fogal
mak (pl. „sztyeppéi országút”, „derbenti kapu”) kerülnek más helyre, más megvilágításba. 
Véleményem szerint Kádár László felismerései -  melyek közül néhányra később mások is 
rájöttek (Razumov, G. A. -  Haszin, M. F. 1986 27-32.; Bakay K. 1997.49.) -  sokkal logiku- 
sabb, tisztább alapot teremtenek a szkíták -  egyáltalán a sztyeppe -  történelmének rekonst
ruálásához. Mindenképp a történettudomány figyelmébe ajánlom a fenti megállapításokat 
és az ezek révén megrajzolt vaskori sztyeppe ősföldrajzi térképét (3.térkép).

Kádár László idézett tanulmányában az Isztrosz (Duna) medrének futásáról, bifur- 
kációjáról, mellékfolyóiról, azok új szempontú azonosításáról is kifejti -  néhol erősen 
vitatható, mesés elemeket sem nélkülöző -  elképzeléseit. A folyónevek, népek etimológiai 
levezetései is nagyrészt vitathatóak, amik a dolgozat történettudományi szempontú hite
lét jelentősen megingatják. Ennek ellenére vannak helytálló észrevételei, mint a fentebb 
ismertetett földtudományi alapokon álló elgondolások, amelyeket nem szabad figyelmen 
kívül hagyni az őstörténeti kutatások során.

Baráz Csaba

Irodalom
Bakay Kornél (1997): Őstörténetünk régészeti forrásai I. Miskolc
Bakay Kornél (1998): Őstörténetünk régészeti forrásai II. Miskolc
Bakay Kornél (2005): Őstörténetünk régészeti forrásai III. Budapest
Berenik Anna (é. n.): A félremagyarázott Anonymus I. Magurától Lebediáig. Kőszeg
Butzer, K. V. (1986): A földfelszín formakincse. Budapest
Hérodotosz (1989): A görög-perzsa háború. Fordította: Muraközy Gyula. Budapest 
Kádár László (1980): A mi változó bolygónk, a Föld I. Hérodotosz földrajzi adatainak megbízha

tósága és ősföldrajzi jelentősége különös tekintettel Észak-Afrikára és Délkelet-Európára. Acta 
Geographica Debrecina XIV-XV. 109-257.

Razumov, G. A. -  Haszin, M. F. (1986): Versinkende Stádte. Leipzig
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■  CSEPIN PÉTER -  ZSOLNAI GÁBOR -  SZALKA BALÁZS

A Szent Korona Szabadegyetem Harcművészet 
tanszékének tanárai Balczó András mellett

Mindhárman XVI. századi végvári vitézek, az akkori kornak megfelelő hajviselettel az 
üstökkel, a kísérleti régészet elszánt képviselői, életük kockáztatásával is próbálják bizo
nyítani, hogy magyar még mindig lovas nép, és hatalmas teljesítményekre képes.

Útjaikkal tisztelegnek őseink és történelmünk kiemelkedő személyei és eseményei előtt.

EDDIGI LOVAS TELJESÍTMÉNYEIK

2003. A Rákóczi-féle szabadságharc 
évfordulója alkalmából korhű 
katonaviseletben fegyverekkel az 
oldalukon társaikkal együtt Várpa
lotáról ellovagoltak Rodostóba, 
hogy tisztelegjenek II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem emléke előtt.

2005. Santiago de Compostelába és Por
tugáliába zarándokoltak többekkel 
együtt, természetesen lovon. (7és 
fél hónap)

2007. Körbelovagolták a történelmi 
Magyarország ezeréves határait 
(120 nap).

2009. Csepin Péter és Zsolnai Gábor 
Kazahsztánból az „Aranyember- 
től” (Isszik-kurgán) lóháton jöttek 
haza az ószajlai Attila halomig 
(Magyarország Heves megye), 
illetve Várpalotáig (7 hónap).

Csepin Péter hat nagy lovas út vezetője
40000 km, Zsolnay Gábor három
nagyobb lovasát résztvevője 15000 km.

Varga Tibor

Határkerülés Erdély 2006.

Határkerülés Kárpátalja 2006.
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Kazaksztán
Hiteles útinapló részlet Csepin Péter készülő könyvéből

2009. július 7.
száztizedik nap, kedd

Tegnap vettünk kávét, így ma európai reggelivel lepjük meg magunkat. Szükségünk is van 
a kényeztetésre, mert 12 napja nézzük a hidat, ami Kazaksztánból Oroszországba vezet, 
és az idegeink kezdenek kopni. Megtettünk 3056 kilométert a világ legkietlenebb táján. 
Csapatunk két főre redukálódott, maradt két sovány lovunk, és egy határozottan rossz 
állapotú autónk sofőr nélkül. Kegyetlen meleg van, nemcsak nappal, de éjjel is. Valamint 
annyi és akkora szúnyogok, hogy ha nem vigyázunk, becipelnek minket a bokrokba és 
kiszívják az összes vérünket. Bár ahhoz képest, amivel érkezésünk után kecsegtettek ben
nünket a helyiek - mármint hogy „Két héten belül meztelenül fogtok csücsülni a pusztá
ban, autó és lovak nélkül” - határozottan jól állunk.

2007. szeptember 22.
Magyarország

Mínusz sokadik nap

Tim Cope ausztrál fiatalember megérkezett Ópusztaszerre. Három éve kelt útra Nyu- 
gat-Mongóliában, hogy Dzsingisz kán útját bejárva, lóháton tegye meg a közel 10000 
kilométeres távot. Mi is - mármint a Bakonyi Poroszkálók -  részt vettünk a fogadásán, és 
az azt követő mulatozáson. A mulatozásban kis előnnyel indult a csapat, hiszen két nap
pal ezelőtt született meg Csepin Szilárd, a fiam. Tehát már egy ideje nem voltunk szom
jasak. Ilyen körülmények közt találkoztunk először Bencze Pistivel, azaz Dr. Bencze Ist
vánnal, aki többször járt már Kazaksztánban, de velem nem tudott beszélni napok óta 
tartó boldogságom miatt, ám Zsét /Zsolnai Gábor/ sikerült megkörnyékeznie egy keleti 
út ötletével. Zsé az éjszaka ráadásul abban a kivételes szerencsében részesült, hogy az a 
skót lovas, Gordon Naysmith, ki egykoron Dél-Afrikából lovagolt fel egészen Ausztriáig, 
az útja során belerögzült tévedhetetlen profizmussal találta meg a vaksötétben a sátrát, s 
az északi népekre jellemző közvetlenséggel vizelte le a bent békésen szendergő Gábort. A 
legendáinkba így került be ő keresztelő szent Gordon néven, Gábor pedig megkapta a Bili 
a kölyök megtisztelő nevet. Innen már egyenes út vezetett Alma-Atába.

2009. március 21.
Magyarország

Szombat, vasárnap, első és második nap

Egy éves előkészítés után, mikor már biztosak voltunk benne, hogy odakint felnyergelt 
lovak várnak ránk, és nekünk csak haza kell lovagolnunk, a múlt héten jött egy e-mail 
kazak barátainktól, hogy idén inkább ne induljunk el. Késő. Megvannak a vízumok, a 
repülőjegyek. Lélekben felkészültünk. Ráadásul már túl sok embernek elmondtuk tervün
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két, és Zsé szerint: „a harcos szava, mint a kilőtt nyíl”, tehát menni kell. A reptéren rokonok 
és barátok búcsúztatnak, minimális feltűnést kelt csak a sok üstökös-szablyás végvári vitéz. 
Köszönhető ez annak a hölgynek, aki csapatunk negyedik tagja, Pisti ismerőse, elvileg ő 
lesz a tolmácsunk és a kísérő autó sofőrje - nevét sajnos nem írhatom le, nem járulna hozzá, 
kissé hidegen vettünk egymástól búcsút. Bátran vág neki a távnak, de a repüléstől oly mér
tékben retteg, hogy sohasem látott gyorsasággal tüntet el a torkán edzett matrózokat térdre 
kényszerítő mennyiségű tömény szeszt. Ettől persze nem bátor lesz, hanem tónustalan, 
valamint értetlen. Csak és kizárólag a szolgálatot teljesítő rendőr jóindulatán, és gyors 
helyzetfelismerő képességén múlott, hogy nem lőtte le a benzinfőzőhöz, és egy üveg lek
várhoz -melyet Nurlan papájának szán- görcsösen ragaszkodó, a magyart erős akcentussal 
és pálinkaszaggal beszélő hölgyet. Gyorsan kell cselekednünk, lekvár marad, a leendő sofőrt 
Zsével karkulcsba fogjuk, megemeljük és a gépre vonszoljuk. A rendőr elismerően és hálá
san tekint utánunk. Már két hét múlva bántuk, hogy nem lőtt. A repülőgép személyzete 
nem ilyen elnéző. Szakszerűen elkülönítik a hánykolódó utast, s mikor Kijevben földet 
érünk, már vár ránk a reptéri orvos. Hamar kiderítik, hogy kihez tartozik a delikvens, csak 
azt nem értik, miért választottunk tolmácsnak egy beszédképtelen példányt. Ilyen apróság 
még egy komoly expedíciónak sem jelentett akadályt, mi is túllépünk rajta. A szanitéccel 
nekiduráljuk magunkat, és megpróbáljuk felállítani az élettelennek tűnő nőt. Mintha 
háromszáz kilót nyomna. Meg sem moccan. Összeszedjük magunkat és még egyszer bele
kapaszkodunk. Egy elhaló hörgés a válasz. Egymásra nézünk az ápolóval, és mielőtt ketté
tépnénk a megmentendőt, kikapcsoljuk a biztonsági övét, mely a székhez rögzíti. Ezután 
hordágyra teszik, van nyolc óránk a gép indulásáig. Zsé és Pisti mennek a terminálba, én 
pedig a reptéri kórházba. Itt szakad először ketté a csapatunk. Igazából többé össze sem 
áll. Az orvosok viszont tisztában vannak az alkoholmérgezés tüneteivel, és a kezeléséhez 
is értenek. Pár óra múlva magához tér a tolmácsunk, most mi iszunk pár korsó sört és 
immár gond nélkül foglaljuk el helyünket az Almaatába tartó gépen.

Nyolc óra múlva földet érünk, és panaszra okunk nem lehet. Akikkel egy éve levele
zésben álltunk, és egy hete megígérték, hogy nem jönnek elénk, tartották szavukat. Tény
leg nem jöttek értünk. Megérkeztünk keletre. Március 22-én, itt ma van az új év napja, 
Nauris. Senki nem dolgozik, az emberek ünnepelnek. Valami csoda folytán Nurlan roko
nai jelennek meg két autóval. Bepakoljuk az összes felszerelést. A Szovjetunió fémkorát 
idéző várost átszelve Nurlán apukájánál, a Dzsingiszidák elnökénél pakolunk le. Innen a 
tolmácsnőt elvisszük Kenjibek húgához Katjahoz, majd végül mindannyian Kenjibekhez 
költözünk, akinek a fia Budapesten tanul, felesége pedig az egyik legjobb szakács az 
országban. Hamar rájöttünk, hogy a legjobb. Sőt, az egyetlen. Megeszünk egy fél marhát, 
fél lovat, és annyi vodkát iszunk, hogy mindenki elhiszi, beszélünk oroszul. Még mi is.

2009. március 23.
Hétfő, harmadik nap

Lovakat keresünk egész nap. A minimum ár 1000 dollár. Ennyiért veszik meg őket húsárban, 
és a kazakok szeretik a lóhúst, tehát nem számíthatunk olcsóbbra. A háznál tartott lovak 
zsírosak, de bedagadt lábakkal, rezignáltan állnak fél méteres kötélre kötve a térdig érő ürü
lékben. A szabadon tartottak mentálisan egészségesebbnek tűnnek, de nagyon soványak. 
Egy aulban látunk két jó egyedet, és nem messze Kenjebekéktől felülök egy Kármen-szerű
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szürke kancára. Sovány, de van benne valami, ami miatt megragad bennünk. A csikója gyö
nyörű, de sajnos még csak három éves, és szintén félméteres kötélen tengeti az életét. Hamar 
szembesülünk a ténnyel: a puszta fiai nem kényeztetik az állataikat. Katja ma felhívta Pisti 
évtizedes barátját, aki út előtt sűrűn levelezett velünk, de most valahogy utolérhetetlen lett. 
Csalódásunkra Róza konyhája a gyógyír, három komoly főétkezést eszünk végig estig, 
mindegyik pár óráig tart, majd következik a vacsora, ami hat órán keresztül zajlik. Inni is 
kell, és minden pohár előtt tósztot mondani. Nem könnyű az utazó élete.

2009. március 24.
Kedd, negyedik nap

Viszonylag korán bemegyünk Almaatiba. Még hideg van, a tavasznak nyoma sincs. A fák 
olyan kopárak, mint maga a város. Nagy a forgalom, sok a baleset. Az ázsiai arcok között 
sok az orosz, a teljesen magyar arcú ujgur, rengeteg a kínai. Egy picit mi vagyunk egzo
tikusak. Váltunk pénzt, veszünk telefonkártyát, és vissza Boraldaiba, ahol kezet adunk 
Omarnak, a szürke kanca gazdájának. Egy lovunk már van. Vacsora alatt intenzív kazak 
nyelvtanfolyam. Könnyűnek tűnik a török miatt.

2009. március 25.
Szerda, ötödik nap

Reggel bekér minket színe elé a Kazakok világszövetsége. Közlik, hogy expedíciónk komoly
talan, kivitelezhetetlen. Ha maradunk, két héten belül meztelenül fogunk ülni a pusztában, 
kirabolva, lovak nélkül. Ha jót akarunk, menjünk haza. Megfogadjuk a tanácsot. Haza 
fogunk menni. De ahhoz lovak kellenek, így újabb körútra indulunk. Órákat autózik velünk 
Katja és Kenjebek. Több száz lovat megnézünk, nem nagy eredménnyel. Végül lemegyünk 
abba az aulba ahol tegnapelőtt jártunk és kipróbálom egy pásztor lovát. Nem akarják eladni. 
Pontosabban nagyon is el akarják, csak nagyon sok pénzért. Szerencsére találkoztam már 
lókupeccel, a berhidai lovasélet prominens alakjaival, tehát szinte otthonos az alku. Pistinek 
is választunk egy heréket. Felül rá, és kozák módon, lábát a ló feje felett átvetve ugrik le róla. 
A ló meglepődve félrefordul, hogy megnézze magának azt, aki róla dzsigitel. Pisti a lábait 
kímélve fenékre érkezik. Nem is lesz a csizmájának semmi baja, de a csípőjét rendesen meg
üti. Este gyógynövényes dunsztkötésbe bugyolálva fektetik. Legalább betekintést kapunk a 
népi gyógyászatba is. Láthatóan egyre komolyabb az expedíciónk.

2009. március 26.
Csütörtök, hatodik nap

Ma már jó lovakat is láttunk. Rendkívül drágán, ötezer dollártól felfelé. Azt hiszem, a kék 
szem ilyen esetben hátrány. Este értünk le a tegnapi aulba, hogy a kis piros kancát és Pisti 
deresét elhozzuk. Meg sem lepődöm mikor egy csoffadt csikót hoznak ki a tegnap meg
beszélt ló helyett, majd egy kissé csököttet, végül előkerül a tegnapi kanca, de ára mára 
már a többszöröse lenne, ha nem hagynánk őket ott azonnal. Akkor viszont már ők is 
szeretnék az adásvételt. Holnap reggel jövünk vissza értük. Hazaérve tapasztaljuk, hogy 
a másik igazmondó juhász, Omar sem hozta meg Zsé lovát.
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2009. március 27.
Péntek, hetedik nap

Mivel Pisti sérült, Kenj ebekkel hozzuk el a két lovat. Miután fizettünk, teázunk, majd 
könnyedén ügetve közelítünk északról vissza a város felé. A távoli ködből ki-kibukkannak 
az Ala-Tau négyezer méter feletti csúcsai. Kenjebek kínlódik, mert gyermekkora óta nem 
ült lovon, de mikor maga alá gyűri a kabátját, valahogy sikerül megbékélnie a helyzettel. 
A húsz kilométert két és fél óra alatt letudjuk. Ebéd után autóval elvisznek Zsé lováért. 
Omartól elhozzuk a szürke kancát és igyekszünk megtalálni a haza vezető utat. Kenjebek 
majd velünk szembe jön az én kancámon. A folyóvölgyet követjük, ahol a Nomád című 
filmet forgatták, és megdöbbenünk a rengeteg szeméten. Birkacsontvázak és rengeteg 
műanyag. Palackok, törött kertibútorok, dobozok, autó és motorroncsok. A bádogtetős 
házak előtt férfiak guggolnak, sört vagy vodkát isznak, láncdohányoznak és, hogy táplál
ják a folyót, nagyokat köpnek. Van ennek jó oldala is, végre életemben először európainak 
érzem magamat.

Kenjebek izgalomban van, szerinte jó lesz őrséget állítani, mert a környéken biztosan 
elment a híre a három lónak, és szerinte már több bűnbanda töri a fejét az elrablásukon. 
Fene a gusztusukat. Ilyen sovány lovat ellopni nagyobb munka, mint élvezet. Idegeink meg
nyugtatására átmegyünk az orosz Szerjózsához bányázni. Mi sem tudjuk, miről van szó, de 
vállaljuk a következményeket. A hely, ahová vezetnek, olybá tűnik, mint egy karbantartott 
MÉH telep. Ez a kert, ahol egy partra vetett mini-tengeralattjáró és egy teatűzhely kellemes 
vegyülékéhez kalauzolnak. Ez az ,orosz fürdő’, avagy a szauna helyi változata. Kis helyiség 
eszméletlenül befűtve egy vaskályhával, ami úgy tűnik, bármely percben felrobbanhat. Tehát

Sauran vára
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nem csak a melegtől izzadunk, Szerjózsa ráadásul sörrel locsolja az izzó vasat. Kapunk egy 
csupor mézet, hogy kenjük magunkra. Fullasztó a levegő. Mikor már az ájulás szélén 
vagyunk, házigazdánk felhevített venyigékkel elver minket, majd mehetünk a szabadba 
zuhanyozni. Megváltás a kinti hideg, és a ránk váró sör is. Háromszor játsszuk el a felhevü- 
lés-lehűlés játékot, majd teázunk Szerjózsa lányával, végül mindenki átjön Rózáékhoz áldo
mást inni a lovainkra. Annyi pohárköszöntőt mondunk, hogy rájövök, a kedvenc írójuk 
„Tósztoj”. Őrségbe isszuk magunkat. Kenjebek ügyel 1 -tői 3-ig. Nincs nehéz dolga, mindenki 
fenn van náluk ebben az időben. Nekem jut 3-tól 5-ig, majd Zsé 7-ig, és őt váltja Róza.

2009. március 28.
Szombat, nyolcadik nap

Pistiék elmentek a piacra kocsit venni. Mi pedig kilovagolunk a környékre kipróbálni a 
lovainkat. Zsé büszkén feszít, mikor felismerik az alatta ügető kancát, és mutogatnak Más
kára: Ennek az anyja 30 kilométeren bajnok volt!” Panaszra okunk nem lehet, hátasaink 
támadják a dombokat. A folyó pedig fentről tényleg olyan, mint a filmben. Csak az a sok 
szemét ne lenne. Ebéd után bemegyünk a katalizátorba (nem kell megijedni, ez a piac), 
patkót keresünk, nyeregalátétet, köteleket, vödröket, és takarmányt. Patkó van. Finom 
kidolgozású kézimunka, vasbetonból, mely magán hordozza az alapanyag ornamentikáját. 
Vödör amennyit csak akarunk, műanyag kínai, kötél is akad, zabla és korbács is található, 
de nyeregalátét az nincs. A zabot nem ismerik, kukoricát sikerül venni. Hazafelé, pedig négy 
kisbála lucernát aranyárban. Délután patkolunk. Buján, Pisti lova hagyja magát, az én Ken- 
jém is, de Máska mindent kitalál, hogy meg ne bírjuk körmölni. Na majd szép apránként, 
türelemmel. Pisti régi barátja, Yermek átjött Zsambülből, hogy lebeszéljen minket az útról. 
Valamint hozott két nemeztakarót, nyeregalátétnek, ha mégsem sikerülne.

2009. március 29.
Vasárnap, kilencedik nap

Ma Pistiék maradnak itthon, és mi megyünk autópiacra. Bejárjuk az egész területet. Való
színűleg olcsóbb lett volna otthon egy jó állapotú terepjárót venni, felkészíteni az útra és 
két hét alatt kiautózni, de utólag már könnyű. így hát nézzük a hihetetlenül rossz állapotú, 
de legalább drága kocsikat, és addig mászkálunk a kora tavaszi napon, hogy kapunk egy 
enyhe napszúrást, meg vele együtt egy Nissan Terranót 2400 euróért. Szervizben meg
javítják az első hajtást és büszkén gurulunk vele haza. A tolmácsnőnk kiakad, hogy miért 
nem mást vettünk, de nem nagyon hat meg a nyivákolás, ha rajta múlna, még egy évig 
válogatnánk. Szerintem pedig elégedettek lehetünk, egy hét alatt a semmire lett három 
lovunk, egy autónk. Holnap elkezdjük a papírokat intézni és elindulhatunk végre.

2009. március 30.
Hétfő, tizedik nap

Egyedi és tartós jelöléssel látjuk el a lovakat. A helyitől kissé eltérő módon. Itt ugyanis a 
fülek cakkozása a divat, de ezt nem biztos, hogy elfogadják majd a határon. Lóútleveleket 
készíttetünk. És a városban rohangálunk. Kimerítő nap. Örülök, hogy vége lett.
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Valahol a pusztában

2009. március 31.
Kedd, tizenegyedik nap

Mai napunk is a papírok intézésével telik. Tolmácsunk többet árt, mint használ, az orosz 
nyelvet beszéli, de a helyieket egyszerűen szovjeteknek nézi, amiért gyorsan kivívja a közu
tálatot. Az állatorvos, miközben a lehető legnagyobb profizmussal leveszi a lovak vérét - a 
barátságosan ágaskodó Máskáét úgy, hogy közben telefonál!!! - odasúgja, hogy észrevétlenül 
leoltja a nőt. A háziak, akiknél már napok óta sorozatosan leveri a biztosítékot, lelkesen 
bólintanak, de mi, tartván a jogi bonyodalmaktól, nem fogadjuk el a kecsegtető ajánlatot. 
Mára ráadásul van még egy kötelességünk. Tőlünk 40 kilométerre keletre van Yssik. Ott 
találták meg az Aranyembert, a szkíta herceget, akit 18 kg aranyban temettek el. Rituálisan 
körbejárjuk a kurgánt, amit a helyiek szakrálisán szeméttel hordtak tele. Alul a nehezebb 
vodkás üvegek, rajtuk a könnyedebb sörös pillepalackok. Hátunk mögött a hatalmas hegy
ség, előttünk végtelen dombtenger, és ahol a lenyugvó nap vörösre festi a láthatárt, valahol 
ott lakunk. Még légvonalban is 4540 km. Ott helyezték nyugalomra Atillát, minden hunok 
fejedelmét. Szkíták, hunok, avarok, magyarok, azaz íjfeszítő népek útját fogjuk bejárni, 
hegyeken, végtelen pusztán és sivatagokon kell átkelnünk, hogy hazaérjünk.

Este Kenj ebekéknél összerakjuk a felszerelésünket, és elkezdünk bepakolni a kocsiba, 
azaz mi Zsével bepakolunk, és nagy türelemmel segítünk Pistinek összeszedni a saját fel
szerelését, amit nem a legnagyobb katonai fegyelemmel tartott egy helyen. Holnap indulás.
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2009. április 1.
Szerda, tizenkettedik nap

Hivatalos indulásunk 11.00. Az autót viszont át kell íratnunk, hát Kenjebekkel elhajtunk 
Kiskelenbe a nyilvántartóba. Hatalmas sorok kanyarognak az ablakok előtt, de legnagyobb 
meglepődésemre előreenged az igen színes társaság. Könnyen megtehetik, áramszünet 
van, nem dolgoznak a számítógépek. A nyilvántartót vezető rendőrtiszt bekéri a doku
mentumaimat, és pozitív diszkriminációban részesít magyar mivoltom miatt. Nemcsak 
hogy soron kívül, de ingyen kiállítja a forgalmit, valamint a tranzit rendszámokat. Mi, 
kipcsákok, tartsunk össze, mondja és kezet nyújt. Vissza Boraldaj-ba, ahol az iskolaudva
ron búcsúztatnak minket. Ott van a TV, újságírók, politikusok. Beszédek, szózatok évszá
zados testvérbarátságról, közös gyökerekről. Azok mondják, akik nem jöttek elénk a 
reptérre. Azok, akik jöttek, és tíz napig etettek, szerényen a háttérbe húzódnak. Nem sokat 
változott az emberiség a kezdetektől máig. Az ünnepélyes búcsúztató után Pisti és a 
sofőr-tolmács bevágódnak az expedíciós járműbe és elhajtanak Almatiba. Az utca végére 
megvan a kettes. Komolyan veszik, hogy fordulaton él a motor. Mi ketten nyeregbe len
dülünk és hajrá. Egészen Kenjebek házáig. Ma van a születésnapja. Iszunk vele pár pohárka 
vodkát, végül ő is nyeregbe lendül és végiglovagolja velünk gyermekkora színhelyét. Ahol 
akkor még puszta volt, és lovak, juhok legeltek, mára gombamód szaporodnak a házak. 
Jó négy órás lovaglással kerülünk ki a lakott területről. Ide jönnek Kenjebekért Rózáék és 
a szomszédok. Az autó motorházteteje meg van terítve, sajt, olajos hal és sok-sok vodka. 
Nehezen engednek el bennünket, de nem maradhatunk itt a végtelenségig, nyeregbe len
dülünk és térkép, iránytű alapján megcélozzuk Zsambult, Jermekék házát. Jó végre egye
dül lenni. Csak a lovaink vannak, enyhe szellő, hatalmas tér. Legszívesebben megeresz
teném a kantárszárat, ám a terep annyira szabdalt, hogy vágtáról szó sem lehet. 
Dombocskára fel, dombocskáról le. A négyszázadik után enyhe tengeribetegség fogná el 
a gyengébb utazót. Mi ennél edzettebbek vagyunk, csak a korbácsomat hagyom el. Meg 
a kísérőautót. Sötétben nem akarunk keveregni, küldünk nekik egy üzenetet, hogy holnap 
Jermeknél találkozunk, és letáborozunk. Nem egyszerű a feladat, fát kell találnunk, ami
hez kiköthetjük a lovakat, úgy, hogy legelni is tudjanak. Pár óra alatt meg is van. Először 
be sem bújok a hálózsákba, mert figyelni akarok a lovainkra. Hamar feladom a kegyetlen 
hideg miatt, egy fagyott őr sokkal rosszabb, mint egy éberen alvó.

Napi: 35 km

2009. április 2.
Csütörtök, tizenharmadik nap

A nap első sugaraival mi is és a remény is felébred, hogy elkerüljük a fagyhalált. Reggelink 
az a pár „sasu” azaz cukorka, amit a tegnapi ünnepen elénk szórtak. Útközben találkozunk 
pásztorokkal, akik lóháton terelnek vagy félezer juhot. Apa és fia, a fiút Magyarnak hívják. 
Beszélgetünk, míg egy irányba lovagolunk, majd filmbeillően elvágtatunk. A zöldülő 
dombok elnyújtottabbak, mint tegnap. Végtelen messzire ellátni. Emberi jelenlétnek 
nyoma sincs, viszont hatalmas csoportokban rengeteg legelő állat. Valami hasonlóról 
álmodozik, aki a pusztát mondák, könyvélmények, utazók elmondása alapján képzeli el.
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Megkaptuk, amire vágytunk. Földöntúli boldogság, letörölhetetlen vigyor, és könnyed, 
távolságfaló vágta. Ez jutott nekünk. Délre Üzünagasba érünk, ahol találkozunk Pistiék- 
kel. Az autó kapott egy defektet, a bal első felfüggesztés hibás, de találtak szerelőt, minket 
pedig fogad a megyei akim, azaz a polgármester. Három órát várakozunk egy irodában. 
Kihasználjuk a terep adta lehetőségeket, és a padlón elnyúlva kialusszuk magunkat. Végül 
szólítanak, az akim méltatja utunk jelentőségét, biztosít minket róla, hogy területén külön
leges bánásmódban lesz részünk, s bizonyítandó a szavait ebédelni küld bennünket. Az 
ebédet követően Yermek is megjelenik és otthonába vezet. Lenyergelünk és következik a 
nap fénypontja: a közfürdőbe megyünk. Az átvacogott éjszaka után nem is kívánhatnánk 
egyebet. Pedig tudják fokozni. Yermek felesége remek vacsorát készít, s a pár órás esze- 
getés közben felváltva dombráznak, énekelnek. Zsével hamar megkókadunk, és nagyon 
hálásak vagyunk, hogy hamar lefekhetünk.

Napi: 39.1 km 
Összesen: 74.1 km

2009. április 3.
Péntek, tizennegyedik nap

Mint gyermekek az erdőben, olyan jót aludtam a nemez takarón. Ennek örömére sikerül 
úgy megsérteni akaratlanul a tolmácsunkat, hogy kijelenti, hazamegy. A többiek, nem tud
ván mit rejt Pandora szelencéje, rábeszélik a maradásra. A pszichodráma után az autó javí
tására koncentrálunk. Alkatrészek miatt vissza kell utaznunk Almaatiba. Emelő, belsőgumi, 
pumpa, fékpofa, lengőkar, gömbcsukló. Leírni is sok. Itt az autóalkatrész plazában (hatalmas 
alapterületen, több emeleten, minden autóhoz minden, szó szerint.) Életemben először 
találkozom azzal a kifejezéssel, hogy ha valami orosz, az akkor tartós, és jó. A másik már
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Pipacsmező

ismerős: kínai. Azaz olcsó, de vigyél belőle eleve hetet, mert rövidesen cserélni kell. Kivéve, 
ha Ming-korabeli, ám az akkori autóalkatrész viszonylag ritka. Tehát mindenből oroszt 
veszünk. Ami picit drágább, picit nehezebb, de most már a miénk. Az autópláza után tol
mácsunk még beugrik egy nagyáruházba sampont, fogkrémet, stb venni, és annyi időt tölt 
a sorok között, hogy kezdek megőrülni. Kapcsolatunk javulására így esélyt sem látok, de 
igyekszem türtőztetni magamat. Elég későn érünk vissza Yermekhez. Már csak annyit látni, 
hogy pár alkatrészből rossz méretet hoztunk. Holnap vissza a városba.

2009. április 4.
Szombat, tizenötödik nap

Ma nem vállaltam az utazást. Gáborral délelőtt Üzünagasban ténykedtünk. Telefonunkkal 
összekötött laptoppal nem sikerül internetezni, ám megrökönyödésünkre találunk egy 
számítástechnikai boltot, legnagyobb megrökönyödésünkre négy különböző szépségű 
hölggyel. Van egy szőke, kerek arcú kék szemű balti típus. Egy alacsonyabb mosolygós barna, 
fehér bőrrel, teljesen európai, egy vékony, tejeskávé bőrű, szép nagy orral, fekete hajjal az 
indiai rasszból, és egy kis mandulaszemű, porcelán törékenységű, Ázsia szépe. Miután fel
ocsúdunk, előadjuk, mire lenne szükségünk. Bár nagyon segítőkészek a lányok, nem sikerül 
a telefonunkra letölteni a kívánt programot. Nagyon elkámpicsorodott képet vághatunk. 
Megengedik, hogy az ő gépeikről írjunk pár levelet. Miután felvettük a kapcsolatot a világ
gal, és hírt adtunk magunkról, nyeregbe pattanunk. Targapban várnak ránk. A táj mint 
tegnapelőtt. Serkenő zöld fű, felette a hatalmas égen fürge felhőket kerget a tavaszt ígérő 
szél. A dombtetőkre felkaptatva minden gond nélkül be tudjuk tájolni magunkat. Rengeteg 
földút szeli keresztül-kasul a terepet, jutalomlovagláson veszünk részt. Már csak nyolc-tíz 
kilométer van hátra esti szállásunkig, mikor ránk sötétedik, de aggodalomra semmi ok, látni 
a város fényeit. Ott már várnak ránk. Álló nap mindössze egy tanyát láttunk, és egy trakto
rossal találkoztunk, most, hogy a faluba értünk hirtelen harmincán sürögnek körülöttünk. 
Letesszük a lovakat és már asztalhoz is terelnek. Megérkeztünk. Erre inni kell. A Nissan ma 
kigyulladt. Erre is. Sikerült eloltani. Na még egy kupicával. És a kardán is tönkre ment. 
Megint töltenek. Kicsit nehezebb a széket megülni, mint a lovat.
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Kazak- Kirgiz határ
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Kis-Barszuki sivatag (Kazakul: Kishi Barsuki qumy)

Főleg, hogy többet töltünk rajta, mint nyeregben. Nem tudom, mikor fekhetünk le, 
de érezhetően későn.

Napi: 41.6 km 
Összesen: 115.6 km

2009. április 5.
vasárnap, tizenhatodik nap

A tegnapi tivornyának kézzel foghatatlan nyomai vannak. Zsének eltűnt három kovácsolt 
hegyű nyílvesszője, nekem az a zöld palesztin kendőm, ami megjárta Afganisztánt Czi- 
korával. Haragszunk magunkra, mert nem vigyáztunk a felszerelésünkre. Mától alkohol- 
tilalmat vezetünk be, nehogy tényleg meztelenül csücsüljünk két héten belül a pusztában. 
A mai etap közvetlenül a hegy lábánál vezet. A csúcsok havasak, és felőlük fúj a szél. Józa- 
nító hideg. Pár óra alatt letudjuk a távot az Aktereki bekötőútig, ahol a határcsárdában 
vár ránk a helyi akim. Harminc évével az ország legfiatalabb polgármestere. Lovakat jobb 
híján útjelzőtáblákhoz kötjük, és míg ők legelni próbálják a milliméteres füvet, mi is fala
tozunk. Másfél órás nassolás után beporoszkálunk a faluba. Állatokat bekötjük az akim 
kertjébe, és megtekintjük a falu nevezetességeit. Legelőször a sportkomplexumot. A kaza- 
kok imádják az olyan játékokat ahol egyszerre erősnek és taktikusnak is kell lenni, mint 
például a súlyemelés, birkózás, judo, ökölvívás. Testi felépítésük pedig adott is ezekhez a 
sportokhoz. Minket is megpróbálnak, Zsé legelőször pingpongozik a helyi bajnokkal. 
Annyi könnyítést kap, hogy a szablyáját leteheti. Majd fekvenyomunk, húzódzkodunk, 
korlátgyakorlatok következnek, végül a biliárd, és egy pohárka serital. Itt tartunk, mikor 
befutnak Pistiék az átalakított Nissannal. Kivetették belőle az első hajtást, nehogy olyan 
helyre merészkedjenek vele, ahonnan nem lehet kijönni. A Vacsoránk ló besparmak.

Csepin Péter
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■  CSÍKI ISTVÁN
(A Szent Korona Szabadegyetem hallgatója)

A „kettős honfoglalás” elmélete mai szemmel
(Egy nem tudományos dolgozat a 70 éves Bakay Kornél tiszteletére)

Jelen dolgozatom célja nem annyira az, hogy új megállapításokat tegyek László Gyula 
igen sok port kavart ún. „kettős honfoglalás”1 elmélete kapcsán (ehhez sajnos sem kellő 
felkészültséggel sem idővel nem rendelkezem még). Sokkal inkább az, hogy összefoglalva 
a neves régész erre vonatkozó gondolatait, összehasonlítsam ezeket az azóta e témában 
mások által publikált tanulmányokkal: kritikákkal, ellenvéleményekkel, cáfolatokkal vagy 
éppenséggel alátámasztásokkal, megerősítésekkel. Tehát nem egy teljesen új megközelítése 
lesz a témának, inkább egyfajta összegzésnek tekinthető, amelyben én is megvizsgálom 
ezeket az ellenvéleményeket vagy megerősítéseket.

ELŐZMÉNYEK

Annak a gondolata, hogy a magyarság a 10. század végi honfoglalásnál már régebb óta is 
jelen lehet a Kárpát-medencében, nem 20. századi felvetés. Elég, ha csak arra gondolunk, 
hogy középkori nemzeti krónikáink, történetíróink1 2 a magyarság hun eredetét vallották, 
s az Árpád-féle honfoglalást „a magyarok második bejövetelének” tartották. Ezen kívül 
meg kell még említeni, hogy külföldi forrásokban is van utalás a kettős honfoglalásra, így 
például az orosz őskrónika fekete és fehér magyarjainak különböző időpontokban való 
beköltözése is egybevág az elmélettel. Ez a kérdéskör aztán később a finnugor nyelvtudo
mány őstörténetben való előretörésével háttérbe szorult, de egyes kutatók időről időre 
felvetették: nem játszódhatott-e le a magyar honfoglalás több hullámban? Ezek közül a 
kutatók közül említenék meg párat, akiknek gondolatait maga László Gyula is elméletének 
egyfajta előzményének tekinti3 (az elmélet előzményeinek az összefoglalását azóta Bakay 
Kornél is igen részletesen elvégezte a háromkötetes őstörténeti munkájában4).

[1] Az idézőjel szükségességét itt az indokolja, hogy maga az elmélet megfogalmazója, László Gyula is így 
használja az erről szóló első tanulmányában. László Gyula: A „kettős honfoglalás”-ról. In: Archeológiái Érte
sítő. 97.évf. 1970.2. szám. 161-190., majd a pár évvel később megjelenő könyvének címében is. Uő. A „kettős 
honfoglalás”. Bp., 1978.
[2] Így például Anonymus, Kézai Simon, a Képes Krónika, etc.
[3] László Gyula: A „kettős honfoglalás”. H.n., 2004. 75-85.
[4] Bakay Kornél: A kettős honfoglalás elmélete. In: Uő.: Őstörténetünk régészeti forrásai II. H.n., 2004. 
213-215.
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A legelején kell szó essen Vámbéry Árminról, aki már a 19. század végén megírt mun
kájában5 azt állítja, hogy a magyar (ugor) nép kialakulása a hunok és avarok uralma alatt 
ment végbe és Pannóniába költözésük nem Árpád, hanem Attila idején történt. Azt is meg
fogalmazza, hogy a magyarok akár már Attila zászlói alatt is harcolhattak Pannóniában6.

Nagy Géza pedig alig több, mint egy évtizeddel később már nyíltan kimondja: „a 
magyar faj régebbi itt, mint a honfoglalás... ha előbb nem is, a VII. század utolsó negye
dében a magyar bevándorlás is megkezdődött”7. Tehát Nagy Géza több, mint 70 évvel 
László Gyula előtt megfogalmazza tulajdonképpen azt, hogy a magyarság már 670 táján 
bejöhetett a Kárpát-medencébe. Egyébként a kaukázusi bolgár birodalom felbomlásával 
hozza kapcsolatba a magyarok első megjelenését, hivatkozva Kuvrat népére, akiket unu- 
guroknak hívtak. Róluk azt írja: „lehettek az onogurok magyarok, s véleményem szerint 
azok is voltak”8. Később már tovább megy, s úgy fogalmaz, hogy „a régészeti leletek sze
rint az alánokkal érintkező magyar elem már az avar időszak alatt beköltözött Magyar- 
ország területére”9, tehát már az 568 után beköltözött törzsek között is lehettek magyarok. 
Ugyanebben a tanulmányában ő veti föl először támogató érvként azt, hogy a Képes Kró
nika szerint 677-ben volt a magyarok második bejövetele10 11.

Szintén ebben az évben a régészet is hallatta szavát e témakörben, méghozzá Hampel 
József munkáján11 keresztül. Szerinte „az avarság maradékai és a honfoglalók találkoztak, 
és egyes telepeken rövidebb-hosszabb ideig érintkeztek egymással”12 s az összekötő kapocs 
a két nép között éppen a nagyszentmiklósi kincs lehet: „úgy vezetnek feléje honfoglalóink 
ékszerei, mint ahogy idősebb rokonhoz egy közös stilisztikus család sarjai húzódnak”13.

Rhé Gyula régész nevéhez fűződik az a felismerés, hogy a frank megszállás csak a 
Dunántúl nyugati részeit érintette, s a szabadon maradt területeken az avarok tovább éltek, 
így megélték a honfoglalást is14.

A következő név, amit az előzmények között meg kell említeni (a szintén régész) Hor
váth Tiboré, aki az avar régészeti anyag vizsgálatakor az emlékanyag kaukázusi párhuza
maira figyelt föl. A Kaukázusban és a Kubán vidékén a VI-VII. században létezett egy 
régészeti kultúra, amely (a kerek fülű edényeivel és fémművességével) nagyon szoros 
hasonlóságot mutat az avaréval, s ezt csak törzsi csatlakozással lehet megmagyarázni. 
Ezek a törzsek pedig a magyarságból váltak ki, akik az V. század óta ezen a vidéken (a Kau
kázus és Kubán folyó környékén) éltek. Tehát az avarok a magyarok egy részét magukkal 
vitték Dél-Oroszországból, s ezek 568-ban Baján kagánnal együtt költöztek be a Kár
pát-medencébe15.

[5] Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. Ethnológiai tanulmány. Bp., 1882.
[6] Uo. 372-373.
[7] Nagy Géza: Magyarország története a népvándorlás korában. In: A magyar nemzet története. Szerk.: 
Marczali Henrik. Bp., 1895. CCXLVIII, CCCLII.
[8] Uő.: Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai útja. In: Archeológiái Értesítő 26. 1906. 405.
[9] Uő.: A honfoglalók. In: Ethnographia 18. 1907. 218.
[10] Uo. 326-329.
[11] Hampel József: Újabb tanulmányok a honfoglalás kor emlékeiről. Bp., 1907.
[12] Uo. 21.
[13] Uo.
[14] Rhé Gyula: Veszprém megyei avar emlékek. Veszprém, 1924.
[15] Horváth Tibor: Az üllői és kiskőrösi avar temető. In: Archeológia Hungarica. 19. 1935. 124.
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Ezt a nézetet vallotta Csallány Dezső is, annyival kiegészítve, hogy az avarok kár
pát-medencei jelenlétét helynevek is igazolják. Például: a (Bíborbanszületett Konstantin 
által leírt) vár-hun népnévből kialakult Várkony, valamint a Kér és az Obri16. Egy későbbi 
tanulmányában17 pedig már azt a következtetést vonja le, hogy két honfoglalásunk volt: 
az első 568-ban Baján kagán vezetésével, amikor zömében finnugor népesség jött be (de 
jöhettek velük kísérő török népességek is, akik aztán beolvadtak), a második pedig 896- 
ban, amikor főleg török és iráni népek érkeztek, akik aztán szintén beolvadtak. Ezek által 
egy új dinasztia lépett a Kárpát-medencében itt lakó népek (vagyis az avarok) élére.

Rajtuk kívül érdemes még megemlíteni Lipták Pál nevét, aki embertani leletekre és 
kutatásra támaszkodva fogalmazta meg, hogy több (elmélete szerint három) fázisban 
történt a magyar honfoglalás18.

Ezek voltak tehát azok az előzmények, amelyek László Gyulát is segítették azon az 
úton, hogy megfogalmazza később saját elméletét.

AZ ELMÉLET MEGSZÜLETÉSE UTÁNI „HISTORIOGRÁFIA”
A TÉMÁBAN

Mielőtt még belekezdenék a részletezésbe, rövid historiográfiai kitekintést kell végezni, 
hogy kik voltak azok, akik a László Gyula által felvetett „kettős honfoglalás” témájával 
foglalkoztak. Előre le kell szögeznem, hogy ezt a teljesség igénye nélkül teszem, jelen 
munka ugyanis nem egy tudományos dolgozat. Először azok nevét sorolom fel, akik nem 
értettek egyet László Gyulával e kérdésben, s a tudomány ma is jeles képviselőinek tartja 
őket a saját szakterületükön.

Ha a kritikáról beszélünk, akkor elsőként mindenképp Györffy György nagy tekinté
lyű történész nevét kell megemlítenünk. Ő volt az egyik első ellenzője a felvetésnek, de 
egyben ő indította el László Gyulát is ezen az úton, mikor 1959-ben először fogalmazta 
meg azt, hogy az ún. „griífes-indások” (akikről a későbbiekben még szó fog esni) tulaj
donképpen magyarok19. Györffy azonban ezt úgy vélte, hogy Árpád honfoglalásának 
idején, mint a honfoglaló magyarok finnugor népe költöztek be a „griífes-indások” a 
Kárpát-medencébe. A „kettős honfoglalás” elméletének elvetését egy 1973-as tanulmá
nyában foglalta össze20.

Egy másik nagy nevű középkorász, Kristó Gyula volt az, aki leghevesebben és leg
többet támadta az elméletet. Az a Kristó Gyula, aki 1982-től 1985-ig a szegedi József Attila 
Tudományegyetem rektora valamint 1980-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja

[16] Csallány Dezső: Népvándorlás-, honfoglaláskori bizánci régészeti kapcsolataink. In: Jósa András Mú- 
teum Kiadványai 5. Nyíregyháza, 1965. 9.
[17] Uő.: Az avar törzsszervezet. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 8-9.1965-1966. 30.
[18] Ezt a nézetét egy László Gyulának írt levelében fejtette ki. LÁSZLÓ Gyula: A „kettős honfoglalás”. H.n., 
2004. 81-82.
[19] Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az 
országig. Kurszán és Kurszán vára. Bp„ 1959.
[20] Uő.: A honfoglalásról újabb történeti kutatások tükrében. In: Valóság. 1973. 7. szám. 1-16.
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volt. Ő több szempontból is kritika tárgyává tette a „kettős honfoglalás”-t, így például 
etnikai21, valamint nyelvi-helynévi22 vonatkozásban is.

Ám nem csak történészek, hanem régészek is vitába szálltak László Gyula professzor
ral, így Fodor István is, aki a Gondolat kiadónál megjelent könyvében hat pontban szedi 
össze ellenvetéseit23.

Egy másik régész, aki ellenvéleményen volt, Bóna István egyetemi tanár és akadémi
kus. Ő főleg régészeti részletkérdések miatt24 nem értett egyet László Gyulával.

Ezen kívül meg kell említeni Erdélyi István régész nevét is, aki a magyar honfoglalásról 
írott művében25 egy külön fejezetet szentel a „kettős honfoglalás” elmélet cáfolásának, ám 
ebben (László Gyula szerint26) alig van saját kritikája, inkább másoktól idéz. Sőt, sokszor ezt 
is pontatlanul teszi. Erre hozza példaként, hogy Erdélyi a fentebb idézett művében az alábbia
kat írja: „röviddel ezelőtt a „kettős honfoglalás” hipotézisét és érvrendszerét alapos bírálat érte 
logikai oldalról”27, utalva Harsányi László munkájára28, amelyről azonban László Gyula azt 
mondja, hogy Harsányi nemhogy bírálja a módszerét, hanem elismeréssel szól róla.

S akkor jöjjön azok névsora (vagyis csak néhány közülük), akik részben elfogadták, 
átvették és néhány helyen továbbvitték az elméletet.

A klasszika-filológus és görög-római irodalommal és történelemmel foglalkozó Szá- 
deczky-Kardoss Samu a szegedi-iskola támadásaival szemben védi meg László Gyulát egy 
írásban is megjelent rövid előadásvázlatában29.

Már 1981-ben megjelent Tomka Péter tollából az a tanulmány30, amely az avarság 
fennmaradásával, esetleges továbbélésével foglalkozik, s ennek kapcsán a „kettős hon
foglalást” alátámasztó megállapításokat tesz.

Engel Pál, aki a késő középkori magyar történelem jeles szakértője volt, egyfajta 
„rokon” elméletet fogalmaz meg31, ő csak a székelyeket azonosította a késő-avarokkal.

Makkay János32 őskoros régész szerint is bejöhettek az avarokkal finnugor nyelvű magya
rok a Kárpát-medencébe (méghozzá a VI. században), ám Árpád népe török nyelvű volt.

[21] Kristó Gyula: Nyelv és etnikum. (A „kettős honfoglalás” elméleti alapjaihoz). In: Szegedi Bölcsészmű
hely ’82. Szerk.: Róna-Tas András. Szeged, 1982.177-190., valamint U. ő . : A „kettős honfoglalás” elméleté
ről. In: História. 1983. 1. szám. 26-27.
[22] Uő.: A Kárpát-medence X. századi helyneveiről. In: Magyar Nyelv. 93. 1997. 129-135.
[23] Fodor István: A magyarok és a helyi népesség. A „kettős honfoglalás”. In: U. ő.: Verecke híres útján... 
Bp., 1980. 237-240.
[24] Bóna István: A késő avar korszak. In: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. 
Főszerk.: Székely György. Szerk.: Bartha Antal. Magyarország története tíz kötetben 1/1. Bp., 1984. 327-329.
[25] Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Bp., 1986.131-137.
[26] László Gyula: A „kettős honfoglalás”. Igen és nem. In: Uő.: Múltunkról utódainknak I. 496. László 
Gyula saját bevallása szerint várta Erdélyi Istvántól a komoly bírálatot, ám ehelyett ez a cáfolat egyszerűen 
csak „rágalom” volt, s Erdélyi politikai okokkal kívánta megmagyarázni az elmélet megszületését. Uo. 494.
[27] Erdélyi István: im.
[28] Harsányi László: Tudományos vita és érvelés. Bp., 1985.
[29] Szádeczky-Kardoss Samu: A kettős honfoglalás kérdéséhez. (Rövid előadásvázlat). In: Az Ókortudo
mányi Társaság Szegedi Csoportjának előadásaiból I. Szeged. 1971.
[30] Tomka Péter: Hová tűntek az avarok? In: História. 1981. 1. szám. 3-5.
[31] Engel Pál: Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. (Magyarok Európában I.). Bp., 1990.
[32] Makkay János: A magyarság keltezése. Szeged, 1994.
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Fodor István ellenérveivel Götz László történész az 1994-ben írott munkájában33 száll 
szembe.

Több történeti forrást is felhoz Olajos Teréz László Gyula elméletének alátámasztá
sához, ám azt mondja, hogy a kérdés még nem lezárt, még hiányzik a „perdöntő bizonyí
ték” a „kettős honfoglalás” igazolásához34.

Miután valamennyire ismertettem az előzményeket és az azóta megjelent szakirodal
mak egy részét is vázoltam, rátérek magára a „kettős honfoglalás” László Gyula által 
képviselt elméletére és arra, hogy a felsorolt kutatók hol láttak benne hibákat, vagy éppen 
mi az, amiben ők már továbbléptek.

A „KETTŐS HONFOGLALÁS”

László Gyulának a munkáját a témában (saját bevallása szerint) az indította el, hogy a 
honfoglalás korára vonatkozó történelmi és régészeti források egyeztetése egyre nehe
zebbé vált az ellentmondások miatt, ugyanis az írott és régészeti források alapján Árpád 
magyarjai török népként jelennek meg, ezzel szemben a nyelvtudomány a magyarságot 
finnugor népként tartja számon.

A korszak történeti időrendjének hivatalos álláspontja szerint Attila halála után ger
mán népek uralkodnak a Kárpát-medencében, aztán őket követik az avarok és végül Nagy 
Károly frank csapatai (valamint keleten a bolgárok) megdöntik az avar birodalmat és 
megkezdődik a szláv benépesülés. Ezeket az eseményeket követte volna aztán a 10. század 
végén a magyar honfoglalás. Ezzel szemben a régészeti leletek által összerakott időrend 
(László Gyula szerint) az alábbi:

1. Növényi jelképek kora, 568-tól (az ún. „akantuszos” stílus)
2. Állati jelképek kora, 670-től (az ún. „griffes-indás” stílus)
3. Növényi jelképek kora, Árpád népének bejövetelétől (az ún. „palmettás” motívum)
4. Állati jelképek kora, korai Árpád-kortól35
Összevetve a kettőt: azt már korábban lehetett tudni, hogy az első csoport az avarok

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

1. Avar honfoglalók (568).

[33] Götz László: Keleten kél a nap. Kultúránk a történelmi ősidőkből. Bp„ 1994.
[34] Olajos Teréz: A magyar „kettős honfoglalás” teóriájáról. In: A honfoglalás 1000 éve és a Vajdaság. (Egy 
tudományos tanácskozás anyaga). Szerk.: Bordás Győző. Újvidék, 1997. 65-74.
[35] László Gyula im. 2004. 22-23.
[36] Alföldi András: Untergang dér Römerherrschaft in Pannonién, II. Leipzig, 1925.
[37] Kristó Gyula: A „kettős honfoglalás” elméletéről. In: História. 1983.1. szám. 26-28.; ERDÉLYI István: im.
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2. Az első csoport tovább él, de hozzájön a „griffes-indások” népe (670).
3. Megszűnik a közös temetkezés és megjelennek a tisztán „griffes-indás” temetők.38
Összegezve tehát 670-ben egy új nép jelenik meg a Kárpát-medencében, amely sűrűn

kitölti a településre alkalmas területeket, s amelyről látszólag nem tudnak semmit az írott 
források39.

Ezen a ponton kell megemlítenem Bóna István ellenvetését, miszerint a „griffes-in- 
dások” megjelenése az avar birodalomban (a régészeti leletek tanúsága szerint) egy ember
öltővel 670 után kezd kibontakozni. Ezt véleménye szerint tipográfiai és sztratigráfiai 
adatok igazolják. Tehát a griffes-indás kultúra 8. és nem 7. századi.40 Itt azonban Bóna 
István ellentmondásba kerül magával is, ugyanis korábban azt írta, hogy a 670 táján (régé- 
szetileg is kimutathatóan) valóban új népként megjelenő középavar ún. „lemezes” csoport 
egyfajta előzményeként fogható fel a „griffes-indás” avar kultúrának. De nem csak a stí
lusban mutatható ki ez az előzmény, hiszen a középavar korban nyitott köznépi temetőket 
gyakran folytatták a késő avar korban41. így szerintünk joggal feltételezhető, hogy a közép
avar és későavar nép egy és ugyanaz.

Egy másik furcsaság, amely László Gyulát ebbe az irányba terelte az volt, hogy kró
nikáinkban egy szó sem esik az avarokról, tehát itt is ellentmondás figyelhető meg. Ezt 
részben feloldja Domanovszky Sándor azon megfigyelése, hogy egyrészt a krónikák hun 
története jórészt az avar történelemmel azonos42 (tehát az avarokat mint hunokat mutat
ják be), másrészt a krónikáink az avarokról mint ungurokról írnak (azaz onogurokról).

László Gyula könyvében azt is elárulja, hogy igazából sok segítséget nyújtott neki 
Györffy György az által, hogy először megfogalmazta: a „griffes-indás” kultúra magyar 
népességet takar. Ő azonban úgy vélte, hogy Árpád népével együtt érkezett ez a csoport a 
Kárpát-medencébe. Ezt László Gyula régészeti időrendi okok miatt nem tartja elfogadha
tónak, ugyanis szerinte a „griffes-indás”-ok jelenlétét itt két dátum közé lehet tenni: 670-800.

A „kettős honfoglalás” elméletének magját azok a térképvázlatok adják, amelyeket 
László Gyula már az 1950-es évek elején elkészített. Ezeknek pedig az alapját három 
gyűjtőmunka, három igen nagyszabású térkép adja:

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

[38] László Gyula im. 2004. 26.1
[39] Ez a hallgatás azonban a szerző szerint csak látszólagos és fel is hoz pár példát ennek bebizonyítására 
pl.: az orosz őskrónika (Nestor krónika) a fehér ugorokat az avarok korában említi, míg a fekete ugorokat 
Oleg korában; Kovrat egyik fia népével (az onogurokkal) együtt Pannóniában telepedik le Hitvalló Theopha- 
nes szerint (éppen 670 táján); egy 860-ban született oklevélben az avar határhegységet Ungarorium marchá- 
nak (azaz magyar hegynek) nevezik (a honfoglalás előtt 40-50 évvel). Uo. 30-32. Erre a 860-ban keletkezett 
oklevélre még Olajos Teréz hívta föl a figyelmet.
[40] Bóna István: im. 134.
[41] Uo. 133.
[42] Domanovszky Sándor: Kézai Simon mester krónikája. Bp., 1906.
[43] Dezső Csallány: Archáologische Denkmáler dér Awarenzeit in Mitteleuropa. Bp., 1956.
[44] Fehér Géza-Éri Kinga-Kralovánszky Alán: A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás és kora Ár
pád-kori sírleletei. Leletkataszter. Szerk.: SZŐKE Béla. Bp., 1962.
[45] Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században. In: Emlékkönyv Szent István halálának kilencszá
zadik évfordulóján. III. Bp., 1938. 472-473.
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Utóbbiról a szegedi-iskola (először Kristó Gyula és munkatársai, majd később Róna-Tas 
András is) az 1970-es évek elején azt próbálta bebizonyítani, hogy már elavult, s helyette 
megpróbálták más módszerekkel felvázolni a korai településtörténetünket (népneveinket, 
törzsneveinket, krónikáink nem keresztény neveit, valamint nemzetségneveinket vitték fel 
térképre, ezzel próbálva meghatározni a honfoglalás-kori települések kiterjedését).

Először az tűnt fel a László Gyulának, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Kárpát-me
dence közepét tömören kitöltő avarságnak nem maradt nyelvi emléke (míg a jóval kisebb 
szlávságnak igen). Ezt sokáig az avarok elszlávosodásával magyarázták. így például 
Györffy is úgy tartotta, hogy mivel a 9. század elejétől a forrásokban az avaroknak egyre 
kevesebb szerepük jutott, ez azt jelentheti, hogy elszlávosodtak. Ám szlávok jelenlétéről 
csak a Kárpát-medence nyugati részéről van adatunk. Vagyis (teszi föl a kérdést László 
Gyula) ahol az írások nem említenek szlávokat (például az Alföldön), ott hogyan szlávo- 
sodhatott volna el a népesség?

Négy térképen állította össze a megfigyeléseit, az alábbiak szerint:

1. térkép:
a XI. század (végi) magyar és szláv településeket (alapjául a Kniezsa-féle térkép szolág) 
veti össze a kései-avar lelőhelyekkel. Ennek eredménye: a késő-avar lelőhelyek nagy részé
nek színmagyar, kisebb részének vegyes (magyar-szláv) és elhanyagolható részének szláv 
helynevei vannak. Vagyis a késő-avarok elszlávosodásáról nem lehet beszélni. Itt Kristó 
Gyula kritikája az, hogy a l l .  század végi magyar helynevekből nem lehet visszakövet
keztetni a 10. századi településnevekre. Erre csak két irányból van lehetőség: a 9. század
ból és a 11. század elejéről. Előbbiről (ahonnan frank-bajor oklevelek maradtak ránk) 
Kristó maga is elismeri, hogy nagyon bizonytalan az értelmezése a 9. századi Dunántúlra 
vonatkozó frank-bajor, illetve szláv településneveknek. Valamint azt is, hogy igen kevés 
az adatunk erre vonatkozóan, de egy bizonyos: nincs köztük finnugor eredetű, tehát

/. Magfarok és szlávok a XI. században és a „kései-avar” nép lelőhelyei. 1955-ös állapot (lásd még az 5. képei)
1. térkép
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2. A „kései-avarok” év a  honfoglalók szállásUnüle.le.i év a korai királyi birtokok

2. térkép

magyar nyelvből levezethető helynév46. Bakay Kornél mutatta ki azt47, hogy az említett a 
frank-bajor oklevelekben szereplő helynevek tipográfiai meghatározása nagyon bizony
talan, sőt egyre valószínűbb, hogy nem a Balaton vidékéről, hanem Kőszeg-hegység kör
nyezetéről vannak a helynévbejegyzések48.

2. térkép:
a kései-avarok és a honfoglalók szállásterületeinek összehasonlítása. Ennek eredménye
képp arra jutott, hogy ezeknek a települései kikerülik egymást (ezt az állítását Fodor 
István megkérdőjelezi49), tehát a kései-avarok nagy tömegei még itt kellett éljenek a hon
foglaláskor. Ezzel szemben Fodor és Bóna István véleménye50 szerint nem igazolható, 
hogy a „griffes-indások” nagy tömegben megélték volna a 896-os honfoglalást. Velük 
szemben Engel Pál volt az, aki ezt nagyon is elfogadhatónak tartotta, sőt azt is feltételezi, 
hogy ezek az itt maradt avarok igazából magyarok voltak. Úgy gondolta, hogy mivel a 
magyar törzsek 700 körül eljutottak a Kárpátok keleti részéig, ekkor egy magyar néptö
redék bevándorolhatott a Kárpát-medencébe (s ezek lennének a székelyek). László Gyula 
szerint érdekes, hogy a késő avarok szállásterületei, temetőcsoportjai is magyar helyne-

[46] Kristó Gyula: A Kárpát-medence X. századi helyneveiről. In: Magyar Nyelv 93. 1997. 130-131. Ezzel 
Kristó Gyula nem mondd ki semmit, mivel őstörténetünk kizárólagos finnugor eredeztetésével sok minden 
nem magyarázható meg.
[47] Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai II. H.n. 2004. 216.
[48] Bakay Kornél: Castrum Kwszug. A kőszegi felsővár és a milléniumi kilátó. Kőszeg, 1996. 9-10.
[49] Fodor István: Verecke híres útján... Bp„ 1980. 238.
[50] Uo. és Bóna István: im. 328.
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vűek a XI. században. Ezt összevetve az első térképpel azt az eredményt kapjuk, hogy 
azokat a magyar helyneveket, melyek a „griffes-indások” gócpontjaiban vannak, nem 
adhatták Árpád magyarjai, mert ők kikerülték a késő-avar területeket a letelepedésükkor.

Tehát az első két térképnél az a legfontosabb, hogy a „griffes-indás” lelőhelyek és a 
magyar nyelvhatár úgymond fedik egymást. Ezt Kristó Gyula azért nem tartja elfogadható 
érvnek, mert a Kniezsa-féle térkép a l l .  század végi etnikai állapotokat mutatja, amikor 
is a magyarság már hosszabb ideje itt élt a Kárpát-medencében, akiktől aztán a terület 
helynévanyaga származhat. így szerinte nem szabad a késő avar népesség és a 895-ös 
honfoglalók egymást kiegészítő temetőit a l l .  század végi magyar nyelvhatárral össze
vetni, mert a dátumok között figyelmen kívül hagy az elmélet 200 évet.51

3. és 4. térkép:
következtetései már nem ilyen jelentősek. Ezekben a törzsneveink és a korai királyi bir
tokok kapcsolatát, illetve törzseink szállásterületét és a „griffes-indás” temetők kapcsola
tát mutatja be (bár ezen térképek következtetéseiről maga a szerző is elismeri, hogy nem 
túl meggyőzőek).

Az elméletnek még egy érdekes és fontos része, hogy László Gyula nem csak régészeti, 
embertani illetve helynévi bizonyítékokat próbál felhozni az alátámasztásához, hanem 
szellemtörténeti-kulturális adalékokat is nyújt. így például beszél a „kései-avarok” mito-

3. Törzsneueink, vára ink  és a  korai királyi tártokok

3. térkép

[51] Kristó Gyula: Nyelv és etnikum. (A „kettős honfoglalás” elméleti alapjaihoz). In: Szegedi Bölcsészmű
hely ’82. Szerk.: Róna-Tas András. Szeged, 1982. 180.
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4. térkép

lógiájáról és megpróbálja kimutatni a párhuzamokat a magyar néphittel is. Ezen belül szó 
esik az „égig érő fa” meséjéről, a csodaszarvas mondáról, de a kereszténységhez köthet.

Szent László-legendáról is52. Bakay Kornél is nagyon fontosnak tartja a jelkép és díszít
ményvilág vizsgálatát, s hozzáteszi: ma már bebizonyosodott, „hogy az avar jelképvilág 
eredete elsősorban elő-, közép-ázsiai gyökerű”53. Ez azért fontos kérdés, mert Bakay Kor
nél az avarság továbbélését tényként kezeli, s azt is mondja, hogy a Kárpát-medencében 
magyarul beszélő népek éltek már évszázadokkal az Árpád-féle honfoglalás előtt is. Van 
azonban egy igen jelentős különbség a két nézet között: László Gyula tanítványa szerint 
magyar nyelvű népesség nem csak a VII. század végétől jött be a Kárpát-medencébe 
(hanem már jóval korábban), s főleg nem az ún. lomovatovói-kultúra területéről (amely
nek népességét egyes kutatók ősvogulnak tartanak).

Ezzel végszónak én is megfogalmazom, hogy László Gyula elmélete mérföldkőnek 
számított a magyar őstörténet kutatásban, ám azóta ennek vizsgálata tovább folytatódott, 
s mára már egyre valószínűbb, hogy a magyarság esetében nem csak „kettős honfogla- 
lás”-ról lehet beszélni. Ez az irányvonal többek között Bakay Kornélnak is köszönhető, 
aki ma már vallja a szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot, így gondolva tovább egykori 
tanára elméletét, új útmutatást adva a jövő kutató generációjának.

Csíki István

[52] Utóbbival kapcsolatban külön monográfiát is írt. László Gyula: A Szent László-legenda középkori fal
képei. Bp., 1993.
[53] Bakay Kornél: im. 219.
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■  GÁL PÉTER JÓZSEF

Isten szemszögéből
Népünk történelemszemléletére vonatkozó gondolatok

A néphagyományban elmélyülő értelmiségi emberben olykor felmerül a kétség: értelme
zései megállják-e helyüket vagy sem? A néphagyomány őrzői, éltetői, a nép tagjai ugyanis 
nem foglalkoznak a tudott vagy cselekedett jelenségek mélyreható elemzésével, hanem 
hiszik és élik. Ily módon nem igazolják vissza, hogy igaz következtetésekre jutott-e a 
kutató, vagy csak belemagyarázott őkelme valamit, amely pusztán spekuláció. Marad tehát 
kétségoszlatónak számára az alázat gyakorlása és a Jóisten segítségül hívása. E kettőre 
törekszem én is, mert magyar létezésünk szempontjából fontos kérdésekre próbálok a 
magam gyarló módján válaszokat keresni:

FELÜLRŐL LÁTJA-E, ÉRZÉKELI-E NÉPÜNK A MÚLTJÁT?
A MÚLT ALATTA, ŐBENNE VAN-E TEHÁT, VAGY MÖGÖTTE

ÉS KÍVÜLE?

Ha saját világáról vall népünk, előszeretettel láttatja fának. Keresztény világunkról a leg
szebb hitvallások egyike e búcsúszentlászlói imádság:

„Ég szülte Földet, /  Föld szülte fát, /  Fa szülte ágát, /  Ága szülte bimbaját, /  Bimbaja 
szülte virágját, /  Virágja szülte Szent Annát, /  Szent Anna szülte Máriát, /  Mária szülte 
Krisztus urunkat, /  A világ megváltóját.”1

De ideillő a klézsei csángó monda Szent László királyunk fájáról, történelmünknek 
ez a nagyon kerek és pontos kifejezése:

„... Azt mondják, azt még Szent László király ültette vót. De az ulyan fa, annak emlékére 
ültette, mikor kiverte az idegenyeket az országbúi. De mikor még jöttek a tatárok, akkor még 
elfogott száradni. Mikor még azt is kihajtotta, még kizöldült. Ha jöttek a törökök, akkor még 
kiszáradt. Mikor kihajtotta a törököt az országból, akkor még kizöldült. Mikor a németeket 
verte ki Rákóczi, akkor szépen kizöldült, és aztán után, mikor Rákóczinak leverték a kato
náit, akkor kiszáradt. Mikor negyvennyócba Kossuth katonái jöttek, akkor még kizöldült, 
de aztán még kiszáradt, és úgy maradott szárazon mind máig, és ki tudja, kifog-e zöldülni 
vaj eccer?”1 1 2

[1] Erdélyi Zsuzsanna, 1976/182.
[2] Bosnyák Sándor, é.n./119.
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Támadhat iszonyú vihar a fára, megsérülhet miatta, ágaiból is letörhet valamennyi, 
még törzse is meghasadhat, de ezeket túléli! Zord tél idején is él a korona a rügyeiben. 
Csak akkor pusztul el a fa, ha gyökerestül tépik ki, vagy ha gyökérzetét végzetesen meg
sértik. így van világfánk esetében is. Szinte mindig él a remény, hogy kizöldüljön!

Ha világunk fa, nyilvánvaló, hogy mi, éppen élők vagyunk e fa zöldellő, fénnyel 
„működő” alkotói, s minden más megfásodott alkotója -  gyökérzet, törzs, ágak, gallyak 
-, a mi eleink és a mi múltunk. A múlt tehát nem független tőlünk, szerves kapcsolat
ban állunk vele. A múltunk is mi vagyunk. Amint a fa megfásodott alkotói segítik a 
zöldellő, virágzó és termést hozó szerveit, múltunk is úgy segíti, tartja és táplálja a mi 
jelenvalóságunkat. Történelmünk ismerete és vállalása nélkül is lehet persze az egyén 
független és szabad, de ez csak a fáról leszakadtak függetlensége és szabadsága. Nem 
sokat ér!

Leszögezhetjük, népünk úgy viszonyul múltja történéseihez, amiképp a lombkorona 
viszonyul önnön fájához. Belőle él, ez teszi lehetővé, hogy az égi fényt megkösse, és létét 
fenntartsa, gazdagítsa. A történelem tehát egyszerre a lombkorona alatt és őbenne van, 
úgy rétegeződik, mint az évgyűrűk. Mindegyik működik és hat, bármelyik jelenvaló. Akár 
beljebbi, akár kijjebbi. Figyeljük meg Pora Péter gyimesfelsőloki bácsi elbeszélését! Meg
jelenik benne Szent László, Horthy Miklós, Hunyadi János, Mátyás király, Atilla és Szent 
István. Nem úgy, hogy mindegyikőjüket elhelyezi tudományosan a vonalas időben, hanem 
úgy, amint a fatörzsben az évgyűrűk szállítják az éltető vizet és tápanyagot a koronába: a 
beljebbi (korábbi) ugyanúgy jelenvaló, mint a kijjebb lévő (későbbi):

„Há itt Szent Lászlónak vót a kápolnája a régi üdőbe, akkor. Itt vót az ország útja essze- 
köttetése, minden. Jött ki (Szent László) Pogánhavasról, Szépvizről. És itt, mikor mentek a 
búcsúra, jöttek a Tatros menti magyarok, akik elmenekültek. Itt összpontosultak, úgy men
tek Csíksomlyóra. Itt megpihentek, amikor mentek es, s amikor jöttek es, mer nagyocska 
kápolna vót, de tönkretették (valakik).

Aztán még tovább, Pogánhavason ki, vótam olyan tizenötéves, bévótunk a szentpéteri 
vásárra Szépvizre, s édesanyámnak az anyja, nannyám, (mikor) jöttünk Szépvizről, azt 
mondta: -  Gyertek, fiaim, ide ne! Valamit mutatok. -  Ott Szent László jött a lovával, még 
akkor a kő lágy volt. A kőbe látszott, hogy úgy a lova elsikozott. Vizelt a lova, s úgy a követ 
elmosta. A kő még azután erősödött meg.

Szent László, ő egy finom ember volt. Ő volt a vezér. Egy szent ember volt! Ő vitte a 
csapatokat, harcolt az ellenségvel. Mikor mentek Oroszhegynek neki, ott egy kősziklának, 
békerítették. Úgy meg volt a hadseregje szomjazva, szomjukkal már nem bírtak se az állatok, 
se ő. Akkor letérdelt, imádkozott. A kardját felhúzta, s keresztet húzott a kősziklára, s víz 
fakadóit. Ma már sokan járnak oda. Ott van egy kápolna, mosakodnak s megjavulnak. 
Oroszhegyen, ott a kösségtől ki, egy búcsút tartanak. Akkor még es ott ment tovább egy 
kicsint, az ellenség érte be. A (hely) nevét nem tudom. Egy ilyen nagy hegy kétfelé nyílt. 
Mikor ő átment, az ellenség érte el. Kétfelé nyílt a hegy, s az ellenség oda mind béhullott. S 
a hegy úgy esszecsukódott, de olyan tíz méterre le, most es látszik, hogy kétfelé esett volt ott. 
Bénőtte a borsikabojt, minden. Ó, sokat létezett ki, ezeken a hegyeken, mindenütt. De olyan 
este volt, Szépvizre ment bé, lóháton, s megeresztette a féket, s azt mondta: -  Igyál, lovam, 
ebbül a szép vízből! -  S úgy aztán Szépviz lett belőle, arról nevezték! Ó, Szent László egy 
finom ember volt!
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-  Kik ellen harcolt? -  A török volt akkor a legjobban, a törökkel harcolt, el Budapesttől, 
mindenhol.

-  Milyen színű volt Szent László lova? -  Szent Lászlónak fehér, finom fehér lova volt! Mint 
az öreg Horthy Miklósnak is fehér lova volt. Mert Mikor Erdélyt kétfelé vágták, Horthy Miklós, 
ő elkésérte a Tiszáig fehér lóháton a hadseregjit, s aztán onnan elbúcsúzott, aztán a (katonák) 
jöttek tovább. Én Csíkszeredában, mer akkor 39-be tényleges katona voltam, megtörtént a 
bécsi döntés, Erdélyt kétfelé vágták, s akkor én -  tizennyolc hónapot voltunk a románval kato
nák -, s itt a magyarok béjöttek, két hónapi átképzést kellett tegyünk. Én az öreg Horthy Mik
lóst láttam. Egyszer egyenruhában, de itt a vitézségtől nem látszott a mellyel Egyszer civilbe. 
De egy finom magyar ember volt! Most es elnezem az újságba, egy finom magyar ember volt! 
Egyet magyarázott nekünk, prédikált mondom, de finom, jó, kemény, finom ember volt! Libe
rális párti volt. Aztán ugye még a régi öregek beszéték, hogy mire van a déli harangszó? Mikor 
Hunyadi János Fehérnándor várán legyőzte az ellenséget, azt mondták, a déli harangszót a 
tiszteletjire (rendelték)/ Hunyadi János, ő Gyulafej érváron van eltemetve a nagy kalastorom- 
ban, s osztánjött Mátyás király! Az őfia volt. Ő, még ő volt egy finom vezér! Kiment a falura, 
hogy hát, hogy bánnak a néppel, mit csinálnak? Megfogadták szántani. Elszegődött, s fogta az 
ekét, s vezették az állatokat, s azt mondta, hogy Magyarországon azé a kormány, aki délkor 
vasasztalról eszik. Hát nem is tudtak semmit, (hogy ő ki). Délre hozták az ételt, s akkor kiál
tott, s az ekét felfordította, s arról ett. Akkor jöttek rá, akkor (kérték), hogy még maradjon. 
Nem maradt tovább. Fizetést se vett el semmit, akkor tudták meg, hogy ő kicsoda! S aztán 
Ferenc Jóska volt még utolja felé, de neki még egy fia van, él, mert eljárt osztán a demokráci
ába, megnezte ő es, az apja sokat használta, a koronát.

-  Mi tetszik tudni Atilláról? -  Atilláról a legfontosabbat, azt, hogy őt, ha meg ne tudták 
volna gyilkolni, Magyarország soha nem csonkult volna meg, ő olyan vezér volt! S azért 
haragudtak a nagy államoknak a vezérei reá. S akkor egy olyan teremben hált, hogy csak 
egy ajtó volt, kemény ajtó, s de hát őrök őrzötték. Ő nem gondolt arra. Akkor az őrök altató 
cigarettát (kaptak), nem akkor, mikor szolgálatba voltak, azt már addig bérendezték vót, 
azt megszippantották, az volt az egész. Az ajtót reátörték, s Atilla még akkor sem ebredett 
meg. Keresztülszúrták az ágyba. Akkor Magyarország aztán megsemmisült, mer az erős 
vezér, aki igyenesen állott, meg volt halva. S akkor szabdalták föl, akkor vették el aztán 
Erdélyt. A 14-i háborúba. Erdélyt, s ahol laknak a csehek, ott, azt maga tudja. Szerbia es, 
ott a kikötőt, a magyarít es ők használják, a fimmi kikötőt. Akkor szabdalták fel, akkor 
semmisítették meg. Most es azt mondják, könyvek vannak arról, aki tudja, olvassa, hogy ha 
őt meg nem tudták volna gyilkolni, Magyarország soha meg nem csonkult volna. Egy olyan 
erős állam lett volna, azt mondja, őt csökkenteni nem tudták volna. Mer ők Isten hirivel 
működtek. Szent István úgy beléjük verte volt, hogy ők abból nem akartak kitérni.

Szent Istvánt, őt már vitte a gond, meg volt öregedve erősen, úgy mondták. Vót egy fia, 
úgy hitták, Szent Imre herceg. Fiatalon meghalt. Mer annak akarta hagyni (a trónt). Akkor 
Szent István bement a nagy kalastoromba, a templomba Budapesten. Letérdelt Mária szobra 
elejébe és imádkozott. Leöltözött. Ruháját, kardját, mindent lerakta, s azt mondta: -  Átadom 
a magyarokat neked, mer egy fiam volt, elvetted őt tőlem, én megöregedtem.- Mindent 
átadott. És hamar időn belül meg is halt Szent István király. S osztán akkor ugye csonkult 
a világ, ugye, aztán a koronáját múzeumba tették, mindenüvé tették. Na, meg Ferenc Jóska 
használta a koronát. ... Szent István király kapta. Mer azt Rómából adták a talányoktól,
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onnét. Másnak akarták adni, de azt mondták, Magyarországról egy olyan vezér van, annak 
kell odadni! Meg es kapta vót a kardot, az aranykardot esP

Még foglalkozunk az előbbi elbeszéléssel, de most tekintsünk újból a klézsei Szent 
László-fára! Magától értetődő, hogy amikor hőseink vezérsége és küzdelme által világunk 
állapota megjavul, a fa kihajt. Népünk, nemzetünk gyarapodni kezd és termést hozni. 
Vegyük észre: amint a természeti fában mocorog a tél által lefojtott élet, bontakozni kezd az 
újra erősödő fény által, ugyanúgy segítik világfánk kikeletjét a mitikus hősök. Ők űzik el 
Isten nevében a sötétség, a szétesett, minőségeit vesztett világ képviselőit, hogy az élet újra 
legyőzze a halált. Mert minta, látszólag a tapasztalatható világban zajlott le az elregélt újjá- 
teremtés, de valójában az emberek benső világát érinti. A világ is úgy pogányul el, hogy 
először a szív döntései betegítik meg a lelket, aztán ez vetül ki a külső világra, az emberi 
kapcsolatokra. A mintául szolgáló mitikus történetnek persze egyszer éppen egy tér-időben 
lezajlott esemény volt magja, amikor egy történelmi személynek egész népére ható hősi 
helytállása következett be. Éppen ez az oka annak, hogy a történelmi nagyság -  mitikus hős 
nyomait (lábnyoma, üléshelye, lovának patanyomai, forrásai, várai, stb.) népe megtalálja és 
számon tartja. Ezzel is hitvallást tesznek az utódok: a mi világunk a hős világa!

Szent László csángó pogányűző küzdelme, -  ahogy ők mondják -, „verekedése” a terem
tett világ csúcsát jelző hegyről, a Pogány-havasról indul ki. Innét űzi a pogányokat a határon 
túlra, az ő saját világukba. Mindeközben minőséggé válnak a táj alkotói, nevet kapnak a 
megnevezetlenek, ezáltal keresztelőjük lesz Szent László király. „Verekedése” után a király 
visszatér otthonába, és táltosa szavára, a Lélek szavára belül, a lelkében folytatja győzelmi 
sorozatát. Jutalma a földi öröm, a húshagyati vigasság. A húshagyat így kezdet is, de vég is. 
Evilági öröm ugyanis befordul a lélek benső világába, hogy húsvétkor aztán a benső, meny- 
nyei öröm fordulhasson ki a földi világba. A feltámadás és megváltottság mindent betöltő 
fenséges öröme! Fényben fürdik, megújult az egész világ! Szent László ezért űzte el a tatárt! 
Világfánk eme kizöldellését, tavaszi élettanát közlik az alábbi mondák:

„Szent László csatába indult, a török üldözésekor rózsafűzérrel indult a harcba, felkötte 
a kardjára, s úgy indult el.”3 4

„Szent László a pogányságot üldözte, de semmilyen formában nem tudta kihajtani. 
Semmi sem tudta megindítani. Akkor esszegyütött ilyen apró állatokat, ilyen báránt, borjut, 
mindenfélét. S akkor indította meg. Akkor mikor azok úgy bőgni kezdtek, azt mondta: -  Na 
innét indulni kell, me így többet élni nem lehet.”5

„Ő hajtotta a pogányságot, s a kő lágy volt. Egy nagy kőbe rálépett a lova s megsikozott. 
Úgy megsikozott, hogy majdnem elesett. Azt mondta: -  Én Uram-teremtőm, ha kő, legyen 
kő! -  Akkor erősödött meg a kő.”6

„De az ilyen egyenes talajok akkor vízbe vótak. Ilyen pessedékek vótak. Akkor rácsapott a 
vesszejivel, (mert) a lova erőst süllyedt benne, nem tudott menni. S azt mondta: -  Én Uram-Te- 
remtőm, ahol föld, legyen föld! S ahol víz, legyen víz! Akkor válott ki a víz a földiül.”7

[3] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Pora Péter (*1917), 1996. pünkösd, Gyimesfelsőlok, Széphavas.
[4] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Virág Mihályné (*1935), 1992. pünkösd, Gyimesközéplok, Tarhavaspataka.
[5] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Bodor Róza Erős (*1917), 1990. júl., 1991. jún., Gyimesfelsőlok, Ugrapataka.
[6] Lásd: 5.
[7] Lásd: 5.
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„Verekedett, üldözte Szent László a pogányokat, s így a pásztorok a hegyekről csatlakoz
tak utána. Szent László lovagolt, s akkor volt még a parasztoknak is lövik, s ott a pásztorok
nak, s ültek azok is lóhátra, s mentek utána. S csengő volt a nyakikon. De amint László ment 
elől, s utána ment azzal a sok csengős, lovas paraszt-pásztor, mindenféle (ember), vissza
fordult Szent László és azt mondta: -  Ezek micsoda csángatók? -  És akkor így elnevezték a 
moldvaiakat csángatóknak, s osztán csak csángók lettek, csak így mondták, hogy idejöttek 
Moldva felől, s Regát felől, mindenünnen, s jöttek Csíkból es, hogy itt ilyen vegyes nép fog
lalta el ezt a helyet.”*

„A pogányokkal s a pogán vezérrel ott megütközött. Akkor leverte őköt, és akkor úgy 
elmentek, hogy többet soha hírüköt ne hallották, s ezért nevezték el, kapta ezt a nevet: 
Pogányhavas.”8 9

„S elszaladtak ott, mondják egy nagy hegyet, hogy Tarhavas, s akkor mikor elhaladtak 
(a tatárok), akkor azé hijják Tarhavasnak, mert megtarogatták (őket): - Menjetek! -  Táro
gatták, hogy: -  Menjetek! S azok szaladtak, aztán ezek tovább nem mentek, onnat meg
tértek vissza, Tarhavasról jöttek vissza.”10 11

„Verekedett a pogányval negyven esztendőt. Mikor hazajött, tátos lova vót. A zt 
mondta: -  Uram! A vertet ne hadd el a veretlenért! A vert utat a veretlen útért. Ahol a 
világ jár, ott járj! Mer’ Szent Lászlóval még jött egy (ember), az sietett. Az elment, aszonta, 
hamarabb hazaérek. Verte az ösvént, s a tolvajok megfogták, s megölték. Szén László a 
lovának szót fogadott, az úton ment. A lova) mondta neki: -  A z esti haragodat hadd reg
gelre, s a reggelit estére!

Hazaér. Amikor hazaért Szén László, akkor vasárnap este volt. Bénézett az ablakon, 
akkor meglátta feleségit, hogy két papval háttá a húst. Akkor Szén László kivette pistoját, 
hogy lője meg őköt. Akkor a lova az istállóban dergetni11 kezdett. Eszébe jutott, hogy mit 
mondott neki a lova: az esti haragját hagyja reggelre. Akkor békéredzkedett, hogy engedjék 
be, hogy háljon meg ott nálik, egy tő tesre12 feküdjék le. Na, azt mondja (a felesége) feküdjék 
le, és attak, kivittek neki egy pokrócot, egy lepedőt, mifélét, s lefeküdt a tőtösre. Akkor hogy 
hatták a húst, aszonták, küldjünk ennek az embernek a tőtösen ki egy pohár bort, egy kicsi 
ételt, valamit küttek ők neki. Amikor megitta (Szent László) a bort, mikor visszakütte, akkor 
a pohárjába a gyűrűjét belétette. S az (egyik férfi) béjött, akkor az asszon meglátta, hogy:
-  Jaj, ez a László gyűrűje! Ez a László gyűrűje! Kérjük az embert, hol találkozott Lászlóval?
-  Akkor ő béjött, s akkor megmondta, én vagyok László.... A két pap a fiai vótak. A felesége 
terhes volt, de ő (Szent László) nem tudta. S a fiai, negyven esztendőre megnőttek, s azok 
az őfiai vótak, a két pap. S akkor öröm, nagy öröm, s múlatság, s akkor: -  Édes Mária, még 
rendelj nekem még két nap fársángot! -  S azér’ hagyjuk mi a húst kedden.”13

[8] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Tankó Berta Mónus (*1926), 1990 aug., 1991. jún., Gyimesközéplok, Megálló.
[9] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Búzás József (*1918), 1990. aug., Csíkszentmihály.
[10] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Tankó Imre (*1910), 1990. júL, Gyimesfelsőlok, Görbepataka.
[11] trappogtatni, dobogni
[12] padlózat
[13] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Bece Demeter (*1940), 1993. aug., Pusztina. A székely eredetű puszti- 
naiak ugyanúgy őrzik Szent Lászlóról a pogányűző hagyományt, mint gyimesi testvéreik.
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„S akkor mulatni kezdtek vasárnap estétől és kedd estig mulattak, s akkortól maradt, 
hogy nem hagyjuk vasárnap este a húst, hanem kedden este. És miutánd befejezték a vigacs- 
cságukat, elaluttak, és még húsvét napján ébredtek fel.”14

ISTEN SZEMSZÖGÉVEL EGYEZIK-E NÉPÜNK 
TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE?

Múltunk, történelmünk felidézésekor népünk nem taktikázik, nem szépít, nem hallgat el 
lényeget: feltáruló hagyományaiban belső vagy külső elpogányulások és megújulások 
követik egymást. Történetünk Isten előtti események folyamata. Ha Isten előttinek látta
tott a történelmünk, ez csak úgy lehetséges, hogy felülről, Isten szemszögéből szemlélt. 
Hihetetlenül őszinte. Ez adja hitelességét. így érthetjük meg igazán, mekkora baj, ha az 
embereknek nemzetük történelméhez csak kívülről van közük, és ha a múltnak háttal 
léteznek. A nép ilyenkor manipulált tömeggé silányul, az egyes emberek elvesztik kap
csolatukat világuk gyökérzetével. A világfa évgyűrűinek szállítószövetei mintha el volná
nak tömődve, a rügyek beszáradnak, a lombkorona darabjai időnek előtte a földre hullnak. 
Belső baj, mondhatni féreg vagy külső vihar pusztít ilyenkor! Emlékezzünk a kommunista 
diktatúra történelemhamisításaira! Az ideológiai alapú csúsztatások, hazugságok, elhall
gatások oda vezettek, hogy ma népünk tízezrei idegenedtek el múltunktól, hőseinktől. 
Szinte kizárólag saját erejükből próbálják meg létüket fenntartani. Saját népük történel
méhez úgy viszonyulnak, mint egy mosógép használati utasításához. Egy idő után e 
kiszolgáltatott tömegegyedek persze, hogy fogékonyak a manipulációk befogadására! Nem 
lepődhetünk meg azon, hogy vannak olyan magyar fiatalok, akik emlékműveket gyaláz- 
nak meg, kereszteket törnek össze, betlehemes bábukat dobálnak szerte-szét. Náluk a 
nemzet múltja a hátuk mögött hagyott kacat. Valószínűleg már szüleiknél elkezdődött az 
internacionálé programjának megvalósulása, a fejekben a múltnak „végképp eltörlése”.

MI A MONDAHŐSSÉ VÁLT TÖRTÉNELMI NAGYJAINK KÜLDETÉSE?

A nép szívében élő mitikus hősök, a világfánk kizöldüléséért küzdők Isten küldöttjei. 
Szent László királynak, de például mondáiban Rákóczinak is ezért táltos paripája van. 
E hősök veszik fel a harcot a népünk világát összetörő erő szintúgy mitikussá vált kép
viselőivel, a tatárral, törökökkel, némettel, ráccal. Láttuk, Szent László Istenhez beszélve 
tudja küldetését teljesíteni. Táltosa fehér, mint ahogy Horthy Miklósé is az. Ez az egyezés 
mutatja, hogy Horthy Miklós a nekünk járó isteni igazság kinyilvánításában Szent László 
király küldetésének folytatója. A Magyarországhoz a második világháború elején vissza
kerülő testvéreink különösen is ezt érezték.

Aztán a török pogányság elűzőjeként Hunyadi János is Szent László méltó társa. 
Amint Szent László király harangozó fája csángat Moldvában -  „azt meszélték, azt beszél

[14] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Bece Magdolna (*1971), 1992. máj, Budapest -  Pusztina. Bece Demeter 
Budapesten tanult leánya.
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ték el apókáim is, azok az öreg emberek, hogy régen, amikor itt vótak a tatárok, akkor 
felkelt László király a hadjával s az ü népivel, és elzavarták őköt, s hogy a tatárok örökké 
féljenek, hogy erre vissza ne jöjjenek, oda vittek egy nagy harangot, ...felkötötték egy fára 
a harangot s megkötték egy kötélvel, s odakötték az ághoz. Az az ág, amikor fú  a szél, az 
az ág hújza a harangot és mindig harangoznak. És a tatárok azért nem is jöttek vissza 
soha, mert tudták, hogy az Szent László királynak az emléke, és ott vannak, mái napig is 
őrzik”15-  a déli harangszó is jelzi: ennek az országnak Jézus Krisztus a királya, Édesanyja 
királynőnk az Égben!

Hunyadi János fia, Mátyás a következő király Pora Péter elbeszélésében. Őneki nem kell 
kiűznie a pogányt. Ő az igazság uralmának megtestesítője. Általa mindig győz az igazság, 
de bízhatnak őbenne az erkölcsi tévelygők is, hogy bár az igazságot előbb ki kell nyilvánítani, 
de világunkban a bűnbánók számára az irgalomnak is létjogosultsága van. Mondái, meséi 
általában ilyesmikről tanúskodnak. Mátyás király fegyvere a benső világ kardja: az ész.

Ferenc Jóskára nem sok szót pazarolt Pora Péter bácsi. Már csak, mint a koronát sok
szor használó királyról beszél vele kapcsolatban, mitikus hősi érdemet nem említ. Bizo
nyára nem véletlenül.

De mit mond Atilláról? Döbbenetes a megállapítása: Atillát megölték ellenségeink 
orgyilkosai, s emiatt következett be az ország megcsonkítása! A 19. században egyre-másra 
gyűjtik össze a kutatók az Atilláról szóló mondákat. Nagyrészt Hunfalvyéknak köszön
hető, hogy némelyikük pusztán a kiteljesedő közoktatással vagy a ponyvairodalom elter
jedtségével magyarázta ezek felbukkanását, és így lehetetlennek tartotta, hogy az Atil
la-mondák szerves kapcsolatban álljanak a történelmi személlyel. Ám hogyan él a világfa? 
Bármelykorú szállítószövetei jelenvalóan segítik a korona feladatát ellátni! Az atillái is. 
A 19. században történt valami rendkívüli: a magyarság hivatalos kultúrpolitikájának 
vezetői, Habsburg hatásra, megtagadták és megtagadtatták a magyarság évezredes szkíta 
eredettudatát, ezzel hatalmas benső pusztítást hajtottak végre világfánkban. Népünk a 
rengeteg Atilla-mondával ezt érzékelte. A megsérült gyökérből az évgyűrűk hatványozott 
erővel próbálták segíteni a koronát: Atilla itt járt, ez a fája, ott a vára. Itt temették el, amott 
van a sírja. Itt vannak a kincsei elrejtve, amtt találhatók meg. A „nagyon műveltek” csak 
megmosolyogták mindezt. Elkábították őket a „nagy államok” a cigarettáikkal, s bekö
vetkezett Trianon. Atilla leszúrása, az atillaság megölése magyar világunk vezéreltségének 
majdhogynem elvesztésével járt. S osztozkodtak az országon a „nagy államok” vezérei 
előtt az ő kegyenceik. „Ha Atillát meg nem tudták volna gyilkolni, Magyarország soha 
meg nem csonkult volna. Egy olyan erős állam lett volna,... őt csökkenteni nem tudták 
volna. Mer’ ők Isten hirivel működtek” -  érdemes még egyszer szó szerint idézni Pora 
Péter bácsit, népünket. Isten hírének szolgálatát végezte nemzetünk, ezt akasztotta meg 
atillái voltunk kivégzése, ez van Trianon bekövetkeztének mélyén.

Ki véste bele a magyarságba és a Szent Korona-ország népeibe Isten hírét? E mitikus 
hős Szent István király, folytatódik a gyimesi bácsi szava. És Szent István a teljes királyi 
voltát visszaadja Égi királynőnknek. Tudjuk jól, ez mit jelentett: mi vagyunk a történe
lemben közismerten Mária első fianépe, sorsunkká vált Jézus sorsa. Szenvedések sora ez, 
de áldozatként, hogy világunk fennmaradjon rendelt végéig. Ha nincs a szenvedésben

[15] Bosnyák Sándor: 1992.
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benne az áldozás, az egész nem ér semmit, nem hozhat magával újjászületést, feltámadást. 
A kínjában befülledt mag nem kel ki. A „csonkulás”, a királyi korona „mindenüvé tevése” 
mind arra figyelmeztet, hogy magyarok, tartsatok ki mellettem, legyetek bennem, mert 
a szombat múlóban, közeleg a harmadnap hajnala!

A mitikus hősök népünk szívében élnek. Amikor megszólalnak, általuk népünk nyi
latkozik meg. És ugyanakkor a hagyományőrző emberben a mitikus hősök szólalnak meg. 
Ők Isten hírét viszik el a világba, általuk Isten teremti újjá az elpogányult világot. Ha áldo
zattá válnak, gondoljunk az alvó Atillára, egyrészt megmutatkozik, hogy ez a rend világ 
összetöretett, másrészt áldozatuk magvetés azok lelkében, akik majd elkezdik világuk 
újjáteremtését, megszentelését az Isten küldötte mitikus hősök nevében. Általában köz
vetlen tudatosulás nélkül végzik ezt, de mégis valóságosan képviselve őket.

A mitikus hősök küzdelme által oszlik a sötétség, megszűnik a rendellenesség, a 
minőségnélküliség, nyomukban egyre több fény árad szét. Aki mitikus hőssé válik, elveszti 
egykor volt személyi gyarlóságait. A nép nem kíváncsi arra, nem őriz meg lényegtelen 
vonásokat. Ez is azt mutatja, hogy népünk a Jóisten szemszögéből tekinti történelmét. 
Fölülről! Pora Péter bácsi is csak annyit mond Szent László személyéről, hogy „finom 
ember” volt, tehát igazi lélekember. Csak a küldetése számít, és eközben Istennel való 
kapcsolata, amelyeket a csodák, a vízfakasztás, a hegy kettéválása jelez. A Horthy Mik
lósról elmondottak sem mondanak ennek ellent. Pora Péter ugyanis látta őt, hallotta őt, 
így természetes, hogy ezek a személyes emlékek átitatják a róla mondottakat. A bő félév- 
századnyi idő még közelmúlt. Ennek ellenére jól megfigyelhető, hogy az „öreg Horthy 
Miklós” is már szinte mitikus hős: említettem fehér lovát, és hozzátehetjük, hogy „vitéz
ségétől nem látszott a méllyé”, méltó, hogy vezérelje Erdély felének visszatértét. Atilláról 
sem tudjuk meg, hogy például milyen volt a termete, volt-e szakálla, mert nem szükséges 
a mítosz szempontjából. Szent István királyról is csak egyetlen személyi vonást ismerünk 
meg, az öregségét, mert ez Boldogasszonyhoz fordulásának kiváltó oka.

A hagyományőrző ember népe és milliónyi őse nevében szólal meg a mondát mondva, 
de ez nem zárja ki, hogy saját személyének egyénisége, varázsa, amely tükrözi egyúttal 
olvasottságát, a tudományokkal volt találkozásait, ne jelentkezzék. Pora Péter bácsi ese
tében az egyik legfeltűnőbb példa erre, mikor liberálisnak titulálja Horthy Miklóst. Tud
juk jól, hogy a kormányzóra ez éppen nem volt érvényes. Valószínűleg nem járunk mesz- 
sze az igazságtól, ha a román nyelv hatására gyanakodunk e szóhasználatban, amely által 
a „szabadság” fogalmát szerette volna érzékeltetni Péter bácsi Horthyra vonatkozóan. Azt 
a tényt, hogy Erdély magyarságának ő hozta el a szabadságot. Ügy hiszem, ha az időben 
minél távolabbról való egy mitikus hős, annál inkább nincsenek mondáiban jelen ilyen 
sallangok vagy esetlegességek.

Végül még egy dolgot megállapíthatunk: hogy népünk szívében él valamely hős, 
annak az a biztos jele, hogy fája van. Szent László klézsei fájáról már volt szó többször, 
de Moldvát járva tapasztaltam, jó pár déli csángó falu határában is állott a király plopfája, 
nyárfája. Búcsúszentlászlón is volt Szent László-fa, ahhoz kötötte egykor a király a lovát, 
hogy imádkozni tudjon. Atilla fája Kámaháza határában állt. Alatta aludt harmadnapig, 
majd az a fa fogta fel az őt párviadalra szorító „rác vezér” dárdáját, így mentve meg Atilla 
életét. Rákóczi fája például az akarattyai szilfa és a romhányi törökmogyorófa. Még Rózsa 
Sándor fáját is számon tartották a Szeged környékiek, amely alatt megesküdött volt. És
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sorolni lehetne még a példákat. Ezek a fák, bár élő vagy már elpusztult természeti fák, 
mégis egyetlen fára utalnak: népünk világfájára, egyszerűbben szólva népünk létezésére. 
Arra, hogy világunk Szent László világa, és Atilláé, Árpádé, Szent Istváné, Mátyás királyé 
és minden más hősünké.

A NÉP ŐRIZTE TÖRTÉNELEM ELLENTÉTBEN ÁLL-E A TUDOMÁNY 
MEGÁLLAPÍTOTTA TÖRTÉNELEMMEL?

A történelem mitikus szemléletét ma a szaktudomány képviselői tudománytalannak tart
ják. Arra is törekednek, hogy a személyes istenhit se hassa át a tudományos interpretációt, 
mert az is tudományellenes tényező számukra. Ezért aztán egy egyszerű parasztember 
történelmünkről szóló elbeszélései legfeljebb szánakozó mosolyt csalnak ajkukra, vagy 
csupán néprajzi ügyként kezelik.

Figyeljük meg Kerekes Gyula magyardécsei gazdaember tatárjárást felidéző mondá
ját! Megállapíthatjuk olvasván, hogy Rogerius 13. századi leírásán és Juliánusz beszámo
lóján alapul. Azáltal, hogy mondává változott, változott-e a lényege? Bekövetkezett-e a 
történelmi eseményre vonatkozóan emiatt hamisítás?

„Ez akkor történt, amikor osztón a tatárok mán elindultak, hogy hódítsák meg Magyar- 
országot. S akkor az a Juliánusz szerzetes hetedmagával elindult, hogy keressék fel az ősmagyar 
hazát, Ázsiába. És vitt magával három ilyen postagalambot. És azt mondta a királynak, Béla 
királynak, IV. Béla király volt akkor a király, ez 1245-be vót. Azt mondta, hogy mikor ő oda 
megérkezik, akkor ő ír egy levelet, és az egyik galambbal hazaküldi, hogy mit csinálnak ott a 
tatárok. Hát a tatárok már akkor készülődtek, hogy jönnek. És akkor ő küldött egy levelet, és 
megírta a királynak, hogy készülődjetek, mert a tatárok indulnak Magyarország ellen.

Meg is jött a galamb, meg is érkezett a királyi udvarba, de az vót a helyzet ugye, hogy 
akkor, nagyon sok nagyúr volt, úgyhogy a királyt lekacagták, hogy hát a király ilyesminek 
felül, hogy postagalamb hozta Ázsiából ezt a hírt, hogy hát a tatárok mán jönnek -  még 
nem voltak elindulva -, csak készülődtek. Nem csináltak semmit. Vót egy Csák Máté nevű 
nagy, az volt a legnagyobb gazdaember abba az időben. És kigúnyolta a királyt, hogy ne 
beszéljen ilyen butaságot.

Na jó, eltölt az idő, a tatárok meg elindultak. Megint küldött egy galambot Juliánusz. 
Az is eljött a királyi udvarba. Aztán megírta, hogy vigyázzatok, készülődjetek, mer a tatárok 
már el is indultak. Hát aztán, ezek akkor se készülődtek fel. Nem csináltak semmit, ezek a 
nagyurak, múlattak Budapesten a nagy kávéházba.

Na de osztón a tatárok egyszer megérkeztek itt a Felvidékre. Me akkor még Felvidék 
Magyarországhoz tartozott. Megérkeztek oda a Felvidékre. És hát kevés katona vöt, ha nem 
készültek fel, ott valamennyi volt ott a határszélen. Azokkal meg is ütköztek. És volt egy 
András nevű tábornok, magyar tábornok, az meg is sebesült. És akkor úgy véresen még 
magához vett vagy négy huszárt, és bévágtatott Budapestre a kávéházakba. Megnézte, hogy 
mit csinálnak ott az urak. Hát persze, még akkor is múlattak, nem tudták má Magyarország 
veszélybe van. Hát hogy bément, meg is fogta osztón szidni üköt. Odaugrott egy nagyúr, jól 
pofon verte a tábornokot, hogy mit zaklatja üköt. Na de csak voltak ott is okosabb emberek, 
akik osztón látták, hogy a tábornok már meg van sebesülve, véres is. Akkor már osztón eléggé
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fogtak ők is jobbra, balra, de már késő volt. Ha nem szervezkedtek hamarább, hogy legyen 
elég katonájuk.

Na osztán, mentek ők is, ahogy mentek. Kimentek, találkoztak osztán a tatárokkal. És 
ezek békerítették magukat szekérrel. Tehát szekértábort csináltak a magyarok. A tatár kán 
meglátta egy nagy hegyről. Azt mondta a többinek, hogy na, nézzétek, úgy néznek ki ezek 
a magyarok, úgy, mint a juhok az isztrongába16! Nem baj, azt mondja, mer aztán holnap 
meg is támadjuk, kiverjük üköt onnan. Hát úgy lett. Megtámadták, és akkor már eléggé 
kiáltották a nagyurak, hogy mentésetek meg a királyt! Mentsétek meg a királyt!

Hát a király osztán kiugratott, vöt egy erdő nem messze, s kiugratott az erdő felé, és még 
ment utána néhány húszár. Mentek a tatárok is utána, de aztán mikor mán elérték, akkor 
megütközött egy pár magyar huszár a tatárokkal, azokkal, akik mentek. És amég ezekkel 
ott verekedtek, addig a király aztán menekült. Úgyhogy kétszer úgy megtámadták volna, 
csak hogy aztán mindig a magyarok megállították és visszaverték. Úgyhogy a királynak 
osztán sikerült bemenni egy erdőbe harmadmagával. Két huszár ment vele. Aztán beértek 
az erdőbe. S a tatárok nem mentek utána. A z erdőbe már nem mentek utána.

Hát bizony, nagyon szerényen éltek, mert csak madártojást kaptak. Akkor nem volt egyéb, 
tavasz volt, madártojás. Azzal éltek egy pár nap. Hát az a két ember járt ott jobbra-balra, s 
egyszer ráakadtak egy nagy alagútra. A király csak ott volt egyhelybe. S az alagúton átmentek. 
Hát egy nagy hegy alatt vezetett át, s túlmentek az alagúton. Hát ott volt egy folyó. Ők meg
nézték a folyót, nem volt olyan óriási széles, de sebes volt, így mondták. S ük osztán vissza
mentek. S azt mondták a királynak, hogy tanáltak egy alagutat, s át is mentek rajta, egészen 
túlmentek. S ott, azt mondja, hogy ott láttak egy folyót, egy folyóvizet. Azt mondja a király, 
hát igen, igazatok van, ott van a határszél. Odáig tart a magyar határ, s onnantól arra az 
osztrák határ. Ne nem baj, azt mondja, jó helyen vagyunk, mer holnap osztán átmegyünk 
mind a hárman az alagúton, és átmegyünk oda Ausztriába. Mer azt mondja, az én sógorom 
ott király, hátha hogy befogad bennünket.

Hát úgy is csinálták. Átmentek osztán másnap az alagúton, s túlmentek Ausztriába. És 
elmenetek a király úrhoz. Hát a király megnézte tetőtől talpig őköt, s azt mondta a sógorá
nak, én befogadlak, de csak úgy, hogyha adsz törvényesen három vármegyét! Másképpen, 
azt mondja, szolgáltatlak vissza a tatároknak!

Hát nem volt már, hogy mit csináljon a magyar király, muszáj volt adjon neki három 
vármegyét. És így osztán háttá meg, hogy ott maradt, hogy nem szolgáltatta vissza a tatá
roknak. Na hát, ő ott élt három évig. Aztán mikor a tolvaj tatárok, hát ezek már kezdtek -  
még egy évig jól éltek de aztán má kezdtek megéhezni, hát ők nem vetettek. S az embere
ket mind kikergették. Mind erdőkbe és nádasokba éltek az emberek. És akkor küttek ki 
szerzeteseket, hogy a népet hódítsák meg, hogy jöjjön mindenki haza és vessenek.

Hát sok osztán hazajött, és vetettek, és ősszel mikor osztán kellett volna szedni, akkor 
megint nekik mentek és mészárolták le, és akkor osztán a gabonát ott hatták, és ük osztán 
szedték le. Mert ezek megint visszaszaladtak, ki hunnatjött, nádasokba, erdőkbe. Hát úgy
hogy osztán az volt a szerencse, hogy azokból, akik megmaradtak magyarok és a király is, 
hogy megholt a tatár kán. Ott, ahonnat ők eljöttek Ázsiába, tehát afőnökjük. És ez akart 
lenni afőnökjük, ez, aki ide jött Magyarországra.

[16] A fejős juhok kosárja, más szóval karámja.
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És így aztán három év után összeszedte a hadsereg)ét és elment osztán vissza. És ekkor 
a király hazajött Magyarországra. És akkor persze, ő is aztán küldött ki erre-arra, hát nem 
tudták, hogy ugye a nádasokba, erdőkbe éltek, nem tudták, hogy mi történt, hogy hát elmen
tek a tatárok, vagy nem mentek el? Hát osztán küldött ki így embereket, hogy mondják meg 
az embereknek, jöjjenek haza nyugodtan, mert a tatárok elmentek. így aztán kezdett 
Magyarország megint helyrejönni.”17

Ugye, hogy nincsen ellentmondás a tudomány által feltárt tények és a mondái üzenet 
között! A monda, mivel közösségi megörökítés, nem információkat akar elsősorban köz
vetíteni, hanem a történelmi események lényegét. (Tudom, hogy egy történészt zavar, 
hogy a mondában 1245 a dátum, meg például Csák Máté felbukkan időnek előtte, de a 
mondában lényegtelen ez a pontatlanság.) Nagy adatmennyiséget nem lehet százezrek és 
milliók által átörökíteni nemzedékről nemzedékre, de szellemi magokat igen. A mondák 
a világfa magjai. Bennük rejtőzködik. A mondákban a nép igéit találjuk meg. Ezek az igék 
olyanok, mint az Egy. Az Egy nélkül nem létezhet más szám. Minden más szám az Egy 
kifejtése. A nép igéi feleletek Istennek és a nép tanúságtevése Istenről. Hűségnyilatkozatok, 
így alkalmasak arra, hogy a világújjáteremtés mintái legyenek. Ezáltal töltik be feladatu
kat, a nép fennmaradását, vagyis hogy minden nemzedék beavatott legyen istenadta 
közösségébe.

A világfa termései szükségképpen mitikusak, sőt mítoszok. Létrejöttükhöz kell az égi 
fény, és kell a fa egész működése. A fa koronájából tekintve a múltra, onnét elindulva a 
gyökérzet felé, szükségképpen a teljes törzshöz érünk, bármely pici rügyből is indultunk 
ki. Népünk is így láttatja történelmét.

A mítosz tehát szükségszerű, a mitikus elemek éppen hogy a lényegre törést segítik 
elő. Hogy galambokkal küldi a létveszély hírét Juliánusz a királynak és az uraknak a 
kávéházba; hogy erdő fogadja be a menekülő királyt; hogy galambtojások mentik őt 
meg az éhhaláltól, mindezen mitikus elemek nem az 1241-42-ben történt események 
rekonstrukciói, hanem a bekövetkezte óta a nép emlékezetében létező tatárjárás jelleg
zetes vonásai. A történelem az adott hely adott időpillanatainak történéseit kutatja. 
A néphagyomány a bekövetkezett eseményhez fűződő viszonyt tartja fenn. A történe
lemtudomány kerüli a szimbólumokat, a néphagyománynak viszont természetes esz
köze. A történész az esemény jelenét szeretné ábrázolni, a néphagyomány időtlenné 
emeli fel a történést. Az Istenhez kapcsolja. A népmondákban a cselekvéseknek, a tár
gyaknak ezért növekszik meg a jelképtartalma. De azt is hangsúlyozni kell, hogy a 
szimbólummá válás nem jár valótlanná válással. Juliánusz barát például nem vándor
madárral üzen haza. Az erdőben nem rovarokkal táplálkozva csillapítja éhségét a király. 
Budapesten az urak nem csárdákban mulatnak. Az országhatár nem egy díszkőburko
latú sáv. A galamboknak, a madártojásoknak, a kávéházaknak, az alagútnak és folyónak 
pontos funkciója van. A lélekmadár, az új élet -  új világ modell, a „léhaság-központ”, 
egy másik világtól való elválasztás jelölése mind-mind a menekülő mitikus hős külde
tését szolgálja. Ha egybegyűjtenénk a IV. Béla királyról szóló mondákat, meglátnánk, 
hogy pogányoktól űzötten hinti el országában a majdani újjászületés magjait. De itt erre 
most nem térhetünk ki.

[17] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Kerekes Gyula, kb. 75 éves, 1995. máj., Magyardécse.
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Felbukkant a magyardécsei elbeszélésben, mint már említettem, Csák Máté, mint a 
tatárveszélyre fittyet hányó urak leggazdagabbika. Súlyos tévedés-e ez? Csák Máté itt már 
mitikus szereplő, nem a 13-14. századi történelmi személy. Azaz ő mégis, csakhogy szemé
lye magába gyűjtötte a felelőtlen és maguknak élő urak százait, és így e mondában típus
jelölővé vált. Ily módon tekintve őt, nem áll ellentmondásban szerepeltetése a történelmi 
igazsággal. Gyakran lelünk arra a mitikus hagyományban, hogy egy hős személye magába 
foglalja több, hozzá hasonló történelmi alak személyét, vagy hasonló történelmi helyzet 
szereplői ugyanazt a küldetést kell, hogy végezzék. Koppány személyében például össz
pontosul a régi hit képviselőinek ellenállása Szent István törekvésével szemben. Vagy Szent 
László lovának és Rákóczi lovának ugyanúgy meglátszik a patanyoma a sziklában, hiszen 
mindketten világújjáteremtő hősök, kik a holt kövön hagyják az élet győzelmének jelét.

A HAGYOMÁNYŐRZŐ EMBER NÉPÉT KÉPVISELI? ÉS A TUDÓS?

Kerekes Gyula bácsi mondája iskolában tanult vagy olvasott tudáson alapul. Nincsen 
ebben semmi rendkívüli. írott és szóbeli hagyomány, tudományos megállapítás és mítosz 
az ő lelkében és a nép lelkében harmóniában van. Csak a felvilágosodás korától szárba 
szökkenő európai tudományos nézet olyan, hogy követői nem tűrik a mítoszt, mert nem 
értik és nem érzik. Számukra hiteltelen a szóhagyomány, csak a papírra leírtaknak van 
értéke. Mégsem mondhatjuk, hogy a tudományos gondolkodás és gyakorlat önmagában 
véve káros. Csak akkor okoz kárt, ha kizárólagosságra törekszik a nemzeti hagyományok 
átörökítésében. Egyébként kiegészíti és élesíti a világunkról alkotott képet.

A fa metaforánál maradva, a tudós kívülről mikroszkóppal vizsgálja a fa részeit, és 
abból következtet arra, hogyan él a fa. A néphagyomány őrzői viszont nem igen tudnak 
a fa anatómiájáról, mert benne létezve éltetik. A tudomány feltár és állapotokat ragad meg, 
a mítosz egészben tart és a nép folyamatos létezését szolgálja. A hagyományőrző emberre 
ezért mondható, hogy közösségi tudást birtokol, még ha ő ezen különösképpen nem is 
gondolkodik el. Tudásának közösségi volta adja mondandója hitelét. A tudományos 
kutató, még ha vizsgálódásának tárgya akár nemzetünk teljes történelme, akkor is első
sorban személyi tudását teszi közzé. Ellentétben áll-e két hivatás egymással? Nem, teljes
séggel nem. A tudós, ha lehet így mondani, nemzete agyának a része, és népe-nemzete 
szellemének alázatos szolgája kell, hogy legyen. A nép egyszerű, hagyományőrző tagja 
pedig népe lelkét szólaltatja meg. Észnek, szívnek együtt kell működnie!

Nagy tehát az írástudók, a tudósok felelőssége! A fa metaforát használva, ők képesek 
a ráoltásra, a szemzésre. Különösen nagy viharok után nő meg ez a szerepük. Hogy mit 
lehet visszajuttatni a nép leikébe, álljon itt példának egy személyes élményem! 1990-ben 
a széphavasi kápolnaromnál a Szent László napi szentmise végén elmondtam a résztvevő 
gyimesi és székely embereknek a Képes Krónikában megőrződött, Váchoz és Mogyoród
hoz kötődő Szent László-hagyományt, és a Géza király által építtetett székesegyház marad
ványából plébánosuknak egy követ is átadtam, hogy a majdan újjáépülő kápolnának 
szegletköve lehessen. Az értelmiségiekre jellemző köznyelven beszéltem. Rá három hétre 
megint a Gyimes völgyében jártam, és Ugrapataka fejében egy kedves asszonytól így hal
lottam vissza az általam elmesélteket:
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„Akkor aztán egyszer egy más háborút kezdett, vót egy testvére, Géza, s avval indultak a 
háborúba. S meglátta a testvére feje fölött, hogy van egy fehér koszorú s egy piros koszorú, s 
azt mondta:

-  Na testvérem, győzni fogunk, mert láttam az Úr angyalát, hogy tartott két koszorút 
a kezibe’.

S akkor sokat háborúztak, sok magyar nép elveszett, mer’ kicsiny vótak, azt már nem 
tudom, hogy ki volt az ellenségik, valaki, másfajta nép, s akkor meg es győzték a háborút. S 
mikor a háborúnak vége lett, még közbe’sok éhség vót velük szembe, hogy a népjeföllázadt, 
hogy éhen halnak. S amikor éhen haltak vóna, sok vadtehen, szarvas ment oda, hogy abból 
ők tudtak lelőni, s tudtak enni.

S akkor nagy járvány, betegség találta mega csapatját, amennyicska vót, s akkor sóhaj - 
tozott hogy mi lesz, elbetegedett a csapatja, s megfognak halni. S éjjel azt látta álmába’ hogy 
reggel álljon ki a sátor elejibe, s ne célojzon, hanem csak vesse el a nyilát. S ahova esik, milyen 
fűre esik, az lesz a gyógyír. Akkor reggel, Szent László mikor felkelt, kiállt a sátor elejibe, s 
elvette a nyilát, s egy fűn keresztül esett, s abból amilyen víz vagy mi kifolyt, avval meg
gyógyult (a csapat). Olyan pestisjárvány volt a csapatján, a katonájin, s akkor abból meg
gyógyultak, s még ma es azt a füvet, Szent László füvit, gyógy fűnek tartsák. Csak én nem 
ismerem azt a Szent László-füvet, nem tudom, itt nálunk van-e vagy nincs es.

Akkor mikor meggyőzték a háborút, s sétáltak Magyarországon a Duna partján, s ter
vezték, hogy most ha győztek, kápolnát fognak építeni. S a testvére, Géza, meglátott egy 
szarvast, úgy vélte, hogy szarvas, égő gyertya a szarva közt. Na, azt mondja, ahol megálla
podik, odaépítik a kápónát. Akkor Szent László nem szarvasnak látta, hanem azt mondta:

-  Az Úr angyala, s égő gyertyát tart a kezibe. -  S ahol megállapodott, odaépítették fel a 
kápolnát. Csak most úgy vélik, hogy nincs meg az, romba dőlt, vagy romba van, hogy meg
van, vagy hogy nincs meg az, nem tudom. Na ennyi vót az egész!™

Gyimesi csángóvá válott a szöveg. Reményt keltett bennem ez a tapasztalás! Egy lel
kében összetört vagy a züllés lejtőjére taszított nép is talpra tud állni. Ebben rejlik az 
írástudók felelőssége!

TUD-E A NÉPHAGYOMÁNY A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY 
SEGÍTSÉGÉRE LENNI?

Az eddigiek alapján talán nem túl merész azt mondani, hogy igen. Egyrészt vannak olyan 
néphagyományok, esetünkben mondák, amelyeket előbb-utóbb utol fog érni a tudomá
nyos kutatás. Lehet, hogy még komolytalan mendemondának tartják a magas kultúrában 
élő doktorok, de az évek múlásával és a tudományos adatok gyűlése által bebizonyosodik, 
hogy „magától” milyen pontos igazságokat őrzött meg évszázadokon keresztül népünk, 
íme, egy abaúj-tornai monda Szádelőről:

„Hát ugye, ide a hunok hamarabb begyüttek, mint a magyarok. És ők itten elfoglalták 
ezt a Közép-Európát, ahol Magyarország vót. De meg minden nemzetet megvertek itt a 18

[18] Saját gyűjtés. Hagyományőrző: Ambrus Jánosné, sz. Tankó Ágnes (*1937), 1990. júL, Gyimesfelsőlok, 
Ugrapataka.
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környéken. No aztán harcoló csapat, emberek mindig vótak, hát azután oszt szorongatták 
őket is, úgyhogy már betolakodtak az idegen nemzetek az országba, de még itt jó erőben 
vótak, mikor egyszer hozták a kémek, hogy északról gyün egy idegen nemzet. Hát, itt álltak 
elikbe az Áji-hegytetőn, ezen a fennsíkon. Itt harcoltak, a hunok a magyarokkal legelőbb 
összecsaptak. És a hunok is fogtak el a magyarokból, meg a magyarok is a hunokból. Mikor 
vége volt a harcnak, hát a foglyokat hallgatták ki, hát egy nyelvet beszéltek! Akkor oszt meg
örültek a hunok is, hogy hát itt vannak a magyar testvérek, most ma nem lesz baj, akiket 
ők vártak, akiket otthattak Ázsiába. A magyarok meg megörültek megirí, hogy hát itt van
nak a mi testvéreink, akit mink keresünk itt Európába. No oszt akkor itt a Szádellői-völgy- 
ben csináltak egy szerződést, hogy ami vót a hunoknak, ami a magyaroknak is vót ezeréves 
határ, hát ők azt közösen visszafoglalják, oszt elég lesz a két nemzetnek, a hunoknak meg a 
magyaroknak. No, sikerült is nekik, mikor oszt ideszorították az idegen nemzeteket, akkor 
a hunokat letelepítették Erdélybe, azokbúl vannak a székelymagyarok. Árpádnak meg, a 
magyarok vezérének, vót hét vezére. Magyarországot meg felosztotta a hét vezér közt, de 
három kösségbe’ itt ittmaradtak a hunok: Barkán, Lucskán meg Szádellőbe’ a Józsák, Bábo
sok meg a Túriak, ez a három család a székely, mer’ azokból vannak Erdélyben a székely
magyarok, a hunokból!’19

És végül még egy gondolatsor néphagyomány és történelem kapcsolatáról. A nép
hagyományra is érvényes: a léha magokból nem kel ki új élet. A satnyák csírái is elpusz
tulnak. A lelkek befogadóképessége szintúgy nem mindegy, hogy milyen. Ha a népha
gyomány életerős magvai fogékony emberek leikébe hullanak, e személyek világfája 
ugyanegy a nemzet fájával. Csak a természeti világban számít a számosság. A lélek vilá
gában nem. Nemzedékek születnek, meghalnak, de a fa mégis ugyanaz. Nemzedékek 
világa támad, majd elmúlik, de a fa mégis ugyanaz. Múltunk pillanatai bele kell, hogy 
illeszkedjenek világfánk teljes eddigi életébe. Ha nem illeszkedik bele, ott önzésről, szét
húzásról, bűnökről tudósít a történész, és tatár, török, német, „nagy államok” pusztításá
ról szól a mítosz. A beleülő pillanatok a nemzet dicső lapjai a történész szerint, és világ- 
újjáteremtő harcát vívta meg a mitikus hős. Mátyás király jár-kel országában.

Irodalom
Bosnyák Sándor: A csángó magyarok apokrif bibliája, é.n.
Bosnyák Sándor: Égbe vivő út - Örökség, 1992,1. szám.
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtöt lépék. Budapest, Magvető, 1976.
Gál Péter József -  Molnár V. József: Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak 

édes oltalma. Örökség Műhely, 1999.

[19] Stibrányi Gusztáv (Szepsi) gyűjtése. Hagyományőrző: Józsa Sándor (*1909), Szádelő. Gál Péter -  Mol
nár V. József, 1999/246-247.
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■  GYÁRFÁS ÁGNES

Megbánás és megbocsájtás 
a régi magyar hitvilágban1

Mind a megbánás, mind a megbocsájtás hitelvi gondolat. A teológiai irodalom keretében 
foglalkoznak vele. A magyar Katolikus Lexikon (MKL) szerint „a megbánás oka lehet... 
annak felismerése, hogy a cselekedet nem volt eléggé megfontolt, ellenkezett a keresztény 
okossággal, s ártott a felebarátnak”. (VIII. 878-879. old.)1 2 A MKL kihangsúlyozza, hogy a 
megbánásban az értelmi felismerés a lényeges, az érzelmek nem feltétlenül kísérői a meg
bánás folyamatának.

Van olyan gyermekkori emlékem, amikor két edelényi család a reformátusok lakta 
alvégen olyan régen haragudott egymásra, hogy már egyik fél sem tudta pontosan, mivel 
bántotta meg a másik. A lelkész közbenjárására egyik vasárnap az Űrasztala előtt kezet 
fogtak, elmúlt a harag és újra járhattak Úrvacsorát venni. A reformátusoknál ugyanis az 
a rituális rend, hogy Úrvacsoravétel előtt azokat, akiket megsértettünk, meg kell követ
nünk, s akit megkövetnek, az nem tarthat tovább haragot.3

A Kis Káté példamondatokkal is segít és kiemeli, hogy ez a magyar reformátusok 
gyakorlata. Ehhez hozzájárul a családon belüli esetleges sérelmek teljes feloldása, meg- 
bocsájtása. A gyerekek hangosan bocsánatot kérnek, a felnőttek megölelik egymást és 
feloldott lélekkel indulnak az Úrvacsoravételre. A katolikusok áldozását is mindig gyónás 
előzi meg, s itt a pap fel is oldozza a terheit cipelő lelket.

Ez a fajta megbánás az összezördülések, az odamondás, a sértegetés vagy Uram bocsa 
egy elcsattant pofon utáni feloldást igényli. Igaza van a MKL-nak, értelmileg igényli az 
ember, de végül a lélek is érvényt szerez a folyamatban, mint a megbánás eredménye 
mindig a lelki megnyugvás.

A megbocsájtás ténye az, hogy a vélt vagy valódi sértett „elfelejti” a történteket, nem 
gondol rá, nem is emlékezik rá többé. A megbocsájtás fogalma a megbánással helyrehozható 
apró botlásoknál keményebb főbűnökre is vonatkozik. Jézus a keresztfán megbocsájtott 
a vérét követelő tömegnek, feloldotta a hitetleneket, mert „nem tudták mit cselekszenek”.4 
A tudatlanságból, ismerethiányból elkövetett bűn elvezethet akár katasztrófákhoz is, 
egyénileg mégis feloldozást nyerhet: idáig ért az esze, felelősségre nem vonható.

[1] A halálra rugdalt feleség c. marosszéki népballada elemzése
[2] MKL. Főszerk. Dr. Diós István. Szent István Társulat. Bp., 2003.
[3] Kis Káté. Református confirmandusok számára. Bp., 1942.
[4] Lukács 23:34
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A legnagyobb kérdés az, hogy az ellenünk vagy családtagjaink ellen elkövetett főbűnök 
esetében mi a teendő. Hogyan kell ezeket értelmileg és lelkileg átélni, megbánni, megbo- 
csájtani.

Az egyik székely népballadában utalást találunk az erkölcsi magatartásra. A magyar nép
ballada a legmagasabb erkölcsi paradigma. Rámutat a keresztyén lelkiiletre, anélkül, hogy ezt 
emlegetné. Olvassuk el először A halálra rugdalt feleség balladáját. (I. köt. 358-359. old.)5

KÁLNOKI ZSÓFIRA 
A HALÁLRA RUGDALT FELESÉG

„Ma hét esztendeje, teljes harmad napja,
Hogy mi együtt vagyunk, hogy mi együtt vagyunk, 
Egy falás kinyeret együtt meg nem ettünk,
Egy pohárnyi vizet együtt meg nem ittunk.

Istenem, Istenem, mi ennek az oka,
Mi ennek az oka,Vitéz Egri János?”
„Jól tudod, jól tudod, Kálnoki Zsófika:
Annak az az oka, hogy én téged nem is 
Szerettelek soha, sose is szeretlek!”

Akkor úgy megrúgá, akkor úgy megrúgá:
Az asztaltól fogva az ajtóig rúgá,
Az ajtótól fogva az asztalig rugá.

Szóval így felmondta Kálnoki Zsófika:
„Elég immár, elég, Vitéz Egri János!
A bal oldalomon a nap is bésütött,
A jobb oldalomon a vérem kiömlött!”

Szóval így felmondta Vitéz Egri János:
„Szógám, édes szógám, én nagyobbik szógám, 
Vedd fel az öledbe s tedd fel az ágyába.
Szógám, édes szógám, én nagyobbik szógám, 
Menjünk el nyulászni, nyulászni, vadászni.”

Szóval így felmondja Kálnoki Zsófika:
„Szógám, édes szógám, én kisebbik szógám, 
Húzzad elé, húzzad, én gyászos hintómat,
Fogd belé, fogd belé sebes lovaimat.

[5] In.: Vargyas Lajos: A Magyar népballada és Európa I-II. köt. Zeneműkiadó. Bp., 1972.
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A hintó a tűzé, a ló a kutyáké:
Hajtsad, úgy elhajtsad, amint csak te tudod,
Az édesanyámhoz, Kálnoki Pálnéhoz,
Kálnoki Pálnéhoz, az édesanyámhoz...”
„Jó napot, jó napot, lelkem édesanyám.”
„Adjon Isten, fiam, lelkem jó leányom.
Örömre jöttél-e, avagy halni jöttél?”
„Nem örömre jöttem, hanem halni jöttem.”

„Szógám, édes szógám, én nagyobbik szógám,
Hágj fel err’ a fára, nézd, hol látsz világot.”
„Nem látok én sehol, csak nagyasszonyomnál.”
„Gyér oda, gyér oda, az én anyósomhoz...”

„Jó estét, jó estét, édes öreganyám.”
„Adjon Isten fiam, édes vejemuram.
Hogy hadta, mint hadta az én leányomat?”
„Jól hadtam, jól hadtam, egészségben hadtam.”

Ő is el-béméne az ő kis házába,
Az ő kis házába, rejték-kamarába.
Egy karé kenyeret levág asztaláról,
Egy pohárnyi vizet kitölt korsójából.
„Ügy egye ke, fiam, édes vejemuram,
Mint leányom húsát, mint leányom húsát,
Úgy igya ke, fiam, édes vejemuram,
Mint leányom vérét, mint leányom vérét.”

Szabéd, Marosszék

Vargyas Lajos megemlíti a balladához fűzött tanulmányában, hogy nem tartozik a köz
ismertekhez. Én felemlegettem Kolozsvárt baráti, rokoni körben. Akik ismerték, arról 
hallottak, hogy a Nap és a Hold általnézett a Kálnoki Zsófika derekán, de kívülről nem 
tudták. A háromszéki Tibód községben az egyhetes ottlétünk végén rendezett búcsúesten 
elmondtam. Meghatottan hallgatták, s valaki megkérdezte, hogy itt már vége van? Vargyas 
Lajos ennyit jegyzett le, válaszoltam.

-  Mégis mire gondolt, mi hiányzik? -  kérdeztem.
Erre többen is mondogatták, hogy mit csinált Vitéz Egri János, ami a befejezést 

mondta el.
-  Mit csinált volna, vitatta egy fiatal lány. Ez benne van a balladában. Ha valaki főbűnt 

követ el és a megbánás jelét mutatja, annak meg lehet bocsájtani.
-  De az is benne van az énekben, hogy akit a család feloldozott, az tudja, hogy a tör

vény elé kell állnia.
-  Hol van ez az énekben?
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-  Ott, hogy feloldozták és ezért tudja.6
A társadalmi rend íratlan törvényét tehát nem kell külön elmondani, nem kell róla 

kioktatni senkit. Ezt mindenki tudja, hogy ezután bűntudattal fel kell vállalni a világi 
törvények ítéletét, a földi igazságtevést. A vétkes ugyanis a legnehezebben átesett. Szembe 
mert nézni meggyilkolt hitvese édesanyjával és az anya a keresztyéni megbocsájtás szel
lemében feloldozta a közösség pedig tudta, hogy ezután elviszi tettét a törvény elé, s bűnét 
a törvény asztalára helyezi. A lelkét ugyan terheli a vétek (és ez nem csak értelmi eredetű), 
de a családi oldalról történt feloldás után a világi törvény büntetése, bármilyen kemény 
is elviselhetővé válik, mert a család esetleges megvetése keményebb a társadaloménál.

Röviden jellemezzük a ballada szereplőit, dramaturgiai alapossággal.

Kálnoki Zsófika az áldozat
Hét éves házasság után megkérdezi a férjét Vitéz Egri Jánost, hogyan lehetséges, hogy egy 
falat kenyeret, egy pohárnyi vizet együtt meg nem ettünk, együtt meg nem ittunk. A férje 
erre kereken megmondja, hogy azért történt ez így, mert „én téged nem is szerettelek 
soha, sose is szeretlek”.

Erre a férje szószerint agyonrugdosta „az asztaltól fogva az ajtóig rúgá, az ajtótól fogva 
az asztalig rugá”. Itt áll az a sor, amelyre sokan emlékeznek, de a lejegyzett balladából 
hiányzik:

Elég ennyi, elég, elég édes uram,
Egyik oldalamon besütött a Napfény,
Másik oldalamon kisütött a Holdfény

Ezután, ura parancsára a nagyobbik szolga rátette az ágyra a haldokló asszonyt. A nagyob
bik szolga és az ura elhagyták a házat, elmentek „nyulászni, vadászni”.

Kálnoki Zsófika szólította kisebbik szolgáját, kérte, hogy fogjon be, s „hajtsad, úgy 
elhajtsad, ahogy csak te tudod, az édesanyámhoz, Kálnoki Pálnéhoz”.

Az üdvözlésekből kibontakozik az anya-lánya meghitt kapcsolata, a lelkem, édes
anyám és lelkem, jó leányom megszólításból. Kálnoki Pálné látnoki képességű nagyasz- 
szony, látja, hogy leánya nem örömre jött, hanem halni menekült a családi házhoz. Zsófika 
az édesanyja tiszta szobájában, a vetett, tornyos ágyban átadja lelkét teremtőjének.

Vitéz Egri János, a gyilkos
Rossz férj, rossz vő, rossz ember. Kegyetlen, gyilkos hajlamú, parázna. Ez a Kálnoki Zsó- 
fikával való páros jelenetből kibontakozik. Miután feleségét halálra rugdosta elment 
nagyobbik szolgájával „vadászni, nyulászni”. Hogy e két szó a paráznaságra utal, azt vilá
gossá teszi hazatérésük, hiszen semmiféle vadászzsákmányt nem hoztak magukkal, hanem 
szembesülnek az üres, sötét házzal. Az istállóban nem nyihognak a lovak, a kocsi nincs a 
szín alatt, és a legkisebb szolga sem siet elő kaput nyitni hazatérő gazdájának. Itt kerül 
előtérbe a szolga, a „nagyobbik szolga”, mint táltosi lelkületű segítő.

[6] Maré sicolorum. Kézirat Szigeti Gáborné és Gyárfás Ágnes erdélyi kirándulásáról. 2000.
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-  Hágj fel err’ e fára, nézd, hol látsz világot.
-  Nem látok én sehol, csak nagyasszonyomnál.”

A nagyasszony, Kálnnoki Pálné nem lakhatott közel, hiszen kocsin kellett megközelíteni. 
A nagyobbik szolga mégis ott, az ő házában látta a világot, a fényt, az igazság fényét, 
amellyel urának szembesülnie kellett. A gyilkos nem habozott. A táltosi szóra elindult 
vezeklése útján.

Anyósánál először mellé beszél, alakoskodik. Nem meri kimondani, mit tett. A nagy
asszony ráhagyja, nem vonja felelősségre. Hagyja, hogy ácsorogjon az ajtóban magába 
roskadva tehetetlenül. Az előzetes nyulászat, vadászat nyomai mélyen bevésődve az arcára 
fagytak. Se székkel nem kínálták, sem ki nem ebrudalták. Hagyták állni, toporgós nyug
talanságban. Mígnem megjelent a nagyasszony. Tányérján egy darab kenyér és egy pohár 
víz. A gyilkos most megértette, hogy megkapja az ítéletet. Mert, ha az anya feloldja őt, 
neki, a gyilkosnak kell a törvény szigorát magára vennie.

Az ítélet a ballada végén van, nem kell külön leírni. A székely nemzeti közösségben 
ez a kötelező magatartásmód. Az anya vagy a közeli hozzátartozó „nem veszi lelkére” a 
gyilkos bűnét, hanem a maga részéről feloldja, hogy ne vigye a túlvilágra az ő gyűlöletét. 
Valójában a saját lelkét mentesíti a sötét érzelmek igája alól. Nem kívánja további életében 
a gyűlölet terhét lelkén viselni.

A megbocsájtás, pontosabban a feloldás lelki mozzanata ugyanis kettős irányú.
Elsőként a feloldó, a megbocsájtó lelkére hat. Megkönnyíti a jövő világát. Leveszi a 

gyűlölet terhét a lélekről, esélyt ad arra, hogy a gyász megtisztító élménye uralja egyedül 
a lélek érzékeny mezejét, s ne szennyezze be a gyűlölet, a harag salakja.

A gyilkos esetében a feloldás tettre késztet. Arra int, hogy nem elszaladni kell, buj
dosni, menekülni, hanem szembenézni azzal, amit elkövettünk, vagyis a földi igazság
szolgáltatással. Az igazság útja vezeklés legyen. így, a másvilágon odaállhat Isten zsámo
lya elé és kérheti a végső feloldozást.

A magyarok, hunok, szóval a szkítái népek erkölcsi szabályozói ezt így tartották szá
mon, ahogy Hérodotosz mondta, nem törvénykönyvbe írva, hanem a szív lapjaira. Mert 
e népek a szívükben hordták a törvényt.

A fölöttes én megtestesítője. A nagyasszony
Jellemző rá, hogy megérzi lánya vesztét, de a sors rendelését elviseli. Lelke gyászol és lányát 
siratja, de igazságérzete éber. A pitvarában megjelenő elnyűtt, megdöbbent, magatehetet
len veje hazugságát nem cáfolja. A „jól hadtam, jól hadtam, egészségben hadtam” szavakra 
nem válaszol. Nem vonja vejét felelősségre, nem kiabál, nem sorolja fel saját veszteségét, 
nem zavarja el a gyilkost világgá, nem hívja be a cselédséget, hogy közösen utasítsák ki, 
aki leánya vesztét okozta. Nem vérebekkel, de még csak nem is elhalt férje fegyvereivel 
fogadja, hanem kiszolgáltatja neki a falat kenyeret és korty vizet, amelyekkel a szimbólu
mok nyelvén az Ő, saját megbocsájtását üzeni a gyilkosnak. Én feloldalak, az én átkom 
nem kísér. A gyilkos tudta, hogy ez mit jelent, de a nagyasszony is tudta, hogy a saját lelki 
békessége csak így őrizhető meg. Egy erkölcsileg fejlett társadalomban a lelkiismeret, mint 
fölöttes én, Isten jelenlétét sugallja. Isten ítélőszéke előtt Vitéz Egri Jánosnak még meg 
kell jelennie.
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A világosság, a fény, mint főszereplő
A halálra rugdalt feleség c. népballada a műfaji kívánalom minden elemét sűríti. Tragikus, 
és előadásmódja homályos, amellett énekelhető. A mondanivaló lényegét a fény szerepé
vel közvetíti. A fény megelevenedik, külön életet él.

Elsőként a haldokló feleség Kálnoki Zsófika összerugdosott derekán figyelmezteti a 
férje, hogy hagyja abba. Ez a jelzőfény „Egyik oldalamon besütött a Napfény, Másik olda
lamon kisütött a Holdfény”. A Nap és a Hold fénye létező elem, erre nem figyelt fel a 
gyilkos. A halálra rugdosott asszonyt a nagyobbik szolga tette az ágyra.

Az a világosság, amire szüksége volt, az a láthatatlan lelki fény. Ennek felismeréséhez 
szüksége volt a „segítőre”. A nagyobbik szolgában, a táltoscselédben kapta meg a segítőt 
Vitéz Egri János. A táltos, a gazdája lelke mélyéről felidézte azt a parányi tiszta sugarat, 
ami még ott szunnyadt, s rávetítette a cselekvés útjára. A tobzódás után hazatérve, az 
asszonytalan, komor, sötét ház látványa előhívta leikéből a szunnyadó fénymagot. „Hágj 
fel err’ a fára, nézd, hol látsz világot.” Hangzik el sorsának megváltó mondata. Kereste a 
világosságot s ez a tény jelentette, hogy lelke megtartatik.

A ballada főszereplője nem ember, hanem a világ világossága, amely magasabb rendű 
minden erkölcsi szabályozónál. Aki keresi a fényt, annak megadatik a kegyelem.

A segítő
„Es vimagguc mend szentucut, húg legenec neki seged uromc scine eleut” (És imádjuk a 
Mindenszenteket, hogy legyenek segédei Urunk színe előtt), olvassuk a Halotti Beszéd
ben, ezzel egyértelművé tette a magyar ember túlvilági igényét, aki Urunk színe előtt 
igénybe szeretné venni a segítők közreműködését. E mozzanat tükre népmeséi eredetű. 
A hős kéri táltos lovát, hogyha őt apró darabokra vágják, vigye el egy kendőben a Kígyó
királyhoz.7 A Szép Júlia ki erdőt zöldit, füvet virágoztat c. mesében Bors vitéz segítője, a 
róka szalad el és kér forrasztó füvet a kígyótól, hogy széthasogatott barátját összeforraszt
hassa. Az Arany nyílvessző című mesében először az egérke a segítő, aki a kenyérmorzsá
ért arany nyílvesszőt ad a hősnek, aztán egy királykisasszony, aki érzelmileg nem érintett, 
csak segít. A Háromvadas királyfinak három vadállat is segít, majd az idegen városban 
egy életét is kockáztató öregasszony.8

Vitéz Egri János hallgatott a segítőre. Elhitte, hogy számára egyetlen egy hely adatott, 
ahol fényt találhat, s ez Kálnoki Pálné nagyasszony tornáca. Gyilkolt, elzüllött, lelkét kár
hozatra adta, de hallgatott a segítőre és elindult a vezeklés útján.

Karé’ kenyér, pohár víz
A kenyér és a víz jelkép erejével idézett tárgyak. Jelképezik az élő embert, az életet, sőt a 
szerelmet, mint az élet továbbvitelének érzelmi csíráját.

Zsófika a házastársi intimitás hiányának megidézésére is a „falás kenyeret és a pohár
nyi vizet” említi meg. A gyilkos jelenetben szerepel az asztal, ahol a kenyér és víz általában 
áll, de nem szerepel az ágy, amely a házastársi kapocs szimbóluma az asztal mellett. Az 
asztalnál külön-külön étkeztek, de házastársi ágy nem volt a családi fészekben.

[7] Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz
[8] A mesék a Sánta harkály (MBE. Miskolc, 2009.) című meséskönyvben olvashatók
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Ajtótól asztalig rúgá, mondja a ballada. Az asztal a bűnbak, a falás kenyér és a pohár 
víz helye, mely üresen áll, hiszen hét éve és három napja nem került sor közös étkezésre. 
Az ajtó nyílászáró, az asztal az oltár családi bútordarabja, az ágy az élet, a szerelem és az 
álom szent helye a családi házban.

A Vitéz Egri Jánosék házának pitvarajtaja a halál útjára csikordult. A falás kenyér és 
a pohár víz szakralitásától megfosztott asztal a lélek kiüresedését gerjesztette elő. A hal
dokló, ajtó és asztal között magára hagyott asszony látására nem igyekszik más, csak az 
égitestek, a Nap és a Hold.

Nap és a Hold
A két égitest a szilárd kozmikus rend küldötte. Ők azonosulnak a fájdalmas, szenvedő 
asszonnyal. Sebein be és kitekintenek, felmérik a veszteséget, s jelen lesznek, mert világí
tanak a léleknek a Mennyországba vezető út mezsgyéjén. A Nap és a Hold az égi rend 
hírhozója, hírvivője, népünk e két égitestet mindig a teremtő trónusa jobb és bal oldalán 
képzelte el, valahogy úgy, mint a Magyar Szent Korona Pantokrátorának ábrázolásán.

Egy skót népballadában, egy tobzódó lakomán a szerelmesek a Szép Janet és Willie 
vesztére törnek. Willie lelkében ugyanaz a szakrális szimbólumrendszer lép működésbe, 
mint a halálra rugdalt feleség esetében.

Egyétek azt a kenyeret -  szólt -  
Igyátok azt a bort,
Nappal sirassák kedvesem,
Engem, ha kél a Hold. (183-188. old.)9

Az égitestek szimbolikája mindkét esetben szakrális töltetű és az erkölcsi ítélet erejével hat. 
Nem a dáridó vadját és halát emlegeti, hanem a halálba induló szentek kenyerét és borát.

A halál ösvénye az égi misztériumjáték kezdőképe. Díszlete a Nap és Hold, kelléke a 
kenyér és víz, esetleg a bor. Nem kell körülírni, miről van szó. A tárgyak ősképe egyazon 
gondolatsort indítja el a hallgatóban. Tudjuk, hogy a halál útjára lépett a szerelmespár, de 
azt is, hogy a teremtés két eleme a fény és a víz, új életet kelt. Szép Janet és Willie kis babá
ját a nagyszülők és a család szeretete fogja felnevelni. A Kálnoki Zsófika ura a közösségi 
szokásrend alapján felvállalja az igazságszolgáltatást, hogy majdan a másvilágon meg 
merjen jelenni Isten ítélőszéke előtt is, hogy Isten „... bocsássa (meg) ő bűnét.... és adjon 
neki mennyei országba utat ...” (111-112. old.)10

Gyárfás Ágnes

[9] A Szép Janet. In.: Angol és skót népballadák. Ford. Gombos Imre. Magvető Könyvkiadó. Bp., 1995.
[10] In.: Gyárfás Ágnes: A Halotti Beszéd mondattana. MBE. Miskolc, 2010.
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■  HAJDÚ KATALIN

Egy bibliai nép nyomában
(A filiszteusok története)

ELŐSZÓ

A következőkben egy méltatlanul elfeledett nép történetét mutatom be az olvasóknak. 
A tanulmánnyal, tisztelettel adózom Bakay Kornél Professzor Úrnak, aki elindított a 
pályán. Türelmével, atyai szeretetével irányította kezdeti lépéseimet, majd később már 
távolabbról is odafigyelve tiszta lélekkel figyelte szakmai fejlődésemet.

A filiszteus történet nem lesz teljes, de rávilágít majd sok-sok érdekes adatra, elgon
dolkodtatja az olvasókat, és talán mire a sorok végére érnek, megértik miért is kezdtem 
el foglalkozni ezzel a csodálatos és tiszteletre méltó nép történetével.

A filiszteusokról Palesztina neve jut eszébe első hallásra mindenkinek, de azt már 
nem biztos, hogy tudják kik voltak Ők és honnan jöttek?

Sokáig titokzatosság lengte körül ezt az elfeledett civilizációt, de mára már a régészeti 
és történeti kutatásoknak köszönhetően sokat tudunk róluk, tudjuk hogyan élhették hét
köznapjaikat, hogyan építették városaikat, és hogyan harcoltak hol szövetségben, hol 
ellenségként a kor nagy birodalmával, Egyiptommal majd a zsidókkal. De egy valamit 
nem tudunk, hogy honnan jöttek, és kik voltak Ők! Erre azonban még várni kell, a régé
szeti, történeti kutatások jelenleg is folynak és talán nem is olyan sokára megtudhatjuk.

‘Az első „hivatalosabb” kutatásokat a 16-17. században került sor amikor is érdeklő
dés indul meg Palesztina természetföldrajza iránt (Carsten Niebuhr és Friedrich Hassel- 
quist), amely társult egyfajta antikvárius jellegű gyűjtőmunkával: az angol Richard 
Pococke (1738), vagy a francia Francois Volney (1783-85) először gyűjtenek tárgyi emlé
keket (feliratok, cserepek).

Majd a 18. század végén jelennek meg a „szkeptikus zarándokok”, akik már nem érik 
be a templomok meglátogatásával, ők az igazi szent helyeket akarják megtalálni. Egyre 
többen tanulnak meg közülük keleti nyelveket, és kezd kialakulni a „bibliai földrajz” 
tudományága. (Edward Robinson és Eli Smith misszionárius utazásai 1838-ban a Sínai-fél- 
szigeten és Palesztinában. Ők jönnek rá elsőnek, hogy a héber helynevek az arámin 
keresztül átmentek az arabba.) Robinson a Szentföld feltárását az elveszett kincs megta
lálásához hasonlította: „Ez az első kísérlet, hogy felnyissuk a bibliai földrajz és történelem 
Szentföldön heverő kincsestárát: azokat a kincseket, amelyek korszakok óta felfedezetle
nül hevernek, és úgy betemette őket a századok pora és piszka, hogy puszta létezésükről 1

[1] http://www.hetek.hu/szerzo/grull_tibor -  írásai nyomán
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is megfeledkeztek”— írta 1841-ben. Robinson 1838 és 1851 között több mint kétszáz, 
évszázadok óta elfelejtett bibliai helyet azonosított.

Később a XX. század ismét megváltoztatta a régészeti feltárások jellegét. A Jordán-fo- 
lyó mindkét oldalán hatalmas méretű ásatások indultak meg, amelyek időben a paleoli- 
tikumtól az oszmán időszakig tárták fel a lelőhelyeket. A 70-es, 80-as években nagy 
nemzetközi vállalkozások születtek (Teli Hesi, Lahav, Akko, Caesarea, Teli Miqne-Ekron, 
Tel Dór), amelyek részben még ma is folynak. Ugyanakkor mind Izraelben, mind Jordá
niában nagymértékben megnövekedtek a helyi régészeti intézetek. (Izraelben ekkor állí
tották fel a régészeti tanszékeket Jeruzsálem és Tel Aviv mellett Haifában, a Bar lián és a 
Ben Gurion egyetemen.) Régészeti, epigráfiai és numizmatikai folyóiratok jelentek meg, 
amelyek hónapról hónapra teszik hozzáférhetővé a tudományos eredményeket a világ 
számára.

A régészeti kutatások a mai napig folytatódnak, reméljük mindannyiunk tudásának 
gyarapítására!

EGY BIBLIAI NÉP NYOMÁBAN
(a filiszteusok története,)

Palesztina és a Filiszteusok2
A Palesztina név a héber Pöleset Dbvtvno szó görögös formája, 
amit másképpen úgy is emlegetnek, hogy Filisztea, Filiszteusok 
földje. Filisztea az ókorban a Szentföldtől délnyugatra fekvő 
ország volt, a Földközi-tenger partján.

Palesztina néven a Kr. e. V században Hérodotosznál jelenik 
meg először, (Palaisztiné) néven, mely az Ószövetségi próféták
nál az ígéret Földjével azonos. (Gén. 12. 6-9) területet ölel át.

A zsidóság területfoglalása előtt Kánaán volt a megnevezése.
A Babiloni szövegekben Kinahhu néven szerepelt, melynek 
jelentése piros bíbor, azaz a tengerből halászott bíborcsigáról 
lett elnevezve, ez volt az ország fő kiviteli cikke. -Kánanán neve 
tehát azt jelenti „Bíbor ország ugyanazt, mint a görög Fönícia 
nevének jelentése.

Későbbi bibliai korokban Izrael országának nevezték (1. Sám. 13,19), majd a ketté
szakadás után az Izrael nevet az északi országrész örökölte, a délit Júdeának hívták. 
Hasonló okból nevezik az északit Efraimnak, vagy a főváros után Samáriának.

A fogság utáni időben Júdea nevet használták a Palesztinára.
A középkorban, a keresztes hadjáratok idején általános elnevezésként a Szentföld 

nevet használták.
Szentföld határai a történelem folyamán gyakran változtak, azért ha az ország hatá

rairól és kiterjedéséről beszélünk, azt mindig az egyes történelmi korszakok viszonylatá
ban tehetjük. A Jordántól nyugatra eső rész -  bibliai kifejezésekkel élve -  Dántól Beér-

[2] www.jezusert.eom/Tanulmanyok//PJ%20Palesztina

http://antikforever.com/Syrie- 
Palestine/Philistins%20Arameens/ 
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sebáig (2. Sám. 24,15), egyszóval a Libanon déli lejtőitől a Wadi el-araba nevű folyócskáig 
terjedt. Keleten a szír-arab pusztaság, Nyugaton a Földközi-tenger, Északon Fönícia és 
Délen a Negev-sivatag határolja.

Amikor az ősi Palesztina határairól beszélünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem 
a mai értelemben vett határvonalakra kell gondolnunk. A modern értelemben vett határ
vonalak ugyanis nem léteztek sem Palesztina és szomszédai között, sem Palesztinán belül, 
az egyes területek között.

Palesztinának nevet adó tengeri népek közé tartozó filiszteusok vándorlásáról az alábbi 
elfogadott nézet uralkodik a történettudományban

A történeti-régészeti források alapján is azt mondhatjuk róluk, hogy feltehetően a Kr.e.
II. évezred második felének nagy, vegyes etnikumú népvándorlási hulláma sodorta a filisz- 
teusokat az Égéi világból (Kis Ázsia, és a Görög szigetvilág) Palesztina területére. A vándor
lás okaként valószínűsíthető a térséget sújtó éhínség, amit még az egyiptomi gabonase- 
gély-szállítmányok sem tudtak enyhíteni. Szárazföldön, szekereken, részben a tengerpart 
mentén, hajókon indultak el új hazát keresni. Ezek az ún. „tengeri népek” felégettek, elpusz
títottak mindent, ami az útjukba került, az egész Közel-Keletet megbolydították

Tömeges bevándorlás indult ekkor, a régi városállamok pedig -e nagy változás folya
matában rommá lettek, és a falaik között népesség- és kultúra-váltás bontakozott ki. Ekkor 
bukkannak fel először a források szerint a vaseszközöket használó (nem sémi nyelvet 
beszélő) filiszteusok Egyiptom határán, északról pedig Anatóliában a Hettita birodalom 
széthullásával párhuzamosan hurrita és nyugati sémi törzscsoportok áramlanak a régióba.

Ugaritról délre egymás után vastag hamu réteg borította a településeket, mellette kap
kodva kiürített épületek jelzik a pusztításokat. III Ramszesz szövegei ezt megerősítik, mely 
szerint a tengeri népek pusztították el a Hettita Birodalmat, Karkemis-t, Ciprust és az 
amoriták földjét. (Ugaritban levelek íródtak közvetlenül a város felgyújtása előtt- a levél 
szerint az összes hajó nyugatra tartott, hogy a hettiták segítségére siessen, illetve arról a 
kárról számol be, amit a néhány ellenséges hajó okozott.)

Ezek a gyökeres változást hozó új folyamatok a Kr.e. XIII. században átalakulást hoz
tak a szíriai és kánaáni térségben is. A mai tudásunk szerint Szíria-Palesztinái térség Kr. e. 
II. évezredben belép az írott történelembe, -  lakóit források kanaánitáknak neveznek -  
valamint ekkor bukkannak fel azok a vándorló nomádok is a térségben, az Ő leszárma
zottai között a leendő Izráel őseit kereshetjük. A népesség ekkor és az ezután következő 
századokban, olyan városállamokban élt, amelyek a Kr. e. II. évezred közepe és vége között 
igen erős Egyiptomi hatásnak voltak kitéve. Ebből a korból származnak az első Kánaánra 
vonatkozó írásos tudósítások is a mezopotámiai és az egyiptomi feliratokban és levéltári 
anyagban, valamint olyan nevezetes forrás-csoportokban, mint a „Mári levelek”, az Új 
asszír királyfeliratok és kalendáriumok vagy az „ Amarna-levelek”.

A Bibliai elbeszélések oldaláról tekintve ez az időszak az egyiptomi fogság, a pusztai 
vándorlás és a kánaáni honfoglalás ideje.

A Bibliából tudjuk, hogy Palesztina lakossága Ábrahám idejében emoreusokból állt (I. Móz. 
15:16) azonban khitteusok (hettiták) is éltek Dél- Palesztinában (I. Móz. 15:20; 23:3).

Számos agyagfigurát találtak Egyiptomban, melyek idegen országok kegyetlenül meg
kötözött foglyait ábrázolták, varázsigéket írtak rájuk, amelyek Egyiptom ellenségeit átkoz
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zák, akiket meg is neveznek lakhelyeikkel együtt. Ezek az agyagszobrok a Kr.e. XVIII. 
századból származnak, és nagyon hasonló szövegek egész sora került elő a Kr.e. XIX. szá
zadból, tehát a un. „Pátriárkális” korból. Ezek Palesztina és Szíria városainak és törzseinek 
uralkodói közül kb. száznak a nevét, tartalmazzák. A nevek közül sokat tudunk azonosí
tani. Ezek bizonyítják, hogy Palesztina és Szíria uralkodói a pátriárkák idejében emoreu- 
sok voltak. Érdekes megjegyezni, hogy három olyan király neve jutott tudomásunkra 
Biblián kívüli forrásokból, akik Jeruzsálemben uralkodtak a zsidók honfoglalása előtt. 
Kettő közülük emoreus nevet viselt (Yaqar- 'Aamu és Sasa -Anu) egynek pedig khitteus 
neve volt (Puti-Hepa). Ez figyelemre méltóan egyezik Ezékiel kétszeres állításával (Ezék. 
16: 3 és 45). Ezt mondja Jeruzsálemről: „atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony.”

SZÁRMAZÁS ELMÉLETEK ÖSSZEVETÉSE

A bírák korától kezdődően mintegy 300 éven át a zsidó törzsek legveszélyesebb ellenfele 
a Filiszteus nép volt. Számos igehely tanúskodik arról, hogy mennyire fontos és kiemel
kedő szerephez jutott e két nép története a Szentírás Ószövetségében.

A származás elméleteket összevetve és a választ keresve az Ószövetség alapján, több 
nyomon is elindulhatunk a filiszteusok eredetét kutatva.

A legelső nyom rögtön a Mózesi könyvek első részében található:
• lMóz 10, 14...”Pathruszimot és Kaszlukhimot a honnan a Filiszteusok származnak 

és Kafthorimot...”
Ez a nagyon fontos nyom felhívja a figyelmünket, hogy a filiszteus nép területe volt 

Kánaán egy része Ábrahám idejében. /Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy Ábrahám a 
Kr. e. 1500 körül élt, akkor ezek a filiszteusok a proto filiszteusok lehettek, Gerar és Ber- 
seba városait birtokolták békés nem harcias nép volt. (I. Móz 21. 32. b. „visszatérének a 
Filiszteusok földére.” )

Ábrahám életének pontos meghatározása kétséges, életének feltételezett időhatárai 
igen nagyok: Kr.e. 1800-1100-ig bezárólag a nézetek élesen elválnak és elhatárolódnak 
ebben a kérdésben.

Ám a hiteles történeti források, és a régészeti adatok hiányosak, így nem állapítható 
meg teljes bizonysággal Ábrahám életének körülményei. S L. Wooly feltárásai óta a Dél 
Mezopotámia Úr városával azonosítják Ábrahám lakóhelyét, de ez a feltételezés téves és 
mára már túlhaladottá vált. A mai Törökország területének délkeleti részén fekszik Har- 
ran városa,(Urfa) amely Ábrahámot fogadta 4000 éve. Bár a Biblia nem említi, hogy 
Ábrahám miért hagyta el szülőhelyét Úr-Kaszdimot, egy zsidó legenda kitölti a hézagot: 
Nimród király a csillagokban látott egy jelet, mely egy férfi eljövetelét jövendölte meg, aki 
ellene s pogány vallása ellen fordul. Nimród üldözőbe vette Ábrahámot, aki Harránba mene
kült, ahol Isten először szólt hozzá: „Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából 
arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek! (I. Móz. 12.)

Ez a kitérő is rávilágít arra, hogy mennyi zűrzavarral és téves nézetekkel kell meg
birkóznia annak, aki a Bibliai események valódiságával foglalkozik. Évszázados toposzok, 
vallási dogmákká csontosodott adatok, történetek, személyek csapnak össze a tudomány 
legújabb felfedezéseivel és a régészet legújabb leleteivel.
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Az azonban biztos, hogy a történelmi környezet Kánaán más vidékeire utalnak, for
rásként felhasználható, Ugariti és Nuzi-i szövegek nyújtanak támpontokat. Az események 
közötti hasonlóság több alkalommal is megdöbbentő.

Felsorolok néhány példát a teljesség igénye nélkül.
• Az első szülöttség eladása egy tál lencséért/ Nuzu-i tábla elsőszülöttség eladása egy 

tál ételért, fivér -fivér közötti átadás, nem lehetett akárkinek átadni,
• Keret király legendája, Ézsau vörös színe/ ókorban a vörös szín az ünnep a hősök 

színe,
• Megszületendő gyermek megjövendölése,
• Ugariti panteon hasonlósága,
• Jakubel Hükszos törzsfőnök neve,
• Ábrahám/Abamrama földműves neve a Kr. előtti 1554-ből agyagtáblákon,
• Gád-Dán név szereplése a Mári szövegekben.3

Egy kis kitérő után folytassuk a filiszteusok származási helyének azonosítását.
A következő igehely, amely segíthet lokalizálni a filiszteusok származási helyét:
Mert az Űr elrontja Filiszteát Kaftor szigetének maradékát.. (Jer. 47. 4)
Jeremiás próféta összehasonlítja Izrael Egyiptomból való kivonulásával a filiszteusok 

Kaftori kivonulását, majd Ámos próféta teszi fel a mintegy költői kérdést a hellyel kap
csolatban.

Ám. 9: 7 „Nem én hoztam e ki Izraelt Egyiptom földjéről és a filiszteusokat Kaftorból?
Tehát Ámos próféta és Jeremiás próféta is úgy tudja, hogy a filiszteusokat Kaftorból 

hívták el, de hol is van az a Kaftor?
Erre elsősorban az Egyiptomi, Ugariti és a Mári-ból előkerült szövegek alapján keres

sük a választ. Ezek a szövegek azonosnak tekintik Caphtort, Keftiuval de ez további kér
déseket vet fel, hiszen a szövegek Caphtort (Kaftor) egynek tekintik Crete-val(Kréta), 
valamint,vannak utalások egyes szövegekben Ciprussal, sőt Dél -Nyugat Ázsia egyes tar
tományaival való azonosítás sem ritka.

A Septuaginta, azaz a Hebdomékonta egynek tekinti Kaftort ázsiai Cappadóciával, 
ugyanebben a szövegben (cpvXoc; (allofülosz)allophüloinak = idegen, más nemzet, más 
törzsbelinek fordítja a Filiszteus népnevet. Ésaiásnál pedig Hellénesz vagyis görögnek 
fordítja a filiszteusokat.

Érdekességként megjegyezném, hogy a görög epikus „hazatérési mondák” nagy része 
keletre vándorolt hősökről beszél.(például Askelon város alapítása, amit jóval a történe
tileg igazolt filiszteus letelepedés előtt alapítottak)

Ha más bibliai szövegeket tekintünk át I.Sámuel. 30.14.” Mi törtünk be a Kréteusok 
déli vidékére és oda a mely Júdáé, és Kálebnek déli vidékére, és Siklágotfelégettük tűzzel.” és 
a II. Sámuel 20.23-t „Joáb pedig Izrael egész serege felett való volt, Bénája pedig, Jójadának 
fia, a Kereteusok és Peleteusok vezére vala.” azt látjuk, hogy Chereti/Kréta nagyon fontos 
szerepet játszhatott a filiszteusok életében. Hiszen Dávid személyes testőrsége is Krétaiak
ból állott. A héber szövegek a Chereti/Kréta/Carians az azonosítás menetét elősegíti a

[3] Izrael Finkelstein és Neil Asher Silberman Biblia és a régészet Az ókori Izrael történelmi két 
arca 2001. Gold Book nyomán
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II. Sámuel. 20.23. „Joáb pedig Izrael serege felett való volt, Bénája pedig Jójadának fia, a 
Kreteusok és Peleteusok vezére vala.”

A fő kérdés tehát az, hogy hol volt eredetileg az otthonuk a Kr.e. XIII. századtól már 
bizonyíthatóan Kánaán területén élő Caphtori/Chereti/Cretans/Pelethites/Carians-aknak?

A legősibb források eredeti otthonaként a filiszteusoknak ugyancsak Krétát jelöli meg, 
méghozzá Gáza ősi város neve alapján a Minoah volt ez, mint tudjuk több ókori kereske
delmi állomás neve volt, amit Krétáról indítottak, azon kívül Minóah azonos Minósszal.

Homérosz Iliásza is említést tesz a valószínű tengeri népekhez tartozó népcsoportok
ról, 10. énekében a trójaiak kiküldött kéme Dolón, beszéli el Odüsszeusznak a követke
zőket „part mellett károk s nyilas painok alusznak és a lelekszek a kaukonok meg a hős 
pelaszgok.. Az Ókori Görögország lakóit pelasgoknak nevezték, az elnevezésről még 
folyik a vita, hogy ennek a népnek van -e köze a filiszteusokhoz.

Homérosz az Iliászban a trójai oldalon álló harcosok vasfegyvereiről is beszél, A Bib
liában filiszteusnak említett pelesztek is, akiket ez egyiptomi ábrázolások furcsa, tollbok- 
réta-szerű sisakkal jelenítettek, meg amelyek filiszteusokat ábrázolnak, ismét csak azt 
mondhatjuk el nagyon, emlékeztetnek Homérosz leírásaira jellegzetességük : a tollbok- 
rétás sisak kezükben kerek pajzs, rövid kard és dárda.

Továbbá az Odüsszea című művében VII. 420-460 és XIV 250-290 említés van görög 
hősökről, akik vándoroltak és bejárták Krétát, Ciprust, Líbiát valamint Egyiptomot és 
letelepedtek ott, ezek az információk, mind megerősítést nyernek a továbbiakban is.

A Ciprus, mint filiszteus szülőföld a későbbi forrásokban jelenik meg, a korai írások 
nem említik. A legnagyobb érv, amit e mellett lehet felhozni a kerámiaművesség azonos
sága illetve hasonlósága, ami tagadhatatlan.(Mükéné IlI.C-lb) Karageorgis említ Ciprus
ról olyan mítoszokat, melyek „görög” hősökről, akik városokat alapítottak a szigeten. 
Ciprus a Kr. e. XIII. században végbement egy Égeizáción (Sanders, NK 1985.)4 hirtelen 
megjelenve az említett fazekasság, valamint az építészet hasonlósága (kváderkövek hasz
nálata) Mindazonáltal megjegyzendő Mükéné és Ciprus között élénk kereskedelmi, kul
turális és gazdasági kapcsolat volt, és a filiszteus kultúra megjelenése eredhetett abból, 
hogy a ciprusi és az égéi kultúra egybeolvadt.

Az Égéi kultúra embere nagymértékben függött a kereskedelemtől, a gazdaságuk a 
nyersanyagok importján múlott, így kevés kiesés is megingathatott egész országokat. 
Hérodotosz és Diodorosz ír, az Égeikumban előforduló éhínségről.

Alashiya, Egyiptom és Égeikum közötti kereskedelem egyik jelentős központja, amit 
Ciprussal azonosítanak.5 (Redfort. 1992).

Elsöprő hasonlóságok Ciprus és Nyugat Anatólia műveltsége és a filiszteus műveltség 
között, vezettek arra a gondolatra, hogy a filiszteus eredet helyeként kezelik ezeket, a 
területeket.

Ciprusnak a bronzkor végén erős kereskedelmi kapcsolatuk volt.
Mindazonáltal a Ciprus Kaftorként való azonosítása kétséges és nehézzé teszi a sziget 

nevének azonosítását a változások miatt a különböző korokban.

[4] Sanders, NK (1985) The Sea peoples Warriors of the ancient Mediterraneam. Revised Editon. 1985 Lon
don mű nyomán
[5] Redford, Donald Bruce. 1992. Egypt, Canaati, and Israel in Ancient Times. Princeton: Princeton Univer- 
sity Press nyomán
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És hogy mi a közös a Homérosz által megénekelt Trója és 
a filiszteus őstörténet között?

Egyrészt a mediterrán térség késő bronzkori és kora vas
kori kultúrája közötti hasonlatok figyelemreméltóak.

Másrészt nagyon érdekes összefüggésre juthatunk, ha 
megnézzük Stager, Le6 kutató állítását, mely szerint össze
függés van az ókori emberi karakterek között Achilles -  
Odüsszeus Góliát-Sámson, és a bírák kora hősei között, mind 
egy magányos, markáns, karakter óriási erővel, már-már 
heroikus erővel rendelkező magányos hős jellegzetes fegy
verzettel.

A Trója VI. szintjéből előkerült leletek a Mükéné kerá
miák III B fajtát képviselik. A VII Trója már nem a királyi 
Trója, ez a régészeti rétegekben jól elválik. A kerámiatípusaik 
a görög krétai műkéné és etruszk stílussal rokon a finom díszí
tettség és formavilág jellemző, ilyen kerámiákat találtak Gerár,
Debír, Bét-Semes városokban Jezréel síkságon, Megiddóban, 
a hegyvidéken, Micpában.

Összegezve, a kérdésre a választ: egyes kutatók úgy gondolják, hogy a tengeri népek Cip
rusra érkezése a (Maa, Phyla, Sinda, Enkomi, Kition, stb..) a Kr. előtti XIII. század korai 
szakaszában a trójai háború után történt, Ciprusról, a mai Görögországból és Anatóliából, 
majd a XII. században további tengeri népcsoportok csatlakoztak a Peloponészoszi szi
getekről, majd nyugat Anatóliából. Ez időben, Egyiptomban III. Ramszesz és Merneptah 
fáraók uralkodtak. Plusz információként meg lehet jegyezni, hogy Erasztotenész Trója 
elestét Kr. előtt 1183-ra teszi.

www.bibleandscience.com/ 
tours/m useum s.htm

Antropomorfszarkofág

cooprenner.blogspot.com/.../
british-museum.htm

filiszteus harcos
http://antikforever.com/ 

Syrie-Palestine/Philistins%20 
Arameens/Images/philistinO lb.gif

[6] Stager, Le The impact of the Sea Peoples in Canaan. Int The Archaeology of society int he Holy Land T.E. 
Levi London 1995. nyomán
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A filiszteusokra jellemző tárgyak között a kerámia és az építészeten túl jellemző tár
gyuk még: az agyagkoporsó arcot és kezet formázó relieffel. Az arc fölötti vízszintes sza
lagból függőleges vonalak indulnak ki. Ez a tengeri népek oly jellegzetes fejfedőjére emlé
keztet. Transzjordániából és Egyiptomból elkerült darabok az egyiptomi helyőrség tengeri 
népekből álló osztagának emlékei lehetnek. Ezek az agyagkoporsók nagy hasonlatosságot 
mutatnak az egyiptomi szarkofágokkal, bár méretükben, díszítettségükben jelentősen 
különböznek.

Az ugariti szövegek beszélnek Kapturi -ról „Kptr” néven, az egyiptomi szövegek a 
korai bronzkorban Kréta/ Keftiu neve: (Kftyw)Kaftor átvétel az egyiptomi nyelvből. A Bib
lia szövege Kaftort jelöli meg kiindulási pontként, amit azonosíthatnak Krétával. Máshol 
azonban nyugat Anatóliát jelölik meg kiindulási pontként, az Égeikumban egy népföde
ráció indult el a Trójai háború után a Kr. előtti XIII. században.

A népszövetség öt nagyvárost hozott létre a filiszteus földön -  amelyeket a Biblia is 
megemlít Askelón, Asdód, Gáza a tengerparton és Ekrón, Gát a szárazföld belsejében 
létesült, a városokat seranim vagy seren irányította, lásd I.Sámuel.5:8, 6:4, 6:16-18.

A legfontosabb városok
Gát (Teli es Sah) Filiszteus városok egyike 
jelentősége az Ószövetségi időkben nőtt 
meg, amikor a filiszteusok elrabolták a 
frigyládát és ebbe a városba vitték.

Góliát a hatalmas filiszteus is innen 
származik, más nagy erejű filiszteussal 
együtt. A város több ízben állt Júda uralma 
alatt végül a VIII. században az Asszírok 
kezébe került. A pontos helyén jelenleg is 
ásatás folyik.

Ekrón: /Teli Mikné/ a filiszteus öt váro
sának egyike Júda törzsének jutott a hódítás 
korai időszakában, Ekrón istene Belzebub volt, akitől Ahazja Izrael királya is tanácsot 
kért, amikor elfordult a saját Istenüktől. / Jós. 15: 45-46 Jós. 19: 43 ,1. Sám. 5: 10, 17: 52/ 
Ekrón a Kr. előtti 2 évezredtől -603-ig lakott volt Teli Mikne 1950 óta szerepelt, mint első 
számú jelölt a hajdani filiszteus városra. 1996.-ban találtak egy írást, amelyben a város ősi 
neve szerepelt az ásatások alatt ez megerősített, hogy Tel Miqne azonos Ekronnal..

Askelon: Ősi tengerparti város Kr. előtt 1800 körül épülhetett, Jaffa és Gáza között a 
filiszteusok egyik legjobban megerősített városának számított. Derceto Isten asszony 
kegyhelye, Askelon volt Asszír, babiloni, tíruszi uralom alatt az idők során.

Nagy Herodes a források szerint Askelonban született. 604.ben lerombolták a várost 
a vezető réteget elhurcolták.

Asdod: Filiszteusok várerődjének egyike. A filiszteusok által elrabolt frigyláda ennek 
a városnak Dágon istenének állított templomába került. Ésaiás próféta idejében Uzzija 
Júda királya elfoglalta a várost. Újszövetségi időkben Atotosz néven Heródes építette újjá.

Gáza: (asszyr: Chazita, zsidó ’ azza = erős arab: Ghazza Teli el Ajjul) Gérertől 13 km-re a 
filiszteus síkságon lévő város az Ószövetség korában kikötőváros volt. A zsidó törzsek közül

Filiszteus kerámia
http://larryavisbrown.homestead.com/files/OT
history/unit2/PhilistinePottery_Ashdod.jpg
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Jozsué foglalta el Gázát, de később a filiszteusoké lett. Sámson Gáza börtönében halt meg, 
amikor Dágon templomát ledöntötte. Gáza szerepet játszott az Egyiptom felé irányuló keres
kedelemben. Az ószövetségi időkben Kánaán országának a déli határát jelentette ez a város, 
Petri tárta fel. Ezékiás Júda királya, asszír seregek majd az egyiptomi fáraó foglalta el. Az 
újszövetségi időkben a város történetében egy egyiptomi főtisztviselő játszott szerepet. (Ap. 
Csel. 8.26) A gázai marneoi Marna temploma a Kr. sz. IV. században az akkori világ 2. leg
nagyobb erőssége volt. Kr. u. 67-ben elpusztult majd a hellenisztikus műveltség fellegvára lett.

A filiszteusok gazdag leletanyaga, fejlett civilizációja élesen elválik a szomszédos zsidó 
települések anyagi kultúrájától. Égéi, kánaáni, egyiptomi hatásra utaló kerámia, jellegze
tes filiszteus motívumokkal - például madáralak-, bronz és vasfegyverek, ékszerek, jelleg
zetes házak, a kánaánita vallás speciális helyi változatára utaló templomok, kultusztárgyak.

EGYIPTOMI KAPCSOLATOK

Egyiptom nagysága és ázsiai érdekeltségei miatt gyakran érintette az általunk is fontos 
területeket.

II. Ramszesz (kb. Kr. e 1290-1224) és a Hettita király Muvattalis (Kr. e. 1306-1282) 
Kadesnál az Orontés folyótól északra Kr. előtti 1285 körül ütközött meg, bár a csata egyik 
fél győzelmével sem végződött és a háború még legalább egy évtizedig elhúzódott, a végül 
a két birodalom szövetséget kötött egymással az új hettita király III. Hattusilis (kb. Kr. e. 
1275-1250.) közbenjárásával. A források kimerítően leírják a hettita szövetségeseket, aki
ket a király felvonultatok a csata során, 1, Pi-da-sa, 2: Da-ar-d(a)-an-ya, 3: Ma-sa, 5: Ru-ka 
és 6: Azrawa. Az első név Padsosra Mysia, dél Trója, második a dardanidák Trójából, a 3. 
Nyugat- Anatóliából 4. Caria dél Nyugat-Anatólia és az 5. Lukka/Lycia valamint a 6. 
Arzawa Nyugat- Anatóliából. A felsoroltak között vannak a Trójaiak, amennyiben a for
rások igazat szólnak akkor összefüggés, lehet a Homérosz Iliászában leírt népcsoport és 
a tengeri népek vándorlása között az Égeikumban.

Egy rendkívül érdekes írott forrás, az ún. Harris-papirusz kb. Kr. e. 1168-ból beszámol 
arról, hogy a fogoly filiszteusokat az egyiptomiak zsoldosként alkalmazták és nehéz katonai 
feladatokkal határerődökbe, telepítették Kánaán délnyugati részének városaiba. Fő feladatuk 
a tengerparton végighúzódó észak-déli irányú forgalmas karavánút ellenőrzése volt.

A Kánaánban élő filiszteus törzsek hamarosan függetlenedtek a válsággal küzdő 
Egyiptomtól

és saját hatáskörükben kezdtek területeik növelésébe. Erről a harcokról szól Sámuel 
könyve -többek között.

Az egyiptomi fáraó Merneptah (Kr. e. 1234-1224) küzdött meg velük uralkodásának 
5. évében hadi szempontból - bár a győzelem kétségtelenül nagy volt,- a csata nem dön
tötte el a két nép közötti küzdelmet véglegesen. Egyiptom csak rövid időre tudta megál
lítani az ellenséget és kiűzni az egyiptomi területekről

Erről az ütközetről szól Merneptah fáraó Győzelmi emlékműve az (un. „Izrael stélé” 
1887-ben Petrie fedezett fel) annak ellenére, hogy nem a szó szoros értelmében vett tör
téneti szöveg, hiszen nem más, mint a fáraó tetteinek dicsőítése. A szövegíró nem is szi
gorú időrendben, azaz krónikaszerűen sorolja fel az eseményeket, hanem tetszés szerint
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sorolja és csoportosítja a szövegeket fő cél a hangulatkeltés és a fáraó dicsőítése. Nagy 
részét a líbiai háború foglalja el, a sztélé szövegének a hadjáratok elmesélése helyett csak 
egy- egy epizód érzékelteti az egyiptomi lakosok rettegését a „barbár” líbiaiak és szövet
ségeseiktől. Csak érdekességként említem meg hogy a líbiaiakat az egyiptomi fáraók 
„rossztollúnak” nevezték, gondoljuk csak a filiszteus ábrázolásokra, ahol a fejükön toll- 
bokrétás sisak, fejfedő vagy hajviselet lehetett, amely toliszerűnek hatott..

MERNEPTAH GYŐZELMI SZTÉLÉ „IZRAEL” SZTÉLÉ

„..Kánaán gonoszul ki 
Askalont elhurcolták,
Gézért megtagadták,

Jenoamot nem létezővé tették
Izrael el van pusztítva nincsen termése........

........ Merneptah, aki élettel van megajándékozva
mint Ré, 

mindennap.
Leverte mindazokat akik vándoroltak.....”

(azaz a nomád törzseket: philisteus..)

III. Ramszesz fáraó (Kr.e. 1198-1166 - Újbirodalom, XX. dinasztia) idején sikerült meg
fékezni az előrenyomulásukat. Az egyiptomi uralkodó Théba melletti, Medinet- Habu 
sírtemploma falán kőbe vésette a tengeri népek felett aratott győzelmének történetét. 
A „betolakodókat” előbb a Nílus-deltában egy szárazföldi csatában állították meg, majd 
Kr. e. 1185 körül egy tengeri ütközetben hajóikat is megsemmisítették. A fogságba esett 
harcosok és családok többféle törzshöz tartoztak, köztük voltak a filiszteusok is.

A Medinet Habu sírtemplomában szereplő rww kifejezés nem speciálisan szigetet 
jelent, gyakran említik akkor, ha valaki bármilyen part földjeit említi. Az azonban nem 
világos hol és mikor zajlott le az a csata, amiről a sírtemplom felirata szól. Ez egy nagyon 
homályos és zűrzavaros korszaka volt, de az biztos, hogy a tengeri népek ellen irányuló 
harcok nem egyetlen lokalizált csataként kellene elképzelni, hanem folyamatos meg meg
újuló harcfolyamatokra. Mindenesetre a tengeri nép összefoglaló néven jelölt népcsopor
tok egy részének sikerült a Nílus Deltáján átjutni és megtelepedni a Nílus vidékén.

A másik forrás az un. amarnai levelek Tell-el-Amarnában (Egyiptom) találták - IV. 
Amenhotep fáraó (ur. Kr. e. 1364-1347) Aton napisten tiszteletére nevét Ehnatonra (Aton 
fénye’) változtatta és székhelyét Thébából áthelyezte egy új városba, amelynek az Ahet-Aton, 
Aton fény nyárban úszó hegye nevet adta. Halála után feledésbe merült az új vallás és maga 
a fáraó is. -1887-ben, palotája romjai közt beduinok bukkantak rá. Valóságban ezek a 
levelek agyagtáblákra íródtak és két fáraó levéltárát tartalmazzák. Előkerült 349 olyan 
levél, amelyet az elő-ázsiai (babiloni, asszír, hettita stb.) királyok, a szír és palesztinai 
városállamok uralkodói írtak a fáraóknak, továbbá a két fáraó 9 levélmásolata, amelyeket 
Babilónia és Ar(s)zava királynak, ill. kánaáni és szíriai vazallusaiknak írt. - E levelek fon
tos források Elő-Ázsia, különösen Kánaán Kr. e. XV-XIV. sz. történetére vonatkozóan:
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Kánaán számos városállamra tagolódott, ezek uralkodói magu
kat királyoknak nevezték, és állandóan viszálykodtak. Szerepel 
a levelekben Akkó, Askelon, Bejrut, Büblosz, Gézer, Lachis,
Megiddó, Szidon, Tírusz, és Jeruzsálem királya, s feltűnő, hogy 
a palesztinai „királyoknak” csaknem a fele nem sémita nevű.

FILISZTEUSOK VALLÁSI ÉLETE

A Bibliai7 források megemlítik Dágon főistent a filiszteusok iste
neként, aki „az országok és hegyek felett szélben és viharban” 
uralkodó Dagan-Dagon istennek a megfelelője, aki Babilóniában 
és Asszíriában a Kr. előtti III. évezredben is szerepel, hite a Kr. 
előtti 1500 táján pedig Palesztina területén is megtalálható. A 
filiszteusok valószínűleg az itt lakó un. Kánaáni -  Amorita népek
től veszik át Dagont. Neve egyes vélekedések szerint a héber 
Dagan gabonanövekedés szóra is visszavezethető.

Más források a Hal istenségre vezetik vissza a héber dag= 
hal szó nyomán. Legfontosabb és legnagyobb szentélye Gázában található meg.

Ugaritban8 kapcsolatba hozzák termékenység istennel,(Balu istenség atyjának tartották) 
mert nevének jelentése után ítélve kezdetben talán a földművelés és a halászat pártfogoltja volt, 
mit az is alátámaszt, hogy egy föníciai pecséthengeren megtalálták kalász emblémával ábrázolva. 
Eusebius szerint Dagont Uranosz az Ég és Gaiának, a földnek gyermeke. Bét Seán városában 
Dagon kultusza Astarta kultuszával állott kapcsolatban. Gázai, Mama és az Askaloni hal istenek, 
valamint Derkéto Oanes női megfelelője Atargis, a szírek, a filiszteusok hal istennője neve ismert 
számunkra. Astarte /Derceto első holdistennő ugyanúgy, mint később Aphrodité és Vénusz a 
tengerből emelkedett ki kagylóhéjból. Ő a holdistennőkkel azonosítható érzelmek uralkodó
nője, mint az elérhetetlen szerelem, a féltékenység, holdfázisok változása stb...

Derceto Ate Isten Astartéja szíriai Isten alak hagyomány szerint Derceto tóba vetette
magát, és hallá változtatták a többi 
Istenek, de áldoztak neki a halon 
kívül madarat és galambot is. (talán 
nem véletlen a filiszteusok tolikoro
nára emlékeztető fejfedője)

Ekronban talált Istennő PYGN, 
PYTN, talán a „Potnia”, régi Mükéné-i 
Istennő lehetett.

Izrael királya Akházia Ekron Iste
nét Baal-Zebubot imádta (II. Kir. 2), 
a képen egy kánaánita Baál Istenség 
látható.

Derceto Istenség
http://www.arcadiaclub.com/ko/img/alieni/vaso_derceto_dio_fi-

listeo_uomo_pesce.JPG

[7] Bibliai Kislexikon Kossuth Kiadó 1984 im. 48.
[8] Mitologai Encikloédia I. im. 496
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Baál sztélé, Louvre Múzeum  
http://antikforever.com/Syrie-Palestine/ 

Phenicien%20Cananeen/Images/ougarit06.jpg

Potnia
http://upload. wikimedia.org/wikipedia/com m ons/2/21 /Relief_Pot- 

nia_Theron_Louvre_CA297.JPG

FILISZTEUSOK ÉS A VAS

Rendkívüli jelentőségű az a tény, hogy a filiszteusok hozták magukkal Palesztinába a vas
szerszámoknak, a vaskészítésnek és kovácsolásának a mesterségét a sémi nép tőlük tanulta 
ezt meg. Ez biztosította Izrael törzsei feletti katonai fölényüket. Harci szekereiken, ame
lyek a kutatások szerint 2 harcos helyett -ahogy a hettitáknál- 3 dárdával felfegyverkezett 
harcos állt, félelmetes ellenségei lehetettek az akkor harcászatilag ugyancsak a törzsi fej
lődés kezdeti fokán lévő ellenfeleknek.

(I. Sámuel. 13:19-20)
19: „és kovácsot egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a Filiszteusok azt mondták: 
ne csinálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát

20: és egész Izraelnek a Filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megélesítse kik-ki a maga kapá
ját szántóvasát fejszéjét vagy sarlóját.”
(I.Sámuel. 21.9 )

21:.”Filiszteus Góliátnak a kardja...Nincs ahhoz hasonló...”
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FILISZTEUS SZEMÉLYNEVEK
(1) Abimelech, király Ábrahám idejében, a neve sémita.
(2) Abuzzath, sémita név.
(3) Phicol, filiszteus név, valószínűleg átvétel.
(4) Badyra, nem sémita.
(5) Warati.
(6) Makamaru.
(7) Dagon, fő Isten.
(8) Delilah, valószínűleg nem sémita név.
(9) Sisera, Haroshet királya valószínűleg Keftian név.
(10) Achish or Ekosh,eredeti filiszteus név, de valószínű Keftiu/Kréta-i eredetű.
(11) Maoch, Achis apja Gát királya valószínű filiszteus név.
(12) Ittai, Gitteus név.
(13) Obed-Edom, sémita név.
(14) Goliath, nem filiszteus név.
(15) Saph, nem filiszteus név.
(16) Zaggi, VII. századból név.
(17-26) a Filiszteus királyok nevei, szerepelnek az Asszír táblákon. Sémita nevű a 

Sarludari. asszíriai átvételek is vannak.

Tel el Jazari (Gezer) Kr.e. 925. Isztanbuli 
Régészeti Múzeum

Photo source: PBS (WGBH) „The Bible's Buried Secrets” 
http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westsem/gezer. 

html

FILISZTEUS ÍRÁSBELISÉG

A korai időkből nem kerültek elő írásos 
leletek, a Kr. e. X. századi Gezeri paraszt
naptár amit ó-héber nyelvűnek tartanak, 
és a 2005-ben előkerült cseréptöredék, 
amin Góliát neve szerepel kerül bemuta
tásra.

Hajdú Katalin

Góliát neve egy cseréptöredéken előkerült, 
Tell-es Safi /Gath ásatásakor 2005-ben  

http://faculty.biu.ac.il/~maeira/gallery.html
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Felhasznált irodalom
Szent Biblia fordította Károlyi Gáspár 
Macalister The Philistines The History and Civilization 1913 
2008 Tell-es Sah Gath feltárásán elhangzott előadások anyaga 
The Philistines: Chapter IV. The Culture of the Philistines
Dothan, Trude Krakauer 1982 The Philistines and Their Matériái Culture. Jerusalem.
Maeir, Aren 2005. Phlister -Kereamik
Izrael Finkelstein és Neil Asher Silberman Biblia és a régészet Az ókori Izrael történelmi két arca 

2001. Gold Book
Bibliai Kislexikon Kossuth Kiadó 1984 im. 48.
Mitologai Encikloédia I. im. 496 
http://faculty.biu.ac.il/~maeira/Figl.gif
Photo source: PBS (WGBH) „The Bible’s Buried Secrets” http://www.kchanson.com/ANCDOCS/ 

westsem/gezer.html
www.jezusert.eom/Tanulmanyok//PJ%20Palesztina
http://larryavisbrown.homestead.com/files/OT_history/unit2/PhilistinePottery_Ashdod.jpg 
http://www.hetek.hu/szerzo/grull_tibor a témában született cikkei 
Teli es Safi Gát ásatási tapasztalatai
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■  HANNY ERZSÉBET

„Az jó hírért, névért...”
Önkéntesek Buda alatt 1686-ban

Balassi Bálint (1554-1594) az Egy katonaének című versében ugyan az egy évszázaddal 
korábbi, magyar végvári vitézekről fest képet, de ez a felfogás a 17. század emberét is jel
lemezte. Különösképpen közel állt a nemesi származású spanyol ifjak, grandok és hidal- 
gok szívéhez. Tehát minden bizonnyal nagy szerepe volt abban, hogy számosán önként 
vonultak be a Budát 1686-ban visszafoglalni induló nemzetközi seregbe. Katonák voltak 
vagy kalandorok? Hősök vagy szerencselovagok? Talán mindkettő. Hiszen a koraújkori 
ember lelkében sok minden megfért: a középkor lovagi kultúrájának szentimentalizmusa 
és az újkor racionalizmusa egyaránt. Gazdasági előny és lovagi dicsőség, véres bosszú
állás és könnyes bűnbánat, kegyetlen mészárlás és önfeláldozó életmentés, és éppen ez a 
korszak bővelkedett lehetőségekben mindezekre. Kik-mik voltak ezek az önkéntesekként 
nyilvántartott spanyolok, milyen indíttatásból kerültek Buda alá és vajon egyedülálló 
jelenséggel állunk-e szemben? Hogyan lehet, hogy az 1571-ben Lepantónál még győztes 
spanyol királyság ekkor már nem képviseltette magát sem pénzzel, sem hivatalos katonai 
kontingenssel a császár seregeiben, hogy „csak” a nagyszámú nemzetközi önkéntesek 
soraiban találjuk meg fiaikat?

1684-ben, az egy évvel korábbi bécsi katonai sikereken felbuzdulva Budát is megkí
sérlikfelszabadítani, de ez az ostrom sikertelen marad. Az, hogy 1686-ban a nagyszámú 
sereg ismét megindulhatott Buda alá, elsősorban magának XI. Ince pápának,1 másod
sorban a pápai és a velencei követek -  Buonvisi bíboros és Federico Cornaro -, a császári 
diplomaták, valamint a császár gyóntatója -  Marco d’Aviano atya -  közreműködésének 
köszönhető. Az európai segítség oroszlánrésze a pápától és a német-római birodalom 
területéről érkezett. A német fejedelemségek I. Lipót császár mellé álltak és a „Römermo- 
nat” intézményének segítségével a birodalom védelmében katonával és pénzzel támogat
ták.* 2 A résztvevők között találjuk Miksa Emánuel, bajor választófejedelmet, a császár vejét, 
a brandenburgi őrgróf katonáit Schöning tábornok vezetésével, a Golz báró vezette szász 
sereget,3 a bádeni és a sváb segédcsapatokat.4 Még a Portával jó viszonyban lévő Franciá

it] Fraknói 1886.; Várkonyi 1986.a
[2] A „Römermonat” vagy más néven „Romzug” (a rendes évi birodalmi segély 50-130 Romzug) összege 
kb. 2 és 6 millió forint között volt. Valamikor ezt az összeget a Reichstag a koronázásra és császárt kisérő 
hadak fenntartási költségeire szavazta meg.
[3] Buda expugnata 1986. 581-582
[4] Buda expugnata 1986. 643-644.
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ország is jónak látta, hogy katonákat küldjön.5 A hadtörténeti és történeti szakirodalom 
alapján megállapítható, hogy mintegy százezernyi volt a Buda alatt felvonuló, reguláris 
csapatokba tömörültek létszáma. Az Európa valamennyi királyi udvarából érkező had
testek mellett a magyarok -  huszárok, hajdúk, bányavárosok hadinépei, végvári katonák, 
sajkások -  is harcba szálltak. Vezéreik között olyan hírneves vitézeket találunk, mint 
Gombos Imre, Barkóczy Ferenc, Petneházy Dávid, Pálffy János Károly, Csáky László vagy 
éppen Bottyán János.6 A magyarok számban a császári seregek után következtek, mert 
tizennégyezer-háromszáz embert tudtak felsorakoztatni. Többet, mint a birodalmi feje
delmek külön-külön. A Buda alá érkező hadsereg két fővezére Miksa Emánuel bajor 
választófejedelem és Lotharingiai Károly herceg voltak. A reguláris csapatokon kívül 
azonban a harcokban egyéni elhatározásból is részt vettek emberek. Mi volt annak az oka, 
hogy a különböző nemzetek fiai személyes indíttatásból küzdöttek Buda falai alatt? Min
den bizonnyal a középkori lovagi gondolkodás és a keresztesháborúk lelkűidének feltá
madása is szerepet játszott ebben az elhatározásban. Magyarországot már a 15. század óta 
számon tartották nyugaton, mint a „kereszténység védőbástyáját”. Buda 1541-ig a keresz
tény magyar királyság központja, Európa gyöngyszeme volt, de másfélszáz esztendő alatt 
egy idegen, ellenséges hatalom szimbólumává vált. E hatalom legyűrésében részt vállalni 
kötelesség, sőt dicsőség volt. A török elleni háború Európa szerte érdeklődést keltett és 
nagy nemzetközi visszhangot kapott. A frontokon zajló hadi eseményekről aló.  század 
óta a kontinens minden államában jelentek meg tudósítások, naplók, százszámra szület
tek harcra buzdító röpiratok. A magyarországi könyvtárakban fellelhető spanyol nyelvű 
Buda-irodalom is a legnagyobb teret éppen ezeknek, főként természetesen a spanyol szár
mazású önkénteseknek szenteli.

1686-ban, a hírre, hogy a császár újra Buda visszavívásáért száll harcba, megindult 
az önkéntesek áradata. Parasztok, kézművesek, városi polgárok és arisztokrata családok 
fiai egyaránt Magyarországra igyekeztek. Voltak közöttük, akiket tanulni küldtek ide,7 
voltak, akiket a törökkel kapcsolatban már megszerzett tapasztalatok, másokat a pápai 
bulla, a keresztény szolidaritás, a személyes ambíció, vagy a nemzeti tradíció hozott a 
táborba. A rendszeresen megjelenő kiadványoknak köszönhetően Buda és a Magyaror
szág török ellenes háborúk híre nagy visszhangot keltett Spanyolországban is. Számos 
híradás és verses kiadvány született, hogy a spanyol vitézek cselekedeteinek a kereszt 
szolgálatában tett különös jelentőségét kiemeljék. Ez mindenképpen ösztönzőleg hatott, 
hogy számos önkéntes tovább harcoljon vagy akár arra, hogy újabb és újabb kalandvágyó 
ifjú érkezzék Magyarországra.

A hagyomány és a propaganda megtette hatását. Francesco Grimani 1686 júliusában 
lelkesen írta: „...el lehet mondani, nincs se szeri se számuk és van közöttük a világ minden 
részéből való, s vannak magas, előkelő rangúak.”8 Az önkéntesek számát nehéz lenne meg
határozni, mivel hivatalos jegyzék nem készült róluk. Nem is készülhetett, mert nem 
egyszerre és nem is ugyanazon időben érkeztek a táborba, nem is biztos, hogy regisztrál

[5] Mollay 1986. 81-96.
[6] Károlyi 1886. 161-163.
[7] Például Jacob Richards, angol hadmérnök, akit Lord Dartmouth, az angol királyi tüzérség főparancsno
ka „továbbképzésre” küldött. (Simonyi 1859. 248.)
[8] Szakály 1986.a. XII.
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tatták magukat, sőt több esetben előfordult, hogy pótlólag felvételt nyertek valamelyik 
sorezredbe. Számukat a szakirodalomban általában 1000 és 7000 közé teszik.9 Spanyol 
tűzmesterekkel, közemberrel, paraszttal, polgárral gyarapodott az önkéntesek száma.10 11 
Vezérük a lotharingiai származású Commercy herceg, a fővezér unokaöccse lett. Az 
önkéntesek nem örvendtek nagy népszerűségnek. Sokan közülük fölösleges kockázatot 
vállaltak, amellyel kétségessé tették nem egy pontosan megtervezett hadmozdulat katonai 
sikerét. Leginkább a korábban is már rendszeres szolgálatot végző hadmérnökökre és 
tisztekre lehetett számítani. Használhatóságukat először a vízivárosi rohamban (1686. 
június 24-én) kellett volna bizonyítaniuk. Ekkor azonban mindenkit megelőzve igyekez
tek a falakra jutni, zavart keltve ezzel a bal oldali hadoszlopban szabályosan felsorakozott 
katonák körében.11 Az eseményről Lotharingiai Károly, Michele DAste és a holland név
telen szerző is nagyon szűkszavúan emlékezik meg. Az „ismeretlen angol kortárs” szerint 
a felesleges halálesetek és sebesülések miatt kezdték el aztán a várost „szabályszerűen” 
ostromolni.12 Két nappal később a Kakas kapu előtti sáncon janicsárok rohanják meg az 
őrséget. Az önkéntesek újabb, most már szervezettebb akciót hajtottak végre Piccolomini, 
Vaudemont és Commercy hercegek vezetésével, amellyel sikerült felmenteniük a bajba 
jutottakat. így mintegy húsz embert veszítettek. Június 29-én, amikor a bajor katonákat 
kicsapó török lovasok támadták meg, az önkéntesek ismét igyekeztek segítségükre sietni. 
Nagy részüket azonban csak a fővezér határozott fellépése mentette meg azzal, hogy sze
mélyesen vezette őrcsapatát a törökök ellen. Az összecsapásban húsz-harminc közkatona 
vesztette életét. Erről az eseményről Richards hadmérnök emlékezett meg „Journal of the 
Siége and teking of Buda” című 1687-ben kiadott beszámolójában. Ebben kitért Lotha
ringiai Károly parancsára, melyben megtiltotta az önkénteseknek, hogy önhatalmúlag 
harcba bocsátkozzanak. Később még magát Commercy herceget is kénytelen volt őrizet 
alá helyezni, mert sem ő, sem alárendeltjei nem hagytak fel a felesleges veszélykereséssel.13 
Éppen ezért -  egyéni vitézségük ellenére -  a tábornokok (sem Lotharingiai Károly, sem 
Savoyai Jenő) nem látták szívesen a táborban a mindenhonnan rekrutálódott, regulára 
nem fogható önkénteseket.14 Az önkéntesek történetének legvéresebb napja 1686. július 
13-a. Lotharingiai Károly a következő napra tervezett rohamot egy nappal előbbre hozta, 
mivel a Sziavus pasa bástyája előtt a véletlenül felrobbant török akna a rondella falát, -  
melyet már az ostromlók is sikeresen bontottak ágyúikkal -  annyira megrongálta, hogy 
megérte ezt a kockázatot vállalni. Stahremberg, Souches és Mansfeld ezredei megkapták 
a parancsot az általános támadásra. A zászlóaljakhoz csatlakozott az önkéntesek egy része 
is: angolok, franciák és spanyolok. A roham megkezdésekor azonban az első sorban har
coló spanyolok ismét meggondolatlanul cselekedtek. A kibontakozó véres harcban leg
többjük elesett vagy olyan súlyos sebesülést szerzett, melybe néhány nap múlva belehalt.15 
Júliusban még több támadást hajtottak végre a császári seregek, ahol számos magas rangú

[9] Károlyi Árpád szerint nagyjából 2-3000 lehetett. Károlyi 1886. 182. p. 2. jegyz.
[10] Várkonyi 1986.b. 38.
[11] Károlyi 1886. 245-246.
[12] Mollay 1986. 128.; Buda 1986. 24.; Czigány 1998. 46-47.; D’Aste 2000. 81-82.
[13] Szakály 1986.a. XVI-XVII.; Simonyi 1895. 252.
[14] Szakály 1986.a. XVIII.
[15] Szakály 1986.C. XVII.
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önkéntes esett el.16 Maga Lotharingiai Károly, hadinaplójában visszafogottan és tárgyila
gosan számol be az önkéntesek tevékenységéről, és úgy látja, hogy „kivétel nélkül...az 
önkéntesek serege minden tőlük telhetőt megtettek... a mieink előtt jártak jó példával, és 
életük kockáztatásával...”.17

Spanyolország -  dacára a rokoni szálaknak -, mint mondtuk nem vette ki részét regu
láris seregeivel ebből a nagyszabású hadi vállalkozásból. A Lepantónál még győztes király
ság nem vállalt tevékeny szerepet abban a háborúban, amely egész Európa számára szent 
háborúnak nyilváníttatott. II. Károly országa a 17. század végére -  sem politikailag, sem 
pénzügyileg, sem gazdaságilag, és már a régi jól szervezett hadsereg tekintetében sem volt 
abban a helyzetben, hogy hivatalosan segítséget küldhetett volna a császárnak. A hazai 
szakirodalom is hangsúlyozza, hogy kezességet sem volt hajlandó vállalni spanyol keres
kedőktől felvett kölcsönökhöz. Az egyházi tizedet sem bocsátotta a császár rendelkezésére, 
dacára a pápai rendeletnek. Ennek némileg ellentmondanak azok a spanyolországi levél
tári források, amelyek szerint jelentős összeggel járultak hozzá a háború folytatásához. 
Nagy valószínűséggel azonban ezekből az összegekből, mint ahogyan az egyháziak hozzá
járulásából is csak kevés, vagy semmi sem jutott el rendeltetési helyére. Az 1684-ben 
kiadott királyi rendelet szerint a Rajnánál felállítandó seregből sem lett semmi. Végül az 
udvar az önkénteseknek kiadott engedélyekkel igyekezett kiegyenlíteni tehetetlenségét.18

A Spanyolországból érkezett önkéntesek számáról még nehezebb nyilatkozni. Az ira
tok különböző számot említenek, akik közül sokan csak kenyeret kértek, hogy harcolhas
sanak a török ellen.19 Nagy részük Katalóniából származott, melynek nem mond ellent az 
a tény sem, hogy a legtöbb ismert név nem katalán, hanem kasztíliai.20 Katalóniában már 
a 16. században nagy volt az érdeklődés az európai török háborúk iránt. 1532 óta van 
tudomásunk katalán önkéntesekről, akik V. Károllyal érkeztek Bécs alá, 1683-ban szintén 
hallunk róluk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Pireneusi-félszigeten évszá
zadok óta lovagi kötelesség volt a kereszt védelme. A Reconquista többszáz éve alatt szinte 
életformává lett a mohamedánok elleni harc. A pápa által 1684-ben összekovácsolt Szent 
Liga, a Bécs felmentésére irányuló hatalmas propaganda és az 1685-ös pápai bulla, mely 
teljes bűnbocsánatot ígért azoknak, akik önként állnak a császár zászlaja alá nagy mozgató 
erő lehetett a tradicionálisan buzgó katolikus kasztíliai, valenciai, katalóniai nemesség 
körében.21 A két herceg és két márki által vezetett sereg, melyben 60 barcelonai polgár is 
harcolt, valamint az önkéntesek királyi engedéllyel22 érkeztek Budára. A katonákkal és 
közemberekkel együtt papok és szerzetesek is jöttek, közöttük jezsuiták és kapisztránusok. 
Fallenbüchl Zoltán véleménye szerint legalább 300 főt számlált a Buda alatt harcoló kata

[16] Szakály 1986.b. 317. (a jogász Gamelli levelezéséből)
[17] Mollay 1986. 135. p.
[18] Buda expugnata 1986. 927-944.
[19] Bevezető -  Marjai (ed.) Crónicas historiales.; Károlyi 1886. 182.
[20] Sermon funebre en exequias...que el...Consistorio, dél Principado de Cataluna celebró de orden de su 
Magestad...ano 1686.... Barcelona: En casa Rafael Figueró, 1686. II. Károly rendeletére írott gyászbeszéd. 
(Catálogo Colectivo dél Patrimonio Bibliografico Espanol)
[21] Narcís Feliu de la Penya közzétesz egy listát, amely az 1686-os ostromban részt vett katalán önkéntesek 
neveit tartalmazza (de la Penya: Anales de Catalunya 1709. Barcelona, 1999.)
[22] Herreros lovaskapitány kérelme (1686. jan. 23.), Valero márki ajánlása (1686. márc. 22.), Villena márki 
úti engedélye (1686. ápr. 23.)
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lánok csapata. A katalán polgárok nagy számú részvételét azzal magyarázza, hogy ők a 
török veszélyt a Földközi-tenger partvidékén nemcsak a röpiratokból, hanem saját tapasz
talataikból is ismerték,23 s ezért a magyarországi hadjárat híre ott a szélesebb néprétegeket 
is megmozgatta. A madridi udvarnak is kapóra jött az önkéntesek lelkesedése, mert emelte 
presztízsüket Európában. A nemzetközi érdeklődés, a rengeteg propagandakiadvány, a 
rendszeresen megjelenő újságlapok, melyek bécsi vagy itáliai forrásból merítettek szintén 
nagy szerepet játszottak abban, hogy az önkéntesek között nagy számban találjuk a spa
nyolokat. A kalandvágyók számára vonzóvá tette Magyarországot a távolság is, ahol a 
bátor katona csodás események részesévé válhatott, személyes dicsőséget szerezhetett. 
A császári seregben hivatásos katonaként, zsoldosként is szolgáltak a spanyol korona alá 
tartozó területekről.

A levéltári forrásokból és a hadi vállalkozásokról, illetve a győzelemről szóló híradások
ból, dicsőítő verseket tartalmazó kiadványokból, amelyek számolatlanul jelentek meg szerte 
a spanyol korona területén, név szerint csak néhány embert ismerünk.24 A különféle ostrom
naplókban, visszaemlékezésekben, versekben leginkább nemesek fordultak elő, polgárem
berek neveit nem örökítették meg. A katalán polgárok, kézművesek neve nem maradt fenn. 
Egyesek közülük olyan szegények voltak, hogy csak Buonvisi bíboros anyagi segítségével 
tudtak nyomorúságukon enyhíteni.25 Leginkább az elesettekről -  Piccolomini hercegről (a 
család aragóniai ágából) -  vagy az ostromok során sebet kapott vitézekről emlékeznek meg. 
Don Félix de Astorga, az önkéntesek kapitánya, Leganes márki, Castel Moncajo márki, Don 
Rodrigo de los Herreros, lovassági kapitány, Valero márki, Don Gáspár de Zuniga, Llaneras 
márkija és még pár név, alig egy tucat a százak közül.26 Az első nagy ostrom után sebesülé
seibe belehalt Béjar (Vejar, Vexar) herceget, Manuel Diego López de Zunigát szinte nemzeti 
hőssé avatták. Számtalan költeményben méltatják életét és halálát.27

Don Manuel Diego (1657-1686), Béjar X. hercege talán a legelőkelőbb volt minden 
önkéntes közül. Családját egészen az első pamplonai baszk uralkodóig tudta visszavezetni, 
állítólag vizigót és mór vér is folyt az ereiben. A család a nevét a 12. századi előd, Sancho 
Iniguez de Estúniga után kapta. A katolikus királyok idején, a kasztíliai nemesi levélen 
már Zuniga formában jelent meg. Ahogy felmenői közül mindenki, ő is a tagja volt a 
legelőkelőbb spanyolországi lovagrendeknek és 1668-ban II. Károly az Aranygyapjas 
Rend tagjai közé emelte. Kiterjedt családi kapcsolatai révén számos olyan nagyhatalmú 
rokonnal is büszkélkedhetett, mint Osuna és Olivares hercegek, vagy Borgomanero (Bor- 
gomayne) márki, az ausztriai spanyol követ. A vele együtt harcoló Gáspár de Zuniga és 
Valero28 márki szintén közeli rokonai voltak.

[23] Fallenbüchl 1977. 1193.; Fallenbüchl 1979. 88-89.
[24] Fallenbüchl Zoltán igyekezett összeszedni az összes ismert nevet; Fallenbüchl 1977. 1193.; valamint 
Kalmár 1986. 921.
[25] Károlyi-Wellman 1936. 77., 119.
[26] Fallenbüchl 1977. 1193.
[27] Többek között: Consuelo católico en la muerte dél excelentissimo Senor Don Manuel Diego López de 
Zuniga, Duque de Béjar, sobre el sitio de Buda, vagy Poesias dónde construyen los cisnes de Manzanares la 
inmortalidad dél heroyico espanoL.D. Manuel Diego Lopez de Zuniga...Madrid [?], 1686. (Catálogo Colec- 
tivo dél Patrimonio Bibliografico Espanol).
[28] Nem tévesztendő össze azzal a Valeroval, aki majd Habsburg VI. Károllyal érkezik Bécsbe, és leszárma
zottai Magyarországon letelepedve selyemgyárat alapítanak.
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Don Félix de Astorga márki valószínűleg annak az Osorio családnak volt a sarja, aki 
még a 15. században kapta a márkiságot és közülük egy Francesca a 17. század elején 
beházasodott a Zunigák közé. Ugyanakkor rokonságban álltak az Infantado hercegi, a 
Tellez-Girón, és a Pacheco (Escalona hercege) családokkal is, akik Spanyolország leg
előkelőbbjei közé tartoztak. Ismert név volt még és sok románcban is szerepelt, Llaneras 
márkija, eredeti nevén Jósé Vilaragut Lima y Abreu. Ő is részt vett a július 13-dikai 
rohamban, hősiességéről még I. Lipót is tudomást szerzett. Azon kevesek egyike volt, akik 
visszatértek szülőhazájukba Buda alól.29 Szülővárosában, Valenciában a Buda visszafog
lalása alkalmából tartott ünnepségek keretében szerkesztett díszkötetben nevét versben 
is megörökítették.30

Azonban a spanyolországi önkéntesek nagy részének származásáról nem áll rendel
kezésünkre adat. A 17. század végén két spanyol tisztről tudunk, akik egy ideig Buda 
parancsnoki feladatait látták el.31 A győztes háborúk befejeztével az életben maradottak 
egy része hazament, de számos olyan levéltári adatunk van, amely azt bizonyítja, hogy 
sokan Magyarországon maradtak, letelepedtek néhány összefüggő települést alkotva Tolna 
megyében vagy a Bánátban32 és elmagyarosodtak. Azt nehéz lenne meghatározni, hogy 
ki, melyik hadjárattal érkezett és miért maradt. Viszont Magyarországon a 19. századig 
követhető bizonyos spanyol családnevek, települések és szokások megléte.33

Az önkéntesek száma a nagyobb ostromok során jelentősen megcsappant, bár jelen
létük még akkor sem játszhatott volna döntő szerepet Buda visszafoglalásában, ha valóban 
annyian lettek volna, mint amennyi a legoptimistább történeti becslés. Személyes dicsőség
keresésük, elavult harcmodoruk inkább teher, mint segítség volt az új típusú hadviselést 
gyakorló császári hadseregnek. Az egyszál karddal hadakozó, a személyes, haláltmegvető 
bátorságot erénynek tekintő „kereszteslovagok” kora végképp leáldozott. Helyüket átvette 
az egységesen kiképzett, egységesen vezényelt reguláris hadsereg, amely győzelmeit a fegyel
mezettségen, engedelmességen, összehangoltságon alapuló működésnek köszönhette.

A főváros azonban nem feledkezett meg Spanyolország Buda falai alatt elesett fiairól. 
Emléküket szép kiállítású emléktábla őrzi ma is a Lovas úton.

Hanny Erzsébet
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■  HARANGOZÓ IMRE

Hős őseink szellemét felkeresni jöttem ...
Hajszálgyökerek után kutató gondolatok egy nepáli tamang 

sámánöltözet szemlélése közben

Egyetlen fa  sem képes a tomboló, dúló viharoknak ellenállni, ha nem hatal
mas a gyökérzete, ha nem nagyon mélyről szívja magába az éltető erőt. 
Minden „népfának” a múltja, a történelme a gyökérzete, amelyre jobban 
kell vigyáznunk, mint a szemünk fényére. Csak az el ne korcsosuljon, csak 
azt ki ne gyilkolják alólunk! Mert a történelem, az ősi múlt nem mögöttünk 
van, hanem alattunk, mint a fa  gyökérzete.

Dr. Bakay Kornél

Jöttem, hogy megtaláljam unámi őseinket
Hős őseink szellemét felkeresni jöttem
Jöttem, mert bazsalikomok füstje szellem vére hívott
Vadászok útján égi csapáson betérni visszajöttem
Ős-Magariába...

Nepáli magar sámánének részlete.
Csáji László Koppány közlése nyomán.

KERESSETEK, KUTASSATOK...

Az utóbbi hónapokban kissé megkésett tanulmányaim a szegedi teológiára szólítanak, 
így gyakran megfordulok a Dóm tér nemzeti panteonnak szánt kerengőjében, meg-meg- 
állva Ipolyi Arnold, Kálmány Lajos vagy éppen Bálint Sándor emlékműve előtt. Itt van 
Körösi Csorna Sándor darzsilingi sírhelyének jelképes mása is. Kőbe vésve olvasható 
Körösi Csorna híres, bár tudományos gyakorlatra alig-alig váltott fölszólítása: „Keressetek, 
kutassatok, mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gya
rapítására, mint a magyar társadalom az ősi indiai kultúra tárházában.”

A XX. század közepére -  e tekintetben bizonyos fokig rendszerektől függetlenül -  
odajutottunk, hogy a Körösi Csorna Sándor szellemi örökségén haladó kutatókat tudo
mányos érvek helyett, tudományon kívüli tekintélyfosztással próbálták a diskurzus 
hatókörén kívül rekeszteni. Talán egyik legjellemzőbb példája ennek Huszka József, aki 
a magyar nép művészetét, díszítő.kedvét eurázsiai kitekintéssel vizsgálta. Fölvetette
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díszítőművészetünk térben és időben való kapcsolatrendszerének összehasonlító alapú 
vizsgálatát, ezen belül pedig az ókori sumir, pártus, majd a perzsa, az indiai és más keleti 
művészetekkel való ízlésbéli rokonság lehetőségét.1 Útkeresését és fölismeréseit a jó 
szándékú kritika helyett durva és személyeskedő elutasítás fogadta. Ennek ellenére 
elmélete és szemlélete -  különösen a szecesszióban kibontakozó, magyar jelleget kereső 
iparművészetben és építészetben -  igen nagy hatású volt. A magyar műveltség folya
matosságát vitatok sorában Palotay Gertrúd a magyar népi hímzésekről írva az 1940-es 
évek elején már egyenesen úgy fogalmaz, hogy azokon hiába keresünk bármiféle keleti 
hatást, ha mégis találnánk bármiféle analógiát, az csupán a török hódoltság korára 
vezethető vissza.1 2

Mindezek ellenére népünk Szent István előtti hitvilága, és ezzel összefüggésben 
hagyományos népi műveltségünk archaikus elemeinek kérdése jó két évszázada egy
aránt leköti a magyar tudományos kutatás java részének, de a gondolkodó magyar 
közvéleménynek a figyelmét is. Ez az élénk érdeklődés mindenképpen indokolt, hiszen 
ha nemzetünk és műveltségünk belső felépítését meg akarjuk ismerni és érteni, meg 
kell néznünk népünk világról alkotott képét. Itt természetesen nem egyes korok állan
dóan alakuló népi képzetköréről, a társadalmi formák, a birtokviszonyok és a termelő- 
eszközök változásainak szorításában lévő látásmódjáról kell szólnunk, hanem arról a 
rendkívül archaikus belső világképről, ami mindezek mögött tértől és időtől függetlenül 
változatlan maradt a hagyományőrző közösségek fönnmaradásának utolsó idejéig, sok 
esetben napjainkig.

Szűkülő világunkban számos olyan eszköz, és lehetőség adódik a párhuzamok, az 
analógiák keresésére, amelyek eddig csupán rendkívüli erőfeszítéssel, anyagi, fizikai és 
szellemi energiák fölhasználásával voltak elérhetők. Mindenek előtt ilyen eszköz az Inter
net, amely sok esetben a tudománytól távol eső lehetőségek fölkínálásával -  bizonyos 
mértékig véletlen, vagy inkább gondviselésszerű -  adalékokat szolgál egy-egy téma jobb 
megismeréséhez, az analógiák szélesebb körű föltárásához. A közelmúltban Turovszki 
Krisztián barátunk hívta föl a figyelmünket az global.ebay.com című internetes ócskapiac 
kínálatára, ezen belül pedig egy megvételre fölkínált teljes nepáli tamang sámánöltözetre. 
A meglehetősen szűkszavú tárgyleírás megadja a ruha méretét, színét, valamint szól arról, 
hogy az anyagot géppel varrták össze. Megjegyzi, hogy a tárgyegyüttes díszére válhat 
minden ebben a témában érdekelt köz- vagy magángyűjteménynek, továbbá arról, hogy 
az öltözet viselőjét sebezhetetlenné tette az ártó szellemek támadásaival szemben. 
A sámánöltözetről készült fényképfelvételek figyelmesebb vizsgálata közben megdöb
benve tapasztaltuk, hogy a XX. század közepén készült öltözék jelanyaga, a jelek rendszere 
pontosan visszaolvasható a magyar népi világkép és hitvilág belső szerkezetének ismere
tében. Természetesen ez első olvasatban nem veti föl semmiféle közvetlen direkt kapcso
lat lehetőségét, de igen is szükségessé teszi ennek a figyelemre méltó analógiának a kellő 
mélységű, előítéletektől mentes átgondolását.

[1] Huszka 1930.
[2] Palotay 1941.
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HOL VISELTÉK EZT AZ ÖLTÖZÉKET?

Aradi Éva közelmúltban megjelent hiánypótló művében az alapvetés szintjén összegzi 
mindazt, amit a fehér hunok V-VI. századbeli hódításairól, indiai és baktriai háborúiról, 
és a ma is India északnyugati tartományában, a közel negyvenmillió lakost számláló 
Rádzsasztánban élő hun leszármazottakról tudnunk illene.3

A most emlegetett területtel északkeletről határos Nepál magarjai az egyébként valóban 
bőséges írott források ellenére sem tudják, hogy honnan érkeztek jelenlegi lakóhelyükre. 
Egyes feltételezések szerint a magar törzsek Kasmírból érkeztek volna, tehát a „kas” népe, 
a kusok vagy kusánok lehetnek az őseik. Mások szerint nem India, hanem Tibet felől érkező 
közép-ázsiai eredetű népesség volt a magarok őse. Mindenesetre a nepáli magarok ma a 
Himalája magas hegységében élnek. Lélekszámúk a források szerint jó másfélmillióra tehető. 
Három egymástól jelentősen eltérő nyelvjárást a khám magart, a magarkurát és a kaike-t 
beszélik. A magar hagyományokat leginkább megtartó khám magarok földjére, Belső-Ma- 
garia területére már Körösi Csorna Sándor is szeretett volna eljutni, mert a Ghurka hadsereg 
magar nemzetiségű katonáinak elbeszélései fölkeltették az érdeklődést.

A magarok uralmát és királyságát a Csetnikek és a Brámiak törték meg. A hódítók, elő
ször a sámán papokat végezték ki, hogy ezáltal a mesemondó, regélő, írástudó, áldozati-szer
tartást, esketést végző papok elpusztításával az akaratukat és vallásukat rájuk erőltessék. így 
a tartós indiai befolyás a kitartásukat sorvasztotta, egységüket rombolta. Megélhetésük for
rása az önellátás és a tejköpülés, amit értékesítenek. Utaik a hegyi ösvények, fárasztó az 
utazás és a szállítás. Az, aki ki tud e zárt közösségből törni, az maga a csoda. Idáig az elszi
geteltségük óvta meg őket a gazdasági gyengeségük ellenére a széthullástól.

A magarokon keresztül lassan eljutunk végre a tamangokig. Csáji László Koppánytól 
tudjuk, hogy ők a magarokkal rokon kis nép, amely a népi emlékezet szerint Dzsingisz 
kán harcosainak, a nagy kán halála után az óriási hegyek között meghúzódott maradéka.4 
Talán nem tévedünk nagyot, ha ezt az eredetmondát párhuzamba állítjuk az Attila nagy
király halála után az erdélyi hegyek menedékébe húzódó hun-székely hagyománnyal. 
A tamang nyelv a tibeto-burmai nyelvcsaládba tartozik. Hagyomány az is, hogy Nepál 
népei közül három, a tamang, a gurunk és a magar mind a házasság, mind pedig a harc 
területén a legszorosabb testvéri szövetséget ápolja.

Persze, mint a legelzártabb közösség tárgyi hagyatékához tartozó sámánöltözet inter
netes árverése is mutatja, Nepált is elérte a globalizáció. Helena Norberg-Hodge Ladakh- 
ról készült filmjéből és Csáji László Koppány imént idézett könyvéből is tudjuk, lassan-las- 
san ez a vidék is betagozódik abba az amerikanizálódó dél-ázsiai térségbe, amelyben 
valójában nem történik más, mint hogy a szűkkeblű gazdasági meggondolások, olyan 
erős és kényszerítő hatást gyakorolnak a természetre és az évezredek szellemi örökségét 
hordozó emberi kultúrára, hogy azok a nyomás súlya alatt összeomlanak. Talán már csu
pán idő kérdése, hogy van e még néhány olyan elzárt magar, gurung, tamang, vagy éppen 
takuri közösség, amely őrzi az ősi sámánok hitét, azt az emberi műveltséget, amely az 
embert egykor a Teremtő képéhez tette hasonlatossá.

[3] Aradi 2008.
[4] Csáji 1999.
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KI VISELTE EZT A RUHÁT?

Esetünkben egy sámánöltözet jelanyagának titkait kívánjuk számba venni. Elöljáróban 
talán nem hiábavaló szót ejtenünk magáról a sámánizmusról. A klasszikus szakirodalom 
az ural-altaji, turáni, török és észak-amerikai indián népek gyógyító, egyéni és közösségi 
konfliktuskezelő gyakorlatát nevezi gyűjtőnéven „samanizmus”-mk. E gyakorlat központi 
alakja a sámán, a lélek világába különböző révülési technikákkal behatolni, és ott közle
kedni képes gyógyító vagy orvosságos ember. Azoknál a népeknél, amelyek e gyakorlatot 
ismerik, ehhez kapcsolódó, nagyjából egységes hitvilág és világkép él. Mindezek mellett 
fontos megjegyezni, amire a XX. század elején Bán Aladár5, majd a téma két jeles kutatója, 
Diószegi Vilmos6 és Hoppál Mihály7 is felhívta a figyelmet, hogy a sámánizmus nem iga
zán vallás, hanem sokkal inkább valamiféle közösségi gyakorlat! A hozzákapcsolódó 
hitvilág és világkép segíti az eligazodást a természeti és társadalmi környezetben, a létező 
látható és láthatatlan erők között. Összességében azonban nincs tételesen megfogalmaz
ható hitbeli és erkölcsi tanrendszere.

A sámán elnevezés a mandzsu-tunguz nyelvből orosz közvetítéssel került be a nem
zetközi szakmai nyelvhasználatba, és vált egyeduralkodóvá. Minden népnek megvan a 
maga saját megnevezése, amit a sámánra használ, a teljesség igénye nélkül említjük meg 
az altaji törökök kam, a jakutok ojun, a burjátok bő, vagy a lappok noita kifejezését.

Fontos megjegyeznünk, hogy a magyar táltos, és a szakirodalom által meglehetősen 
szerteágazó jelenségcsoport gyűjtőfogalmaként használt „sámán” közötti különbségtétel 
e sorok íróját immár lassan két évtizede foglalkoztatja. Számunkra a táltos-hagyomány 
történelmünk egyik fontos rendezőelve, melyet a mai történetírásunk alig-alig vesz figye
lembe. Szembeötlő, hogy történészeink jelentős része az ide tartozó krónikás forrásokkal 
nem-igen tud mit kezdeni. Pedig a csodaszarvasmonda, a turulmonda, vagy a fehér ló 
mondája, mind ebbe a témakörbe tartozik, de ide sorolhatjuk például a Szent László 
mondakör számos elemét is. Nem lehet azt mondani, hogy a táltos őseink papja, hiszen 
népünk emlékezete a táltos rendbe valónak tekinti például a legtöbb Árpád-házi kirá
lyunkat, sőt királyaink javarészét egészen Mátyás haláláig, pedig ők -nem is akármilyen
keresztények voltak. Itt van a lényeges különbség a táltos és a sámán között. Míg a sámán 
egy kis lélekszámú nép, törzs gyógyító embere, a táltos lehet akár egy európai birodalom 
keresztény királya is.8 A krónikás hagyomány mellett táltos-hagyományunk elemei túl
élték az évszázadokat; a magyar néphit szinte napjainkig megőrizte azokat a motívumo
kat, amelyeknek legközelebbi párhuzamai csak a szibériai, belső- és közép-ázsiai népek 
körében találhatók meg. A fenti különbségtétel miatt persze nem mondhatunk le a pár
huzamok kereséséről. így például a magyar táltosjelölt, távoli sámánrokonaihoz hasonlóan 
betegség útján, tehát passzívan, mintegy akarata ellenére válik „ tudóssá”, és meg kell szen
vednie a tudásért. Ennek igazolásaként említhetnénk a táltos-történetekben szereplő 
„feldarabolás” motívumot, vagy azt, hogy a táltosjelöltnek meg kell másznia az égig érő

[5] Bán 1910.
[6] Diószegi 1998.
[7] Hoppál 1994.
[8] Harangozó 1996.
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fát.9 Jól jegyezzük meg ezt a fát, hiszen találkozni fogunk még vele a sámánruha hátoldali 
jelanyagának szemügyre vétele során is.

Hagyományunk szerint táltos eleve csak az lehet, aki már születésétől fogva valami
lyen jelet visel, például foggal vagy burokban született -  ez a hiedelem összefügg a szibé
riai sámánok „felesleges csont”-képzetével. A felesleges csont megléte a mai orvoslás 
gyakorlata szerint fejlődési rendellenességnek számít, sőt ez a tünetegyüttes a betegségek 
egyik sajátos csoportját képezi. Egyfelől a „betegség” jelentkezése az élet legkorábbi idő
szakára, a születésre esik. Másfelől -  mondja a mai orvos -  olyan sérült állapotról van szó, 
amelyben teljes gyógyulás, a betegségek többségében nemigen várható. E rendellenessé
gek egyike a sokujjúság, orvosi műszóval polidaktilia, amely a legtöbb esetben a kéz kis 
vagy hüvelykujji oldalán, ujjtöbblet formájában jelentkezik. A hatujjúság e típusának is 
két formája ismert. A súlyosabb megnyilvánulásakor szinte egy teljes hatodik ujj látható, 
amely az összes csontot magában foglalja. Az enyhébben a csökevényes hatodik ujj lénye
gében csak bőrnövedéknek számít. Mint köztudomású, honfoglaló eleinknél is a táltos
küldetésnek olyan testi jelei voltak ismeretesek, mint a szám feletti csont, mégpedig a 
születéskor is meglévő táltosfog, vagy a hatujjúság. Mint már utaltunk rá, az a hit, hogy 
hatujjúság a táltosság jelének számít, sokáig, jószerével napjainkig élt a magyarságban, 
hiszen például Szűcs Sándor sárréti gyűjtése szerint: „az lehet tátussá, aki tizenegy ujjal 
jött a világra”. Csík megyében pedig azt jegyezték fel, hogy „A táltos mindenbe belelát, 
olyanokat beszél, ami még nincs megtörténve. Aki gyermek hat ujjal született, ebből ilyen 
jövőmondó lett.” Érdekes adalékként mellékelünk egy 2009 januárjának elején készült 
gyermekrajzot, melyet egy mindkét kezén ujjtöbblettel született hét esztendős békés-me
gyei kisfiú rajzolt. A rajz készítésekor a tanító kérése így szólt: „Tomi! Légy szíves rajzolj 
nekem bikát, úgy és annyit ahogyan te a legjobbnak látod!”

Hétesztendős, mindkét kezén hat újjal született Békés megyei kisfiú rajza. (2009.)

[9] Diószegi 1998.
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A rajzot elkészítő kisfiú, 
esetében -  akinek többlet
csontjait születése után azon
nal eltávolították -  tisztán 
elemi, valamiféle veleszüle
tett képességről, készségről 
beszélhetünk, hiszen szűkebb 
családjában az ide vonatkozó 
hagyományról nemigen hall
hatott. A genetikus öröklés 
lehetőségét erősíti, hogy saját 
elmondása szerint a dédszü- 
lők generációjában volt pász
tor, pontosabban juhászem
ber. A plusz csont meglétének 
örökletessége miatt ez a „jel” 
általában már korábban is előfordult az adott családban, így a hagyományos műveltség 
megléte idején táltos apa képessé vált megtanítani táltos fiát a mesterség és a tudás minden 
csínjára-bínjára. Egész táltosdinasztiák alakulhattak ki így. Például a magyar hagyomány 
szerint Álmos fejedelem is rendelkezett ilyen táltoserővel, ebből adódóan több Árpád-házi 
uralkodó hat ujjáról is tudunk.10 E „rendellenesség” nem jár semmiféle testi fogyatékosság
gal vagy értelmi visszamaradással, tehát nem akadályozza a táltost küldetése teljesítésében. 
Ma sokan megmosolyogni valónak tartják ezt a hitet. Mégis, érdemes e fejlődési sajátosság 
néhány ismérvére rámutatni. A fölös csont megléte igen ritka jelenség, az orvosok szerint 
minden háromezredik újszülöttnél fordul elő, egyenlő arányban a két nemben. Megjelenése 
a kiválasztottságnak szembetűnő jele, amit a hagyományos közösség embere elfogadott, sőt 
ismerte a „jel” birtokosához kapcsolódó közösségi vélekedést is.

Ügy véljük a magyar táltos itt fölvázolt alakja joggal állítható párhuzamba a nepáli 
„dzsánkrf-val, a szellemek és a lelkek világával, az ártó és a gyógyító spirituális erőkkel 
kapcsolatot tartó bölcs szentemberrel, aki a gyógyítás gyakorlása közben a most bemu
tatott öltözéket is viselte.

MIRE IS SZOLGÁLT EZ AZ ÖLTÖZÉK?

Vegyük most már tüzetesebben szemügyre magát a sámánöltözékünket s közben tegyük fel 
a kérdést: miért és milyen alkalmakkor viselte ezt a ruhát gazdája, a tamang sámán? Tud
nunk kell, hogy a ruhát elkészítő hagyományos társadalom embere, ellentétben az ún. 
modern társadalomban élő társával, önmagát a teremtett mindenség és a kozmikus ritmus 
szerves részének tekintette. Ebben a szigorú rend szerint építkező társadalomban az élet 
minden részletét a rendtartó közösségi normarendszer szabályozza, ugyanakkor minden 
szükséglet kielégítésének, minden fölmerülő ellentét kezelésének megvan a maga beavatott

[10] Dümmerth 1989
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felelőse. A nepáli magarok körében, hasonlóan a táltos-rend magyar hagyomány szerinti 
rétegződéséhez, különböző társadalmi/spirituális szerepek gyakorlásához különböző hiva
tással és beavatással élő személyek rendeltettek. A klasszikus értelemben vett sámán szerep
körének leginkább a dzsánkrí felel meg. Ő a lelki utak ismerője, aki képes egyes létezési 
síkok határát áthágva közlekedni. A dzsánkrík rítusaik során betegeket gyógyítanak, látják 
a múltat vagy éppen a jövendőt, elveszett embereket, állatokat, tárgyakat keresnek meg, 
segítő szellemeik közreműködésével visszaállítják a természetes kerékvágásából kizökkent 
rendet, s mindezt a velük született adottságok és a beavatásuk során megszerzett tudás 
együtthatójaként jelentkező révülés segítségével teszik. A révülés során a hétköznapi vilá
gától különböző lényekkel, erőkkel és jelenségekkel kerülnek kapcsolatba, az emberek és a 
szellemek, segítő és ártó erők világai között közvetítenek, miközben jelentősen megváltozik 
az idő-, a tér- és az önészlelésük. Ezt a módosult tudatállapotot az eurázsiai sámánokhoz 
hasonlóan a nepáli dzsánk
rík is különböző révülés- 
technikákkal, leggyakrab
ban dobolással, tánccal és 
énekkel idézik elő.11 
A sámán a transz révén 
képes megszakítani a hét
köznapi időt a kronoszt, 
hogy helyébe a mitikus idő, 
a kairosz lépjen. Persze a 
rítus végén képes vissza
térni a hétköznapi idősíkba, 
ami legalább akkora tudást 
igényel, mint maga a révü
lés. A sámánoknak a szel
lemvilággal való kapcsolat, a révület, vagy ahogyan ezt az állapotot a magyar hagyomány 
megnevezi, a rejtőzködés fenntartásához szükségük van megfelelő segítségre, például a 
sámánősre, és más segítőszellemekre és erőkre, amelyek leggyakrabban különféle állatalak
ban jelennek meg, és elkísérik a révülőt az ártó szándékú erők sokaságától hemzsegő szel
lemvilágba vezető útjaikra. A teljes önátadást, átlényegülést szolgálják azok a külső kellékek, 
fejdíszek, maszkok, öltözékdarabok, vagy mint ebben az estben is, egész öltözetek, nyak
láncok, csörgők, de ide tartozik még a sámán legjellegzetesebb kelléke a dob is.

Magar sámánok közös szertartása

SÁMÁNÖLTÖZETÜNK JELEIRŐL

Vizsgált öltözékünk két részből -  egy elöl nyitott ingszerű felsőrészből és egy ezzel össze
varrt rokolyából -  áll, amely a képek tanúsága szerint erős indigókék színű textíliából 
készült foltvarrással ráerősített, az alapszíneket fölvonultató applikációkkal. A színes 
textilrátétek a felső rész elején és hátán, valamint az ujjakon egyaránt megtalálhatók. Két

[ll] Csáji 1999.

133



sávban, a rokolya alsó szegélyén és a 
hozzávetőleg a térd magasságában is 
körbefut egy-egy rátétsor. Egészen tisz
tán szembeötlő, hogy ez az öltözet a 
kozmikus szimbólumok és metafizikai 
útvonalak valóságos tárháza. Felöltőjét 
megkülönbözteti és kiemeli a környező 
profán térből. „Díszítményei” nem is 
annyira díszítmények, hanem sokkal 
inkább jelek, melyek szerves alapú 
rendszert alkotnak. Bár itt, az interne
tes ócskapiac kínálatában puszta áru
cikk, mégis, még a képeken át is érez
hető, hogy megszenteltsége folytán a 
tárgyat az azt létrehozó közösség tudá
sának forrásából hallatlanul nagy szel
lemi erő hatja át. A tamang sámán az 
öltözék felöltésével túllép a profán 
téren és időn egyaránt. Valósággal az 
égbe öltözik be, a ruhára varrt jelek 
szerint mértékegysége a kozmosz, s 
szinte kísérteties, hogy mindennek a 
célja, az apró részletekig mennyire 

megegyezik a mi József Attilánk Ars poéticajával: „Ehess, ihass, ölelhess, alhass! /  A min- 
denséggel mérd magad! /  Sziszegve se szolgálok aljas, /  nyomorító hatalmakat. /  Nincs alku 
- én hadd legyek boldog! /  Másként akárki meggyaláz/ s megjelölnek pirosló foltok, /  elissza 
nedveim a láz”

A  szembenézeti oldal négy megjelölő pirosló foltja tojásdad alakú. Belső osztásuk 
megidézi előttünk a magyar hímes tojások méhviasszal írt jeleinek világát. Néprajzosaink 
többsége egyetért abban, hogy az írott hímes tojások mintakincsének számos eleme vissza
mutat a Szent Istvánt megelőző korok képzetrendszerére, egyfajta animisztikus, mágikus 
hitvilágot tükrözve. Minden bizonnyal a viasszal írt jelek eredetileg a tojás gyógyító, baj
elhárító szerepét erősítő, a teremtett világ rendjét megidéző világmodell-ábrák voltak. Saját 
gyimesi és moldvai tapasztalatunk alapján a tojásírás első mozzanata a héjfelület felosztása 
függőleges és vízszintes tengelyek mentén. Ezzel a tojás írója mintegy kijelöli a világ réte
geit, a négy sarkát és a világ közepét, azaz a köldökét is. Ez az alapábra szerveződik tehát 
a mikro- és a makrokozmosz együttes megidézőjeként a sámánruhánk elején. Azért kell 
különös nyomatékkai kiemelni ezt az analógiát, mert -  mint arra Móra Ferenc régészeti 
leleteiből is következtethetünk -  a hímes tojás írása minden bizonnyal ismert volt már 
VII-VIII. századi őseink körében is. Móra a kiszombori hun-avar temető egyik női sírjának 
ásatásakor a halott nő markában karcolt díszítésű tojás maradványait találta meg.12

[12] Lux é.n.
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Szóljunk néhány szót a hátoldal jelegyütteséről is.
A hát közepétől a gallérig fát jelölő ábrát láthatunk. A 
fának négy pár ága van, melyek ágai fölfelé, vélhetően 
az ég felé törnek. Míg az alsó három ág piros színű, a 
negyedik, legfölső ág már sárga. A ruhát viselő személy 
jobb válla felé eső oldalon a Napot, a baloldalon pedig 
a Holdat megidéző textilrátétet láthatunk. Az itt meg
jelenő jelegyüttes archaikus világképábrának tűnik.
Magyar hagyományunk világképe ezzel a képlettel is 
közeli rokonságot mutat. Leginkább a népmesék segít
ségével ismerhető meg a hagyományos magyar mito
lógia világképének ide vonatkozó rendszere, amelyben 
központi helyet foglal el az égig érőnek vagy más 
mesékben tetejetlennek nevezett fa. Az „égig érő fa ” 
típusnevet viselő mese az egész magyar nyelvterületen 
ismert. Bosnyák Sándor szerint több mint hatvan 
önálló változatát gyűjtötték eddig össze. Az ég köldö
két a föld köldökével összekötő fa e mesék szerint nem 
más, mint a világ tengelye, amely összeköti az eget és 
a földet, vagyis az isteni lét felső világát és az emberek 
életének színterét, gyökerei pedig a föld alatti, alsó 
világba nyúlnak. Ágai között lakik a Nap és a Hold. Az 
égig érő fa egyben létra is, amin fölhágva a testi sze
meink elől elzárt valóságot pillanthatjuk meg.13 Mindez azért fontos, mert -  mint azt Piers 
Vitebsky magyarul is megjelent könyvéből tudjuk -, a nepáli sámánokat ülő helyzetben, 
egy a kőből rakott sírhant közepére ültetett, az idézett szerző által életfának nevezett fa 
törzsébe kapaszkodva 
temetik el.14 Ugyanebből 
a forrásból tudhatjuk, 
hogy ennek a fának, s a fa 
törzsét átölelő ülő testtar
tásnak fontos szerepe van 
a „sámánszületés” vagyis 
a dzsánkrí beavatásának 
rituáléjában is.

Esetünkben a fa csú
csát a Nap és a Hold képe 
koronázza meg. Sámán
ruhánk hátoldalának 
ábrája minden kétséget 
kizáróan egyfajta világ

Dolgozatunk során vizsgált tamang 
sámánöltözetünk hátoldali képe

Sámánöltözetünk hátoldali képe kinagyítva

[13] Bosnyák 2004.
[14] Vitebsky 1996
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képlet. A ruhát felöltő személy tehát valósággal beöltözik a teremtett világ, pontosabban 
fogalmazva magába a teremtés rendjébe. Jelzi: jelen pillanatban nem az a gyarló és sebez
hető ember, akit az adott közösségben erényeivel és bűneivel együtt ismernek, hanem 
immár önmagát meghaladva a szent és a profán, az égi és a földi találkozásának szolgá
latában álló, s saját lényét a szolgálatnak maradéktalanul átadó kivételes emberi eszköz. 
A mindenségbe való beöltözés gondolata nem egyedülálló az emberi kultúrtörténetben. 
Még ha első olvasatra meglepően is hat, hasonló indíttatás alapján öltözik be a keresztény 
pap is a szentmiséhez, amelyben Isten felé a zarándokúton lévő Egyház közösségét kép
viseli, a hívek számára pedig Krisztus valóságos jelenvalóságának eleven eszköze. A pap 
miseruhája a „Casula” neve is önmagában házacskát jelent, ami abból a szemléleti meg
gondolásból veszi a nevét, hogy az eredeti, római pennulából kialakult miseruha teljesen 
elfödte, körülzárta az embert. A kazulába való beöltözés misztikus értelmét Zadravecz 
István így fogalmazta meg a XX. század elején: „A kazula jelképezi azt az elzárkózottságot, 
mellyel a léleknek az anyaggal szemben viseltetnie kell, majd azt az összeszedettséget mely- 
lyel az Úr elé kell járulnunk.”15

NÉHÁNY GONDOLAT A NEPÁLI SÁMÁN DOBJÁRÓL

Végezetül szóljunk azokról a gurung, tamang és magar sámándobokról, amelyek az itt 
bemutatott sámánöltözethez hasonlóan jelen témánk tárgyában igen beszédesek. Szinte 
már közhely számba megy, hogy a sámán legfontosabb eszköze a dob, melynek hangja 
különlegesen hat az idegekre. Egyrészt szüksége van rá magának a sámánnak, hiszen a 
dob hangja egyik legfontosabb eleme a révülést előidéző technikának, másrészt elenged
hetetlen a hallgatóságra gyakorolt szuggesztív hatás céljából is. Diószegi Vilmos kutatá
saiból tudjuk: a sámándob nem más, mint a sámán lova, amelyen eljut az alsó vagy a felső 
világba, a szellemek birodalmába. Dobverőjével úgy üti a dobot, mint a lovat, és minél 
izgatottabb, minél gyorsabb a dob verése, annál gyorsabb a vágta. Ha jól meggondoljuk, 
ez a képzettársítás a mi észjárásunk szerint sem logikátlan: hiszen többek között -ha ugyan 
nem elsősorban -  a dob hangja az, amely a sámánt valósággal „belelovalja” a sámáni

[15] Zadravecz 1919.
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Tamang sámándob Magar sámán szertartás közben

munkájához elengedhetetlen révült tudatállapotba. Költői képnek is elfogadható tehát, 
-  írja Diószegi -  hogy a sámán dobján lovagol be a „szellemek birodalmába”.16

Igen ám, de az eddig föllelt nepáli sámándob nyelek faragásai között egyetlen lóábrá
zolást sem találunk, annál inkább kígyóábrázolást, ami, az áttekintett 14 dobnyélről 
készült fénykép tanúsága szerint, az egymással szerkezetileg teljesen azonos tamang, 
gurung és magar sámándob nyeleken a leggyakrabban ábrázolt állatalak. A sámánöltö
zetünkön fölismert analógiák ismeretében már ez sem igazán meglepő, hiszen a magyar 
néphitben is létezik egy alakját változtatni képes kígyófajta a zömök, ami valóságos miti
kus lény. Nevezik még zomokkígyónak, zomoksárkánynak és sárkánykígyónak is. Legfőbb 
tulajdonsága, hogy könnyűszerrel valóságos sárkánnyá válhat. A régiek hite szerint az 
átváltozás után jön el a szerepe a táltosnak, tudnivaló ugyanis, hogy mihelyt a kígyó sár
kánnyá válik, megjelenik egy rongyos ruházatú ember, aki bűvös erejű kantárjával kikény
szeríti őt a vízből, és ellovagol rajta a fellegekbe. Bizony, a sárkánykígyó nem más mint 
néphitünk táltosának, más hagyomány szerint pedig a garabonciás diáknak a „hátaslova”.17 
Természetesen itt csupán az analógia fölvillantására van lehetőség. A bemutatott nepáli 
kígyóábrázolások népes atyafiságát lehet megtalálni a magyar pásztorfaragásokon, hím
zéseken, karcolt szarutárgyakon, de népünk művészetének más alkotásain is. Érdemes 
volna tüzetesebben megvizsgálni a dobnyelek és rituális tőrök faragványait, hiszen azokon 
már első olvasatra is a sámán útját, valamint állatalakban és sámánős képében jelentkező 
segítőinek sorát véljük fölfedezni. S persze jó volna tudni azt is, mit mondanak minderről 
maguk a nepáli sámánok.

[16] Diószegi 1998.
[17] Harangozó 2003.
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Magar sámánok csoportos szertartás közben

ZÁRSZÓ

Az itt bemutatott gondolatsor természetesen nem több, mint lehetőségek latolgatása, 
amely a szó mai értelmében vett tudományos igény számára meglehetősen szűk merítés
nek tűnő adatbázissal dolgozik. Hitünk szerint azonban az itt vizsgált szerves alapú 
műveltség tárgyalkotása az egyediben is a teljességet célozta, így talán mégis, -  ha tudo
mányosan nem is érvényes -, de legalább gondolatébresztő észrevételeket fogalmazhat
tunk meg. Mindez talán inspiráló lehet és további, tudományos igényű, nagy adatbázissal 
dolgozó kutatás elvégzésére sarkallhatja mindazokat, akiknek megvan a megfelelő nyelvi, 
művelődéstörténeti és néprajzi képzettségük s emellett ott van a szívükben Körösi Csorna 
Sándor kitartásának, hazája és népe iránti elkötelezett szeretetének szikrája is.

Ezúton köszönöm meg két kedves barátom:
Czank Gábor és Turovszki Krisztián gondolatébresztő segítségét.

Harangozó Imre
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■  KISS IRÉN

A tót nép és népnév eredetéről

Keleti tárgyú történeti munkákban olvasunk időnként a szkíta-hun féle népekkel együt
télő tat népről. A titokzatos tatokról az áll a Pallas Nagylexikonban, hogy „oroszul táti 
annyi, letelepülők; ellentétben a nomádokkal -  perzsa származású néptörzs az orosz Kau- 
káziában -  számuk kb. 111000-re rúg, leginkább bakui, jelizabetpoli helyhatóságban és 
Daghesztán egy részében laknak. Nyelvük az új-perzsa nyelv és táj szólás.1

Mübariz Helilov és Nyitrai Szabolcs Ősmagyatok Azerbajdzsánban című tanulmány- 
kötetében többek között a nem nyelvi identitásról szólva példának hozza fel, hogy az 
azerbajdzsáni Guba megye Afudzsa falujában a betelepülő arabok nem a többségi török 
nyelvet vették át, „hanem a helyi tat nemzeti kisebbség közelsége miatt váltak ők is iráni 
nyelvűvé”.1 2

Kaukázusi útleírások is említik a tat népet a hun-magyar népekkel együtt lakó test
vérnépekkel együtt lakó testvérnépek között. Honnan kapták a nevüket és kik ők? Ókori 
népnevek gyakran származnak istennevekből, csakúgy, mint településnevek és földrajzi 
nevek. Ez esetben a számításba jöhető névadó az egyiptomi Thot isten: az írás és a böl
csesség istene, földi inkarnációjában Hermész Triszmegisztosz. A tatok tehát iráni és 
kaukázusi megtelepedésük előtt járhattak Egyiptomban. Elődeik azok az „egyiptomi szkí
ták” lehettek, akik Mózes népével együtt menekültek az egyiptomi fogságból, és Izrael 
megalapítói. Ezeket az észak-kánaáni, „egyiptomi” törzseket II. Szargon asszír király

Észak-Mezopotámiába telepítette: bőven jutott belőlük a mai Irán területére is, itt 
pedig felvehették a perzsa nyelvet. Később a rokon szkíta féle törzsekkel együtt áttelepül
hettek a Kaukázus térségébe.

Boros János A Kaukázus a népek hegye című tanulmánykötetében arról tudósít min
ket, hogy itt a tatok együtt éltek az albánokkal, hunokkal, perzsákkal, arabokkal, zsidók
kal, kazárokkal, törökökkel, tabaszaránokkal, legezekkel, avarokkal, grúzokkal, azerbaj
dzsánokkal, oroszokkal, ukránokkal és arabokkal. Boros a következőt írja a tatok és a 
zsidók közötti különös viszonylatról:

„Piano Carpini /..../ a tatárok által legyőzött népek között felsorolja a brutachokat, 
akik zsidók /Brutachi qui sunt Judei/, úgyszintén a Kunországgal szomszédos népek jegy
zékében szerepelnek -  a tatok és a zikhek között említve -  a „brutachok, ez utóbbiak 
állítólag zsidók és a fejüket beretválják.” Györffy szerint3 ezek a kelet-kaukázusi zsidó tat

[1] 15. kötet 959. oldal, Bp. 1897.
[2] Hun-idea, 2008,175.oldal
[3] Györffy György, Gondolat Kiadó, 1980.
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néppel azonosíthatók / .../ A Kaukázusban, és különösen Dagesztánban, még az arabok 
beözönlése előtt letelepült zsidó törzsek utódai elszórva élnek a Kaukázus hegyei között. 
Számuk 40-50.000 között van; főleg Dagesztánban és a Terek vidékén élnek, néhol nagyobb 
közösségeket alkotva. De fenn a havasi völgyekben is találhatók zsidó aulok. Ezekkel a 
zsidó törzsekkel keveredhetett erősen a Dagesztánban lakó lezgekkel és a csecsenekkel..”4 

Ebben a kérdésben Komoróczy Géza úgy vélekedett: „a Kaukázus kiválóan alkalmas 
arra, hogy az elszigeteltség miatt évszázadokig megőrizzen nyelveket. Erre híres példa a 
grúz zsidók nyelve, amely rendkívül tisztán őrzi az archaikus középkori nyelvállapotot.

Mahacskalában Mamajhan Aglarov etnográfus az érdekes témában a következőket 
nyilatkozta: „a hegyi zsidókat zsidó hitre tért tatoknak tartják, akik Iránból jöttek. De az 
is lehetséges, hogy egyenes leszármazottai a klasszikus zsidóságnak. Ez nagyon bonyolult 
kérdés. A történelemben a zsidók gyakran tatoknak nevezték magukat az oklevelekben, 
amikor nem akarták felfedni azt, hogy zsidók. Manapság a tatok azerbajdzsáninak, a zsi
dók pedig tatoknak vallják magukat.”

A kérdésben etnikailag is érintett, derbenti Salum Ruvinov viszont úgy vélte, hogy 
„A hegyi zsidó is kaukázusi nemzetség. Az iráni nyelvcsalád tat nyelvén beszélnek, és 
valószínűleg azért nevezik őket hegyi zsidóknak, mert izraelita vallásuak. Szokásaik, 
erkölcsük teljesen kaukázusi jellegű, étkezésük, családi tradícióik úgyszintén.”5

Czeglédi Károly kutató szerint a kaukázusi zsidó szórvány az un. barlangi Tóra-kultusz 
hordozója volt, vagyis elutasították a Misnát és a Talmudot.

Az Encyclopeadia Judaica bizonytalannak mondja, hogy mikor kerültek a zsidók a 
Kaukázusba. „Az ottani zsidó és nem zsidó tradíciók -  éppúgy, mint az örmény és a grúz 
történeti irodalom -  arról számolnak be, hogy a kaukázusi zsidók a tíz törzsből származ
nak, amelyek i.e. 722-ben /..../ Judából menekültek. Más hagyományok szerint, amelyekre 
a Talmudban bizonytalan adat található, a kaukázusi zsidó letelepülés nyomaira Jehova 
jeruzsálemi Il.templomának lerombolását követően bukkanhatunk. A kaukázusi zsidók
nak szerepük lehetett abban, hogy a kazár vezető réteg áttért a zsidó vallásra.”

„Hegyi zsidók” címszó alatt pedig a következőt olvassuk a zsidó enciklopédiában: 
Több hullámban, főleg a 7-8, és a 14. században Perzsiában és a Kazárok területéről 
Dagesztánba bevándorolt törzs /. ../  Tatul és grúzul beszélnek, és kaukázusi elemekkel 
átszőtt Jehova kultusz hordozói.

Rőt Sándor professzor úgy látja, hogy a nyelvi leszármazást nem szabad az etnikaival 
azonosítani: ezek a hegyi zsidók ugyanis antropológiailag éppen olyanok, mint a grúzok 
vagy a Kaukázus többi népének fiai. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy nem származ
hattak a legenda szerinti tíz törzsből, vagy nem lehetnek a kazáriai zsidóság utódai. „Ami
kor a tíz törzsnek menekülnie kellett, közülük sokan eljuthattak a védelmet nyújtó 
Kaukázusig, a kazáriaiak támaszkodhattak rájuk s viszont.” Tehát megőrizték a héber 
nyelvet és a héber vallást, miközben antropológiailag azonosak a többi kaukázusival. 
A hegyekben éppolyan földművelők és pásztorok, mint a többi itt lakó, oroszul ugyan
azzal az akcentussal beszélnek, mint a grúzok, úgyhogy meg sem lehet ismerni őket.

[4] lm. 220. oldal
[5] I.m. 220. oldal
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Vallásilag nem a szefardim és nem az askenázi rítust követik, hanem egy harmadik 
félét, amely igen hasonlít a nagyon régire , arra amely a templom építése idejéből való. 
Rítusuk ezt ötvözi helyi hagyományokkal. Rőt Sándor határozottan állítja, hogy a tatok 
zsidók. Lehet, hogy menekülés közben Perzsiában fel kellett venniük a perzsa nyelvet. 
Harmatta János iranista szerint a zsidó vallású tatok az újperzsa nyelvet csak a Kaukázus
ban és valószínűleg az arab hódítás után vehették át.

Összefoglalva: eredeti feltételezésünket, miszerint a tatok az egyiptomi szkíták utódai, 
erősíti a tény, hogy sokáig zsidók közt élve a zsidó vallást is felvették, és a Kaukázusban 
mindmáig megőrizték. A rítus archaikus volta elmondja, hogy mikor távozhattak Izrael
ből. Kérdés, hogy a mostani tótok azonosak-e a tatokkal?

Antropológiai jellemzőik nem mondanak ellent egy ilyen feltételezésnek. Genetikai 
kutatások a szlovákokat a magyarokhoz hasonlónak mondják. Egy már többször nyelvet 
változtatott nép szláv környezetbe kerülve újperzsa nyelvét szlávra cserélhette, és így kul
turális azonossága is megváltozhatott -  lásd a bolgárok hasonló esetét. Mindenesetre, a 
csekély hangváltozás miatt feltételezhető, hogy a tótok a tatok, ez esetben pedig mosta
nában egy olyan rokon nép iránt táplálnak ellenséges érzületet, amellyel hosszú évezredek 
óta együtt vagy egymás szomszédságában élnek.

142



■  KOCSIS ISTVÁN

A hun korszaknak és A tilla  uralkodásának 
a rejtélyei és a történelemtudomány

különös tekintettel a szakrális király és a régi magyar 
küldetéstudat kérdésköreire, valamint Bakay Kornél munkásságára

1 .

Az őskor, az ókor és a kora középkor történetével nem tudott megbirkózni sem a magyar, 
sem az európai történelemtudomány, de a hun birodalom történetét mintha kötelezőnek 
tekintené meghamisítani.

A hun birodalom erősebb volt, mint az akkor már két központú római birodalom. 
A keleti rész adót fizetett a hun államnak, a nyugatit otthonában győzték le a hunok. 
Rómát is elfoglalhatták volna, de nem tették.

A hivatalos történelemtudomány szerint mindez látszat.
A hivatalos történelemtudomány nem leplezi (a számtalan forrás miatt nem is 

tehetné), hogy Atilla korában a két római birodalom hanyatlásának olyan korszakába 
jutott, amelyben a kormányzás legfőbb ismérvévé a züllöttség és az erkölcstelenség vált. 
Mintha az ezer évvel későbbi machiavellista világ előképét látnánk. De a hivatalos törté
nelemtudomány szerint ez is csak látszat. Ami a források szerint maga a züllöttség, er
kölcstelenség, cinizmus, azt mint magas rendű civilizáció velejáróját feltétel nélkül meg 
kell védelmezni, tisztára kell mosni. Például a gyilkosságra készülő uralkodót, ha bizánci, 
azonnal fel kell menteni.

A hun birodalom kormányzásáról viszont a források nem sok rosszat mondanak. 
A hun főtisztségviselők nem korruptak, nem kegyetlenek, nem élnek bűnös életet, nem 
lehet közülük árulókat válogatni, de hivatalos történészeink erre is azt mondják, hogy 
látszat. Hogy mindezt megtehessék, egy korai történetíró (Jordanes') történelmi munkáját 
egykorú forrásnak tekintik, s állításait kritikátlanul átveszik.

Az utolsó nagy hun uralkodóról, Atilláról sok forrás, korabeli vagy későbbi legenda, 
sok elfogult vagy kevésbé elfogult krónika szól, s ezekből kibontakozik egy mitikus hős 
vagy egy szakrális király alakja, de a mérvadó történészek ezeket figyelembe se veszik, és 
megrajzolják a tipikus barbár zsarnok alakját. 1

[1] Jordanes: De origine... 1882; Jordanes: De summa temporum... 1882.
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Sajátosan értelmezik, hogy Atillát kortársai Isten ostorának tekintették, és mondják: 
Isten ostorának lenni azt jelenti, mint vadállatként nekirontani az Isten-szerető világnak. 
Mit számít, hogy a régi krónikások még tudták, hogy Isten ostorának azt illik nevezni, 
aki az Isten teremtette, de bűnössé vált világot Isten akaratából megtisztítja.

Legjobban Atilla legnagyobb és legrejtélyesebb tettét magyarázzák félre. Nem lehet 
kétségbe vonni, hogy Atilla győzelmét ki nem használva vonult vissza Róma közeléből: 
hogy megkegyelmezett Rómának, de a kora középkor e legmagasztosabb tettét így magya
rázzák: Atilla nemcsak gazember volt, de hülye is, annyira, hogy még a védtelen Róma 
falaitól is visszavonult.

Azt vegyük itt még tekintetbe, hogy annak ellenére, hogy a források nem tudnak arról, 
hogy Atillának köze lett volna bátyjának, Budának a halálához, a hivatalos történelemtu
domány „megajándékozta” Atillát a testvérgyilkos szereppel is. A régiek kezdték -  Jorda- 
nes és mások -  , de a mai hivatalos történészek gondolkozás nélkül szajkózzák a vádat.

Hogy lehet ez? A történelemtudomány azon képviselői, akik magukat öntudatosan 
nevezik a tudományos elvárások teljesítőinek, mondván, hogy a forráskritika és a történész
elődök munkájának kritikus megítélése az ő munkásságukban központi helyet foglal el, igen 
gyakran elkövetik azt a hibát, aminek elkerülése középiskolásoktól is elvárható lenne: a 
szemtanút és a történészt azonosítják? Pedig ha a történész csak ötven évvel később szüle
tett, mint az adott történelmi korszak legfiatalabb szereplője, akkor sem kortárs történész. 
(Ezt a hibát éppúgy elkövetik, ha a hun birodalomról van szó, mint akkor, ha a honfog
lalásról. Ügy lesz a 895. évi magyar honfoglalás „szemtanúja” a X. századi Bíborbanszületett 
Konstantin, mint Atilla életének és halálának a „szemtanúja” a VI. századi Jordanes.)

A hun birodalom története tanulmányozásakor mintha minden megengedett volna. 
A leghitelesebb források kicsúfolása is. Például a Priszkosz rétor kicsúfolása.

Priszkosz úgy tudja, hogy a hunok szkíták, nyelvük pedig szkíta nyelv, de a hivatalos 
történészeink Priszkoszt megmosolyogják, és azt mondják, Priszkosznak nem lehet igaza, 
mert eldöntött dolog, hogy a hunok nem leszármazottai a szkítáknak. A hivatalos törté
nelemtudomány -  értékelhető szkíta vagy hun nyelvemlékek ugyan nem állnak rendelke
zésére -  határozottan állást foglal amellett, hogy a szkíták irániak (iráni nyelvvel), de a 
hunok törökök (török nyelvvel).

RÖVID KITÉRŐ AZ ÚN. HIVATALOS, MÉRVADÓ TÖRTÉNÉSZEKRŐL

Ki az ún. hivatalos, mérvadó történész? Aki tiszteli a tabukat, megfelel a mindenkori 
elvárásoknak, önkéntes rabja az előítéleteknek. Jutalma pedig az, hogy bekerül abba a körbe, 
ahonnan az akadémikusok, az egyetemi tanárok, az elismertek és díjazottak, tehát a 
„szakma” hatalmasai kerülnek ki.

Különös drámai helyzet: a mai hivatalos történelemtudós nem feszültségben él -  jól 
értsük: nem az igazságkeresés feszültségében él -, hanem rettegésben. Attól retteg, hogy 
rásütik a bélyeget, hogy nem tiszteli a tabukat, nem felel meg az elvárásoknak, nem rabja 
a kötelező előítéleteknek.

Miképpen védekezik szegény történész rettegésében? Nem mer véleményt mondani, 
nem meri levonni azokat a következtetéseket, amelyeket a tanulmányozott forrásokból
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levonhat... Mit tehet ehelyett? Tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de szentnek és sérthe
tetlennek tekinti az elvárásokat, a tabukat és a kötelező előítéleteket.

Ő az, aki hiába kiált fel munka közben, hogy végre látja az összefüggéseket, végre látja 
az igazságot, a papír fölé hajolva elbizonytalanodik, és rettegve fordul szembe mindazzal, 
amit hitelesnek lát. És rettegésében így képessé válik levonni annak a következtetésnek 
az ellenkezőjét, amelyet igaznak hisz.

Védekezni persze hogy védekezik közben, például azzal, hogy rettegésének okait nem 
vallja be. Rettegésének okait elfelejteni is képessé válhat! És arcán egy idő után már nyoma 
sincs a rettegésnek -  akkor sem, amikor éppen akadémiai székfoglalóját tartja -, hisz 
biztos abban, hogy senki sem fogja azzal vádolni, hogy nem felelt meg az elvárásoknak, 
nem tiszteli a tabukat, a kötelező előítéleteket... Nem rabja ő már semmiféle „veszélyes” 
szenvedélynek, az igazságkeresés szenvedélyének sem. Ő már nyugodt: ő megfelelt az 
elvárásoknak, tisztelte a tabukat, a kötelező előítéleteket...

Sietünk hozzáfűzni fentiekhez: szerencsére léteznek ún. „lázadó” történészek is, akik 
egyszerűen azért tekinthetők lázadónak, mert történészi lelkiismeretük elvárásain kívül 
semmiféle elvárásnak nem óhajtanak megfelelni. A legfontosabb elvárásoknak sem rende
lik alá munkásságukat, és ezért tudományos fokozat és komoly jövedelem nem is illeti meg 
őket. Mindazonáltal ha korunk történelemtudományát valakik még megmenthetik, ők azok.

Melyek a legfontosabb elvárások, illetve tabuk?
Néhányat felsorolunk azok közül, amelyek a hun-korszak vagy Atilla uralkodása rej

télyeinek a megoldását is lehetetlenné teszik.
Első: a hivatalos történésznek el kell felejtenie mindent, ami igazolná a metafizikai 

világ létezését. Persze nem követelik meg, hogy a történész nyilatkozatban vonja kétségbe 
a metafizikai világ létezését, de azt már igen, hogy történetírói munkája közben ne vegye 
tekintetbe, hogy a metafizikai világ létezik. De mi történhet, ha a történész hívő ember? 
Ez esetben létező számára a metafizikai világ a hét egy napján, amikor a templomba megy, 
de nem létező a hét többi napjain, amikor íróasztalánál ül vagy könyvtárban vagy egye
temi katedrájánál vagy akadémiai tanácskozáson.

Második: a magyar őstörténetben nem lehet szó semmiféle kinyilatkoztatásról, külde
téstudatról, a magyarság akkor sem lehet Isten által valamely feladatra kiválasztott nép, 
ha a források erről szólnak.

Harmadik: a magyar nyelv rejtélyét (bár e rejtély éppolyan megrendítő és magasztos, 
mint a piramisok rejtélye) nem szabad megfejteni, nehogy kiderülhessen, hogy valamely 
birodalom (birodalmak?) állami és hitéletének „hivatalos” nyelve volt.

Negyedik: nem szabad felismerni, hogy magyar szakrális királyság valóban létezett.

A legfontosabb kötelező előítéletet is nevezzük meg:
• Az ősi magyar hitvilág, hitélet, vallás primitív. (A valóság: rendkívül fejlett.)

Ezért az ősi magyar hitvilágot nem is lehet megismerni, esetleg „fennmaradt elemeit” 
tanulmányozni, majd találgatni, hogy ezeket is honnan kölcsönözték őseink.

Fentebb már megneveztünk egy Atillára vonatkozó előítéletet:
Isten ostorának lenni azt jelenti, mint vadállatként nekirontani az Isten-szerető világ

nak. (Ez -  látni fogjuk -  így is felvethető, ha a történész előítéletek rabja: ha Isten ostora
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keresztény birodalmak ellen vezet hadjáratot, keresztény városokat foglal el, akkor azonos 
az Antikrisztussal.) Az sem számít, hogy a hunok egy olyan görög-római világot támad
nak meg, amely dekadens, romlott. Reménysége e világnak a kereszténység, de utóbbi 
éppen válságban van. S az sem számít, hogy a régi krónikások még tudták, hogy Isten 
ostorának azt illik nevezni, akit az Isten teremtette, de bűnössé vált világot Isten akaratá
ból megtisztítja.

(Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a XX. vagy a XXI. századdal foglalkozó történész 
sincs kedvezőbb helyzetben:

Egy pusztító divatnak nem szabad ellenállnia.
E pusztító divat lényege: a történészeknek igen nagy csoportja vállalja, hogy megfelel 

egy olyan elvárásnak, amelynek nevén nevezése, a minősítése, megítélése sem könnyű, 
de szembefordulni vele rendkívül nehéz, már csak azért is, mert e szembefordulás rend
szerint nem jár következmény nélkül.

Csak bonyolítja a kérdést, hogy azon történészek egy része, akik megfelelnek ez elvá
rásnak, még hiszi is, hogy helyesen cselekedett.

De még jobban bonyolítja a kérdést, hogy ez elvárás ártalmatlannak tűnik mindaddig, 
míg nem vesszük tekintetbe, hogy a gyakorlatban miképpen érvényesül.

Ne halogassuk tovább, nevezzük meg azt a legsúlyosabb elvárást, amely rettegésben 
tartja a hivatalos történészek döntő többségét. A lényege ez elvárásnak: megköveteli, hogy 
a történész kövessen el mindent, hogy munkája ne szolgálhasson -  a legcsekélyebb mér
tékben sem -  alátámasztására a legelítélendőbbnek kikiáltott elméletnek, az ún. össze
esküvés-elméletnek.

Jegyezzük itt nyomban meg: összeesküvés-elméleteket persze hogy nem szabad kita
lálnia a történésznek... De az elvárás, amelyről beszélünk, nem elégszik meg a hamis 
összeesküvés-elméletek elítélésével, hanem -  és ez által válik veszélyessé -  elfogadtatja az 
összeesküvés-elmélet feltétlen tilalmát. Ez elvárásnak nem lenne súlya, kötelező ereje, ha 
megtagadása nem járna nagyon súlyos szankciókkal.)

A baj az, hogy a történelemtudomány az elvárások teljesítésébe, a tabuk és a kötelező 
előítéletek tiszteletébe belepusztulhat, a történelemtanítás pedig értelmét veszítheti.

Utóbbinak első jelei: a történelem, mely valamikor -  még a XX. sz. első felében is -  a 
tanulóifjúság egyik legkedveltebb tantárgya volt (mert a történelemóra is az egyik legiz
galmasabb tanóra volt), mára az egyik legunalmasabb tantárggyá vált. Az igazság meg
találásának, kimondásának a feszültsége ahogy kialudt a hivatalos történetírásban, kialudt 
a történelemtanításban is.

De ha az igazság megtalálásának, kimondásának a feszültsége kialudt, nincs többé 
különösebb jelentősége a források lelkiismeretes tanulmányozásának.

Derűlátásunkat megőrizni akarván szóljunk még néhány dicsérő szót az igazmondást 
feltétel nélkül vállaló történészekről. Lázadó történészeknek neveztük őket, de e minősí
tés talán félreérthető. A történészi becsvágynak, azaz az igazságkeresés, igazmondás 
kényszerének a rabjai ők. Jutalmuk: nem lesz belőlük professzor, akadémikus vagy gazdag 
ember. E „jutalmon” kívül is van mitől rettegniük, persze: attól rettegnek, hogy munkájuk 
hiábavaló. Ha történelemkönyvük megjelenik is, nem jár érte sem nagy honorárium, sem 
tudományos elismerés, sem kitüntetések, de nagyobb baj, hogy ha nem hivatalos törté
nészként (az elvárásokkal mit sem törődve!) az évezred legszínvonalasabb, leghitelesebb
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történelmi munkáját írnák meg, akkor sem számíthatnak munkájuknak még a figyelembe 
vételére se: a tudományos akadémiák, az oktatási minisztériumok, az egyetemek, a szak- 
folyóiratok hatalmasságai tudomásul se vennék munkájuk létezését. S ha egy történelmi 
munkát nem nyilvánítanak tanári segédkönyvnek, kötelező irodalomnak, ha tankönyvek 
írásakor figyelembe sem veszik, akkor bizony nincs is hatása.

Mindazonáltal a „lázadó történész”, aki csak a hazudozásra kényszerítő elvárások ellen 
lázad, nem óhajt a hivatalos történészek közé kerülni. Ennek árát ugyanis megfizethetet- 
lennek tartja.

Igen, aki foglalkozni kezd a hunok történetével, döbbenten tapasztalja, hogy rejtélyek 
halmozódnak rejtélyekre. De a hunok rejtélye mellett megjelenik a hunokkal foglalkozó 
történelemtudomány rejtélye is.

Rejtélyek ezek, bár könnyen megfejthetők. Rejtélyes gyűlölettel írnak európai törté
nészek (köztük magyarok) a hunokról vagy Atilláról, de e rejtélyes gyűlölet egyáltalán 
nem felfoghatatlan. Gyűlöletük nem is valódi. Következménye választásuknak. Nem lenne 
kötelező választaniuk, de választanak. Mi van e választási kényszer mögött? Nagyon rövi
den már itt elmondjuk:

A hunok egy olyan görög-római világot támadnak meg -  felhívtuk már erre a figyel
met fentebb -, amely dekadens, romlott. Reménysége e világnak a kereszténység, de utóbbi 
éppen válságban van. Válságba a keresztény egyházakat -  bizony eléggé rejtélyes módon 
-  éppen az taszítja, hogy a keresztény vallás államvallássá lett.

A hunok hadjáratai talán nem is értelmetlenek. A metafizikai megközelítés vállalásá
val találhatjuk meg az értelmét e hadjáratoknak.

Adott lenne a történész számára a lehetőség, hogy bemutassa, a görög-római világ az 
V. században mégsem annyira dekadens, mégsem annyira romlott, de nem teheti: a for
rásokkal ily mértékben nem fordulhat szembe. A források dekadens, romlott görög-római 
világról szólnak.

Mindazonáltal a különös választási kényszer lényegét talán mégsem olyan nehéz felfogni:
Dekadens, romlott ez a világ, de ez a fejlett világ, a civilizált világ, és a történész nem is áll 

a dekadencia vagy a romlottság pártjára: ő a fejlődés, a civilizáció pártjára áll. De ezt csak akkor 
teheti, ha el tudja fogadni, hogy a korabeli fejlett, civilizált világot támadó hím világ elfogad- 
hatatlanabb, rosszabb, kegyetlenebb stb. E hun világtól igyekszik el is határolódni. Miközben 
elhatárolódik tőle, értelmezi. A magyar történész Váczy Péter például ítélkezik, de úgy, hogy 
közben azonosul a korabeli bizánci főhivatalnokokkal, és végtelenül sajnálja, hogy azoknak 
nem sikerül Atillát meggyilkoltatni. Eckhardt Sándor meg különös magyarázatát adja annak 
a rejtélynek, hogy Atillát Isten ostorának nevezték: ha Isten ostora keresztény birodalmak ellen 
vezet hadjáratot, keresztény városokat foglal el, akkor azonos az Antikrisztussal. (Erről is szól
tunk fentebb, a hivatalos történészek rejtélyét megfejteni akarván.) Szerencséje persze, hogy 
nem hisz a történelem metafizikai megközelítésében, így nem fogja fel, hogy az Isten-tagadás 
bűnébe esett, amikor Isten ostorát, Isten küldöttét nevezte Antikrisztusnak.

(Váczy Péter és Eckhardt Sándor Atilláról szóló tanulmányához lentebb még vissza
térünk.)

A XX. század végének, XXI. század elejének történésze azért képessé válhat túltenni 
Váczyn vagy Eckhardton.
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Mi történik? A jelenkor történészei mintha el is akarnák tüntetni a hun világot.
Az Osiris tankönyvek sorozatban 2004-ben megjelent Európa ezer éve (A középkor 

I—II.) című könyvben, amely az Előszó szerint „lenyomata az ELTE két tanszékén [Egye
temes Történeti Tanszék és Kelet-Európa Története Tanszék] az elmúlt évtizedekben 
végzett oktatómunkának”, Sághy Marianne tanulmányát olvashatjuk, melyben bizony több 
más képtelen állítás mellett azt is megtaláljuk, hogy a hun birodalom abban a nagy kor
szakában, amikor mindkét római birodalom rettegte, tulajdonképpen már hun sem volt:

„A hunok V. századi birodalma jórészt alávetett germán királyságokból állt és hamar 
elvesztette etnikai jellegét.” Majd: „A hunok különböző letelepedett népeket kergettek 
maguk előtt, akik részben beolvadtak a hunokba, részben pedig igyekeztek átvenni a hun 
íjazó harcmodort és lovastechnikát, és utánozták sztyeppéi művészetüket. Attila biro
dalma azonban úgy etnikumát, mint műveltségét és főként politikai tájékozódását tekintve 
már »germán-római« volt” Majd: „a hunok nyugati terjeszkedése egyben bukásukat is 
jelenti, mert a meghódított germán királyságok beolvasztásának eredményeképp a hun 
hatalom egyfajta germán »megabirodalommá« vált.”2 (Lentebb többet is idézni fogunk e 
tanulmányból.)

Bevalljuk, nem lepődtünk meg túlságosan olvasás közben, mert utóbbi képtelen 
kijelentésnek legalább ismerjük az eredetét. Spekuláció eredménye, de egyáltalán nem 
felfoghatatlan spekulációé. A romantikus európai történetírás -  elsősorban a német -  
választ keresett arra a kérdésre, miképpen vált birodalomteremtővé, legerősebbé a késő 
középkorban az a germánság, amely a kora középkorban a hunok mellett még alárendelt 
szerepet játszott. Az ellentmondást a legtetszetősebb, de legképtelenebb állítással oldották 
meg: már a hun birodalom is germán volt, sőt germán-római, s ha így volt, akkor a 
német-római birodalom megszületésében és tündöklésében semmi sincs, ami nem szük
ségszerű.

De ha már a hun birodalom is germán volt, sőt germán-római, akkor azzal a ké
nyelmetlen kérdéssel sem kellett érdemben foglalkozni, hogy hova tűntek a világhódító 
hunok. Ezenkívül nem kellett érdemben foglalkozni a szkíta kérdéssel, az avar kérdéssel 
vagy a magyar kérdéssel, s még arra sem kellett válaszolni, hogy a germán népcsoportok 
közül hány lehetett hun eredetű. A magyar történész, aki bemásolja magyarok számára 
írott könyvébe, hogy a hun birodalom „úgy etnikumát, mint műveltségét és főként poli
tikai tájékozódását tekintve már »germán-római« volt”, vagy más hasonló megállapítá
sokat fogad el minden kétely nélkül, semmi mást nem tesz, mint igazodik, megfelel: ő 
magyar történész létére ugyanazt mondja, amit a német, tehát elfogulatlan. Hogy amit 
bemásol a saját könyvébe, az semmi másnak, mint merő spekulációnak az eredménye, az 
mit számít?

Mondottuk fentebb: a kereszténnyé vált bizánci és római császárságot a hunok a kor 
legerősebb hadseregével támadják. De mások is támadják -  nem hadsereggel, hanem 
szóval. Kik ők? Éppen a korszak leghitelesebb keresztényei. A korszak keresztény szentjei. 
Erre hívják fel a figyelmet a germán és az olasz hun-mondák, Atilla-mondák, erre hívják 
fel a figyelmet a hun hadjáratokról vagy az Atilla tetteiről szóló nyugati keresztény legen
dák. A hunok és Atilla ellenségeinek alkotásai e mondák és legendák, de nem egyszerű

[2] Sághy Marianne: 2004. 88-92.
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sítik le, nem hamisítják meg oly mértékben a hun-történetet, az Atilla-történetet, mint a 
legújabb kor történészei, mert ők még fel tudják fogni a korszak nagy drámai helyzeteit, 
s nem tartják jobbnak Atillánál sem a bizánci, sem a (nyugat) római császárt, akik a kor
szak nagy keresztényei szemében nem barbárok, nem pogányok, de ateisták (tetteikkel 
Isten-tagadók), keresztény ateisták. A mondákban és a legendákban ezért Atilla valóban 
Isten ostora.

A hun birodalom rejtélyének a megoldását különös módon nehezíti az Atilla-rejtély. 
Atillát kiemeli a történelemtudomány -  nemcsak a hivatalos történelemtudomány -  a 
hun uralkodók közül, és ezzel a hun birodalom történetét át is alakítja a véletlenek olyan 
különös játékává, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy A hunok tündöklése és bukása. 
De Atilla -  s ezt ma már persze nehéz elhinni -  a hun királyok között nem annyira külön
leges, kiemelkedő személyiség, mint a XVIII-XIX. század fordulója történelmében Napó
leon az európai uralkodók között. Nem Atilla teremti az erős hun birodalmat, és nem az 
ő váratlan halálának a következménye a hun birodalom bukása -  hiába állítják ezt „ko
moly” történészek.

Fűzzük még hozzá előbbiekhez:
A XIX. vagy a XX. században felnőtt történész ráadásul -  a legújabb kor eszméi által 

elvarázsoltan -  magabiztosan ír a hun uralkodókról, köztük Atilláról, hisz a forrásokat és 
a régi szakirodalmat nemcsak tanulmányozta, de azokat fölényes mosollyal már le is érté
kelte, például nem tesz úgy, mintha nem tudna az Atilla-történet csodás eseményeiről, de 
erőfeszítést sem tesz a felfogásuk érdekében, kigúnyolja inkább a régieket a csodákkal 
együtt. De „elfogulatlanságból” jelesre vizsgázva nemcsak Attilát, hanem ellenfeleit is.

(A szakrális királyt nem veszi észre. Nem is veheti észre, mert ha elfogadja, hogy nincs 
szakrális király, akkor minden uralkodó szükségképpen machiavellistává válik az ő sze
mében.)

A hunvilággal is foglalkozó mai, ún. hivatásos (nem hivatalos, hanem hivatásos!) 
történészek közül felkészültségével és tárgyilagosságával Bakay Kornél emelkedik ki. 
Kedvünk lenne itt külön fejezetet szentelni a Bakay-rejtélynek. De rejtélye túlságosan is 
könnyen megfejthető. Bakay rejtélye tulajdonképpen ennyi: nem próbál meg megfelelni 
a tudománytalan (de a hivatalos tudományosság által a tudományosság alapjának te
kintett) elvárásoknak, és nem rabja a kisebbrendűségi érzésnek sem. Vonatkozik rá 
mindaz, amit a „lázadó” történészekről elmondtunk.

A legjobb hun-történetet vagy Atilla-történetet bizonnyal ő fogja megírni. Készü
lődésének is felfoghatjuk a hunokkal vagy Atillával foglalkozó tanulmányait.

Mielőtt még mélyebben beletekintenénk rejtélyek világába és a szakirodalom káo
szába, tegyük fel a legegyszerűbb kérdéseket:

KIK VOLTAK A HUNOK? MILYEN NYELVEN BESZÉLTEK?

Priszkosz rétor, az Atilla udvarában tartózkodó görög követség tagja a hunokról mint 
szkítákról tudósít.3

[3] Vö. Szabó Károly: 1878. Vő. Sebestyén László: 1997. 256-257.
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Antonio Bonfini is szkítáknak tekinti a hunokat, s mint a magyarok elődeiről ír róluk. 
Sok forrás és a magyar krónikák ismeretében. Utóbbiak íróihoz hasonlóan, ő sem hami
sítja meg forrásait, nem szépít, tárgyilagos óhajt maradni.4

Bakay Kornél arra hoz fel sok példát, hogy a régi forrásokban a „hun-magyar /hun- 
ni=hungari/ azonosság annyira természetes, annyira megkérdőjelezhetetlen volt, hogy 
például a XI. században, sőt még a XVI. században is (!) a kortárs magyarokat is hónok
nak mondták: 1052-ben Henrik német császár contra Hunnorum vezette a seregét (...), 
1100-ban egy XII. századi forrás Sz. Lászlót az avarok kagánjának, a hónok királyának 
mondta (...), 1113-ban II. Bélát is rex Hunnorumnak írták (...). A XVI. századi európai 
történetírók közül nem egy (pl. Leunclavius) a magyarok nyelvét türknek tartotta. S az 
sem volt kétséges, hogy a hónok és az avarok egyazon vagy rokon-népek voltak. Ezt még 
a németérzelmű Paulus Diaconus is így rögzítette (596. évnél: hunni, quoquae qui et Ava- 
res dicuntur), s a jól tájékozott II. Jenő pápa ezt íratta le: Hunnia, quae et Avaria dicuntur.

J.W. Valvasor 1689-ben megjelent híres nagy könyvében (Die Éhre dess Herzogthums 
Crain) a legkézenfekvőbb megállapításként közli, hogy nagyot tévednek azok, akik a

[4] „Priscus historikus azt állítja -  írja hogy ez szkíta, a Riphaeus-hegység szomszédságában élő 
nemzet, és sokan úgy vélekednek, hogy a fagyos észak közelsége tette zorddá őket, főleg a mi szent Je
romosunk, aki azt írja, hogy a hun hordák a Maeotis végvidékéről, a jeges Don és a massagéták ke
gyetlen népe közül rajzottak ki, onnan, ahova Sándor a vad szkíta törzseket sziklatömbökkel bezár
ta; onnan kitörve gyors lovaik hátán mindent elárasztottak öldökléssel és ijedelemmel. Jordanis a vele 
ellenséges nemzetről nem tudom, miféle szörnyűségeket hord össze, melyeket a legtöbb évkönyvíró is 
elhisz, és vele együtt halandzsázik, amit nem szemtelenségből, hanem igazságképpen mondok. Azt írja, 
hogy amikor a gótok Skandináviából kivonulva Szldtiába érkeztek, Filimer királyuk valamiféle varázs
lónőket leplezett le a táborban; mivel a király ezt az asszonyfajtát roppant veszélyesnek tartotta, paran
csára kikergették őket a pusztába, nehogy a katonákat megmérgezzék vagy elsorvasszák, ezek egy da
rabig az erdőben kóboroltak, és gonosz szellemekkel ölelkezve megfertőztették magukat; innen eredt 
ez a kegyetlen emberfajta, amely nem emberi nyelven beszél, hanem valami makogásfélével.
De inkább kövessük a görög Procopius historicust, Belizár tanácsosát, aki azt hagyományozza, hogy a hunok 
az ephthaliták népéből valók, egykor albánoknak nevezték őket, Ázsiában a perzsák szomszédai voltak, oly 
bátor lelkűek, hogy amikor határaikért nagy sereggel hadat vezettek Xerxes perzsa király ellen, őt megölték, 
Perzsiát pedig adófizetőjükké tették, a király fiát, Cabadest elfogták, és két évig uralkodtak a perzsákon; 
nem írja, hogy démonoktól származnának, hogy embervérrel táplálkoztak volna, sem kegyetlenségükről 
és vadságukról nem tud. Sőt, ha az ephthaliták nevét értelmezzük, inkább jámboroknak és vallásosaknak 
találjuk őket, igazán és tökéletesen áldozóknak, mely vallásos érzületet, mint a nemzet természettől kapott 
tulajdonságát, jobban, mint másoknál, mindmáig felleljük a magyarokban, akik a hunok utódai. Procopiust 
támogatja Dionysius, aki úgy vélekedik, hogy a hunok a caspik és az albánok szomszédai, merészségük és 
erejük folytán roppant harciasak. Egy évkönyvíró szerint a hunok őse Hunor és Magor volt, ez azonban a 
népek eredetéről csak fecseg, mert a zsidó histórián kívül semmit sem olvasott. így tehát a harcias hunok 
a Maeotis-mocsártól a cimmer Bosporushoz átvonulva nemcsak a gotokat kergették ki a székükből, hanem 
az egész európai Szkítiát is meghódították, az ismételten elfoglalt Alsó- és Felső-Pannóniában pihentek meg, 
és ezeket róluk nevezik Alsó- és Felső-Hungáriának. Pius pápa, szerintem igen nagy tudós, akit ugyanolyan 
érzelmek vezérelnek, mint Jordanist, nem hiszi, amit minden történetíró állít, hogy a magyarok a hunoktól 
erednének, azt írja, hogy a magyarokat és a szkítákat a nyestbőr-kereskedés tette ismertté. Ez a szentséges 
atya tanúságra hív egy veronai polgárt, aki azt mondta, hogy amikor a Don forrásánál járt, ott magyarul 
beszélő népre bukkant. A mi isteni Mátyásunk szarmata kereskedőktől értesült ugyanerről, követeket és ku
tatókat küldött oda, hogy a rokon népet, ha lehet, átcsábítsa a folytonos háborúságtól meglehetősen elnépte
lenedett Pannóniába, ami ugyan eddig nem sikerült, de ha megéri, bizonyára megvalósul. Mindezek alapján 
azt kell hinnünk, hogy a magyarok rokonságban állnak a hunokkal, akik az ázsiai Szkítiában elterjedtek és a 
Don forrásvidékén élnek, de nem azoktól a hunoktól származnak, akik Ázsiában maradtak, hanem azoktól, 
akik kedvezőbb éghajlatot keresve Európába vonultak.” (Bonfini, Antonio: 1995. 61-62.)
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húnokat például germánoknak vélik (mint például Aventinus, Florentinus, Crantzius), 
ellenkezőleg, a húnok, az avarok és a magyarok (Ungarn) egy népnek tekintendő.”5

Milyen nyelven beszéltek tehát a hunok? A hunok szkíta nyelven beszéltek.
Fel kell itt vetnünk a szkíta kérdést, szólnunk kell a szkíta nyelv rejtélyéről.
Kiindulásunk a következő lehet:
Másodlagos kérdés, hogy az ómagyarokat miképpen nevezték, s az is, hogy ők magu

kat miképpen. Ómagyarnak az ómagyar nyelvet beszélők civilizációját nevezzük, akkor 
is, ha az ómagyarokat szkítáknak hívták, akkor is, ha óiráninak, akkor is, ha hunnak.

Nem fontos tehát az ómagyar nyelvet sem magyar nyelvnek nevezni, elnevezhetjük 
-  mint sokan meg is teszik -  óiráninak is, de hozzátéve, hogy akár óiráni, akár ómagyar, 
a lényeg ugyanaz: a mai magyarnak ez az archaikus változata.

így is fogalmazhatunk: a magyarság nem az, aminek hosszú ideig a legújabb kor 
történészei látták. A magyarság az a rejtélyes módon megmaradt népcsoport, amely őrzi 
egy, a görög-római civilizáció előtti jelentős civilizáció nyelvét, kisebb mértékben kultú
ráját és még kisebb mértékben -  a szerves műveltség, a mitológia, az archaikus népmese 
által -  a hitvilágát. E civilizáció többi népcsoportjai -  lehettek akár százszor annyian, mint 
azok, akiknek utódai magyarul beszélnek -  előbb nyelvet cseréltek, majd a nyelvcsere 
hatására jelentős mértékben változott kultúrájuk és hitviláguk.

Azonosíthatjuk-e egyáltalán az ómagyarság rokonait?
A lényegre tapint rá Bakay Kornél, amikor kijelenti:
„A magyar őstörténet szempontjából két alapkérdést kellene megválaszolni. Az egyik: 

őseleink tagjai voltak-e a szkíta-hún kultúrkörnek? A másik: milyen etnikai elnevezésű 
népesség hagyatékát tekinthetjük -  közvetve -  ősugor/őshungár/ősmagyar hagyatéknak?

Mindkét kérdés nagyon bonyolult és igen nehezen adható régészetileg egyértelmű 
válasz rájuk. Mégpedig azért, mert a régészet önmagában valójában nem képes másra, 
mint a jelenségek, objektumok, rítusok, tárgyak, viseletek, készítési technikák összeveté
sére, összehasonlítására. Rokonságot, pusztán régészeti módszerekkel, csak abban az 
esetben merünk megállapítani, ha a temetkezési mód azonos, ha a viselet vagy a fegyver
zet egyforma, ha a készítési technika ugyanolyan. (...)

Az eddigi kutatási módszerek nem voltak eléggé egzaktak. Sem tárgyformák, sem 
sírformák, sem viseletek, sem fegyverformák önmagukban nem alkalmasak etnikai meg
határozásokra. Ezredévek nemzedéke ugyanis állandóan változott és változtatott az élet
módján, a szokásain, valamint a viseletén. De a legutóbbi időkig nem változtatott gon
dolkodásmódján és a szellemiségén. Valamint nem változott a nemzedékek genetikai 
felépítése és a származástudata sem.”6

Szükség van bizony a magyar nyelvtörténet tanúbizonyságára is:
Mindenekelőtt egy nagyon különös körülményre hívhatjuk fel a figyelmet: nyelvtör

ténészeinknek (ha nem vakítja el őket a kisebbrendűségi érzés: ha következtetéseket 
mernek levonni a Károli Gáspár és az újkor többi magyar bibliafordítójának a titkát meg
fejteni akarván) szembetűnik a különös nyelvtörténeti bizonyosság, hogy a magyar nyelv

is] Bakay Kornél: 1997. 29.
[6] Bakay Kornél: 2005. 212-215 és 317.
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nek a fennmaradt bibliafordítások által jelzett fejlődését meg kellett, hogy előzze a 
nyelv-visszafejlődés rejtélyes folyamata.

Ahogyan Szőcs Istvánnak kialakult az a meggyőződése, hogy „a középkori magyar 
nyelv nem valami fejlettebb színvonalat képez egy előző kezdetlegesebb, ha- 
lász-vadász-pásztorkodó nomád népesség nyelvezetéhez képest, hanem egy megcsökött, 
elnyomott, illetve fejlődésében elrekedt nyelvállapotot tükröz”, valamint az, hogy „vala
mikor az ókorban egy fejlett és feltétlenül városias, legalábbis intellektuális művelődés 
hatott a magyar nyelv kezdeti szakaszaira.”7 8

Nem csoda, hogy a bibliafordításokkal elkezdődő nyelvfejlődést a nyelv-visszafejlődés 
folyamata előzte meg, hiszen az első ezredfordulón a magyar nyelv hosszú évszázadokra 
elvesztette hivatalos megbecsültségét. És ha évszázadokon át nincs jelentős írásbelisége, 
nem meghatározó nyelve az állami és a hitéletnek, akkor fejlődésében szükségképpen 
megreked és visszafejlődik.

Felhívhatjuk itt a figyelmet többek között arra, hogy a magyar nyelv legnagyobb 
csodálatot kiváltó sajátossága nem más, mint az, hogy rejtélyes módon ellenáll a hatá
soknak, nem változtatja sem idő, sem körülmény: a kétezer évvel ezelőtt írott magyar 
nyelvű szent könyveket ma megértenénk, ha megtalálnánk.

Károli Gáspár bibliafordítása alapján igen sok nyelvtörténeti következtetés levonható, s 
ezek közül a legfontosabb: Károli magyar nyelve nem nyelvfejlődés (nem ötszáz, de nem is 
ezer év nyelvfejlődésének) eredménye, hanem nyelvújjászületésé. Károli nyelvében egy olyan 
régi nyelv támadt fel, amely réges-régen egy erős -  nyugalmát biztosítani képes -  ókori állam 
(hosszú évszázadokig fennálló birodalom?) hivatalos -  vagy egyik hivatalos -  nyelve volt, 
azaz az állami és a hitélet meghatározó nyelve. Gazdag, fejlett hivatalos nyelve.

A reformáció és a hitviták nem egy új nyelvet teremtettek, hanem egy régi, nagy múltú 
nyelvet újjáélesztettek. Megalkották e nyelv új írásbeliségét. Bibliafordítóinknak nem az 
volt a gondja, hogy a Biblia szavainak a magyar megfelelőjét megtalálják, hanem az, hogy 
a magyar szavakat miképpen írhatnák le magyar nyelven, de latin betűkkel.

Az ősi magyar hitvilág szókészlete tehát megmaradt, s ezért mondhatjuk, hogy a 
magyar nyelv szókincsének jó része több ezer éves.

László Gyula jegyzi meg a Gesta Ungarorumnak azt a részét kommentálván, amely 
arról szól, hogy Árpád magyarjai „háromszor kiáltották: Isten! Isten! Isten!”, hogy 
„»pogány kori« istenfogalmunk és a keresztény hit Istene nagyjából egymást példázta. 
A hitvilágra vonatkozó szavaink »isten« szavunk mellett is igen nagyszámúak, még a 
honfoglalás, a keresztény hit elterjesztése előtt. Például: a »jonh« (lélek, kihalt szavunk), 
de maga a »lélek«, »imád«, »menny«, »másvilág«, »id« (szent, kihalt szavunk, lásd id-nap 
= ünnep), »ül«, »megszentel«, »boldog«, régi jelentése »szent«, azután: böjt, vétek, bűn, 
bocsájt, búcsú, hisz, hit, teremt, örök. Ügyszólván az egész Bibliát le lehetne fordítani 
honfoglalás kori magyarságunk nyelvével.”8

Foglalkozzunk még azzal, hogy miért minősíthetjük a szkíta kérdést kényes kérdésnek...
Állapítsuk meg mindjárt, hogy a magyarok önmagukat évszázadokon át szkítának 

hitték, miképpen más népek is így különböztették meg a magyarságot. Azt is vegyük

[7] Szőcs István: 1994. 15.
[8] László Gyula: 1999. 989.
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figyelembe, hogy a magyarok történetét összefoglaló krónikások (Anonymus stb.), majd 
a humanista történetírók (Bonfini) még úgy tudták, hogy a Kárpát-medencében államot 
alapító szkíták történetét írják, és hosszú ideig úgy tudták mind a magyarok, mind a 
nagyvilág népei, hogy a Magyar Királyság -  Hungária -  államalkotó népe a szkíta nyelvet 
beszéli. Aztán legújabb kori „tudósok” (bár komolyan vehető új forrás, bizonyíték nem 
állt rendelkezésükre) „kimutatták” -  ha nem tudományos felismerés alapján, akkor poli
tikai okokból? -, hogy a szkíták, ha már magyarnak (Hungarusnak) nevezik őket, akkor 
bizonnyal nem is ősi szkíta nyelvüket beszélik, s ha nem azt beszélik, akkor az bizonnyal 
ki is halt. így születhetett meg a szkíta nyelv eltűnésének elmélete és a szkíták indoger- 
mánosítása -  összefüggésben a magyar őstörténet eltüntetésével.

Látni fogjuk lentebb, hogy a szkíták indogermánosítása tipikus példája az ún. déli
bábos történészkedésnek, illetve nyelvtörténészkedésnek. (Amikor arról szólunk, hogy 
az indogermán világtörténelmet megálmodók miképpen teremtették meg a „délibábos” 
történelem- és nyelvtudományt. Elsősorban August Ludwig Schlözerre, kevésbé hírhedt 
elődeire és utódaira (Kaspar Zeuss, W. Tommaschek, Kari Müllenhof stb.), valamint 
magyar tanítványaikra gondolunk.

Ámde ha a magyarok nem szkíták és nyelvük nem a szkíták nyelve, akkor a magyar 
nyelv -  vonják le egyik önkényes következtetést a másik után -  bizonnyal egészen új keletű, 
hisz ha a magyaroknak értékelhető őstörténetük nincs, akkor ősi nyelvük sem lehet. De 
hogy őstörténet és ősi nyelv nélkül mégse maradjanak, ki lehet számukra találni ezt is, azt 
is, elég mindehhez megkérdőjelezni a régi szakirodalmat, elsősorban a magyar krónikákat. 
Mára oda jutottunk, hogy mind a magyar, mind a nyugat-európai tudományos világ hiva
talos képviselői fölényes mosollyal követelik meg a mai kutatóktól, hogy mindaddig ne 
beszéljenek szkíta-magyar nyelvről, illetve szkíta-magyarokról, amíg be nem bizonyították, 
hogy a magyar nyelv, illetve nép valóban az, aki volt. Nem azt kellene bizonyítani inkább, 
hogy miképpen kopott ki mind az európai, mind a magyar köztudatból, hogy a szkíta nép 
és nyelv azonos az ómagyarral? (Lehetséges, hogy az ómagyar csak egyik meghatározó 
nyelve volt a szkíta világnak? Lehetséges, de e lehetőség is kikopott a köztudatból.)

Miképpen kopott ki mind az európai, mind a magyar köztudatból, hogy a szkíta nép 
és nyelv azonos az ómagyarral? A forrásokban, illetve a szakirodalomban a szkíta hosszú 
ideig szinonimája a hunnak, illetve a magyarnak. És mi történt? A szinonimák egyike 
elsorvadt, kikopott: a szkíta. A végeredmény? Ma már illetlenségnek számít felvetni, hogy 
a magyar nyelvnek köze volna a szkíta nyelvhez. Hát hogy ne számítana ez illetlenségnek, 
ha „komoly tudósok” egyszer már -  minden bizonyíték nélkül, sőt kimondván, hogy 
néhány értelmezhetetlen szó kivételével nem maradtak fenn szkíta nyelvemlékek -  irá
ninak, azaz indogermánnak nyilvánították a szkíta népet és nyelvet.

A szkíta-kérdés tanulmányozásának útjából mindazonáltal mintha eltűnnének az 
akadályok..

Hisz mai komoly történész vagy nyelvtörténész -  az újabb kutatások eredményei 
ismeretében -  már nem állítja, hogy a szkíta nyelv iráni, azaz indogermán lett volna. 
Szóltunk már arról, hogy a délibábos történészkedésnek, illetve nyelvtörténészkedésnek, 
illetve hitvilág-történészkedésnek az ideje lassan lejár. Az August Ludwig Schlözer vagy 
a Kaspar Zeuss délibáboskodása például ma már annyira nevetséges, hogy újabb követőik 
bizonnyal nem lesznek.
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Egyre többen veszik komolyan mindazt, ami hitelesnek tekinthető a szkíta múlt ku
tatásában, hisz mind az elfogulatlan nyugat-európai, mind az elfogulatlan magyar kutatás 
mintha már a XIX. században méltóképpen foglalkozott volna a szkíta-kérdés rejtélyeivel. 
Már a XIX. század közepén, bizony.

Vegyük itt tekintetbe, hogy Henry C. Rawlinson miképpen találja meg a szkíta-rejtély 
egyik kulcsát: „Nem kívánom a szkítákat a Kaukázuson túlra követni, de elég bizonyíték 
van európai előrehaladásukra az ott ma is beszélt nyelvekben -  a lapp, finn, észt és magyar 
-, valamint számos ugor nyelvben.”9

Nagy Géza 1895-ben írja: „A legkülönbözőbb oldalról vizsgálva a szkithák ethnikumának 
jelenségeit, tapasztaltuk, hogy a nyelvükből fennmaradt szók azzal a jelentéssel, amilyennel az 
ókori írók jegyezték föl, csakis az uralaltáji nyelvekből magyarázhatók meg.. .”10 11

Előzőleg Nagy Géza elmondja, úgy látszik, a szkíták nyelve „a szumir-akkaddal volt 
közelebbi rokonságban (vö. oiorpata, Oitosyros), de mindenesetre az uralaltáji családhoz 
tartozott. A szumir-akkád nyelvről ma még nagyon hézagosak ismereteink, helye sincs 
még kimutatva az uralaltájiságon belül, Lenormant szerint p. középhelyet foglalt el az 
ugor és török-tatár nyelvek között, míg Hőmmel az őstörökkel tartja testvérnyelvnek; a 
szókincséből azt látjuk, hogy ha geneologikus szempontból Hommelnek volna is igaza, 
az ugorsággal több olyan ponton érintkezik, amely érintkezési pontok a törökség és ugor- 
ság egymás közti viszonyánál nem mutathatók ki.”11

Az újabb kutatások valódi eredményei természetesen nagyon megnyugtatóak, hisz 
nem mást sugalmaznak, mint azt, hogy kétszáz éve hiába született „tudományos” döntés 
arról, hogy a szkíta népek nyelve iráni, a szkíta népek pedig irániak. E döntés ugyan a 
történelemhamisítás lavináját indította el, de ma már tudjuk, hogy az igazságot egyszerűen 
ki kell ásni a lavina alól.12

Moravcsik Gyula (is) kimutatja, hogy „Hérodotosz, Hippokratész, majd később 
Plinius közlései a szkítákról turáni népekre mutatnak, nem irániakra.”13

Nagyon gazdag szakirodalom igazolja -  figyelmezteti kutatótársait Götz László -, 
hogy a szkíták nem lehettek perzsák. A szkíta-párthus kérdésről írja: „Elöljáróban le kell 
szögeznünk azt az igen sokat sejtető és nagyon fontos körülményt, hogy a valóban iráni 
perzsák a pártusokat sohasem tekintették maguk közül valóknak. A Sáh-Náme is feltű
nően hallgat róluk. Altheim is megállapítja (...), hogy a perzsák a pártus uralmat mindig 
idegen uralomnak tekintették.”14

Bakay Kornél miután meggyőzően bizonyítja -  gazdag szakirodalom figyelem- 
bevételével hogy „sem a kimmerek, sem a szkíták esetében nem állítható, hogy in-

[9] Vö. Henry C. Rawlinson: Notes on the Early History of Babilónia. London, 1854. Idézi Imre Kálmán: 
2002. 76-79.
[10] Nagy Géza: 2003. 39. Ilyen szempontból tartja magyarázhatónak, hogy „a szkitha szók és nevek is majd 
a törökség, majd az ugorság felé mutatnak.” De azt sem tartja lehetetlennek, hogy a szkítaság „kétféle elem
ből állt, úm. egy szumir-akkad féle elemből s aztán ugorokból, amelyek egymást áthatották anélkül, hogy 
teljesen összeolvadtak volna.”
[11] Uo. 28.
[12] Vö. Götz László: 1994.1. 236.
[13] Vö. uo.
[14] Götz László: 1994.1. 259-260.
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doiráni nyelvű népek voltak, ez csak az egyik lehetséges feltevés”15, felhívja a figyelmet a 
szkíta-kérdésnek a régészet lehetőségeivel való megközelítése nehézségeire is, valamint 
arra, hogy a magyarság eredetének, őstörténetének a kutatása egyre reménytelj esebb:

„Az eddigi vizsgálódásunk arra az eredményre vezetett, hogy a Kr. sz. előtti IX—III. 
századi szkíta kultúra előzményei, időben visszafelé haladva, a fémkorokig követhetők, 
vagyis a III. évezred második felétől a II. évezred végéig. A közép- és belső-ázsiai, a dél
szibériai, az Urál-vidéki, a kubáni, a Fekete-tenger-melléki, az ukrajnai, az aldunai, a 
kárpát-medencei szkítakori emlékanyag hordozóiban nem indokolt indoeurópai népeket 
látnunk, hanem helyénvalóbb feltételeznünk egy ragozó nyelvű ősugor-őshungár etni
kumot, amely a III. évezred derekán-végén, klimatikus változások és egyéb okok miatt 
Elő-Ázsia, a Dél-Kaukázus, illetve a Folyamköz térségéből vándorolt észak-északkelet 
felé, részben a Kaukázuson, részben Közép-Ázsián keresztül.”16

„A finnugor nyelvrokonság származás-elméleti alapjait -  összegez Bakay -  a genetikai 
vizsgálatok véglegesen lerombolták, így a magyarság uráli, finnugor és ugor őshazájának 
kigondolt képzeteivel a jövőben egyáltalán nem lehet számolni, sem időben, sem térben. 
Azaz a 60. szélességi foktól északra eső térség, mint őstörténetünk elképzelt színtere, 
figyelmen kívül hagyható.”17

Valóban bízunk benne, hogy mielőbb fölénybe kerülnek a tudományos életben azok, 
akik felismerik, hogy ha történelemtudományról, nyelvtörténetről van szó, akkor semmi 
sem ártalmasabb, mint a tilalmak, a tabuk. Ha egy nép nyelvét nem szabad azon (régi 
vagy mai) nyelvekhez hasonlítani, amelyekhez valóban hasonlít, azon népnek, mely az 
illető nyelvet beszéli, a múltját veszik el. El lehet ezt tőle venni? Igen, de jogtalanul.

Arra a kérdésre, hogy ma Magyarországon a hivatalos nyelvtörténészeknek miért nem 
illik a magyar nyelvtörténet nagy kérdéseiben tisztán látni, csak azt válaszolhatjuk, hogy 
a jövő mindenképpen a hiteles összehasonlító nyelvtörténeté.

Hány esztendő vagy évtized múlva kerül fölénybe a nyelvtörténetben a valódi tu
dományosság? Mikor jelenhet meg Magyarországon egy hiteles etimológiai szótár? Nem 
tudjuk.

Analógiával is szolgálhatunk a szkíta nép (népek?) és nyelv (nyelvek?) rejtélyes eltű
nésének, illetve nem kevésbé rejtélyes átváltozásának a felfoghatóvá tétele céljából. Fel
hívhatjuk bizony a figyelmet más népek nyelvének és -  más vonatkozásban -  eredetének 
nem kevésbé rejtélyes történetére. E népek és nyelvek titokzatos eltűnése, illetve „átvál
tozása” más népekké és nyelvekké hasonlóképpen történt, mint a szkíta nép és nyelv 
eltűnése, illetve átváltozása.

És hogy az analógia még hitelesebb legyen, máris bevalljuk, hogy a hasonlóság azért 
sem felfoghatatlan, mert tanulmányozásához nem kell kilépnünk a magyar múlt kérdés
köreiből. A jászok és a kunok történetére utalunk, hiszen ahogy a szkíták (nyelvükben és 
eredetükben) irániak lettek, úgy lettek a szkíta (azaz magyar) jászok és a kunok tatárok.

(Jegyezzük itt meg, hogy aki az ősi jász vagy kun nyelvet tanulmányozni akarja, men
jen egy időre azon nép utódjai közé, akik a moldvai városokat alapították -  Jászvásártól

[15] Bakay Kornél: 2005. III. 39.
[16] Uo. 212-215. Különösen érdekes, amit a fémtükrök vizsgálata alapján állít. Uo. 272-279.
[17] Uo. 301-317.
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Bákóig s akik utódainak egy kicsiny része még ősi nyelvükön beszél, eléggé hűen meg
őrizve a régi nyelvállapotot. A moldvai csángómagyarokról van szó, természetesen.)

A szanszkrit nyelv „segítségét” is vegyük igénybe a hun-rejtélyt megfejteni akarván. 
Elég lesz talán felhívnunk a figyelmet arra, mennyire komolyan vette a szanszkrit- 

magyar nyelvrokonságot a legilletékesebb: Körösi Csorna Sándor.
1832-ben, két évvel a tibeti-angol szótárának a megjelenése előtt írja:
„A szanszkrit nyelv tanulmányozása ugyanis a legújabb időkben csodálatosan virágzani 

kezdett Európában, különösen Németországban. Ha a magyar tudósok a szanszkrit irodalom
ról bőségesebb ismeretekre tesznek szert, csodálkozni fognak, hogy mily nagyfokú ennek a 
régi nyelvnek a rokonsága a mi anyanyelvűnkkel. Ugyancsak feltalálható ott a magyar régisé
geknek számos emléke, melyeket az elhagyott helyeken ma már hiába keresünk.”

„Magam több éven át a tibeti nyelv tanulmányozásával foglalkozva, a szanszkrit nyelv
nek és irodalomnak csak csekély ismeretével rendelkezem, de mivel a szükséges könyvek 
beszerzésére kedvező alkalmam nyílt, miután lejöttem ebbe a városba, és mivel itt nagy 
a száma az Ázsiai Tudós Társaság könyvtárában elhelyezett, szanszkritból tibetire fordított 
buddhista könyveknek, remélem, hogy rövid idő alatt ezekből is elegendő mennyiséget 
fogok beszerezni, és így e két nyelv segítségével bőségesebb anyagot gyűjthetek össze a 
magyar régiségek megvilágítására.”18

Henry WhitelockTorrens (1840-től a Bengáli Ázsiai Társaság titkára) jegyezte fel: „... 
a boldogult nyelvbúvárnak a hunok eredetét illető nézeteiről; ezek, valamint a buddhista 
hitről vallott egészen egyéni nézetei, legkedvesebb tárgyai voltak elmélkedéseinek. Több 
ízben hosszasan értekezett velem e tárgyról, különösen a magyarországi helységek és 
hegyláncok nevének szanszkrit eredetét pedzegetve.”19

Körösi Csorna Sándor szavait bizony komolyan kell vennünk. S ha komolyan vesszük, 
azt kell megvizsgálnunk, mely nép (népek) által jelenik meg Indiában az ómagyar nyelv 
hatása.

így is kérdezhetünk: milyen nyelvet vittek a szkíták -  azaz a heftaliták (fehér hunok) 
-  Indiába, ha nekik köszönhető a szanszkritban az ómagyar hatás?_

Aradi Éva kifejti, hogy „szanszkrit, illetve észak ind nyelveken a szkítákat ’sakák’-mk, 
’szakák’-nak vagy ’sákják’-nak nevezik. Ez a szó azt jelenti, hogy »ág«, úgyis mint egy 
nemzet vagy faj ága. Annyira ismertek voltak Indiában, hogy elsősorban északon az egyik 
időszámítást is az indoszkíták uralkodásának kezdetétől számítják -  ez az úgynevezett 
sakábd, azaz »szkíták szerinti«, ez Kr. u. 78-ban kezdődött. A másik az úgynevezett vik- 
ramábd, ez Kr. e. 58-tól számítódik, s egyik neves uralkodójuk, Vikramáditja király ural
kodásának kezdetéről kapta a nevét. A harmadik a mi európai időszámításunkat követi, 
tehát a Krisztus szerintit. Ezt ind nyelveken Iszáh Maszih érának nevezik -  Iszáh Jézust, 
Maszih pedig Megváltót jelent.

Még ma is előfordul, hogy egy szanszkrit vagy hindi könyv belső borítóján mind
három időszámítás szerint tüntetik fel a publikáció idejét. Tehát a sakák, szakák, azaz 
szkíták fontos szerepet játszottak India történetében. Divekar professzor élőszóban kifej

[18] Idézi Kubassek János: 1999. 212.
[19] Uo. 213.
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tette azt a véleményét, mely szerint mind az északi, mind a fehér hunok szkíták voltak, s 
mi magyarok vagyunk egyetlen európai utódaik.”20

Az indiai nemzetségek származástörténete, az Agni purána (Tűz története, azaz a felső 
kasztok története) „a rádzsputokat a sakáktól, azaz a szkítáktól származtatta, azon belül is 
egyik águkat a kusánoktól, azaz indoszkítáktól, másik águkat pedig a hunoktól. Míg az 
első nép a Naptól, a hunok és leszármazottaik a Holdtól kapták az erőt. Ezért családfájuk 
Szurjavásma és Csandravámsa (a nap fiai és a Hold fiai).

A későbbi radzsasztániak mindkét erőt egyesítik nemzetségükben, s erre utal zászló
juk is, mely piros -  a Nap színe -  és ezüst -  a Hold színe -  csíkos. Megjegyzem: milyen 
is a híres Árpád-sávos zászlónk? A piros mellett a csík nem fehér volt a régmúltban, hanem 
bizonyára ezüst. A Hold fiaitól, tehát a hunoktól származott Anga, vagy más helyen Ong 
nemzetsége, s a tartomány is Anga volt. Ez a tartomány Tibet egy részén és Kína nyugati 
határvidékén terült el az Agni purána szerint; népük magukat ,hungiák’-nak nevezték. 
Idézet az Agni puránaból: »a fehér hunok eredetileg Közép-Ázsiából, Kasgár térségéből 
jöttek, s elindultak nyugat felé, egyik részük a Kaukázusig, s azon is túl, a másik részük 
délre, az Indus-völgye felé tartott. Őshazájukat Saka Dvípának -  magyarul Szkíta Biro
dalomnak -  nevezték, azaz kínai nyelven Csagatáj-nak vagy Sakatáj-nak"21 

Most pedig foglalkozzunk végre Atilla uralkodásának rejtélyeivel.

2.
ATILLA URALKODÁSÁNAK LEGISMERTEBB, 

DE MEG NEM FEJTETT REJTÉLYEI

Buda halála
Ha nem is tudnánk, hogy Atilla szakrális király volt, de még azt sem tudnánk, hogy a 
szakrális király szemével nézve a testvérgyilkosság milliószor elfogadhatatlanabb még az 
öngyilkosságnál is, hisz ki testvérre fegyverrel tör, az Istenre emel fegyvert, de e fegyver 
legelőször is a gyilkos lelkét semmisíti meg, akkor sem hinnénk el, hogy Atilla testvér
gyilkosságra vetemedett.

Szász Béla is arra hívja fel a figyelmet, hogy a források igazolják azt a feltevést is, „hogy 
Budának és Attilának más és más népek tartoztak a fennhatósága alá, tehát a birodalom 
de facto megoszlott közöttük”, s hogy ebből „nem származott a kortársak által is tudott 
összetűzés, a legjobb bizonyíték arra, hogy a nagy családi tragédiát az ellenséges propa
ganda fantáziája találta ki.”22

Nem a Buda 445. évi halálának van tehát rejtélye, hanem a testvérgyilkosságot kitaláló 
történészeknek:

„Legjobban és legközvetlenebbül informált forrásunk -  írja Szász Béla -  Priscos lenne, 
aki nemcsak Attila udvarában fordult meg, hanem Buda egyik feleségének is vendége volt 
(Frg. 8.), ennek valószínűleg a mai Bácskában, vagy ha a másik feltevést fogadjuk el, a Maros-

[20] Aradi Éva: 2005. 22-23.
[21] Uo. 25-26.
[22] Szász Béla: 1994. 194-195.
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tói északra fekvő birtokán. Három-négy év telt el Buda halála óta, az özvegy jólétben él, egy 
falu és birtok úrnője, tisztelet övezi, mindez pedig aligha volna feltehető, ha Budát öccse 
meggyilkoltatta volna. Priscos sem itt, sem pedig később, Buda bohócával, Zerkonnal kap
csolatban (Frg. 8 .) nem tesz egy szóval sem említést arról, hogy Buda erőszakos halállal múlt 
volna ki. Még inkább szó lenne erről Sudasmk Priscosbó\ készített kivonatában (Frg. 11), 
melyben Zerkon kalandos életét meséli el. Még ha Priscos munkája más helyén beszél is 
Buda haláláról, nehezen képzelhető, hogy Buda özvegyével kapcsolatban ne ítélte volna el 
Attilát, ha ő a testvérgyilkosságot valóban elköveti, hiszen Priscos, ha nem is túlságosan 
elfogult Attilával szemben, azt nem lehet állítani róla, hogy kedvelné. -  Priscos hallgatása 
mellett jellemző, hogy Theophanes és latin fordítója, Anastasius Buda halálával kapcsolatban 
szintén nem tesznek említést arról, hogy a király erőszakos halállal múlt volna ki. Ez a hall
gatás annál is inkább érdekes, mert több bizonyíték van arra nézve, hogy Theophanes Attilára 
és Budára nézve Priscost használta forrásul. De nem utal rá, pedig módja lenne, Eugarius 
sem, aki szintén Priscost használta. -  Míg a keleti források semmit sem tudnak Buda meg
gyilkolásáról, a nyugati krónikások Budát egyöntetűen gyilkosság áldozatának tartják 
Korban legközelebb Prosper áll az eseményekhez, vele csaknem szó szerint megegyezik az 
őt használó Cassiodorus és Paulus, akik szerint Budát Attila öleti meg. (...) Jordanes23 (Get. 
35. 180) azt állítja, hogy Buda útjában állott öccsének és ez meggyilkoltatta, népeit pedig 
hódolni kényszerítette. Jordanes szerint Buda a birodalom nagyobbik fele felett uralkodott.

Annak ellenére, hogy Priscos és Theophanes hallgatása mellett meglehetősen gyanús 
a latin források egybehangzósága, a történészek java része mégis ez utóbbiakat fogadta 
el. így Haage, Wietersheim, Güldenpenning, Seeck... (...) Thierry egész széles politikai 
hátteret rajzol e gyilkosságnak, és szerinte a politikai menekültek, akiket Attila a kelet-ró
maiaktól állandóan követel, Buda elüldözött hívei lehetnek.”23 24

A történészek bizony annak ellenére hiszik el a testvérgyilkosságot, hogy a kortársak 
nemcsak arról nem tudnak, hogy Buda halálához Attilának bármi köze lett volna, de arról 
sem, hogy a két testvér viszonyát bármilyen nézeteltérés megrontotta volna. Szász Béla 
joggal vonja le a következtetést, hogy csak az ellenséges európai közhangulat faragott Buda 
alakjából „drámai hőst, családi tragédia véres áldozatát, hogy azzal még gyűlöletesebb 
színben tüntesse fel a félelmetes másik testvért.”

(Hóman Bálint arra hívja fel a figyelmet, hogy Buda megöletése Jordanes művéből 
került a magyar krónikákba.)

3.

Bejelentettük fentebb, tudjuk, hogy Atilla szakrális király volt, s hogy a szakrális király sze
mével nézve a testvérgyilkosság milliószor elfogadhatatlanabb még az öngyilkosságnál is, s 
e megállapításunk arra kötelez minket, hogy foglalkozzunk azzal is röviden, hogy ki is a 
szakrális király, és természetesen arra is, hogy bebizonyítsuk, hogy Atilla bizony közéjük 
tartozott. Tegyünk már itt egy kitérőt a szakrális királyról, illetve rejtélyes beavatásáról.

[23] Jordanes: Deorigine... 1882.
[24] Szász Béla: 1994. 210-211.
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A SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁG, ILLETVE A SZAKRÁLIS FEJEDELEM

Mindenekelőtt foglaljuk össze röviden, hogy ki is a szakrális fejedelem, ki is a szakrális király.
A szakrális fejedelem (szakrális király) Híd a földi és az Égi világ között. Ő az, aki 

képes méltóképpen fenntartani a kapcsolatot az Égi Világgal.
Méltóságát megalapozhatja a származás, de nem feltétlenül, mert ami nélkülöz

hetetlen, az beavatásának sikeressége. A beavatás az, ami „megteremti a szakrális fejedel
met.” Pál apostol írja az egyik legismertebb szakrális fejedelemről, Melkizedek világ
királyról: „nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá, hanem a halhatatlan élet 
erejéből”. (Zsid 7,16)

A szakrális fejedelmet nem véletlenül nevezik kétszer vagy másodszor születettnek 
vagy olyannak, aki legyőzte a halált.

A szakrális király az a szakrális fejedelem, aki hivatalosan, megkoronázottan uralko
dik egy királyságban. A világkirály pedig első a szakrális királyok között, s önként fogadják 
el a népek (királyok) az uralkodását.

Vitatott kérdés, hogy a szakrális király, illetve világkirály mellett minden időkben 
volt-e társuralkodó, vagy pedig az első időkben mind a világkirály, mind a szakrális király 
uralkodó és pap volt egyszemélyben. Mi azt hisszük, hogy igen.

A világkirály az osztják hagyomány szerint lelket megtoldó uralkodó. Neve: Világ
ügyelő Férfi. „Az ember eltöpreng -  írja Giorgio de Santillana és Hertha von Dechend, a 
mítoszkutató szerzőpáros -, vajon ez a »Világügyelő« nem nyúlik-e vissza még távolabbi 
időkbe, a Gilgamesig...”25

A Hamvas Béla bemutatta archaikus hagyomány a világkirályt kocsihajtónak nevezi. 
Hamvas tulajdonképpen himnuszt ír hozzá, ezért róla szóló sorait himnuszként kell ol
vasnunk. Túlzásairól tudomásul kell vennünk, hogy túlzások, de hiteles és szép túlzások, 
így ír: „A király a kocsihajtó. A vezető az Úton, amelyen az emberiség közösen az eredethez, 
az isteni létbe visszatér. (...) A király nem tesz egyebet, mint művel. Szakrálisán műveli 
önmagát, hogy fénye fényesebb, értelme értelmesebb legyen, hogy ez a fény és értelem sza
badon és lenyűgözően sugározzon a nép egészére, hogy példa legyen és világosság.”26

Az igazság és a szeretet a szakrális király érzelemvilágában, gondolkozásában és maga
tartásában természetesen szétválaszthatatlanok, azaz harmonikus egységben vannak jelen. 
A gyűlöletet és az önzést nem ismeri, hisz már beavatása során legyőzte a gyűlölködés és az 
önzés minden fajtájának a kísértését. A szakrális királyt nem véletlenül nevezik igen gyakran 
igazságosnak, igazságosztónak vagy az igazság védelmezőjének. Nem véletlen, hogy megje
lenése környezetéből nem a félelem, hanem a nyugalom és a biztonság érzését váltja ki.

Felfoghatóbbá válik ez, ha azt is figyelembe vesszük, hogy beavatása éveiben képessé 
vált szétválasztani a fényt az anyagtól önmagában, önmaga egyéni létében. De vegyük itt 
tekintetbe, hogy az anyag és a fény szétválasztásának képessége (amely a beavatás egyik 
központi kérdése) nem azonos az anyag és a fény megkülönböztetésének a képességével. 
Utóbbival az uralkodás „mindennapjaiban” él rendszeresen a szakrális király: akar- 
va-akaratlan látja a fény meghatározó jelenlétét (vagy hiányát) országának bármelyik

[25] Giorgio de Santillana és Hertha von Dechend: 1995. 113.
[26] Hamvas Béla: 1995. II. 304-305.
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tisztviselőjében, mindenkiben, akit szemügyre vesz. (Környezetében ezért nem érvénye
sülhetett a mai kor politikai életét oly alacsony színvonalra süllyesztő kontraszelekció.)

A szakrális király nem azonos az ún. istenkirállyal vagy az égi eredetű királlyal, hanem 
ezeknél több. Az istenkirály vagy az égi eredetű király a hanyatlás korszakában jelenik 
meg, amikor régi, de halványuló emlékek alapján (tulajdonképpen a valódi szakrális 
királyra emlékezvén) tekintik a királyt -  a be nem avatott királyt27 -  emberfölötti lénynek.

A szakrális király kétségbe esne, ha istenkirálynak tekintenék, mert ez többek között 
azt is jelentené, hogy királysága már nem szakrális királyság.

Milyen fontos, de ma már eléggé felfoghatatlan ismérvét érthetjük meg a szakrális 
király uralkodásának, ha méltóképpen figyelembe vesszük, hogy a szakrális király Isten 
kegyelméből uralkodik, Istennel egyetértésben, azaz Isten akaratának közvetítőjeként? 
Azt értjük meg elsősorban, hogy a szakrális király miért nem osztotta meg a törvényhozó 
hatalmat népével, s hogy miért nem oszthatta volna meg akkor sem, ha szándékában állt 
volna. Nyilvánvaló bizony ennek a magyarázata: nem a néppel együtt kellett törvényt 
alkotnia, hanem Istennel együtt, Isten akarata szerint.

A szakrális király semmit sem vesz komolyabban, mint azt, hogy az Élete határtalan 
és időtlen, és ami ehhez képest nevetségesen körülhatárolt és pillanatnyi, az az élete. De 
természetesen ez a körülhatárolt és pillanatnyi élete sem csak a sajátja. Egy indiai szent 
irat egy király kötelességeit felsorolva28 a következő döbbenetes kijelentést teszi: „Az alatt
valók erényes tetteinek és gonosz cselekedeteinek hatodrésze is a királyra jut.”

A szakrális király különleges képességei. Beavatása
Szólnunk kell még a szakrális király különleges képességeiről.

A szakrális királynak ismernie kellett a jövendőt: tudnia kellett a csillagokból olvasni, 
vagy más módon kellett megismernie az Ég akaratát.

Hogyan tehetett szert a szakrális fejedelem a különleges képességekre? Például úgy, 
hogy elegendő időt töltött Tündér Ilona kastélyában. Elegendő időt ahhoz, hogy lássa is 
mindazt, ami körülveszi, mindazokat, akik körülveszik. Azokat, akik látják a jövendőt, 
akik meg tudják fejteni a titkokat. Megtanulhatott ott olvasni az Örökkévalóság Könyvé
ből. Ott, ahol nincs tér és idő. Ott, ahol csak örökkévaló jelen van. Ott, ahol a jelen maga 
az Örökkévalóság.

(A szakrális király beavatásával most nem foglalkozhatunk érdemben, de vegyük 
tekintetbe legalább a következőket:

Réges-régen nem számított rendkívülinek, ha valaki a táltos paripáról beszélt. Az sem 
számított rendkívülinek, ha valaki felismerte, megszelídítette, majd megülte a táltos pari
pát. De még az sem, ha a táltos paripa hátán berepült a Tündér Ilona kastélyába.

[27] Zakar András arra hívja fel a figyelmet, hogy Sumérban „a király Isten helyettese”, az országla
kosok pedig „Isten munkatársai”. És ezzel „a szellemmel szemben Hammurabinál jelenik meg a ki
rályközpontú állam, melyben mindenki a király szolgája. Itt is szerepel egy istenfogalom, de ez 
árnyképe, helyesebben torzképe az ősi istenfogalomnak: ez az isten minden alattvalót a király szolgálatá
ra éspedig a királynak istenként való kiszolgálására kényszerít az eltorzított hit szerint. (...)
A külsőség azonban megmarad. És ez a Hammurabi-féle törvénykönyvek legsötétebb vonása: a hatalmi ön
kény az általános emberiesség igazságosságának és jóságának köntösébe öltözik, hogy teljes legyen az örök 
isteni törvényekkel való szembehelyezkedés.” Zakar András: 1973. 113.
[28] Visnu-sutra III. In: Tradíció: 1998. 53-61.
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Aztán egyre kevesebben ismerték fel, egyre kevesebben tudták megszelídíteni, egyre 
kevesebben tudták meglovagolni.

Platón korában a görögök közül már igen kevesen, de a magyarok közül Mátyás korá
ban is elég sokan megülték a táltos paripát. Ezért mondják sokan, hogy a magyar társa
dalom fejlődése „megkésett”? Nem, nem ezért, mégis azt mondjuk, hogy nem véletlenül 
és nem jogtalanul beszélnek e megkésettségről. Nem véletlenül és nem jogtalanul, de 
félreértik és félremagyarázzák, mert nem tudják felfogni a magyar műveltség évezredeket 
átvészelő archaikus, szakrális hagyományainak a nagy rejtélyeit. A legfontosabb: ha e 
megkésettség azt jelenti, hogy a magyar társadalom évszázadokon át „korszerűtlenül” 
ragaszkodott a szakrális királyság szent hagyományaihoz, akkor áldott megkésettségről 
beszélhetünk.

Alighieri Dante írta meg az egyik legszebb könyvet a táltos paripáról és Tündér Ilo
náról, az Isteni Színjáték címet adta e könyvnek, de már nem merte nevén nevezni se a 
táltos paripát, se Tündér Ilonát, s amikor megtudta, hogy megannyi magyar népmese szól 
a táltos paripáról és Tündér Ilonáról, s hogy a Magyar Királyságban e meséket még „meg 
szabad érteni”, így fakadt ki: „Boldog Magyarország!” Dante tudta, hogy a táltos paripa a 
magyar őstörténet és az egyetemes őstörténet egyik legfontosabb rejtélye, irigyelte a kora
beli magyarokat, de a mai magyarokat már nem irigyelné. Mert a mai magyarok már nem 
ismerik a táltos paripa minden titkát, s még azt sem képesek felfogni, mikér pen lehetett 
a táltos paripa hátán belovagolni Tündér Ilona kastélyába, mert nem ismerik a magyar 
őstörténetnek, a régi magyar hitvilágnak mindazon rejtélyeit, amelyek ismerete nélkül a 
táltos paripa rejtélye valóban felfoghatatlan rejtély marad.

Napjainkban mintha sem Magyarországon, sem Európa más országaiban nem illene 
már megfejteni a táltos paripa titkát. Sokan hiszik azt is, hogy nemcsak nem illik beszélni 
arról, miképpen kell felismerni, megszelídíteni, megülni a táltos paripát, de veszélyes is, 
mert akinek kedve kerekedik arra, hogy megülje, az bizony le is eshet róla.

És bizony le is eshet róla, ha még mielőtt hozzáfogna a táltos paripa megszelídítéséhez, 
nem ismeri meg a magyar őstörténet, illetve a régi magyar hitvilág ezernyi más rejtélyét.)

A szakrális fejedelem a különleges képességeit tehát úgy szerezte, hogy berepült a 
táltos paripa hátán Tündér Ilona kastélyába, s ott elegendő időt töltött.29

De máshol is, másképpen is szert tehetett a szakrális fejedelem a különleges képes
ségekre. A beavatásnak sok útja van. Bárhol megszerezheti különleges képességeit a szak
rális fejedelem, ahol nincs tér és idő. A lényeg: valamiképpen le kell győznie a teret és az 
időt. Úgy, hogy belovagol a táltos paripán Tündér Ilona kastélyába, ahol nincs tér és idő, 
vagy másképpen...

A régi korok rejtélyes beavatásáról szólván mégis vessük fel azon kérdéseket, amelyek 
felvetése megóv minket a félremagyarázás veszélyétől.

Mindenekelőtt a szakrális (archaikus) hierarchia rejtélyeire hívjuk fel a figyelmet.
A szakrális király a legfelső helyen áll a rejtélyes (a későbbi korok hivatalos hierarchi

ájánál sokkal rejtélyesebb, de áttekinthető és ezért megbízható) szakrális hierarchiában

[29] E kérdéskört A táltos paripa című könyvemben mutatom be a maga bonyolultságában.(Kocsis István: 
2008/b.)
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(nevezhetjük archaikus hierarchiának is), de nem másért, mint azért, mert beavatása 
magasabb színvonalú, mint országa többi beavatottjáé.

A szakrális hierarchiában mindenki beavatásának minősége által meghatározottan 
foglalhatja el a helyét.

Azt vegyük itt tekintetbe, hogy a szakrális királyok, fejedelmek, főpapok, hadvezérek, 
nemzetségfők és családfők (nagycsaládok vezetői) óhatatlanul hasonlítottak egymásra a 
szakrális hierarchia különös világában. És ami talán a legfontosabb: nem volt akkora a 
különbség a király és az „egyszerű” családfő között, mint egy mai államfő és egy mai 
közember között. Tanúsítják ezt archaikus népmeséink is, de azt is mondhatjuk 
magyarázatképpen, hogy nem is lehetett volna másképpen.

Nem arról szól a réges-régi hagyomány emlékét őrző népdal, hogy nézzük, milyen 
szépen megy be az aranykapun a király, és tapsoljuk jól meg, hanem azt mondja, hogy 
mindenki számára nyitva van az aranykapu, aki méltóvá válik arra, hogy beléphessen 
rajta. A népmesében sem arról van szó, hogy aki királyfinak születik, az oly méltóságosan 
és szépen lép be Tündér Ilona kastélyának kapuján, hogy le kell borulnunk ámulatunkban, 
tenyerünket pirosra kell tapsolnunk lelkesedésünkben, hanem arról, hogy aki méltóvá 
válik rá, az beléphet Tündér Ilona kastélyának a kapuján. Ne keressük tehát azt a nagy 
különbséget a szakrális hierarchia világában a királyfi és a juhászbojtár között, amilyen 
nagy volt a különbség mondjuk a királyfi és jobbágyi! között a rendi társadalomban, vagy 
amilyen nagy a különbség manapság a bankári! és a munkásfi között.

(Beszéltünk a tündérekről mint boldogasszonyokról. De nehogy félreértelmezzük 
fentieket: a tündér-boldogasszony nem azonos Nagyboldogasszonnyal és nem azonos a 
hét jelzővel illetett Boldogasszony közül a többi hattal -  gyertyaszentelő, gyümölcsoltó 
stb. -  sem. A különbség például éppen annyi Nagyboldogasszony és a beavatási gyakorlat 
boldogasszonya, tündére, Égi Asszonya, Fényből való Asszonya között, mint amekkora a 
különbség Dante Isteni Színjátéké bán a Szűz Anya és Beatrice között.

A mitológiánk végzetnői is többek, mint az egyszerű tündérek.30 Itt már bizonnyal 
Nagyboldogasszonyról és megjelenési formáiról van szó. Egyik legmagasabb rendű meg
jelenési formája éppen a Hadnemtő Tündér.

Tündér Ilona is gyakran ilyen nagyon magas rangú Égi Személyiségként szerepel 
archaikus népmeséinkben. De ha nem elérhetetlenül magasan helyezkedik el az Égi 
Hierarchiában, hanem „csak” egyszerű boldogasszony, Időtlen Égi Asszony, akkor a mese 
hőse el is nyerheti a szerelmét, és következhet a különleges lakodalom, amelyről nehéz 
megállapítani, hogy az Égi vagy a földi világban történik.)

Azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a szakrális királyok, fejedelmek, főpapok, 
hadvezérek, nemzetségfők, családfők stb. neveltetése hasonló volt. így is fogalmazhatunk: 
beavatásuk módja volt hasonló. És nem azt jelenti ez, hogy beavatásuk eredményessége, 
minősége azonos volt, de még azt sem, hogy a beavatásuk során személyiségük sajátos 
jegyeitől bárki meg akarta volna fosztani őket, hanem csak azt, hogy meg kellett felelniük 
egyetlen szent elvárásnak: képessé kellett válniuk a közvetítői szerepre. És akkor is az kellett, 
hogy legyen a legfőbb céljuk, hogy méltó közvetítői legyenek Isten akaratának, ha államfői

[30] Vő. Ipolyi Arnold: 1854. 69-73.
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szerepet töltöttek be, akkor is, ha hadvezéri, akkor is, ha főpapi szerepet, és természetesen 
akkor is, ha csak családfői szerepet. És mindez meghatározta a magánéletüket is.

A szakrális király kérdéskörének egyik bonyolult kérdése: a szakrális király, a valódi király 
nemcsak Isten akarata szerint uralkodik, hanem Isten védettjeként is. Sokan ezért nevezik 
Isten kiválasztottjának.

A szakrális királynak nem célja a hatalom megőrzése és növelése, ő a hatalomhoz nem 
is ragaszkodik. Miért ragaszkodna hozzá? Mivel az Égi Igazság védelmét bírja, a szakrális 
király hatalmát nem lehet megingatni. Kudarc vár arra, aki ellene tör.

A szakrális királynak jelmondata lehetne: királynak lenni azt jelenti, mint szüntelenül 
Isten-ítélet alatt állani.

Az Isten-ítéletet tehát önként is vállalja (elsősorban akkor, ha meginog az önmagában 
való hite, ha elbizonytalanodik), mert hiszi, hogy ha ő nem vált méltatlanná, akkor az Élő 
Égi Igazság bármily körülményben megvédelmezi. (Akkor is például, ha egyedül belo- 
pózik az ellenség várába.) Isten-ítéletnek vetette alá magát a szakrális király akkor is, ha 
nagy szükség volt arra, hogy megerősítse alattvalói bizalmát.

(Be fogjuk mutatni lentebb, mit jelentett Atillának az Élő Égi Igazság.)
A szakrális király félreállításának, illetve feláldozásának a kérdése talán kevésbé fel

foghatatlan.
Az Isten-ítélet próbájának kiállására a szakrális királyt fel is lehetett kérni. (Például 

arra, hogy lépjen be kiéheztetett oroszlánok ketrecébe.) A király félreállítását vagy akár 
feláldozását megkísérelni azért jogos a hagyomány szerint, mert Isten a kegyelmében álló 
királyt nem engedi sem félreállítani, sem feláldozni. Ez Julius Evola szerint is „visszave
zethető az »istenítéletek« általános felfogására.”31 Példának felhozza, hogy milyen próba 
kiállását kérték a velenceiek még a XIV. század elején is Szép Fülöp francia királytól: „Ha 
(...) Fülöp tényleg Franciaország királya -  miként állítja - , akkor azt úgy kellene bebi
zonyítania, hogy kiáll éhes oroszlánok elé, mivel oroszlánok sohasem sebeznek meg egy 
valódi királyt. Vagy pedig csodát kellene tennie betegek gyógyításával...”32 Fülöp király 
nem vállalta a próbát, de nem is tekintették szakrális királynak. Ő maga sem.

A király feláldozásának szokása mögött -  mutatja ki László Gyula -  az abban való hit 
áll, hogy ha a fejedelem, aki „egész népének jólétét képviseli az égi hatalmak felé”, meg
gyengül33, „roppant veszedelem fenyegeti az egész népet minden állatállományával s más 
javaival együtt. Fel kell áldoznia tehát magát. Nem kényszer ez a legtöbb esetben, hanem 
önkéntes áldozatvállalás.” 34

Hátra van még annak bizonyítása, hogy Atilla szakrális király volt, de ezt később kísérel
jük meg. Egyelőre foglalkozzunk az Atilla-kérdés más rejtélyeivel.

[31] Evola, Julius: 1997. 28-30.
[32] Idézi Evola, Julius: 1997. 31.
[33] Nem képes többé megnyitni az Ég kapuját.
[34] László Gyula: 1988. 200-204.
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ATILLA URALKODÁSÁNAK TÖBBI REJTÉLYEI 

Priszkosz, a szemtanú
Bizonnyal nem ismerhette meg méltóképpen Priszkosz35 Atillát, de azt tanúsítja az Atilla 
társaságában elfogyasztott ebédről írván, hogy Atilla nem kérkedett sem hatalmával, sem 
gazdagságával, hanem csak mértékletességével. Mintha abba a titokba pillantott volna 
bele Priszkosz, hogy a beavatást komolyan vevő szakrális király nem lelhette kedvét mér
téktelen étkezésben és italozásban.

Atilla palotájáról írja:
„... fából és gyalult deszkából (szépen kidolgozott gerendákból és deszka táblákból) 

összeillesztve és fakerítéssel körülvéve, amely nem a biztonság végett, hanem csak dísznek 
volt ott. A királyé után Onegészioszé vált ki, amely szintén fakerítéssel volt ellátva, de 
tornyokkal nem volt díszítve, mint Atilláé. Nem messze a kerítéstől fürdő volt, amelyet 
az Atilla után a szkíták között a leghatalmasabb, Onegésziosz építtetett.. .”36

A palota fogadóterméről és a fogadásról:
„Középütt kereveten (mediuas in lecto) Atilla ült, mögötte pedig egy másik kerevet 

(altero lecto) volt, amely mögött lépcsők vittek az ágyához. Ez díszes fátylakkal és tarka 
függönyökkel és szőnyegekkel (linteis candidis et variis tapetibus ornatus) volt letakarva... 
(...) Hússal teli tálat, kenyeret és étkeket tettek az asztalokra... a vendégeknek arany meg 
ezüst serlegeket adtak, míg Atilla ivóedénye fából volt. Egyszerű volt a ruhája is, csupán 
csak tisztaságában különbözött a többiekétől, sem az oldalán lévő kard, sem barbár saru
jának szíjai, sem lovának zablája nem volt olyan, mint a többi szkítáé: arannyal, drága
kővel vagy bármi más drágasággal ékes.”37

Atilla ivóedénye fából volt, egyszerű volt a ruhája is, sem kardja, sem sarujának szíjai, 
sem lovának zablája nem volt arannyal vagy drágakővel ékes. Mit jelent ez? Priszkosz nem 
másra, hanem bizony arra hívja fel a figyelmet, hogy Atilla valóban szakrális király volt.

„Catalaunum” rejtélye, azaz a Campus Mauriacuson vívott ütközet
A 451. évi ütközet különleges helyet foglal el a történelemtudományban, de sem a forrá
sokból, sem a régi, sem az új szakirodalomból nem tudjuk meg, mi történt valójában.

Eckhardt Sándor hivatkozik Alföldi Andrásra, aki felveti, hogy nem lehetetlen, hogy 
„a catalaunumi ütközet jordanesi leírása fantasztikus méreteivel együtt szintén csak legen
dás kitalálás.” Alföldi András szerint már magának az ütközetnek a színhelye, „a catalau
numi mezők” neve is „csak tudákos kombináció szüleménye lehet. Eutropius Breviáriu
mának és az őt másoló Hieronymus-féle krónikának egy sorát (Aurelianus Tetrico apud 
Catalaunus prodente exercitum suum Gallias recepit) vetette össze egy kompilátor Gré- 
goire de Tours egyik hiteles adatával, ahol már csakugyan Attiláról van szó. Eutropiusnál 
nem is szerepel a hun király, hanem csak a Letricus nevű usurpatorral hadakozó Aurelia-

4.

[35] Priszkosz: 1851. In. Miiller, C.: 1851. (A töredékeket időrendbe szedte -  latin fordítással -  C. Müller.) 
Uő. 1870. In. Szabó Károly: 1878. 3-58. Vö. Bakay 1997.1.171-173.
[36] Vö. Bakay Kornél: 1997.1. 171.
[37] Uo.
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nus császár; Gergelynél pedig Orléans (Aurelianis) ostromáról olvasunk és egy bizonyos 
Theodorus nevű gót királyról, ki Aétiusszal együtt siet a város felszabadítására és megfu
tamítja Attilát. Ebből a két adatból lett volna Cassiodius színes tollán keresztül Jordanes 
híres helye: »Campos Catalaunicos, qui et Mauriaci nominantur«, és az elsőből került 
volna elő az a rejtélyes Theodericus nevű gót király, kit Jordanes és az ő nyomán a magyar 
krónikák is mint Attila ellenfelét szerepeltetnek.”38

Atilla Róma közelében
Előzmények:
• 451 ősze és tele: előkészület az itáliai hadjáratra;
• 452 eleje: a hadjárat kezdete;
• 452: Aquileia bevétele.
„Aquileia szörnyű pusztulása -  írja Szász Béla -  rémületbe ejtette egész Észak-Itáliát, 

s mindenki behódolt vagy elmenekült. Előbb Venetia tartományra került a sor. Concordia 
városának a pusztulása után a hún hadsereg két észre bomlott, az északi Opitergiumnak 
vette az útját, majd Tarvisiumon, Vicetián, Veronán és Bergamumon át Észak-Itália leg
nagyobb városa, Mediolanum alá ért, melyet Attila szintén elpusztíttatott. (...)

A hún hadsereg déli szárnya Altinumon, Pataviumon, Mantuán, Cremonán át Tici- 
numnak vette az útját, melyet a hún csapatok ugyan kiraboltak, de nem égettek fel. 
A Pótól északra fekvő területek elfoglalása után a hún hadsereg átlépte a folyamot, és 
végigsarcolta Aemilia városait is.”39

És Atilla ott áll Róma kapujában. Aztán győzelmét ki nem használva visszavonul.
A történelemtudomány is visszavonul: nem tudja, nem meri értelmezni. A biztonság 

kedvéért az egész itáliai hadjárat méltó bemutatásáról lemond.
Mi megpróbáljuk értelmezni, de nézzünk szembe ismét -  most már higgadtabban és 

mentségeket is keresve -  a szakirodalom gondjaival, rejtélyeivel, mind a tárgyilagosságra 
törekvő, mind a gyűlölködő szakirodalom tévedéseivel.

5.
HOSSZABB KITÉRŐ.

A HUNOK, ATILLA ÉS A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY (2.)

A tárgyilagosságra törekvő szakirodalom az előítéletek és tilalmak rabságában
Mindenekelőtt azt a kérdést tegyük fel, mit tudnak kezdeni történészeink az ún. kettős 
fejedelemség, illetve a szakrális fejedelem kérdésével?

Erdélyi István Őseink nyomában című könyvében40 foglalja össze a XX. századi magyar 
őstörténet-kutatást. Döbbenten olvassuk a könyvet: őstörténészeink nem a magyar őstör
ténetet kutatják. Lavíroznak a tabuk között. Sokan közülük csak megbámulják a kijelölt 
tilalom-fákat, és be sem mennek az erdőbe. Szerencsére ott vannak -  tesszük mi hozzá -

[38] Eckhardt Sándor: 1940. 155.
[39] Szász Béla: 1994. 349.
[40] Erdélyi István: 2004.
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a kivételek: László Gyula, Bakay Kornél, Makkay János és maga Erdélyi. De a többség nem 
törődik az ő eredményeikkel. A tabuk fontosabbak. (Nem tudjuk, Erdélyi István ponto
san ezekre a kérdésekre akarta felhívni a figyelmet, vagy sem, de az bizonyos, hogy könyve 
elsősorban erről szól.)

Erdélyi bemutatja -  akarva-akaratlan -  az őstörténet helytelen megközelítésének 
iskolapéldáit. Külön fejezetet szentel annak, mit tudnak kezdeni történészeink az ún. ket
tős fejedelemség, illetve a szakrális fejedelem kérdésével. Kiderül: semmit sem tudnak 
kezdeni vele. Útjukat állja egy félelmetes tabu. Ez: szakrális fejedelem a valóságban nem, 
csak a „primitív” népek hamis hitvilágában létezett. Annyit el szabad hinnie a történész
nek, hogy kivételt képez a Biblia világa: ott valóságosak a szakrális fejedelmek, persze csak 
addig, amíg a szakrális fejedelem kérdéskörét teológiai és nem történelemtudományi 
kérdésnek tekintik.

Az ősi magyar hitvilág kérdéséhez tehát elsősorban azért nem tudnak érdemben 
hozzászólni az ún. mérvadó történészeink, mert a vallástörténetet, hitvilág-történetet 
minden esetben (azaz bármilyen vizsgálat bármilyen eredményétől függetlenül) hit
világ-fejlődésnek, hitvilág-tökéletesedésnek fogják fel. Másik baj, hogy -  előbbinek ellent
mondva -  gyakran a mai hitvilágot vetítik vissza a múltba, feltételezvén például, hogy az 
ősi magyar hitvilág nemcsak hasonlított a mai sámán-központú hitvilágokhoz, de csak
nem azonosítható is velük. Harmadik baj: a hitvilágokat materialista megközelítéssel 
vizsgálják, nem számolva az egyszerű igazsággal, hogy hitvilágoknak nem lehet hiteles 
materialista megközelítése. Ha materialista vagy ateista ember foglalkozik a régi hitvilágok 
kérdéskörével, akkor úgy jár, mint James G. Frazer, aki mindent tud a szakrális feje
delemről, de semmit sem ért.

(James G. Frazer talán a leghíresebb brit etnológus. Főművének, Az aranyágnak első 
kiadása 1890-ben jelent meg két kötetben, de 1911 és 1915 között megjelent a mű 12 
kötetesre kibővített változata. Ebből is látszik, hogy Frazer lelkiismeretes kutató volt, 
hatalmas tudással és munkabírással. A szakrális fejedelem kérdésköreiről bizonnyal sen
ki sem tudott többet, mint ő -  és abban is biztosak lehetünk, hogy munkásságával nem 
ártani, hanem segíteni akart.

Bizonnyal tudta is, hogy munkássága rendkívüli hatással van az őstörténet-kutatásra, 
de azt biztosan nem tudta, hogy végzetes hatással. Magyarul a terjedelmes műből Az 
aranyág című válogatás jelent meg.41 Ő hitette el azt, hogy a fejedelemség tulajdonképpen 
csak az ún. primitív népeknél szakrális jellegű. Akikkel e képtelenséget elhitette, az ősit 
azonosítani is kezdték a primitívvel. (Hogy a primitívek -  nemcsak az egyiptomi, de a 
dél- és közép-amerikai primitívek is -  miképpen voltak képesek piramisokat építeni, ezt 
Frazer és követői elfelejtették megmagyarázni.)

Úgy kutatják a mi mérvadónak tekintett történészeink is például a szakrális fejedelem 
kérdését, hogy fogalmuk sincs arról, ki a szakrális fejedelem, és ha kutatásaiknak az ősi 
magyar hitvilágra vonatkozó részét is komolyan vesszük, akkor tudományos fokozataik
kal együtt válnak szemünkben „őstörténeti csodabogarakká”.

De szerintünk „őstörténeti csodabogarakká” válnának (e kifejezéssel, melyet Zsirai 
Miklóstól vesz át, Erdélyi István bizonnyal nem őstörténész-akadémikusainkat minősíti)

[41] Frazer, James G: 1998.
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még akkor is, ha tartózkodnának az ősi magyar hitvilág tanulmányozásától, mert különös 
módszertani hibát engednek meg maguknak: a hivatalos történésztársaik bármilyen állí
tását oly mértékben tekintetbe veszik, hogy egy idő után maguk az állítások -  akár hite
lesek, akár hamisak -  a tények helyébe tolakodhatnak, mintegy helyettesítvén azokat. 
Élesebben fogalmazva: őstörténet-kutatásunkban éppúgy elfoglalják a tények helyét az 
állítások, mint a XVIII-XIX. századi hatalmas tekintélyű -  és az indogermán világtörténel
met impozáns felületességgel alátámasztó -  német történészek és nyelvtörténészek mun
káiban. Tulajdonképpen az indogermán világtörténelmet megálmodók teremtették meg 
a „délibábos” történelem- és nyelvtudományt. (Szóltunk arról fentebb, hogy a szkíták 
iránivá, azaz indogermánná való átminősítése -  minden értékelhető bizonyíték nélkül 
-  tipikus példája az ún. délibábos történészkedésnek, illetve nyelvtörténészkedésnek.)

És az ókor vagy kora középkor megítélése milyen a magyar (és az egész európai) 
történelemtudományban?

Nem véletlen még az sem, hogy az európai történelemkönyvekben szereplő ókori 
vagy kora középkori uralkodók úgy viselkednek, mintha Machiavelli XVI. század eleji 
könyvéből léptek volna ki, mégpedig illusztrálandó, hogy milyen a machiavellista ural
kodó. Ne lepődjünk meg tehát azon, hogy a legalaposabb, legtárgyilagosabb Atilla-kutatók 
is úgy foglalkoznak Atillával, mintha tipikus machiavellista uralkodó lenne.

Szász Béla A hunok története. Attila nagykirály című könyvét olvasva előbb úgy érez
zük, hogy végre megismerhetjük az igazi Atillát. Elámulunk a Szász Béla alaposságán, 
mérhetetlen szorgalmán, tárgyilagosságán, de a könyv felének elolvasása után elbizony
talanodunk.

Elbizonytalanodunk, mert a Frazer-betegség elhomályosítja a Szász Béla látását is, és 
lelkesen bizonygatja, hogy akármilyen nagy király volt Atilla, nem azonos a mondák, 
legendák Atillájával, nem szakrális király, minden tettének ésszerű, materialista magya
rázata van. És könyvének XII., A történelmi Atilla című fejezetében42 úgy veszi védelmé
be Atillát, hogy közben Napóleonná alakítja:

Atilla -  mint minden ókori vagy kora középkori keleti uralkodó -  „hitt rendelte
tésszerű küldetésében. A világ urául rendeltetett ki, nemcsak mint a tan-huk leszár
mazottja, hanem mint az isteni eredetű kard birtokosa is, mellyel az istenség kezébe adta 
a világ fölötti hatalmat. Attilában a reális hatalmi célok és az elhivatottság érzelme így 
egyesülnek hatalmas erővé. Ha megkérdezi kámjaitól a jövendőt, ezt nem azért teszi, 
mintha valamilyen misztikus intéstől várná a döntést, vagy ilyen módon akarná megtudni, 
hogy mit kell tennie, hanem azért, mert éppen az isteni küldetés tényéből folyik, hogy az 
istenséggel állandóan érintkezésben kell állnia. De ha hajlamos is a lovasnomád ezekre a 
keleti miszticizmusokra, annyira nem kerül hatásuk alá, hogy tisztánlátását és cselekvő- 
képességét befolyásolnák és az élet realitásaival szembehelyezkedjék.”

Különös, hogy Szász Béla milyen makacsul bizonygatja, hogy Atilla király hadvezéri 
magatartása mennyire XIX. vagy XX. századi. Annyira „modern” ez az Atilla, hogy de
hogyis hihetett az Isten-ostora szerepben:

[42] Uo. 369-385.
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Ha hitt is „az isteni rendeltetésben, ezt az Európa és a világ feletti uralomra értette, és 
korántsem gondolt arra, hogy neki az lenne a hivatása, hogy a bűnbeesett emberiséget 
megbüntesse.”

Módszerét aztán Szász Béla le is leplezi -  hitet téve a materialista megközelítés 
mellett:

Mindaz, amit Atilla alkotott, „összeomlott 453 után, alig egy évtized lefolyása alatt. 
A történelem örök tanúsága szerint a világbirodalmakat csak olyan szervező zsenik tud
ják összetartani, mint Nagy Sándor, Caesar vagy Dzsingiz kán, Napóleon. Velük rend
szerint a nemzeti alkotó géniusz is hosszú időre kihamvad.”

Szász Béla államférfiúi kvalitásokat keres (és talál), de a szakrális királyt nem veszi 
észre. (Egyébként Amadé Thierry is így jár.43)

A gyűlölködő szakirodalomról -  részletesebben
Azt hihetnénk, hogy ha a történelemtudomány nem tud megbirkózni a hun birodalom 
rejtélyével, akkor legalább annyit megtesz, hogy a legismertebb hun király uralkodásának 
bemutatásakor elbizonytalanodik. De nem. Határozott történészeink véleménye róla.

Az Atilla-szakirodalomban a mélypont a legújabb kori szakirodalom.
Döbbenten olvassuk a legújabb szakirodalmat. A történészek lázas igyekezettel ha

misítják meg a hun világot és Atilla uralkodását. A magyar történészek is.
(Azokra a magyar szerzőkre gondolunk, akik nemcsak hogy nem a hunok törté

netét írják meg, nemcsak hogy egy meghamisított hun világot mutatnak be -  határozott 
hangvétellel, minden kétely nélkül színtiszta igazságnak tekintve mindazt, amit a leg
elfogultabb nyugat-európai és magyar történészek írtak a hunokról; hoztunk fel már 
erre példát fentebb - , de úgy személyeskednek, fölényeskednek, gyűlölködnek Atilla 
megítélésekor, hogy arra nincs más magyarázat, mint az, hogy magyarként -  elfelejtve, 
hogy sietve állást foglaltak már abban a kérdésben is, hogy a magyaroknak nincs közük 
a hunokhoz -  igyekeznek túltenni német, olasz, francia vagy angol történésztársaikon 
a hunok rágalmazásában.)

Szóltunk azokról a magyar történészekről is, akik méltóképpen (elmélyülten, tárgyi
lagosan) foglalkoznak Atillával (Szász Béla a régebbiek közül, Bakay Kornél a kortársaink 
közül), de most már ideje azokról is részletesebben szólnunk, akiknek az iskolai és az 
egyetemi oktatás hamis Atilla-képét köszönhetjük.

1940-ben egy olyan tanulmánygyűjtemény jelent meg (Attila és hunjai, szerkesztette 
Németh Gyula), amely legalább három hamis premisszát sulykol a gyanútlan olvasó 
tudatába:

• Atillának és hunjainak vajmi kevés köze van a magyarsághoz;
• ha mégis volna köze, nem lenne érdemes érdemben foglalkozni sem Atillával, sem 

hunjaival, mert mind Atilla, mind hunjai története csak nemzeti szégyenérzetünket 
növelhetné;

• Attila és hunjai megsemmisítették volna a görög-római gyökerű európai civilizációt, 
de az emberiség és a magyarság szerencséjére alulmaradtak a küzdelemben, és még 
idejében eltűntek a történelem színpadáról.

[43] Vö. Thierry, Amadé: 2001.
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A Váczy Péter tanulmánya a legdöbbenetesebb. (Címe: A hunok Európában.) Fentebb 
felhívtuk már rá a figyelmet, de foglalkoznunk kell még vele.

Váczy nem is próbál tárgyilagos lenni: ő úgy foglal minduntalan állást, mintha nem 
is mai, hanem korabeli bizánci vagy római főhivatalnok lenne. Talán főbíró, akinek meg
adatott, hogy ítélkezzen Atilla felett. El is ítéli, meg is ítéli, és minden ellenfelét felmenti. 
Az Atilla meggyilkoltatására készülő bizánci császárnak is igazat ad. És vele együtt érezve 
sopánkodik, hogy a gyilkossági kísérletet Atillának sikerült lelepleznie.

Figyeljük Váczy különös panaszát:
„... a nomádokat nem lehetett kielégíteni. Mindig a zsákmány volt gazdagságuk legfőbb 

forrása. Nem hiába írja Claudianus a hunokról: »eleségük az, amit zsákmányolnak^ Jorda- 
nes is, Priscos nyomán, csalárd, ragadozó népnek tartja őket. Ammianus Marcellinus szerint 
kapzsik, pénzsóvárak, megbízhatatlanok, auri cupidine immensa flagrantes,44 Pedig amikor 
művét írta, még nem élt Ruga vagy Attila. A békét Attila, miután egyedül maradt a trónon 
(445), már 447-ben megszegte, és nagyszámú seregével Trákiába nyomult. Egy bizánci had
vezér, a barbár eredetű Arnegisclus merészen szembeszállt vele a parti Dáciában, de Attila 
győzött, és az egész Balkán-félsziget le a Thermopylákig és Konstantinápolyig újra átélte a 
hun invázió borzalmait. Több mint 70 város, köztük Marcianopolis és Serdica, a barbárok 
martaléka lett. A következő évben (448) a hun fejedelem megint háborúval fenyegetőzött, 
ha a Duna bizánci oldalán nem marad pusztán ötnapi járóföldnyi területsáv, Pannóniától 
egészen a trák Novae (Szvisztov)-ig. Az illír vásárt se tartsák ezentúl a Duna Partján, hanem 
Naissus (Nis) piacán, amelyet így Attila határvárosnak szánt. Attila, évszázados nomád 
hagyományt követve, amolyan gyepű-elvét kívánt felállítani. Alighanem meg akarta gátolni, 
hogy elégedetlenkedő népei bizánci területre szökjenek.

A megkínzott, anyagilag végsőkig kiszipolyozott császári udvar már csak Attila halá
lától várja jobb napok virradatát. Gyilkossági terve azonban nem sikerül.”45

Felfoghatatlan gyűlölettel ír Atilláról Bóna István is a Magyarország története első 
kötetében. Testvér- és rokongyilkos az ő Atillája, ráadásul hülye, mert nemcsak ellenségeit 
alázza porig, hanem saját népét is. Bóna olvasója csak ámul: a hunok hogyhogy nem pró
bálják meg meggyilkolni naponta legalább tízszer ezt az eszeveszetten vérengző zsarnokot. 
Legalább azért, hogy ne tudja teljesen tönkretenni a hun birodalmat is.

„A hunok királyi nemzetségét -  rajzolja meg Bóna a machiavellista Atilla portréját, 
teljesen megfeledkezve arról, hogy az V. század emberei nem lehetnek pontosan olyanok, 
mint a XV. vagy XVI. századé -  Attila kezdettől fogva kíméletlenül üldözte, így készítette 
elő saját egyeduralmát és fiai örökösödését. Az utolsó áldozat a sorban Bleda nagyfejede
lem volt, akit 445-ben Attila tőrbe csalt és saját kezűleg gyilkolt meg. (...)

Ettől kezdve Attilát, főfeleségét, Arykant (Kreka, Rékám), fiait s anyai nagybátyját, 
Ajbarsot (Oibarsius), valamint az egyébként ismeretlen Eskamot, Attila egyik apósát 
leszámítva, a hunok háttérbe szorulnak a birodalom legfelsőbb vezetésében. Attila mellett 
kiválasztottjai bukkannak fel, iráni, római és görög kalandorokból, renegátokból, germán

[44] Az arany birtoklásának mérhetetlen vágyában égnek.
[45] Váczy Péter: 1940. 90-91.
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vazallus királyokból álló tehetséges csoport, az abszolút hatalom rendíthetetlen hívei, 
részesei és élvezői.”46

Az elszánt és kérlelhetetlen zsarnok Atilla Bóna István „látomásában” amennyire nagy 
gazember, annyira tehetségtelen uralkodó:

„A saját hatalmától megistenült nagykirály politikájában és hadvezetésében követ- 
kezetlen volt, emiatt végül hibát hibára halmozott. Lerombolta mindazt, amit politikus 
elődei nagy gonddal felépítettek. Annyira saját személyében összpontosította a hatalmat, 
hogy annak halála után törvényszerűen össze kellett omolnia.”47

Természetesen ő is sajnálkozik azon, hogy a bizánci császár, illetve főhivatalnoka nem 
tudta Atillát meggyilkoltatni.48

Olvassuk ismét bele Sághy Marianne-nak fentebb már idézett tanulmányába. Most 
az Atilláról szóló részt olvassuk el.49 Érdemes, annak ellenére, hogy a Sághy által 
bemutatott Atilláról is kiderül -  legalább annyira, mint a Bóna által bemutatottban -, 
hogy eléggé szánalmas figura: nemcsak babonás, de tehetségtelen, sőt kissé idióta, de 
legalább zsarnok:

A Bizánc ellen folytatott sikeres hadjárat után, Atilla elérkezettnek látja az időt „Bléda 
meggyilkolására és az egyeduralom megkaparintására. A gyilkosságot saját kezűleg haj
totta végre bizalmas embereire, a szkír Edikára és a gepida Ardarikra, a hun központi 
hatalomból eddig kirekesztett germán vazallusokra támaszkodva.

Attila (445-453), Európáé orbator, »a Nyugat elárvítója« azért maradt meg oly félel
metesnek a nyugati népek emlékezetében, mert szakítva a korábbi szövetségesi politiká
val, a hun nagykirályok között ő fordult elsőként a Nyugatrómai Birodalom ellen.”

Mi történt Atilla halála után? A tanulmány szerzője így örvendezik:
„A hun birodalom, miután hetven évig furfangos félelemmel irányította a Római 

Birodalom mindkét felének bel- és külpolitikáját, elenyészett, mint a köd. A bizánci sereg
ben továbbszolgáló hun íjászok kivételével -  Attila unokája, Mund Jusztinianosz császár 
hadvezéreként 560-ban esett el egy hun nyílvesszőtől -  a nomád hunoknak, ellentétben 
a germán népekkel, nyomuk sem maradt Európában: Attila emléke csak mint rossz álom 
élt tovább a germán legendákban.”

így mutatja be bizony Atillát a történelemkönyv, mely nem Rómában, Bukarestben 
vagy Berlinben jelent meg, hanem Budapesten, mégpedig 2004-ben.

A szerzőnek, Sághy Marianne-nak a mentségére természetesen nem hozzuk fel, hogy 
az Atillára tisztelettel emlékező magyar hagyományokról mit sem tud, az Atilla-ellenes 
szakirodalmat pedig elmulasztotta kritikával olvasni.

Magát a történészi hozzáállást persze megértjük. Abból a hamis premisszából indul 
ki Sághy (azaz az általa szolgai alázattal komolyan vett szakirodalom), hogy ami hun, az 
alsóbbrendű, ami viszont római, illetve bizánci, az felsőbbrendű.

[46] Bóna István: 1984. 281.
[47] Uo. 284.
[48] Uo. 272.
[49] Sághy Marianne: 2004. 92-94.
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ATILLA LEGNAGYOBB TETTE:
GYŐZELMÉT KI NEM HASZNÁLVA 

VISSZAVONUL

De térjünk most már vissza Atilla legnagyobb tettéhez. (Győzelmét ki nem használva 
visszavonul Róma falai közeléből.)

E rejtély csak mint a régi magyar küldetéstudat központi kérdése tanulmányozható 
érdemben, ezért itt nagyon röviden összefoglaljuk a kérdéskört.

Rövid kitérő a régi (történelmi) magyar küldetéstudatról
A régi (történelmi) magyar küldetéstudat elsősorban az Igazsággal van összefüggésben.

Az igazság mellett, ami elvont fogalom, különleges a szerepe a régi magyar hitélet 
világában az Igazságnak, aki égi személyiség. Ő az az Égi Lény, akivel a beavatott, a szak
rális személy tarthatta a kapcsolatot. A szakrális királynak pedig nem volt ennél fontosabb 
feladata.

Ki az Élő Égi Igazság? Isten Önvédő megnyilvánulása: az Isten akaratát érvényesítő 
legnagyobb Erő, legszilárdabb Hatalom. Büntető vagy védelmező hatalom: igazságér
vényesítő, illetve szeretetoltalmazó. A régi magyarság hite szerint az Élő Égi Igazság 
népet választ magának, aki által érvényesíti akaratát. A magyarságot. A régi magyar 
küldetéstudatban a magyarság azért az Ég népe, mert az Élő Égi Igazság akaratának 
méltó végrehajtója. A magyarság különleges szerepe tehát az Élő Égi Igazságnak a méltó 
szolgálata.

(A régi magyar küldetéstudat központi kérdése, hogy a magyarság Isten által feladatra 
kiválasztott nép. De jegyezzük már itt meg azt is, hogy a magyar küldetéstudatban nyoma 
sincs annak, hogy a magyar egyetlen kiválasztott népe Istennek. Egyetlen nagy feladatra 
kiválasztott -  erről szól a magyar küldetéstudat története. És az is bizonyos, hogy a 
magyar küldetéstudatban nem szerepel sem erőszakos magyarosításnak, sem erőszakos 
hittérítésnek a célkitűzése.)

Az Élő Égi Igazságnak (mint Isten önvédő megnyilvánulásának) formát öltése nagyon 
változatos lehet, de jelen lehet testet öltés nélkül is mint legfelfoghatatlanabb, de nagyon 
is érzékelhető isteni erő -  nagyon nagyjelentőségű sorsdöntő eseményeken is. E legfelfog
hatatlanabb, de a történelemben mégis leggyakrabban érzékelt isteni erőt a szakirodalom 
legtöbbször latin szóval numennek nevezi. Szótárban numen, numinis (kis kezdőbetűvel) 
= isteni erő, istenség. Numen tehát az, ami megnevezhetetlen, de létezésénél semmi sem 
nyilvánvalóbb, felfoghatatlan, de megtapasztalható, és megtapasztalása az ember legcso
dálatosabb és legfélelmetesebb élménye.

A numen érzékelhető, de nem látható, az Élő Égi Igazság más megjelenési formái 
láthatók. (Nem minden helyzetben mindenki számára.)

Mindig a kor hitvilága képzetei, illetve fogalmai segítségével írták le az Élő Égi Igazságot, 
a kereszténység előtti történetekben természetesen másképpen, mint a keresztény történe
tekben. A keresztény történetekben általában tüzes karddal lesújtani készülő angyal.

Az Élő Égi Igazság (akármilyen formában van jelen, akkor is, ha numenként) meg
mutatkozása lehet védelmező, bátorító vagy figyelmeztető, de lehet fenyegető is.

6.
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A magyar mitológiában és népmesében az Élő Égi Igazság gyakran hadnemtőként 
(„hadvégzetet” beteljesítő tündérként) jelenik meg.50 Leghíresebb közülük Tündér Ilona. 
Emlékeztetünk arra, hogy Tündér Ilona mint Élő Igazság gyakran azonos Nagyboldog
asszonnyal (aki viszont mint az Égi Világ Leghatalmasabb Úrnője az ősi magyar hit
világban volt azonos az Égi Igazsággal), de nem minden történetben.

Az Élő Égi Igazság legismertebb megjelenési formája a magyar archaikus hagyo
mányban (mitológiában, mondában) a csodaszarvas. Ezért jelenhet meg Nagyboldog
asszony is csodaszarvasként.

A magyar szépirodalomban az Élő Égi Igazság legtöbbször a Magyarok Istene.
A Tárih-i Üngürüszben az elvont igazság mindig kisbetűvel szerepel, az Élő Égi Igaz

ság naggyal, de nemcsak a nagy kezdőbetű különbözteti meg az előbbitől, hanem az égi 
személyiségeknek kijáró hódoló szavak is.

Az Élő Égi Igazság krónikáinkban, mondáinkban és regösénekeinkben
Mindenekelőtt a csodaszarvas monda szarvasára és az Emese álma turulmadarára hívjuk 
fel a figyelmet, hiszen a csodaszarvas is, a turulmadár is az Élő Égi Igazság megjelenési 
formái. Elsősorban azt sugalmazzák, hogy Isten sajátos értelmet szánt a magyar létnek.

A Góg és Magóg monda és az Isten kardja-monda is -  mely szerint Atilla kardja Isten 
kardja -  a régi magyar küldetéstudatról szólnak. (Góg és Magóg mondájáról lentebb még 
szólunk.)

Az Élő Égi Igazság legismertebb megjelenési formája a magyar archaikus hagyo
mányban (mitológiában, mondában) a csodaszarvas. Ezért jelenhet meg Nagyboldog
asszony is csodaszarvasként.

Kézai Simon krónikájában az Élő Égi Igazság mint rejtélyes szarvasünő segít hazát 
találni a magyar nép ősapáinak -  segít, mert Isten sajátos értelmet szánt a magyar létnek. 
Idézni fogjuk lentebb teljes terjedelmében a krónikának azt a részét, amely arról szól, hogy 
Hunor és Magyar, Ménrót elsőszülött fiai kimentek vadászni „Meótisz ingoványaiba, 
amikor is a pusztaságban egy gímszarvas jelent meg előttük; ők üldözőbe vették, az meg 
menekült előlük.”51

Erdélyi Zsuzsanna gyűjtésében olvashatjuk az archaikus népi imádságot Bol
dogasszonyról [valójában Nagyboldogasszonyról], aki égen menő szép madár, azaz szár
nyas angyal:

„Égen menő szép madár 
De nem madár, szárnyas angyal 
Szárnya alatt a szent ótár 
Szent ótár alatt az igaz hitbe 
Igaz hitbe Boldogasszony...”52

[50] Vö. Ipolyi Arnold: 1854. 74-77.
[51] Kézai Simon: 1984. 115-163.
[52] Erdélyi Zsuzsanna: 1976. 455.
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„Az Úr megtestesülésének nyocszáztizenkilencedik esztendejében -  írja Anonymus 
-  Ügyek, amint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán Mágóg király nemzetségéből 
való igen nemes vezére volt Szcítiának, aki feleségül vette Dentü-mogyerben Őnedbelia 
vezérnek Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni, 
csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában 
isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe ejtette őt. 
Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok 
származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben fel
tűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, és az ő születését álom jelezte előre, azért 
hívták őt szintén Álmosnak.”53

Az Élő Égi Igazság ez esetben turulmadárként erősíti meg a magyar küldetéstudatot.
Az Élő Égi Igazságról, aki legyőzhetetlen, természetesen nem csak a régi magyarok 

tudtak.
Julius Evola azt fejti ki igen meggyőzően, hogy „a klasszikus tradícióban minden 

győzelemnek egyben szakrális jelentősége volt; és a győztes csatamezőn megünnepelt 
császárban, hérósban, vezérben -  miként a szakrális ludusdk [játékok] győzteseiben is -  
olyan mystikus erő hirtelen megnyilvánulását pillantották meg, amely átalakította és az 
emberi lét fölé emelte őket.” A rómaiak hittel hitték, hogy egy háborúban akkor győzhet
nek „materiálisán, ha előbb mystikusan megnyerték -  vagy legalábbis mystikusan befo
lyásolták kimenetelét.”54

A nyugat-európai írók közül legtalányosabban és legszebben Dante ír az Élő Égi Igaz
ságról.55

Mindezek után mutassuk be az Élő Égi Igazságnak és Atillának mint szakrális király
nak a viszonyát.

Az Élő Égi Igazság és Atilla, a szakrális király
Az Élő Égi Igazság és a szakrális fejedelem viszonyának a megítélésekor nagyon fontos 
annak a figyelembevétele, hogy kinek az érdekében jelenik meg az Égi Igazság, de még 
fontosabb, hogy akinek megjelenik (akár elrettentőként, akár védelmezőként), az mikép
pen fogadja. A valódi szakrális fejedelem akkor is ellenkezés nélkül tudomásul veszi, mit 
kíván az Égi Igazság, ha ő kerül hátrányos helyzetbe. Például győzelmét ki nem használva 
kell visszavonulnia, mint Atillának Róma falaitól.

Raffaellónak a Vatikán Héliodórosz-termében látható freskója (Atilla Róma falai előtt 
vagy másik címén: Leó pápa és Atilla találkozása) elmesél egy történetet, melynek köz
ponti hőse Atilla.

A freskón látható történet ennyi: az Élő Égi Igazság felszólítja Atillát, hogy Rómát ne 
támadja meg. Atilla engedelmeskedik.

A képen csak Atilla és kísérete fogja fel az Élő Égi Igazság jelenlétét, Leó pápa és kör
nyezete nem. És ez azt jelenti, hogy a kép nem Atillának és Leó pápának a küzdelméről 
szól, hanem Atilla és az Élő Igazság viszonyáról. És arról szól, hogy Atilla valódi szakrális

[53] Anonymus: 1975. 137-138.
[54] Evola, Julius: 1997. 175-178.
[55] Dante, Alighieri: 1957. 11.
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király. A freskó Atillája ugyanis visszariad és engedelmeskedik. És ez esetben a döntő 
próba éppen az engedelmesség próbája. Ha Atilla nem lett volna valódi szakrális király, 
akkor nem ismervén fel az Élő Égi Igazságot, szembe is fordult volna vele -  teljesen 
reménytelen küzdelemben. És akkor bizony Róma megmenekülésének nagy napja nem 
Atilla felmagasztalásának, hanem csúfos bukásának: önmaga és hadai megsemmisülésének 
a napja lett volna. De Atilla engedelmeskedik, így Róma felszabadul, Atilla pedig fel
magasztosul.

Hasonló magasztos tettet azóta senki nem követett el, s ennek az az egyik követ
kezménye, hogy napjainkra Atilla magatartása felfoghatatlanná vált. Próbáljuk meg azért 
felfogni. Mivel magyarázható Atilla magatartása?

Történetírók, krónikások, festők legtöbbször félelmetes Égi Lénynek látják az Élő 
Igazságot, Isten önvédő megnyilvánulását, akivel Atilla hadjáratai során rendszeresen 
találkozott. Mint szakrális király, mint Isten ostora.

De akárhányféleképpen írják le, festik le, milyen volt az Élő Égi Igazság, segí- 
tő-bátorító vagy fenyegető, üdvtörténeti szempontból tulajdonképpen egy és ugyanaz, 
amit írnak, illetve festenek.

Azt írják meg, azt festik meg, hogy az Élő Égi Igazság megjelent időnként Atilla tábo
rában, tudomására hozta Atillának akaratát, Atilla pedig mindannyiszor engedelmeskedett.

Ha Atilla szakrális király volt, akkor így volt ez rendjén: hadjáratait az Élő Égi Igazság 
jelenlétében kellett megvívnia.

És bizonyíték bizony mindez arra, hogy Atilla valóban szakrális király volt.
Fentiekhez fűzzük még hozzá: ha méltóképpen tekintetbe vesszük, hogy Atilla nem 

más, mint korának legnagyobb szakrális királya, akkor az is nyilvánvalóvá válik szá
munkra, hogy Atilla számára nem lehetett még csak rendkívüli sem, hogy Isten neki üzen, 
hogy közli vele akaratát, bár az Élő Égi Igazság megjelenési formáival (akár testet öltőkkel, 
akár testet nem öltő numenekkel) való találkozást megszokni bizonnyal nem lehet. Szak
rális király esetében -  aki beavatottságának köszönhetően a félelmetes angyalok megje
lenésének az értelmét képes azonnal felfogni, vagyis az Élő Égi Igazságot felismerni -  nem 
lehetett szó sem riadtságról, sem félelemről, annál inkább elragadtatottságról vagy eksztá
zisról, illetve a mysterium tremendum szavakkal leírhatatlan átéléséről.56

Az a mysterium tremendum nyűgözhette le Atillát -  és nyilván nem először és nem 
utoljára, hanem valahányszor az Élő Égi Igazsággal találkozhatott -, amely Mózest is 
mindig hatalmába kerítette, ha Isten akaratát megadatott neki meghallgatni. Atilla arcán 
tehát csak a csodával ismételten találkozó ember megrendülését láthatták a szemtanúk.

ATILLA LEGNAGYOBB TETTE A KRÓNIKÁKBAN

Kézai azt írja, hogy „... a pápa a kereszt jelével és a római papsággal Eteléhez sietett, és 
Ravenna előtt a mezőn találkoztak egymással, s a király terhesnek tartotta, hogy meg
engedje, amiket a rómaiak kértek, a beszélgetés közben Etele véletlenül föltekintett, és

[56] Rudolf Ottó a numennek jelenvalóként való megtapasztalásáról írván mondja, hogy „ez a mysterium tre mendum, a rettentő titok érzete.” (Ottó, Rudolf: 1997. 22.)
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észrevette, hogy feje fölött egy emberalak lebeg, kardot forgatva kezében, s azzal fenyegeti, 
hogy fejét veszi. Ettől azután megrettent szívében, a rómaiak összes kérését elfogadta.. ”57 

A Róma elfoglalására készülő Atilla természetesen a Képes Krónikában is találkozik 
az Élő Égi Igazság megjelenési formájával:

„Atyla király meghallgatta a rómaiak ígéreteit és szavait, s noha terhesnek találta, 
mégis teljesítette kívánságukat az apostoli szék iránt való tiszteletből, és mert megijedt 
egy látomástól. Amikor ugyanis a király felemelte a tekintetét, a feje fölött a levegőben 
egy lebegő embert pillantott meg, aki kardot tartott a kezében, és fogát csikorgatva azzal 
fenyegette, hogy elcsapja a fejét. így hát a király teljesítette a rómaiak követelését...”58 

Forduljunk még néhány krónikaíróhoz. Meggyőződhetünk arról, hogy valóban nem 
akad közöttük olyan, aki másképpen mutatja be Atilla visszafordulását.

Thuróczy János krónikájában Atilla így magyarázza meg tettét kíséretének:
„Nem annak személyét részesítettem én ilyen nagy tiszteletben, aki hozzám jött; ott 

állt mellette egy másik férfiú papi ruhába öltözve; alakja és nézése szigorú, tiszteletet 
parancsoló fehér szakálla hosszú: meztelen kardot tartott kezében, és harsány hangon és 
fogait rám vicsorítva, halállal és rettenetes pusztulással fenyegetett, ha nem adom meg 
mindazt, mit a pápa kér.”59

Thuróczy annak ellenére elfogulatlanul mutatja be Atilla visszafordulását, hogy for
rásai nyugati krónikák.60 És nyilván azért rendkívül nagy ennek a jelentősége, mert 
Thuróczy krónikájában Atilla magatartása és cselekedetei olyanok, amilyennek a régi -  
Atillát még tisztelő -  nyugat-európaiak látták.

Antonio Bonfini Atilla-képe
Bonfini, aki Mátyás király megbízásából kezdett hozzá a magyar történelem megírásához, 
Atilláról mint Mátyás nagy elődjéről ír, de sokkal hitelesebb és tárgyilagosabb, mint 
történész-utódai. Atilla legfelfoghatatlanabb tettét viszont ő sem érti.

Ismerkedjünk azért Atilla Róma kapuitól való visszafordulása történetének a Bonfini 
által leírt változatával is.61 Bonfini ugyan félreérti mindazt, ami Róma falainál történik,

[57] Kézai Simon: 1984. 130.
[58] Képes Krónika: 2003. 55.
[59] Thuróczy János: 1980. 64.
Thuróczy krónikája szerint Troye városánál már találkozik Atilla és népe az Igazsággal. Mikor akár Lu- 
pus püspök „barátságos magatartása miatt, akár amiatt, mert megszállta őket az Isten -  mint némelyek 
állítják -  átvonultak a városon, és senkit sem bántottak...” Uo. 52.
De mi történt, amikor Reims városát dúlja a hun sereg?
„Némely történeti műben az is olvasható, hogy a vértanú legyilkolása és a város elpusztítása után a hunokat 
hirtelen rettegés szállta meg. Mintha harcoló égi seregeket láttak volna, mintha maga a bazilika is rettenetes 
zúgástól visszhangzott volna. Ezért nem is fosztották ki a várost, hanem elmenekültek.” Uo. 55.
A „catalaunumi” csata idején egy remete azt jósolta Atillának, hogy a mindenható Isten „ez alkalommal a 
te kezedbe adta szigorának kardját. Te ugyanis az Isten ostora vagy, és az Isten a te keménységeddel akarja 
gyógyítani az ő igaz útjáról letértek gonoszságát; de visszaveszi tőled ezt a kardot, mihelyt akarja, és másnak 
adja át. De hogy megtudd, hogy a háborúban mindig győzedelmeskedni nem emberi, hanem isteni hatalom 
műve, ez alkalommal te maradsz alul az ütközetben, nem a rómaiak; de azért a neked kiszabott idő lejárta 
előtt nem hull ki kezedből az üldözés kardja, és ez alkalommal sem fog teljesen megsemmisülni hatalmad.” 
Uo. 48.
[60] Vö. Ipolyi Arnold: 1854. 76. És a hasonmás kiadás függelékei: Budapest, 1987. 91-92.
[61] Bonfini, Antonio: 1995. 146-149.
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leírása mégis tanulságos. Csak helyesen kell olvasnunk. Mátyás király krónikása már nem 
hiszi el, hogy Atillát az Élő Égi Igazság térítette vissza, ezért drámai erejű szöveget ad Leó 
pápa szájába: legyen mitől megijednie Atillának.

Olvassuk! Mert nemcsak annyit tudunk meg, miképpen gondolkoztak Atilláról Bon- 
fini századában, nemcsak annyit, régebben milyennek látták a nyugati világban Atillát, 
miképpen tekintették őt Isten ostorának, hanem azt is, milyen volt az igazi Atilla, a szak
rális világkirály. Csak legyünk résen.

„Nem annyira emberi -  kezdi Leó pápa a beszédét Bonfini történetében -, mint isteni 
akarattal jövünk hozzád az apostoli karral, (...) jól tudjuk, hogy mennyei szándék adott 
téged a népeknek Isten ostorául és a nemzetek félelméül. Megértettük, hogy téged, aki a 
legembertelenebb nemzetségből származol, az Űr nem alapos ok nélkül emelt e magas 
csúcsra. Mert a keresztény nép gonoszsága és istentelensége olyannyira eláradt, hogy a 
mindenható ostora nélkül nem lehet megfékezni, és az ég rád bízta a hatalmat, hogy az 
embereken behajtsd a büntetést. És -  ha türelemmel hallgatod az igazságot -  hát azért 
tett meg haragjának hóhérává, hogy az embereket kiérdemelt büntetéssel sújtsad, és 
kegyetlenségeddel mindaddig tombolj, amíg meg nem tudod, hogy eleget tettél az isteni 
igazságnak.”

Atilla küldetéséről a továbbiakban is hiteles szavakat olvashatunk, csak el kell feled
nünk, Bonfini kinek a szájába adja e szavakat. Nyilvánvaló, hogy csak egyetlen esetben 
tarthatjuk hitelesnek Leó pápa szónoklatát: ha feltételezzük, hogy nem ő, hanem maga az 
Élő Égi Igazság mondja Atillának.

„Láttuk, amint lánggal és karddal pusztítod Isztriát és a Pón túli területet, de egy szó- 
nyi üzenettel sem gátoltunk, és azért nem, hogy e láng végre kijózanítsa a népeket, és 
romlatlanul tiszteljék megváltójukat. Most pedig, Attila, így értsd a hatalmas Isten aka
ratát: A jóságos és mindenható Jézus Krisztus megparancsolja neked, hogy most fordulj 
vissza, nem tűri, hogy a Pón átkelve tovább dühösködj öldökléssel, fosztogatással, gyúj
togatással. A Pón alul jámbor nép él, Itália többi része mentes minden mocsoktól, és kitart 
az igaz hitben, mellette áll a leghathatósabb védelmező, ég és föld királya, a mindenség 
teremtője.”

A továbbiakban Bonfini Leó pápája változtat hangnemén, mintegy felcserélvén az Élő 
Igazság szerepét Atilla szerepére, és mondja szép szavakkal a szép gondolatokat, melyek 
másnak részei nem lehetnek, mint a szakrális királyok -  mégpedig keresztény szakrális 
királyok -  hitvallásának:

„Mert mi lehetne esztelenebb, mint Isten ellen fegyvert emelni? Mi lehetne nagyobb 
hálátlanság, mint csatarendbe állni az ellen, akitől az életet, a méltóságot, a hatalmat meg 
a számtalan egyéb javakat kaptad?”

Folytatja szónoklatát „drámai erejű” fenyegetéssel, majd a félelem elbátortalanította 
Atilla elkullog a Bonfini kitalálta drámai helyzet színteréről, de nem úgy, ahogy a való
ságban elvonult Rómától, miután tudomásul vette az Élő Égi Igazság akaratát.

Egyébként Bonfini azt is elmondatja Atillával, ami már igen közel áll az igazsághoz: 
„Nem a kis papi csoport ijesztett meg engem, mondta, és nem a pápa, hanem az a két öreg 
keltett bennem rettegést, aki hosszú szakállal, tiszteletet és félelmet parancsoló arcki
fejezéssel a férfi feje fölött kivont karddal állt, és nekem szegezett fegyverével szörny
halállal fenyegetett meg, ha küldöttjének nem engedelmeskedem.”
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Leírja Bonfini még az Élő Égi Igazság megjelenési formáit is, de hinni nem hiszi, amit 
leír. Atilla ügyes önvédelmi magyarázkodásának tartja.

Mielőtt arról szólnánk ismételten, hogy az újkor és a legújabb kor történészei, nem 
tudnak mit kezdeni Attila legnagyobb tettével, vegyük tekintetbe a következőket: arra, 
hogy Atilla szakrális király volt, éppen az a legfontosabb bizonyíték, hogy a neki teljes 
mértékben kiszolgáltatott Rómát nem foglalja el (győzelmét ki nem használva visszavo
nul), mégpedig égi parancsra.

A nagy ellentmondás és feloldása. Még egyszer a régi magyar küldetéstudatról
Az ellentmondások oly képtelen feloldása, hogy Isten büntetésre kiválasztott népe nem 
megtisztítani akarja a földi világot, hanem megsemmisíteni, hogy az Isten ostoraként 
küzdő hadvezér vagy az Isten kardjával hadakozó hős maga az Antikrisztus, csak az egyre 
felületesebb történelemtudományban jelentkezik. Tudjuk persze az okát: a történésznek 
akkor is le kell alacsonyítania a görög-római világ ellenfelét, ellenségét, ha a források sze
rint Isten küldötte. A történésznek akkor is a bizánci vagy a római világ hatalmasságait 
kell a kereszténység védelmezőinek tekintenie, ha züllöttségükről, erkölcstelenségükről 
ő hiteles forrásokból szerzett tudomást, mert hivatalosan ők a kereszténység védelmezői, 
azaz nekik kellene lenniük a kereszténység védelmezőinek. És ha Isten mégis bünteti őket 
az Élő Égi Igazság szolgálatában álló néppel, annak vezetője csak maga az Antikrisztus 
lehet, de nem másért, hanem csak azért, nehogy valamely bizánci vagy római uralkodó 
kapja meg -  züllöttsége, hitetlensége, Istennel való szembefordulása hívnák fel erre a 
figyelmet -  az Antikrisztus címet.

Hozzunk fel erre egy példát.
Azt írja Eckhardt Sándor, hogy a hunokat „már történelmi megjelenésük idején 

valami félelmetes nimbusz veszi körül: apokaliptikus képzetek, világ-végétől való rettegés, 
az Antikrisztus megjelenése kapcsolódik a hatalmas erejű lovas tömegek elő
nyomulásában.”62

Eckhardt olyan tipikus hibát követ el, amelyet előtte és utána is elkövetnek a meta
fizikai megközelítést nem vállaló tudósaink. Érvelésében megteremt egy ellentmondást, 
kiélezi, mégsem oldja fel, mert nem mer vagy nem tud szembefordulni a hun- vagy Atil
la-ellenes előítéletekkel.

Miképpen bonyolítják történészeink az ellentmondásokat feloldhatatlanná?
Elmondják -  semmi mással, mint a kötelező előítéletek tiszteletével törődve:
• A kereszténységet apokaliptikus képzetek tartják rettegésben, félnek Isten bünte

tésétől;
• Isten Góg és Magóg népe által büntet, akiket mint Istennek büntetésre kijelölt népét, 

az Élő Égi Igazság parancsára hadakozó népet lehetne rettegve tisztelni;
• de a teológiai megközelítés átcsap politikai, azaz propagandisztikus megközelítésbe, 

és az Isten által büntetésre, a világ megtisztítására kiválasztott népet rettegve gyű
lölik;

• hogy gyűlölhessék, minden gyűlöletes tulajdonsággal felruházzák;

[62] Eckhardt Sándor: 1940. 143-144.
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• majd vezetőjüket, aki közvetlen kapcsolatban áll Isten egyik legmagasabb rendű 
megnyilvánulásával, az Élő Égi Igazsággal, elnevezik Antikrisztusnak.

Már ennyiből is kitűnik, hogy aligha lehet ennél nagyobb ellentmondást teremteni.
Vegyük itt tekintetbe a következőket is:
• A hunokon (magyarokon) kívül a germán népek ismerték legjobban Atillát.63 Ők 

is mint uralkodójukat tisztelték.
A hamisító Jordanes hatása a germán világban is rombol, de Jordanest túléli a germán 

mondák Atillája, aki valódi szakrális király: hatalmas, de „passzív”. Nem parancsszavak
kal kormányoz. Szakrális király Attila a XIII. századi Nibelungenliedben is.

• Tekintetbe kell vennünk itt azt is, hogy az első keresztény legendákban Atilla a 
kereszténység ellensége, de mégis Isten ostora. Mire világít ez rá? Arra a tényre, 
hogy a legendák megtisztítandó keresztény világról beszélnek. Megtisztítandó e 
világ, mert bűnös. Isten Atillát küldi büntetni. így Isten ostora a hadvezér Atilla.

A későbbi történetírás rendszerint így hamisít:
Atilla nem Isten ostora, nem szakrális király, csak szereti Isten ostorának nevezni 

magát. És nem az a világ a bűnös, amelyet a legendák, mondák egy része szerint Isten meg 
akar büntetni, hanem Atilla a bűnös, a barbár, kegyetlen zsarnok, aki keresztény császár
ságra mer támadni, azaz Isten szeretett világára, a kereszténységre. És az Isten ostora 
Atillából így lesz Isten ellensége.

Eckhardt Sándor például így magyarázza a Góg és Magóg fiairól (akik előbb szkíták, 
ez esetben hunok, majd magyarok) szóló, de Nagy Sándor történetébe ágyazott szír 
keresztény mondát:

„E forrás úgy tudja, hogy a kaput64 Nagy Sándor zárta le észak felé, nehogy a hunok 
elpusztítsák országait, kifosszák alexandriai könyvtárát és levéltárát. Hadjárata folyamán 
ugyanis a Tigris és Eufrátes forrásvidékétől kiindulva Örményországba jut, majd a Musas 
hegyen át a Bahl-Lebta síkságába hatol, amelyet roppant hegyek határolnak. Kereskedők 
elmondják neki, hogy ember azt a hegyet még meg nem mászta, hogy mögötte a hunok 
tanyáznak, s királyaik Góg, Magóg és Naval, Jáfet fiainak királyai, továbbá Gig és Temron, 
Tiyamron, Beth-Gamli, Japhobar, Sumardak, Glusika, Eksaphar, Salgaddo, Nislik, Amarp- 
hil, Kaoza. Ez a hun királyok névsora. Nagy Sándor nagyon elcsodálkozik a hallottakon, 
odarendel 3000 kovácsot és lakatost s hozzá 3000 rézművest. Egy hatalmas, 12 könyök 
magas és 8 könyök széles kaput kovácsokat velük és hozzáerősítteti a hegyekhez vassal és 
rézzel. Majd ráíratja, hogy a hunok majd egyszer kijönnek, és elfoglalják a rómaiak és 
perzsák országait, de aztán visszatérnek földjükre. 926 év múlva újra előtörnek a szűk 
völgyből, s akkor a föld remegni fog a lábuk alatt, de megjósolja azt is, hogy 940 év múlva 
végre a szoroson át előjön egy hun király, ki Isten parancsából uralkodni fog a világon.”65

Hogy is van ez? Isten Góg és Magóg népe, a hunok által büntet. Leghatalmasabb 
királyuk, Atilla Isten ostora. A legendák, mondák még tudják, hogy Isten a bűnös világ 
ellen küldi. Atilla győzedelmeskedik, majd az Élő Égi Igazság arra szólítja fel, hogy Rómát

[63] „A 9. századi ófelnémet Hildebrandsliedben bukkan fel először Attila neve.” Vő. Eckhardt Sándor: 
1940. 174.
[64] A Dariel-szorosban levő kaukázusi kapu.
[65] Eckhardt Sándor: 1940. 144-145.
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már ne foglalja el. De ha Atilla engedelmeskedik az Élő Égi Igazságnak, nem lehet a valódi 
kereszténység ellensége, csak a méltatlanná vált kereszténységé.

Az Atilla-hamisítás kérdéskörét is Bakay Kornél mutatja be leghitelesebben, mégpe
dig A húnokról -  magyar szemmel című jelentős tanulmányában.66 (Szász Béla Atilláról 
szóló könyve reprint kiadásának bevezető tanulmánya.)

7.
AZ IGAZI ATILLA MEGISMERHETŐ.

JÁRHATÓ ÚT A JÖVŐBELI SZAKÍRÓK SZÁMÁRA

Atilla szakrális király volt. Olyan korban, amikor a két római birodalom császárai csak 
hazudják, hogy szakrális uralkodók, s komoly ember, főleg ha Jézus-hívő, azaz keresztény 
(akkor is ha szkíta keresztény, akkor is ha görög, akkor is ha római keresztény) nem is 
hiheti el róluk, hogy valódi szakrális királyok.

Különös kor ez: a bizánci keresztény császár éppen egy cinikus gyilkos. Ezt mindenki 
tudja vagy sejti, ha kevesen ítélik is meg oly lényegre törően, mint Atilla, akkor is.

Atilla a bizánci és a római uralkodókat azért is megveti, mert kereszténynek nevezik 
magukat, de hitetlenek. Különösen elborzasztó azoknak a hitetlen bizánci császároknak 
a magatartása, akik elvárják, hogy őket a keresztény egyház fejének tekintsék.

Rövid kitérő. A korszak bizánci császáráról
Priszkosz töredékeiből éppen azt a részt kell legkomolyabban vennünk, amely arról szól, 
miképpen óhajtja megoldani az Atilla-kérdést a korabeli bizánci keresztény egyház feje, 
II. Theodosius császár.67

A keletrómai császári udvarban tartózkodó hun követet, Edeco-t -  foglalja össze a 
történteket Szász Béla -  a fogadás után „egy Bigila nevű gót vagy thrák származású tol
mács, aki többször megfordult a hún udvarban is ebben a minőségében, végigvezette a 
császári palotán és annak pazar termeit megmutatta neki. Ennél fényűzőbb palota nem 
volt az akkori világban, és így érthető, hogy a pusztai élethez szokott hún főúr állandó 
csodálkozásának adott hangot a látottak felett. A fényt és a pompát a lovasnomádok is 
kedvelik, és ha nem is olyan életszükséglet az számukra, tudják értékelni. A ravasz és erő
szakos Bigila azonnal jelentette urának, hogy mily nagy hatással volt a hún követre az 
udvar fénye. Edeco ezután udvariassági látogatást tett Chrysaphius eunuch főkamarásnál, 
aki 443 óta csaknem teljhatalmú intézője volt az udvarnál szerzett befolyásával a biroda
lom ügyeinek. (...)

Chrysaphius a nála egyedül tisztelgő hún követtel közölte, hogy amennyiben kilép 
Attila szolgálatából és átpártol a keletrómaiakhoz, neki is nagy hatalomban és gazdagság
ban lesz része. Az óvatos barbár kitérően azt felelte, hogy a szolga urát annak beleegyezése 
nélkül nem hagyhatja el. Az eunuch erre továbbszőtte a beszélgetést, és az iránt érdeklő
dött, hogy a követ milyen tisztséget tölt be az udvarnál, és hogy van-e szabad bejárása a

[66] Bakay Kornél: 1994. VII-XL.
[67] Vo. Szász Béla: 1994. 223-245.
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hún királyhoz. A követ kijelentette, hogy ő Attila udvarához tartozik, és egyike azoknak 
a vezetőembereknek, akik saját csapatuk élén félig-meddig testőri szolgálatot teljesítenek 
a király mellett.”

Chrysaphius, aki udvari tapasztalatai alapján semmiben sem hitt erősebb hittel, mint 
minden hivatalnok megvásárolhatóságában, rádöbbent, hogy Edecónál nem talál meg
felelőbb gyilkosjelöltet, s ajánlatát meg is fogalmazta: gazdag, hatalmas úrként élhet Edeco 
a fényes bizánci udvarban, ha Atillát megöleti.

Edeco valódi diplomataként viselkedett az ellenség várában: nem utasította vissza az 
ajánlatot, és 50 font arany előleget kért.

Chrysaphius nem fogott gyanút, s Atilla meggyilkolásának primitív tervét elfogadtatta 
Theodosius császárral.

Bigila pedig annyira bízott a terv sikerében, hogy amikor bizánci követséggel Atillá
hoz utazott, „magával vitte serdülő korban levő fiát is, hogy annak alkalma legyen a hosz- 
szú úton tapasztalatokat szerezni.”

De alighogy „megérkeztek a hún fővárosba, Bigilát és kíséretét fegyveresek vették 
körül, és a nála talált zsákkal együtt Attila elé vezették.” Bigila hiába próbált magyarázkodni, 
hisz Atillának Edeco már mindent elmondott.

A császárnak pedig a következőket üzente Attila:
„Theodosius jeles és nemes apának a fia, mint Attila is. De míg Attila változatlanul 

megőrizte atyjától, Mundzuktól örökölt nemességét, addig Theodosius elvesztette becsü
letét, mert Attilának adót fizetett és így szolgája lett. És mint szolga is becstelenül járt el, 
mert ura életére tört.”

Természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy Atilla a kereszténységnek egy vál
ságos időszakában lép fel: akkor, amikor fennáll a veszélye annak, hogy a kereszténység 
elfordul szent hagyományaitól. Nehezen tud ekkor a bizánci és a római irányítású keresztény 
egyház ellenállni a nagy kísértésnek, amely éppen azzal van összefüggésben, hogy a keresz
tény vallás hivatalossá vált. A válság ekkor szinte olyan nagy, mint a XIII-XV. században.

„Az egyháznak -  írja Szántó Konrád -  sokat ártott a hatalomban való részvétel és a 
fokozatosan gyarapodó vagyon. Sok egyházi férfit ez kapzsivá, pompakedvelővé és köny- 
nyű erkölcsűvé tett.

Találó Szent Jeromos megállapítása: »Az egyház megnövekedett hatalomban és gaz
dagságban, de kisebb lett erényekben.«”68

Az igazi Atilla megismerhető
Atilla hadjáratairól több száz oldalas könyveket lehetne írni. De vállalva a metafizikai 
megközelítést. Mert amiben biztosak lehetünk, az a következő: e hadjáratok egy szakrá
lis király hadjáratai, s ezek olyanok, amilyenek a szakrális királyok hadjáratai lehetnek. 
Mindenki ismer ilyeneket, ha máshonnan nem is, akkor a Bibliából. Vagy a Mahábhára- 
tából. Vagy az Iliászból.

A történelemkönyvek Atillájából viszont az igazi Atillában semmi sincs. De az igazi 
Atilla annak ellenére megismerhető, hogy a halála után az új helyzet kedvezményezettjei 
olyan Atillát találnak ki, aki éppen ellentéte a szakrális királynak.

[68] Szántó Konrád: 1987. 227.
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Ki volt Atilla? Atilla valódi szakrális király volt, de nem rendkívüli szakrális király. 
(Olvassuk el ismételten, amit a szakrális királyról, beavatásáról és uralkodásáról írtunk.)

Atilla szakrális király volt, az volt Buda is, aki önként osztotta meg a hatalmat öccsé
vel. És minden félelem nélkül, mert tudta, hogy öccsében nincs hatalomvágy. Kitalálhat
ták az Atilla-hamisítók a testvérgyilkos Atillát, de Budával senki el nem hitethette volna, 
hogy veszélyben van.

Atilla és korabeli hun birodalom rejtélyei megértéséhez még azt is tudnunk kell, hogy 
a hun birodalom és a két római birodalom viszonyát nem olyannak látták a korabeli 
rómaiak vagy bizánciak sem, mint amilyennek mai történészeink, mai világképüket visz- 
szavetítve a múltba, láttatják, sokszor teljes jóhiszeműséggel hamisítva.

Mert az Atilla kori hun civilizációt a korabeli elfogulatlan rómaiak vagy bizánciak nem 
tekintik alacsonyabb rendűnek. Mint ahogy Hérodotosz nem tekinti alacsonyabb rendűnek 
az egyiptomi vagy a szkíta világot, mint ahogy Platón sem az egyiptomi vüágot. Platón 
korában már az egyiptomiak sem tudják felfogni, milyen volt az az egyiptomi élet, amelyben 
a nagy piramisokat, a nagy beavató központokat építették, de Platón tudja, hogy a nagy 
beavató központok korától az ő koráig vezető út nem a fejlődés útja. Inkább a felejtés útja.

De ha a korabeli elfogulatlan rómaiak vagy bizánciak nem is tartották alacsonyabb 
rendűnek az Atilla kori hun civilizációt, másmilyennek látták. Bizonnyal tudták Atilláról, 
hogy egy régebbi világ képviselője, hogy uralkodóként szent, éltető hagyományokat őriz 
birodalmában, és hogy élesztgeti e hagyományokat a meghódított területeken is.

Hangsúlyozzuk mindazonáltal ismételten: nem volt Atilla kivételes személyiség a 
szkíta-hun-ómagyar világ szakrális királyai között.

Atillában annyi a rendkívüli, hogy szakrális király volt. Méltóképpen tartotta a kap
csolatot az Élő Égi Igazsággal. Kiállta a legnagyobb próbát: győzelmét ki nem használva 
visszavonult Róma falaitól, mert az Élő Égi Igazság ezt várta el tőle.

Tegyük azért hozzá, hogy korunk embere számára Atilla uralkodói és hadvezéri maga
tartása nemcsak rendkívüli, de felfoghatatlan is. Mert nem tudja felfogni, hogy Atilla, a 
szakrális király miképpen volt képes méltóképpen tartani a kapcsolatot az Élő Égi Igaz
sággal.

A régi korok magyarsága fel tudta fogni, ki Atilla, a szakrális király.
Atilla, a szakrális király Isten ostora, Isten keze: az Élő Égi Igazság akaratának végre

hajtója, ez az, ami Atilla után is nyilvánvaló a magyarság (nevezzük szkítának, hunnak, 
székelynek, magyarnak?) számára.

A régi magyarság egyébként hitt Atilla, a szakrális világkirály halhatatlanságában, 
illetve visszajövetelében is. Ipolyi Arnold a Magyar mythológiábán egy olyan német regét 
idéz Atilla rejtélyes eltűnéséről, melyben egy elveszett magyar rege nyomát véli felfedezni:

„Lehet, hogy elillant vagy a levegőbe olvadt, vagy élve temették el vagy az égbe emel
ték fel...”69

Atilla és a keresztény világ. Az Atilla-kultusz mai értelmezése
Hogy jobban el tudjuk képzelni, az Élő Égi Igazsággal, az Isten Önvédő megnyilvánulásával 
való találkozást miképpen élte át Atilla és népe, olvassuk el az Ószövetségből, hogy Mó

[69] Ipolyi Arnold: 1854. Az 1987. évi hasonmás kiadás függelékében: 134.
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zessel és népével miképpen közölte akaratát Isten. (Itt a Biblia talán legismertebb részeit 
idézhetnénk.)

Atilla és Isten viszonya olyan, mint Mózes és Isten viszonya. Csakhogy az emberiség 
a Bibliának köszönhetően Mózes egész történetére emlékezik, Atilla és az Élő Égi Igazság 
találkozásai ugyancsak magasztos történetéből viszont csak Atillának Róma falaitól való 
visszaküldésére.70 Mintha Mózes történetéből csak a következőket ismernénk:

„Azokat az embereket pedig, akiket Mózes elküldött, hogy az országot kikémleljék, s 
akik visszatérve az egész közösséget felizgatták azzal, hogy mindenféle rosszat mondtak 
az országról, s arra indították, hogy zúgolódjanak ellene, az Űr azon nyomban halállal 
sújtotta. Azok közül a férfiak közül, akik elmentek, hogy az országot kifürkésszék, csak 
Nun fia, Józsue és Jefunne fia, Kaleb maradt életben.

Amikor Mózes közölte Izrael minden fiával ezeket a szavakat, az egész nép nagyon 
elszomorodott. Másnap reggel fölkerekedtek, hogy felhúzódjanak a hegység fennsíkjára, 
ezen szavakkal: »Most már készen vagyunk rá, hogy odavonuljunk arra a helyre, amely
ről az Űr beszélt; vétkeztünk.« Mózes azonban ezt válaszolta: »Miért akarjátok áthágni az 
Úr parancsát? Ilyesmi nem sikerül! Ne húzódjatok fel, mert az Úr nincs körötökben! 
Ellenségeitek elpusztítanak benneteket. Mert az amalekiták és kánaániak szembeszállnak 
ott veletek, és kardélen hulltok el, mert elfordultatok az Úrtól, s ezért nincs veletek az Úr!«

Vakmerőségükben mégis felhúzódtak a hegység magaslataira, de a szövetség ládája 
és Mózes nem tágítottak a táborból. Az amalekiták és kánaániak, akik azon a hegységen 
éltek, leereszkedtek, megverték és egészen Hormáig szétszórták őket.”

Mózes népe itt vereséget szenved. Atilla népe ott visszavonul.
Isten ekkor és akkor nem akarja a győzelmüket. A két történet nem egyforma, de a 

két történet jelentése azonos.
És Mózes is, Atilla is szakrális királyhoz méltó hűséggel engedelmeskedett, alá

rendelvén akaratukat Isten akaratának.
Atilla nagy tettének (győzelmét ki nem használva visszavonul) mai megítélése kérdé

séhez szeretnénk még hozzáfűzni: aki Atilla e tettének a jelentőségét nem érti meg, az 
semmit sem ért meg, nemhogy a szakrális fejedelem uralkodásának nagy kérdéseit. De 
aki megérti, az Atilla tettét a Krisztus utáni idők legnagyobb tettének tekinti.

Gondoljunk most először is arra, hogy Atilla előtt is fordított már vissza győztes had
vezér hadsereget égi parancsra, minden földi kényszer nélkül, de utána már nem.

-  Az én világom nem e világból való -  mondta az Úr Jézus.
-  Én a parancsot nem e világból kaptam -  mondhatta Atilla.
Aki a parancsot kiadta, az az Élő Égi Igazság, aki Isten Önvédő megnyilvánulása. Igen, 

Isten Atilla jelenlétében ismét megnyilatkozott, látható formát öltött -  és ez a legnagyobb 
bizonyossága annak, hogy a legsorsdöntőbb helyzetekben ismét látható alakot vesz föl, 
testet ölt, megnyilatkozik, érvényesíti akaratát.

És ez a mai magyarság és a mai emberiség legnagyobb reménye.
Európa minden jelentős színházában be kellene most mutatni egy igazi Atilla-drámát. 

Most, az új ezredfordulón. Miről szólhatna ez a dráma? Arról szólhatna, hogy az em

[70] Biblia: 1973. (Számok könyve. 14, 36-45.) 153.
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beriség, ha visszafordul a régi éltető hagyományokhoz, a szakrális hagyományokhoz, 
akkor reménykedhet. Akkor nem kell tovább félnie.

Az Atilla-tisztelet rövidesen az egész keresztény világban el fog terjedni. így értsük: 
ha megmarad a keresztény világ, akkor rövidesen vállalni fogja az Atilla-kultusz újjá
élesztését. Ebből indulhatnak ki: nem azoknak a királyoknak kell szobrot emelni, akik 
kifosztották Rómát, hanem azoknak, akik kifoszthatták volna, de megkímélték. Egy király 
foszthatta volna ki, de megkímélte: Atilla. És Atilla magatartásának az eszménnyé emelése 
által válhatna járhatóvá az út, amelyen elérhető a biztonságos keresztény jövendő.

Atilla tettének megítélésekor természetesen azt fogják hangsúlyozni, aminek a jövő 
szempontjából alapvető jelentősége van: azért kímélte meg Rómát Atilla, mert Isten meg
parancsolta neki, hogy kímélje meg. És itt nincs jelentősége annak, hogy Atilla örömmel 
vagy kedvetlenül, kényszerűségből hajtotta végre Isten parancsát, itt jelentősége csak 
annak van, hogy Isten érdemesnek tartotta Atillát arra, hogy közölje vele akaratát.

Gondoljuk, politikusok fogják eldönteni -  mert Európa megmentése, a keresztény 
világ megmentése az ő gondjuk elsősorban -, hogy Róma közelében állítsák fel a mére
teiben az amerikai szabadság-szoborral vetekedő Atilla-szobrot, de bizonnyal a katoli
kus egyház sem fog ragaszkodni ahhoz a képtelenséghez, hogy Róma megmentése Leó 
pápának -  a kérelmezőnek -  köszönhető, hisz annak idején Rómánál nem Leó pápának 
állt módjában dönteni, illetve cselekedni, hanem Atillának -  ő volt a kérelmezés meg- 
hallgatója, jóváhagyója. Az pedig, hogy Atilla Isten akaratát teljesítette és nem önszán
tából cselekedett, az -  főképpen, ha üdvtörténeti kérdésnek tekintjük Róma meg
mentését -  csak arra késztetheti a kora középkori drámai helyzet elfogulatlan 
tanulmányozóját, hogy Atilla szerepét még nagyobbra értékelje, mégpedig Atilla kivá
lasztottságát hangsúlyozván.
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■  KÖLTŐ LÁSZLÓ

A Zselic régészeti vonatkozásai1

Azt is gondolhatnánk, hogy a Zselic erdő borította területén kevés régészeti lelőhelyet 
találunk. Ezzel ellentétben a 77 zselici település több mint kétharmadáról ismerünk, 
összesen mintegy 400 lelőhelyet, melyek az őskor legkorábbi szakaszaitól a késő közép
korig, kora újkorig (törökkor) képviselik csaknem az összes történeti korszakot. Jól
lehet ennek a közel négyszáz lelőhelynek csaknem fele (175) található Kaposvár köz- 
igazgatási területén (annak is a Zselichez már szorosan nem sorolható északi sávjában), 
mégis azt mondhatjuk, hogy a ma „Zselic”-nek nevezett földrajzi egység, a terület 
fedettségéhez viszonyítva, napjainkban főleg a térségben folytatott nagyobb szabású 
beruházásoknak, útépítéseknek köszönhetően, régészeti szempontból viszonylag jól 
dokumentált (1. kép, 2 . kép, 3. kép). 1

1. kép. A Zselic Somogy megyei régészeti lelőhelyei

[1] Az előadás a „III. Dél-Dunántúl Zöld Szigetei -Konferencia a Zselicért” konferencián hangzott el a 
Kaposvári Egyetemen 2009. október 14-én
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3. kép. Az észak-zselici terület régészeti lelőhelyeinek elhelyezkedése 
(KÖH nyilvántartási adatok alapján)
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6. kép. A  kaposhom oki lándzsacsúcs

4. kép. Csiszolt kőbalta  Bőszénfáról

5. kép. K özépkori csizm apatkók  
Kaposfőről

7. kép. Kaposújlak, bronzkori 
edény

8. kép. B ronzkori 
szövőszéknehezék  

Kercseligetről

Somogybán régészeti szempontból napjainkig csak egyetlen mikrorégiónak történt 
szisztematikus kutatása, ez az érintett két megye (Zala és Somogy) múzeumai által koor
dinált, a Kis-Balaton víztározó építéséhez köthető komplex feltárás volt.

A Zselicnek, mint önálló tájegységnek eddig még nem történt átfogó régészeti 
kutatása.

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága kutatási „jogosítványa” a tájegység somo
gyi részére szól, így az előadás az erre a területre eső lelőhelyekről tud beszámolni, azok 
közül is csak néhány vázlatos bemutatására 
kerülhet sor.

A múzeum korábbi darabjaiból őriz töb
bek között a Régészeti gyűjtemény Bőszén
fáról neolitikus kőbaltákat (4. kép). Kapos
főről középkori csizmapatkókat (5. kép),
Kaposhomokról vas lándzsacsúcsot (6 . kép),
Kaposújlakról és Kercseligetről bronzkori 
agyagedényt (7. kép), illetve egy szövőszék 
nehezéket (8 . kép), Visnyéről bronzkori szár
nyas baltát (9. kép) ismerünk. 9 kép. B ronzkori szárnyas balta Visnyéről
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10. kép. Avar övveretek Zselickislakról 11. kép. Zselickislaki avar 
gyöngysor

GÁLOSFA-KISTÓTVÁROS
1999

f e j ű i  jírósnnt

t lébf Az isMts lapnjia

12. kép. A Szerdahelyiek gálosfai kúriájának alaprajza 
(Aradi SMK14, 271. o nyomán)

13.kép. Renszánsz mázas 
kályhacsempe töredékek 

a Gálosfa-kistótvárosi ásatásból 
(Aradi SMK 14. 272-273. o. nyomán)
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14. kép. Az avar temető feltárása a 61-es út új nyomvonalán

15. kép. Kettős lósír a 61 -es úti avar temetőben 16. kép. Nagyszíjvég a 212. sz. kettős sírban
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KAPOSVÁR - KERTÉSZET
Kaposvár 59. i.rlohtlv 

Temető Összeillő té rképe 
2*05. OS. 19.-2005. II. (U.

M - 1:200

t____ f

Jelmagyarázat:

• • • • • Szmnyvi/cviiorna

— ------- — .  -  TrM halár
. . . . . . . .  Fehéréi halára

17. kép. E züsthárs-lakótelep lelőhelyei

Szintén a régi gyűjtemény darabjai a Zselickislakról származó avar öweretek és gyön
gyök. (10. kép, 11 . kép).

Az újabb feltárások közül a következők érintették a Zselic tágabban értelmezett 
területét:

1999-ben Gálosfán tárta fel Aradi Csilla a Szerdahelyi család egykori kúriájának 
maradványait2 (12. kép, 13. kép)

A 61 -es út Kaposvárt elkerülő szakaszán több, mint 30 lelőhely került elő. Ezek egyike 
egy nagy avar temető részlete. Összesen 285 sírt tártunk fel, ami a temetőnek kb. 1/3-át 
jelenti. Közülük 13 lovas, illetve lósír, egyikük kettős. (14. kép, 15. kép 16. kép)

Kaposvár -  Ezüsthárs lakópark (Kaposvár 59.1h.)3
2005. augusztusban egy új lakópark telekkialakítása és közművesítése céljából foly

tattak tereprendezést. A feltárások során a tervezett lakópark nyugati oldalán új-, és 
jelenkori bolygatással sértett 16-17. századi településjelenségek kerültek elő. A keleti olda
lon megtaláltuk a korábbi leletmentésekből ismert őskori (neolit-, réz- és bronzkori) 
település objektumait. Egy több rétegű, neolit- (DVK-Keszthelyi csoport) és bronzkori 
telep gödreit és egy középkori földbe mélyített objektum (ház?) maradványait sikerült 
feltárnunk.

Az út északi szakaszán kb. 50 m hosszon egy temető került elő, mely a leletek, és a 
mellékletek között talált pénzérmék (Petrus rex és Béla herceg) alapján a l l .  század

[2] M. Aradi Csilla: Előzetes beszámoló jelentés az 1999. évi Gálosfa-Kistótvárosi ásatásokról. SMK 14. 
269-273. o.
[3] Költő László - Bajzik Annamária: Korai Árpád-kori temetőrészlet egy kaposvári lakóparkban. SMK 18. 
171-224. o.
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18. kép. E zü sth á rs-la kó te lep  11 . s z á za d i  te m e tő  térképe
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elejére keltezhető, és az út teljes nyomvonalát érintve, a szomszédos telkekre is áthúzó
dik (17. kép).

A temető területén szórványos (két gödör által képviselt) rézkori, valamint kevés 
római kori településnyom is előkerült. Az itt elhelyezkedő temető sírjai közül összesen 
132-t tártunk fel. A sírok 44%-ában talált, viszonylag gazdag leletanyagot általában a 
szokványos S végű fülbevalók, fonott ezüst gyűrűk, üveggyöngyök, balták és, rombusz 
alakú nyílhegyek jelentik.

Érdekes jelenség a temető nyugati részében a két üres terület. Közülük az északi az 
eddigi ásatási tapasztalatok alapján talán egy felszínre épített templom körüli temetőre 
utalhat, a déli pedig egy kultikus terület „szent liget” lehetett (18. kép)

K ö ltő  László
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■  KÖRÖSFŐI ZSOLT

A vizigótok uralmának kezdete Erdélyben1

Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr

Erdély a germánok megtelepedésének időpontjában különböző történelmi hagyományok
kal rendelkező területekből állt. A korábbi dák királyság területén létrejött Dácia provin
cia keleti vonala nem terjedt ki a Kárpátok külső hegykoszorújáig. A keleti limes a 
Tusnádi-szoros alsó részétől, a Hargita nyugati oldalán, a Görgényi-hegység vonalán 
húzódott és folytatódott északon a Szamos mentén. A Csíki-, Gyergyói-medence bár a 
Római Birodalmon kívül maradt, a korábbi dák népessége a Kr.u. 2-3 századokban foko
zatosan eltűnt. A birodalom közvetlen szomszédságában a római védelem nem engedhette 
meg az ellenség közelségét. A szórványosan előkerülő római leletanyag a térség viszony
lagos lakottságára utal, amely kereskedelmi kapcsolatban állt a provinciával.

A Kr.u. 3-4. században a Fekete-tenger északi részére megérkező germán népcsoport 
a Wielbark és Przeworsk kultúrák elterjedési területéről érkezett. Az újonnan érkező ger
mán népcsoport keveredett a térségben élő szarmata-alán lakosággal. A gótok által innen 
indított tengeri hadjáratokban vegyes etnikumú csapatok vettek részt1 2. Ekkor jutnak el 
gót törzsek a Krím-félszigetre.

A gótok Erdélybe való benyomulásának pontos időpontját nem ismerjük. Miután 
megszállták a Fekete-tenger északi részét a Kr.u. 3. században, a dunamenti provinciákat 
folyamatosan támadni kezdték. A történeti források és a régészeti kutatások alapján úgy 
tűnik, hogy Erdélyt, szemben a román alfölddel, a Fekete-tenger partján lévő görög-római 
városokkal és Moesia provinciákkal, elkerülték a főbb támadások.3 Tény, hogy Dacia pro
vincia helyzete ekkor válik kritikussá: nyugati határán szarmaták, szabaddákok, vandálok, 
gepidák, míg keleti határain a gótok, taifalok és kárpok veszélyes szomszédságával kellett 
számolni.

Az Al-Duna római provinciáit a kárpok, gótok közösen és külön is támadták. 
A kárp-gót támadás emlékét őrzi egy, a Duna melletti Ostrov községben, a római Duros- 
toriumból előkerült felírat, amelyből kiderül, hogy a város lakosai a támadók fogságába 
kerültek.4 Történeti forrásokból kisejlik, hogy az egy-két zsákmányszerző hadjáratra 
összeállt barbár szövetségekben belső harc dúlt a dominanciáért. Kr.u. 238-ban a gót tör

[1] Ezúton köszönöm Varga Ágnesnek a tanulmány írásakor nyújtott olvasószerkesztői munkáját.
[2] ITiiopo 1990,42
[3] A Gyulafehérváron előkerült egyik római oltár felirata (CIL III, 1054), amely szerint C. Valerius Scrapo 
Iupiternek megköszöni, hogy megszabadult a kárp fogságból nem jelenthet bizonyítékot arra, hogy a magát 
Apulumot ekkor támadás érte.
[4] CIL III, 12455
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zsek a mai Moldva területén élő szabad dák kárp népcsoporttal közösen támadták a Római 
Birodalmat (ekkor dúlják fel Histria városát is), melyek után az utóbbiak, a gotoknak 
fizetett nagyobb római éves adó miatt elégedetlenkedtek.5

A római birodalom és a barbár népcsoportok közti harc váltakozó szerencsével zaj
lott a Kr.u. 3-4. századok folyamán. Egyes római császárok Germanicus Maximus, 
Sarmaticus Maximus és a Dacicus Maximus címei a római fegyverek sikerét hirdeti6. 
Mindezek ellenére a gotokat és az általuk vezetett törzsszövetséget Róma kénytelen szö
vetségesként elfogadni, s a foedus alapján nekik éves adót fizetni.7 Róma határait ezentúl 
barbárok védik barbárok ellen. I. Constantinus idejétől kezdődően a gótok kisebb- 
nagyobb csapattestei részt vesznek a Birodalom keleti határainál vívott harcokban.8

A fokozódó nyomás következtében a rómaiak kénytelenek 271-ben feladni Dacia pro
vinciát és a limes vonalát a könnyebben védhető Duna által képzett természetes határra 
visszavonni. A Kárpát-medence keleti felében kialakult hatalmi vákuum nem maradt 
sokáig kitöltetlenül. A gótok erőfölénye a Fekete-tenger északi részén való megtelepedés
sel a többi barbár népcsoporttal szemben növekedett a Kr.u. 3 század végére, így a róma
iak kivonulása után ők vehették birtokba a Kárpát-medence keleti felét. A Küküllők, a 
Maros, az Olt völgyeiben a régészeti leletek fényében a vizigótok és szövetségeseik alapí
tanak sűrű településhálózatot.

Történeti forrásokból tudjuk, hogy Erdélyért már a Kr.u. 3. század végén véres csatát 
vívtak a gótok és szövetségeseik, a taifalok közeli rokonai, a Fastida által vezetett gepida
vandál csapatokkal. A két szövetséges csapat Kr.u. 291-ben csapott össze egy ismeretlen 
helyen, egy máig beazonosítatlan Auha nevű folyó közelében, valahol a Kárpát-medence 
északi térségében. A csatát a gót-taifal szövetség nyerte.9 A vandálok északkelet-erdélyi 
szállásterületei stratégiailag fontos helyeken feküdtek, hiszen innen bármikor hátba 
támadhatták a magyar alföld szarmatáit, vagy Erdély új urait, a vizigótokat. A rómaiak 
számára így fontos volt a vandálok szövetségének megnyerése. Ennek a római-barbár kap
csolatnak legbeszédesebb régészeti bizonyítékai a Kr.u. 3. század végére-Kr.u. 4. század 
elejére keltezhető rendkívül gazdag germán fejedelmi sírok.10 11

A Kr.u. 3. század végén megérkező gotokkal Erdély egy Dontól az Erdélyi Középhegy
ségig terjedő nagy birodalom részévé vált, amely régészetileg a Marosszentanna- 
Csernyahov kultúrhorizont elterjedési területével egyezik meg. Nem sokkal később, talán 
Erdély megszállásával egy időben, Kr. u. 300 körül, a gót birodalom két részre oszlik. Ettől 
kezdve a Kárpát-medence keleti része egy évszázadig a vizigótok királyságához tartozik. 
Dácia gót megszállása kezdetben nyugalmat hozott a római birodalom dunai limesére.11

[5] Tullius Menophilus tábornok Maximus és Balbinus császárok küldötteként köti meg a békét (Macrea 
1969,438)
[6] Naissusnál 269-ben, majd a következő évben Aurelianus császár büntetőhadjárata szállásterületek ellen
[7] I. Constantin és a taifalok között 332-ben lezajlott csata bár római győzelmet hozott, tartós békét a ger
mánokkal csak a foedus szerződés alapján fizetett római adóval sikerült megvalósítani (Jordanes Get. 112; 
Euseb V, Const. IV, 5; Amm. Marc. XXVI, 10.), amely 367-ig tartott, amikor Valens császár több sikertelen 
hadjáratot indított ellenük. (Bursche 1996,119)
[8] Pohl 2004,430-431
[9] Jordanes Get. 98; Wolfram 1979, 54-57; Heather 1996, 3-67; B. Tóth 1999, 16; Schmuder 2002,224-225.
[10] A szlovákiai Ostrovany/Osztrópatak (Prohászka 2004)
[11] Bóna 1986, 109-110

194



Régészetileg erre az időszakra jellemző a gótok által legyőzött népcsoportok akultu- 
rálódása és a Marosszentanna-Csernyahov kultúra kiforrása. A Marosszentanna-kultúra 
legrégebbi leletanyaga, ellentétben a Csernyahov-kultúrával a késői C2 fázisra keltezhető, 
amely a Kr.u. 3. század utolsó negyede, azaz 300 körüli. A kultúrhorizontot összhangban 
a történeti forrásokkal és a történetföldrajzi szempontokat is figyelembe véve két cso
portra osztják: a Marosszentanna kultúrát a vizigótoknak, míg a Csernyahov (Cernjachov) 
kultúrát, testvérnemzetüknek, az osztrogótoknak tulajdonítják.12

Számos elmélet létezik a kultúra erdélyi gót letelepülésének kezdetéről.
Azok közül, akik a provincia feladása utáni időpontra teszik Erdély gót megszállását, 

László Gyula, magyar régészt kell megemlítenünk, aki azon a véleményen volt, hogy a 
nyugati gótok (vizigótok) 271 után szállták meg Dáciát és az Al-Dunát13. Hasonlóan gon
dolja Bóna István is.14

A 20. század elején és közepén a kutatók jó része korai időpontra tette Erdély barbár 
megszállását, viszont a történeti forrásokra támaszkodva a feladott Dácia provincia elfog
lalását nem gotokhoz, hanem kárp szövetségeseikhez kötötték. 15

Néhány régész Kr.u. 3. század körűire teszi Erdély gót megszállását és a Marosszen
tanna-kultúra létrejöttét. Volker Bierbrauer német régész a Marosszentanna-kultúra 
legrégebbi leletanyagát, a Csernyahov-kultúrával ellentétben a C2 fázisra keltezi, azaz a 
Kr.u. 3. század utolsó negyedére, esetleg 300 körülire. Véleménye szerint a gótok erdélyi 
letelepedése csak a sziléziai gót szállásterületek stabilizálása után jött létre16. Hasonló 
véleményen van Radu Harhoiu román régész is17.

Különböző történelmi érvek, régészeti kontextusok és leletek alapján többen, az erdé
lyi gót uralom kezdetét egészen későre, Kr.u. 4. század közepére keltezik.18 Gheorghe 
Diaconu szerint amikor a gótok Erdélybe érkeztek, az itt lévő római katonai központok 
és városok már leromboltan, elhagyatottan álltak.19 Egy másik román régész, Ion Ionita, 
a Marosszentanna kultúra erdélyi temetkezési rítusának és a temetők sírmellékleti szo
kásának szembetűnő egységessége alapján a vizigótok itteni lelőhelyeit a Kr. u. 4. század 
második felére keltezi.20 A temetkezéseket vizsgálva, a Marosszentanna-kultúra erdélyi 
temetőit a kultúra későbbi fázisára keltezi Coriolan Opreanu is, megjegyezve, hogy egy 
részük egykorú kell legyen a Kárpátokon kívüli temetőkkel,21 az itt megfigyelhető egyes 
kulturális jegyeket azonosnak, másokat különbözőnek tartva a kultúrhorizont jellegze
tességeihez képest.22

[12] Bierbrauer 1999, 213
[13] László 1970, 20
[14] Bóna 1986, 109
[15] Alföldi 1929-1930, 3, Nestor 1960, Bichir 1973, 184
[16] Bierbrauer 1999
[17] Harhoiu 1999
[18] Scmauder 2002, 227-228: A román kutatás általánosságban elfogadott elméletének, a késői gót erdélyi 
letelepedésnek összefoglalása.
[19] Diaconu 1961,281
[20] Ionita 1966, 240
[21] Opreanu 1995,227-254
[22] Opreanu 2002,174
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A leletek alapján hasonló késői keltezést javasolt Székely Zoltán, aki az előkerült II. 
Constantin érmék alapján a gót uralom kezdetét Erdélyben a Kr.u. 4. század közepére 
tette.23 Kurt Horedt a lemezes fibulák elemzésekor hasonló következtetésre jutott.24

Annak ellenére, hogy a Marosszentanna-Csernyahov kultúra egyik nevét adó teme
tőjét Erdélyben tárták fel, az azóta eltelt évszázad alatt az erdélyi Kr.u. 4. századi temetők 
és települések a korszakkal foglalkozó román régészeti kutatásban mondhatni másodla
gos helyzetbe kerültek a moldvai és a havasalföldi lelőhelyekkel szemben. A régészeti kuta
tás fogyatékossága miatt nehéz meghatározni egy relatív kronológiát, ezáltal megmon
dani, hogy melyek is a kultúra legkorábbi lelőhelyei Erdélyben. Mivel jelenleg a Kár
pát-medencében a Székelyudvarhely határában, a Kadicsfalvi réten 2008-ban feltárt, de 
még közöletlen lelőhely az egyetlen módszeresen kutatott település25, csak a zárt objek
tumnak számító sírok, vagy a jobban kutatott temetők nyújthatnak lehetőséget a kultúra 
legkorábbi emlékeinek meghatározására. Anélkül, hogy részletes magyarázatot adnánk, 
a marosszentannai temető északi és északkeleti részén található csontvázas temetkezése
ket, a sírmellékletet képező tárgyak alapján a Rugonfalva-református papilak udvara 1 és 
2. sírjait, a Mezőakna-Faluvég, Farkasvölgy, Csernáton, Kézdivásárhely, Marosújvár, 
Vermesen feltártakat és a hamvasztásos sírokból a Kisbácson, Kutyfalva és Marosoroszi 
közötti dombon, Maroslaka/Péterlaka-Csortoson, Maroscsapón, Marosgezsén, Med- 
gyes-Homokfürdőn, Sóváradon és Sepsiszentgyörgy-Eprestetőn feltártakat tartjuk a leg
korábbiaknak,.

Az elmúlt években Székelyföldön felfedezett és kutatott régészeti lelőhelyek26 remél
hetőleg nagyban hozzájárulnak a kultúra erdélyi másfél évszázadának relatív kronológi
ájának meghatározásához.

Rövidítések:
Acta Siculica 
Aluta 
ArhMold 
CIL
EphNap
Marisia
SFMA

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve
Arheologia Moldovei, Ia§i
Corpus Inscriptionum Latinarum
Ephemeris Napocensis, Kolozsvár
A Maros Megyei Múzeumok Évkönyve
Studien zu Fundmünzen dér Antiké, Berlin

Történeti források:
Ammianus Marcellinus (330-395): Róma története.

Szepesy Gyula fordítása. Budapest, Európa kiadó, 1993. 
Eusebius (?-371)

[23] Székely 1969
[24] Horedt 1967, 1982
[25] Sófalvi-Nyárádi-Körösfői 2009
[26] Rugonfalva-református papilak udvara (2008), Marosvásárhely-Vár (Körösfői 2009), Csíkszentkirály 
(Körösfői-Darvas 2010), Székelyudvarhely-Alsólok (Körösfői-Sófalvi-Nyárádi 2010)

196



Iordanes: Getica. A gótok eredete és tettei (Kr.u. 6 . sz.)
Fordította a PTE Ókortörténeti Tanszékének hallgatói munkaközössége 
Kiss Magdolna vezetésével. A jegyzeteket és a névmagyarázatokat írta Kiss 
Magdolna. Pécs, 2000., 2002.

Könyvészeti
Alföldi 1929-1930 
B. Tóth 1999

Bichir 1973 
Bierbrauer 1999

Bóna 1986

Bursche 1996 

Harhoiu 1999

Heather 1996 
Ionita 1966

Körösfői 2008 

Körösfői 2009

Körösfői-Darvas 2010

Alföldi A.: A gót mozgalom és Dácia feladása. Budapest 1930 
B. Tóth Á.: „Gothiskandza”-tól a Tisza vidékig. In: A Gepi
dák. Kora középkori germán királyság az Alföldön. Gyulai 
katalógusok 7. Gyula 1999, 11-28.
Bichir, Gh.: Cultura carpicá. Bucure?ti 1973 
Bierbrauer, V.: Die etnische Interpretation dér Sintana de 
Mure?-Cernjachov-Kultur. Gudrun Gomolka-Fuchs 
(szerk.): Die -Sintana de Mure?-Cernjachov-Kultur. Aktén 
des Internationalen Kolloquiums in Caputh vöm 20. bis 24. 
Október 1995. Bonn, 211-238. 1999 
Bóna, I., Dáciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdély
ben (271-896). In: Köpeczy B. (szerk.): Erdély története. I. A 
kezdetektől 1606-ig. Budapest, 107-234.
Bursche, A.: Later román-barbarián contacts in Central 
Europe Numismatic evidence. SFMA 11. Berlin 1996. 
Harhoiu, R.: Das Ende dér Sintana de Mure?-Cernja- 
chov-Kultur und die Phase dér hunnischen Expansion. 
Gudrun Gomolka-Fuchs (szerk.): Die -Sintana de 
Műre?-Cernj achov-Kultur. Aktén des Internationalen Kol
loquiums in Caputh vöm 20. bis 24. Október 1995, Bonn, 
59-69. 1999
Heather, P.: The Goths. Oxford 1996.
Ionita, I.: Contributii cu privire la cultura Santana de Mures 
Cerneahov pe teritoriul Republicii Socialiste Románia. Arh- 
Mold IV p. 189-259. 1966
Körösfői Zs.: A Marosszentanna-Cernjachov kultúra három 
temetkezése a rugonfalvi-református papilak lelőhelyen. 
Acta Siculica II. Sepsiszentgyörgy 189-209. 2008 
Körösfői Zs.: Un complex al culturii Sántana de Műre? -  
Cerneahov in curtea cetátii din Tárgu Műre?. Marisia XXIX 
Marosvásárhely 145-161. 2009
Körösfői Zs-.Darvas L.: Sápáturi arheologice intr-o casá din 
sec. 4. d. Chr la Sáncráieni. Csíki Székely Múzeum Évkönyve 
I Csíkszereda 57-82

Körösfői-Sófalvi-Nyárádi 2010
Körösfői Zs.-Sófalvi A.-Nyárádi Zs.: Töpferöfen in dér Sied- 
lung dér Sintana de Mure?-Kultur in Odorheiu- Secuiesc in 
Siebenbürgen. Szerkesztő: Jan Bemmann, megjelenés alatt

197



László 1970

Macrea 1969 
Nestor 1960 
Opreanu 1995

Opreanu 2002

Pohl 2004 
Prohászka 2004

Prohászka 2008

Пиоро 1990 
Schmauder 2002

Székely 1969 

Wolfram 1979

László Gy.: A népvándorláskor művészete Magyarországon. 
Corvina 1974
Macrea, M.: Viata ín Dacia romaná. Editura Çtiintificâ 1969. 
Nestor, L: Istoria Romíniei. Volumul I 1960 
Opreanu, C.: Creçtinismul §i neamurile germanice in seco- 
lele IV-V ín Transilvania, EphNap V. Cluj 1995, 227-254 
Opreanu, C.: Sfarçitul culturii Sântana de Mureç ín Transil
vania: cultura „Sfántu Gheorghe” sau „orizontul post-cer- 
neahovian”? EphNap XII. Cluj 2002, 171-181 
Pohl, W.: Die Germanen. München 2004.
Prohászka R: Az osztrópatatakai vandál királysír. Esztergom 
2004
Prohászka R: Imperium et barbaricum. Kapcsolatrendszerek 
a Kárpát-medencében a római birodalom és a barbár népek 
között a római császár-és koranépvándorláskorban, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tör
ténelemtudományi Doktori Iskola, Közép- és Koraújkori 
Egyetemes Történeti Doktori Program, Doktori (PhD) disz- 
szertáció tézisei, kézirat 2008 
Пиоро И.С.: Крымская Готия. Киев 1990.
Schmauder, М.: Oberschichtsgräber und Verwahrfunde in 
Südosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert. Zum Verhältnis 
zwischen dem spätantiken Reich und der barbarischen 
Oberschicht aufgrund der archäologischen Quellen I-II. 
Bucureçti 2002.
Székely Zoltán, Materiale ale culturii Sântana de Mureç- 
Cerneahov din sud-estul Transilvaniei. Aluta 17-115. 1969 
Wolfram, H.: Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis 
zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. München 1979.

198



■  MOLNÁR V. JÓZSEF

Házam-hazám

Nemzetünk -  ismert történelmünk során -  soha nem volt annyira védtelen, miképpen 
napjainkban. Soha nem volt annyira kiszolgáltatva az eredendőt, a természeteset, az élő 
Isten világát pusztító sátáni erőknek.

Lelkünk szűkül, szorong, fázik. Szellemiségünk zavart, szórt, szétzilált, testünk beteg, 
egyre betegebb, betegesebb. Néha úgy érezzük -  kimondatlanul bennünk munkál! -  meg
váltás lenne Úr Szent Mihály világvégét jelző trombita szava.

Akik őszinte, tiszta szándékkal nemzetünk fölemelkedését, az egységért fáradoznak, 
ők is szinte mindannyian (szinte mindannyiunk!) a sátáni ravasz elemi sodrásában egy
másnak esnek (egymásnak esünk!) A „csak én” a kicsi, a törpe, beképzeltségükben (bekép
zeltségünkben!), óriássá nő, s azt teszi bennük (bennünk) és általuk (általunk), ami tőle 
telik, ami természetéből következő: gyanakszik, kitaszít, irigykedik, s mindez küszöbe a 
gyehennába zuhintó gyűlölködésnek.

Aki türelemre int -  hiszen tengersok még az elvégzendő, az el sem kezdett dolog, hogy 
az áhított változás, az átváltozás bekövetkezzék -  az már áruló.

A kitalálható és kitalált isten, istenségek világában mindez törvényszerű. S örül a 
sátáni, -  „neki kapóra jön!” -  és szítja fáradhatatlanul a viszályt. A kicsi én mámorában 
alig fedezhető föl, hogy kinek, minek az eszközévé silányul a jó szándékú nemzetet egye
sítő akarat, s a szentséges cselekedet. Ilyen körülmények között joggal hangzik el a kér- 
dés-tisztatekintetű testvéreinktől halljuk, hallhatjuk: „kiben hihetünk?”

E kérdés okán idéződik fel bennem, hogy a XIX. század vége, amikor az első liberális 
kormány a szabadság jelszavával a pusztító szabadságot ülteti nemzetünk nyakára.

A Jóisten -  sokszor megkerülve a „szolgálati út”-  at, az intézményes jóváhagyást- 
személyválogatás nélkül szolgálatra hív el embereket.

(„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” -  János 15,16.) Embe
reket, akik a legmagasztosabb fokon tudják megtartani, tartják meg a rájuk bízott nyáj 
jézusi hitét: a szeretetet, amely minden szabadosság adta kötöttségből fölold.

Ilyen elhívott egyebek között Orosz István, a jászladányi „szentember” Varga Lajos a 
„Verses Szentírás Szerzője, Engi Tüdő Vince a „Szögedi nemzet” pásztora, nagyhatalmú 
gyógyítója; de ilyennek tekinti vallásos népünk a XX. század elején Prohászka Ottokárt, 
a katolikus egyház püspökét is.

A jézusi nyáj fenntartás nélkül hallgatott rájuk, mert Isten jegyét fölismerte, a „hom
lokukon”.

Bálint Sándor írja Orosz István önéletrajzi könyve (Egy magyar szentember. Bp., 
1942., Szolnok, 1991.) bevezetőjében a következőt:
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„A Szeged melletti Tápé szülöttje Miklós István, vagy másképpen Tápai Pista, aki a 
múlt század második felében messze földön ismert volt, korán béresnek kellett állnia. 
Fiatal korában összeférhetetlen, káromkodós, tolvajtermészetéről volt híres.

Egy este éppen tarhonyát főzött, amikor egy öregember jelent meg előtte, aki arra 
kérte, hogy ne káromkodjék többet. Pista durva szitkokkal felelt az öreg kérésére.

Az öregember, aki nem volt más, mint Isten angyala, másnap is megjelent, de most 
arra is kérte, hogy imádkozzék, sőt a szolgálattal is hagyjon fel.

Pista megfogadta a tanácsot, bár még imádkozni sem tudott. Egy elhagyott pincében 
húzta meg magát.

Szent Antal megtanította imádkozni, sőt, egy nagy könyvből írni -  olvasni is. Később 
egy hétig elrejtőzött, azaz önkívületi állapotba esett.

Közben a gonosz is megkísértette, de Istvánon már nem tudott hatalmat venni. Életét 
ezen túl az imádságnak, zarándokságnak, munkának szentelte...

Munka közben mindig derűs volt, szent énekeket énekelt. Szeged -  Alsóvároson belé
pett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Ettől kezdve barátcsuhában járt.

A tápai temető kápolnája mellett húzódott meg.
A jelesebb napokon ő végezte a kápolnában a litániát, az ő vezetésével imádkozták az 

olvasót, olykor tanított is, azaz intelmeket rögtönzött. Jámborságának hamarosan híre 
futamodott, különösen betegek keresték föl nagy számmal. Amikor gyógyulásért imád
kozott, jobb kezét a betegre, balt pedig a maga fejére tette.

Csodálatos gyógyításának emlékezete máig él, az öregek szerint többet tudott száz 
orvosnál. A fiatalabb nemzedékek már táltosként emlegetik.”

Meglátta Isten jegyét nemzetünk Attila, Szent László, Mátyás, Bocskai István, Rákóczi 
Ferenc... és Horthy Miklós homlokán is. Istennel, Istenben egyként követte őt.

Okát ennek az adta, adhatta, hogy a nemzet lelkében, külön-külön minden ember 
lelke-templomában, házában, Boldogasszony fényt óhajtó és megtartó fészkében a közénk 
született, az érettünk emberré lett Isten, a megtalálható Jézus állott. Nem hiába imádkoz
ták fölmenőink országszerte:

„Begyütt Jézus a házamba,
Házam közepén megálla.”

A titkok titka ez. Akinek a lelke hajlékában Jézus az Úr, és épített házában is Ő, az felismeri, 
csak az ismeri föl az elhívott homlokán a fényes jegyet, Jézusét. Annak a lelke hajlékában 
-  mert az Úr fölé emeli minden önös kicsinységnek -  sokan elférnek.

Elfér a másik nemű társ, a gyermek, az öregszülő, a dédi, de ott, benne lehet a sógor, 
a koma, a szomszéd (még ha valami okán haragomat is váltotta ki -  ha bajba kerül, been
gedem). Lelkem boldogasszonyi fészkében helye van a falu a város minden lakójának és 
helye adatik bárki ember fiának bárhol is lakik a Kárpát-hazában vagy túl a hazán.

A két háború között üveges -  és drótos tótok, jámbor tót atyafiak gyalogszerrel járták 
a hazát.

Az utcáról kiáltott be az udvarra, házba a drótos, s ha kapott lyukas edényt, az árok
parton ülve foltozta meg. Tucatnyi gyerek telepedett mellé, hallgatta a furcsán ejtett sza
pora szót, s a történeteket, amelyek hosszú útja során estek meg vele, a foltozóval. Szemé
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vei, tekintetével végigsimogatta a hallgatóságot, hiszen régen látott otthoni családját 
juttatták eszébe a gyerekek. Egyik régi pankaszi estén öreganyám szólt öregapámnak:

-  István hívná be azt a drótost; ahol kilencnek főztem, ju t a tizediknek is.
Jutott neki. Az asztalnál velük vacsorázott. Éjszakára is jutott hely a tótnak a házban 

és öreganyám reggel ennivalóval fölpakolva engedte tovább...
A haza házában akkortájt a lengyel menekültek is befértek, s a francia hadifoglyokat 

sem adta át Horthy Miklós a németeknek...
Jó lenne éreznünk a mában is -  legalább nekünk, akik egyfelé tartunk -  hogy lelkünk 

jézusi hajlékában mindenki elfér, ha haladtában másképp cifrázza a „lépést” miképpen te 
vagy én akkor is.

Valósulhatna ez, s még a másfelé tartóknak is lenne helye bennünk.
Ehhez le kellene szállnunk a kicsinyes önösség magunk eszkábálta látszat trónusáról. 

Hátra kellene tekintenünk és szólnunk kellene csöndes alázattal:
-  Öregapám nyújtsd a kezed és beszélj nekünk a voltról!
S ő nyújtaná. Hiszen itt él közöttünk, bennünk csak mi nem vesszük észre. Az ő kéz

fogása erejétől, melegétől kinyílhatna, kinyílana a szemünk, az „istenlátó”. Görcs nélkül 
valósulhatna, amire külön-külön, és nemcsak mi, az elkötelezettek vágyunk.

Az egység, a nemzeté.
Világra nyílott szemünkkel azt is megláthatnánk, meglátnánk, hogy a haza is ház, 

a Teremtő fényét óhajtó és a kapott fényt megtartó Boldogasszony. Megláthatnánk, hogy a 
Kárpátok karolása, a nyugati- és déli Alpok az ő szerető, szerelmetes ölelése. Az ölelésből 
valósuló fala a haza- házának; és végre valóban láthatnánk, hogy a ház mennyezete a Szent 
Korona, hogy e ház ura a közénk született, az érettünk kereszthalált halt és föltámadott Isten, 
Jézus. Kiszolgáltatottságunk múlhatna el, a nemzetünk életét fenyegető sátáni veszedelem.

Higgyék el az életútját már hazafelé tartó krónikásnak, aki Isten kegyelméből már 
kéznyújtásnyira került az öregapához, hogy ez ilyen egyszerű, mint ahogyan minden más, 
ami Istentől való; és talán ettől olyan roppant nehéz annak, aki hagyta (s talán, maga is 
tett érte), hogy eredendő „okos észessége” áttétesen megcsavartassék.
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■  SAMU ZOLTÁN TAMÁS

A somogyországi Somogyfajszon, 1988. március 6-án csoda történt. A településtől 1500 
méterre az erdőben, Stamlerlmre magánkutató, honfoglaláskori kohásztelep maradványait 
találta meg. A feltárások után, 1996-ban az egykori kohásztelep helyén, emlékhelyet avat
hattunk. Egy év múlva, május 29. és június 1. között négy napon keresztül tudományos 
tanácskozás folyt Somogyfajszon. A konferencia témája a honfoglaló magyarok állama, 
kultúrája és az ősi vastermelés volt. A témakörhöz kapcsolódó tudósok, kutatók, és érdek
lődök egy hosszú hétvégén, hallgathatták egymás előadásait, gondolatait. Ekkor még, mint 
vendéglátó köszönthettem Bakay Kornélt. A z első konferenciát még hét követte, minden év 
májusában. A rendezvények alkalmával az úgynevezett hivatalos álláspont képviselői, vala
mint a „szakadárok” néha parázsló vita keretében, de mégis fehér asztal mellett vitathatták 
meg nézeteiket. A z esték a Pusztakovácsi Kastélyszálló nagytermében, éjszakába nyúló 
beszélgetésekkel teltek. 2000 májusában itt köszönthettük Bakay tanárurat a 60. születés
napja alkalmából. Az említett köszöntés óta eltelt tíz év. A vendéglátóból tanítvány, a ven
dégül látottból tanító, mentor, opponens és „pótapa” lett. A jó tanártól diákja nem csak a 
tudományt sajátíthatja el, hanem többek között megismerheti a hitet, az erkölcsöt, a tartást, 
és a precizitást is. Bakay tanítványnak lenni ma, kihívás és egyben megtiszteltetés is. Kihívás 
a szó szoros értelmében, mert a követelményt hetven év tapasztalat határozza meg. Meg
tiszteltetés, mert a „László Gyula iskola” stafétabotját Bakay Kornéltól veheti át a tanítvány. 
A hasonló élet- és világszemlélet egy alap, amelyre építeni lehet. Minél több az egyezés, az 
alap annál erősebb. Egy ilyen gondolati egyezést, ha úgy tetszik véleményazonosságot, sze
retnék kihangsúlyozni, melyet szakdolgozatom bevezetőjében fejtettem ki. A történelemtu
domány a tárgyi forrásokat, ezen belül a régészeti emlékeket kiemelten kezeli. A mai modern 
régészetben, még mindig a temetkezések árulják el a legtöbbet a múlt vallatói számára.

Tanár úr, nem Önnek ajánlom, hanem kérem, ajánljuk együtt a következő sorokat, 
gondolatokat. Ön mögött, több mint négy évtized munkássága áll. Hangsúlyozzuk együtt 
továbbra is, hogy a temetkezések nem csak kibontott csontok és mellékletek. Kegyhelyek, 
melyekhez minden régésznek a legnagyobb tisztelettel kell közelítenie!
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Halottkultusz, m int a temetkezési formák 
meghatározója, az őskortól napjainkig -  

gondolatok az elmúlásról

Mentor, Opponens: Prof. Dr. Bakay Kornél 
tanszékvezető tanár

„...KÜLÖNÖS BEVEZETÉS -  GONDOLATOK AZ ELMÚLÁSRÓL

Minden ember életében meghatározó pillant az első találkozás az elmúlással. A szembe
sülés, a földi lét korlátáival legtöbb esetben már gyermekkorban megtörténik. A termé
szetben bekövetkező ciklikus változások; a tavasz, a nyár, az ősz a tél körfogása nem hagy 
bennünk semmilyen nyomot, hisz gyermekkorunk óta ebben a folytonosságban élünk. 
Ilyen, folyamatos rövid és hosszú távú ciklusokban, egymást követő, megismétlődő peri
ódusokban éljük életünket. Ha végiggondoljuk, az évszakok körfogása sem áll másból, 
mint folyamatos születésből és elmúlásból. Amint azonban ezt már említettük ez a válto
zás, mivel átlátjuk az összes fázist, teljesen természetes számunkra. Nem, vagy kevésbé 
értjük azonban az emberi élet elmúlását mivel, nem, illetve rosszul vagy félremagyarázva 
ismerjük az élet előtti és a halál utáni létet. Hogyan is tudhatnánk ezekről, hiszen sem 
visszaemlékezni, sem visszatérni -  úgy tudjuk -  senki nem képes. Nincs kapcsolatunk se 
a születés előtti, se a halál utáni élettel. Már most meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kije
lentések a jelenkori, indoeurópai kultúrával megfertőzött társadalmakra jellemzőek.

Visszatérve az első mondatokhoz: gyermekkorban történik meg az első találkozás az 
elmúlással. A kedvenc háziállat, egy cica, kutya, vagy más házi kedvenc elvesztése veti fel 
a kérdést, hogyan is működik az élet. Talán két kérdést a legnehezebb megválaszolni egy 
szülőnek: hogyan születik a kisbaba és mi történik, amikor elhagyja az életet valami, vagy 
valaki. Mivel most mi utóbbival foglalkozunk, további gondolatmenetünk is ezen a szálon 
folytatódik. Az a gyermek, aki látja maga körül mind a születést, mind az elmúlást, egész 
más módon viszonyul az élet természetes körforgásához. Egy vidéken felnövő csemete 
kiskorától kezdve látja maga körül az élet kezdetét és végét. Nem furcsa számára egy-egy 
háziállat vagy kedvenc világrajövetele és távozása.

Felvetődik a kérdés, hogy ez még a meg nem értés, vagy valami ősi tisztaságból fakadó 
tudás, mely elfogadtatja vele az élet körforgását? A természet közelében felnőtt gyermek 
egész másképp viszonyul az elmúláshoz, mint egy városban növekedett. A közvetlen kör
nyezetben, folyamatosan megtapasztalt halál, az elmúlás könnyebb elfogadását vonja 
maga után. Most nem tárgyaljuk azt a kérdéskört, hogy a napjainkban zajló globalizáci
óban szerepet játszó médiavilágból ömlesztett „gyilkos halál” milyen hatással van a gyer
mekvilágra és a felnőtt társadalomra. Azt azonban mindenképp meg kell említenünk, 
hogy az emberi élet értékét jelentősen képes csökkenteni.

Természetes, hogy egy bizonyos kor és értelmi szint elérése után az „elengedés” már fáj
dalmas. A ragaszkodás kialakulása, az elvesztéstől való félelem fájdalmat szül. Ha átgondoljuk,
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mit is vesztünk el, mihez is ragaszkodunk, rá kell döbbennünk olyan dolgokhoz, amihez 
semmi közünk. Nehéz bevallanunk de birtokolni akarunk. Nem akarunk elengedni semmit, 
amit szeretünk, amit megszoktunk, mert azt hisszük, hogy a miénk. Valójában azonban tudo
másul kell vennünk, hogy NINCS TULAJDONUNK! A szeretet, a ragaszkodás, a birtoklás 
más minőségű fogalmak. Sajnos, még ha tudattalanul is, de összevonjuk őket. Azt hisszük, ha 
ragaszkodunk valamihez, akkor szeretjük igazán. Ha azonban ragaszkodunk, akkor már bir
tokolni is akarunk. így redukálódik a szeretet birtoklássá. Amit pedig birtoklunk, azt nem 
akarjuk odaadni és elengedni. Ha a szeretet mögött nem áll a ragaszkodás és birtoklás, az a 
tiszta szeretet. Ha ez él bennünk valakinek vagy valaminek az elvesztésekor, akkor nincs belső 
fájdalom. Ezt elérni hatalmas feladat, napjainkban szinte lehetetlen. Nem volt ez múltban sem 
könnyű, egyszerűbb volt olyan világszemléletet kialakítani, ami elősegíti ezt a tevékenységet. 
Támogatásul maga mellé vette az ember a varázslást, a hitvilágot, a vallást, az egyházat. Ezek 
szerepének mélysége az egyén életében kultúrafüggő. Hitelességük és működőképességük 
megkérdőjelezhető. Az ok egyszerű: nem más, mint az, hogy az emberi ráhatás nagyon erős. 
Mivel témánk a halottkultusz és az ahhoz kapcsolódó kultúrkör, így ezt a területet vizsgálva, 
az előzőkre vonatkoztatva, a következőket állapíthatjuk meg.

Azokon a területeken, ahol az emberi tényező befolyása kisebb volt, jobban megma
radtak az ősi hagyományok (lásd természeti népek), ott a halottkultusz azon a szinten 
maradt meg, vagy esetleg olyan szintre fejlődött, hogy elfogadhatóbbá, vagy teljes mér
tékben elfogadhatóvá tette az elmúlást.

Természetesen jómagam is végigjártam az elmúlás megismerésének útját. Mivel vidé
ken, természet közelben nőttem fel, környezetemben az élet körforgása, és annak elfogadása 
nem jelentett problémát. Ez rávetült az emberi elmúláshoz való viszonyomra is. Ez nem 
ridegséget vagy szívtelenséget, esetleg a szeretet hiányát jelenti, hanem egyszerűen csak a 
természet rendjének elfogadását. Gyermekként rendszeresen ministráltam temetési szer
tartásokon. A szertartások alatt elgondolkodva már gyermekként is érthetővé vált, hogy az 
embernél is megvan az élet rendje. Még tizenévesen végigministráltam nagyszülőm gyász
miséjét és a temetést is. A szertartás után a rokonok kicsit meglepődve fogadták ezt. Furcsa 
volt, hogy miért pont én segédkeztem, és egyáltalán miért segédkeztem, hiszen a gyászolók 
között lenne a helyem, együtt kellene velük sírnom. A megrökönyödés másik oka, hogy én 
ezt milyen fegyelmezetten, egy könnycsepp nélkül tettem. Már kezdtem megijedni, és azt 
gondolni, ezek a kedves rokonok azt hiszik: nem szerettem a nagyanyámat. Mikor viszont 
ránéztem a szüléimre, láttam, hogy ők értenek mindent, és büszkék. Mi bizonyította volna 
jobban szeretetemet, mint hogy fájdalom és ragaszkodás nélkül engedem nagyanyámat 
útjára, ráadásul úgy, hogy ennek az útnak első lépéseiben segíthetem őt.

Később megismerkedve a különböző kultúrák és vallások hitvilágával és az ezekhez 
tartozó halottkultuszokkal, egyre elfogadhatóbbá vált az elmúlás. Persze a mai napig van
nak gyomorszorító pillanatok bizonyos esetekben, de aztán a tudat legyőzi az értelmet
lennek hit halál gondolatát.

Mikor az érdeklődési köröm a régészet felé irányult, természetesnek vettem azt az 
alaptételt, hogy a temetkezés, és a temetkezési kultúra nagyon sok mindent elárul az akkor 
élt emberekről, hétköznapjaikról, hitvilágukról. Az ehhez kapcsolódó szakirodalom szinte 
már túlnő a teljesség tárházán. Elméletek, elemzések, megállapítások, hipotézisek sora 
született meg egy-egy sír feltárása után.
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Találkozhatunk a végtelenül leegyszerűsített gondolatmenettől egészen a magasan 
szárnyaló fantáziával, a mindent-mindenbe belemagyarázó tételekig.

Sírbontást, legelőször régészeti gyakorlaton, az új M7-es nyomvonalán végzett lelet
mentő ásatáson, Fonyód-Feketebézseny szakaszon végeztem. Rögtön a mélyvízként, egy 
tömegsír bontását kaptam feladatnak. Egy közel 1,5m átmérőjű és 2 m mély gödörben buk
kantunk emberi csontokra. A bontást folytatva derült ki, hogy egy tömegsírt találtunk. Az 
objektumban 6 ember elkülöníthető maradványait találtuk meg. Azért használtam az „elkü
löníthető” szót, mert a gödörbe csak torzók kerültek. A 6 végeredményre a csontok elhe
lyezkedéséből következtethettünk, mivel a sírban 2 koponya, 3 gerincsor, 2 medencecsont 
és 6 pár lábszárcsontot találtunk. A munka rendkívüli aprólékosságot és figyelmet igényelt, 
valamint nehéz körülmények között, lassú tempóban folyt, volt idő elgondolkodni a munka 
„tárgyán”. Kik lehettek ők, mivel foglalkoztak, hogy teltek a hétköznapjaik, volt e családjuk, 
mi okozta kegyetlen haláluk, miért végezték ilyen szörnyű módon? Tovább haladva a terü
leten egyre több sírra bukkantunk. A legtöbb esetben megcsonkítottak voltak a testek. Szinte 
ritkaságszámba ment, ha ép csontvázat találtunk. Hiányzó kezek, lábak, esetenként fejek. 
Az egyik tetemnél megtaláltuk a gerincbe fúródott, ólom puskagolyót. Tekinthettem az 
egykori fiatalemberre, mint régészeti leletre; de jobban átgondolva, hogy a szerencsétlen 
haslövést kapott, amivel még napokig elélhetett - persze gerincet ért lövedék miatt bénulva, 
ráadásul még a lába is hiányzott -  már egy valamikori emberként kezeltem.

Egy másik esetben egy család tagjai feküdtek egymás mellé temetve. Bal oldalon a férfi, 
jobb oldalon a nő, közöttük két gyermek, kb. 3-5 évesek. A temetkezések nagyjából egy- 
korúak voltak. A csontvázak állapotából és néhány kerámiatöredékből az ásató régészek 
mindenképp a középkort, ezen belül a török kort határozták meg. Semmilyen mellékletet 
nem találtunk, még koporsószeget sem. A körülményeket figyelembe véve következtettek 
arra, hogy valószínűleg a fonyódi vár ostromakor a harcokban meghalt török katonák sírjai. 
Sajnos még hivatalosan nincs közzétéve a terület régészeti feltárásnak dokumentálása.

Vegyük sorra a kézzel fogható tényeket! Adva van több tucat sír, szinte melléklet nél
küli az összes (kivétel: puskagolyó, kerámiatöredék; két nyolcszög fejű, borostyánból 
készült török gyűrű), a testek többsége csonkolt, semmilyen a temetőhöz korban és idő
ben köthető más objektum nem került elő. írásos források említik a Fonyód körüli 
magyar-török harcokat, de többféle módosulatban. A csontvázak, és a néhány melléklet 
alátámasztja a török kort. Tudjuk, hogy ebben az időszakban a templomok köré temet
keztek, általában mellen összekulcsolt kézzel. A felsorolt tények alapján egy „elmélet” fog 
születni, ebből következtetéseket fognak levonni. Ez be fog kerülni tanulmányokba, 
monográfiákba. Történelem fog születni.

Folytatva, de lezárva az előbbi gondolatsort, a közelmúltban jártam a terület felett. Felett, 
mert az egykori temető helyén ma autópálya kanyarog. Elgondolkodva ez mélyebben érin
tett, mint a sírok feltárása, „zaklatása”. Ismerve a jelenlegi folyamatot, a csontok papírdobo
zokba kerülnek, azok valahol egy raktárba (Magyarországon jelenleg nincs olyan hely, ahol 
országos szinten tárolnák a régészet által feltárt csontmaradványokat). Egyszer talán, sze
rencsés esetben, vizsgálat alá kerülnek. Rosszabb esetben valahol kiszórva végzik (Sajnos 
már volt rá példa, a hivatkozást nélkülözöm, helyszínt és személyeket nem említek. Az ille
tékesek tudnak róla, számoljanak el ők a lelkiismeretükkel!). Kérdés merült fel bennem: 
Muszáj volt az összes sír összes csontját felszednünk? Nem lett volna elég feltárni, doku-
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mentáim és a vizsgálatokhoz szükséges mintamennyiséget begyűjteni? Összecsap a tudo
mányosság és a lelkiismeret. Tudom, hogy rengeteg következtetést „lehetne” levonni a 
leletekből, de mindezek ellenére, muszáj ilyen esetekben is futószalagszerűen felszedni a 
temetőket, csak azért, hogy a maradványok valahol dobozokba porosodjanak?

Az említett esetben láthattuk, hogy kevés anyagból is milyen könnyű elméletet gyár
tani. De ez csak egy elmélet volt, ezt még cifrázhatnánk jó pár - megalapozottságát tekintve 
egyáltalán nem gyengébb - teóriává. Ezt figyelembe véve gondoljuk át, ahol a sírokban, 
nagyszámú melléklet, hatalmas sírépítmények, komoly kulturális háttér áll a történé
szeink rendelkezésére; ott mennyivel szélesebb körben használhatják fantáziájukat a 
történetírók. Teszik is szívesen, hiszen ha csak az egyiptomi fáraók temetkezésével fog
lalkozó szakirodalmat tekintjük át, láthatjuk, szinte kötelező hozzányúlni a témához 
annak, aki a világtörténet kutatásban számítani akar.

Ha magyar vonatkozásoknál szeretnénk maradni, nem kell másra gondolnunk, mint a 
honfoglalás kori sírjainkra. Nem kis fejtörést okoztak őseink a viseletűkkel, öwereteikkel, 
övcsatjaikkal, sírba helyezett tegezükkel, nyílvesszőikkel, a sírba tett lócsontokkal. Ahány 
történész, annyi elmélet. Ha még életükben tudhatták volna, hogy milyen következtetéseket 
vonnak le maradványaikból, bizony lehet, hogy sokszor derűre fakadtak volna, és nem is 
megalapozatlanul. De hát a történetírás ilyen. Abból dolgozik, ami van. Ami hiányzik, azt 
kitölti az alkotó fantáziája. Az azonban nem mindegy, hogy egységre jutó információhoz 
mennyi fantázia társul. A sírok valóban nagyon sok mindent elárulnak, nagyon sok követ
keztetést lehet belőlük levonni, de csak akkor, ha következetesség és a képzelőerő a meg
felelő arányban marad, valamint a következetesség komoly tudást bír maga mögött.

Egy temetkezés vizsgálatánál legfontosabb kérdés a miért. Miért ott van a sír, ahol 
van; miért olyan kialakítású, amilyen? Miért azok a mellékletek kerülnek bele, amik bele
kerültek? Sorolhatnám még a kérdések tucatját, de csak a legfontosabbakat emeltem ki. 
Mégpedig nem másért, mert ezekre a kérdésekre adott válaszokból születik történelem.

Hogy is vizsgálnak egy sírt (nem a konkrét felderítésre, feltárásra gondolok)? Feltárás 
után illő belehelyezni a történeti kronológiába. Hellyel és idővel nincs is nagy probléma, 
ehhez ma már korszerű technológiák állnak rendelkezésre. A gond a miértekkel és a fent 
felsorolt kérdésekkel van. Ezt megoldandó célszerű az adott helyre és időre vonatkozó 
írott forrást találni, már ha létezik. Ez főleg az a komoly írásbeliség előtti időkre vonat
koztatva nem egyszerű, azután sem sokkal könnyebb a feladat, hiszen sok esetben a 
történetírók fantáziája sem volt végtelen.

Folytatva: elindul a párhuzamok keresése térben és időben. A vizsgálódó megpróbál 
minél több kérdésre választ találni, ha ez nem megy, megadja ő maga.

Eddigi tapasztalataim alapján - több szakirodalmat áttekintve -, egyvalamit nem szíve
sen vesznek figyelembe a kutatók a sírok elemzése során; ez nem más, mint a halottkultusz. 
Nem csoda, hisz rendkívül kényes terület. A gond a következő: A temetkezésből következ
tessünk a halottkultuszra, vagy a halottkultusz alapján elemezzük a temetkezést? A legide
álisabb az volna, ha minden kor minden emberének ismernénk a halállal kapcsolatos hit
világát. Persze ez merő idea. Vannak viszont kapaszkodóink, melyeken bátran elindulhatunk.

A halottkultusszal kapcsolatos probléma megoldásra talán legjobb módszer a vissza
csatolás. Vannak régészeti emlékeink, melyeket, ha tárgyilagosan és helyesen elemzünk, 
nagyon sok információt nyújtanak. Vannak írott források, melyeket, ha szintén helyesen
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fordítunk és értelmezünk, akkor nagyot léphetünk előre. Valamint találunk még olyan ter
mészeti népeket, melyek nagyon sok mindent megőriztek ősi kultúrájukból. Nem utolsó 
sorban, rendelkezünk még olyan hagyományokkal melyeket, ha letisztítunk és újra felfede
zünk, komoly adalékkal szolgálnak. Ha ezeket összegezzük, komoly kiindulópont van a 
kezünkben, mellyel már bátran közelíthetünk a sírok felé. Ekkor már a temetkezések is árul
kodnak. Kiegészítik az információ halmazt, kijavíthatják a hibás teóriákat. A kiegészítések 
segítik pontosítani az alapinformációkat, melyekkel később még hatékonyabban elemezhet
jük a temetkezéseket. Ez egy „öngerjesztő folyamat”, oda-vissza működik, és minél tovább 
működik, annál pontosabb a végeredmény. A folyamat már elindult, sok kutató munkájával 
elősegíti a működést. A visszacsatolások megtörténnek, hála néhány kiváló szakembernek.

Ha összegezni szeretnék, mindenképp arra a következtetésre jutok, hogy a temetkezéseket 
csak a halottkultuszok segítségével lehet pontosan értelmezni. A halottkultusz kutatása nem 
egyszerű feladat, a már említett okok miatt. A két terület csak egymás segítségével vizsgálható 
és kutatható. Aki nem ismeri a halottkultuszokat, óvatosan bánjon a sírok feltárásából kapott 
információk elemzésével, aki nem ismeri sírok elemzésének pontos módszerét, ne próbáljon 
meg a halottkultuszra vonatkozó tételt felállítani. Mivel az ismeretek bővítése és pontosítása 
a célunk, helytállóbb a fenti mondatot a következők szerint átfogalmaznunk: aki a sírokat 
akarja vallatóra fogni, ismerje meg a halottkultuszokat is; aki pedig a halottkultuszt választja, 
mint kutatási területet, ismerkedjen meg a sírok pontos elemzésével.

Négy év felsőoktatási intézményben történő tanulás után a diplomamunka elkészítése az 
a pont, mellyel a hallgató számot ad tudásáról. A megfelelő téma- és címválasztás alapját képezi 
mindennek. A dolgozat megírását megelőző kutatómunka során derül ki, mi is az az anyag, 
amiből az alkotó értekezését megalkotja. Egy olyan téma és cím mely nagy területet ölel át, 
már az anyaggyűjtés során meglepetésekkel szolgálhat a diplomadolgozat írójának.

Az eredeti, választott címem és témám; A temetkezésekben található tárgyi emlékek meta
morfózisa az őskortól a középkorig. A téma kifejtése az összes kultúrára vonatkozólag történt 
volna. Mit is jelent ez a cím valójában? Néhány szóval összefoglalva: a sírokban talált tárgyak 
jelentéstartalmának megváltozása a sírba helyezés után a mindennapi használathoz képest.

Ezeknek a tárgyaknak a jelképes mennyiségi és minőségi változása az idő elteltével 
ahhoz képest, amikor az első alkalmakkal a halott mellé helyezték. Mindezek az őskortól a 
középkorig, valamint az egész Földre vonatkoztatva. Ahhoz, hogy a konkrét téma kifejté
séhez elérjek, komolyan meg kell alapoznom a munkát, mind gondolatban, mind írásban.

Ha magyarázni szeretném egy sírba helyezett tárgy jelentéstartalmának változását, először 
meg kell tudnom magyarázni, hogy miért került a halott mellé. Ez csak akkor lehetséges, ha 
ismerem és bemutatom az adott kultúra vallását, hitvilágát, a túlvilági életről alkotott elképzelé
sét, valamint elsősorban a halottkultuszát. Mivel a meghatározott időintervallum őskortól nap
jainkig, nem hagyható ki az előzőleg említett fogalmak kialakulása sem. Mindezek bolygónk 
meghatározó kultúráinak mindegyikére vonatkoztatva. Be kellett látnom, bármilyen szép is a 
téma, ez nem egy szakdolgozat kereteibe sűríthető össze. Ha igazán ki szeretném bontani a kér
dést, akkor egy több kötetes művet kell megalkotnom. Ebből az okból kifolyólag döntöttem úgy, 
hogy megpróbálom a halottkultusz kialakulását, elterjedését és különböző változatait bemutatni. 
Döntésemben közrejátszott az is, hogy az említett kérdés képezi alapját a temetkezési módoza
toknak. Valamint - ahogy fentebb említettem -, fel kívánom hívni a figyelmet a halottkultuszok 
ismeretének fontosságára, ahhoz, hogy a temetkezési leleteket pontosabban tudjuk értékelni....”
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■  SÉD GÁBOR

Szakvélemény Fadrusz János Mátyás 
emlékművének állapotáról és előzetes 

elképzelések a restaurálásról

NÉHÁNY SZÓ FADRUSZ JÁNOSRÓL 
ÉS A SZOBORRÓL

A Mátyás király emlékmű Fadrusz János leghíresebb alkotása, pályájának csúcspontja és 
megkoronázása. Az emlékmű ma is uralja Kolozsvár főterét, ahol a magyar többségét 
elveszített város egyik jelképévé vált.

ELŐZMÉNYEK

Kolozsvár városának régóta dédelgetett terve volt, hogy nagy szülöttének, Mátyás király
nak maradandó emléket állítson. Az emlékmű elkészítése érdekében a városl882. 
májusában szoborbizottságot alakított és a nagy terv mögé rövidesen az ország egész 
közvéleménye felsorakozott. A terv a főtér reprezentatív igényű átalakításával párhu
zamosan született meg, a szobor helye maga is a Szent Mihály-templom körüli elárusító 
bódék elbontásával szabadult föl. Kolozsvár város tanácsa 5000 forintot szavazott meg 
a szoboralap javára, a maradék összeget pedig közadakozásból szándékozott előterem
teni. Az országos gyűjtés eredményeképpen 1892. júliusára a szoboralap tőkéje már 
meghaladta a 120.000 koronát, amely lehetővé tette a pályázat kiírását. A sok pályázó 
közül végül hármat, Fadrusz János, Bezerédi Gyula és Róna József munkáit találták a 
legjobbnak az első díjat pedig -  a kivitelezési megbízással együtt -  Fadrusz Jánosnak 
ítélték. A megkötött szerződés szerint a szobor költségeit 200.000 koronában határozták 
meg. A művész azonban figyelembe véve a szobor elhelyezését arányszámításai alapján 
kevésnek találta a másfélszeres életnagyságú szobrokat és a kétszeres életnagyságra tett 
javaslatot. Az új javaslat a költségeket még 60.000 koronával emelte meg. Bár a város 
szerette volna az emlékművet a millenniumi ünnepségekre elkészíttetni, Fadrusz ekkor 
még a pozsonyi Mária Terézia emlékművön dolgozott ésl896-ban még csak az alap
követ tudták elhelyezni.
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A MŰ LEÍRÁSA

A szoborcsoport már első látásra is háromszög ala
kot alkot. Feltűnik nagy tömege, monumentális 
hatása, mely szemből érződik leginkább. Olyannyira 
így van ez, hogy oldalról, vagy hátulról szemlélve 
teljesen más képet mutat. Az oldalnézetben a mellék
alakok szinte eltűnnek a lovasszobor mellett. A szo
borcsoport olyannyira a háttérhez van megkompo
nálva, hogy a Szent Mihály-templomra szinte 
rátámaszkodik és ezért hátsó nézete jellegtelen. 
A háromszög alakzat csúcspontján a király babér
koszorús feje áll. A művész abban a pillanatban ábrá
zolja a nagy királyt, amikor egy vár bástyájáról végig
tekint győztes seregén. Páncélos alakja büszkén üli 
meg a lovat, mely délcegen szegi le fejét, Mátyás 

arcán erő és büszkeség sugárzik. Kardját maga előtt keresztben fektetve tartja, mint aki 
most jött meg a dicsőséges csatából. Nem ül, hanem szinte áll a kengyelben, a ló kantár
szárát szabadon engedve.

Magyar Balázs és Kinizsi Pál az emlékmű mellékalakjai
Az emlékmű mellékalakjai a fekete sereg vezérei, balról 
Magyar Balázs és Kinizsi Pál jobbról Báthory István / 
erdélyi vajda/ és Szapolyai István. A mellékalakok meg
döntött zászlórúdjai mintegy a háromszög szárait képezik 
és összekapcsolják őket a főalakkal, de egyúttal ki is eme
lik azt. A mű mellékalakjaiban az uralkodó előtti hódolat 
és győzelmi pátosz ölt testet, melyet Kinizsi Pálnak a tér 
közönsége felé kiáltó, zászlót tartó alakja fejez ki legjob
ban. Mellette Magyar Balázs szétvetett lábakkal áll fel
nézve a királyra. Szapolyai János karját széttárva szemléli 
a győzelmi zászlókat, míg Báthory István jobb kezében 
felemeli, baljában meghajtja a zászlót. A királyon és 
három mellékalakon is vértek hangsúlyozzák ki, hogy a 
győztes csata most ért véget, csak Szapolyai visel harci öltözék helyett vállra vetett köpenyt. 
Az emlékmű talapzatát stilizált várfok adja, melyre a magyar címert vésték, felette pedig 
a Mátyás király felirat állt. A talapzatot Pákey Lajos, a város főépítésze tervezte.

A  kolozsvári M átyás-em lékm ű

AZ EMLÉKMŰ FELAVATÁSA

Az emlékmű felállítását megelőzte, hogy annak gipszmintáját az 1900-as párizsi világki
állításon bemutatták, ahol a bírálóbizottság több száz szobor közül Grand Prix díjjal, a 
kiállítás aranyérmével jutalmazta.
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A Mátyás emlékművet nagy ünnepségek közepette 1902 októberében avatták fel Kolozs
vár főterén. Az ünnepségeken az uralkodóházat képviselő József főherceg mellett a hazai 
politikai, tudományos és művészeti élet jeles képviselői is részt vettek. Ekkor avatták fel az 
egyetem központi épületét, a Néprajzi Múzeumot és az Igazságügyi palotát is. A város az 
alkalomra több száz oldalas díszes Mátyás-albumot adott ki, a színházban Mátyás emlékére 
ünnepi műsort adtak, melyet díszvacsora követett. Fadruszt elismerésekkel halmozták el, 
József főherceg vaskorona renddel tüntette ki, a várostól díszpolgári címet, az egyetemtől 
doktori címet kapott.

A műalkotást 2009.09.09-én a Concefa cég munkatársainak társaságában Dr. Horváth 
Zoltán geológussal, a kőkonzerválás-restaurálás avatott szakemberével volt alkalmunk 
megnézni immár beállványozva.

Amennyire a néhány órás szemlélődés -  műszerek és eszközök nélkül - lehetővé tette 
igyekeztünk minél több felületi deformációt, repedést és hiányt, fizikai és kémiai elválto
zást megfigyelni. Emellett a Concefa birtokába lévő korábban készült szakanyagokhoz és 
egyéb információkhoz is hozzájuthattunk, amennyiben a román nyelvről a lényeget lefor
dították a kollégák.

Az Erdélyi hírek 2009. szeptember 5-i számában a Rostás Szabolcs által jegyzett inter
júban Szabó Bálint építőmérnök, az Utilitas Kft. igazgatója, egyetemi tanártól magyar 
nyelven is összefoglaló képet kaphattunk a jelenleg kialakult patthelyzetről, aminek okán 
az egy éve beállványozott szoborcsoporttal a vizsgálódásokon kívül nem történt előre
lépés. Ez utóbbiakat a Kolozsi Tibor szobrászművész vezette Part of Art Alapítvány ren
delte meg az S.C.Mobilmet S.R.L. tudományos központtól, amely Ariana Morar labor
vezető irányításával készült, Dr.Gheorghe Morár igazgató ellenjegyzésével. Mindezeket 
figyelembe véve készítették el Szabó Bálinttal közösen az alkotás restaurátori tervét.

Hajói értelmeztem a fentieket, a számomra, mint fémrestaurátornak fontos kvalitatív 
és kvantitatív analízis ( Buletin de analiza ) négy mintát vizsgált meg -  a bronz vörösréz 
alapját ötvöző ónra (Sn),ólomra (Pb) és cinkre (Zn).

Ez egy egyalakos, 6/4-es szobor esetében sem mondható reprezentatívnak, egy sok
alakos emlékműnél pedig még kevésbé. Ami viszont megnyugtató, hogy a minták értékei 
közeliek, tehát egységesnek mondható az ötvözet (hogy a 4.sz próbában, hogy nem volt 
az ón kimutatható, az furcsa).

Jó lett volna legalább a lovas szobor endoszkópos vizsgálatát elvégezni, hogy a kora
beli műtermi felvételeken látható belső váz milyen állapotban van.

KÜLTÉRI BRONZ SZOBROKRÓL ÁLTALÁBAN

Amikor kültéri fémszobrokról és épületplasztikákról beszélünk elsősorban a bronz anyaga 
jut eszünkbe, amely az ókortól napjainkig e művészeti ág egyik legnemesebb anyagának 
számít. Természetesen, mint réz-ötvözet ez az anyag számtalan variációban került fel- 
használásra az idők folyamán.

Korrózió
Régebben, amikor a környezetszennyezést többnyire a fűtésből származó szén-dioxid 
jelentette a bázikus réz-karbonátok (grünspan) uralták a bronzok és más réz-alapú tár
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gyak felületét. Ezek amennyiben las
san, hosszú évek, évtizedek alatt jöt
tek létre, un. nemes-patinát, szinte 
féldrágakő filmet képeztek a felüle
ten. Legismertebb módosulatuk az 
azurit (Cu3(C 03)2(0H ), és a mala
chit (Cu2C 0 3(0 H )2 ásványokhoz 
hasonlatos.

A mai környezetszennyezés már 
nem csak a nagyvárosokban, hanem 
a légáramlatoknak „köszönhetően” 
az iparosodástól, urbanizációtól 
mentes természetben is hasonló kor- 
rozív hatást fejt ki.

A városokban a bronzalkotásokon az alábbi vegyületek mutathatóak ki leggyakrabban:

Teljes név Vegyiképlet
Antlerite Cu3SQ4(OH)4

Brochantite Cu4S04(0H)6
Chalcantite CuS04*5FL0
Cuprite Cu,0
Hematite
Goethite FeO(OH)
Siderite FeCO,
Anglesite PbS04

Gipsum CaSO.*2H O
Bassanite Ca(S04)*H,0

A táblázatban első három helyen szereplő vegyület eredményezi a köztéri szobrok 
zöldes megjelenését, amelyek már a kén-dioxidból kialakuló (kén-) savas esők sói, nem 
nevezhetők nemes patinának. Ezek részben megtarthatók, konzerválhatok a felületen, de 
a felületvédelemre komoly figyelmet kell fordítani, hiszen az agresszív hatásokra tovább 
oldódnak, illetve épülnek a fémanyag rovására. A korróziós réteg többi alkotóeleme a 
felület további romlását is segíti, illetve a levegőből lecsapódó korommal kiegészülve 
elcsúfítja azt.

A felsoroltakon kívül még számos ásványi módosulat megtalálható; amelyek az ötvö
zök függvényében, valamint a felületre került szennyezők, illetve ezek kölcsönhatása révén 
változnak.

Az ismertetett -  a tárgyon, annak anyagával kölcsönhatásban -  lejátszódó folyamatok 
a felületet oldva, lyukkorróziót, majd átlyukadást eredményezhetnek, kívül pedig a nagy 
felületnövekedést okozó folyamatok nyomán a szél közvetítésével építőipari hordalék 
tapad meg a felületen. A főleg mészkőpor anyagú szennyezők a kénsavas esők hatására
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kalcium-szulfáttá alakulnak át. Ezeknek a gipsz-kristályoknak a kialakulása nagy felület
növekedéssel jár, ami feszíti a repedéseket, hajlatokat.

Restaurálás
A tisztítás során többféle eljárás, megoldás alkalmazható.

• A felületet borító korróziós rétegek teljes eltávolítása akkor javasolható:
• Ha agresszív komponensek nagy felületen jelentkeznek (pl. kloridos „kivirágzás”),
• A felület esztétikai egysége helyrehozhatatlanul megbomlott (ezt okozhatja
• a korrózió minősége ),
• Nagyobb szobrászati, öntészeti ill. hegesztési beavatkozás, amely után a felület 

kialakítását újra kell kezdeni (a sérülések, lyukak, roncsolódások, a belső mereví- 
tések korróziójának megjelenése a felületen stb.)

Nem kell (vagy nem is szabad) fémig tisztítani, ha megőrizhetők „egészséges” alkotóelemek 
és az instabil, korrozív hatású, vagy esztétikailag zavaró komponensek megszüntethetők és 
egységes, patinás felület nyerhető. Ezt az un. patina-megőrzéses eljárást szívesen alkalmaz
zák a világon, hiszen ha konzerválható, eredeti felület nyerhető, az archaikus megjelenéshez 
nincs szükség -  a fémanyag újabb kémiai átalakítására -  antikolásra.

A felület teljes fémig tisztításának ma elfogadott és kedvelt formája a szemcseszórás.
• A művelet során megválasztható:
• A szemcse minősége
• A szemcse mérete illetve a szóróbetét (dűzni) átmérője, valamint
• A szórás intenzitása.

Természetesen az eljárás során kerülni kell a felület feldurvítását, a tisztító-szórást simító 
átdolgozás kell kövesse (lágyabb szóróanyag), illetve a felület átsimítása, enyhe polírozása 
kisgépekkel, hogy a finom részletek megőrzése mellett zártabb pólusokat nyerjünk. így 
eredményesebb lehet a konzerválás.

A szemcseszórás elismert technológiája a JÓS, azaz a Johann Szűcs magyar szárma
zású szakember által Németországban szabadalmaztatott un. Vízpermettel kevert szem
cseszórás.

Fémig tisztításnál alkalmazzuk természetesen a hagyományos vegyszeres-mechanikus 
technológiákat is. A vegyszerek megválasztásánál ügyelni kell, hogy a tárgyból kimosható, 
semlegesíthető, vagy illékony vegyszereket alkalmazzunk. A mechanikus eljárás a fent 
említetteknek megfelelően.

A patina-megőrzéses eljárás során csak azokon a felületeken avatkozunk be intenzí
vebben, ahol a rétegek nem őrizhetők meg.

A tisztítás során vegyszeres és mechanikai megoldások alkalmazhatók.
A vegyszeres tisztításhoz szublimáló tisztítószert ajánlatos választani (pl.ammónium-hid- 

roxid, ammónium bikarbónát)- hogy a kemikália a felületen/ben/ ne maradjon vissza.
A mechanikai tisztítással lehetőség van a korróziós réteg alkotóelemeinek réteges 

leválasztására. Ügyelni kell arra, hogy eszközeink a megőrzendő felületet ne sértsék 
meg.
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Kiegészítés
Az öntvény, vagy lemezhiányok esetében megfelelően beszabott -  anyagösszetételében 
hasonló -  anyagokat kell alkalmazni az összetételhez legközelebb álló forraszokat, illetve 
hegesztőanyagot megválasztva. Ehhez elengedhetetlen anyagvizsgálatot végezni (ld. előbb).

A megfelelő rögzítési megoldás a hiányok pótlásánál, töréseknél, repedéseknél az 
argon-védőgátas ívhegesztés (AVI).

Amennyiben komplett öntvényegység kerül cserére -  ha az eredeti megoldás is az volt 
-  csavarozással is rögzíthető az elem. A csavarokat célszerű a pótlás (és egyben a tárgy) 
anyagával egyezően elkészíteni.

Az illesztett és hegesztett elemeket össze kell dolgozni, cizellálni kell.

Egységes felületkialakítás
Ha az archaikus zöldes patinaréteget szeretnénk kialakítani, vagy kiegészíteni legelterjed
tebb patinaalkotókhoz - a bázikus rézszulfátokhoz - hasonló anyag-összetételű réteget 
igyekezzünk a felületen létrehozni. E célra megfelel a tisztításnál már említett ammóni- 
um-bikarbonát (szalakáli), amely bázikus réz-karbonát réteget képez, amely a savas lég
térben szulfátokká alakul.

Az agresszív - vagy esztétikailag nem megfelelő korróziós réteg eltávolításával a felü
leten sok helyütt alig - vagy egyáltalán nem maradt patina.

Az egységes megjelenítés érdekében szükséges volt e felületek „illesztése” lehetőség 
szerint hasonló összetételű réteg kialakításával.

A felület inhibitálására kitűnő a tiokarbamid 5%-os oldata. Hatásfoka ugyan valame
lyest elmarad a triazolokétól, viszont nem mérgező; és ez nagy felületeken végzett munkák 
esetében fontos szempont.

A kialakított színt -  kéntartalma miatt -  az oldat kissé mélyíti, amely éppen megfelelő 
az újonnan alakított még világoszöld patinához.

A műtárgy további állagmegóvása, védőbevonat kialakítása
A tisztított, patinás felületet -  korábbi tapasztalatainkat igazolva látva (Zeneakadémia 
szobrai, Szt. Kristóf szobor, ill. a fentebb már említettek stb.) -  és az amerikai kollégák 
megoldásait is figyelembe véve: az űrkutatásban is kipróbált Combat A 88 tipusú inhibi
toros olaj - alapú készítményt elegyítettük a Turtle Wax teflonos változatával 1:1 arányban. 
Az elegy a felületbe polírozva kitűnő - évekig védőréteget alkot. Ez a bevonat víztaszító, 
nem ragacsos -  tehát a por stb. nem ragad bele és egyszerűen megújítható.

A műtárgyak folyamatos állagvédelme érdekében javasolható a tulajdonosnak, keze
lőnek a legalább kétévenkénti felületkezelést megismételni.

A SZOBOR ÁLLAPOTA A SZEMLÉLŐDŐ FELMÉRÉS ALAPJÁN

A szobor állványról megközelítve stabilnak tűnik. A monumentális öntvény vélhetően 
legalább 8-9 mm falvastagságú lehet, nyilvánvalóan (+-) egy-két mm eltéréssel. Ezt 
kopogtatási próbákkal próbáltuk megállapítani fa-és fémszerszámokkal egyaránt, amelyek 
nem adtak kongó- vagy döngő hangot sem.
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A plintusz helyett lemeztakarás fedi a talapzatot, amely a kő építmény vélhető 
elmozdulása miatt középen ék alakban elmozdult, az egyik oldalon 10-15 cm-t is. Felü
lete sérült, szakadozott, hiányos. Az itt befolyó csapadékvíz is okozhatta a talapzat 
romlását. Kisebb repedéseket, sérüléseket a paripán és a Király alakján is találunk. A 
vitézek egyes attribútumai, fegyverzetük és ruházatuk sérült, hiányos. Az előttük fekvő 
zászlók megrepedtek, töröttek.

ELŐZETES RESTAURÁTORI ELKÉPZELÉS

Csertő Lajos szobrászművész és Páhi Attila fémrestaurátor-művész kollégáimmal kon
zultálva az alábbi tervezetet, munkamenetet javasolnánk.

Mivel az épített kőalakzat nagyon rossz állapotban van a bronz alkotások leemelése 
nem kerülhető el, hiszen másképpen a köveket nem lehet elbontani, kijavítani, restaurálni, 
vagy cserélni.

A z alakok részletesebb megismerése szükséges. Falvastagság mérése, térképkészítés. 
A leemelés előtt tudni kell, hogy mit és hol kötözünk.

A lovas szobor méretei: 6,3 x 6,3 x 1,8 m, súlya 6-6,5 tonna.
A lónyak és a hasi részek állapotismerete szükséges. A mérés hordozható URH vas

tagságmérő készülékkel végezhető (pl. DM X-l típus, stb.)
A lovas szobor kibontása és a talapzat bontás-építés egy térben-időben nem végez

hető. A szoborhoz közel -  hogy a daru egy talpalással tudjon átemelni -  építeni kell egy 
könnyűszerkezetes -  szendvicspaneles pavilont, fagerenda padozatra. A pavilon mérete: 
8x6x8 m, temperált, felülvilágító, elhúzható tetejű. A pavilon oldalán megjeleníthető 
óriásposzteren a lovas szobor és a 4 nyelvű tájékoztató. Mindez azért is volna jó, mert a 
közúti szállítás a nagy méretek miatt csak útvonalengedéllyel, éjszaka lenne megoldható 
speciális járművel, kísérettel. Másfelől az alkotást féltő kolozsváriak sem biztos, hogy az 
elszállítást nem akadályoznák meg -  előzetes információink szerint. A poszteres borítás 
viszont távol tarthatná a tolakodó érdeklődőket, ezért is kellene a felső bevilágítás. Persze 
a média segítségére is szükség van. Az alsó alakok, alakzatok műterembe szállíthatók és 
tárolhatók, restaurálásuk párhuzamosan folyhatna.

A lovas szobor rögzítése és leemelése, függesztése selyemszálas hevederekkel történ
het (kb. 18-32 db). A daru gémjére akasztani kell egy heveder-előkészítő gerendát. A heve
dereket egyenként spannolni kell. Szükség esetén az emelt ívről negatív készíthető emelő
bölcső kialakítására (acél + poliészter gyanta, roppanás elleni védelem).

A szobor belső szerkezete
A pavilonba beemelés után lehetséges a lovas szobor megnyitása -  amennyiben az előze
tes vizsgálatok ezt igazolják. Bizonyos, hogy az összeépítést a ló farán, a faroktőnél fejez
ték be, és a szegecselést a bőrszalagokat formázó elemekkel takarták el.

A belső testüreg kb. 1,2 m átmérőjű, ami mászható. A további beavatkozást, erősítést, 
korrózióvédő kezelést a belső állapot ismerete után kell megítélni. A hiányzó részek, pótlások, 
javítások a helyszíni felmérés alapján határozhatóak meg. Az anyag minősége spektrometriai 
módon, vagy a mikrokémiai analitika módszerével fúrásmintákból is meghatározható.

214



Végezetül szeretném elmondani, hogy az ebben az időben, a milleneum idején készült 
szobrok közül jó néhányat restauráltunk kollégáimmal Budapesten és vidéken egyaránt. 
A szobrokat szinte soha nem kellett megbontani, szétbontani, és noha vascsavarokkal 
voltak az öntvényrészek összeépítve, kitűnően tartották az elemeket.(pl. a Budai várban 
Senyei Károly: Halászó gyerekek kútszobra ill. a Béke és Háború az Oroszlános udvarban, 
vagy Holló Barnabás Vadászó vitéze a Corvin téren, vagy Horvay János és Apáti Abt Sán
dor közös munkája Pécsen, a Zsolnay emlékmű, hogy csak néhányat említsek a kortársak 
közül a többalakos alkotásokat említve (ld. önéletrajz). Sajnos éppen a Milleneumi 
Emlékmű a negatív példa a Hősök terén, de ennek más okai voltak.

Források
M urádin  Jenő: A Mátyás szobor és alkotója, Fadrusz János, Polis Könyvkiadó , Kolozsvár, 2008 

(ISBN 978-973-83-41-94-4)
Soós Gyula: Fadrusz János, Budapest, 1961

Séd Gábor
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SOKHEGYI IMRE
A Szent Korona Szabadegyetem hallgatója

Szent Imre herceg
(Részlet egy szemináriumi dolgozatból)

„Szüzessége miatt századokon át valami nőies, finom, nem e világból való alaknak raj
zolták.” A legtöbben -  már akiknek egyáltalán van valami elképzelésük róla -  ma is így 
gondolják.

Pedig ő is olyan volt, mint Turul-vérű uralkodóink: korának egyik legműveltebb, 
nyelveket beszélő, Istenét és hazáját szerető, a tudás és a szeretet fényét árasztó ŐS, egy 
sötét világban. Nem véletlenül ábrázolják lépten-nyomon csizmában, sújtásos ruhában, 
fegyverrel az oldalán -  azaz vitézi öltözékben.

Az 1020-as évek közepétől a királyi testőrség parancsnoka, majd a hadsereg vezetője.
Édesanyja révén bajor trónörökös (nagybátyja II. (Szent) Henrik 1013.-tól német-ró

mai császár), sőt az 1024.-ben megüresedett császári trónra is több joga volt, mint az 
1027-ben megválasztott II. Konrádnak. Nagy valószínűséggel a hamarosan kitörő

német-magyar háború hátterében is Imre 
herceg háttérbe szorítása állt. Konrád meg
próbál Bizánccal szövetkezni ellenünk, azon
ban miután Szent Imre felesége bizánci her
cegnő volt és a már többször említett 
II. Basileos 1025-ben bekövetkező halála után 
nem akadt erőskezű császár-j elölt (csak 
nagyon halkan jegyzem meg, hogy Szent 
Imre hercegnek az elkövetkező évtizedekben 
-  felesége révén -  a bizánci császári címre is 
esélye lehetett volna) így a német-római -  
bizánci katonai szövetség újra csak álom 
maradt.

II. Konrád 1030.-ban tehát „egyedül” -  
vagyis a teljes birodalmi haderővel -  tör a 
Magyar Apostoli Királyságra, azonban az 
elsőrangú felderítésnek és határvédelemnek 
köszönhetően, komoly veszteségeket szen
vedve csak Győr környékéig jut, ahol a Szent 
Imre herceg (Szent István ekkor már jóval 50Magyar Anjou Legendárium -  Szent Imre
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SZERBIA BULGÁRIA

Szen t István várm egyéi (Bakay Kornél: A z  Á rpádok országa)

fölött lehetett) vezette királyi hadakkal találják szembe magukat. Nagy ütközetre nem 
kerül sor, a németek kihátrálnak az országból, majd Bécs környékén bekeríttetnek.

Nincs Európában még egy nemzet, aki ebben a helyzetben ne törölné el a föld színé
ről ellenfelét. Csak egy, az Újszövetség népe.

A győzelmünkhöz kapcsolódva két megjegyzést engedjen meg az olvasó:
Hasonló helyzetben 955-ben Augsburg-nál I. Ottó brutális kegyetlenséggel lemészá- 

roltatta, a magukat megadó és szabad elvonulásra tett ígéret értelmében fegyvereit letevő, 
magyar harcosokat, vezetőiket -  Bulcsút és Lehelt -  megkínoztatta, majd felakasztatta!

KI IS VOLT HÁT BARBÁR?
A vereség ellenére Árpád nagyfejedelem világraszóló diadala (907.) után 123 eszten

deig nem indult ilyen méretű támadás hazánk ellen.
Újabb kérdés: KICSI ÉS GYÖNGE VOLT MAGYARORSZÁG, VAGY EURÓPAI 

NAGYHATALOM ?
Konrád császár vereségét a német történetírás meg sem kísérelte szépíteni: „.. .vissza

tért Magyarországról katonaság és minden eredmény nélkül, mert seregét éhínség gyö
törte; a magyarok Bécset is elfoglalták”.

A német-római császár előtt ekkor válik világossá, hogy erővel nem boldogul Szent 
István, és fia ellenében. De ki jöhet számításba, aki elég aljas ahhoz, hogy orvul az éle
tére törjön annak, akire Kálti Márk így emlékszik:

„... akit szeretett az Isten, és az emberek is tisztelték; áldott az ő emlékezete.”
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Nem más ez, mint a (megbuktatott) 
velencei dózse, Orseoló Ottó fia (habár 
Mátyás Flórián véleménye szerint Ottónak 
nem született gyermeke és Péter a német 
Vilhelm fia volt): Orseoló (Német) Péter 
(azért a jelző, mert nagybátyja a burgund 
király volt.)

Szent Imre a legendák hercege. Kevés tör
ténelmileg hiteles forrás maradt fenn, azon
ban a legendája nagyon jól használható:

„A nemes Imre herceg előkelő nemzet
ségből,.. . származott, erényekkel nagyon fel
díszítve ragyogóan tündökölt. ...

... (Szent István) arra oktatta őt, hogy 
mindenekelőtt őrizze meg a katolikus (nincs 
jelzője, csak katolikus!) hitet, ...hozzon igaz 
ítéletet, ...a vendégeket jóságosán fogadja 
(ezzel azóta is visszaél mindenki), ...az elő
dök példája mindig szeme előtt legyen (nem 
csak Szent Imrének szánta).”

Szent Imre nem csak templomok, váro
sok védőszentje, hanem az egész világ ifjúsá
gáé -  tehát az eljövendő koroké.

A németekkel való (és a győztes által kezdeményezett!) békekötés után, megkezdőd
nek Imre herceg megkoronázásának előkészületei.

Úgy tartják, hogy 1031. szeptember 8 .-ára (Kisboldogasszony napjára) tűzték ki a 
beavatási szertartást. Nem biztos. Szerintem, figyelembe kellene venni egy másik lehet
séges dátumot: 1031. szeptember 24. -  Fogolyszabadító Boldogasszony Ünnepe.

Hunyadi Mátyás koronázása 1464. március 25.-éré, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
Ünnepére volt kitűzve. Ez egy vállalt küldetés volt. Éppen úgy, mint Szent Imre hercegé.

Nem Ők tehetnek róla, hogy a kitűzött cél nem valósulhatott meg. Mi voltunk keve
sek a nagyságukhoz.

Szent Imre herceget nem vadkan sebezte halálra. Orgyilkos végzett vele. „Siratta Őt 
Szent István király és egész Magyarország vigasztalhatatlan, nagy sírással.”

Szent István 1018.-ban egyesítette a világot (összekötötte mindkét Szentföldet Rómá
val). Ez csak az első (és jelképes) lépés volt. A befejezés hőn szeretett fiára várt, aki -  miu
tán elnyerhette volna mindkét (!) császári címet -  felragyogtathatta volna Atilla nagykirály 
örökségét (felismerhető a párhuzam a trónörökösök, ti. Csaba királyfi és Szent Imre her
ceg között is). Mekkora volt a bűnük gyilkosainak?

A legenda válaszol:
„Volt ugyanis egy Konrád nevű és német nemzetiségű ember, akit bűneinek utálatos terhe 
annyira nyomasztott, és akkora szégyen ért, hogy szinte bűzlött, mint sírjában a negyed
napos halott... Ez aztán Szent Péter helytartójához, Hildebrandhoz jött, aki akkor a római

Szen t István és Szen t Im re (N ádasdy  
M ausoleum )
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székben ült. Elkövetett bűneinek sebeit felfedte, és elégtétel kiszabását kérve kereste lelke 
orvosságát. A pápa azonban eladdig nem hallott bűnei sokaságán elámulva, miután a 
dolgot megfontolta, a sebet elégtétel kiszabásával nem gyógyította meg.... Figyelmeztette 
és buzdította őt, hogy keressen meg minden helyet, ahol szentek nyugszanak, hogy így 
ott az isteni kegyelem a szentek közbenjárása meglátogassa.... Eltávozva tehát ez az ember 
igen sok szent nyugvóhelyére zarándokolt el. Legutoljára Jeruzsálembe, az Úr sírjához 
m ent,... De az Úr sem mutatta meg rajta erejét az erős városban, hogy Szent Imre dicsé
retére és dicsőségére őrizze azt.”

A csoda -  Szent Imre sírjánál -  megtörténik, Konrád láncai lehullanak -  ez is fogoly- 
szabadítás.

Életében Imre herceg a koronát nem nyerhette el, mégis a néphagyomány a „három
királyokat” így tartja számon : Szent István -  Szent László -  Szent Imre.

Templomok sokaságában (főleg Erdélyben) találunk úgynevezett „magyar oltárt”, ahol 
Szent István és Szent László fogadja a Boldogasszony elé járulót. Szeretném felhívni min
denki figyelmét arra, hogy van olyan templom is ahol Szent István mellett Szent Imre áll! 
(pl. Lébény)

III. Endre házioltárán (ugyancsak Szent István oldalán) egy ifjú vitéz, alatta felirat:
S. Emericus Rex!
Egyetlen magyarázat van csak:
„...ugyanabban az órában, amelyikben Szent Imre meghalt, Szent Euszébiosz, a 

palesztinai Caesarea érseke, amikor a papsággal és a néppel együtt körmenetben vonult, 
angyalok kellemes hangját hallotta a magasban. Szívét egészen kitárta Pannónia első kirá
lyának, Szent István fiának, Szent Imrének a lelkét látta felfelé vitetni.... hallotta felülről, 
hogy Szent Imre lelke ujjongással vittetett a mennybe. ... halálának harmincadik napján 
... már atyját sem a fia halála feletti bánat aggasztotta, hanem öröm árasztotta el egészen 
az örök élet koronája miatt, amit fia kétségte
lenül megkapott.”

Az a Casula (miseruha), amit a királyi pár 
Imrének a koronázásra készíttetett a trónörö
kös halála után -  századokon keresztül -  
koronázási palásttá válik....

Köztudott, hogy az uralkodó jelöltnek 
magára kell vennie Szent István relikviáit: 
saruját, harisnyáját, köpenyét, kardját..., be 
kellett ülnie a trónjába -  Szent Istvánná kellett 
válnia!

A palást azonban Imrének készült. Aki a 
szertartás alatt viselte Szent Imrévé is átlé
nyegült.

Századokon át emléke ott élt az emberek 
szívében -  lelkében. Miért nem maradt fenn 
róla több dokumentum? Mert Szent Imre 
bennünk kell, hogy tovább éljen! A krónikás
szavaival: Magyar Anjou Legendárium - Szent Imre
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„Kiemelkedő csodái közül azonban felveszünk még egyet elbeszélésünkbe,.. .ámbár 
ez és a többi megírásuk nélkül is annyira híres, hogy az ezután születő és felnövekvő nem
zedék is ismerni fogja ezeket és el fogják mondani fiaiknak.”

Ez a mi felelősségünk. Megőrizni és továbbadni Szent Őseink emlékét!
Nem baj, ha kinevetnek mások. Ők nem az én Atyám fiai.
El szokták mondani, hogy az Országfelajánlás nélkül az elmúlt ezer év viharai elsö

pörték volna Szent Királyaink életművét. Én úgy gondolom azon nagyszerű tett, hogy 
Szent István Nagyboldogasszonynak ajánlotta a Szent Korona birodalmát, nem a szövet
ség megkötése, hanem a megerősítése volt!

Eltelt újabb ezer esztendő. Van-e aki vállalja az (örök) harcot? Szentjeinkért. Boldog- 
asszonyunkért. A Magyarok Istenéért.

„Ha a mi fényünk nem lobogna 
A véghetetlen éjen át,
Azt gondolhatnák fönn az égben,
Hogy elenyészett a világ.”

(Petőfi)

SZENT IMRE EMLÉKÉRE

Szent Imre alakja ragyog fel a múltból,
Égi herceg fénye, földi háborúból.
Szerette, tisztelte atyja és az ország,
De félte Őt otrombán Német Péter, s Konrád. 
Mert békét hozott volna vén Európára,
Atilla szent vére, szkíták hős királya.
De sárba tiporták élete virágát,
Romlásba döntötték Mária országát.

S most milliók jaj szava hatol fel az Égig 
Miért a sok vér, könny? Egyre csak ezt kérdik, 
Arad, Mádéfalva, Trianon és Mohács 
Egy-egy szörnyű gaztett, Isten elárulás!
De a Mennybolt hallgat, súlyos lakat rajta 
Elhagyott Istenünk! Vagy sosem volt? - gondolja 
Gondolja az ember, ki Isten akart lenni,
De nem tudott, nem akart Istenként szeretni. 
Nem tudott, nem akart a nemzetéért tenni.

Hozzád imádkozunk, liliomos herceg
Égi pártfogásért, hisz népünk kegyvesztett lett,
De felismerve bűnünk, esküszünk az Égre
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Míg magyar él e földön, harcolunk, nem félve!
Küldhet most Lucifer ezer ártó démont 
Ha Szent Ősök ereje oltalmaz az úton!
Jobbá tesszük Véled a földi országot 
Legyen az emléked mindörökre áldott!

Sokhegyi Imre

Források
Dr. Bóna István: A képzelt bizánci „fenyegetés” korszaka 
Dr. Nagy Kálmán: A honfoglalás korának hadtörténete 
Dr. Padányi Viktor: Vérbulcsu
Dr. Varga Tibor: Ima ellenségeinkért. A Szent Korona misztériuma
Dr. Zachar József: Egy ezred évi szenvedés
Kálti Márk: Képes Krónika
Szent Gellért legenda
Szent Imre herceg legendája
Szent István király nagyobbik legendája

221



■  SOMLÓSI ÉVA

Egy V II. századi ezüstveretes fapohár 
restaurálása

BEVEZETÉS

Mielőtt rátérnék a ritkaságnak számító régészeti lelet restaurálásának ismertetésére, szüksé
gesnek éreztem rövid visszatekintésben megemlékezni restaurátori pályám kezdetére.

Pályakezdőként igen kevés szakmai gyakorlattal és tapasztalattal kerültem az MTA 
Régészeti Intézetéhez.

Az Intézet vezetősége a 70-es években nagyon fontosnak tartotta, hogy a hazai viszo
nyok között jól kialakított restaurátor műhely és laboratórium tárgyi eszközei mellett a 
személyi feltételek fejlesztése is alapvető legyen.

A fejlesztés eredményeképpen 1973-ban az Intézet restaurátor műhelye terjedelmével 
és létszámával az ország legjelentősebb 
szervezete volt.

Az ásatásokból származó sok leletet 
szakszerűen és korszerűen kellett restau
rálni, ehhez pedig jól képzett szakember 
gárdára volt szükség.

Bakay Kornél az Intézet munkatár
saként több éven át számos régészeti fel
tárást végzett: Szeghalam-Kovácshalam 
(1969), Letkés-Téglaégető I-II. temetők,
Ipolytölgyes-Szentmárton dűlő,
Szob-Kiserdő (1964-1971), Káptalantóti 
(1972).

Számomra igen jelentős volt, hogy 4 éven keresztül részt vehettem és közreműköd
hettem igényesen és korszerűen vezetett ásatásainál, és az első fémrestaurálási munkáim 
j avarészt az Ő ásatási sírmellékletei voltak.

Régészkutatóink közül Bakay Kornél volt, aki felismerte annak jelentőségét, hagy a 
leletek kibontásában, és földből való kiemelésében, esetleg a helyszíni elsősegélynyújtó 
konzerválásban restaurátor közreműködjék a terepen.

Nagyon jó iskolának tekintettem az ásatásokat, amelyek gyakorlati és elméleti isme
reteim széleskörű bővülését jelentették. Ez talán úgy is megfogalmazható, hogy bevezetés 
volt a régészetbe, és a tárgyrestaurálás iránti elhivatottságomat is elmélyítette.

Bakay Kornél úttörő munkájának eredményképpen 1973-tól Intézetünk csaknem 
minden jelentősebb régészeti feltárásánál a restaurátorok rendszeresen részt vettek a tere
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pen. Néha több héten át egymást 
váltva, vagy a feladat nagyságát, 
bonyolultságát felmérve, több szak
ember is közreműködött „in situ” 
leletkiemeléseknél. (Aszód-Papifál- 
dek, Keszthely-Fenékpuszta, Her- 
pály, Sopron-Burgstall, Pilisszentke- 
reszt, Zalakamár, Alsórajk).

Még napjainkban is nehéz meg
magyarázni a szakrestaurátor-kép- 
zésben, vagy az egyetemi tárgyres- 
taurátor-képzésben résztvevők 
számára, hogy ezt az alapos szaktu
dást és művészi átélést igénylő szakmát csak kézikönyvekből jól megtanulni nem lehet. 
Az elméleti tudásnak sok-sok gyakorlati tapasztalattal és tárgyszeretettel együtt kell hasz
nosulnia a leletek restaurálásánál, valamint több szakember (régész, restaurátor, termé
szettudományos szakkutató) együttműködő munkája szükséges a leletanyagok legkor
szerűbb helyreállításához, éltre keltéséhez.

Örömmel gondolok arra, hogy már pályakezdőként megtanulhattam, hogy minden 
egyes jelentéktelennek tűnő tárgy nagy jelentőséggel bír, mert munkánk lehetővé teszi 
régmúlt korok tárgyi emlékeinek „vallatását” és így válik a régészeti tudomány egyik nél
külözhetetlen segédeszközévé.

Keszthely -  Fenékpuszta térségében a sokak által ismert késő-római korból való erő
dítményeken kívül még számos régészeti lelőhely van.

Ennek a területnek régebbi régészeti feltáró munkáiról érdekes adatok vannak a meg
jelent publikációkban.'1998-ban Müller Róbert régész vezetésével újabb feltárásokat végez
tek a Pusztaszentegyházi dűlőben. A régebbi ásatások adatait pontosító terepmunkák során 
egy kifosztott favázas germán kamrasírt találtak. Valószínű, hogy egy rangos férfit temettek 
el, a sírban az elhunyt mellett -  a rablás ellenére -  10 db tárgyat találtak.1 2

Ritkaságuk miatt ezekből kettőt megemlítünk. Öntött aranycsat 37,3 g, tokos faragott 
csontfésű3 27 cm hosszú.

Restaurátor szakember számára pedig a legizgalmasabb lelet kétségkívül a sír 7. számú 
tárgymelléklete volt, amelyről a cikk szól.

Az ásatót dicséri, hogy jó érzékkel az in situ kiemelés mellett döntöttek. A helyszínen 
nem bontogatták a leletet, sejtve, hogy igen ritka a maga műfajában. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni régészeti leletek esetében, számos alkalommal kötelező lenne a különleges 
tárgyakat, szerves eredetű viseleti darabokat in situ kiemelni a földből.

Műhelyben, laboratóriumban sokkal nagyobb az esély arra, hogy szakszerűen kibont
suk, értelmezzük, restauráljuk a tárgyakat.

[1] Müller R.: Ein germanisches Grab dér Frühavarenzeit aus Keszthely -  Fenékpuszta . Acta.Arch.Hung 
51.1999/2000.341-342.O.
[2] Müller R.: id.mű: 347-35o.o.
[3] A tokos csontfésűt Marton Vincze restaurálta.
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A TÁRGY ÁLLAPOTA, KIBONTÁSA

Az in situ fölvételkor, szerencsére semmilyen konzerváló anyag nem került a tárgy felü
letére. Megfelelő méretű dobozban helyezték el, kívül-belül fóliával bélelték, így meg
védve a kiszáradástól. (In situ mérete 14x12x12 cm) Alaposan megvizsgálva a leletet,

láthatók voltak a peremlemezek repedései, a keret
veret sérülései, és kisebb horpadások a lemezeken.

Népvándorlás kori fatárgyak, amelyek fémvere
tesek, szerencsés esetben a fémmel fedett részeknél a 
fa töredékesen, vagy lenyomatokban megmarad. 
Arra gondoltunk, hogy a földlabdában lévő fémvere
tek alatt megtaláljuk a pohár famaradványait. Ezért 
a tárgy óvatos kibontását annak belsejében a veret 
mellett félkörívben tártuk fel, de közben ügyelni kel
lett a gyakran előbukkanó szegecsekre. A szegecse
ken L alakú elkalapálás nyomai jól láthatók voltak.

Közvetlenül a lemezeknél a föld (0,5-0,7 cm vas
tagságban) nagyon laza szerkezetű volt, igen finom
szemcsés, szürkés-barnás elszíneződést mutatott.

Lassan kiszedtük a földet, és elértük a veret alsó 
szélét. Közben apró állatcsontocskákat találtunk és 
egy kicsi darabka elszenesedett fát.4 Talán a talajban 

Földlabdával kiemelt lelet fóliával megfigyelt elszíneződés azt sejteti, hogy egykor a 
kibélelt dobozba került fapoharat díszítették ezek az ezüstlemezek.

RESTAURÁLÁS ELŐTTI MEGFIGYELÉSEK

Miután a földlabdából kiemeltük a vereteket 3 részletben, közben ezeknek pontos sor
rendjét, méreteket, szerkezetét (1:1) rajzon dokumentáltuk.

A lemezveretek hátlapjain nem alakult ki korróziós elváltozás. Az előlapokat viszont 
egyenletes korrózióréteg borította. A belső oldalakon látni lehetett, hogy a jó minőségű 
vékony (0,2 mm) préselt ezüstlemezt bonyolult stilizált mintákkal díszítették.

Mikroszkóppal vizsgálva a lemezek előlapját látni lehetett az aranyozást. Ott, ahol a 
lemezek fedték egymást, mikor szétszedtük, már szabad szemmel is láthatóan megcsillant 
az aranyozás. A méreteik a következők voltak:5

[4] Rudner E. a faszéndarabkát meghatározta -  tölgyfa. Elképzelhető, hogy a poharat tölgyfából faragták 
vagy esetleg esztergályozták.
[5] A nyílás átmérője: 7,0 cm

peremveret: 3 db 2,5cm széles lemez, h: 7,lem, 7,4 cm,7,7 cm
szalagpántok: 3db 0,85 cm széles; 3db keskeny: 0,23 cm
léctagok: 1 2 db, alul a peremveretet erősítette, rögzítette
U alakú karikaveret: 7,2 cm átmérőjű
Szegecsek: 24 db h: 0,4 cm 0,1 cm átmérő; félgömb alakú szegecsfejek
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A  perem lem ezek sérülései

A pohár peremvereteit az ötvös
mester a nyílásnál egy fordított U 
alakú karikával szorosan a fához erő
sítette. A nyílásnál a fapohár vastag
sága így 0,2 mm lehetett. A széles sza
lag a veret alsó szélétől kezdve a 
nyíláson keresztül 0,9 cm hosszan 
benyúlik a pohár belsejébe, 4 db sze
geccsel rögzítik az egymásra csúszta
tott peremvereteket és a fordított U 
alakú karikát is.

A keskeny pántok kívül és belül a 
veret közepéig értek és szegeccsel 
megerősítették.

A TÁRGY TISZTÍTÁSA ÉS RESTAURÁLÁSA

A munkafolyamatok során finom természetes szálú ecseteket és szőrkeféket használtunk.
Először a lemezek belső oldalát tisztítottuk meg, mivel fekete, vékony ezüst-szulfid 

.réteg borította. Az elszíneződéseket zsíralkohol-szulfonát desztillált vizes meleg oldatá
val és 5 %-os citromsavas meleg oldattal lemosva távolítottuk el a felületről, majd meleg 
desztillált vízzel többször lemostuk. Végül tömény alkohollal szárítottunk, és kecskeszőr 
kefével átkeféltük a felületet. Úgy ítéltük meg, a lemezek vékony volta, valamint a letört 
darabkák és sérülések miatt, célravezető és biztonságos lenne, a hátlapok japán fátyol-pa
pírral való megerősítése alálapolással.

A felragasztást kloroformban oldott Bedacryl híg oldatával (5%-os) végeztük.6 A papír 
levegőmentesen rátapadt a plasztikus mintákra, és a letört fémdarabkákat így tudtuk a

Fam aradványok Kis darab elszenesedett fa töredék

[6 ] Bedacryl 122x : Polibutil-metakrilát, angol gyártmányú műgyanta.
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legprecízebben a helyükre illeszteni. Ezután következett a veret előlapjainak tisztítása. 
(8. kép)A korróziós rétegek eltávolításához Argentol ezüst tisztító oldatot használtunk 
60-70 °C-on. Kezelés után forró desztillált vízzel lemostuk, utána pedig 2 %-os szóda-ol
dattal (Na2C 0 3) öblítettünk, végül még többszöri langyos desztillált vizes ecseteléssel 
lemostuk. A fém megtisztult, és látható lett a jó minőségű, egyenletesen összefüggő ara
nyozott7 8 szép felület. ( 9.. a,b képek) Az ezüst lemezek fejlett préselési technikával készül
tek, az aranyműves mester kétféle mintázattal dolgozott. Két lemezen négyszer ugyan
azzal a mintával, a harmadik lemezen is négyszer, de más motívumokkal. A bonyolult, 
stilizált (több-tagú) szalagkötegek és gyöngysorok plasztikusságát felületük bearanyozá- 
sával még fokozni tudták.9

Müller Róbert, a leletanyag feldolgozójának véleménye szerint mindkét minta a gaz
dagon díszített második germán stílusban készült., s a VILszázad első felére keltezhető.

A zsírtalanított felületeket 30 °C-on PVA (Mowilith) 5 %-os acetonos-toluolos oldat
tal bevontuk.

A TÁRGY REKONSTRUKCIÓJA

Ügy döntöttünk, hogy elegendő információ 
van birtokunkban ahhoz, hogy a pohár eti
kus rekonstrukcióját megalkossuk. Az ásató 
véleménye szerint Magyarországon még nem 
találtak olyan fapoharat, melynek peremve- 
rete van.10 11

Rajzos dokumentációban meglévő mére
tek alapján kiszerkesztettük a csonka-kúp 
alakú fakelyhet a méretei szerint, (szájnyílás 
átmérő: 7,0 cm, peremnél a falvastagság 2 
mm). Ennek alapján elkészült egy esztergá- 
lyozott fakehely rekonstrukció. Miután a 
pohár magassága és a talprész eredeti for
mája nem ismert, így a rekonstrukciónál az 
alját nem egyenesen zártuk le..

Régészeti leleteknél VI-VII. századból 
már ismertek az esztergályozott faedények 
különböző formái.11

[7] Argentol oldat: 12% tiokarbamid
30% citromsav 
1 % felületaktív anyag

Múzeumi Műtárgyvédelem 1971./1. Schláger Károlyné: A múzeumi fém műtárgyak állagvédelme 118.
[8 ] Valószínűnek tartjuk, hogy a korabeli mester tűzi úton aranyozta a lemezeket.
[9] Oberfrank F.: Az aranyművesség története. 1986.Műszaki K. 51-52.0.
[10] Müller R. id.mű 3 5 3 .0 .
[11] DexelTH..: Gebrauchsgerattypen.Bd.I.Braunschweig 1980.152-153.O

Tisztítás közbeni részlet
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Analóg darabot is találtunk, 
amellyel, nagy hasonlóságot 
mutat a Soest-i ásatás területéről 
előkerült ivókehely méretében, 
stílusában, ötvöstechnikai kivite
lezésében, VI. századi frank lelet.

A fapoharat bevontuk Plexi- 
gum N80 3 %-os xilolos oldatával.12

Az ezüst véreteknek és alkat
részeknek felszerelése a fára 
munkánk legkényesebb és legna
gyobb odafigyelést igénylő szaka
szát jelentette. Először a 3 db szé
les veretlemezt illesztettük a 
fához, ügyelni kellett arra, hogy 
a szélek mindenütt egymásra 
csússzanak a szegecshelyeknek 
megfelelően. Hogy elmozdulásu
kat megakadályozzuk, néhány 
ponton egykomponensű UHU 
ragasztóval rögzítettük. 24 db 
szegecsnek a helyét bejelöltük, 
ezután kifúrtuk 0,3 mm átmérőjű 
fogászati fúrófejjel. Majd a 
peremre szorítottuk a fordított U 
alakú karikaveretet.

Az egyik 6 bordával díszített 
széles pánt sérült volt, kiegészítet
tük, itt is japán-papír alálapolást 
alkalmaztunk, majd a papír felü
letére kétkomponensű epoxi 
gyantát (Araldit Rapid) vittünk fel 
megfelelő színben és vastagság
ban. Idővel a műgyanták zsugo
rodnak, ezért kevés kvarclisztet 
kevertünk a kiegészítő gyantánk
hoz amely lassítja a gyanta zsugo
rodását.

A három szélesebb szalagpánt felillesztésekor (alul) széleihez csatlakozó 1-1 léctagot 
is rögzíteni kellett két szeggel, és felül is két szeggel rögzítettünk. A keskenyebb szalag
pántokat 1-1 szegeccsel, a léctagokat pedig 9 szegeccsel rögzítettük a fához.

A  veretek előlapjai tisztítás előtt

[12] Plexigum N 80 ( Poli-ethylmetakrilát) műgyanta; Rohm,Németország
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A  konzervá lt leletek A  restaurált véretekkel rekonstruált fapohár

Ez a régészeti lelet is arról tanúskodik, hogy egykori készítő mestere magas szintű 
technikai tudással és kitűnő esztétikai érzékkel alkotta meg a mindennapok használati 
tárgyait.

A rekonstrukcióval úgy gondoljuk sikerült a tárgy eredeti mivoltának és mondani
valójának visszaadása és egyben a kiállításon való bemutathatósága is megvalósult.

Munkánk célja az volt, hogy egy régészeti leletet kellően dokumentálva az ásatástól 
végigkísérjük a restauráláson keresztül a kiállításig.13

[13] A lelet közlésének engedélyét és együttműködését a rekonstrukció megvalósításában Dr Müller Róbert 
ásató régésznek köszönöm./ Balatoni Múzeum, Keszthely/; Dr Szőke Béla Miklós régésznek, az MTA Régé
szeti Intézet főmunkatársának szíves szóbeli közléseit szintén köszönöm. A fotók Kádas Tibor és Fenyvesi 
Róbert munkái /MTA Rég.Int./
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■  TÁBORI LÁSZLÓ

Párthiáról és a párthusokról1

Ezzel a tanulmánnyal kívánok Bakay Kornélnak 
boldog születésnapot, jó egészséget és töretlen alko
tóerőt. írásai nagy hatással voltak rám és sokat 
tanultam belőlük.

Kérem a Magyarok Istenét, hogy továbbra is 
vigyázzon rá!

Mivel az utóbbi években megnőtt az érdeklődés párthusok iránt, /több könyvben és újság
cikkben szerepeltek/ és mivel róluk szóló művek nehezen elérhetőek, úgy láttuk, hogy 
röviden szólni kell róluk. Annál is inkább, mert ebben a könyvben többször említjük őket. 
Nehezíti a velük való foglalkozást, hogy mindig gondosan el kell őket választani a per
zsáktól, akikkel általában összetévesztik őket. Kevesek előtt világos, hogy azt a területet, 
amelyet ma Iránnak nevezünk, 1935-ig Perzsiának nevezték. A perzsák /egy iráni törzs/, 
eredeti lakóhelye Dél-Irán volt. Perzsa származású uralkodók hozták létre a Kr.e. VI. szá
zadban az u.n. Akhaimendia birodalmat, amelynek olyan uralkodói voltak, mint II. 
Kürosz, I. Dareiosz u.n. „behistuni feliratá”-ban tűnnek fel /ez az ékírásos, háromnyelvű 
felirat óperzsa, újbabiloni és elámi nyelven íródott.

Hérodotosz leírta az Akhaimendai-birodalom adófizető kerületeit és ebből tudjuk, 
hogy Párthia a 16. adókerület volt az óperzsa birodalomban. Sztrabón pedig leírta a 
Kászpi- tengertől keletre elterülő terület, a szkíta daha törzs földjét, ahonnan a párthusok 
származtak.

„Az aparnosokhoz tartozó Daai tzörzsről azt mondják, hogy a Maiótistól / ez valószí
nűleg az Azov-tenger. Szerk. megj./, északra lakó és a xandiosoknak vagy pariosoknak is 
nevezett Daai törzsek köréből vándoroltak ki. Ámde nincs egyetértés abban, vajon a Daai 
törzs a Maiótistól északra lakó skythákhoz tartozik-e.”1 2

Mitiku, első uralkodójukról: Arsakról /Arszakész/ az egész párthus királyi dinasztiát 
Arszakidának nevezték. Azt lehetett mondani, hogy a párthus birodalom Kr.e. 247-tel 
kezdődik /Arszakida-időszámítás/ és Kr.u. 226-ban ér véget, amikor a birodalom helyét 
átveszik a szászánida perzsák.

[1] Elhangzott 2008. augusztus 18-án a Magyarok VII. Világkongresszusán: a Régészet, írásos források, tör
ténelem, őstörténeti szekcióban.
[2] Strabón: A Párthus birodalom leírása
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A párthus királyok a Szelekuida-birodalom helyén fokozatosan szilárdították meg az 
uralmukat és az Eufrátésztől csaknem India nyugati részéig húzódó óriási területen min
denhol uralkodó helyzetbe kerültek.

Itt természetesen csak a legfontosabb történelmi eseményeket tudjuk leírni:
Kr.e. 53: Ütközet Róma ellen Carrahae-nál /Hárán/, melyben Crassus seregét a párt- 

husok tönkreverték.
Kr.e. 40-37: A párthusok elfoglalják Palesztinát, így Jeruzsálemet is, 3 évre Antigonos-t 

ültetik a trónra.
Kr.e. 37-36: A párthusok és méd szövetségeseik legyőzik Marcus Antonius-t.
Kr.e. 20: Békekötés Rómával.
Később a hadiszerencse inkább a rómaiakhoz pártol; Trajanus, Septimus Severus 

hadjáratokat vezetnek ellenük, de legyőzni nem tudják őket. A harc Mezopotámia és 
Örményország birtoklásáért folyik, fontos ütköző-állam volt Oszroéne /fővárosa: 
Edessza/ is.

A birodalom V. Artabán halálával gyakorlatilag véget ért, ezt követi majd egy rövid 
ideig tartó reneszánsz. A párthus királyok Örményországban uralkodnak tovább, és több 
bizánci uralkodó volt párthus /örmény/ származású.

Az Arszakida dinasztia eredetére nézve az örmény források döntő jelentőségűek. Ezek 
szerint Nagy Arsak és utódai az ókori Baktriából származó hunok. /Baktria a mai 
Észak-Afganisztán-Dél-Afganisztán területének felelt meg./ Ez a terület több okból is 
figyelemre méltó. Először is azért, mert innen származott Zarathustra és nem utolsó sor
ban ezért, mert ez a terület nem esik messze a Aral-tó déli részétől.

Veres P.Tibor két tanulmányában foglalkozik a magyar nép etnikai történetével. 3 
Ezekben kimutatja, hogy „.. .a honfoglaló magyarság embertani képletének hosszan tartó 
kialakulási folyamata már az i.e. XII. században elkezdődött, éspedig nagyjából a Kasz- 
pi-tenger északi térségében az Alsó-Volga és a Modzsar-hegység, valamint az Aral-tó által 
határolt területen.”

A 19.sz. második feléig a magyar történelem oktatásban a nemzet eredetét a szkíta 
-  hun -  magyar rokonsággal mutatták be. Erre nyilvánvaló nyelvi, kulturális és egykorú 
leírás is bizonyítékul szolgál. A Párthus Birodalom népeivel való rokonság kora-középkori 
örmény írók alapján bizonyítható. I.e. 550 körül az akkori Midiát iráni perzsák elfoglalják 
és Perzsiává alakítják.

A teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány jellemző párthus sajátságot:
1. Hadászat. A párthus hadsereg csaknem kizárólag lovasságból állt. A nehézlovasok 

tetőtől-talpig páncélozva voltak, ezeket katafragtáknak nevezték. Minket a könnyűlovas
ság érdekel különösen, ugyanis ezek hátrafelé nyilaztak. Innen a kifejezés:"Párthus lövés”, 
amely aztán az angol nyelvben is ismertté vált. /Parthian shot shaft/. A Párthusok hun 
módra a dobot és a sárkányos lobogókat is előszeretettel használták.

• A vérszerződés szokása.
• A Nap tisztelete.

[3] „A magyar nép etnikai történetének vázlata” /Valóság, 1972. XV.6 ./ és „A szovjet etnogenetikai kutatás és a magyar őstörténet" /Magyar Tudomány 1980.5.sz./
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• A ló fontos szerepe. Szinte egész életüket lovon töltötték.
• Szent madaruk volt a sólyom. Királyaik szobrain, hadijelvényeiken ismert.
• Ruházkodásuk számos jellegzetességgel bír, ilyen pl.a nadrág, a hosszú kabát.
• Fejlett igazság-és jogérzék. Az adott szó szentsége.
• Az ősök tisztelete.
• Államuk a földtulajdonon alapult, a feudalizmus korai formája náluk alakult ki.

Pénzeiken a Napot és a Holdat is ábrázolták. Többféle módon temetkeztek. Ami minket 
legjobban érdekel, az az u.n. szemlemezes, arcmaszkos temetkezés. Ez az jelenti, hogy a 
párthus előkelők az elhunyt szemére aranyból készült lemezt, illetve álarcot helyeztek.

Benkő Mihály: „Halotti maszk és sírobulus” c. tanulmánya4 kimutatja, hogy ez a szo
kás tőlük terjedt el az u.n. pontusi szkíta kultúrkörben és megtalálható volt a honfoglaló 
magyaroknál is!

2. Építészet: Sikeresen alkalmazták a boltozatot, a boltívet és a dongaboltozatot. A tér 
áthidalására az u.n. „ivan”-okat, a nagy boltíveket alkalmazták. Az ásatások során gyö
nyörű naptemplomok kerültek elő Hatrában, Assurban, Dura-Europosban /Mezopotá
mia/. A bizánci művészet kialakulásában a párthus művészet nagy szerepet játszott.

3. Nyelv: A párthusok nyelvét általában indoeurópainak, ezen belül indo-iráninak 
tartják. „A párnok feladták saját kelet-iráni nyelvüket, amely a nyugat-iráni nyelvek cso
portjához tartozott és közel állott a méd nyelvhez”.5

A párthusok uralkodói az abrameus kancellária írását használták nemzetközi levele
zésükhöz, ezenkívül tudtak görögül is. /Akadnak kutatók, akik kétségüket fejezik ki a 
párthusok nyelvét illető elméletekkel szemben, és szerintük igazi nyelvüket nem ismer
jük/. Az u.n. „második párthus írásbeliséget” a Kru.III.században a menicheiozmus hozta 
létre, és a menicheus irodalom ezen a nyelven íródott.

4. Vallások: A párthus birodalom területén több vallás terjed el. A keleti részén a budd
hizmust gyakorolták, de Zarathustra vallása és a Mithrász-kultusz is népszerű volt. Mágu
saikat jellegzetes öltözékben /magasított, előrehajló tetejű sapka és szűk nadrág/ szokták 
ábrázolni. Valószínűleg a biblia „három királyok vagy bölcsek” is a párthus birodalom 
területéről -  esetleg Arábiából? -  érkezhettek Jeruzsálembe. Mágusaik gyógyítók, csilla
gászok, ördögűzők és papok voltak egyszemélyben.

5. Embertan: A  szkíták két olyan embertani komponenssel bírtak, amely összefüg
gésbe hozható a magyarsággal. A magyarságot a turanid típus körülbelül 30%-ban jel
lemzi, ez pedig egy europid és egy mongoloid forma összeolvadásából fejlődött ki /Erről 
Horváth Izabella részletesen ír a Kapu 96/9-es számában/.

A szkíta népek -  így a párthusok szempontjából is -  döntő megállapodás olvasható 
ebben a tanulmányban: „Nyugati kutatók figyelmen kívül hagyván azt a tényt, hogy nem 
minden esetben lehet a nyelvet, a kultúrát egy nevezőre hozni, a szkíta és szaka népeket 
teljes egészében indoeurópai nyelvet beszélő és így indoeurópai népnek szokták minősíteni.”

Henkey Gyula írja: „Összefoglalva 42 évi kutatómunkám eredményeinek népesedés
történeti síkra kivetíthető tényét, a közép-ázsiai /törökös/ típusok aránya a finnugor for

[4] Antik tanulmányok 33/1987-88/
[5] Harmatta János A világ nyelvei /Bp. 1999./
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mákhoz képest tízszeres 146.8% a 4,6%-hoz!, a finnugor alakokhoz képest a kaukázusi 
eredetű formák gyakorisága is jelentősen nagyobb 7.9%, a régi szláv és germán jellegegyüt
tesek pedig csak 2.1%-ban, illetve 0.4%-ban mutathatók ki. A z őslakos eredetű magyar 
népességeknél a közép-ázsiai /törökös/ túlsúly közel tizennégyszeres 152.2% a 3.8%-hoz/, a 
kaukázusi formák 9.3%-ban, a régi szláv jellegegyüttesek pedig csak 1,1%-ban határozhatók 
meg. Vizsgálataim igazolták László Gyula 119811 azon nézetét, hogy nyelvészeti alakokból 
kiindulva nem lehet a magyar nép származását meghatározni és a régészet, embertan, nép
rajz egyre fokozottabban kapcsolódnak be a magyar őstörténeti kutatásokba.6

Felhívom a t. olvasó figyelmét arra, hogy ez a fenti mondat érvényes a párthus-kérdés 
esetében is!

Végezetül még egy gondolat László Gyulától: „Néppé válásunk évezredeiben ötvöződ
tünk Eurázsia úgyszólván valamennyi emberfajtájával: a fajtajellegek alapján rokonok 
vagyunk a perzsákkal, finnekkel mongolokkal, a kisázsiai nagy műveltségek népeivel, továbbá 
a szlávokkal és a skandinávokkal is atyafiak volnánk, nem is beszélve a népvándorlás kor 
népeiről, a hunokról, avarokról, bolgárokról. Csodálatos együttese él bennünk Eurázsia 
népeinek, de mindez egyetlen népegyéniségbe ötvözötten. Ezek vagyunk mi, magyarok. 
Zrínyi Miklóst kell idéznünk:”Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.”7

[6 ] Túrán, 1998. március, 33.oldal
[7] László Gyula: Őstörténetünk, Bp. 1987./
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■  VARGA TIBOR

A magyar királykoronázási szertartás 
ismertetésének rövid foglalata

Részlet Varga Tibor:
Napunk virradása a Szent Korona szabadító ereje 

című készülő könyvéből

Ajánlás a 70 éves Bakay Kornél Professzor Úrnak, aki a múltba látók mestere. 
Tudja, hogy a nagyszerűség nem egy elmélet felállításában van, 

hanem annak bizonyításában.

A magyar királykoronázás egy nagyon különleges szertartás. Sok olyan elemet tartalmaz, 
ami eltérő a világ más uralkodóinak a beavatásától, ha egyáltalán azokat beavatásnak nevez
hetjük. Kétségtelen, hogy Isten kegyelméből a nyugati világban is uralkodóvá változik át az, 
akit a koronázási szertartás során megkoronáznak, de valójában az átalakító erő a felkenés
ben nyilvánult meg. A magyar királykoronázásnak viszont az a jellemzője, hogy az átválto
zás misztériuma a Szent Korona által valósul meg. A szertartás öt jól elkülöníthető elemből 
áll. Ez az öt elem arról tanúskodik, hogy a szertartás misztériuma szerint az ég felől testesül 
meg a mindenkori magyar uralkodó. Az öt, az emberiség hagyományában az ember, a 
mikrokozmosz megjelölője. Ennyi az ember érzékszerveinek száma is, és Krisztusnak is öt 
sebe volt. Az ötszögű pentagramma képes megvédeni az élővilágot az alvilági erőktől.1 
Ugyanakkor távoli párhuzamként érdemes megjegyeznünk, hogy a pitagoreusok szerint az 
embert létrehozó égi lélek és az anyaföld házasságának-egységének tökéletes száma, az öt. 
A hermetikusok hagyományában egy végtagjait terpesztő, fejét felemelő emberi alakot 
szimbolizáló ötágú csillag jelképezte -kereszt közepén- a „kvintesszenciát”.

[1] Mindezekről részletesebben lásd Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: 
Jelképtár, Helikon kiadó, 1990.195.0.
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Itt fontos megjegyeznünk, hogy a magyar koronázási szertartás kialakulása nyilván
valóan kapcsolatba hozható más koronázási ordókkal is. így pl. Ratold koronázási for
mulájával vagy a Dunstan ordóval, és a német szertartási renddel.2 A kölcsönhatások 
irányultságának vizsgálata jelenleg nem feladatunk, csak a sajátosságok felmutatása.

Mindenesetre nem véletlen talán, hogy a magyar királykoronázás alkalmával, - mivel 
hagyományunk szerint az ország a Szűzanya tulajdona és egyben apostoli királyság is -, 
a szakrális és a világi elemek, a szentségi és a hatalmi jelek következetesen ismétlődnek. 
Tőlünk nyugatabbra és keletebbre az egyházi szertartással lezárul az uralkodóavatás. A 
nemzeti sajátosságok az egyházi szertartás keretein belül valósulnak meg.3 Nálunk ez nem 
így van, Magyarországon szükség van a világi elemekre is.

Nagyon fontos, hogy a Szent Korona köré ténylegesen egy misztikus test szerveződik. 
Nemcsak az ország területe tekinthető a Szent Korona földi vetületének, hanem a közösség 
is, a mindenkor ott élő országlakosok. Azok is jelen vannak, akik valaha ide születtek, és 
születni fognak. Erre utal az a szertartási hagyomány, hogy a koronázási ünnepségen részt
vevők öltözékükben olyan ruhadarabot is viseltek, melyet valamely ősük egy korábbi koro
názáson hordott ruházatán. Még a járművek is, amelyeken IV. Károly 1916-os koronázása
kor a főhercegek és főméltóságok érkeztek történelmi nevezetességű díszhintók voltak.4 Aki 
a magyar királyság területén látja meg a napvilágot, az örökléttel kerül kapcsolatba, bármi
lyen furcsa is ez. Ezért a közösség éppen jelenlévő tagjai magának a Szent Koronának az élő 
minőségét jelentették. Tehát szükségszerű volt, hogy a szertartáson végig jelen legyenek, 
vagy valamilyen módon a szertartás teljesülése számukra is nyilvánvalóvá legyen.

Éppen ezért, - mivel elég jól ismerjük a magyar középkori királykoronázási ünnepség 
rendjét-, fontos megemlítenünk, hogy van olyan téves elmélet is, amely bármiféle forrásra 
való hivatkozás nélkül, a Pilisben titkos koronázást tételez fel. Egész egyszerűen ez a mi 
kultúránktól idegen. A mi hagyományunknak pontosan az a jellemzője, - eltérően a zsidó 
vagy a nyugati kultúrától -, hogy minden fontos eseménynél a közösség együtt jelenik 
meg. Ezért alakul ki az a jogi alapelv, hogy membrum Sacrae Regni Coronae, vagyis maga 
a Szent Korona tagja minden kárpát-medencei regnicola (országlakos).5 Bár később 1514- 
re, Werbőczy időszakára, ez leszűkül azokra, akik a Szent Koronából ténylegesen bírnak 
egy darabot, akik a Kárpát-medencéből birtokolnak egy földterületet.6 Majd azután 1848- 
ban nálunk nem jogszűkítés következik be, mint más „modern” államoknál, hanem jog
kiterjesztés.7 Tőlünk nyugatabbra a nemesi jogokat elveszik, és egy szürke, egyenlő „masz- 
szát” gyúrnak, nálunk viszont Magyarországot megnemesítik, tulajdonképpen 
kiterjesztik a nemesi jogokat az egész országra -  tehát mi magunk leszünk újra a korona.

A magyar kultúrától idegen, hogy titkos társaságok működjenek.

[2] Bővebben kifejtve Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története, Akadémiai kiadó reprint- 
sorozata, 1987. 25-33.0.
[3] Fügedi Erik: Uram, Királyom.....A XV. századi Magyarország hatalmasai. FEKETE SAS KIADÓ, Bp.
2004. 58-59.0.
[4] Vö.:Kray István: A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. Epizódok és jellemképek. I. Ferenc 
József és IV. Károly királyokról. Zalaegerszeg, 1935. 87-89.0.
[5] Dr. Timon Ákos: A Szent Korona elmélete. 2000.14. o.
[6 ] vő.: Werbőczy István Hármaskönyve. Franklin-társulat, Bp. 1897.
[7] Tóth Zoltán József:A Szent Korona és a Szent Korona -Tan. In: A magyar Szent Korona és a Szent Koro
na-Tan az ezredfordulón. Szerkesztette: Tóth Zoltán József. Bp. 1999. 319.0.
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Egyesek jogosultak arra, hogy a Pilisben való koronázáson részt vegyenek, mások 
pedig nem, és nem lehet tudni, hogy ki van a belső körben, és ki a külsőben.

Ez a gondolkodás ma jellemzi Magyarországot.
A misztérium a közösség és az Isten szeretetében van. Abban a szeretetben, amiről 

szépen ír József Attila:
„Rejtelmek, ha zengenek, őrt állok, mint mesékben.”
Ez a hagyomány a szeretet titkáról beszél. Ez az Isteni rejtelem, ez a misztérium, nem 

pedig az, amit emberek döntenek el. Ez a szív titka. Történelmi előadások hallgatásakor, 
könyvek tanulmányozásakor érdemes megkeresni a forrásokat, hogy mi alapján állít bár
mit is az előadó, a szerző, mert szépeket mondani nagyon könnyű. Most már tényleg ott 
tartunk, hogy el kellene kezdenünk közügyekben igazat beszélni, mert, ha tovább hazud
nak nekünk, elpusztulunk.

Visszatérve a kiindulási pontunkhoz, az öt szertartási elem a magyar uralkodó teste
sülését teszi lehetővé. Elmondhatjuk, hogy királyunk „születése” a fehérvári Szűzanya 
templomában valósul meg. Lehet érezni, hogy tényleg az égből érkezik. Nagyon külön
leges misztérium ez, hiszen nemcsak a koronára van szükség a magyar király beavatásá
hoz, és nemcsak az elengedhetetlen, hogy Fehérváron, szent helyen történjen a beavatás. 
Szükséges az is, hogy az esztergomi érsek végezze a koronázást, bár akadályoztatás esetén 
a közösség mást is kijelölhetett. Ugyanakkor szent időben, nagy 
ünnepen kell koronázni.8 A Szent Korona beavató erején kívül 
még további megkerülhetetlen szertartási elemeket is számon 
tartottak. Ezek végrehajtása is hozzájárult ahhoz, hogy az átvál
tozás teljessé váljon a közösség számára és megtestesüljön a 
mindenkori magyar király, a beavatandó jelölt. így az ’lstván- 
ságorí is keresztül kellett mennie a reménybeli uralkodónak, 
hiszen a középkori kereszténységben nagyon jól tudjuk, hogy 
a név meghatározó volt. Az ember megkapta a nevét, ismerte a 
jelentését, tudta a küldetését is. A keresztség alkalmával úgy 
születik újjá az egyén, hogy a romlandóság hatalma többé nem 
teljes fölötte. Nem kell törvényszerűen elpusztulnia, lehetőséget kap egy új, örök életre.

Éppen ezért nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az István név. A Legenda aurea nagyon 
szépen hozza, hogy görögből latinra fordítva, Stephnos-Stephanus, azaz István, annyit 
tesz, mint korona. Jacobus de Voragine azt is állítja 1260-as években elkészült művében, 
hogy a név azt is jelenti a héberből eredeztethetően, hogy norma’ avagy szabály, törvény, 
tan’. 9 Ezért nagyon jól tudjuk, hogyha felöltöztetik a magyar királyt Szent István rekvizi- 
tumaival, gyakorlatilag a Szent Korona élő képmásává változik át, hiszen a név jelentése 
megidézi a szent király jelenlétét.

Éppen ezért kell ezen a különleges beavatáson keresztülmennie a királyjelöltnek. Ezt 
egzakt módon tudjuk, hiszen az 1440. július 17-én kiadott koronázási oklevélben a reg- 
nicola-k (országlakosok) elmondják, hogy azért tekintik a tizenkét hetes Y. Lászlónak a

[8] v.ö.:Fügedi; 2004. 52-59.0.
[9] Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Helikon, 1990. 27.0. : „Az István (Stephanus) név görög eredetű, 
latinul koronát, héberül normát jelent.”
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koronázását érvénytelennek, mert nem voltak jelen a szent király szükséges kellékei.10 11 
Ugyanakkor arra is utalnak, hogy az élő Korona11 nem adta beleegyezését Utószülött 
Lászlónak a megkoronázásához, hiszen ők maguk a Korona megelevenedett teste.12 Mivel 
a tizenkéthetes gyermek alkalmatlan volt a hadvezetésre, nem fogadták el uralkodónak. 
A magyar koronázási szertartás elengedhetetlen eleme volt ugyanis az egyező akarat- 
nyilvánítás. Fel kellett hangzani a kérdésnek: „akarjátok e királynak az itt lévő lovagot?”.13 
Ekkor közfelkiáltással (acclamatio)14 kinyilvánították, - egy szívvel, egy lélekkel-: „Akar
juk, akarjuk, akarjuk!”.

Ez volt maga a Szent Korona hangja, az angyali korona megtestesülésének kezdete. Mert 
ebben a pillanatban nem a szájukban hordták a szívüket, - ahogyan ezt az áldott pillanatot 
a középkorban kifejezték -,15 hanem a szívükben hordták a szájukat. Hiszen aki a szájában 
hordja a szívét, össze-vissza beszél, de aki a szívében a száját, az azonos önmagával. Amikor 
mindannyian ugyanarra gondoltak, elhangzott az életadó ige, hogy „akarjuk, akarjuk, akar
juk”. Ez indította el annak a misztikus testnek a teremtését, amelyben együtt élt egy meg
határozott szent területen, egy szent közösség és a belőle támadt uralkodó, és fölöttük ott 
lebegett a Szent Korona. Ez olyan misztérium, mint Szent János evangéliumában az „in 
pricipo erat verbum” (kezdetben vala az Ige) valósága. Ez az a pillanat, amikor az angyali 
korona megidéződik, mert a magyar népdal nagyon szépen mondja:

„Angyalé vagy madár,
Ki az ágakon jár,

Csattogtatja szárnyát,
Veri szívem búját.”16

Az angyal szárnyverése és a szív verése azonos a mi lelkűnkben. Amikor mindannyiunk 
szíve egyszerre dobban, és a szívünkben hordjuk a szánkat, akkor kezd megtestesülni 
Jézus képmása. Csak ezután kezdődhetett el valóságosan a király beavatása az isteni hata
lomba. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy ez a szertartási rész szimbolikusan kifejezte

[10] vő.: Benda Kálmán-Fügedi Erik: A magyar korona regénye. Magvető, 1979. 66-72.0.
Ulászló koronázásával kapcsolatban a koronázok oklevelükben a következőket mondják:
„Ezt a koronázást a mai napon, a Szentlélek kegyelmét hívva nagy könyörgéssel és, amint azt jámborul hisz- 
szük, az ő ösztönzésére, nyilvánosan és nyíltan megkezdtük, és Isten segítségével véghezvittük azt az egész 
szertartást, amelyet ilyenkor és annak hatásos volta érdekében el kell végezni, felruházva király urunkat első 
szent királyunknak mindazokkal a jelvényeivel és ruháival, felajánlva neki és kezébe adva a kardot, jogart, 
országalmát és a szent király apostoli keresztjét és minden egyéb szükségest fogyatkozás nélkül,...”
[11] A középkori latinban ismert volt a ’coroná szó gyülekezet, törvényes határozatokra összejöttek közös
sége” jelentésváltozat is.
[12] vö.:VargaTibor:ASzentKoronaengesztelésel440-1464.„Pannónianemveszíthetielangyaladtakoronáját”. 
Magánkiadás, 2004. 196.0.
A fenti megállapítást szintén a koronázók 1440. július 17.-én kelt oklevelükben fogalmazzák meg:
„.....a korona hatékonysága és erénye az országlakosok beleegyezésén alapul...”
[13] vö. :Óváry Imre és kutatócsoportja: Szimbólumában él... A magyar korona funkcionális-morfológiai 
aspektusa.. In: Magyarság és műveltség. Művelődéskutató Intézet és INTART, 1987.102.O.
[14] Bartoniek Emma: A magyar királykoronázások története, Akadémiai Kiadó, 1987.26.0.
[15] A Biblia szavaival Szent István királyról mondja kis legendája: „....nem a száján volt a szíve, hanem a 
szívében volt a szája. (Non tamen cor in őre, séd os habebat in corde...) Jézusnak, Sirák fiának könyve 21,26.
[16] Magyar népdal részlet. Magyar néprajz. I-VIII. Akadémia, Bp. 1988. V.5 4 3 .0 .
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M agyarország Szent, A ngyali 
és Apostoli Koronája  

R évay Péter -  D e sacrae 
coronae Regni H ungáriáé ortu... 

cím ű  m unkájából 
W olfgang Kilián  

rézm etszete

az országlakosokat megillető királyválasztási illetve 
korlátozott királyválasztási jogot is. Ezt mi sem bizo
nyítja jobban, hogy amikor a Habsburgok a Szent 
Korona országának lakóit lemondatták az 1687:2. tc-kel 
a korlátozott királyválasztási jogról, és az 1687:4. tc-kel 
megszüntették az ellenállási jogot17, egyben gondosan 
kitörölték a magyar király koronázási szertartásból a 
közfelkiáltás (acclamatio) intézményét is. Hiszen az 
I. Józsefet (1687-1711) követő III. Károly koronázása
kor (1712) már nem hangzott el az országlakosok aka
ratnyilvánítására vonatkozó kérdés.18

Ugyanakkor a szertartás legfontosabb misztéri
uma, amikor megkoronázzák a magyar királyt.
Magyarországon ez a szertartás központi része. Ha a 
magyar királyságban a felkenéskor, felszenteléskor fél
beszakad a szertartás,- ahogyan a hetvenes években 
Fügedi Erik is gyönyörűen felhívja rá a figyelmet az 
Uram, királyom c. művében-, akkor nem tekintik uralkodónak az uralkodójelöltet.19 
Nálunk szükség van arra, hogy eljussunk addig a pillanatig, míg a leendő király fejére 
helyezik a Szent Koronát. Emellett Fügedi Erik nagyszerűen különíti el, a házi-, az 
országoló- és a beavató korona minőségét is. A házi koronát bármikor viselhették, 
az országoló koronát akkor, amikor az ország számára fontos eseményről volt szó. 
A beavató korona azonban, főszabályszerűen csak akkor került alkalmazásra, amikor 
a közösség számára megteremtődött Jézus képmása és az égi törvény szentesült a való
ság fiainak. A Szent Korona beavató korona.

A magyar király koronázásáról pedig tudni kell, hogy nem akármikor, hanem mise 
keretében helyezték fel a mindenkori uralkodójelölt fejére a koronát. A szertartásnak az 
igei részében történik meg a koronázás20, ahogy erről Decsy Sámuel is tudósít bennünket 
az 1792-ben írt művében.21 22 (A mise ugyanis igeliturgiából és az Eucharisztia liturgiából 
áll. Az igeliturgiába -  mely Isten Igéjének hirdetése -  a régiségben szentlecke (episztola), 
az evangélium és a szentbeszéd tartozott bele. Azután testesült meg az Eucharisztiában 
Krisztus teste és vére.) Azt is tudjuk nagyon jól, hogy a misenapokhoz úgynevezett peri- 
kópákat “ rendeltek, tehát minden napnak megvolt és megvan a maga szentleckéje és

[17] A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. (Szerkesztette: Mezey Barna) Osiris, 2006.
[18] Vö.: Bartoniek; 1987.157.0.
[19] Fügedi, 2004. 63.0.
[20] Erről a szertartási hagyományról már 1563-ban Miksa koronázásáról írt részletes latin nyelvű leírás is 
tudósít. Bővebben lásd Benda Kálmán- Fügedi Erik, 1979.135-137.0.
[21] Decsy Sámuel: A Magyar Szent Koronának és az ahhoz tartozó tárgyaknak históriája. Melyet sok régi 
és újabb írásokból kijegyzett, rendbe szedett, meg világosított, s kedves Hazafiainak hasznokra közönségessé 
tett Decsy Sámuel, a józan és orvosi tudományoknak doctora, és az óderai, francofurtumi királyi tudós tár
saságnak tagja. Bécsben nyomtatott Alberti Ignátz, K. Szabados könyv nyomtató műhelyében MDCCIXII. 
Esztendőben. 512-546.
[22] A perikópákat (gör. Perikopein=körülvágni) a középkortól misekönyv tartalmazta, de külön perikópás 
könyvek is készültek.
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evangéliuma. Ezek szerint meghatározott 
szentlecke és meghatározott evangéliumi rész 
hangzott el, és a kettő között történt a koroná
zás. Utána viszont, az áldozás során levették a 
király fejéről a koronát. Az égi dicsőség meg
tapasztalása után, visszazuhant az emberi nyo
morúságba; úgy kapta meg az átváltoztatott 
ostyát és Krisztus vérét. így lett részese ő is 
Krisztusnak, a közösséggel együtt. Áldozás 
után újra a fejére helyezték a Szent Koronát.

A következő kutatónemzedéknek érdemes lenne megvizsgálnia, hogy egyes uralko
dókat melyik napokon koronázták meg, hiszen -  ezek szerint -  az egyes magyar uralko
dóknak küldetésük volt a világban. Meghatározott szentleckét és meghatározott evangé
liumi feladatot kellett végrehajtaniuk a közösségben.

Ilyen szempontból nagyon érdekes Mátyás megkoronázása, mert erről például egy
értelműen tudjuk -Werbőczy 1514-ben elkészült művében elmondja-, hogy Nagycsü
törtökön koronázták meg. 23 A Tripartitum azért kénytelen a kétes esetekben leírni 
a koronázás időpontját, mert a szertartásnak jogkeletkeztető hatálya van, hiszen ha a 
magyar király fejét nem érinti a Szent Korona, akkor minden kiadott kiváltságlevele 
meg nem születettnek tekinthető. így Mátyásnál is azért említi meg Werbőczy a nagy
csütörtöki beavatást, mert minden kiváltsága, amit a koronázása előtt adott ki, meg nem 
tartandó, hacsak koronázásának napja után, meg nem erősítette azokat. Ennek nagyon 
nagy jelentősége van.

Ugyanígy ír Mátyás nagycsütörtöki koronázásáról Thuróczy24 valamint Gyöngyösi 
Gergely, a pálos történetíró25, és Petrus Ransanus 26is, tehát nincs vita. Egyedül Bonfini 
beszél Nagypéntekről, de ő nincs tisztában a szakrális évvel, nem beszélve arról, hogy 
művében minden harmadik, negyedik oldalon elhangzik egy olyan mondat, mely a műve

A  Szen t Korona a z  oltáron

[23] Werbőczy, 1897.11: rész. 14. cím. 47. §. : „Továbbá megtartjuk a dicső emlékezetű és legyőzhetetlen 
fejedelemnek, néhai Mátyás király úrnak, az ő szerencsés megkoronázása idejétől kezdve, tudniillik az ezer- 
négyszáz-hatvannegyedik évi Nagycsütörtöktől (in die Caenae Domini factae) fogva halála napjáig, tudniil
lik az ezernégyszázkilencvenedik év Virágvasárnapját (post Dominicam Palmarum) követő kedden kiadott 
kiváltságleveleit. De a koronázása előtt kelteket meg nem tartjuk, ha csak azután ő maga meg nem erősítette. 
( Ante verő coronationem suam confectae; non tenentur: nisi postea fuissent per eum confirmata.),,
[24] Thuróczy János: A magyarok krónikája. Helikon Kiadó, 1986. (fordította: Horváth János), 319.: „Miután 
Frigyes római császár kezei közül nagy nehézségek árán visszaszerezték Magyarország Szent Koronáját, Má
tyás királyt uralkodásának hatodik, az Úrnak pedig ezernégyszázhatvan negyedik esztendejében, az Utol
só Vacsora napján (Caenae Domini) birodalma egyházi és világi méltóságainak és országos főnemeseinek 
jelenlétében és örvendezése mellett, szokásos módon, nagy ünnepélyességgel szerencsésen megkoronázták.”
[25] Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983.149. „Ebben az év
ben (1464..-V.T.) Mátyás királyt, megválasztásának hatodik évében, Nagycsütörtökön magyar királlyá koro
názták A koronázás előtt kiadott oklevelek érvénytelenek, hacsak azokat később meg nem erősítették, amint 
ez a Magyar Királyság Törvénytárában olvasható..”
[26] Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungarorum. „...egyházi szertartással (ti. a koronázás - V.T.) Is
tenfia megtestesülésének 1464. évében azon a napon, melyen a mi Urunk, Jézus Krisztus szent emlékezetű 
lakomája lezajlott.”
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letlen és barbár a szittyákra vonatkozik.27 Ezért szerette annyira a kommunista történet- 
írás forrásként használni. Ráadásul istengyalázást is elkövetett volna Mátyás, ha akkor 
mulatozik, amikor a megváltó szenved.

Egyébként Nagypénteki hősünk van nekünk, és az nem Mátyás, hanem II. Rákóczi 
Ferenc. Őróla tudjuk nagyon jól, hogy Nagypénteken az úrral együtt érkezett az utolsó 
átváltozás kapujába. Rákócziról érdemes megjegyezni, hogy amikor elmegy külföldre, 
még nem tudja, hogy soha nem fog visszajönni az országába. Megígéri a magyaroknak, 
hogy visszatér, de aztán a sors nem úgy hozza, így hát, szinte a lehetetlent választja, a 
halálon megy át a Megváltóval. Azután közöttünk is marad, mert halála -  1735. április 8. 
-  után is több száz évvel azt lehet mondani, látják és tudják, hogy velünk van Rákóczi.28

Szépen halt meg, Mikes Kelemen nagyon pontosan tudósít erről. Azt írja, hogy Gyü
mölcsoltó Boldogasszony körül a halál fuvallata megérintette a fejedelmet, és aztán szép 
lassan elkezd elfogyni az életből, de közben semmi kínt nem érez. Mikes azt is állítja, hogy 
Rákóczi az utolsó napig nem hagy el a napirendjéből semmit sem. Végül Nagycsütörtökön 
már nagyon rosszul van. Ekkor felveszi a szentségeket, - mindenki ott virraszt mellette -, 
s úgy megy el, mint egy gyermek. Nem vették észre, ahogyan Nagypénteken a halál, a 
nagy átváltozás kapuján átlépett.29

Feleségével, aki Franciaországban halt meg, életében már nem találkozhatott. Ehhez 
a tényhez egy különös mondái hagyomány is társult. E szerint a fejedelem a halálából 
elküldte párjának a szívét. Ugyanis a végrendeletében azt kérte, hogy szívét Franciaor
szágba vigyék el. Mintha a magyar hagyomány szerelme elevenedett volna meg:

„A szívem a szíveddel egyszerre dobbanjon,
Vérem a véreddel egy árokba folyjon,
Porrá lett szívemből egy virágszál keljen,
Melynek levelein nevünk írva legyen.”

Meghalni tudni kell. Különben a nagy magyarok nagyon szépen haltak meg, de ez már 
egy másik tanulmány tárgya lenne. Rákóczi tehát nagypénteki hős volt.

[27] Antonius de Bonfinis: R.U.D. VlI.I.IV.dec.: „De az isteni fejedelem (ti. Mátyás -  V.T.), minden művé
szet meghonosítója s a tudósok pártfogója nyíltan elítéli a magyar szokásokat, bírálja és lenézi a műveletlen, 
paraszti szittya életet, mely emberhez nem méltó.”
[28] vö. Magyar Zoltán: Rákóczi a néphagyományban. Osiris, 2000.189-202.
Osztrovszky József 1885-ben a Budapesti Hírlapban a következőket írta: „1849-ben midőn Kossuth Szegedre volt 
menendő, egy alsó tanyai 80 éves agg parasztgazda jelent meg e sorok írójánál ezzel a kérdéssel: igaz -e  uram, 
hogy Kossuth Szegedre jön? Igaz -  felelém. Hát aztán ismeri-e Kossuthot? Hogyne, igen jól ismerem. Mire az 
öreg ama szánakozó mosollyal, amely az avatatlannal szemben a biztos tudást jellemzi, mondá: De hiszen uram, 
nem Kossuth az, aki jön, hanem Rákóczi Ferenc. Megjegyzésemre pedig, hogy Rákóczi már 110 év előtt meghalt 
Törökországban, az öreg egész lényében átszellemülten viszonzá: De uram, nem halt meg Rákóczi... Mikor ki
bujdosott az országból, megfogadta, hogy visszajön még. Most hát eljött. Hanem hát az urak hadd nevezzék Kos
suthnak, de azért Rákóczi az.. Ily erős hittel szemben persze nem volt mit felelnem. Az öreg pedig e szavak után: 
hát csak azért jöttem be a tanyáról, hogy ezt megmondjam -  minden jót kívánva eltávozott.”
[29] vö . Benedek Elek: Zrínyi Miklóstól Mikes Kelemenig. Válogatás az 1905-1914 között ’ Nagy magyarok 
élete címen 13 kötetben megjelent életrajzokból. Unikornis Kiadó, 2002. 183-184.
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Nagycsütörtökön Mátyás koronázásánál a szeretet evangéliuma hangzik el.30 Amikor 
elrabolják a Szent Koronát, akkor érdekes módon az ország területe is szinte a trianoni 
veszedelem lehetőségét mutatja fel.31 A lélekben is meghasonlás válik uralkodóvá, mert 

egyetlen egyházi vagy világi méltóság sem hagyta nyugodni a fegyvereket”,- mondja 
Ihuróczy.32 Valóban a szeretetet egységét kellett visszaállítani. Nagycsütörtökön van a 
lábmosás, a mandátum (parancs), Jézus ’ végrendeletének ’ napja : „Új parancsot adok 
nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. 
Arról ismerjen mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 
iránt.”33 Ez volt bizony a koronázandó küldetése.

A magyar királyt tehát nem akármikor avatták be a Szent Korona királyságába, hanem 
egy igei küldetéssel. Miután megtestesült Boldogasszony templomában - ez a caput Sacrae 
Regni Coronae megszületésének helye-, azután érkezik lefelé az ég útján.

A szertartás második eleme, hogy átmegy Szent Péter és Pál templomába. Ezzel válik 
nyilvánvalóvá, hogy az apostoli Magyarország nem Szent Péterhez van kötve, hanem eggyel 
magasabb személyhez, egyenesen az égbe, a Szűzanyához. Tulajdonképpen a magyar király- 
koronázás kifejezi, hogy Magyarország apostoli királyság.34 Szent Péter templomában tör
vényt lát a magyar uralkodó. Régen elhúzódó ügyekben hoz ítéletet, majd a aranysarkantyús 
vitézeket avat. Kinyilvánítja a teremtett világ számára, hogy valóban képes az uralkodásra. 
Az „Istvánság” itt is követi, mert Győrffy György arról ír, hogy Gézát ide temették35, és őt 
pedig István névre keresztelték.36 Nagyon jól tudjuk, hogy Istvánnak az apja is és a nagyapja 
is az István nevet viselte, csak az egyik az a passau-i irányból kapja a keresztnevet, a latin 
irányból, a másik a bizánci irányból. Gyula keresztségéről, Johanes Skylitzes is tudósít.37 
Ennek következtében az ember nem csodálkozik azon, hogy egy olyan István kerül trónra 
az ezredik évben, -amikor tulajdonképpen korszakváltást, világvégét várnak38-, akinek olyan 
koronája van, amely görög és latin résszel is bír. Honorius Augustodunensisi a „Gemma 
animae” c. művében (I. könyv, 67. fejezet) azt írja, hogy a görögök minden népet megelőz
tek bölcseletükkel, a rómaiak pedig minden népen uralkodtak. A régiség nagyon élesen 
megkülönböztette a tekintélyt (authoritas) és a hatalmat (potestas).39 A tekintély, bölcsesség 
az egyházi hierarchiánál van, míg a hatalom a uralkodónál. A Szent Korona két nyelvűsége

[30] vő .: Varga Tibor; 2004. 171-178.
[31] V. László anyja a Szent Koronát és Sopron városát elzálogosította Habsburg Frigyesnek, egyúttal a 
gyámsága alá is helyezte a gyermekét. Frigyes pedig nem késett V. László érdekében és „Magyarország vé
delmében” egészen Győrig behatolni a Szent Korona királyságának területére. A cseh Griskát is az özvegy 
királyné hívta be a felvidékre, aki Magyarország északi részeit szintén V. László nevében tartotta kezében. 
A Cillei-Garai-atyafiság pedig az utószülött nagyanyai rokonságára hivatkozva igyekezett nagyobb befo
lyáshoz jutni az országban, különösen a délnyugati részeken. Délen a török próbálkozott terület szerzéssel.
[32] Ihuróczy; 1986. 264.
[33] Jn. 13,31-35.
[34] Ez a cím szokásjogi alapon a magyar uralkodót régóta megillette, mire 1758-ban XIII. Kelemen pápa 
elismerte az apostoli királyi címet a vele járó egyházkormányzati hatalommal.
[35] Győrffy György: István király és műve. Balassi Kiadó , 2000. 102.
[36] vö .: Győrffy György; 2000. 76.
[37] Vö .: Bakay Kornél: A magyar államalapítás. Gondolat, 1978. 134-135.
[38] Győrffy György; 2000. 149-150.
[39] vö ,:Kovács József: A MAGYAR SZENT KORONA. Ikonológiai megjegyzések. Főnix, 1999. 29-35.
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áttételesen utal arra, hogy a magyar király mindkét jogon, egyházi és világi 
jogon irányítja országát. A Szent Korona királysága apostoli királyság.

Ezután, tovább követve a koronázás szertartási rendjét, következtek a 
világi beavatási állapotok. Az uralkodó kiment a szabad ég alá, és ugyan
úgy esküt tett, mint a templomban, csak éppen most az égnek és az egész 
magyar közösségnek (coronatio).40 Ekkor támadt fel a Szent Korona misz
tikus testének új élete. Az oszáglakosok (membrum Sacrae Regni Coro- 
nae) és a király ( a caput Sacrae Regni Coronae)41 egy szent, esküvel erő
sített új életre egyesülnek. Ez a harmadik állomás.

Már délben járunk, a Napnak a legdelejesebb időszakában, és ekkor 
történik meg a napvágás.42 Föllovagolt az uralkodó a koronázódombra, 
ami térben és időben a haza volt kicsiben. A földhalmot nemcsak a het
venkét vármegye (majd később hatvannégy vármegye) területéről hordták össze, hanem 
bizony a magyar történelem által megszentelt rögökből építették föl. Ez valóban a Szent 
Magyarország volt. Nagyon jól tudjuk például, hogy 1867-ben Ferenc Józsefnek olyan 
királydombra kellett fellovagol
nia, amelyben olyan föld is volt, 
amit az aradi vértanúk vére 
áztatott.43 Ezen a dombon déli 
fényben ragyog a magyar király, 
és kardvágásokat tesz a négy 
világtáj irányába.

Ráadásul nem is csak „meg
villantja” a kardját, hanem 
bizony igéket rajzol, kereszteket.
Ezt Szerémi György (XVI. szá
zad első fele) nagyon szépen 
leírja.44 Szinte érzi az ember, 
hogy archaikus imánk tudása 
jelenik meg:

[40] Bartoniek; 1987. 45-57.
[41] Dr. Timon Ákos; 2000.14.
[42] vö .: Óváry Imre és kutatócsoportja: „Szimbólumában él...”1987.101.
[43] Csak néhány példa a föld származásáról (1867):
Zala: Deák Ferenc születési helyéről..
Esztergom: ahol Szent István király született.
Sopron: a négy kardvágás helyéről.
Liptó: a szvihorai fennsíkról, ahol Rákóczi Ferenc erős csatát vívott.
Szabolcs: az egykori Kállai vár helyéről.
Heves és K.-Szolnok: Aba Sámuel feltételezett sírjáról.
Győr: a csanaki és ménfői határok között lévő Rákóczi -  fák tövéből.
Csongrád-megye: a pusztaszeri templom romjából.
Bihar-megye: Kis-Marja városból, az ún. Bocskai várdombból, ahol Bocskai István fejedelem és szülői 
laktak.
Marosvásárhely: azon mezőből, ahol 1707. április elsején II. Rákóczi Ferencet a fejedelemségbe iktatták.
[44] Szerémi György: Magyarország romlásáról. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. 137.0.
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„Az én szobám négy sarkában négy őrző angyal, 
kibe Mária születik, kitől Nap támadik.
Jönnek, mennek az angyalok, hoznak nekem bátor szívet.
Kerülj, kereszt, szent kereszt,
őrizzetek, hogy úgy nyugodjak Mária kebeliben!”45

Ezek a keresztek védelmeket jelentettek. Amikor a legteljesebb volt a fény a teremtésben 
és a legcsekélyebb árnyék, abban a pillanatban teljessé vált a Szent Korona misztikus teste! 
A Szent korona földi vetülete, a Kárpát-medence (corona=határ) új életre támadt! Ugyan
akkor a koronázási domb, a körülötte álló országlakosokkal és a lovon kereszteket vágó 
uralkodóval, magának a Szent koronának a jelét formázza a teremtett világban. Hiszen a 
dombot körülálló közösség a Szent Korona abroncsának volt megfeleltethető, míg a koro
názóhalom a Korona keresztpántjait idézte. Az uralkodó pedig Kereszt irányú mozgásá
val, valamint kardvágásaival, a Szent Korona keresztjét mutatta fel a Mindenségben.

Azután, hogy megtörtént a napvágás, következett az ötödik misztérium. Amikor végre 
ténylegesen megkapja az életerejét a magyar király, mert ekkor következik a különleges 
koronázási lakoma, amelyen csak a Szent Korona királyságának nemes országlakosai 
szolgátak föl. Magyar nemesek helyezik fel az asztalra az ételeket szertartásos körülmé
nyek között. Az egyes fogásokat a konyhából felkísérik a lakoma színhelyére. Szertartá
sosan vágják föl az ételt, általunk kap életerőt a mindenkori magyar király.46 1916-ból 
megmaradt IV. Károlynak a koronázási lakomája, ahol döbbenetes módon tizenkilenc 
fogást ettek jelképesen végig47, mint ahogy tizenkilenc zománckép található a Szent Koro
nán is. Azt is tudjuk, hogy a szárnyas ételek voltak többségben. Lehet érezni, hogy foko
zatosan közénk testesül a király. (Egyébként, ha helyesen eszünk, mi is az egész minden- 
séggel telünk el, hiszen általában szárnyas levessel kezdjük az étkezést, és utána térünk rá 
a négylábúakra, és salátákra.)

Ez volt az utolsó, lezáró szakrális cselekménye a magyar királykoronázásnak.
Varga Tibor

[45] Erdélyi Zsuzsanna közlése nyomán.
[46] vö .: Hokik St .: Pozsonyi koronázási ünnepségek, 1563-1830. Európa Kiadó, Budapest -  Tátrán, 
Bratislava,1986.
[47] Óváry Imre és kutatócsoportja. 1987.102.O. 

„ 1 .Hódolati pecsenye (ökörsült)
2. Fácán, köntösben
3. Csirke fagyalék, királyné módra
4. Gombás libamájpástétom
5. Szárnyas saláta
6 . Vadhabarék szarvasgombával
7. Koronázó sódar

11. Nyárson sült kacsa
12. Pulyka középkori módra
13. Király-jérce
14. Tátrai sziklapisztráng
15. Tokaji gyümölcsszörp
16. Apró sütemény
17. Finom cukorkák
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■  t  ZACHAR JÓZSEF

A Magyarság az európai kereszténység 
védelmében1

Jelen kézirat Dr. Zachar József professzor utolsó, töredékben maradt munkájának
szerkesztett változata

A külföldi közvéleménynek szánt Magyarország-történet 
„MAGYAROK VÉRE -  MAGYAROK KÖNNYE” 

első része
Szerkesztette: Zachar Péter Krisztián

Az emberiség történetében páratlan módon, Európa közepén, a Kárpát-medencében már 
legalább 1115 esztendeje államot alkotva él a magyar nép. Múltja még sokkal távolabbra 
nyúlik vissza, emlékezete őrzi, hogy eleve az itteni meleg vizű források nyújtották számára 
a földi lét első lehetőségeit. A későbbi éghajlati és egyéb változások ugyan kiszorították 
innen, de mindenkor élt a hazatérés vágya a népiélekben, és amikor a körülmények lehe
tővé tették, ezt meg is történt. A korai időkre vonatkozóan azonban történelmük meg
ismerését nehezíti, hogy nem mindenkor hívták őket így. Sőt önmaguk is csak legutóbbi 
és végleges honvisszafoglalásuk óta hívják magukat és önmagukról országukat az akkori 
vezértörzs nevét átvéve magyarnak. Korábbi szálláshelyeik korábbi törzselnevezéseiket 
viselték. Csak az akkori görög és római világban ismert, különálló birodalmat alkotó 
népeik „hun” gyűjtőneve él máig jogfolytonosan tovább. AIX. század utolsó negyedében 
a közép-európai újjá születő államot ezért nevezték a kortársak Nova Hungária néven. 
Az államalkotó hét magyar törzsnek korábban a Kaukázustól délre fekvő legkorábbi tar
tós hazába visszatért maradványai alkották a Maior Hungária, míg az ezúttal a Volga 
mentére elköltözött, más irányban tartós otthont kereső részei a Magna Hungária nevű 
államot, előbbi a XIV. század végéig, míg utóbbi csak a XIII. század közepéig tudott fenn 
maradni. Azóta immár egyetlen a közép-európai, az önmagát Magyarországnak nevező, 
ám amelyre vonatkozóan más népek máig őrzik korábbi, saját maguknak adott vagy más 
által kapott, Hungáriára utaló lakossági megnevezésüket.

Ez a nép minden ismert forrás szerint mindenkor egyistenhívő volt, és a jézusi taní
tással elsők közt ismerkedett meg, az első keresztények közt ott voltak az ő galileai elődeik, 
akiket a velük együtt élők leginkább királyi szkíta gyűjtőnéven említettek. Ezzel adott a

[1] A jelen kézirat Dr. Zachar József professzor utolsó, töredékben maradt munkájának szerkesztett válto
zata. A külföldi közvéleménynek szánt Magyarország-történet („Magyarok vére -  Magyarok könnye”) első 
része igyekszik egybesűríteni a szerző ismereteit a magyarság középkori szerepéről Európában, ugyanakkor 
a tudományos-ismeretterjesztő jellegből fakadóan nélkülözi a tudományos hivatkozásokat és forrásokat.
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magyarok eleire vonatkozó egykori megismerési lehetőség, szkíta, hun, magyar azonosí
tással szólnak róluk a különböző történelmi korokban a legkülönbözőbb más népek kró
nikásai. Az egymáshoz kapcsolt gyűjtőmegnevezésen túl számos részlakosságra vonatkozó 
törzsmegnevezés is fennmaradt, döntő azonban az, hogy a végleges Kárpát-medencei 
beköltözés előkészítéseként három teljes és két töredék szabír, valamint két egész és két 
töredék onogur törzs egymásra talált. Önként nemcsak a két-két töredék törzset egyesítve, 
hanem hét törzsként maguk fölé egyetlen irányító személyt választva, az ő törzselneve
zését felvéve, végleges egyesülésük jeleként „hétmagyar” megnevezéssel kezdtek hozzá a 
Dnyeper és Dnyeszter folyó közti térségben, a Folyamközben, a teljes népiség áttelepíté
séhez. A fejedelemmé választott Álmos személyében még évszázadok múlva is keresztény 
utódai isteni akarat érvényesülését, „a Szentlélek ajándékát” látták. Az Álmossal egy idő
ben élt Phoetius bizánci pátriárka megerősíti, már az első „hétmagyar” fejedelem keresz
tény környezetben gyakorolta a hatalmat.

A fejedelmi szándék a történelmi elhivatottság tudatában kezdettől mindvégig arra 
irányult, hogy bekövetkezhessen a Kárpát-medencei végleges visszatérés. Kihasználva a 
kortársak egymás elleni háborúit, és egyes hadviselő fejedelmek szövetségesi hívó szavát, 
Kr. u. 862-től kezdve, saját szállásterületüktől mind nyugatabbra vezetett hadjárataik sorra 
együtt jártak a birtokba veendő terület felderítésével. Ezek során világossá vált, kisebb 
peremvidéki néptöredékeken túl, alapjában véve rokon elődnépek, részben még mindig 
hun, részben már avar megnevezés alatt élnek ott, miközben jelentős lakatlan területek 
választják el ezeket egymástól. A teljes nép szállásváltására 894-ben érkezett el az idő, 
amikor az al-dunai bolgár fejedelem ellen a bizánci császár, míg lázadó területi uralkodók 
ellen a keleti frank császár hívott szövetségesül magyar hadakat. Az első előkészületi évet 
követően a harcokba való bekapcsolódással párhuzamosan 895-től hosszú éveken át a 
Keleti és a Déli Kárpátok hágóin, szorosain és az al-dunai folyóvölgyekben folyt a kelet 
felől nyugatra az Adriai tengerig, a Mura forrásvidékéig, a Bécsi medencéig és a Morva 
mezőig terjedően a „hétmagyar” törzsszövetség betelepedése. Ezt a már 892-ben elesett 
Álmos elsőszülöttje, a fejedelemként helyébe lépett Árpád vezényelte le.

Az újonnan megszületett magyar államot a keleti frank birodalom császára immár 
olyan erős hatalmi vetélytársnak tekintette, hogy 907-ben vazallusai széles körű mozgó
sításával megtámadta és megkísérelte keletebbre visszaszorítani. Ám a még mindig Árpád 
fejedelem által irányított hadak a honvédelemben is jeleskedtek, Pozsony alatt megvédték 
véglegesen birtokba vett teljes szállásterületüket. Ezt követően a keleti és a nyugati térsé
gek császára egyaránt hajlandó volt saját adómegtagadó, lázadó, elszakadást megkísérlő 
alattvalói ellenében fegyveres segítséget nyújtani képes támaszának tekinteni az Árpád-házi 
magyar fejedelemutódokat. Ugyanakkor közel egy évszázadig nem zavarta újabb fegyve
res támadás a magyar államépítést.

Mindenesetre a magyar államvezetés irányultságában változás történt. Géza nagy
fejedelem hatalomra kerülése idején, 972-ben II. Ottó nyugati társcsászár és Theophanu 
keleti császárleány uralkodói házasságkötésével megpecsételt szövetség jött létre. így 
feleslegessé vált minden további fegyveres segítségnyújtás a két uralkodó bármilyen belső 
fellépése esetén. Ugyanakkor a következő évre I. Ottó német-római császár által a szász
földi Quedlinburgba egybehívott húsvéti európai fejedelmi találkozóról a magyar ural
kodó sem maradhatott távol. Tekintélye alapján azonban ugyanúgy járt el, mint a bizánci
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császár, maga helyett gazdag kiállítású előkelő küldöttséget küldött. E küldöttség közölte 
Európa többi hatalmasával, a (görögöknél: megász archon, a rómaiaknál: magnus senior 
méltósággal elismert) keresztény magyar nagyfejedelem, akinek hatalmi támasza a más 
vallásúak mellett alapvetően a különböző keresztény hagyományokat őrző magyar nép, 
„békés szándékát kinyilvánítva”, tudatja elhatározását, miszerint „belép a keresztény népek 
szövetségébe”. Ennek jegyében nem avatkozott be kora háborúiba, hanem éppen házaso
dási politikával igyekezett hatalmi kapcsolatait erősíteni. Amikor államát nyugat felől 
váratlanul támadás érte, akkor is ő volt a békekezdeményező, hajlandó volt területfel
adásra is, a gyepűt az Enns folyótól egészen a Traisen-ig vonta vissza. Ennek megpecsé- 
teléseként pedig elsőszülöttjét összeházasította az őt megtámadó II. Civakodó Henrik 
bajor uralkodó még zsenge korú leányával.

A fiatalon házasságot kötő utód, aki a keresztségben a Sztefanosz, a magyarított István 
nevet kapta, 997-ben bekövetkezett trónra léptétől kezdve keresztény uralkodó volt. Nem 
osztotta kortársainak a vélt közeli utolsó ítélet pusztítására készülődését, hanem vissza
követelve az akkor már pápa méltóságot viselt római patriarchától ősei Szent Koronáját, 
és éppen az 1001. év beköszöntére időzítette királyi koronázását. Ez a IV. század közepén 
a kaukázusi térségben élt Jézus-hitű elődnépek körében elkészített, a teljes üdvtörténetet 
megtestesítő és a keresztény főkirályság élére szánt, erre méltónak talált apostolkirálynak 
elkészített egyetlen beavatási korona és az Árpád-házi Géza fia István király egymásra 
találása a világtörténelemben egyedülálló állam megszületését jelentette. Hozzá hasonlóan 
uralkodásra méltó, 1301-ig fiági, majd leányági apostolkirály leszármazottai, mindenkor 
osztották az első koronázottat 1083-ban szentté avató utód I. (ugyancsak Szent) László 
király szavait: „Ez a Korona a magyar nemzet, a magyar nép, a Kárpát-medence népeinek 
és a Királyok Királyának, az Élő Krisztusnak a szövetségi hitvallása.”

Ennek tudatában voltak akkor még az európai államok vezetői is. így nem volt vélet
len, hogy amikor a piacenzai zsinat döntött a Jeruzsálem központú Szent Föld felszaba
dításáról, amely 638 óta Mohamed iszlám kalifautódai uralma alatt állt, akkor II. Orbán 
pápa a tervezett első keresztes-hadjárat élére 1095-ben a magyar apostoli királyt kérte fel. 
E vállalkozás végrehajtásában Szent Lászlót csak váratlan halála akadályozta meg.

Mindenesetre fent idézett szavai a szellemében a két európai keresztény császár biro
dalmával, majd a kettészakadt keresztény egyház mindkét fejével békés és termékeny 
együttműködésre törekedtek ezek az utódok. Bármely háborús fejleménybe belekénysze
rülve, a fegyverek forgatása közben is a békés állapotok helyreállítására irányult alapvető 
törekvésük. Középkori birodalomépítésük során, egyes szomszédos területeknek az Apos
toli Magyar Királysághoz csatolásával is e célkitűzéseket kívánták érvényesíteni. E meg
fontolás alapján kapcsolták a következő másfél évszázad során a Szent Koronához Kroá- 
ciát (Felső-Szlavóniát és Észak-Dalmáciát), (Dél-) Dalmáciát, Moesiát (Boszniát), Rámát 
(Hercegovinát), Halicsot (Galíciát), Hulmot (Montenegrót), Szerviát (Szerbiát), (Észak-) 
Bulgáriát, Kara-Bogdániát (Moldvát), Ungro-Vlachiát (Havasalföldet), Stíriát (Stájer
földet)

Ma már a feledés homálya takarja, hogy amikor II. (Angelosz) Izsák bizánci és I. 
(Barbarossa) Frigyes német-római császár fegyveres konfliktusba keveredett egymással, 
1190-ben a magyar III. Béla király közvetített békét. A magyar apostoli király igazi egye
temes történelmi szerepe azután 1241-ben nyilvánult meg. Hiába üzente sorozatosan Batu
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kán követeivel, személyes leveleivel és a keleti rokonaikat felkereső magyar szerzetesekkel 
is, miszerint hadai nyugati hadjáratának célja „a Német-római Császárság megbüntetése” 
és „a tatár sereg Németország ellen akar menni”. IV. Béla komoly fegyverkezésbe kezdett 
és megkísérelte az európai keresztény uralkodókat maga mellé állítani a várható össze
csapásban. Amikor pedig világossá vált számára, hogy egyedül marad a nem is reá támadó, 
hanem tőle rokoni szívességként átengedést kérő keleti pusztítás előtt, döntött. Tudatosan 
vállalta a keresztény Európa megmentését és így hozta ezt IX. Gergely pápa tudomására: 
„Mivel Teremtőnk adományából és kegyelméből vagyunk, amik vagyunk, felajánljuk 
magunkat égő áldozatul a keresztény hit megváltásának és a Római Egyház tisztességének 
növeléséért.” Tette ezt a magyar apostolkirály, annak ellenére, hogy állítása igazolásaként 
a tatár fővezér hadai előbb értek ki Zágráb és Olmütz magasságában a németek közelébe, 
mintsem elérték volna országa közepét. Sőt a túlerő megállítására IV. Béla a Sajó mentén 
csatát vállalt, nemzete javát maga mögé állítva. A szükségszerűen vesztes csatában így 
elvesztette az ország és király az egyházi és világi méltóságok közel felét, két érseket, három 
püspököt, az országos és a déli csatolt területek, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és 
a gazdasági irányítás élén álló legfőbb vezetőt, halálos sebesülést szenvedett a király öccse 
is. Az országos pusztulást látva, egy szomszédos ausztriai évkönyv hidegen, minden rész
vét nélkül csak ennyit örökített meg: „Magyarország harmadfélszáz éves fennállás után 
elpusztult.” Isteni kegyelem következtében mégsem ez történt, viszont magyar földön 
elhalt a Nyugat-Európának szánt tatár támadás.

Az újjászületett Apostoli Magyar Királyság méltó maradt e tettéhez, félretéve a szom
szédos német térségből területszerző céllal indított támadásokat, IV. László a cseh II. 
(Premysl) Otakar ausztriai támadásakor 1278-ban I. (Habsburg) Rudolf német király 
megsegítésére küldte, és az ő fegyveresei által kivívott morvamezei hadidiadal volt a döntő. 
Ez a magyar haditett jelentette annak a lehetőségét, hogy a Habsburg-család tartósan a 
német-római császári méltóságba emelkedhetett. Ennek ellenére, a házasodási politika 
jegyében jogosultan fellépve, az Árpád-ház Hágának kihalását követően mindent megtett 
a magyar trón családjának való biztosítására. Azonban más szomszédos, közelebbi rokon
ságban állók is ezt tették, így a Habsburg-ház magyar trónra kerülése ekkor még elnapo- 
lódott. Három nemzedéknyi időre a nápolyi uralkodó családi kapcsolata, az Anjou-ro- 
konságbeli származás vált a meghatározóvá.

Már az elsőként trónra lépett I. (Róbert) Károly helyreállította a magyar király euró
pai tekintélyét. Ezt példázza, hogy 1322-ben ő közvetített a két ellencsászár: Bajor (Wit- 
telsbach) Lajos és Ausztriai (Habsburg) Frigyes hatalmi vetélkedésében, majd 1328-ban 
ő volt a döntőbíró János cseh király és Albert ausztriai herceg vitájában is. E béketeremtő 
tevékenységéhez az 1335-ös visegrádi szerződéssel biztosította lengyel és a cseh király 
támogatását, majd a bajor fejedelem és a Német Lovagrend nagymesterének a csatlako
zását is. Magyar királyságában utóda, a később a lengyel királyságban is leányági örökös
ként trónra emelt I. Lajos vele szemben háborúk sorozatát kényszerült vívni. Elért hadi
diadalait azonban nem jogállása megváltoztatására kívánta használni, 1361 -ben elhárította, 
hogy a császári méltósághoz vezető német királyságba emeljék.

Átmenetileg a magyar királyi és a német-római méltóság mégis összekapcsolódott. 
Harmadik Anjou-házbeli leányági leszármazottként, újabb fiági egyenes ági utód hiányá
ban, a magyar alkotmányos jogok szerint fiúsított idősebb leány, a még zsenge korú Mária
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került 1382-ban a magyar trónra, ő  támaszként a gyámjaként mögötte állt Kotromanics 
Erzsébet özvegy anyakirálynén túl a gyermekházasságban férjéül adott, a „Magyarország 
védelmezője” sajátos méltósággal felruházott jövendő társuralkodót kapott. Az 1387-ben 
megkoronázott jövendő társuralkodó, a Brandenburg őrgrófja méltóságot viselt Luxem
burgi Zsigmond maga is leányági Árpád-házi leszármazott és IV. Károly császár ifjabb fia,
IV. Vencel cseh király öccse volt. Egyeduralkodóvá magyar földön úgy lett, hogy a keleten 
megszületett új nagyhatalom, az Oszmán Birodalom, amely az 1389-es első koszovopol- 
jei csatában megsemmisítő vereséget mért a balkáni népek hadaira, immár a magyar 
végvidéket veszélyeztette, a királyi társa mellől a hadak élére szólította. Távollétében a 
korábbi zavargások hatására, ha nem azok következményeként az áldott állapotban hátra
hagyott Mária 1395-ben lovasbaleset áldozatává lett.

Még e hírre sem siethetett haza, mivel a Pápai Állam, a Bizánci Császárság, Velence 
és egy sor más európai állam által ezúttal segített Oszmán-ellenes keresztes hadsereg élére 
a pápai akarat apostoli magyar királyként őt állította. így az 1396-os nikápolyi csata, ame
lyet I. (Villám) Bajazid szultán hadai ellen a távolban vívtak, ugyancsak az ő nevéhez 
kapcsolódik, egyúttal az elszenvedett vereség is, holott az alapvetően idegen alvezérei 
fegyelmezetlenségének a következménye volt. Európai tekintélye sem ennek, sem további 
belpolitikai kudarcainak az ellenére sem csökkent, ez leginkább egyházpolitikai téren 
nyilvánvaló. A római egyház megpróbáltatásának, a három (római, avignoni, pisai) pápa 
választásával nyilvánvalóvá vált súlyos nyugati egyházszakadásnak ő vetett véget. Ugyanis 
apostolkirályként 1410-ben elfogadta római királlyá választását, majd ezt követően ener
gikus fellépésével elérte mindhárom pápa lemondását és a konstanzi zsinaton V. Márton 
személyében új, egyetemesen elismert pápa választását. Ellenfelei igyekeztek ugyan besá
rozni, hogy az eretnek tanokkal vádolt cseh Húsz János személyes megjelenését a zsinat 
előtt a büntetlenség ígéretével ugyancsak ő érte el, ám végül a kiközösített fogságra került 
és máglyahalált szenvedett. Ezzel szemben Húsz megjelenése valóban uralkodói nyomás
sal történt, az ellene hozott ítélet azonban éppen ellentétesen, az uralkodó tiltakozása 
ellenére. Ennek utólagos igazolása, hogy Zsigmondot 1419-ben a cseh trónra emelték, 
1433-ban pedig egyetlen magyar uralkodóként német-római császári méltóságba került.

Mivel két házasságából fiági utód nélkül maradt, saját ifjúkori élményei hatására még 
életében úgy intézkedett, hogy egyetlen leányának kezével az ő utódlását közvetlenül 
nyerje el a vő, V. (Habsburg) Albert ausztriai herceg. Ám a magyar trónt megörökölő 
Habsburg herceg 1437-ben ifjan meghalt és Luxemburgi Erzsébet csak utószülöttként 
tudott életet adni az újabb utódnak V. (Habsburg) Lászlónak, akit kisdedként sietve meg 
is koronáztatott. Ez teljesen alkotmányellenes volt, az ország védelme érdekében ezért az 
országnagyok és méltóságviselők többsége a lengyel trónon 1434 óta uralkodó és a cseh 
trónt is megörökölt III. (Jagelló) Wladyslaw királyt emelték a trónra, magyarul I. Ulászló 
néven.

Ennek a trónváltozásnak a háttere azért figyelemre méltó, mert két irányból enged 
betekintést a magyar lelkiségbe. A kisdedként megkoronázott személy nem volt akarata 
birtokában, nem volt alkalmas személy az ország kormányzására, ezért legitim születése 
ellenére még nem volt trónra emelhető. Nem az a kérdés, hogy V. Frigyes stíriai herceg 
(a későbbi IV. Frigyes német király, III. Frigyes német-római császár) volt a távolban a 
gyámja, miután édesanyját is hamar elvesztette. Ugyanakkor a lengyel uralkodó nem igazi
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vérrokonság alapján került képbe. Bár. I. (Anjou Nagy) Lajos ifjabb leánya, Hedwig 
(Magyar Jadwiga) örökölte a lengyel trónt, uralkodása feltételeként feleségül kellett men
nie Wladyslaw Jagelló (Jagelló Ulászló) litván nagyfejedelemhez és társuralkodóként 
kellett osztozkodnia vele örökölt királyságában. A most képbe került azonban nem Hed
wig leszármazottja volt. Miután ő ifjan meghalt, a megözvegyült Wladyslaw még többször 
nősült. Negyedik felesége lett Sonka Holszanka litván hercegnő, és a tőle született unoka 
III. Wladyslaw. E házasságsor a magyar alkotmányos jog szerint „lelki sógorság” meg
nyilvánulásaként vérrokonsággá nemesült, és ezért lehetett az újonnan trónra emelt 
I. Ulászló magyar királyt ugyancsak Árpád-házi leányági leszármazottnak tekinteni.

Ez a magyar király is beírta nevét az egyetemes történelembe, még ha nem is a leg
pozitívabb módon. Az ő hatalomra kerülése idején már az Oszmán Birodalom európai 
hódító háborúi uralták a fejleményeket. A magyar honvédő háborúk mind jelentősebb, 
mind sikeresebb hadvezére Hunyadi János volt. Az 1443-as „hosszú hadjárat” során zömé
ben saját vagyonából felfogadott elkötelezett harcosokkal küzdött, melyek lélekszáma még 
a francia király haderejének nagyságrendjét is elérte. Ennek során hét nyertes ütközet és 
öt győztes csata után birtokba vette Szófiát, és kijutott a Balkán hegységig. Ott még a fel
mentő Oszmán hadakra is vereséget mért, és Belgrádig tartó visszavonulása során is 
elhárított minden rajtaütést. Ezúttal először a szultán, II. Murád látta szükségesnek a gyors 
fegyverszünetet és a Balkán jelentős területeinek a kiürítésével, jóvátétel fizetésével az 
azonnali békekötést. A szegedi béketárgyalásokon IV. Jenő pápa (a velencei Gábrielé 
Condulmaro) küldötteként jelen volt Giuliano Cesarini bíboros, aki rávette a magyar, 
lengyel és cseh koronát viselő uralkodót, hogy az éppen a Szentírásra tett esküvel fogadott 
békét, mint „a hitetlennek tett érvénytelen hitet” nem kell megtartania. A hadakkal várat
lan és áruló módon megindult keresztes hadjárat azután az 1444-es csúfos várnai csata- 
vesztéshez vezetett, amelyben I. Ulászló is életét vesztette.

Hunyadi János azonban folytatta honvédő, honmentő harcainak a szervezését. 
Hunyadi származását, felemelkedését, középpontba kerülésének indokait ma tisztázat
lannak tartják. A kortársak azonban még jól tudták, hogy a megözvegyült Luxemburgi 
Zsigmond király a délvidéki háborúból az udvarába történt 1397-es hazatérésekor Kolozs
váron egy ottani magyar nemesleány, Marsinai Erzsébet hálóvendége volt, és az ő szerel
mük gyümölcseként született a későbbi neves hős. A kor szokása szerint mintegy tíz 
esztendős koráig anyai, majd azt követően tábori vitézi nevelésben részesült. Ennek nyo
mán fejlődött ki komoly hadvezéri képessége. Honmentő harcai közül kiemelkedik az a 
máig emlékezetes haditett, amely Konstantinápoly, „a második Róma” 1453-as elveszté
sével különösen felértékelődött. Már csak Belgrád állt ellen az egész Balkánon a Nyugat 
felé minden úton előretörő Oszmán hadakkal szemben. Ezért 1456-ban II. Mohamed 
szultán soha addig nem látott nagyságú haderővel indult ennek birtokba vételére. Az 
európai és azon belüli magyar fejlemények következtében Hunyadi János felmentő hadak
ként jó, ha támadók felét tudta egybegyűjteni. Gondos ostrom-előkészítés után július 
21-én rendelte el a szultán az általános rohamot. Ez nem érte el a várt sikert, de ismétlése 
másnap elmaradt. Erre a védők kirohanásával párhuzamosan az ostromlókat körülzárt 
keresztény hadak minden irányból támadásra indultak, és estére elérték, ahogyan Hunyadi 
János egyetlen szerény mondattal tudatta a pápával: „A törökök császárát a vár alól és a 
mezőről is legyőzve, levertük.” AIII. Calixtus pápa részéről az önkéntes harcosok jelent
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kezését ösztönzően Európa egészére elrendelt déli harangszó meg sem szólalt, a könyörgő 
ima még fel sem zúgott, máris átcsaphatott hálaadásba. Ennek elkötelezett elsőszámú 
terjesztője ugyanúgy Giovanni Capistrano volt, mint ahogyan ez a ferences szerzetes 
nyújtotta Hunyadi János harcosainak a lelki támaszt. Nem véletlen, hogy az utódpápa, II. 
Pius sietett tudatni III. Frigyes császárral, hogy az Apostoli Magyar Királyságnak „az egész 
kereszténység védőpajzsa” kitüntető címet adományozta, míg a győztes magyar hadvezért 
„az egész kereszténység főkapitányává” nevezte ki.

Ez a III. Frigyes császár, akiről már szó volt, I. (Habsburg) Albert magyar király 
negyedfokú unokatestvéreként önindíttatásból vállalta V. (Utószülött) László gyámságát 
annak fejében, hogy egyúttal a magyar alkotmányosság súlyos megsértésével magánál 
tartotta, és semmilyen nyomásra sem adta ki az országból szabályosan kilopott Szent 
Koronát. Nem adta ki még akkor sem, amikor mellőle hasonló módon hazacsempészték 
anyai felmenői az ifjú magyar királyt. Még kevésbé tette ezt, amikor 1456-ban a belgrádi 
diadal két kivívója, a következő évben pedig, maga V. László is meghalt. Ügy vélte, elér
kezett az ő magyar királyságba kerülésének az ideje, és egy kisebbség valóban egy részle
ges országos gyűlésen trónra emelte, a salzburgi érsek pedig a Szent Koronát fejére illesz
tette.

Ez azonban teljesen alkotmányellenesen történt és az ország döntéshozóinak nagy 
többsége már ezt megelőzően egyértelműen döntött: a királyválasztó országgyűlés, miként 
az ország lakossága, ugyancsak az egyetlen életben volt Hunyadi-fiú trónra emelése mel
lett állt ki. Ezzel ismételten meghosszabbodott a Habsburg-ház végleges trónra kerülése 
Magyarországon és meghosszabbodtak az Oszmánok ellen, a kereszténység védelme 
érdekében vívott sikeres honvédő harcok.

Zachar József
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■  ZACHAR PÉTER KRISZTIÁN

Az ellenforradalom 
politika i háttere 1848 őszén 

Alamócban

A Magyarországon 1848. márciusában és áprilisában békés úton és törvényesen kivívott 
reformok1 visszavonása és az első felelős magyar kormányzat betagozása egy egységes 
birodalomba már idejekorán a császári udvar központi törekvésévé vált. Ennek megva
lósítását mindösszesen a birodalom egyes szegleteiben, így különösen Itáliában és Cseh
országban, valamint a Bécsben tapasztalható események, továbbá a német egység kérdé
sének rendezetlensége hátráltatta. Amint kézzelfogható közelségbe került a birodalom 
egyes tartományainak megregulázása, az udvar is növekvő energiával fordulhatott a 
magyarországi események szájíze szerinti rendezése felé. Ennek lenyomatának tekinthet
jük az 1848. október 3-án kibocsátott uralkodói manifesztumot, mely nemcsak feloszlatta 
a pesti Redout-teremben ülésező magyar országgyűlést, de egyben érvénytelennek nyil
vánította a mindeddig meghozott, ám nem szentesített törvényeket, majd a királyságot a 
haditörvények hatálya alá helyezte és Josip Jellacic horvát bánt teljhatalmú biztossá, az 
uralkodó helytartójává, valamint a Magyarországon, mellék-országaiban és Erdélyben 
állomásozó összes rendes és nem rendes csapatok főparancsnokává nevezte ki.1 2 Ezzel -  
ismerve az 1848. szeptemberi eseményeket is -  egyértelművé vált, hogy a fegyvereké lesz 
a döntő szó Magyarországon.

A helyzet eltervezett rendezését ugyanakkor megakadályozta, hogy 1848. október 
6-án a bécsi nép -  miután kiderült, hogy a hadügyminiszter újabb csapattesteket szándé
kozik Magyarországra útnak indítani -  ismét fegyvert fogott és immár fél éven belül 
harmadik forradalmába kezdett. Másnap hajnalban Ferdinánd császár, az udvari „kama-

[1] A magyar országgyűlés által előkészített törvényeket a pesti tömeg márciusi megmozdulásai támasztot
tak alá megfelelő erővel és végül a király jóhiszeműségével és belátásával szentesítette. Ebben egy hármas 
követeléskatalógus rajzolódott ki: a polgári átalakulás mellett az állam történelmi egységének helyreállítása 
és a közös uralkodó alatti, birodalmon belüli, alkotmányos különállóság. Lásd erről: Zachar József: „Egy 
ezredévi szenvedés”- Fejezetek a magyarság hadi történelméből. Bp. Heraldika Kiadó, 2003. 272-276.
[2] Közli: Gyűjteménye a Magyarország számára kibocsátott legfelsőbb manifestumok és szózatoknak, valamint a cs. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek. I. k. Buda, Egyetemi 
Nyomda, 1849. (a továbbiakban: Gyűjteménye... I. k.) III. sz. dokumentum, 6 -8 .
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rillával”3 együtt, elhagyta a Hofburgot: a császár kocsija mögött Ferenc Károly főherceg 
és Zsófia főhercegnő kocsija gurult, melyet három fiúk (köztük a tizennyolc éves Ferenc 
József) vett körül; ők lovagolva kísérték szüleiket, így is védve őket a „lázadóktól”.4 Emel
lett mintegy 5000 katona és több löveg biztosította a császári udvar látványos elvonulását 
Schönbrunnból. Sieghartskirchen, Krems, Znaim és Brünn érintésével vonult a had végül 
október 14-én délután Alamóc (Olmütz) falai közé.5 Itt rajzolódik ki az a kör, mely nem
csak a döntést hozta meg a magyarországi alkotmányosság felszámolására, de egyben 
kirajzolta az új berendezkedés mibenlétét is.

Az október 3-i manifesztum már egyértelműen felvázolta azokat a célokat, melyek a 
teljes alkotmányos magyar berendezkedés átalakítását célozták. A proklamáció utolsó 
bekezdésében ígéret hangzik el, hogy:

„Mi módon legyen továbbá az összes monarchia közérdekei, egységének biztosítása és vezetése 
maradandólag létesítendő, minden nemzetiségek egyenjogúsága mindenkorra biztosítandó, 
és ez alapon a koronánk alatti egyesült országok és népek kölcsönös viszonyai rendezendők, 
az iránt a kellő intézkedés, minden részek képviselőinek közremunkálásával tárgyaltatni és 
törvényes úton megállapíttatni fog.”6

Ez arra is ráirányítja a figyelmünket, hogy a manifesztum kidolgozói nem számítottak 
hosszan elhúzódó fegyveres szembenállásra. Céljuk viszont egy új, összmonarchia, egy
séges struktúrákkal rendelkező, alkotmányos (?) rend létrehozása lett volna.7

1. AZ ELLENFORRADALOM POLITIKAI HÁTTERÉNEK 
MEGTEREMTÉSE

Az új centralizált összbirodalom megteremtéséhez mindenképpen szükség lett volna egy 
erőskezű katonai vezetőre és egy vele együttműködni szándékozó, a politika terrénumán a

[3] A kamarilla azokat az udvar-hű politikusokat takarta, akik már a márciusi események után is egyértel
műen a korábbi rendszer restaurálásán, a forradalomnak tett engedmények visszavonásán dolgoztak. Ehhez 
a körhöz komoly szálak kapcsolták Alfréd zu Windisch-Grátz herceg altábornagyot, valamint gróf Medem 
orosz és Lord Ponsonby angol követet is. Egyes szerzők véleménye szerint Jellacic gyors felemelkedése mö
gött valójában maga Windisch-Gratz altábornagy és az általa képviselt konzervatív reakció állt. Lásd ezekre: 
R o g g e , W a l t e r : Az 1848-iki reakció és ellenforradalom. Bp., Aigner, 1876. (a továbbiakban: R o g g e  1876.) 
6 . és Dér k.k. österreichische Feldmarschall Fürst Windisch-Gratz. Eine Lebens-Skizze aus den Papieren eines Zeitgenossen dér Sturm-Jahre 1848 und 1849. Berlin 1886. (a továbbiakban: W i n d i s c h -G r á t z , 1886.) 105., 
valamint R e d l i c h , Jo s e p h : Kaiser Franz Joseph von Österreich. Berlin, Verlag fúr Kulturpolitik, 1928. (a 
továbbiakban: R e d l i c h  1 9 2 8 .) 30. Ezzel szemben ellentétes gondolatokat fogalmaz meg: H a u p t m a n n  1 9 5 6 . 
és K á r o l y i  Á r p á d : Németujvári Gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pőre. I-II. Bp., 
Magyar Történelmi Társulat, 1932. (a továbbiakban: K á r o l y i  1932.) I. k. 378-381. és II. k. 610.
[4] C o r t i , E g o n  C a e s a r  C o n t e : Vöm Kind zum Kaiser. Kindheit und erste Jugend Kaiser Franz Josephs I. 
und seiner Geschwister. Graz-Salzburg-Wien 1950. (a továbbiakban: C o r t i  1 9 5 0 .) 311-312.
[5] K i s z l i n g , R u d o l f : Fürst Félix zu Schwarzenberg - Dér politische Lehrmeister Kaiser Franz Josephs. Graz 
-  Köln, Böhlau Verlag, 1952. (a továbbiakban: K i s z l in g  1 9 5 2 .) 42.
[6 ] Közli: Gyűjteménye... I. k., III. sz. dokumentum 8 .
[7] Lásd ezzel kapcsolatban K á r o l y i  1932.1. k. 417-418.
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katonai sikereket kamatoztató új irányítóra is. A Ferdinánd császár döntései mögött álló 
„kamarilla” számára, elsősorban valószínűleg Zsófia főhercegnő és az udvart ide is árnyék
ként követő Medem gróf orosz követ behatására, ez idő tájt vált nyilvánvalóvá az a korábban 
kirajzolódó elképzelés, mely a keménységéről és hűségéről ismert Alfréd zu Windisch-Grátz 
herceg altábornagytól várta a helyzet megoldását. Egyes osztrák kutatók feltáró munkájának 
köszönhetően az is világosnak látszik, hogy már maga az udvar Alamócba érkezése is 
Windisch-Grátz tervének megvalósulása volt. A keménykezű politikus-katona, a prágai 
forradalom véres leszámolását követően titkos felhatalmazást kapott az udvartól, hogy abban 
az esetben, ha Bécsben súlyos zavargások törnének ki, akkor saját hatáskörében előkészítse 
a katonai ellencsapást. Ennek érdekében Windisch-Grátz tábornok megbízta a császár 
szárnysegédjét, Joseph Lobkowitz herceget, hogy ha újabb engedményeket igyekeznének 
bármi módon is kicsikarni az uralkodótól, akkor azonnal szállíttassa őt Alamócba.8 Ehhez 
fűzte -  mintegy jövőbelátó képességről tanúságot téve -  elhíresült gondolatát: „akkor elfog
lalom Bécset, Őfelsége leköszön unokaöccse, Ferenc József javára, és utána beveszem Budát”.9

A herceg ezen korai előkészületek után Prágában október 8-án értesült a bécsi ese
ményekről és a császári udvar sietős távozásáról. Elérkezettnek látta az időt, hogy kezébe 
vegye az ügyek irányítását, melyre nem csak saját nagyravágyása indította, hanem többek 
között sógora, Félix zu Schwarzenberg herceg segélykérő levele is: „Szükségünk van csa
patokra és egy vezérre; mindkettő kapcsán rád számítunk” -  zárta szinte kétségbeesett sorait 
a Belvedere palotából.10 11 Emellett pedig Schwarzenberg a titkárát, Alexander von Hübner 
grófot küldte a császári udvarhoz egy rövid és igencsak borúlátó helyzetértékeléssel, mely
ben jelezte:

„A monarchia fennállása egy hajszálon függ. Ha Jellacic nem érkezik időben, ha nem sikerül 
feltartóztatnia a magyarokat a bécsi felkelők megsegítésében, ha Windisch-Grátz nem tudja 
felgyorsítani a főváros ellen történő vonulását, ha egy gyors béke Szardíniával -  melyet való
színűtlennek tartok -  nem bocsátja rendelkezésünkre itáliai seregünket, akkor tényleg nem 
tudom, hol találunk eszközöket a forradalom legyőzésére.” 11

Az események hatására október 12-én este, Selowitz kastélyában ült össze a császári 
családi tanács: Ferenc Károly főherceg, Zsófia főhercegasszony és az ifjú Ferenc (József) 
főherceg részvételével döntöttek arról, hogy Schwarzenberg herceget -  később meghatá
rozandó politikai feladatok ellátására -  azonnal az udvarhoz rendelik és Hübner szóbeli 
utasítást visz Windisch-Grátznek, hogy haladéktalanul indítsa útnak a rendelkezésére 
álló nélkülözhető egységeket Bécs legyőzésére és maga pedig mielőbb érjen Alamócba.12 
Valószínűleg ezen a tanácskozáson került első ízben napirendre, hogy Schwarzenberg

[8] Lásd erre: Redlich 1928. 39.
[9] Közli többek között: Helfert, Joseph AlexAnder Freiherr von: Geschichte Österreichs vöm Ausgange des Wiener October-Aufstandes 1848. Bánd III. Die Thronbesteigung des Kaisers Franz Joseph I. Prag, Verlag F. 
Tempsky, 1872. (a továbbiakban: Helfert 1872.) 349., valamint Corti 1950. 308.
[10] Idézi K is z l in g  1 9 5 2 . 43.
[11] Idézi K i s z l in g  1 9 5 2 . 44.
[12] K is z l in g  1952. 44., valamint H ü b n e r , A l e x a n d e r  G r á f  v o n : Ein Jahr meines Lebens 1848-1849. 
Leipzig, Brockhaus Verlag, 1891. (a továbbiakban: H ü b n e r  1891.) 239-240.
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herceget bízzák meg egy ellenforradalmi kormány vezetésével. Ebben szerepet játszhatott 
Ferenc (József) főherceg személyes véleménye is, aki korábban Itáliában és Bécsben is 
közelebbről megismerhette a herceget.13

A végső lökést a döntéshez a herceg sógora, Windisch-Grátz herceg adhatta meg, aki 
október 15-én érkezett meg Alamócba. Vele egy időben jelent Félix Schwarzenberg herceg 
is, valamint Franz Stadion gróf, Cári Kübeck báró, és a 75. életévét betöltött Johann Wes- 
senberg báró miniszterelnök, külügyminiszter is. A császári udvar színe előtt így két 
egymással szembeálló megoldás hívei bontakoztak ki. A felkelés mielőbbi keménykezű 
letörését, a radikális leszámolást elsősorban Kübeck báró szorgalmazta, kinek elképzelése 
szerint az egész birodalomban ki kell nyilvánítani az ostromállapotot, fel kell oszlatni a 
Birodalmi Gyűlést és -  Metternich egy korábbi, még a márciusi napokban felvetett elkép
zelésének megfelelően, a korábban is a birodalomért mindent vállaló és a legmegbízha
tóbb támasznak bizonyuló -  Windisch-Grátz herceget teljhatalmú diktátorrá kell kine
vezni. Ezt követően a herceg maga választhatná meg a vele együttműködő minisztereket. 
Windisch-Grátz, aki már korábban is szívesen tüntette fel magát a birodalom megmen- 
tőjeként, a régi rend helyreállítójaként, apró módosításokkal elfogadhatónak vélte az 
elképzeléseket: nem óhajtotta a diktátori megnevezést, hiszen ezzel véleménye szerint a 
császári cím szuverenitása sérülhetne, ugyanakkor megkövetelte, hogy a birodalomban 
végbemenő minden egyes apró eseményről tájékoztatást kapjon és a miniszterek az ő 
beleegyezése nélkül semmiben se dönthessenek.14

Ezzel a főparancsnok akaratlanul is a későbbi ellentétek magvát vetette el. Hiába lát
szott az adott pillanatban elengedhetetlennek egy erős, minden tekintetben döntőképes 
központ létrehozása (ne feledjük, hogy az ún. kamarilla elkötelezett volt ugyan, de nem 
rendelkezett megfelelő erők fölött, a régi kormány reakcióképtelennek és erénytelennek 
bizonyult, új kormány még nem alakult meg, a Birodalmi Gyűlés egy része szétszaladt, 
illetve Bécsben javarészt a forradalommal szimpatizáló radikálisokkal ülésezett, az ural
kodó pedig tanácsadói véleményét követte), ez mindenképpen szembeállította a herceg 
vezetésével létrehozandó katonai központot a felállítandó új minisztérium politikai hatal
mával. Még akkor is, ha Windisch-Grátz a miniszterelnöki posztra éppen sógorát, 
Schwarzenberg herceget jelölte. Különösen, mivel Stadion gróf sürgetésére és Schwarzen
berg herceg beleegyezésével egy hangvételében visszafogott császári manifesztum kibo
csátása mellett döntöttek, melyről azonban jobbnak látták a főparancsnokot csak később 
tájékoztatni.15

Windisch-Grátz herceg így október 16-án mindösszesen két tömör császári kéziratot 
vehetett át: az elsőben az uralkodó előléptette tábornaggyá; a másodikban pedig megtette 
az összes osztrák seregek -  kivéve a Radetzky tábornagy irányítása alatt álló itáliai had
sereg -  főparancsnokává és teljhatalmat kapott a helyzet mielőbbi rendezésére.16 Ezzel 
párhuzamosan az uralkodó -  a Hübner gróf és Schwarzenberg herceg által fogalmazott

[13] Lippert, Stefan: Félix Fiirst zu Schwarzenberg -  Eine politische Biographie. Stuttgart, Franz Steiner 
Verlag, 1998 (a továbbiakban: Lippert 1998.) 160-161.
[14] Windisch-Grátz, 1886.152-153.
[15] Lásd bővebben: Kiszling 1952. 45-47.
[16] Mindkettőt idézi többek között: Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. 
I.-III. Bp., Aigner, 1882-1889. (a továbbiakban: Gelich, 1882.) 315-316.
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-  manifesztumában tudatta birodalma népeivel a herceg főparancsnokká történt kineve
zését, teljhatalommal való felruházását és hogy ezentúl a tábornagy mindent el fog követni, 
hogy „a béke munkáját birodalmamban saját belátása szerint lehető legrövidebb idő alatt 
befejezhesse”.17

Ugyanakkor nem került nyilvánosságra, hogy eldőlt Félix von Schwarzenberg herceg 
miniszterelnöki kinevezése. A külső szemlélők számára továbbra is úgy tűnt az agg Wes- 
senberg báró tart minden szálat a kezében, de a háttérben a fiatal Schwarzenberg herceg 
átvette az irányítást és megkezdte egy új, a saját elképzelései szerinti minisztérium meg
szervezését.18

Schwarzenberg, mint új kormányfő megbízható támasznak tűnt az új főparancsnok 
tervei végrehajtásához, hiszen nemcsak rokoni szálak és a katonai pályafutás fűzték egy
máshoz a két politikus-katonát, hanem a „forradalmi vívmányok” alapvető elutasítása, az 
erős irányítás alatt álló egységállam megteremtésének ideája is.19 Mindketten elutasították 
a kikényszerített szabadságjogokat, a kierőszakolt alkotmányosságot. Nem véletlen, hogy 
a főparancsnok több alkalommal is igen szigorúan nyilatkozott:

„Ha annak szándéka állana fenn, hogy demokratikus monarchiát alakítsunk ki, akkor ünne
pélyesen tartózkodnom kell az abban való bárminemű részvételtől. Habár már maga a kifeje
zés is teljes badarság...” -  mondta a dezignált miniszterelnöknek.20

Éppen ezért Windisch-Grátz elérte, hogy az uralkodó a már csak csonkán működő 
Reichstag állandósult bécsi ülését végleg feloszlassa és a Birodalmi Gyűlést november 
15-ére újra egybehívja Kremsier városába. Ezáltal, minden forradalmi központtól távol, 
azonban Alamóc közelében, ellenőrizhetővé vált a képviselők „alkotmányos munkája”.

A magyar honvédsereg 1848. október 30-i Schwechat alatt elszenvedett vereségét és 
visszavonulását követően a főparancsnok elfoglalta a császári székvárost is. Ezzel a főher
ceg teljesítette Alamócban alig két-három hete megfogalmazott tervének első részét, így 
most a megszerzett erőpozícióból kívánta saját elképzeléseit megvalósítani, nemcsak a 
hadsereg megszervezésében, de egyben a politikai helyzet irányításában is. Már november 
14-én közölte terveit Schwarzenberg dezignált miniszterelnökkel. Levelében kifejtette, 
hogy erődemonstrációval és ha szükséges statárium, illetve ostromállapot hirdetésével 
kell rendet teremteni, a mostani vezetés nem engedheti meg magának a gyengeség látsza
tát. Szakítani kell a forradalommal, ennek nyomán a márciusi, önként megadott császári 
engedmények fenntarthatok ugyan, de a májusi eseményeket követő rendszert fel kell

[17] Idézi Gelich, 1882.1. k. 314., valamint lásd Hübner 1891. 244.
[18] Lásd bővebben: Kiszling 1 9 5 2 . 46-47. valamint Helfert 1 8 7 2 . 47-48.
[19] Lásd bővebben Walter, Friedrich: Von Windischgratz über Welden zu Haynau -  Wiener Regierung 
und Armee-Oberkommando in Ungarn 1849/50. In: Walter, Friedrich -  Steinacker, Harold: Die Na- 
tionalitatenfrage im altén Ungarn und die Südostpolitik Wiens. (Buchreihe dér Südostdeutschen Historischen 
Kommission, Bd. 3.) München 1959. (a továbbiakban: Walter 1 9 5 9 .) 76.
[20] Idézi: Helfert, Joseph AlexAnder Freiherr von: Geschichte Österreichs vöm Ausgange des Wiener 
October-Aufstandes 1848. Bánd IV. Dér ungarische Winter-Feldzug und die octroyirte Verfassung. I. -II. Theil. 
Prag 1876. (a továbbiakban: Helfert 1 8 7 6 .) 181.

255



számolni.21 22 A szerintük erőszakkal kikövetelt politikai lépések visszafordításában, az egy
séges birodalom helyreállításában azonos véleményen volt a két államférfi:

„Mindketten ugyanazt akarjuk. Mindketten a monarchiát és a trónt kívánjuk megmenteni. 
Talán más utakon szeretnénk elérni, de mégis ugyanaz a célunk. Időközönként lehetnek ugyan 
kisebb nézeteltérések, de biztos nem kerül sor szakításra. A végén mindig egyet fogunk érteni. 
A sógoromnak Bécsben és Magyarországon minden bizonnyal elég dolga lesz” -  idézi a dezig- 
nált miniszterelnök szavait Hübner báró visszaemlékezéseiben.22

Éppen ezért elérkezett az idő Schwarzenberg színrelépéséhez is. Különösen, mivel 
Wessenberg idős osztrák még-miniszterelnök sorozatosan bombázta az uralkodót és iro
dáját lemondási kérelmeivel, melyeket azonban eleinte még -  amíg a Schwarzenberg-kor- 
mány teljes egészében fel nem állt -  sorozatosan utasítottak vissza. így mikor november 
5-én már negyedik alkalommal fordult lemondásával a császárhoz, egyértelművé vált, 
hogy a helyzetet végérvényesen tisztázni kell.23 A hivatalos 1848. november 19-i felkérés 
után, november 21-én sikerült felállítani a Schwarzenberg-kormányt, majd másnap meg
nyithatták az elnapolás után Kremsier városában összeülő Birodalmi Gyűlést is.

A kormányzat teljes megújhodását, az új feltételek kiteljesedését és a kormányzati 
elképzelések megvalósulását végül maga a jól ismert trónváltozás koronázta meg: a „gyen
geelméjűnek” tartott Ferdinánd helyett erőskezű vezetés kellett, mely nevével sem kötődik 
semmilyen módon a korábbi engedékeny és az új világrend iránt elfogadó álláspontot 
képviselő kurzushoz. Ezért valóra válhatott a Windisch-Grátz által korábban még ellen
zett, de lassan általa is elengedhetetlen lépésnek tartott uralkodóváltás.

Az elképzelés nem volt új keletű és minden bizonnyal Mária Anna gondolataiban 
fogalmazódhatott meg először, ugyanis szívét és lelkiismeretét „nyugtalanította az a gon
dolat, hogy férjének teljes önállótlansága veszedelmét okozhatja a dinasztiának, melynek 
ő anyja által vérbeli rokona is volt”.24 És pont ez volt az a gondolatmenet, amely minden 
valószínűség szerint Windisch-Grátzben is megérlelte a trónváltás szükségességét: „A 
bécsi állapotok és a magyarországi bonyodalmak Windischgrátz legitimizmusának szi
gorát annyira enyhítették, hogy a trónváltozás okiratainak fogalmazványát szeptember 
elején már elküldötte a császárnénak. A lemondás idejét a májusi forradalomból keletke
zett birodalmi gyűlésnek oly esetleges határozataival hozta kapcsolatba, melyek az ural
kodói tekintélyt megaláznák.”25 A herceg ugyanis augusztus 14-i, Mária Anna császárné
nak írt levelében kifejtette, hogy akkor mondjon le az uralkodó, ha ismét lángra kapnának 
a „forradalmi párt káros törekvései” és természetesen nagyon szívesen áll az új, ifjú ural
kodó rendelkezésére, hogy segédkezzen ezen első lépések megtételénél, a zavaros helyzet

[21] Windisch-Grátz levele Schwarzenberg hercegnek 1848. november 14-én. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 
Wien (HHStA), Nachlass Schwarzenberg, Karton 12, Fasc VII. (a továbbiakban: NL Schwarzenberg) Nr. 413 
(p.42). Lásd még Corti 1 9 5 0 . 322.
[22] Hübner 1891. 301.
[23] Helfert 1872. 66.
[24] Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1942. (a továbbiakban: Angyal 
1 9 4 2 .) 45.
[25] Angyal 1942. 47.
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rendezésénél. Ha kell, akár fegyverrel is támogatja a trónt és legyőzi a pártütőket.26 Mikor 
pedig az októberi események nyomán végre sikerült felállítani egy erős kormányt Schwar- 
zenberg miniszterelnökségével, egyértelmű volt a főparancsnok számára, hogy nem lehet 
tovább halogatni az uralkodó személyének megváltoztatását sem. így mikor Mária Anna 
november végén azzal a kérdéssel fordult felé, megérett-e már az idő a váltásra, jó szívvel 
válaszolhatta, hogy immár elengedhetetlenül szükséges a gyenge uralkodó felmentése az 
államügyek vezetése alól. Ezt Windisch-Grátz szűkebb tanácsadói körével is megvitatta 
és tudatta, ugyanis Alexander Hübner gróf november 20-án azt jegyezhette fel naplójába, 
miszerint pontos menetrend alakult ki az ügyek rendbetételére:

„Holnap megszületik az új minisztérium. Ezt követi a Birodalmi Gyűlés megnyitása Krem-
sierben, majd a trónváltás.”27

Az új kormány hatalomra kerülése után első ízben november 23-án tárgyalta a minisz
tertanács a Hübner által, Schwarzenberg irányítása mellett megfogalmazott uralkodói lekö
szönő nyilatkozatot, valamint az ifjú Ferenc József trónbeszédének fogalmazványát. A doku
mentumot elsősorban Alexander Bach igazságügyi miniszter kifogásolta, felvetve, hogy túl 
régies a nyelvezete, nem felel meg az alkotmányos korszak elvárásainak. Bach szerint leg
alább a szavak szintjén engedményeket kellene tenni, hogy keresztülviheiők legyenek a 
nagyszabású tervek a Birodalmi Gyűlésen is.28 Végül Zsófia főhercegnő kérte Windisch-Grátz 
herceg hozzájárulását is a dokumentumokhoz, aki elolvasva azt, egy rövid tőmondattal 
válaszolt: „Minden aggály nélkül rábírhatja a császárt a trónról való lemondásra”.29

Több minisztertanácsi ülés is foglalkozott az államjogi kérdésekkel, melyek tisztázá
sában elsősorban Bach járt az élen, majd végül december 1 -re elkészült a leköszönő mani- 
fesztum, a proklamációk, a követeknek szóló tudósítások. Ekkor úgy tűnt, hogy a trónra 
lépő fiatal uralkodó a II. Ferenc nevet fogja viselni. Schwarzenberg azonban rávette, hogy 
más néven lépjen a trónra, vegye fel az I. Ferenc József uralkodói nevet. „E névnek felvé
telét némelyek úgy magyarázzák, hogy Ferenc József nevének kettőssége a Ferenc császár 
és II. József irányának egyesítését akarta kifejezni. De e névben aligha kell ilyen mély 
értelmet keresnünk, hiszen az új uralkodót már bölcsőjében is Ferenc Józsefnek nevez- 
gették, noha később a család egyszerűen Ferencnek szólította. De igen valószínű, hogy 
Schwarzenberg a kettős név felelevenítésével II. József emlékének népszerűségét kívánta 
hasznosítani az új uralkodó érdekében.”30

[26] Közli: Andics Erzsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben. Bp., Akadé
miai Kiadó, 1981. (a továbbiakban: Andics 1 9 8 1 .) I. k. 360-361.
[27] Hübner 1 8 9 1 . 296.
[28] Hübner 1891. 310.
[29] Idézi: Redlich 1 9 2 8 . 42. Eredetiben: „Sie können ohne Bedenken den Kaiser zűr Thronentsagung 
vermögen.”
[30] Angyal 1942. 49. Ugyan Ferenc József apja, Ferenc Károly főherceg is alkalmas lett volna az uralkodói 
feladatok ellátására, hisz csak 46 éves volt, azonban előélete, a Metternich-időszak Államtanácsában betöl
tött szerepe a tanácsadók szemében megfosztotta ettől a lehetőségtől. Lásd: Corti 1950. 322-323.
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Nagyon kevesek voltak csak beavatva a tényleges trónváltással kapcsolatos tervekbe: 
egyedül a császári család tagjai, a WIR-hadvezéri hármasa31, valamint a miniszterek tud
tak a változásokról és a december 2-i ünnepélyes esemény is szűk körben zajlott.32 Ferdi- 
nánd leköszönő-nyilatkozata, valamint a fiatal uralkodó trónbeszéde valójában a Schwar- 
zenberg-féle politika megerősítésének is felfogható, hiszen utóbbi az összállam 
megteremtését, egy egységes nagy államtest létrehozását hangsúlyozta.33 Ennek nyomán 
Magyarország bárminemű külön- és önállóságáról szó sem lehet többé. E nélkül a poli
tikai lépés nélkül nem volt elképzelhető egy tényleg határozott és egységes fellépés 
Magyarországgal szemben. Ezért is adta ki még ugyanaznap a magyarországi események
ről tájékoztató manifesztumát az új uralkodó, melyben a teljes leszámolást hirdette meg, 
teljes bizalmat szavazott Windisch-Grátz hercegnek és fenntartotta teljhatalmát. Ugyan
csak ezen okból nevezte ki Jellacic bánt Fiume, majd Dalmácia polgári és katonai kor
mányzójának.34 A leköszönt Ferdinánd feleségével, Mária Anna császárnéval azonnal 
Prágába utazott, míg a szintén örökléséről lemondó Ferenc Károly főherceg és felesége, 
Zsófia főhercegné Münchenbe távoztak, hogy semmilyen módon ne keltsék annak lát
szatát, mintha befolyásuk alatt tartanák a fiatal uralkodót.35

2. MAGYAR POLITIKUSOK AZ ALAMÓCI UDVARBAN

A magyar közvélemény nagy része csak később értesült a trónváltozás híréről, a képvise
lőházban is csak a december 7-én délelőtt 10 órakor megtartott ülésen vitáztak e tárgyról. 
Itt végül az országgyűlés határozatot hozott, hogy a magyar trón a nemzet előzetes hozzá
járulása nélkül csak a megkoronázott uralkodó halálával üresedhet meg és az új törvényes, 
koronás király köteles a nemzettel szerződést kötni, az ország törvényeire és alkotmányára 
felesküdni. Minekutána pedig a december 2-i döntésről senki előzetesen nem kérte a 
magyar nemzet beleegyezését, az semmisnek tekintendő:

[31] A kortársak sokszor a „Weisheit, Jugendkraft und Ruhm” (bölcsesség, fiatalos erő és dicsőség) rövidíté
seként is értelmezték a három betűt, de alapvetően a trón támaszának tekintett három tábornokra utaltak: 
Windisch-Grátz, Jellacic és Radetzky.
[32] Az eseményekről lásd részletesen többek között: Angyal 1 9 4 2 . 49-50., Corti 1 9 5 0 . 330-332. Helfert 
1 8 7 2 . 330-334., Hübner 1 8 9 1 . 320-323., Redlich 1 9 2 8 . 42-44.
[33] Mindkettőt közli magyarul: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. I.-III. k. Pest, 1871-1873. II. k. 159-163.
[34] „A Schwarzenberg-Stadion-minisztérium azt hitte, hogy az összmonarchia csakis a magyar önállóság 
romjain építhető fel a magyarországi nemzetiségek segítségével. Ez a gondolat oly egyszerűnek, oly világos
nak látszott, hogy az uralkodó a magyarok iránt még nem rég érzett rokonszenvének elfojtásával magáévá 
tette, mintha meg nem támadható igazság volna.” Angyal 1 9 4 2 . 59-60., valamint Angyal Dávid: Die Regie- 
rungFranz Josephs I. in den Jahren des ungarischen Freiheitskampfes. Bp. a Jahrbuch des Klebelsberg-Instituts 
különlenyomata, 1939. (a továbbiakban: Angyal 1 9 3 9 .) 10.
[35] Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Kriegsarchiv Wien (KA) Alté Feldakten (AFA) Karton 1821. Nr. 
1848-12-94 d. (Wiener Gescháftsbericht und Neuigkeitsbote című lap tudósítása), valamint Rogge, Wal- 
ter: Österreich von Világos bis zűr Gegenwart. I. Bánd: Das Decennium des Absolutismus. Leipzig-Wien, F. 
A. Brockhaus, 1872. (a továbbiakban: Rogge 1 8 7 2 .) 55.
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„ Annálfogva az austriai császári székrőli önkényes lemondás az austriai birodalomba külöm- 
ben sem tartozó Magyarország s hozzá kapcsolt részek és országok önállásán, alkotmányán 
és sarkalatos jogain semmit sem változtathatván.”36

Ezt a nézetet másnap a felsőház is elfogadta és hozzájárult a képviselőházi határozat
hoz, mely így a hivatalos pest-budai politika sarokkövévé vált. Ettől a perctől a békés 
megegyezés lehetetlenné vált és felgyorsult a felkészülés a szabadságharc küzdelmeire.

A trónváltás és az azzal kapcsolatos manifesztumok ugyancsak elidegenítették az 
udvartól azokat a magyar politikusokat, akik eleddig tanácsaikkal igyekeztek Win- 
disch-Grátz herceg főparancsnok vagy Schwarzenberg herceg miniszterelnök segítségére 
lenni. Gróf Dessewffy Emil már 1848. október közepén megfogalmazta első emlékiratát, 
melyben „felajánlja a konzervatívok segítségét a magyar forradalom leverésére, és rész
letekbe menő konkrét programot, illetve tanácsokat ad ennek mielőbbi és minél sikere
sebb elérésére”.37 Dessewffy mellett komoly szerepe volt Szécsen Antalnak is egyes ural
kodói manifesztumok megszületésében. E két vezető politikus mellett megjelent 
Alamócban Örményi József, Zsedényi Eduárd, illetve Jósika Samu báró, valamint a velük 
kapcsolatot tartó Kari von Hummelauer udvari tanácsos, a kormány későbbi jogi szak
értője is.38 Utóbbi egy emlékiratot készített a magyar kérdés kezeléséről, míg Jósika egy a 
Magyar Szent Korona országainak népeihez címzendő királyi kéziraton dolgozott.39

Windisch-Grátz nagymértékben hagyatkozott ezekre a magyar tanácsadókra, sőt 
Schwarzenberg figyelmébe is ajánlotta őket. Maga Schwarzenberg, akit régi baráti szálak 
fűztek Jósika Samu báróhoz, azonban a kezdetektől ódzkodott a magyar politikusok 
befolyásától, nem szívesen engedte őket az udvar közelébe, arra hivatkozva, hogy a jövő
beni szerepvállalásuk érdekében nem lenne szerencsés jelenlétük. Ennek ellenére Des
sewffy Emil emlékirataiban egyértelműen felajánlotta a magyar konzervatívok további 
segítségét Windisch-Grátznek: konkrét programot fogalmazott meg a magyar felkelők 
ellenállásának megtörésére és a politikai berendezkedés megvalósítására. Elsősorban a 
katonai megoldást ajánlotta, ugyanis véleménye szerint törvényes eszközökkel már nem 
lehet a nemzetgyűlést feloszlatni, és e nélkül a „Kossuth-párt” hatalmát sem lehet meg
törni. Pest elfoglalásával viszont összeroppanna a magyar felkelés. Ezt véleménye szerint 
császári-királyi manifesztumok terjesztésével, magyar nyelvű példányok ismertebb sze
mélyeken, katonai parancsnokokon keresztül történő Magyarországra juttatásával kellene 
támogatni.40 Második emlékiratában Dessewffy egyértelmű választ ad arra is, milyen 
hadjáratot képzelne el Pest elfoglalására, majd kifejtette, hogy az uralkodó ezt követően

[36] A képviselőház 1848. december 7-én tartott CXXI. ülésének jegyzőkönyve. Közli: Beér János -  Csiz
madia Andor (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Bp., Akadémiai Kiadó, 1954. 324-327. 
Idézet: 326.
[37] Andics 1981. 69.
[38] Károlyi 1932.1. k. 12. és Helfert 1876.184.
[39] Helfert 1872. 73-74.
[40] Dessewffy Emil gróf első emlékirata 1848. október 16-án, közli: Andics 1 9 8 1 . II. k. 160-165. 144. sz. 
dokumentum.
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nevezhetne ki egy új miniszterelnököt, aki rendet teremtene a törvények és az összbiro- 
dalom érdekében.41

Szécsen Antal november elején Ischlben fogalmazott meg egy másik emlékiratot, 
melyet Schwarzenberg herceg miniszterelnökhöz juttatott el. Ebben elismerte az áprilisi 
vívmányok jelentőségét, sőt a királyi szentesítés által történt életbeléptetésüket is helyén
valónak ítélte. Véleménye szerint nem ezekben a törvényes módon megadott alkotmányos 
jogosítványokban leledzik a magyar megmozdulás forradalmi jellege, hanem az ebből 
hibásan levezetett követelésekben, melyek már az Ausztriától való teljes elszakadást céloz
nák meg. Ezért volt hibás Jellacic fellépése is, hiszen nem ezeket a hibás követeléseket 
igyekezett felszámolni, hanem az alkotmányos rend ellen támadt. Mivel az ebből fakadt 
forradalom immár minden törvényes alapot nélkülöz és elsősorban a „terrorizmus” tartja 
fenn, így az elsődleges cél ezekben a napokban nem lehet más, mint a forradalom legyő
zése és az ország új berendezése. Ehhez Szécsen véleménye szerint jó eszköznek tűnik egy 
király manifesztum kibocsátása.42

Ezt a proklamációt Kari von Hummelauer udvari tanácsos november 5-ére készítette 
el. Fontos, hogy meggyőződéséből fakadóan a szöveg egyetlen utalást sem tartalmazott 
Magyarország önállóságának megszüntetésére, hiszen Hummelauer a Pragmatica Sanctio 
talaján álló perszonális unió híve volt és véleménye szerint a magyar önállóság felszámo
lása a dinasztiát is megfosztaná a koronához való jogától.43 Ezt a császári-királyi mani- 
fesztum-tervezet már november 8 -án a főparancsnok is véleményezte és jóváhagyta.44

Továbblépésre azonban nem került sor, ugyanis a szöveggel elsődlegesen a lakosság 
megnyerését kívánták elérni. E szempontból illette erős kritikával Szécsen a tervezetet, 
sőt -  talán Szécsen nyomán -  maga Schwarzenberg is túl nehézkesnek, a paraszti gon
dolkodástól túlzottan elvontnak ítélte azt. Ezért Szécsen maga készített el egy rövidebb, 
a szélesebb néprétegekhez szóló verziót, melyet a kormány elé terjesztett. Ezzel párhuza
mosan pedig a magyarországi viszonyok rendezése érdekében Windisch-Grátz herceg és 
Jellacic bán pontos állását is tisztázni kívánta, ezért egy második manifesztum-tervezetet 
is eljuttatott Schwarzenberghez, melyben az október 3-i leirat jogi megváltoztatását java
solta és a katonai célok elérésével magyarázta a magyarországi erők fölötti főparancsnok
ság átruházását a hercegre. Végül pedig ezzel összecseng a november végi, ismételten 
Dessewífy Emil gróf tollából származó emlékirat, mely szerint Windisch-Grátz személyes 
működésére van Magyarországon szükség, csak ő lehet a központi erők főparancsnoka, 
ugyanis Jellacic személyisége nagymértékben sértené a nemzeti büszkeséget, ami további 
„konspirációkhoz” vezethetne és így elmaradna a hosszú távú „pacifikáció”.45

[41] Dessewífy Emil gróf második emlékirata 1848. október végén (közelebbi dátum nélkül), közli: Andics 
1 9 8 1 . II. k. 172-178. 146. sz. dokumentum.
[42] Szécsen Antal gróf emlékirata 1848. novemberének első napjaiban, közli: Andics 1981. II. k. 193-198. 
157. sz. dokumentum.
[43] Ebben is Metternich elkötelezett hívének és elveinek követőjének mutatkozott. Lásd részletesebben: 
Angyal 1939. 6-7.
[44] Windisch-Grátz herceg levele Schwarzenberg hercegnek, 1848. november 8 -án. HHStA, NL Schwar
zenberg, Nr. 410 (p.26).
[45] Dessewífy Emil gróf harmadik emlékirata 1848. novemberében (közelebbi dátum nélkül), közli: An
dics 1 9 8 1 . II. k. 199-210. 158. sz. dokumentum.
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Ezek a tervek azonban végül mind az íróasztal-fiókokban landoltak. Schwarzenberg 
nem kívánt túlzott terepet biztosítani a magyar konzervatívoknak. A miniszterelnök szá
mára a magyar nemesség részese volt a forradalomnak, szerinte nem lehetett őket politi
kai nézeteiktől eltéríteni és ezért nem látott semmiféle garanciát a jövőbeni együttműkö
dés biztonságára és sikerére. A régi, Mária Terézia korabeli arisztokrácia már nem létezik 
és csak egyes tagjai, akik eddig is hűen szolgálták az uralkodó érdekeit lehetnek segítségre 
az új berendezkedés megalkotásában. Viszont velük is óvatosan és állandó felügyelettel 
kell lenni.46 Éppen ezért a bekövetkező kormányalakítás és az új uralkodó trónra lépése 
utáni helyzet már nem a magyar tanácsadók elképzeléseit helyezte előtérbe. Sőt a Ferenc 
József neve alatt kibocsátott első manifesztum -  mellyel kapcsolatban fentebb megjegyez
tük, hogy az egységes birodalom irányába tett lépés volt -  nemcsak a pest-budai magyar 
vezetőkkel okozott ismételt konfliktust, de végképp elmérgesítette a viszonyt a korábban 
Windisch-Grátz és Schwarzenberg körül munkálkodó magyar konzervatív tanácsadókkal 
is. Schwarzenberg gyermekkori barátja, Jósika Samu feldúlva távozott Alamócból. Nem
csak a Jellacicnak adott felhatalmazás, de a Magyar Szent Korona országainak régi alkot
mányának kihagyása a trónbeszédből elkeserítették a magyar politikusokat. Ők a Prag- 
matica Sanctio talaján állva kívánták a régi magyar alkotmányt érvényre juttatni és ennek 
kudarcát látva elhagyták az udvart.47

3. AZ ÚJ KORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS VITÁI A POLITIKAI 
BERENDEZKEDÉSRŐL 1848 ŐSZÉN

Míg a magyar tanácsadók távoztak, a külföldi visszhang megelégedést és fokozott vára
kozást tükrözött Ferenc József trónra lépésével kapcsolatban. Az angol politikai közélet 
a trónváltást követő napon értesült az eseményekről Schwarzenberg miniszterelnök leve
léből. Az udvarral szoros kapcsolatokat ápoló Ponsonby követet egyáltalán nem érte 
váratlanul a hír. „Nem okozott meglepetést” Ferdinánd leköszönése, írja az angol diplomata 
Palmerstonnak szóló tudósításában.48 Az orosz politika pedig nyílt örömmel fogadta a 
kormányváltást.49 Sőt ugyanígy reagált a trónváltozás hírére is. Mint azt Lebzeltern szent

[46] Lásd: Lippert 1998. 228.
[47] Hübner beszámolója szerint Jósika éppen azt vetette Schwarzenberg szemére, hogy nem kíván vissza
térni a korábbi állapotokhoz, hanem -  anélkül hogy Magyarországot fegyveres erővel legyőzte vagy és meg
hódította volna -  fel akarja számolni az ország hagyományos alkotmányos különállását. Lásd: Hübner 1 8 9 1 . 
325. Az összmonarchia megteremtésének fenyegető árnyát jól érzékelték Pesten is, ahogy azt Gyulay Lajos 
is papírra vetette: „A Kamarilla mindenkép azon dolgozik, hogy az Austriai úgynevezett de már felbomlott 
Monarchiát egészen egybe olvassza még Magyarhont is odaértve, mely mindég külön állott alkotmányi- 
lag...” Lásd: Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából (1848. március 5.-1849. június 22.) 
II. k. (S.a.r. V. András János, Csetri Elek és Miskolczy Ambrus). Bp. 2003. II. k. 228. Bejegyzés utólag 
1848. december 7-i dátummal.
[48] Lásd: House of Commons, Sessional Papers 1851. Vol. LVII. „Blue Book” - Correspondence relatíve to 
the affairs of Hungary 1847-1849. Presented to both Houses of Parliament by Command ofHer Majesty (Au- 
gust 15, 1850), London. 103-104. (76. sz. dokumentum és csatolmánya)
[49] Lebzeltern szentpétervári osztrák nagykövet Wessenbergnek írt levelében kifejtette, hogy a cári udvar 
„elragadtatással” értesült az Ausztriában végbemenő változásokról. Lásd: Lebzeltern jelentését Wessenberg- 
hez 1848. november 18-án, közli: Andics 1 9 8 1 . 1. k. 368-369. 11. sz. dokumentum.
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pétervári nagykövet jelentette Schwarzenbergnek, ahogy a kormányátalakítást és Bécs 
elfoglalását, úgy Ferenc József trónra lépését is kedvezően fogadta a cár, sőt őszinte barát
ságát fejezte ki az ifjú uralkodó irányában. A sorok között ott volt már az üzenet is: Auszt
ria adott esetben számíthat „materiális” segítségnyújtásra Oroszország részéről.50 51 Az orosz 
uralkodó biztosította Zsófia főhercegnőt:

„Oroszországnak egy erős Ausztriára van szüksége. Saját érdekem, hogy támogassam, még 
akkor is, ha jóindulatom nem indítana magától erre. Eme érzelmekről nem is kívánok részle
tesebben szólni, hiszen Ön is ismeri őket, pontosan tudja, mennyire tiszteltem Ferenc császárt. 
Magától értetődik, hogy az unokája örökli az őse iránt érzett szeretetet és hajlandó vagyok 
minden olyan szolgálatot teljesíteni, melyet ősének is megtettem volna.”51

Nem véletlen, hogy Ferenc József trónra lépésével kapcsolatban a régi kapcsolatokat 
elevenítette fel az orosz uralkodó, hiszen számára minden bizonnyal a Windisch-Grátz 
herceg és részben Zsófia főhercegnő által is képviselt arisztokratikus ellenforradalmi res- 
taurációs politika lett volna a megnyugtató. Ezért is tett utalást a münchengrátzi találko
zóra és az azzal kapcsolatos ígéretekre.52

Azonban Windisch-Grátz herceg tábornagy helyzete messze nem volt olyan stabil, 
mint azt kívülről látni vélték. A főparancsnok bizalma megrendült a miniszterelnökben, 
ugyanis komoly kérdésekben nélküle született döntés. így nem értesítették arról, hogy 
megváltoztatták Ferdinánd leköszönő nyilatkozatának eredeti szövegváltozatát, melyet 
oly nyugalommal hagyott jóvá. Angyal Dávid kutatásaiból tudjuk, hogy az eredeti szö
vegben Ferdinánd a forradalmi eseményeket, az „erőszakos és szertelen” követeléseket 
emelte volna ki, mint leköszönésének kiváltóját. Azonban Bach és Stadion túlzónak találta 
ezt, így eltávolították a dokumentumból és helyette az uralkodó gyenge egészségi állapo
tára hivatkozó gondolatokat iktattak be. Mindezt anélkül, hogy a főparancsnokot tájé
koztatták volna, vagy előzetesen egyeztettek volna vele. Ennek nyomán Windisch-Grátz 
szerint erejét vesztette a manifesztum és igazi célját is, csak részben érhette el. Ezért pedig 
a kormányfőt és minisztertársait tette felelőssé.53

Mindez annak tekintetében válik még érdekesebbé, hogy a főparancsnok előszeretettel 
kívánta volna érvényesíteni személyes befolyását az ő segítségével trónra juttatott ifjú ural
kodónál.54 Ebben azért is reménykedhetett, mivel azon az ominózus december 2-i délelőt- 
tön az ifjú uralkodó karjaiba zárta az idős katonát és kijelentette: „Önnek köszönhetünk 
mindent, ami még él és létezikf 55 Azonban mégsem sikerülhetett teljes mértékben a főpa
rancsnok terve az uralkodóval kapcsolatban, ugyanis az öntudatos ifjú császár nem értékelte

[50] „...il me semble, de compter, le cas échéant, sur l’appui matériel de la Russie”. Erről bővebben lásd 
Lebzeltern jelentését Schwarzenberghez 1848. december 20-án: Andics 1 9 8 1 . 1. k. 370-371. 13. sz. doku
mentum.
[51] Miklós cár 1848. december 6 -i levelét többek között közli: Corti 1 9 5 0 . 337. valamint Andics 1 9 8 1 . 
298-300. (74. sz. dokumentum)
[52] Lásd részletesen: Andics 1 9 8 1 . 91-92.
[53] Lásd: bővebben: Angyal 1942. 66-69. valamint Redlich 1928. 42-44.
[54] Angyal megfogalmazása szerint Windisch-Grátz gyámkodni akart a fiatal uralkodó fölött. Angyal 
1939.15-16.0.
[55] Közli: Corti 1 9 5 0 . 332.
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Windisch-Grátz herceg elképzeléseit és befolyásolási kísérleteit.56 A főparancsnok ugyan 
korábban többször is felszólította a kormány tagjait, hogy minden fontos döntésről tájékoz
tassák, sőt véleménye nélkül ne hozzanak meg alapvető kérdésekben döntéseket, ellenkező 
esetben ugyanis nem tudná megfelelően szolgálni a császárt. Hivatkozott arra, hogy mikor 
elvállalta megbízatását, ki is kötötte magának ezt a privilégiumot.57 58 Sőt november 21 -i leve
lében szinte ultimátumszerűén kérelmezte, hogy a miniszterek és maga a miniszterelnök is 
tájékoztassák nemcsak a fontos belpolitikai ügyekről, de a külpolitikai eseményekről is, 
valamint kifejtette, hogy előzetes véleménycserének is nagy fontosságot tulajdonít, más
különben saját elképzelései szerint kell a trón védelme érdekében fellépnie:

„Ha egyetértenek a miniszter urak a véleményemmel (...), akkor örömmel működök velük 
együtt hazánk újjáépítésén, ha azonban nem, akkor szent meggyőződésem akadályoz meg a 
velük történő együttműködésben” -  fogalmazott egyértelműen a főparancsnok a Schwarzen- 
berghez írt levélben. 58

Nem csupán Bécs megregulázása és a magyar forradalom leverése lebegett mindezek 
közben Windisch-Grátz herceg szeme előtt. Számára mindez egyfajta küldetést jelentett, 
hiszen „a békét és rendet kellett visszaállítania, hogy a birodalmat megmentse a fenyegető 
veszélyből és Ausztria népei számára megnyissa a szebb jövőbe vezető lehetőségeket”. 
Inkább „pacifikátornak”, a császár alteregójának tekintette magát, mintsem egy minisz
tériumtól függő hadvezérnek.59

Ez azonban ellentmondott Schwarzenberg miniszterelnök elképzeléseinek. így Sta
dion gróf december 6 -án a minisztérium nevében is egyértelműen kinyilvánította egy a 
Birodalmi Gyűlésben elhangzó interpellációra: „Ausztriában nincs katonai diktatúra, a 
végrehajtó hatalom az uralkodó és miniszterei kezében nyugszik”.60 Ezzel a kormány olda
láról egyértelműen a hadügyekre korlátozták a főparancsnok befolyását.

Ez különösen azért volt jelentős, mivel időközben kirajzolódtak azok a politikai kér
dések is, melyek egyértelművé tették a Schwarzenberg- és Windisch-Grátz-elképzelések 
közötti különbségeket. A főparancsnok mindvégig három tényező szorításában alkotta 
meg nézeteit és hozta meg döntéseit: mindig is konzervatív neveltetése és fiatalkorának 
miliője szabott keretet gondolkodásának, ugyanakkor elkötelezett volt az iránt a hadsereg 
iránt, melytől annyi mindent kapott a családjától való elszakadás után, majd pedig soha
sem tagadta meg „osztrák” szellemiségét („Österreichertum”), mely többet jelentett, mint 
a birodalom egy népcsoportjához való tartozást.61

[56] Corti, Egon Caesar Conte: Mensch und Herrscher. Wege und Schicksale Kaiser Franz Josephs I. zwi- schen Tronbesteigung und Berliner Kongress. Graz-Wien-Altötting, 1952.4.
[57] Walter 1 9 5 9 . 76-77. Lásd Windisch-Grátz herceg levele Schwarzenberg dezignált miniszterelnöknek 
1848. november 14. HHStA, NL Schwarzenberg, Nr. 413 (p.43-44), valamint 1848. november 24. HHStA, NL 
Schwarzenberg Nr. 427 (p,108-108a).
[58] Idézi Walter 1 9 5 9 . 77.
[59] Lásd: Windisch-Grátz, 1886. 180-181. Hasonlóan fogalmaz: Müller Paul: Feldmarschall Alfréd 
Fürst zu Windischgratz (1787-1862). Vortrag gehalten im Rittersaale des niederösterreichischen Landhauses am 4. 5.1929. Kézirat, Wien 1929. (a továbbiakban: Müller 1 9 2 9 .) 32.
[60] Idézi Rogge 1872. 59.
[61] Lásd: bővebben: Müller 1 9 2 9 . 36-40.
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A korabeli levelezésből egyértelműen levezethető, hogy a keménykezű főparancsnok 
gyorsabb és teljesebb leszámolást szeretett volna megvalósítani, mint miniszterelnök 
rokona. Programjában olyan pontok szerepeltek, mint amilyen szükség esetén az ostrom- 
állapot meghirdetése, a sajtó megregulázása és felügyelete, a nemzetőrségi intézmény 
megszüntetése, a politikai egyletek és egyesületek teljeskörű betiltása, a birodalmi gyűlés 
végleges feloszlatása.62 Viszont e kemény politika mellett központi helyet foglalt el Win- 
disch-Grátz elképzeléseiben a tartományok különállásának és az egyes birodalomrészek 
(köztük a magyar korona) hagyományainak visszaállítása is. Az ő számára a restauráció 
az eredeti „Isten kegyelméből” kormányzó uralkodó eszményének visszatérését jelentette, 
egy keménykezű vezetést, mely azonban a tartományok régi jogait állította volna helyre. 
Az ő „föderalista” nézetei szerint különbséget kellett tenni a „magyar forradalom elvete
mült vezetői” és az uralkodó hűségén mindvégig kitartó „konzervatív” politikusok között. 
Éppen emiatt nem lehetséges szerinte a beolvasztás, mely csak további ellentétekhez 
vezethet, sokkal inkább minden tartományt eredeti alkotmányának és jogosítványainak 
helyreállításával kell kormányozni.63

Míg Windisch-Grátz herceg elképzelhetőnek tartotta a magyar kérdés magyar tanács
adókkal történő rendezését, a kormányfő ettől -  mint láthattuk -  idejekorán elhatároló
dott. Helmut Rumpler megfogalmazása szerint „Schwarzenberg a konzervatívoknak túl 
liberális, a liberálisoknak túl konzervatív volt.”64 Számára az alkotmányosság csak azt a 
terepet jelentette, melyen helyre lehetett állítani a császári trón tekintélyét, soha nem szánt 
neki sikert, de elismerte, hogy új lendületet adhat az ellenforradalom megvalósításának.65 
Ehhez viszont egy összbirodalmi alkotmány létrehozását látta szükségesnek. Ez pedig a 
magyar különállás elképzeléseinek nem engedett volna teret.

Már egy november 7-i levelében megfogalmazta, hogy nem a korábbi évtizedek gya
korlatához kell visszatérni, nem a régi Magyarországot kell visszaállítani, hanem fel kell 
használni a lehetőséget, hogy új körülményeket, új berendezkedést teremtsenek a Magyar 
Szent Korona országaiban is. A Habsburg-ház uralma alatt szülessen meg végre az áhított 
összbirodalom!66 Részben szerepet játszott ebben a császári udvarban is lábra kapott „jog- 
eljátszási elmélet” (Verwirkungstheorie), mely szerint az események nyomán Magyar- 
ország elvesztette jogait még a régi alkotmányra is. Emellett a miniszterelnököt segítő, a 
merev összpontosítást szorgalmazó Stadion gróf volt az, aki elérte, hogy Schwarzenberg 
kételkedve fogadja a magyar tanácsadók nézeteit és ne szenteljen túlzott figyelmet elkép
zeléseiknek.67 Pedig egy másik közeli munkatársa, Hübner báró figyelmeztette a herceget, 
hogy nem kezelheti a Magyar Szent Korona országait meghódított területként és soha 
nem is sikerülhet Magyarország beolvasztása a birodalom többi tartománya közé.68

[62] Windisch-Grátz herceg levele Schwarzenberg dezignált miniszterelnöknek. HHStA, NL Schwarzenberg, 
Nr. 413 (p.42-43). Lásd bővebben Walter 1959. 77.
[63] Lásd ehhez: Walter 1959. 78.
[64] Rumpler 1 9 9 7 , 307.
[65] Lásd részletesebben: Rogge 1 8 7 2 . 42-43.
[6 6 ] Helfert 1 8 7 2 . 75., valamint Andics 2 9 8 1 , 1. k. 364-365. 8 . sz. dokumentum, Schwarzenberg levele 
Windisch-Grátznek 1848. november 7-én.
[67] Angyal 2942. 55.
[68] Hübner 2892. 303.
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A figyelmeztetések ellenére az érett férfikorba lépett, „nyúlánk termetű, merev, elő
kelő tartású, katonásan edzett”69 politikus november 27-én mutatta be programját az 
alig egy hete ismét ülésező Reichstag előtt. Windisch-Grátz elvárásaival szemben egy 
sokkal liberálisabb, a vívmányok megtartását is megígérő miniszterelnöki bemutatkozó 
beszéd született. Schwarzenberg ugyan nem volt liberális demokrata politikus, de nem 
óhajtotta az elmúlt abszolutizmus visszatérését sem a politikában. Centralista elképze
lései szerint szerette volna a restaurációt, mely nem az abszolutista rendszer, de az 
összmonarchia (talán a tekintélyelvű uralom) visszatérést jelentette volna számára. Nem 
fogadta el a forradalom fegyverét, eszméit és a március óta kicsikart engedményeit. 
„Schwarzenberget a célszerűség szempontja bírta a program elfogadására és kihirdeté
sére, mert akkor oly erősnek hitte a forradalmi szellemet Németországban és Ausztri
ában, hogy tanácsosnak gondolta az alkotmányosság erős hangoztatásával kedvező 
hangulatot ébreszteni kormánya iránt.”70 Fel kívánta használni azt az intézményi struk
túrát, mely a forradalmak nyomán az örökös tartományokban kialakult. Ha már egyszer 
a nép kikényszerítette a birodalmi gyűlés (parlament) demokratikusabb alapokon tör
ténő megszervezését, akkor ez az intézmény is járuljon hozzá a kormány elképzelései
hez, hozzon létre egy a kormányprogramnak megfelelő alkotmányt, melynek keretében 
véghezvihető az összállam kiépítése.

Magát a miniszterelnöki beszédet javarészt Hübner gróf szerkesztette, akinek ezen 
segítségét és kitartó hűségét a párizsi nagyköveti poszttal jutalmazta Schwarzenberg. Maga 
a beszéd nem ígért keveset: az alkotmányos szabadságok, a törvény előtti egyenlőség 
megvalósítását és tiszteletben tartását, a községi ellátás biztosítását, az igazságszolgáltatás 
és a közigazgatás teljeskörű szétválasztását, valamint egy erős, megújult monarchia visz- 
szaállítását. Meghatározó jelentőségű volt ebből a szempontból az összmonarchia meg
teremtése, mely, minden magyar tanács ellenére is, feltételezte a Magyar Szent Korona 
országainak beolvasztását egy egységállamba:

„Mi a nagy birodalom összes különnemű törzseit teljes egyenjogúságban akarjuk összekap
csolni. Az egyenjogúság a nemzetek elemi joga, ennek a jognak megsértése lobbantotta ki a 
magyar polgárháborút. A felforgató párt ellen támadtak itt fel az el nem idegeníthető jogaik
ban megsértett népek. Nem a szabadság ellen küzdenek e népek, hanem azok ellen, akik őket 
szabadságuktól akarják megfosztani. Nemzetiségük elismerését és biztosítását kívánják az 
összmonarchia fenntartásával, velük szorosabb kötelékben.”71

Ezért aztán az államjogi kérdések mellett a kormányfő nem térhetett ki a belpolitikai 
helyzet elemzése elől sem, hangsúlyozta, hogy a Magyar Szent Korona országainak tekin
tetében nem marad más választása, mint a fegyveres fellépés. Itt ugyanis egy radikális 
kisebbség épp a szabadságot kívánja korlátozni és -  miután a tárgyalások nem vezettek 
eredményre -  velük szemben elengedhetetlen a kemény kezű politika keresztülvitele.

[69] Rogge 1876,28.
[70] Angyal 1942. 70.
[71] Idézi: Angyal 1942. 57-58.

265



„Ama nagy mű, mely számunkra a népekkel való egyetértésben feladatként adatott, nem más 
mint egy új kötelék létrehozása, mely a monarchia minden országát és törzsét egyetlenegy 
hatalmas államtestben egyesítené”72 -  jelentette ki a plénum előtt, előrevetítve sógora nem
sokára bekövetkező hadjáratának megindítását.

A forradalmi vívmányok nagy részét fenntartó nyilatkozathoz Windisch-Grátz csak 
azért járult hozzá, mivel abba bekerültek az ő elképzelései is: a Reichstag tevékenységének 
és működésének korlátozása az alkotmány kidolgozására, a nemzetiségek egyenjogúsá
gának garantálása a Magyar Szent Korona országaiban a birodalmi egység megteremtése 
érdekében.73 Ezen gondolatok beemelése a kormányfői nyilatkozatba vezették arra a 
tábornagyot, hogy igaz elégedettséggel állapíthassa meg, miszerint „elfogadásra kerültek 
az általam a jó ügy érdekében a minisztérium eredeti programján végrehajtott módosítá
sok”.74 Eme megelégedettség közepette már könnyen átsiklott a herceg-főparancsnok 
figyelme azon rövid gondolaton, miszerint a kormányfő minden az alkotmányban nem 
szereplő befolyásolási kísérletet (- mely egyértelműen a főparancsnok elleni oldalvágás 
volt -) a leghatározottabb módon fog megakadályozni és visszautasítani.75

Ezzel alapvetően elvált egymástól Windisch-Grátz herceg főparancsnok és Schwar- 
zenberg herceg miniszterelnök államirányítással kapcsolatos elképzelése. Ez különösen 
1849-ben, az „oktrojált alkotmány” kidolgozásának kérdéseinél áll majd még inkább egy
értelműen előttünk. A politikai feltételek tisztázását követően pedig, 1848. december 2-a 
után, már csak napok kérdése volt, hogy Magyarországra zúduljon a cs. kir. haderő és 
egyszerre több irányból igyekezzen megsemmisíteni a magyar áprilisi átalakulás, sőt ezen 
túlmenően a hagyományos magyar alkotmányosság vívmányait. Az a tény, hogy ez csak 
jóval nehezebben, és a már 1848-ban is többször szóba hozott orosz cári segítségnyújtás
sal sikerült, a magyar honvédség példamutató helytállásának tudható be.

Zachar Péter Krisztián

[72] ÖStA, KA, HKR Prás 1848 MK 6083, „Vortrag des Ministerprásidenten gehalten in dér Reichstags- 
sitzung zu Kremsier den 27. November 1848, többek között idézi Lippert 1 9 9 8 . 184. Lásd még szintén: 
Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach dér stenographischen Aufnahme. I-V. Wien 1849. IV. k. 
12-13. (54. Sitzung am 27. November 1848.)
[73] Walter 1959. 78-79.
[74] Windisch-Grátz herceg levele Schwarzenbergnek 1848. november 28. HHStA, NL Schwarzenberg, Nr. 
429. (p. 115)
[75] Lásd: Walter 1959. 79-80.
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■  BAKAY KORNÉL
RÉGÉSZ, TÖRTÉNÉSZ 
(KALOCSA, 1940. MÁJUS 27.)

Amikor megfogantam a Duna-Tisza közi Akasztó községben, kitört a második világhá
ború. Egyéves koromban visszatérhettünk a bácskai Magyarkanizsára, apai felmenőim 
ősi földjére. Ötévesen teljesen kifosztott, nincstelen menekültek lettünk a 172 ezer km2-ről 
újra 93 ezer km2-re kurtított csonka országban, ahol a kommunista diktatúra édesatyámat 
földönfutóvá tette, édesanyámat a polgári jólétből a nyomorszintre lökte. Családi életünk 
felbomlott. Tízévesen anyai felmenőim kisvárosába, Kőszegre kerültem iskolába. Itt éltem 
át a forradalmat. Bátortalan, gyönge gyerekként nem sokat csináltam, ellentétben a Sze
geden tanuló bátyámmal, aki nemzetőr lett, majd ezért kitiltották az ország összes felső
fokú iskolájából, Később az életét is feláldozta.

Érettségi után úgy búcsúztam Kőszegtől, mint aki nyolc év után végleg elmegy. Nagy 
terveim voltak, s ehhez erős akaratot örököltem. Tízéves koromtól régész akartam lenni, 
soha semmi más. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen László Gyula tanítványa lehet
tem. Kitűnő bizonyítványú diák voltam szinte mindvégig, ezért a Kádár-diktatúra ellenére 
szép karrierre lehetett volna esélyem. Úgy látszott, László professzor mellett maradhatok. 
Nem sikerült. Szeretett tanárom az MTA elnöki ösztöndíját harcolta ki számomra. Az 
MTA Régészeti Intézetében dolgozhattam évtizednyi ideig, s bár sok ásatást és terep
munkát vállaltam, nem törődtem megfelelően a nemzetközi kapcsolatokkal s a hivatalos 
előmenetellel. Harmincegy évesen megjelent az első angol nyelvű monográfiám a szkí
tákról, a tudományos minősítést azonban nem kaptam meg. Válaszul elhagytam az inté
zetet, s mint Somogy megye múzeumigazgatója minden erőmet a somogyvári, Szent 
László király által alapított monostor és az ún. Koppány-vár teljes feltárására összponto
sítottam, Azt hittem, a nyelvvizsgák birtokában, a nagyszabású régészeti feltárások révén 
méltó helyet foglalhatok el a magyar történettudományban. De nemcsak hogy nem ismer
tek el, politikai indoklással kitettek az állásomból, annak ellenére, hogy az állampárti 
mundért is magamra vettem. Eltiltottak az ásatásoktól és megbélyegeztek. Harminchét 
évesen száműzött lettem. El kellett volna hagynom az országot, de nem tudtam megtenni, 
Kőszeg visszafogadott. Évtizedeken át próbálkoztam a perifériáról visszakerülni a főso
dorba. Nem sikerült, nem engedték. Hiába tettem le az asztalra a szakkönyvek tucatját, 
hiába vállaltam vendégrégészként a somogyvári ásatások továbbvitelét.

1988-89-ben megtisztulva és újjászületve lettünk ábrándjaink rabjai. A korábbi tar
tózkodó óvatoskodással (s nemritkán megalkuvással) felhagyva végre úgy kezdtem élni, 
ahogy mindig is kellett volna. Felbátorodva vállaltam a nemzeti radikális politikai párto
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kát, pontosabban az akkor annak látszókat, előbb az MDF-et, majd a MIÉP-et. Szakmai
lag visszatértem a magyar őstörténethez.

Súlyos, de tárgyilagos kritikával illettem a finnugor származás és rokonság elméletét, 
nem is sejtve, hogy ezzel végleg kitagadottá válók. Szinte minden hivatalos kapu bezárult 
előttem. Mind az oktatásban, mind a nemzetközi kapcsolatokban. 1996-ban felkértek a 
Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem történelem tanszékének 
vezetésére. Súlyos véteknek minősült az ottani tevékenységem is, hiszen szembement a 
hivatalos és dogmatikus irányzattal. Ilyet a szakma hivatalosai sohasem bocsátanak meg. 
Anyai városomnak, Kőszegnek igyekeztem a hasznára lenni: feltártam várait, középkori 
védműveit, sőt újkori emlékeit is, mindenekelőtt a Szent Korona utolsó óvóhelyét és az 
ún. Szálasi-bunkert. Eredményeinket egy kiállításon mutattuk be 2003-ban, folytatva azt 
a sorozatot, amelynek keretében látványos Erdély-kiállítást és Székely napokat, Szent 
Korona-kiállítást, egyháztörténeti és várostörténeti tárlatokat rendeztünk. Mivel 2002-ben 
is a MIÉP országos listájának az elején szerepeltem, a kőszegi katonakiállítást ürügyként 
használva, a MAZSIHISZ nyomására, 2004-ben rövid úton kényszernyugdíjaztak.

Szakmai pályafutásomat sokan befejezettnek remélték, hiszen időközben az egész
ségem is megroppant. Szinte mindenki elfordult tőlem, de nem adtam fel. A Műemlékek 
Nemzeti Gondnoksága kinyújtotta felém a kezét, s lehetővé tette, hogy a többször hatalmi 
szóval megszakított somogyvári feltárásokat folytathassam, sőt a régóta tervezett nagy 
összegző monográfiát is elkészítsem. Ez nagy elégtétel számomra.

Huszonnyolc önálló könyv, több tucat tanulmány és feltárt magyar emlékek sora 
marad utánam, mindenekelőtt a somogyvári nemzeti történelmi emlékhely. És az okta
tásban eltöltött évtizedek hatása.

Űtszélre szorítottak, besároztak, elhagytak, sokan megtagadtak. De nem mindenki. 
S a ma kisebbsége holnapra többség is lehet.

Életművemet 2008-ban a Magyar Örökség részének nyilvánították, Kell-e ennél több?

NAPÚT évkönyv 2010. 10. Nyolcvanhat jeles hetvenes. 76-77.
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Az egyetemisták ásatási 
gyakorlatra sietnek: Bakay Kornél, 

Kelemen Mártával

Az egyik egyetemi bulin a három jóbarát: (jobbról-balra) 
t  Rosner Gyula, t  Bándi Gábor és Bakay Kornél 

1962 ELTE

A Mester (László Gyula professzor) és tanítványa 1965-ben a Helsinkiben rendezett Finn-ugor 
Kongresszus rendezvényének a kirándulásán

271



A kis leletek megtekintéséhez 
erősen oda kell hajolni

Látszanak-e már 
a falmaradványok? A szelvény 

szélén, az Ipolytölgyesi 
kistemplomnál

A sírok rajzolása; Letkés II. 
temetőben 1966-68 között

A legnagyobb és a legmaradandóbb ásatásán, Somogyvár, Bencés Apátság feltárt romjainál;
1970-es évek vége körül
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A somogyvári Kupavárhegyen mindig szívesen mesél a múltról
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Nagy Lajos Egyetem kihelyezett Tagozatának hallgatóival, 2006. június 25-én. 
Diplomavédés után: Pusztakovácsi, Márffy Kastély parkjában
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Üdvözlégy, Szent László király!

A testvériség uniója

TÖRTÉNETI SZÍNMŰ SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY KORÁBÓL

írta: BAKAY KORNÉL 

2002

Történik: 1083-1095



SZEREPLŐK

Szent László magyar király
Álmos magyar herceg, Géza király másodszülöttje, később horvát király 
Dávid magyar herceg, Salamon király öccse
Kálmán váradi püspök, Géza király elsőszülöttje, később magyar és horvát király
Lampert herceg, László király öccse
IV. Kresimir Péter horvát király leánya: Géza király özvegye
Zvojnimir (Zelemér), horvát király
Ilona, magyar hercegnő, Zelemér felesége (Lepa)
István horvát herceg, később horvát ellenkirály
VII. Gergely pápa követe: pápai legátus
II. Orbán pápa követe: Teuzó bíboros, pápai legátus
Odilo főapát, Saint Gilles-ből
Adelhaid magyar királyné
Piroska, László király leánya, később Iréné bizánci császárnő
Gyula nádorispán
Péter nádorispán
Ácsa somogyi ispán
Acsal esztergomi érsek
Almár veszprémi püspök
Szerafin, Mihály és Koppány káplán
Péter somogyi apát
Karitász, bakonysomlyóí apáca
Duho zágrábi püspök
Fancsika zágrábi káplán Matild grófnő
Mercurius szerzetes, királyi kincstárnok
Magyar vitézek: Sorinus, Bakony, Bodus, Éhellős, Őzöd, Mikus, Márton Horvát vitézek: 

Miroszláv, Klukász, Mukló 
Tuga és Buga beteg horvát leánykák
A dalmát városok Zára (Zadar), Trau (Trogir), Spalato (Split), Raguza (Dubrovnik), Arbe, 

Veglia, Osero követe 
Vilmos, toulouse-i gróf
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1. JELENET

Helyszín: Székesfehérvár, Nagyboldogasszony templom

Installáció: középen István király szarkofágjának imitációja, jobbról királyi trónszék, a 
trón mögött a veres trónkárpiton az Álmos-Árpád-dinasztia szent madara, a fekete 
turul balról, jobbról Szűz Mária a kis Jézussal. A trón előtt veres párnán a Szent 
Korona, mellette két vitéz áll őrt. A katonák kezében lándzsa és veres alapon fekete 
kettős keresztes pajzs. A szentély hátterében nagy méretű feszület, előtte oltárasztal. 
A szereplők ruházata külön tervezés szerint.

Zene: gregorián.

Idő: 1083

2. JELENET

Színhely: Zágráb, Szent István király tiszteletére szentelt templom előtti tér. Installáció: a 
zágrábi templom homlokzati fotója a háttérben. Előtte hosszú asztal körül székek. Az 
asztalfőn László király, jobbján a főurak, balján a főpapok, odébb magyar vitézek, 
kezükben veres alapon Nagyboldogasszonyos zászló és veressel és ezüsttel vágott 
zászlók.

Zene: horvát egyházi zene.

Idő: 1089

3. JELENET

Színhely: Somogyvár, Szent Benedek-rendi kolostor káptalan-terme.

Installáció: hosszú asztal, mögötte nagy méretű feszület, alatta, nursiai Szent Benedek 
arcképe, az asztal körül székek.

Zene: gregorián. Idő: 1091

4. JELENET

Színhely: Tinnium (azaz: Tinin vagy Knin) horvát királyi székhely.

Installáció: a háttérben három nagyméretű címer: balról ezüsttel és veressel 25-ször koc
kázott pajzsmező, Horvátország címere, felette CROATIA felirat, középen a magyar 
koronás címer, felette HUNGÁRIA felirat: az osztott pajzs jobb mezejében veres ala
pon négy ezüst mező (kilencszer vágott!), bal mezejében zöld hármas halmon kettős
kereszt, felül a Szent Korona, jobbról: kék mezőben, három arany koronás párduc-fej, 
kettő felül, egy alul, Dalmácia címere, felette DALMATLA felirat.

Idő: 1091-1095
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1. jelenet

Templomszolgák, katonák: Királyúr, László Nagyúr, István király sírládájának a tetejét 
nem tudjuk leemelni, hogy szent testét kiemelhetnék a sírból, amint a pápa úr elren
delte a szentté avatás előtt.

Karitász Somlyói apáca: Felség, mindaddig nem kíséri áldás és szerencse erőfeszítéseiteket, 
amíg testvéredet, a megkoronázott Salamon királyt ki nem engeded a börtönéből 
Visegrádon.

A király: Gyors futár siessen a visegrádi tömlöchöz és bocsássák szabadon Salamont!

Egy katona: Salamon király immár szabad. Teljesítettük az isteni kinyilatkoztatás parancsát.

Dávid herceg: Áldassék a király neve, bátyám ismét szabad!

Géza király özvegye, horvát hercegnő: Én, a hős Tirpimir-dinasztia-beli Kresimir Péter 
leánya, megboldogult királyi férjem, Géza özvegye, magyar királyné, éppen úgy, ami
ként felmenőm, Patricissa Imre herceg oldalán, ide jöttem a szent sírhoz, elhozván 
két beteg horvát gyermeket, hogy tegyen csodát az Úr, mutassa meg erejét és erősítse 
meg ősi szövetségünket. Egy tőről fakad ez a két nép, a mi őseink, a krobátok is lovon 
érkeztek a Száva, és a Kulpa folyók vidékére, akárcsak a magyarok és az avarok. Ott 
találkoztunk a latin dalmatákkal s lettünk egy néppé.

Tuga, az egyik horvát beteg gyermek, akit Lampert herceg vezet: Isten csodát tett! Eddig 
vak voltam s most újra látok! Fényben úszik István király épségben maradt jobb keze.

Buga, a másik béna horvát gyermek, akit Ilona vezet: Fel tudom emelni a karom, mozog 
a lábam, immár nem vagyok béna. Jézus Krisztus kegyeltje csodát tett.

László király felemeli a gyógyult gyermeket: Magasztaljuk Krisztust! Zengjük Isten dicséretét, 
aki kinyilvánította jótéteményét és szeretetét azáltal is, hogy meggyógyította, a betegeket.

Matild grófnőt vakon vezetik a szarkofághoz: Emberek, a feltámadott Krisztus visszaadta 
a szemem világát. Újra látok!

Mercurius szerzetes, királyi kincstárnok: A szent király jobb kezét, a csodás gyűrűvel, 
magamhoz veszem s majd, ha eljön az idő, monostort építek a tiszteletére. A test 
eloszlott, teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg épségének ékességét.

László király: Az István király által alapított egyházmegyéket egy újabbal is gyarapítóm a 
Dráván túli területen, a Vízközben s ott a nemes és jeles városban, a Zágrábban meg
épített templomot Szent István király tiszteletére szenteljük s egyben elrendeljük, hogy 
a szent király ünnepét minden esztendőben a Szűz Mária mennybemenetelének 
ünnepe után, augusztus 2 0 -án megünnepeljük. Hasonlóképpen legyen ünnep Szent 
Gellért vértanú püspök napja szeptember 24-én és Szent Imre herceg napja november 
5-én. Az esztergomi érsek és a nádorispán ügyel erre.

Péter nádorispán: Úgy lesz királyom!
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László király: Én, Szent István apostoli király utóda, a pápa úr jóváhagyásával, a zágrábi 
püspökség területét, amely magában foglalja Zágráb, Varasd, Körös és Zagória vár
megyéket, tehát a mostantól Szlavóniának nevezett földet, kiveszem a Pannónia 
hegyén álló Szent Márton apátság joghatósága alól, és a kalocsai érsek hatalma alá 
helyezem. Egyben püspöki székébe helyezem Duho atyát, aki cseh származású, így 
jól beszéli a horvátok és a dalmátok nyelvét is. Mert itt, a Karszt-hegység tövében és 
a Száva folyó mentén számosán élnek horvát hívő keresztények.

Zvojnimir horvát király: Üdvözlégy László, a magyarok királya, aki országodat templomok
kal és kolostorokkal népesítetted be. Az Űr angyala hozott néked arany koronát, mert 
hatalmad nagy, irgalmad végtelen, törvényeidet mindenki féli és tiszteli. Én is király 
vagyok, viselhetem Gergely pápa ajándék-koronáját, s a rokonod vagyok. Hű feleségem, 
a te nővéred, a szépséges Ilona, a mi szeretett Lepénk, jóban-rosszban mellettem áll. 
A Karsztokon túl, le a dalmát tengerpartig, kivált a római városok lakói sokszor fordul
tak ellenem, felhasználva Velence és a bizánci császár alattomos fondorlatait és katonai 
támogatását, de Hungária királyai nem hagyták cserben a katolikus Horvátországot és 
Dalmáciát, ahol sok száz év óta állanak a katolikus templomok és Szent Benedek kolos
torai. Az én népem más rendben él, mint a magyarok, de a hitünk azonos.
A horvát emberek zadrugákban, nagycsaládokban élnek, erősen összetartja őket a 
brasztvo, a nemzetségi rend. Mi az országunkat zsupákra, törzsekre osztottuk. De 
Tomiszláv királyunk uralkodása óta, amikor nálatok Árpád nagyúr fia, Zulta fejedelem 
parancsolt, nem engedtük megrontani hitünket az ószláv rítussal, és Róma püspökének 
hű alattvalói maradtunk.

Fancsika káplán: Dicsőséges László király! Te nemcsak a legelegánsabb uralkodó vagy, de a 
legbőkezűbb is. Betartod Szent István király törvényeit, hogy az egyházakat minden szük
séges javaikkal ellássad. Köszönjük neked ezt a csodálatos egyházi szerkönyvet, amelyet 
most nekünk adományoztál s amelyet mindörökre megőrzünk Isten nagyobb dicsőségére.

Ilona királyné: Királyi fivérem, Szlavónia, Pozsega vármegye és Szerémség révén országod 
határos lett Horvátországgal és Dalmáciával s az itteni nép nagyon közel áll a magya
rokhoz. Hiába küldött a kelet-római császár Szent István király idején koronát Sztye- 
pán Drzsiszlávnak, a horvátok Stephanusának, mi nem a szerbekhez és nem a moesiai 
Ráma népeihez tartozunk, hanem a Kárpát-medence keresztényeihez. Ősi méltósá
gaink is ezt fejezik ki. A bánok rangja is az avar-magyaroktól való.

Városi követek Trauból, Zárából, Raguzából, Spalatoból: Mi a római birodalom örökösei, 
hosszú évszázadok óta. Jézus Krisztus követői vagyunk, templomaink régóta hirdetik 
az Úr dicsőségét. Spalatoban a Szent Domnius székesegyház, Zárában Szent Anasz
tázia és a Szent Krisogon templomok, Trauban Szent Lőrinc egyháza hirdeti Isten 
végtelen hatalmát. Mi elfogadtuk Kresimir Péter király hatalmát, de tiszteljük a bizánci 
császárt is. Mégis hozzád fordulunk László király, mivel Péter király leánya testvér
bátyád hitvese lett s Magnus-Géza királynak két szép fiút szült: Kálmánt és Álmost,

2. jelenet
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akik így a mi hercegeink is. Kérünk téged, erősítsd meg kiváltságainkat, engedd meg 
kereskedésünket, hiszen ez a Magyar Királyság gazdagodását is szolgálja.

László király: Bölcs szavaitok meggyőztek engem, tetteitek pedig bizonyítják hűségeteket. 
Sem Péter király, sem ti nem engedtétek be országotokba a szakállas szerb és bolgár 
papokat, nem engedtétek elterjedni a glagolita írást és a keleti liturgiát. Zvojnimir, a 
keresztségben a Demeter nevet kapott bán, rokonom lett, hiszen Ilona nővérem lett 
a felesége, s őt 13 ével ezelőtt királyotokká választottátok, s elfogadta őt Gergely pápa 
is, aki koronát küldött neki és átadta Szent Péter zászlaját, a kardot és az országpálcát. 
Salona városában díszes ünnepségen fogadott hűbéri hűséget a pápa úrnak, Gerizo 
pápai legátus, Fulkoin. püspök és Elek apát jelenlétében. Dicsérem őt ezért s szívem
nek kedves az ő mély hite.
Én pedig most, Isten oltára előtt, Zelemér, azaz Zvojnimir testvérem, aki a keresztvíz 
után Demeter, azaz a mi nyelvünkön Döme névre hallgatsz, reád terítem királyi palás
tomat, jelezvén: mindketten Krisztus földi helytartójaként kívánunk uralkodni, egy 
akarattal, egy cél érdekében. Bajban segítséget adunk egymásnak, ha kell harc árán is 
küzdünk hitünkért, országunkért, népünkért. Tudom jól, vétkesek vagyunk mi is, 
hiszen bűn nélkül nem lehet uralkodni, de krisztusi alázattal vezeklünk tetteinkért. 
Mert az uralkodó nem annyira uralkodik, mint inkább rajta uralkodnak.
Szeretett nővérem, Ilona! Imádkozom azért is, hogy utódotok születhessék, s legyen 
köztük fiú is, aki örökölheti a trónt. Ti is imádkozzatok érettünk, hogy Adelhaid 
királyné asszony, a szépséges Piroska leánykám után trónörökössel is megajándékoz
zon engem és országomat.

Adelhaid királyné: Magasságos Isten, könyörgök Hozzád, áldd meg méhemet s te az égi 
szentek jámbora, Szent Aegidius, a mi szent Egyedünk, segíts rajtunk. Tiszteletedre, 
királyuram fényes kolostort építtetett Koppány őse emlékére, Somogyvárott.

3. jelenet

Hírnök: Gyorsfutárok érkeztek a horvát királyi udvarból és azonnali kihallgatást kérnek 
László királytól.

Péter somogyi apát: László király monostorunk temploma felszentelésének nagy ünnepére 
készül, nem illő hát most őt világi ügyekkel háborgatni. Hamarosan megérkeznek a 
meghívott vendégek, szentéletű Odilo apát úrral az élen, akik a francia Szent Aegidius 
kolostorból utaztak hozzánk erre a jeles alkalomra.

Rostagaus dékán és Péter könyvtárnok, siessetek a főkapuhoz, ahol Teuzo bíboros úr, 
Orbán pápa követe és káplánjai éppen most szállnak ki fedeles úti szekereikből.

Kürtös: (megfújja a kürtjét) A király! Vívat Ladislaus rex Hungáriáé!

Almár veszprémi püspök: Üdvözlégy felséges király, a legkegyelmesebb és legelegánsabb 
fejedelem, aki kiragyogva magasodsz ki Hungária királyainak fényes nemzetségéből.
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Neved első szótagjait La-osz, dicsőségnek is értelmezhetjük, hiszen dicsőség adatott 
a népnek, ha ilyen királya lehet.

Legyetek üdvözölve ti is: Lampert és Dávid királyi hercegek, Jaroszláv rutén herceg, Péter 
nádorispán, Somogyország ispánja, Ácsa! Jertek, lépjetek be az Isten háza mellé épített 
somogyi klastromi hajlékunk nagytermébe.

Odilo saint gilles-i apát: Laudetur Jesus Christus! Üdvözlégy Isten kegyelméből Magyar- 
ország királya! Te, aki bőkezű vagy az ínségben, adakozó és irgalmas, nemcsak külsőd 
és a többi ember közül kimagasló nemes termeted révén, hanem szellemedben is a 
legméltóbb vagy a királyi koronára. Boldog az az ország, ahol a jóravaló embereket 
ilyen fejedelem kormányozza. Az igazság szigorát az irgalom szelídségével vegyítve 
gondoskodsz Krisztus egyházáról. Meghívtál bennünket országodba, elhalmoztál 
bennünket mindenféle javakkal. Felépítetted ezt a csodálatos gazdagságú templomot, 
és mellé kolostort emeltettél a Szent Benedek regulája szerint élő szerzetesek számára, 
akik messze földről érkeztek ide.

Teuzo bíboros: Orbán pápa, Róma szentéletű püspöke üdvözletét és áldását küldi. Örömét 
fejezi ki azért, hogy oltalmazod Szent Péter egyházát és szüntelen gyarapítód azt. 
Oderisius montecassinoi apát leveléből már értesültünk a somogyi királyi apátság 
alapításáról s szívünket öröm tölti el, hogy a magyarok királya Krisztus katonájaként 
harcol az anyaszentegyházért, nemcsak Magyarországon, de a horvát királyság föld
jén is. Korábban Gergely pápa, most Orbán pápa óvja és védelmezi a horvát és dalmát 
keresztények hűségét.
Tudjuk, hogy milyen szent és nemes cél vezérelt, amikor a somogyi egyházat Szent 
Péter és Szent Pál, valamint Szent Egyed tiszteletére szenteltetted s elrendelted, hogy 
a múlandó földi élet befejezése után romlandó tested örök nyugodalmat itt találjon. 
De bizakodói abban is, hogy Szent Egyed bűnbocsátó irgalma áldottá teszi a király
asszonyt, aki trónörökös fiúval is megajándékoz.

Miroszláv horvát királyi futár: Nem várhatok tovább! Engedjetek azonnal a király úr elé! 
Szörnyű vétek megtörténtét kell jelentenem Lepa királyné parancsa szerint.

Péter somogyi apát: Lépj közelebb és beszélj!

László király: Hallgatjuk szavad.

Miroszláv horvát futár: Zvojnimír király urat a szabor, a mi országgyűlésünk, sátáni indu
lattól fűtött tagjai megölték! Ilona magyar hercegnő, a mi szeretett királynénk is alig 
tudott megmenekülni a gyilkosok kardja elől. Zvojnimír azt akarta, hogy mi, horvát 
keresztények haddal vonuljunk a pogányok ellen, mivel azonban Alexiosz bizánci 
császár is kérte erre, nemcsak a pápa, a horvát zsupánok árulónak kiáltották ki és 
lekaszabolták. Szemére vetették azt is, hogy a pápa hűbérese lett. Lepa királyné kér 
téged Nagyúr, siess hozzá és segíts rajta.

László király: Vitéz, szavaid felkavarták a lelkemet. Bár minden, amit az ember bír, Isten
től van, mégis ne habozzon az ember Istennek felajánlani minden erejét, ha igaz ügyért
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küzd. Ezért nem engedhetjük meg, hogy némelyek gonoszsága és erőszakossága miatt 
csorbuljon az igaz hit, és sérüljön az igazság. Ezért én, László, Magyarország királya, 
egész országom előkelőinek jóváhagyásával, hadaim élén érvényt szerzek az igaz
ságnak. Péter nádorispán, szólítsd hadba katonáimat és megindulunk a tengerpart 
felé. Segítséget nyújtok Ilona testvéremnek és legyőzzük a lázadókat.

4. jelenet

Álmos herceg: Avarnak mondott ősapáink elbeszéléséből sokat hallottunk a végtelen nagy 
vízről, amelyet mi tengernek hívunk, Ten vagy Tengri istenünk neve nyomán, s hada
ink korábban is eljutottak erre a földre is, még sem gondoltam volna, hogy ennyire 
fenséges ez a táj! Nekünk is vannak hajóink a Dunán, a Tiszán, sajkáink a Dráván, a 
Száván, a Maroson, de ennyi nagy hajót soha életemben nem láttam még. Csodála
tosak Isten egyházai, ahol ugyanúgy zengik Jézus Krisztus tiszteletét és szeretetét, 
mint nálunk.
Duho zágrábi érsek: Igen, megóvtuk a latin és görög nyelvet s betartjuk azt a zsinati 
határozatot, hogy senki ne merészelje szláv nyelven megtartani az istentiszteleteket, 
mert Metód eretnek volt, aki a szláv betűket feltalálta s azon a nyelven sokat hazudott 
a katolikus hit szabályai ellen. Mi Horvátországban is latinul misézünk, mert a Szent
írást görögül vagy latinul kell idéznünk. Istennek nem ok nélkül tetszett, hogy a nép 
köznyelvén felülemelkedve zengjük Isten dicséretét.

Kálmán várnái püspök: Helyesen és bölcsen szólottái Duhó érsek úr! Nekünk mindig 
Szent Péter földjét, Rómát kell oltalmaznunk és szolgálnunk.

László király: Magyar hadaink diadalmasan bevonultak Croatiaba, magunk boldog öröm
mel fogadtuk a horvát főurak hódolatát és a nyolc tengerparti város követségét. Dal- 
matia ősi római lakossága megtarthatja minden kiváltságát, sőt a horvát zsupánok is 
tisztségükben maradnak. Mi nem hódítóként jöttünk ide, hanem testvérként. Tisztel
jük az apostoli széket, tiszteljük a pápa úr őszentségét, de nem erősítjük meg a meg
boldogult Zvojnimir király-testvérünk hűbéri esküjét, mert Hungária független ország, 
s mostantól már Horvátország is az. Mi is mindenkor teljesítjük uralkodói kötelessé
günket, megvédjük az egyházat, igazságot osztunk, oltalmazzuk az özvegyeket, az 
árvákat és a szegényeket, betartatjuk a törvényeket és megvédjük ezt a földet is. 
Őszintén sajnáljuk, hogy némelyek ellenünk vonultak és a kolostor békességéből kisza
kított István herceg horvát királynak nevezte magát. Ezt az ősi törvények ellenében 
tette, hiszen a horvát trónus a horvát anyától született Álmos herceget illeti, ez a mi 
szent dinasztiánk jogos öröksége, mivel Zelemér királynak nem maradt utóda. Zvoj- 
nimirt, a szentéletű királyt a gonosz urak, mint a szelíd szarvasra támadó vérengző 
ebek, úgy marcangolták szét. Bűnös tettük az Égbe kiált! Zvojnimir a kardcsapásoktól 
földre roskadva kérte Istent, büntesse meg az elvetemült gonosz urakat s ne engedje 
meg soha többé, hogy maguk közül választhassanak királyt.

István horvát ellenkirály: Visszatérek a kolostori magányomba.
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László király: Most tehát Croatia és Dalmatia királyának Géza király fiát, Álmos herceget 
teszem meg, aki bölcsen és igazságosan igazgatja majd ezt a földet, amely vadregényes, 
de nem olyan termékeny, mind Magyarország. A kietlen hegyek, az úttalan utak, a 
szerteszét kóborló útonálló rablók miatt sok nehézséggel kell majd megküzdenie.

Acsal esztergomi érsek: László király, minden magyarok királya, szent egyházunk védel
mezője, Krisztus földi helytartója, Szent István apostoli király utóda és követője, 
immáron négy esztendeje Szent Koronánkkal megkoronázott uralkodó fejedelmünk, 
erősítsd meg Boldog István király felajánlását, aki koronáját és országát a Boldogságos 
Szúz Mária oltalmába adta, s építess ide a tenger partjára, Zára város közepébe egy 
magas tornyot, Szűz Mária tiszteletére. Hirdesse az idők végezetéig, hogy a magyar 
és a horvát nép testvéri uniót alkot, s mindkettő a Szent Korona országa.

Kálmán herceg, várnái püspök: Magam leszek a védnöke ennek az építkezésnek, hiszen 
Géza magyar királyatyám és horvát hercegnő szülőanyám emlékét is hirdeti majd ez 
a büszke torony.

Duhó püspök: Hiszünk Istenben és bízunk királyi ígéretedben, mégis foglaljuk írásban 
Iura ac libertates, a jogokat és szabadságokat. Kössünk egyezményt, amely örök időkre 
biztosítja együttélésünket. Ez a Pacta conventa tartalmazza, hogy a horvát nemesek 
megtarthatják a földjeiket, megőrizhetik nemzetségi szervezeteiket s úgy élhetnek, 
mint őseik és elődeik.

László király és Álmos király együtt: Úgy legyen!

Bakony magyar vitéz: Király úr! Levelet hozott a pápa követe az apostoli széktől.

II. Orbán pápa követe: László, Hungária királya, aki felvetted Croatia királya címet is, 
megsértetted Róma püspökének hatalmát, mert nem ismered el, hogy birodalmad 
Szent Péter oltalma alatt áll s annak hűbérese ugyanúgy, amint volt korábban Horvát
ország esetében. Fordulj el III. Kelemen hamisan választott pápától és térj vissza a mi 
hűségünkre. Szeretetünk jeléül, kérlek, fogadd közös követünket, Vilmos grófot.

Vilmos, toulouse-i gróf: Felséges Nagyúr! Orbán pápa felhívására sokan felöltik magukra 
a kereszt jelét, hogy -  ha kell -  az életüket is feláldozzák Jézus Krisztus szent sírjának 
visszafoglalásáért Jeruzsálemben, amelyet a pogány törökök elfoglaltak és megszent- 
ségtelenítettek. Meg kell bosszulnunk a mindenható Istent ért sérelmeket, meg kell 
szabadítanunk a szent várost és a legszentebb sírt szaracénok kezéből.

Kérünk téged illendően és nagy tisztelettel, légy a Jeruzsálembe induló keresztes vitézek 
vezére s amint hazádnak bajnoka vagy, légy az Égi király követe, a keresztény lovagok 
bajnoka, Jézus seregének kormányzója ott a távolban is.

László király: Az irántam tanúsított hódolatotok és szeretetetek arra buzdít, hogy meg
fogadjam Róma püspökének, Orbán apostoli helytartónak a szavát és magam is Jézus 
Krisztus jeruzsálemi templomának felszabadítására induljak. Hasonlóképpen tesz a
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német császár, a francia király, Spanyolország és Anglia. Ám mielőtt hadaimmal 
elindulnék, az országomba betört pogány rablók ellen kell vonulnom.

Bízom Isten irgalmas segítségében és fegyvereink győzelmében. Kapolcs kun vezér végig 
prédálta Erdélyt és Bihart, elrabolták a nemesek felségeit és gyermekeit. Ezt nem tűr
hetjük. Jobb nekem, ha meghalok, mintsem országom népét rabságban lássam. Bont
suk ki hát a királyi veres zászlókat s induljunk a csatába.

Horvát főurak: Veled tartunk mi is, hiszen a királyunk vagy.

Álmos horvát király: László király sohasem lépte át atyái hatalmának határait. Mindig 
beérte azzal, ami a maga jogos mértékén belül volt. Nem vágyott idegen népek feletti 
kormányzásra, nem vágyott jogtalan gyarapításokra. Ezért most sem kíván ellenetekre 
tenni, jóllehet a horvát nép a magyarok testvérnépe, megtartja és megtartatja törvé
nyeiteket, megőrzi a megszerzett békét és ezt fogadom én is. Kegyes László király 
teljesítette a mi urunk, Jézus Krisztus akaratát s dicsőséggel egyesítette Hungáriát, 
Croatiát és Dalmatiát a Szent Korona oltalma alatt.

A magyar és horvát szereplők besereglenek, lengetik a zászlókat, a vitézek fegyvereikkel
tisztelegnek, a papok magasra emelik a kereszteket s mindannyian énekelve mondják:

Üdvözlégy kegyelmes szent László király 
Magyarországnak édes oltalma,
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag

Vége
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IV. „Városunk történelmét gazdagítjuk”. Ásatások az Óház-tetőn és a belvárosban. In: 
KŐSZEG és VIDÉKE 1992. január, 3. oldal.
A tervezett Szent István-napról -  tárgyilagosan. In: KŐSZEG és VIDÉKE 1992. 
augusztus.
Milyen kaputornya volt Kőszeg szabad királyi városnak? In: VAS NÉPE 1992. ápri
lis 21. 3. oldal.
Díszmenet, díszruhák Kőszegen. In: VAS NÉPE 1992. augusztus 17.
Arcok, alakok,angyalok c. sorozatban: Angelus. -  Szent Anna. -  Az apostolok. -  
Állatszimbólika. In: ÉLET és TUDOMÁNY 46 (1992) 9. szám, február 28. 266-268. 
-  12. sz 1992. március 20. 383-384. -  26. szám. 1992. június 26. 810-812. -  37. szám, 
1992. november 11. 1162-1164.
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Kik vagyunk? Honnan jöttünk? c. sorozatban: A magyarság történetének legfon
tosabb kérdései. -  A szkíták szittya magyarok? -  Mi közünk az ókori Kelethez?
-  Őseink masszagéták? -  „Az húnok, akiket mostan magyaroknak nevezünk.” -  
Szkíta betűs hún írás a székely-magyar rovásírás? -  A titokzatos eredetű türkök.
In: MAGYAR CSERKESZ 31 (1992) 6. szám, 5.oldal. -  7. szám, 1992. július, 8-9. old. -  8 . 
szám, 1992. augusztus, 8-9.oldal. -  9. szám, 1992. szept. 10-11. oldal -  10. szám, 1992. októ
ber, 8-9. oldal. -  11. szám, 1992. november, 6-7. oldal. -  12. szám, 1992.december, 8-9.
A magyar Szent Korona védelmében. In: SZÉKELY ÚTKERESŐ 3 (1992) 3. szám, 
14-15. és 4. szám, 9.

1993

I. Szent László király somogyvári apátsága. -  Die Abtei von Somogyvár von St. Ladis-
laus. História Klub füzetek. 9. Sorozatszerkesztő: Beniczky Péterné, Vizi László Tamás. 
Székesfehérvár, 1993. 59 p.
A kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület rövid története. 1868 -  1993. -  Kurze 
Geschichte des Günser Freiwilligen Feuerwehrvereins 1868-1993. Kőszeg, 1993, 70 p.

II. A burgenlandi székelyek. -  Die Szekler in Burgenland. In: ÉLETÜNK 31 (1993) 8-9.
szám, 804-808.
Hogyan lettünk finnugorok? -  Wie sind wir, Ungarn Finno-Ugrien geworden? In: 
HUNNIA 44 (1993) 5 -  14. -  45 (1993) 4-16.

IV. Arcok, alakok, angyalok sorozatban: Szent Kristóf. In: ÉLET és TUDOMÁNY 48 
(1993) 30. szám, 936-937.
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? sorozatban: Hogyan lettünk finnugorok? -  Az 
egységes Kárpát-medence új urai: az avarok. -  A szlávok megtelepedése. -  Hunnia.
-  A székelyek.
-  Menekülő hordák honfoglalása? -  A szavárd (szabír) magyarok. -  Julianusz 
magyarjai.
-  A nyomok Dél felé vezetnek. -  Lehel kürtje. In: MAGYAR CSERKÉSZ 32 (1993) 
l.szám, 8-9. oldal. -  2.szám, 1993. február, 8-9. oldal. -  3.szám, 1993. március, 8-9. 
oldal -  4. szám, 1993. április, 8-9. oldal. -  5. szám, 1993. május, 8-9. oldal. -  6 . szám, 
1993. június, 8-9. oldal. -  7. szám, 1993. július, 8-9. oldal. -  8 . szám, 1993. aug., 20-21, 
oldal. -  9. szám, 93. szeptember, 8-9. oldal. -  lO.szám, 1993. október, 8-9. oldal. -  11. 
szám, 1993. novem., 8-9. -  12. szám, 1993. december, 8-9. oldal.
Egy másik kifosztott polgár védelmében. In: KŐSZEG és VIDÉKE 1993. május, 7. oldal. 
A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány tevékenysége az 1992-1993. évben. In: KŐSZEG 
és VIDÉKE 1993. május.

1994

I. Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Tradorg-E & Tikett. Szombathely, 1994. p.125. 
Sacra Corona Hungáriáé. Edited by Kornél Bakay. Kőszeg, 1994. p. 472. Hungary 
in the tenth and eleventh centuries 3-82.; Saint Stephen, King founder of the State and 
the Corontion Mantle. 300-371.
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II. A kőszegi gázkamra-botrány. In: HUNNIA 50 (1994) 29.
Hogyan lettünk finnugorok? In: ÉLETÜNK 32 (1994) 8 .szám, 715-741.

III. Hungary in the tenth and eleventh centuries. In: Sacra Corona Hungáriáé. Szer
kesztő: Bakay Kornél. Városi Múzeum, Kőszeg. 1994, 3-31.
Saint Stephen, King Founder of the State and the Coronation Mantle. In: Sacra 
Corona Hungáriáé. 1994, 371-416.
A húnokról -  magyar szemmel. -  Über die Hunnen -  mit ungarischen Augen. 
Források és irodalom. In: Szász Béla, Attila nagykirály. A húnok története. -  Grafi
konig Atilla. Die Geschichte dér Hunnen. Budapest, Szabad Tér. 1994, VII-XL., 
561-648.

IV. A Kik vagyunk? Honnan jöttünk? sorozatban: Álmos nagyfejedelem. -  Az arabok.
-  Kazária. -  A vérszerződés. -  A honszerző Árpád. -  A „Kárpátok-hadművelet” 1100 
évvel ezelőtt. -  A szeri országgyűlés. -  A magyarok hadjáratai Európában. -  Az állam- 
alapítás. -  A Magyar Szent Korona titkai. In: MAGYAR CSERKÉSZ 33 (1994) 1. szám, 
8-9. oldal -  2. szám, 1994. február, 8-9. oldal. -  3. szám, 1994. március, 8-9. oldal.
-  4. szám 1994. április, 8-9. oldal -  5. szám, 1994. május, 8-9.oldal -  6 .szám, 1994. 
június, 8-9.old. -  7.szám, 1994. július, 8-9. oldal -  8 . szám, 1994. szeptember, 8-9. 
oldal -  9. szám, 1994. okt. 8-9. oldal -  11. szám, 1994. november, 8-9. oldal -  12. 
szám, 1994. december, 8-9. oldal.

1995

II. Tudatlanság, történelemhamisítás vagy nemzetgyalázás? Bereményi Géza, Levédia. 
Irodalmi forgatókönyv. Eurofilm. In: HAVI MAGYAR FÓRUM 3 (1995) 7. szám, 
74-81. és HUNNIA 69 (1995) 27-33.

IV. Levédia alulnézetben. In: ÚJ DEMOKRATA 2 (1995) 31. szám, 18-23.
Tudatlanság, történelemhamisítás vagy nemzetgyalázás? In: KÖTÖTT KÉVE 1995. 
aug. 2. 4-11. oldal
A Kik vagyunk? Honnan jöttünk? sorozatban: A Magyar Szent Korona titkai. 2-3. 
In: MAGYAR CSERKÉSZ 34 (1995) 1. szám, 8- 9. oldal -  A koronázási palást. 2. 
szám, 1995. február. 8-9. oldal.
Néhány szó Zsirai M iklósról, a tudósról. In: PEST MEGYEI HÍRLAP 1995. 
január 10 .
A barbárság legfelső foka. In: MAGYAR FÓRUM 1995. február 9.
Bakay Nándor elfelejtve? In: REGGELI DÉLVILÁG (Szeged) 1995. május 4.
István király szentté avatása. Történelmi játék Szent László korából. In: HOGYAN 
TOVÁBB? (Győr) 1995/2-3. szám, 48-49. oldal.

1996

I. Castrvm Kwszvg. -  Die Hochburg von Güns. A kőszegi felsővár és a milléniumi kilátó. 
(A IV. fejezetet Söptei Imre írta.) Kőszeg, 1996. p. 174.
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II. Fordulat a magyar őstörténet kutatásában. In: VASI SZEMLE 50 (1996) 3. szám, 
406-414. és HITEL 9 (1996) 8 . szám, 41-47.

III. A kőszegi felsővár régészeti kutatása. In: TÖRTÉNELMI és MŰVÉSZETI ANTO
LÓGIA Kőszegről. Szerkesztette: Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, 1996, 8-14. A magyar 
őstörténet kérdései -  régész szemmel. In: BELVEDERE A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola történészhallgatóinak lapja. Szeged, 1996, 49-62.
Somogyvár, a titkokat fejtő. In: SOMOGYI Kalendárium. Kaposvár, 1996,119-121.

IV. Hazát kell néktek is teremteni sorozatban: Kik vagyunk? -  A történetkutatás mód- 
szetana. -  A nemzeti történetírás. -  Hogyan lettünk íinnugrok? -  Krónikáink és 
a magyar őstörténet. -  Anonymus, a magyarok Hérodotosza. -  A szkíták szittya 
magyarok? -  Atilla népe. -  A vár-húnok birodalma. -  Kazáriától Huniáig. -  A sza- 
várd (szabir) magyarok. -  Magna Hungária. -  Magna Moravia és a frank Oriens.
-  Levedia. -  A Turul -  nembéliÁlmos fejedelem. -  Árpád nagyfejedelem hon
alapítása és népe. In: MAGYAR FÓRUM 8 (1996) 8 . szám, 16. oldal -  9.szám, 1996. 
febr. 29, 16. oldal -  10. szám,1996. márc. 7. 16. oldal -  14. szám, 1996. ápr. 4. 16.oldal
-  17. szám, 1996. ápr. 25.16. oldal -  21. szám 1996. május 23.16. oldal -  26. szám, 1996. 
június 27. 16. oldal -  30. szám, 1996. július 25. 16. oldal -  32. szám, 1996. aug. 8 . 16. 
oldal -  34. szám, 1996. aug. 22. 16. oldal -  36.szám, 1996. szept. 5. lő.oldal -  38. szám, 
1996. szept. 19.16. oldal -  39. szám, 1996. szeptember 2.16. oldal -  45. szám, 1996. nov. 
7. 16. oldal -  46. szám, 1996. nov. 16. 16. oldal -  49. szám, 1996 december 5. ló.oldal. 
A remény tornya. In: MAGYAR FÓRUM 8 (1996) 32.szám, 1 .oldal.
A magyar őstörténet régészetének forrásai. A magyar honfoglalás írásos emlékei. 
In: AZ ÍRÁS (Debrecen) 1 (1996) 3.szám, 6 -  13. és 4.szám, 1996. mácius, 22 -  27.oldal.

1997

I. Őstörténetünk régészeti forrásai. I. -  Archáologische Quellén dér ungarischen
Urgeschichte I. Egyetemi tankönyv gyanánt. MBE. Miskolc, 1997. p. 300.

II. Sági Károly (1919 -  1997). In: MAGYAR MÚZEUMOK 3 (1997) 1. szám, 63-64.

III. Szkíta sámánok. In:Találnál csodafiú szarvast. Válogatott írások a regölésről. Szer
kesztette Buka László.Debrecen, Magányos Kiadó. 1997, 115-119.
A magyar őstörténet régészetének forrásai. In: TRIANON Kalendárium 1997.122-128. 
Őseink nyomában. Kik voltak a kazárok? In: SOMOGYI Kalendárium. Kaposvár, 
Somogy m. Vállalkozói Központ. 1997, 119-121.
A kincses Kelet örököseinek honalapítása vagy barbár nomád hordák inváziója?
In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. I. konferencia. 
Somogyfajsz, 1997, 39-56.

1998

I. Őstörténetünk régészeti forrásai II. -  Archáologische Quellén dér ungarischen 
Urgeschichte II. Egyetemi tankönyv gyanánt. MBE. Miskolc, 1998. p. 336.
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A Kőszegi-hegység műemlékei és nevezetességei. Tájak, Korok, Múzeumok 567. Bp.
1998. p. 16.

II. Túrán. In: TÚRÁN. A magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja. Szer
kesztő: Bakay Kornél. 28 (1998) 3. szám, 7-10. László Gyula régészprofesszor (1910 
-  1998). In: TÚRÁN 28 (1998) 3. szám, 3-5.
Sumér ékírásos szövegek a zágrábi Régészeti Múzeumban. In: TÚRÁN 28 (1998) 
3. sz. 51-55.
Kolopzsvári Grandpierre Endre, Anonymus titkai nyomában és Berenik Anna, 
A félremagyarázott Anonymus c. könyveinek ismertetése. In: TÚRÁN 28 (1998) 
3. szám, 93-97.
Szent István király. In: TÚRÁN 28 (1998) 4. szám, 3-12.
Turánizmus, finnugrizmus. In: TÚRÁN 28 (1998) 5.szám, 3-10.

III. A kincses Kelet örököseinek honalapítása vagy barbár nomád hordák inváziója?
In: TRIANON Kalendárium. Budapest, 1998, 129-138.
Őseink nyomában. Kik voltak a kazárok? In: SOMOGYI Kalendárium 1998. Kapos
vár, 1998, 119- 121.
Őstörténetkutatásunk jelen állapotáról. In: A honfoglaló magyarság állama, kultú
rája és az ősi vastermelés. II. Konferencia. Somogyfajsz, 1998, 19-20.
Kőszeg város középkori védművei. In: Történelmi és művészeti antológia Kőszegről. 
Szerkesztő: Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, 1998, 6-11.

IV. Álmodozó tervek Kőszegen a millenniumra. In: KŐSZEG és VIDÉKE 1998. novem
ber 20. 4. oldal
Nagy-Morávia valós története. In: MAGYAR DEMOKRATA 2 (1998) 32. szám, 23-4 
Történelmünk védelmében. In: NAPI MAGYARORSZÁG 1998. október 3. ló.oldal 
Kik voltak valójában a szkíták? In: ÉSZAK MAGYARORSZÁG (Miskolc) 1998. 
dec. 7.
A magyar jövő záloga. In: SOMOGYI VÉTÓ (Marcali) 1 (1998) l.szám, 3.oldal. 

1999

II. A XI. századi magyar királyság helye és szerepe Európában. In: SOMOGY 27 (1999)
6 . szám, 557-559. és KAPU 1999/5. szám, 29-30.
A tudomány és minősítése. In: KAPU 1999/9 szám, 22-23.
Nemzeti királyeszme az Árpád-korban. In: ŐSI GYÖKÉR 27 (1999) 3-4. szám, 72-77. 
és A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. III.Konferencia. 
Somogyfajsz, 1999, 63-69.
Őseink hitvilága. In: SOMOGYI KALENDÁRIUM 1999. Kaposvár, 1999,196-198.

III. Hungary. In: The New CAMBRIDGE MEDIEVAL HISTORY III. c. 900 -  c. 1024. 
Edited by Timothy Reuter.Camridge University Press. 1999, 536-552., 692-717. 
Fehér Mátyás Jenő. Előszó. In: Középkori magyar inkvizíció. Reprint. Budapest, Gede 
Testvérek. 1999, 3-8.
Varga Zsigmond. In: Az ősmagyar mitológia szumír és Ural-altáji öröksége. Reprint. 
Budapest, Gede Testvérek. 1999. Hátsó borító.
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IV. Fejezetek a Pest megyei települések őstörténetéből c. sorozatban: Nagytarcsa. -  Tápi- 
ószentmárton -  A bodrogi rovásírásos lelet. -  Pilisszentkerszt. -  Pomáz. -  Csornád. -  
Letkés. Szob. -  Ipolydamásd. -  Nagybörzsöny. -  Márianosztra. -  Vác. -  Pilisszántó. -  
Tahitótfalu. -  Zsámbék. -  Kemence. In: PEST MEGYEI HÍRNÖK 2 (1999) 29.szám, 
július 28. -  30. szám, 1999. aug. 4 .-31 . szám, 1999. aug. 11.-32. szám, 1999. aug. 19. 
-  33. szám,1999 aug. 25. -  34. szám, 1999. szept. 1.-35. szám, 1999. szept. 8. -  36. szám,
1999. szept. 15. -  37. szám, 1999. szept. 23. -  38. szám, 1999. szept. 30. -  39. szám, 1999. 
okt. 7. -  40. szám, 1999. okt. 14. -  41. szám, 1999. okt. 21. -  42. szám, 1999. okt. 28. -  43. 
szám, 1999. november 4. -  44. szám, 1999. nov. 11. -  45. szám, 1999. nov. 18. -  46. szám, 
1999. nov. 25. -  47. szám, 1999. dec. 2. -  48. szám, 1999. december 9.
A hónokról. In: VITÉZI HÍRADÓ 5 (1999) 2. szám, 11-12.
Húnia. In: VITÉZI HÍRADÓ 5 (1999) 4. szám, 9 -10 .

2000

I. Az Árpádok országa. Őstörténetünk titkai. Kőszeg, 2000. p. 510 és 251 illusztráció.
A történész hivatása. Előadások, ünnepi beszédek az elmúlt évtizedekből. Bakay 
Kornél 60. születésnapjára. Budapest, magánkiadás. 2000. p. 270.

II. A szkíta -  hún -  avar -  magyar rokonságról. In: KAPU 2000/1. szám, 17-19.
A magyar királyság első évtizedei. In: ŐSI GYÖKÉR 28 (2000) 1. szám, 39-41. 
Szenzációs szkíta emlékeket tártak fel Kazahsztánban. In: ŐSI GYÖKÉR 28 (2000) 
27-28 2. szám
Észrevételek Marton Veronika, A sumir kultúra története c. könyvéről. ŐSI GYÖ
KÉR 28 (2000) 2. szám, 57-61.
Czuczor Gergely születésének 200. évfordulójára. In: ŐSI GYÖKÉR 28 (2000) 4„ 37-39. 
Történelemoktatásunk időszerű kérdései. In: Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 
Értesítője az 1999/2000. iskolai évről. Kőszeg, 2000, 9-14.
A történész hivatása és felelőssége. László Gyula, Múltunkról utódainknak c. könyve 
kapcsán. In: Itt élned kell... Tíz éves a Palóc Társaság. Szerkesztette: Z. Urbán Aladár. 
Ipolyvarbó, 2000, 89-94.
A XI. századi magyar királyság helye és szerepe Európában. In: Történelmi és 
művészeti antológia Kőszegről. Szerkesztette: Tóthárpád Ferenc. Kőszeg, 2000,10-12. 
László Gyula emlékezete. MAGYAR SZEMLE 9 (2000) 11-12., 109-114.
III. Padányi Viktor és a magyar őstörténet. In: Előadások Padányi Viktorról. Szer
kesztő: Bognár József. Budapest, 2000, 35-59.
Királysírok. In: Százak Tanácsa 2000. Szerkesztette: Fekete Gyula. Budapest, Trikolor. 
2000, 30-39.
Kazár -  magyar kapcsolatok. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi 
vasművesség . IV. konferncia, Somogyfajsz, Dunaújváros, 2000. 9-12.
Bakay Kornél önéletrajza és irodalmi munkássága 1989-2000 között. In: uott 15-21.

IV. Fejezetek a Pest megyei települések őstörténetéből c. sorozatban: Ipolytölgyes. -  Buda
-  kalász. -  Pilisszentlászló. -  Nagymaros. -  Perőcsény. -  Fót. -  Váchartyán. -  Zebegény.
-  Dunakeszi. -  Szentendre. -  Veresegyháza, in: PEST MEGYEI HÍRNÖK 3 (2000) 1. szám,

297



január 13.-2. szám, 2000. jan. 20. -  3. szám, 2000. jan. 27. -  4. szám, 2000. febr. 3. -  5. szám,
2000. febr. 10. -  6 . szám, 2000. febr. 17. -  7. szám, 2000. febr. 24. -  8 . szám, 2000. márc. 2. 
-  9. szám, 2000. márc. 9. -  10. szám, 2000. márc. 16. -  11. szám, 2000. március 23. 
Szenzációs szkíta emlékeket tártak fel Kazaksztánban. In: KIS ÜJSÁG 3 (2000) 
8 .szám február 25. 6 . oldal.
Magyar szentek. In: KŐSZEG és VIDÉKE 13 (2000) 15. szám, 6-7.

2001

I. A középkori Kőszeg. Kőszeg évezredei 1. Felelős kiadó: Pócza Zoltán. Jurisics Vár
Művelődési Központ. Kőszeg, 2001. 367 p.

II. Keresztény királyság -  az Árpádok országa. In: MILLENNIUMI BESZÉLGETÉSEK.
Sárvár 2001, 51-74.
A magyar millennium rendezvényei Kőszegen. In: SAVARIA 26 (2001/02) 161-173. 
ő s i  gyökereink -  Magyar szentek. In: ŐSI GYÖKÉR 19 (2001) 2. szám, 63-68. 
László Gyula régészprofesszor emléktáblájánál. Havi MAGYAR FÓRUM 9 (2001)
2.szám, 70-71.
Közép-Ázsia magyar őstörténeti vonatkozásai. In: A HONFOGLALÓ MAGYAR
SÁG ÁLLAMA ÉS KULTÜRÁJA és az ősi vastermelés. V.konferencia. Somogyfajsz,
2001. május 26-27. Dunaferr. Dunaújváros, 2001.

III. Padányi Viktor és a magyar őstörténet. In: TÁJÉKOZÓDÓ. Szemelvények Padányi 
Viktor életművéből. Budapest, 2001, 9-34.
Előszó. In: Magyar Múlt -  Magyar Jövő. Velem, Novák & Novák Rt. 2001.
IV. A magyarság kőszirt Európában. Bemutatkozik Bakay Kornél MIÉP-jelölt. In: 
MAGYAR FÓRUM 2001.december 20.
Millenniumi emlékmű Velemben. In: MAGYAR FÓRUM 2001. december 27. 
Kőszeg középkoráról. In: KŐSZEG és VIDÉKE 2001. szeptember 21.
Ásatások Kőszeg belvárosában. In: KŐSZEG és VIDÉKE 14 (2001) 17.szám, 3. o.
A Kárpát-aljai árvízkárosultakért. In: KŐSZEG és VIDÉKE 14 (2001) 17. szám, 5. o. 
Újszerzeményi kiálllítás és könyvbemutató Körmenden. In: KÖRMEDI FIGYELŐ 
9 (2001) 6 ., 1-2. december.
Szent vagy szörnyeteg? Ki volt Gizella, István felesége? In: MAGYAR DEMOK
RATA 2001. augusztus 23. 42-43.
Az őstörténet politikai kérdés? In: BÉKÉS MEGYEI NAPLÓ 2001.január 16.

2002

I. Az Árpádok országa. Őstörténetünk titkai. Budapest, Respenna Bt. Második javított
kiadás. 2 0 0 2 .

II. Egy magyar históriás önarcképe. In: POLISZ 64 (2002) 3-9. Ugyanez megjelent: 
Magántörténelem. Hungarológiai-kultúrtörténeti antológia a POLISZ folyóirat kör
kérdése alapján. Pomáz, Kráter, 2002, 1-20.
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Etnikai és hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében a VIII-IX.században. In:
POLISZ 66 (2002) 7-12.
A magyarság múltja és jövendője a Kárpát-medencében. 4. Lél és Bulcsú hadinépe. 
In: KAPU 15 (2002) 10. szám, 28-30.
A magyarság múltja és jövendője a Kárpát-medencében. 5. Erős magyar hatalom 
a Kárpátmedencében. In: KAPU 15 (2002) 11-12. szám, 38-40.

III. Etnikai és hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében. In: A honfoglaló magyarság állama, 
kultúrája és az ősi vasművesség. VI. konferncia. Somogyfajsz, Dunaferr, 2002,41-48. 
Magántörténelem. Polisz-sorozat, Pomáz, 2002, 11-20. (lásd fennebb!)

IV. Népünk eredete és Kárpát-medencei állama. In: JEL 14 (2002) 1., 3-6. 
Szabadságunk fénylő csillaga: Petőfi! In: MAGYAR FÓRUM 2002. március 14.

2003

II. A magyarság múltja és jövendője a Kárpát-medencében. Az un. pogánylázadások 
kora. In: KAPU 16 (2003) 2. szám, 23-24.
A magyarság múltja és jövendője a Kárpát-medencében. 8 . A magyar Szent Korona 
országa az Európai Unióban? In: KAPU 16 (2003) 3. szám, 35-36.
Hallottad-e hírit Atilla kerálnak? In: KAPU 16 (2003) 6-7. szám, 41-45.
Színház a nemzet ellen. In: ŐSI GYÖKÉR 31 (2003) 1. szám, 48-49.
Endrey Antal, A magyarság eredete. In: ŐSI GYÖKÉR 31 (2003) 1. szám, 43-44.

III. Előszó az új kiadáshoz. In: Bendefy László, Az ismeretlen Juliánusz. Budapest 1936. 
reprint kiadása. 2003.1-VI.
Szent László király oltalmazd Somogyvárt! In: A honfoglaló magyarság állama, 
kultúrája és az ősi vasművesség. VILkonferencia. Somogyfajsz, Dunaferr. 2003.

IV. Színház a nemzet ellen. In: MAGYAR VILÁG 5 (2003) február 14.
Endrey Antal, A magyarság eredete. In: NEMZETI ÚJSÁG 12 (2003) 3., 13.
A somogyvári nemzeti emlékhely igaz története. In: NEMZETI ŰJSÁG 12 (2003) 7., 15.

2004

I. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség! II. javított kiadás Kráter, Pomáz, 2004. 296.p.

II. A kihirdetett magyar őstörténet alkonya. Polisz. 2004. február-március. 75. meg
jelenés. 41-45.

III. A magyar nyelv és a magyar nép történeti szerepe Európában. Az „Ezeréves ruszin
magyar együttélés a történelem tükrében.” című konferencia szerkesztett előadásai.
2004. március 19-20. Budapest, 89-93.
A magyarság és Európa. Magyarok VLVilágkongressusa Budapest, 2004. május 
31-június 6 . A magyarság és a Kelet őstörténeti konferencia. 22-23.

IV. Az erőszakos finnesítés ellen. /Válasz Rédei Károlynak. II. rész Kapu. XVII. évf. 
2004.02. 38-41.
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IV: A hiteles magyar őstörténet védelmében. Bécsi Napló.2004 július-augusztus 6 . 
A nagy hamisítás: finnugor származásunk! Beszélgetés Bakay Kornél professzorral. 
Nemzetőr 2004. október 6 . szerda 11.
Szent László király üzenete Somogyvárról a jelenkori magyarságnak. Búvópatak
2004. október III. évfolyam 10. sz. 5-6.

2005

I. Történelem 5.osztályosoknak (Harangozó Imre, Molnár V. József), László Gyula Egye
sület. Budapest, 159 p.
Őstörténetünk régészeti forrásai III. (Egyetemi tankönyv gyanánt) László Gyula 
Történelmi és Kulturális Egyesület, Budapest 2005. 368. p.

II. A történettudomány felelőssége a nemzettudat elhalásában. Búvópatak. Kaposvár
2005. január, IV. évf. 1. sz. 4-6.
Bakay Kornél -  a magyargyűlölet gyökereiről. Nemzetőr február 2., 12.
KAPU folyóirat, 2005. XVIII. évf.: 02. Fél évszázad a magyarság embertani kutatá
sának szolgálatában. 20.
A történettudomány felelőssége. 03. 29-30.
Nyolcvanöt esztendős magyar gyászunk. 05. 36-38.
A titokzatosnak vélt Pilis kutatásának fő kérdései. 10. sz. 20-24.

2006

I. Történelem 6. osztályosoknak (Csajághy György, Molnár V. József, Nagy Gyula)
László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület Budapest,2005.
J.J.M.De Groot Hunok és kínaiak. A hunok története a Kr.sz.előtti évszázadok- 
ban-kínai források alapján. Közzéteszi és az előszót írta. (Kínai nyelvi szakértő 
Csornai Katalin, Szaklektor és az utószót írta Bárdi László) Respenna, Budapest,
2006. 38-94.

II. KAPU folyóirat XIX.évf.: 05. Tallózás az újabb történeti irodalomban. 33-35. 
Nándorfehérvár példája. 34-35.
Az utolsó esély évtizedei. 33-35.
A magyar történettudomány és régészet nagyjai -  Fettich Nándor. 42-47.
Szent István király Búvópatak, V. évf. 8 . sz. 2006. augusztus 4-5.

IV. Egy csalásra épített választás nem lehet legális. Nemzetőr 2006. október 25. 11. 
Bakay Kornél professzorral Bolgár Sándor beszélget.

2007

II. KAPU folyóirat XX. évf.: 02. Hóman Bálint. 36-39.
Fegyvert s vitézt éneklek. 29-31.
Árpád nagyfejedelem halálának 1100. évfordulójára. Honlevél. III. évf. 4. sz. 9-10.
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2008

I. Szent László király somogyi apátsága. Budapest, Respenna Bt. 60. p. (magyar, német
és angol nyelvű kiadás) Scriptor Kft., Budapest.
Lovasíjászat és őstörténet. (Papp György) Magyar Nyugat Könyvkiadó Vasszilvágy, 
2008. 115. p. Eurázsia íjfeszítő lovas népei. 5-66.

II. Őstörténet-kutatásunk titkai. Beszélgetés Bakay Kornél professzorral. (Pintér Gábor)
KÁRPÁTTÁ VIII. évf. 4. sz. 30-31.
Itt voltunk, vagy ide jöttünk? Beszélgetés Bakay Kornél professzorral. (Pintér Gábor) 
VIII. évf. 5. sz. 30-32.
Hunniában valami készül. KAPU folyóirat XXI. 08-09. 49-51.
Elégett áldozat. Kunszabó Ferenc (1932-2008) Búvópatak VII. évf. 4. sz. 4-5.
Gr. Teleki Pál és a cserkészet. Honlevél. IV. évf. 8 . sz. 35-36.

2009

II. A táti Ister-pár. Szervátiusz Tibor. Mikes kiadó-Szervátiusz Alapítvány, 94-95.

III. Szent István király. Aracs IX.évf. 3.sz.augusztus 20. 5-9.

IV. Az ellenállás nemcsak jog, de kötelesség is! Beszélgetés prof. Bakay Kornél törté
nésszel (Pintér Gábor) KÁRPÁTIA IX. évf. 2. sz. 34-35.
KAPU folyóirat XXII.évf. 01. A magyar Szent korona hatalma. 35-37.
03. A magyar múlt megmentése. 40.
A históriai ámítás legújabb hazai trükkjei. 20-22. 11/12. Árpád nagyfejedelem  
halálának 100. évfordulójára. 42-43. Trianoni gyászunk. 43-45.
Nemzeti történelemírásra van szükség! Beszélgetés Bakay Kornél professzorral 
(Zagyva Z.Gyula) Magyar Jelen. 10. évf. 8 . szám, április 16., 12. 
VendégünkBakayKornélrégész (Bolgár Sándor István) Újidők, 14. évf. 16. szám 
augusztus 15.

2010. áprilisig

I. Hogyan lettünk finnugorok? Kisenciklopédia 1. Magyarságtudományi füzetek.
(Patrubány Miklós bevezetőjével: Ha ti, hunjaim...) Budapest, 2010.13-92.

II. A magyarság múltja és jövendője a Kárpát-medencében. Honlevél VI. évf. 2. sz. 26-28.
KahlerFrigyes-M. KissSándor Történelem, 8 . osztály c. kéziratáról. KAPU XXIII. 
évf. 01. 21-25.

IV. Bakay Kornél életrajza. Napút évkönyv 2010. 10. Nyolcvanhat jeles hetvenes, 76-77.
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Álom vagy valóság? -  lesz!
Szent László király Somogyi Apátság projektterve





■  DOBÓ ÁGOTA

A Szent László projekt

A Balatontól délre, a somogyvári Kupavár-hegyen a X. században Koppány herceg, az 
Álmos-Árpád uralkodóház tagja, jelentős erődítményt építtetett. Tragikus bukása után 
leszármazottja, az 1192-ben szentté avatott I. László király (1077-1095) Koppány várában 
bencés templomot és monostort építtetett, hogy holta után ott helyezzék testét örök nyu
galomra. A monostor körül temető és temetőkápolna is volt. Az 1091-ben alapított Szent 
Egyed monostor a temetés után csodák színhelyévé, Európa nevezetes helyévé vált, 1091 
és 1400 között fénykorát élte. Épületei ragyogó eleganciájukkal jól illeszkedtek a dél-ba
latoni tájba, birtokai és jövedelmei lehetővé tették a tudomány és a művészet európai 
szintű művelését. Nem véletlen, hogy a magyarul írt Halotti beszédet és könyörgést tar-
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talmazó kódex zenei anyagát a somogyvári scriptoriumban alkották meg. A várfallal 
körülvett kolostort és templomot a török veszély erősödésekor hagyták el a szerzetesek, 
később végvárként szolgált, majd az egykor pompás kolostorépület és a hatalmas templom 
lassan az enyészeté lett.

AZ APÁTSÁG JELENLEGI ÁLLAPOTA

Az apátság területén az 1970-es években nagy léptékű ásatások folytak Bakay Kornél 
régész professzor vezetésével. A kutatások során felszínre kerültek a területet védő robusz
tus várfal maradványai, valamint a hatalmas bazilika és kolostor falai, melyek a korabeli 
Európa egyik legpompásabb, legelegánsabb épületegyüttesét alkották. Azonosították a 
kriptát, amely Szent László király első nyughelye volt. A nyolcvanas években a régészeti 
kutatás abbamaradt, és mindmáig nem fejeződött be.

A hiányos régészeti dokumentumok ellenére a romterületen építési munkák kezdőd
tek. A több száz évig a föld alatt pihenő falazatok a feltárás óta eltelt húsz év alatt kataszt
rofális állapotba kerültek. A tönkremenetel nemcsak az eredeti falszerkezeteken, hanem 
a „helyreállítás” során beépített cement adalékú műkő elemeken is látható, amelyek még 
az eredeti szerkezeteknél is nagyobb mértékben pusztultak. Sajnálatos módon a műkő 
elemeket összekeverték az eredeti építési anyagokkal, így egy újabb helyreállítás során a 
falazatokat teljesen vissza kell bontani és újra felépíteni. A kerengőbe beépített páratlan 
értékű eredeti faragványok (Krisztus fej és kéz, stb.) a felismerhetetlenségig roncsolódtak. 
Az apátságra -  amennyiben rövid időn belül nem történik felelős helyreállítás és állag- 
védelem -  a teljes pusztulás vár.
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Mivel a helyreállítás hiányos régészeti eredmények alapján folyt, a helyszínen ma is 
látható eredmény vitatható. A két kisméretű melléképületet (mellékhelyiségek, iroda, stb.) 
beleépítették a dupla sáncárok nagyobbik árkába.

2002-ben a területet történelmi emlékhellyé nyilvánították. 2008-ban a Műemlékek 
Nemzeti Gondnoksága által újraindított régészeti kutatás során sikerült átvágni a Kupa
várhegy fennsíkját átszelő hatalmas méretű sáncárok nyugati végét, majd 2009-ben a 
sáncárok keleti oldalát is, amivel a védelmi rendszer teljes geometriája megállapítható lett. 
A meglévő melléképületeket egy újabb projekt során le kell bontani, hogy helyreállítható 
legyen Közép-Európa legnagyobb ismert dupla sáncárka.

A SZENT LÁSZLÓ PROJEKT LEÍRÁSA

A Szent László projekt célja a terület rendezésével, az egyedülálló történelmi épületegyüt
tes részleges helyreállításával és korszerű fogadóbázis kialakításával egy nagyszabású 
rendezvényekre is alkalmas nemzeti emlékhely létrehozása.

Somogyvár fő megközelítése a 6701-es út felől történik, amely a települést az északi 
végén, a Kupavárhegynél éri el. Az íves, lejtős vezetésű úton kiérve a fák takarásából itt 
tűnik fel teljesen felismerhetően a somogyi lankák ölelte Kupavár-hegy, amely korának 
egyik kivételes erőssége volt. Ezen a ponton fogadjuk az ideérkező látogatókat.

A busszal, gépkocsival érkezőket a fárasztó, esetleg több órás utazás után kényelmes 
parkoló és pihenőterület várja. A terület 8 db buszt és 50 db személygépkocsit képes 
befogadni. A parkoló nyugati oldalán helyezkedik el a pihenőterület, fűszernövényekkel 
beültetett ágyások közé épített tűzrakóhelyekkel és grillasztalokkal, ahol a látogatók kipi
henhetik az utazás fáradalmait, a gyermekeket pedig korszerű játszótér és nyesett növény
labirintus várja majd. A parkoló kialakítása szilárd burkolat nélkül történik, csatlakozó 
helyek biztosításával lakókocsik fogadására is alkalmas lesz. Mindenképpen szükséges a 
látogatók parkoltatását a településről kizárni, mivel a parkolóhiány miatt az eddigi, 
viszonylag kis létszámú rendezvények alkalmával is már kaotikussá, veszélyessé vált a 
közterületek állapota.

A fogadóbázist a Kupavárhegytől vízfelület választja el, amely a valamikori Bala- 
ton-ágat idézi fel és annak részbeni helyreállításával alakul ki. A teljes fogadóterületet 
uralja a Kupavár-hegy vízben is tükröződő látványa a várfalon lobogó történelmi zász
lókkal, így az ide érkező látogatók már útközben felkészülhetnek a későbbi élmény befo
gadására. A terület bejárása önmagában is alkalmat nyújt több órányi idő eltöltésére. 
A helyszínt hatalmas kiterjedésű természetvédelmi terület, háborítatlan szépségű pannon 
táj veszi körül. A várhegyet dél felől gyümölcsösök és szőlők borítják.

A tűzrakóhelyektől északnyugatra helyezkedik el a fogadóterület nagy részét kitöltő 
természeti védettségű terület, amelynek úthálózatát sétaút- és tornapályaként alakítjuk 
ki. A jelenleg elhanyagoltsága miatt használaton kívüli fás-bokros terület a megújítás után 
a település számára egyben városi parkként is szolgálhat majd.

Szőlővel fedett, terepszint alatt megbújó, csak a déli homlokzatán nyitott építmény 
rejti a múzeumot és a kiszolgáló funkciókat. A fogadóépületben megismerkedhetünk 
Szent László király életével, történelmi korával, a Kupavár-hegy történetével. A csarnokba
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belépve a Szent Korona hologramja fogadja a látogatókat. A kiállítás része a fizika legkor
szerűbb eredményeinek felhasználásával kialakított hologram lapidárium, mely lehetővé 
teszi a páratlanul értékes kőanyag bemutatását annak veszélyeztetése nélkül. Korhű máso
latok segítségével megismerhetik a látogatók Szent László fegyvereit, öltözetét is.

Ez az épület foglalja magába a parkolófelügyelői őrpontot, a személyzeti helyiségeket, 
a múzeumot, előadótereket, kávézót, valamint a látogatókat kiszolgáló mellékhelyiségeket, 
WC-t, zuhanyozót, pelenkázót, vízvételi helyet, ivóvíz automatát, stb. Itt található továbbá 
egy előadások, koncertek megtartására szolgáló, a várhegy felé forduló, nyitott, szabadtéri 
aréna.

A látogatók, megkezdve az időutazást, északról megkerülik, majd a tavon átívelő 
cölöphídon átkelve közelítik meg a várhegyet, fölsétálnak a sánc külső oldalát követő Szent 
László király útján. A sétányt a lovagkirály életének stációit bemutató domborművek 
követik.

A fennsíkra felérve feltárul a hatalmas dupla sáncárok, amelyen fahíd vezet át, kapu
tornyok védelme alatt, a gigantikus várfallal körülvett apátság területére. A kaputornyon 
átérve a lovagkirály 6/4-es lovas szobra fogadja az érkezőket, amelytől jobbra helyezkedik 
el az apátsági templom kutatási eredmények alapján helyreállított főhomlokzata a két 
toronnyal. A kapun belépve föltárul a templom hatalmas főhajója a rekonstruált diadal
ívvel. A templom hajóinak födémét nem állítjuk helyre, de a falakat biztonságos, mász- 
hatatlan magasságig megemeljük, a szentélyek boltozatait rekonstruáljuk, így a templom 
a helyreállított térfalakkal alkalmas lesz szakrális feladatainak ellátására. A főoltár felé
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haladva megközelíthetjük a helyreállított sírbaldachin alatt elhelyezett királyi síremléket, 
amely a templom közepén áll. A sír környezetének helyreállítása és kialakítása lehetővé 
teszi koszorúk, mécsesek elhelyezését is.

A kolostor északi és keleti szárnyát a feltárás óta beomlott pincével együtt a kutatási 
eredmények alapján rekonstruáljuk, az így kialakuló helyiségekben a kolostori élet min
dennapjait lehet bemutatni. Tudományos módszerek felhasználásával elvégezzük a kolos
tor első főapátjának hiteles fejrekonstrukcióját, az ásatás során azonosított koponya és 
csontváz segítségével, így a látogatók megismerhetik Odilo főapát hiteles arcmását. 
A kolostor udvarát a korabeli időknek megfelelően gyógy- és fűszernövényekkel ültetjük 
be. Az északi területen feltárt temető sírhelyeit az ásatási dokumentáció segítségével meg
jelöljük, és a kis temetőkápolna falait rekonstruáljuk. A fennmaradt adatok felhasználá
sával a valamikori gyümölcsöst és levendulást újraültetjük.

A régészeti kutatás feltárta a védőfal helyét, így azt -  a tetejét járhatóvá téve -  mintegy 
három méter magasságig helyreállítjuk. A fal rekonstrukciója életvédelmi, és vagyonvé
delmi okok miatt is szükséges, korláttal védve egyben kitűnő kilátósétányul is szolgál a 
körülvevő kivételes szépségű tájra. A falat védő tornyok falazatát megmagasítjuk. Az 
északkeleti várfal tetején, a fogadóterület felé fordulóan helyezzük el Koppány herceg 
6/4-es szobrát.

Sötétedés után a várfalak süllyesztett reflektorokból derített fényt kapnak, a tornyokat 
külső reflektorokkal világítjuk meg. A sírbaldachin tetejébe süllyesztett speciális lámpa 
függőleges, párhuzamos fénysugárral lövi meg az eget. Ez a szívfény már 30 km-es távol
ságból jelzi a szent király nyughelyét.
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

A projektet két ütemre bontva tervezzük megvalósítani. Első ütemben a fogadóbázis, a 
felvezető út, valamint a sáncárok feltárása és helyreállítása készül el, mintegy két év alatt. 
A második ütem tartalmazza a várfalon belüli terület, templom, kolostor, továbbá a vár
falak helyreállítását, amely igen kényes feladat, mind művészettörténeti, mind építészeti 
szempontból, és a megoldás széleskörű társadalmi megegyezést igényel. A megvalósítás
hoz szükséges megvásárolni a fogadóbázis területén három, a sáncárok területén pedig 
két magáningatlant. Célszerű volna a sáncároktól délre fekvő három szántó ingatlan meg
vásárlása is, mivel itt található a máig megkutatatlan valamikori középkori település. A 
többi érintett terület állami, illetve a helyi, megyei önkormányzat, az állami erdészeti 
részvénytársaság és a nemzeti park vagyonkezelésében, tulajdonában van. Az ingatlanok 
műemléki és természeti védettség alatt állnak.

A tervezett beruházási költség 2.6 milliárd forint, amelyből az első ütem költsége 
mintegy 1.1 milliárd forint.

A projektről egyeztetéseket folytattunk mind az önkormányzatokkal, mind az állami 
tulajdonosokkal. Az összes résztvevő kinyilvánítottan támogatja a projekt megvalósítását, 
és aktívan részt kívánnak venni a megvalósításban. A helyi önkormányzat a szükséges 
rendezési tervi változtatásokat a tervezés szintjén elindította. A rendezési tervet alátá
masztó építészeti, szobrászati, restaurátori tervezések elindultak.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 43 kincstári vagyonkörbe tartozó kiemelt műem
lék-együttest gondoz országszerte. Jelenleg több jelentős projekt megvalósítása van folya
matban, illetve szerződéskötés alatt, mintegy 8.8 milliárd forint értékben. Az intézményen 
belül a megvalósításhoz szükséges szakmai tudás és felkészültség rendelkezésre áll.

A Szent László projekt megvalósításával a Duna nyugati oldalán egy olyan történelmi 
emlékhely alakulhat ki, amely lehetővé teszi a talán leghíresebb magyar király kultuszának 
ápolását, olyan hely, amely szép, méltó, és tanít is egyben.

Projektvezető, projektterv: Dobó Ágota oki. építészmérnök, oki. közgazdász MBA szakon 
Régész: Dr. Bakay Kornél 
Tervező: M Építész Iroda Kft.
Felelős tervező: Szentkuti Viktor oki. építészmérnök
Tervezők: König Gergely, Koch Lilla Boróka
Síremlék, szoborterv: ifj Madarassy Walter szobrászrestaurátor

Együttműködő partnerek:
Somogyvár Község Önkormányzata 
Somogy Megyei Önkormányzat 
Duna-Dráva Nemzeti Park

SEFAG Erdészeti és Faipari ZRt
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Ugyanakkor a hagyomány is emlékezik, 
hogy különös módon került a nagy király tes
te Váradra. Szent uralkodónkat halála után, 
állati vonóerő nélkül, egy mitikus szekér vitte 
végső sírhelyére.

Ez a szekér égen, földön és az örök időben 
járt és jár.

Népünk is úgy tartja, hogy a „Göncöl sze
kér” csillagalakzat egy másik megnevezése 
„Szent László szekere” Tehát ennek a mondái 
„kocsinak” a kerekei magának a térnek és az 
időnek törvényei.

Ezeknek csillogó rendjébe lát bele lenyűgöző 
tudással Bakay Kornél. Ásatásaival és műveivel 
kifordult történelmünket igazítja helyre. Az el
hazudott múltunk válik munkássága nyomán 
megismerhetővé, a kezdetektől napjainkig.

Bizonyítva, hogy él itt egy tehetséges, leta
gadott ország, amelyről nem tud a nagyvilág. 
Kirakat Magyarország mögött lappang, jelen 
van egy képességeiben kiváló nemzet, mely 
előbb utóbb a felszínre kerül.

Ennek a közösségnek a példaképe a profesz- 
szor úr. A hatalmi tudomány és annak ellen
téte is hamissággal átitatott, de Bakay Kornél 
csodálatos következetességgel igyekszik igaz 
történelmünket megismertetni.

László Gyula méltó tanítványaként folytatja 
Szent László nemeseinek útját.

Vallja: „...a szellem ereje elpusztíthatatlan 
és legyőzhetetlen. Nem sokat számít a cím és 
a rang, hiszen valójában a tudományt nem le
het minősíteni, s legkivált nem lehet fokoza
tokba gyömöszkölni, amiért aztán még illet
ményt is fel lehet venni. Csak maga az alkotás 
értéke számít, legyen az tárgyi vagy szellemi.”

ISTEN ÉLETESSEN 
PROFESSZOR ÚR

70. SZÜLETÉSNAPOD ALKALMÁBÓL!
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