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Bevezető gondolatok

Az elmúlt években a magyarság többszörösen is ünnepelt. Megünnepelte a hon-
foglalás 1100.,  majd az államalapítás ezredéves évfordulóját. Az ünneplésekkel párhuzamo-
san több tanulmány, több könyv is megjelent, amiben a magyarság állítólagos múltját ele-
mezték a szerzők. Ezek nagy része az u.n. hivatalos álláspontot ismételgette, ugyanakkor má-
sok a hivatalostól szögesen ellentétes nézeteket vallottak. Ez utóbbiakról az MTA és hivatalos
képviselői csak, mint tulipántos álmodozókról, a magyarságtudat meghamisítóiról, esetleg –
ahogy pl. Engel Pál is kifejtette – „ …szellemi és politikai alvilág”-ról beszéltek.

A hivatalos magyar tudomány a magyarságot, mint a Kárpát medencébe a IX. század
végén betelepült, erkölcstelen, kultúrálatlan rablóbandát képzeli el, akiknek az európai keresz-
tény kultúra adott némi erkölcsöt, és akiket a letelepedett életmódra az itt élő és a magyarok-
nak alávetett töredék népek tanítottak meg a mezőgazdaságtól kezdve mindenre, ami egy tár-
sadalmi élethez szükséges. Az elméletet összefoglaló módon a finnugor elmélet néven ismer-
jük. Leginkább ismert képviselője a gondolatnak és az elméletnek az MTA jelenlegi elnöke,
Glatz Ferenc akadémikus, aki az elmúlt években többször is kiadott könyvében, a Magyarok
Krónikájában foglalta össze ebbeli nézeteit.

A hivatalos elmélet nyelvészeti tételekre alapszik. A magyar nyelvnek Európában
nincs közeli ‘rokona’, azaz nincs olyan nyelv, aminek mind szókészlete, mind nyelvtana a
magyarhoz közel állna. A XVIII. században Sajnovics nevű utazó fölfedezte, hogy a lapp
nyelvnek van néhány sajátsága, ami a magyarral rokon, majd ennek alapján a XIX. század kö-
zepéig megtalálták a többi u.n. rokon nyelvet, a finnt, az észtet, a cseremiszt, a zürjént, a
mordvint, a szamojédet, továbbá a vogult és az osztjákot. Ez utóbbi kettőt később a magya-
rokkal egy családba foglalva ugor nyelvcsaládnak nevezték el. Mindezen a nyelveken beszélő
emberek ma Európa és Nyugat-Ázsia északi részein, részben a tundrán, ill. annak déli pere-
mén élnek és a múlt században még zömmel halász-vadász, gyűjtögető életformában éltek. A
magyarok – a hivatalos felfogás szerint - ebből az életformából léptek ki valamikor az időszá-
mításunk kezdete előtti évszázadokban és váltak lovas-nomádokká különböző népek,
műveltségek hatására, majd vándoroltak északi hazájukból délnek és kerültek végül a Kárpát-
medencébe, mint egy harcias, agresszív rablóbanda a IX. század végén.

A nyelvi ‘rokonság’ képezi tehát a származási elméletek alapját és a származási
elméletekből vezetik le a magyarság vélt kultúráját, műveltségét (pontosabban: műveletlensé-
gét) és nem utolsó sorban, a vélt múltját. Az elméletekből részletes időrendet is levezettek,
ámde az időrendbeli eseményekhez nem nagyon lehet megfelelő régészeti eseményeket kap-
csolni. Gond van a magyarság embertani képével is, ugyanis az sem felel meg a származási
elméletekből elvártnak. Legutóbb erre még a genetikai vizsgálatok is rátettek, azaz az elmélet
eléggé rozoga lábakon áll. Ugyanakkor ez az elmélet remek eszköz volt ahhoz, hogy a ma-
gyarságról meglehetősen elítélő szellemi és erkölcsi képet lehessen kialakítani Európában. Ez
a kép tökéletesen megfelelt a XIX. század második felében az osztrák hatalmi érdekeknek,
mivelhogy a magyarságot a magas kultúrájú németség szolgáivá kívánták süllyeszteni.

A nézetek heves vita tárgyát képezték a kezdetektől fogva. Hivatalos nézetté a finn-
ugorizmus – érthető módon – 1877–ben lett, amikor is az akkori kultuszminiszter, Trefort
Ágoston így döntött: "...én azonban – mint miniszter – az ország érdekeit kell nézzem, és ezért
a külső tekintély szempontjából előnyösebb, a finn-ugor származás princípiumát fogadom el,
mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben
csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finnugor eredet mellett törnek lán-
dzsát." A politikai döntést az akkori MTA elfogadta, és ennek szellemében végzi még ma is a
munkáját.
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A finnugorral párhuzamosan volt azonban egy másik nézet is, a türk származási el-
mélet. Annak alapján a magyarság ugyancsak hosszas vándorlás eredményeként került be a
mai hazájába, csakhogy az elődök nem az északi halász-vadász kultúrájú ugorok, hanem a lo-
vas-nagyállattenyésztő türkök voltak. Az elmélet alapját az árpád-kori krónikák, a ‘honfogla-
ló’ magyarság kultúrája és tetemes mennyiségű nyelvi emléke szolgáltatta.  Ennek az elmélet-
nek kiterjesztett változata az, amikor a magyarságot a sumérok utódainak fogják fel és a haj-
dani műveltségét messze a kor műveltsége fölé emelik. A sumér származtatás joggal váltotta
ki a hivatalos tudomány ellenkezését és erre építve heves csatározások folynak még ma is,
minden a hivatalos elmélettől eltérő származási elképzelés konok tagadásával.

Vannak azonban más elképzelések is, amik a hivatalos elmélet híveinek meglehetősen
erős támadó fegyvert adtak a kezébe. Ezek egyik alapja Csicsákinak a harmincas évek végén
született naiv könyve, a Mú. Ennek lényege, hogy több tízezer évvel ezelőtt volt egy konti-
nens valahol a Csendes óceánban, és azon éltek a magyarok elődei. A kontinens egy éjszaka
alatt elsüllyedt és a szétszóródott magyarság hozta létre a világ minden pontján föllelhető ma-
gas kultúrát, majd került be nyomorultul legyőzetve a Kárpát medencébe, ahol ma is él. Az
elméletet a mesekönyvek álmodozásaihoz lehet csak hasonlítani, mégis többen fölkapták és
terjesztik. Igazi, heroikus ábrándoknak képezik ezek az alapját.

Magam hajdanában – iskolázottságom alapján – elfogadtam a finnugorizmus elmé-
letét, mert hogy az azt helyettesíteni szándékozott elméletekkel legalább annyi gondom volt,
mint a finnugorral. Nyelvi tanulmányaim alapján mindenképen el kellett fogadnom azt, hogy
a magyarhoz nyelvtanilag a legközelebbi nyelvek az u.n. finnugor nyelvek, jóllehet, a legkö-
zelebbi fogalom ebben az esetben meglehetősen tökéletlen, mert a közelség sokkal inkább tá-
volságot jelent. Az u.n. honfoglalás tiszteletére kiadott könyvek, tanulmányok stílusa, hang-
neme azonban olyan mértékű támadást képeztek minden, a hivatalostól eltérő álláspont irá-
nyába, hogy kézbe kellett vennem a korábbi tudományos anyagot, elsősorban azokat, amikre a
finnugor elmélet hívei magát az egész elméletet alapozzák. Minthogy egységes szemléletű
feldolgozást nem találtam, magamnak kellett összeszedni azt a szükséges irodalmat, aminek
alapján az önazonosságunk kérdéseire megkísérelhettem a válasz megfogalmazását.

Mindenekelőtt megismerkedtem az u.n. finnugor nyelvekkel. Ezek közül is elsősorban
a magyar nyelvet vettem bonckés alá és meg kellett állapítanom, hogy a magyar nyelv meg-
lehetősen egységes, logikus, rugalmas és megállapodott nyelv, ami ellentmond a finnugoriz-
mus származási elméleteinek. Továbbá megállapíthattam, hogy az u.n. ugor nyelvek nem ké-
pezhették ennek az alapját, merthogy azok sokkal inkább a magyar nyelv – vagy elődje – le-
pusztult utódai, semmint forrásai. Megállapíthattam, hogy a rokonság a finnugor nyelvekkel
ugyan létezik, de a mértéke rettentően távoli. Erre származási elmélet nem alapozható.

Összehasonlítottam a magyar nyelvet Európa, majd a Közel-Kelet más nyelveivel is.
Ez az összehasonlítás rendkívül sok azonosságot mutatott ki olyan nyelvekkel, amikkel a ma-
gyar rokonságát eleve el lehetett vetni (ír, baszk, örmény). Ugyanakkor a sumér nyelvvel való
összehasonlítás is hihetetlen távolságot eredményezett, ezért az abból történő eredeztetést már
nyelvi alapon is el kellett vetnem.

A nyelvi összehasonlítás mellé elővettem az embertani ismereteket is. Ide lehet sorolni
a mai gén-vizsgálati eredményeket is, merthogy egyértelműen azt jelzik, hogy a magyarság
emberi formái, vércsoportja, örökítő anyaga rendkívül messze áll a rokonnak véltekétől. El-
lenben a Kárpát-medencét teszik valószínűvé, mint forrást.

A további vizsgálatok a műveltség alapelemeire fordították a figyelmem. A magyarság
paraszti rétegeinek a műveltsége megkapóan gazdag és nagyon nagymértékben eltér mindat-
tól, amit a rokon népeknél tapasztalhatunk. A műveltség lélekhívő, letelepedett, mellérendelő
szemléleti módú társadalmat tükrözött. A mai magyar műveltség elemei nem vezethetők le a
föltételezett lovas-nagyállattenyésztők műveltségéből és ezek a jegyek az u.n. honfoglalás



5

idején is már megvoltak. A magyarságot ezért nem lehetett a Kárpát-medencébe a sztyeppén
hosszasan bolyongó, lovas-nagyállattenyésztő műveltségként bevezetni.

A következő lépés önként adódott: a Kárpát-medence műveltségeinek az ősemberi
időktől történő vizsgálata. A tanulmány eredménye az, hogy a Kárpát-medencében az új-
kőkort követően több évezredig létezett egy letelepedett műveltség, ami fémfeldolgozó és
termelő volt, és aminek számos műveltségi eleme – pl. a mellérendelő szemlélete – rokon a
mai magyar műveltségével. A műveltségnek azonban hátra kellett hagynia egy megfelelő fej-
lettségű nyelvet, amit azonban ugyanitt, a magyaron kívül nem találunk meg. Minthogy a
Kárpát-medence több évezreden át virágzó műveltsége megfelelő fejlettségű, logikájú,
kifejezőkészségű  utódnyelvet keres, ugyanitt van egy ennek megfelelő nyelv, ami viszont
keresi a hosszú idejű, zárt letelepedett életmódot, jogosan merült fel ezek után az a megol-
dás, hogy a kettő összetartozik.

Ez a gondolat képezi a szerző Gyökerek c. 2000-ben megjelent könyvének a lényegét.
Az Új Idők hasábjain több részben, népszerű formában szándékozom ismertetni azokat a gon-
dolatokat, amelyek a magyarság legrégebbi történetének ehhez az elképzeléséhez vezettek. A
sorozat két részre oszlik. Az első rész foglalkozik azokkal az ismeretekkel, amivel a magyar-
ságot azonosítani tudjuk. Ennek a címe: Kik vagyunk? A második rész pedig ismerteti majd
azt az elképzelést, hogy kik is az őseink, mi közünk a Kárpát-medencéhez, hogyan alakult a
műveltségünk itt az évezredek alatt és minek köszönhetjük a mai képünket, életünket. Ennek
címe: Honnan jöttünk? Ez a felosztás a Gyökerek elolvasása után Kretzói Miklós akadémi-
kus ötlete volt. Ez úton köszönöm meg neki.
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Kik vagyunk?

1. Mit állítanak a hivatalos képviselők?

A Kárpát-medencébe a IX. század végén Árpád vezérlete alatt betelepedett egy harcos,
lovas-nomád (állattenyésztő) népesség, akik ezt követően létrehozták a magyarok államát és
pánikszerű félelmet keltettek Európa nyugati területei lakóiban. A katonanépet az európai írott
források türköknek, hungárusoknak nevezik. A ma is használt önelnevezés – a magyar – leg-
korábban Anonymus Gestájába olvasható, mint moger és a XIII. századból ered. Nem ismert,
hogy valójában a lovas, nagy-állattenyésztő katonanép milyen nyelven beszélt, vagy önmagát
hogyan is nevezte meg. Az Árpád-házi krónikák önmagukat a szkíták és a hunok utódjának
tekintik és Árpádot Attila családjából eredeztették.

A hivatalos álláspont szerint néhány százezres tömegben érkezett Árpád népe, hét törzs-
be szervezetten és a Kárpát-medencében ekkor néhány tízezres tömegben élt több, különböző,
de leginkább szláv nyelvű néptöredék. A katonanép ezekre rátelepedett, majd az ő hatásukra –
esetleg tanításaik alapján – rendezkedett be később az élelmiszertermelő, mezőgazdasági
életmódra. Az itt korábban élő és föltehetően a betelepedő katonanépekét meghaladó színtű
műveltségek közvetítették a magyarságnak a keresztény hitet, merthogy addig pogányok,
esetleg sámánhitűek voltak. Mindenesetre ez a hivatalos történettudomány szemében
műveletlen rablóbanda egy évszázadot alig meghaladó idő elteltével Európa legkorszerűbb
keresztény államát teremtette meg. Ez viszont már tényként elfogadható. Ha nem hiszünk a
csudákban – márpedig természettudományos neveltetésem folytán képtelen vagyok hinni –
akkor azt kell föltételeznünk, hogy a premisszákban sántít valami. A sorozat későbbi részei-
ben be fogom mutatni, hogy ez a sajnálatos helyzet.

A Kárpát-medencébe történő betelepedést megelőzően a katonanép Etelközben tanyá-
zott, ahol szövetséget kötött a már ott tartózkodó más törzsekkel. Etelközt a történettudomány
a Dnyeper és Dnyeszter közére teszi. Etelköz előtt a katonanép a kazárokkal élt szövetségben
és Levédiában élt. Levédia egyesek szerint a Dnyeper és a Donyec között, mások szerint a
Don és a Kaukázus között (Meotisz) volt. Végső soron a pontos hely nem jelölhető ki a do-
kumentumok alapján. Ezt megelőzően azonban a magyarokról nincs hitelt érdemlő adat.

A hivatalos történettudomány fölteszi, hogy Levédia előtt a magyarság a Káma és
Pecsora vidékén, a Volga könyöktől keletre folytatott lovas-nomád életformát. Ide az időszá-
mítás előtti évezred közepén érkezett, amikor is leszakadt az ugor népességről. Az ugornak
nevezett népesség ezt megelőzően – majd később is – az Ob völgyében élt a tundrán és foly-
tatott halász-vadász, gyűjtögető életformát.

A finnugor származási elmélet alapja tehát az, hogy létezett hajdan egy ősnép, ami egy
ősnyelven beszélt, majd ebből, mint a fa ágai hajtottak ki (szakadtak le) a különböző utód-
nyelvek, utódnépek. A hajdani finnugor ősnépet hat-hét évezreddel ezelőtt eredeztetik Eurá-
zsia valamelyik északi területéről, a Tien Santól a Baltikumig terjedő széles területről, mo-
delltől függően más-más helyről. Ezt a szakaszt tekintik uráli szakasznak, az ősnyelvet uráli
nyelvnek. A felfogások szerint ebből az ősnépből, az u.n. uráli szakasz végén (6 évezreddel
ezelőtt) leváltak a szamojédek, akik az északi sarkkör felett a tundrán élnek azóta is. A mara-
dék népet és nyelvét nevezik ma finnugornak, a további szétválásig tartó szakaszt finnugor
szakasznak. Két évezreddel később kettévált a finnugor ősnép is és az egyik felük átkelt az
Urálon. Az őshaza helyétől függő elképzelések szerint vagy a finn-balti, vagy az ugor ág ván-
dorolt és települt a mai területeire. Később a finn-balti ág kettévált a balti és a permi részre,
majd a balti a finnre, észtre és a lappra, a permi meg a mordvinra, cseremiszre és a zürjénre,
valamint még több apróbb népecskére.

Az ugor ág később, az időszámításunk előtti évezred közepe táján vált ketté és szakadt
le róla a magyar nyelv és nép. A feltevések szerint ekkor ez a népesség az Urál keleti oldalán,
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az Ob körzetében élhetett. A magyarok délnek vándoroltak és belekerülve vagy az indoeuró-
pai, vagy a türk népesség folyamába, lecserélték halász-vadász, gyűjtögető műveltségüket lo-
vas-nagyállattenyésztőre és rövid egy évezred alatt Európa erős fegyverzetű, hódító lovas ka-
tonanépévé váltak, akik a IX. és a X. század során Európát végigrabolták, miközben a Kárpát-
medencébe költöztek. Ez az évezred szolgált volna arra, hogy megtanulják a sztyeppei élet-
módot, a harci technikákat, a fegyverkészítést és használatot, az ekés mezőgazdaságot és min-
dent ahhoz, ami később, a X. században Európa legerősebb katonai erejévé emelte őket.

Mindezen elmélet egyetlen alapja az, hogy a magyar nyelv legközelebbi rokonai az
északi területek népei. A finnugor nyelvcsalád elnevezésében a finn valóban élő nyelvet je-
lent, az ugor ellenben mesterséges szó. Ilyen nevű nép és nyelv sehonnan sem ismert. Eurázs-
ában közel 23 (22.8) millió ember beszél az u.n. finnugor nyelvek egyikén-másikán. Legtöb-
ben magyarul beszélnek, több mint 14 millióan. A magyart a finn követi, amit 5 és fél millió-
an beszélnek. A balti nyelveket a finnel együtt összesen 6 és fél millió ember beszéli, a permi
finnt pedig két és fél millió. Az ugor nyelveket – ha a magyart nem számítjuk – 16 ezer ember
beszéli. A vogul és az osztják mindemellett mintegy harminc nyelvjárást is jelent, míg a 14
millió magyar egyetlen nyelvjáráshoz tartozik. Joggal merül fel a kérdés: messze a nyelv-
család legnagyobb és egységes nyelve miért nincs benne a nevében, ha már a finnt ott talál-
juk? Ennek bizonyára nem ésszerűségi, hanem sokkal inkább politikai okai vannak.

A finnugor nyelvtudomány alapja az összehasonlító nyelvészet. Ami a magyar nyelv
szókészletéből, nyelvtani elemeiből megtalálható valamelyik, vagy több rokon nyelvben, azt
elfogadják eredetinek, minden mást azonban jövevénnyé degradálnak. Az összehasonlító
nyelvészet alapjait, a magyart csak törve beszélő  Joseph Budenz alapította meg és azóta is az
ő összehasonlító szótára képezi az összes mai munka alapját. Az elmélet szerint a magyar
nyelv és kultúra, szinte minden eleme valahonnan kölcsönzött, minthogy önálló fejlődését
nem tételeznek fel róla. Rejtélyes iráni népek jelennek meg az elméletben, akiket sem megne-
vezni, sem a helyüket megállapítani nem lehet. Tőlük kellett a magyaroknak megtanulniuk a
lótenyésztést, a lovas életformát és természetesen a fémfeldolgozást és annak titkait. A IX.
század végén ugyanis a ‘magyarok’ kijevi kardkovácsoló műhelyeiből kerültek ki Európa
legkorszerűbb fegyverei.

A származási elmélet nem elégszik meg csupán az eredet föltárásával, hanem meg-
kísérli a magyarok műveltségét is a föltételezett forrásokból eredeztetni. Ezért a magyarság
műveltségének a tanulmányaiban is állandóan átsüt az a szándék, hogy azt Szibéria északi te-
rületeinek műveltségére vetítsék. A halász-vadász műveltségek elemit látják bele mindenbe, a
sámánizmust, a többisten hitet elemzik. Sajnálatos módon – ahogy ezt majd később bemu-
tatom – a magyar műveltséget ezek nem jellemzik. Ebből nem arra következtetnek, hogy talán
valami sántít az elképzelés körül, hanem azt állapítják meg, hogy a magyarság ezt már elfe-
lejtette. Elfelejtette a származáslegendáit, elfelejtette az isteneit és mindent, ami az északi
műveltségből ered. A lesújtó ítéleteket ezzel még fokozzák.

Ismertek az Árpád-házi uralkodók köréhez tartozó krónikások munkái, amikben a
finnugorral szögesen ellentétes múltat eredetet olvashatunk ki. Elsősorban Béla király jegy-
zője, Anonymus Gestája az uralkodók szkíta/hun eredetét taglalja. A Későbbinek tekintett Ké-
pes Krónika és az erre alapozott Kézai krónika lényegében megismétli azt, amit Anonymusnál
megismerhettünk. Mindezek arra utalnak, hogy a Kárpát-medencébe betelepülő nép tulajdon-
képpen hét kapitány vezette katonanép volt, tehát nem hét törzset említenek, amire a hivatalos
elmélet támaszkodik. Megemlítik, hogy a Kárpát-medencében ekkor éltek mások is. Anony-
mus a peremeken megemlíti a morvákat, a cseheket, a lengyeleket, a szerbeket, a horvátokat
és az ukránokat, majd a Kárpát-medencén belül sclau népeket említ. Ezt a szót a mai fordítók
általában szlávként, vagy szlovénként fordítják latinból, holott a szónak még a múlt századi
latin etimológaiai szótárban szolga a jelentése és nem szláv nyelvű. A krónikák nem apró
néptöredékekről, hanem számottevő, letelepedett lakosságról adnak számot, akiknek a nyelve
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nem volt azonos a katonanép nyelvével. Anonymusnál ez a nyelv meg is szólal: Borsod vára.
Anonymus megemlíti, hogy a -d képző a Medence lakóinak nyelvén kicsinyítő képző. Márpe-
dig a magyar nyelv korai szakaszából ismerjük ezt a képzőt és meg is találjuk számos telepü-
lésünk nevében, ugyanakkor a feltételezett néptöredékek nyelvében ilyen képző ezzel a jele-
téssel nincs.

Kézai krónikája is megemlíti a Medence korábbi lakóit, és őket jobbágynak nevezi
meg. II. Endre Arany Bullájában találkozunk latin nyelven is a jobbágy szóval (iobbagenes),
amit az etimológiai szótárak magyar eredetű szónak ismernek és az Arany Bullára ill. annak
Nagy Lajos korában történt megerősítésére hivatkoznak. A szó értelme ekkor még nem az
volt, mint ami később, Werbőczi Hármas-könyvében lett. Árpád-házi levéltárak anyagában
ugyanakkor a várjobbágyok nevei rendre magyarul érthetők meg.

Az érdeklődők a Gyökerek: Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpát-medencei
származásáról c. könyv 1. Fejezetében ismerkedhetnek meg sokkal részletesebben a fenti
gondolatkörrel. Mielőtt belekezdenénk a magyarság műveltségének a taglalásába, néhány, a
későbbiekben gyakran használt fogalmat kell még tisztáznunk. Ilyen a műveltségek szemléleti
módja, azok kettős jellege és az az időrend, amiben elhelyezkednek. A következő részben az
alárendelő és a mellérendelő szemléleti módot vitatjuk meg.

2. Alárendelő és mellérendelő szemléleti módok

A társadalom emberek együtt élő halmazaként fogható fel. Az együtt élő, és követke-
zésképpen, együtt tevékenykedő emberek alapvetően két féle viszonyban lehetnek egymással
szemben. Az egyik ilyen viszony az, amikor az egyik a másiknak alárendelt szerepet tölt be,
az egyik személy a másikhoz nem egyenértékű módon kapcsolódik. Ebben a viszonyban az
egyik ember helyzete mindig magasabb, parancsnokibb, míg a másiké mindig alacsonyabb,
végrehajtóbb. Ez azt jelenti, hogy a kettőjük viszonya egy irányban függő. Van az egyik - a
főnök, az úr, a parancsnok -, aki a másikat utasíthatja, és van a másik - a beosztott, a végre-
hajtó, a szolga -, aki az utasításnak megfelelően cselekszik. Ez a viszony ma általánosan is-
mert, szinte valamennyi szervezet gyakorlatilag ennek szellemében, u.n. archikusan épül fel.
Ezt jelképezi egy talpára állított piramis, ahol az utasítás menete felülről lefelé halad. Az al-
sóbb színt a felsőnek alá van rendelve. Beöthy éppen ezzel határozza meg a társadalmat. Sze-
rinte társadalom főnök nélkül nem létezhet. Nem érti az ausztrál bennszülöttek társadalmát,
ahol a főnökség alapvetően hiányzik és éppen ezért primitív hordává degradálja őket. Itt
semmi gond, ezt a viszonyt mindenki ismeri és általában el is ismeri.

Ennek ellentéte a mellérendelő viszony. Ebben a kapcsolatban a két személy közül
egyik sincs a másiknak alárendelve, hanem tevékenységük egyenértékű (vagy azzal jellemez-
hető) kapcsolatot tételez fel. Az alárendelő rendszerben is számtalanszor megfigyelhető ez a
viszony, amikor az azonos szinten tevékenykedőket viszonyítjuk egymáshoz. A két egymás
mellé rendelt személy tevékenységét ilyenkor egy közös, a fölöttük lévő rendszer-színt vala-
melyik eleme hangolja össze. Ez a kapcsolat is jól ismert és úgyszintén elismert.

Van azonban a mellérendelő viszonynak egy egyedülálló esete is, amikor a két egyen-
értékűnek föltételezett személyt nem köti össze egy felettes harmadik. A kérdés ilyenkor az,
hogy tudnak-e együttműködni? Létezhet-e egy ilyen viszony tartósan? Létezhet-e egy társa-
dalom, ahol annak tagjai egyenértékűek, ahol nincs kiemelt főnökség? Sokan – ahogy láthat-
tuk Beöthy is - a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolnak, mondván, hogy egy összefogó,
koordináló harmadik híjával a két személy kapcsolata anarchikussá (rendetlenné, össze-
visszává) válik. Ez azt jelenti, hogy felborul egy fajta rend és ennek eredménye akármiféle
káosz. A kérdés azonban az, hogy ez igaz-e?
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A válaszom egyértelműen az, hogy ez nem igaz. A mai társadalmi élet számos jelen-
ségét fel tudnám hozni arra utaló példának, hogy egymás mellé rendelt emberek közös tevé-
kenységükben eredményesek anélkül, hogy viszonyukban az egyik, vagy a másik megkülön-
böztetetten felsőbbrendű lenne, magasabb rendű szerepkört töltene be. A legkiválóbb példák
erre a kis zenekarok. Ezeknél ugyan gyakran van egy személy, aki az egésznek a motorja, de
ugyanilyen gyakran van a is, hogy a zene pusztán a zenészek együttműködése alapján áll
össze és ilyenkor maga a végtermék, a muzsika adja az összehangoláshoz szükséges ‘ütemet’.
Természetesen, nagyon sok tagból álló zenekarnál ott a karmester, aki a pálcájával hangol
össze, de a dzsessz zenészek, a népi zenészek nagyon nagy részénél a zene együtt zenélés
eredménye. Még akkor is, ha a hangnemet, vagy az ütemet valamelyik zenész adja meg, vagy
bizonyos elemeknél az egyikre figyelnek, azaz van egy vezér, egy vezető személy. Az össz-
hangot közvetítő személy nem főnök, hanem a közösségből kiemelkedő, azokkal egyenértékű
személy, azaz vezér. Hasonlót tapasztalhatunk társadalmi méretekben az ausztráliai bennszü-
lötteknél, ahol ez a mód évezredekig működött. Nem volt a földjük tulajdon, nem voltak há-
borúik, nem ölték halomra egymást, hanem azonos területen osztozkodva békésen megfértek
egymással, együttműködtek. Ez a mellérendelő emberi viszony.

Vizsgáljuk meg a családot. Milyen ott az emberi viszony? Természetesen bonyolult,
ahol a gyermek/szülő viszony az idő nagy részében alárendelő - mégis sokszor nem főnöki,
hanem vezéri – jellegű. Ámde a szülők egymáshoz való viszonya nem föltétlenül alá- ill.
fölérendelő! Még akkor sem, ha tudomásul vesszük, hogy a két szerepkör, az anyai és az apai
nem azonos. Két egymástól eltérő minőséggel találkozunk és még sem szükséges azokat egy-
mással szembeállítva értékkategóriává alakítanunk. Miről is van tulajdonképpen szó?

Ehhez nyugodtan visszanyúlhatunk az állatvilágba, ott is a madarakéba. Jól tudott,
hogy a madaraknál nagyon gyakran a nőstény, a tojó szürke, színtelen, miközben a hím, a ka-
kas meg színes, tarka. Beke Kata a Mert az ember kétnemű c. remek könyvecskéjében foglal-
kozott ezzel a kérdéssel a Színes tollak, színvak férfiak c. fejezetében. A madaraknál ez a
színmegosztás, ugyanis, nem a véletlen műve. Szorosan kapcsolódik a két fél biológiai sze-
repköréhez. Ugyanis a hím és a nőstény szerepköre nem csak a tojás kikeltésében különbözik,
hanem az utódok, a csibék ‘fölnevelésében’ is. Ahhoz azonban valamiféle védelemmel kell a
madárcsaládnak rendelkeznie. Egyikük feladata a fészek és a mozgásképtelen utódok védel-
me, a másiké pedig, hogy az esetleges támadót (ragadozót) a fészektől elvezesse. Az első fela-
dat rejtezkedést és nagy fokú taktikai készséget igényel, mert neki akkor kell cselekednie, ha a
ragadozó váratlanul mégis a fészeknél terem. A másiknak meg figyelemfelkeltőnek kell len-
nie, el kell vezetnie a ragadozót a fészektől távolra, esetleg úgy, mintha magát kínálná pré-
dául, és amikor már kellő távolra jutottak a kritikus helytől, akkor kell gondoskodnia a saját
életének védelméről. A hím tehát színes és stratéga, a tojó meg szürke, vagy a környezetével
azonos színű és taktikus.

Melyik van a másiknak alárendelve, hiszen itt koordináló harmadikat nem találunk?
Egyik sem. A két szerepkör a ‘család’ védelme és fönntartása szempontjai szerint egyenérté-
kű, a két szülő egymás mellé rendelt. Ezt fejezi ki a magyar nyelv a feleség és férj szóval,
amit azonnal értékelni tudunk, ha tudjuk, hogy pl. az angol a férjet gazda fogalommal fejezi
ki. A nő gazdája! A nő meg a tulajdona.

A két féle alapvető emberi viszony két féle szemléleti mód eredménye. Az alárendelő
szemléleti módú társadalmakban az emberi viszonyok – de filozófiai értelemben véve álta-
lában a viszonyok – alárendeltek, események, jelenségek, minőségek egymásnak alá vannak
rendelve. A filozófiában a metafizikus vizsgálati módszer lényegét tekintve alárendelő szem-
léleti vizsgálati módszer. A jelenségek abban a szemléletben szigorúan időben és logikailag
egymást követőek, az ok meghatározza az okozatot és az okozat sohasem hat vissza az okra.
Kölcsönhatás nem lehetséges. G. V. Childe, az angol történelemtudós az indoeurópai népek,
műveltségek sikerét éppen a nyelvük alárendelő szemléletével magyarázza.



10

Általában kijelenthetjük, hogy a mai európai kultúra meghatározó szemléleti módja
alárendelő. Ebben a szemléleti módban bármely nem egyforma jelenségnél azonnal jelentke-
zik az az igény, hogy melyik az elsődleges, az eredendő és melyik a másodlagos, azaz a szár-
maztatott. Ez időbeli elsődlegességet, vagy logikait egyaránt jelenthet. A finnugor elmélet
szerint, pl. a magyar másodlagos, míg minden más elsődleges. Tipikus alárendelő szemlélet és
egyáltalán nem a magyar vonatkozási alapokról indíttatva. Ha egy kultúra hitvilágát vizsgál-
ják, és pl. abban a kultúrában nem találják meg az isteneket, akkor kijelentik, hogy az a kultú-
ra elmaradott, mert „még nem jutott el az Isten fogalmának megértéséhez” – ahogy ezt, pl.
Ipolyi Arnold: Magyar Mithologia c. könyve bevezető részeiben olvashatjuk.

A mellérendelő szemléleti módban azonban ezek a különbségek nem jelentenek érték-
beli különbséget, az ok és az okozat nincsenek mereven szembeállítva és a kölcsönhatás elfo-
gadott. Filozófiai értelemben ez a dialektikus vizsgálati módnak felel meg. A tévedések és
esetleg helytelen ítéletek megelőzés végett engedtessék meg, hogy megjegyezzem: a marxiz-
mus ugyan dialektikus materializmusnak nevezte magát, de nem azért kell elvetni azt az esz-
merendszert, mert dialektikusnak vélte magát! A mellérendelő szemléleti módot Lükő Gábor
már megemlíti a Magyar lélek formái c. 1941-ben kiadott kövében, a vizsgálat iránti igény az
ő könyve alapján merült föl bennem.

A két féle szemléleti mód jobb magyarázata érdekében egy alapvető filozófiai kérdést
mutatok be. Ez pedig a tudat-elvűség és anyag-elvűség kérdésköre. Az egész kérdéskör attól
lett ‘perdöntő’ jelentőségű, hogy az alárendelő szemléleti mód teremtette meg. Ugyanis ez a
szemlélet a két alapelvet egymástól elválasztja és késhegyig menő vitákat gerjeszt arról, hogy
melyik volt előbb? Melyik az eredendő és melyik a származék? Melyik az öröktől fogva lé-
tező és melyik a teremtett? Melyik az értékes, vagy melyik az értékesebb? A kérdést máig
sem lehetett eldönteni.

A mellérendelő szemléleti módban az a kérdés, hogy melyik az elsődleges föl sem me-
rül, mert elfogadható, hogy a két jelenség ugyanannak a valóságnak két oldala és egymástól
elválaszthatatlanok, összetartoznak. A kvantummechanika ezt az elvet már meglehetősen ré-
gen kimutatta, amikor az anyag részecske- és hullámtermészetét (ami képletesen megfelel az
anyagnak ill. a tudatnak) elválaszthatatlannak, összetartozónak fogta fel és kezelte.

A magyarság eredetének a vizsgálatakor magam következetesen a mellérendelő szem-
léleti módszert alkalmazom. Foglalkozom műveltségek, nyelvek, társadalmak, népek különb-
ségeivel, de ezek számomra önmagukban sohasem jelenthetnek értéket. Azonos idejű külön-
böző területen működő, létező műveltségek nem vonhatók az alárendelő szemlélet diktálta
‘primitív’ és ‘fejlett’ viszonyba, merthogy mindkét műveltségi forma a maga idejében a maga
körülményeire adott emberi válaszként értelmezhető és a válasz a választ adó ember létének a
biztosítéka. Nem lehet értékítélet alapja.

Az érdeklődők a fenti gondolatkörrel bővebben a szerző Gyökerek c. könyve 44.-47.
oldalán ismerkedhetnek meg. A következő részben már a mellérendelő szemlélettel hason-
lítjuk össze a honfoglalás kori Európa műveltségeit, a barbárnak bélyegzett, lovas-nomád és a
civilizáltnak értékelt, letelepedett életforma sajátságait.

3. A lovas és a letelepedett életmód műveltségi elemei

Folytassuk vizsgálódásainkat immár az előző részben bevezetett mellérendelő szemlé-
let alapján. Hasonlítsuk össze az u.n. honfoglalási időszak korában Európát uraló műveltsége-
ket. Az egyik az u.n letelepedett életforma, amit a civilizált jelzővel szokás kitüntetni, és
ugyanakkor szembe állítani a barbár jelzővel sújtott lovas-nomád formával. A hivatalos törté-
nettudomány a letelepedett, városi civilizációt magasabb rendűnek tekinti a kor sztyeppei, no-
mádnak jellemzett műveltségéinél. A korabeli Európa két uralkodó műveltségét Padányi Vik-
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tor hasonlítja össze Dentu Magyaria c. könyvében, magam is az ő gondolatmenetét követem,
bár szemléletem mellérendelő és ebben eltér Padányi alárendelő szemléletétől.

A városi életforma a gabonatermelő műveltségek jellemzője. Legkorábbi formái a jég-
korszak utolsó felmelegedésének az idejére, a jelen előtt 8. évezredig vezetnek vissza. A jelen
előtt hét és fél évezreddel, az utolsó amerikai jégtömb elolvadását követően hirtelen
feltöltődött az akkoriban édesvízi Fekete tenger nagy részben kiszáradt medencéje és a sekély
partok korábbi lakói szétszóródtak a sósvizűvé vált tenger körzetében. A Levantinban (mai
Törökország területe) több nagy sűrűségű, zárt települést találunk ezt követően, mint amilyen
Çatal Hüyük, Hacilar vagy a Tigris mentén délebbre Halaf volt. Ezekben a telepekben akár
több ezer ember is élt és élelemforrásuk az akkorra már nemesített gabonákon alapult (búza és
árpa). A bőséges élelmiszerforrás, velük szinte egyidőben, Európa több részén is létrehozta az
ugyancsak ezres nagyságú falusi jellegű telepeket, amik lakossága a virágkorukra, pl. a Bal-
kán több pontján (Vardar, Morava völgye) a tízezres, a Dnyeper partjánál meg a negyven ez-
res létszámot is elérte. A későbbi időkben azután ezek a telepek - előbb a levantini, majd a
Balkánon lévők - fallal lettek körülvéve, ami a harci cselekményeknek immár egyértelmű jele
volt és maguk a települések is hierarchikus szervezeti formát nyertek. Létrejöttek a városál-
lamok.

A Fekete-tenger-menti szétszóródással párhuzamosan a pontuszi sztyeppe is bené-
pesedett. A városállamok, a hatalmas létszámú falvak azokon a területeken alakultak ki, ahol
vagy megvolt a száraz gabonatermeléshez szükséges, évi legalább 200 mm-es csapadék, vagy
a hierarchikus, alárendelő szemléletű társadalom kellő mennyiségű alávetett emberrel rendel-
kezett ahhoz, hogy öntöző csatornákat építsen és pótolja a természeti hiányt, a vizet. A sztyep-
pe csapadékellátása szegényebb, mint évi 200 mm, ámde elegendő a fű megtelepedéséhez és
fönnmaradásához. A jégkorszaki olvadékvizek viszont masszív agyagot raktak le az orosz sík-
ság déli részére, ezért a talaj feltörése az akkor ismert eszközökkel, faekével, emberi erővel le-
hetetlen volt. A délnek futó folyók kellő mennyiségű vizet szolgáltathattak volna ugyan az ön-
tözéshez, ámde sem a felszín lejtése, sem a talaj kötöttsége nem segítette a kornak megfelelő
öntözőhálózatok létrehozását, így hát állattenyésztő közösségek alakultak ki a sztyeppei terü-
leten.

Az állattartás jellegében hatalmas változást jelentett, amikor az addig vadászott lovakat
befogták és megülték. Ez a jelen előtt 6-7 évezreddel kezdődött a pontuszi sztyeppe nyugati
szélénél, a Dnyeper kanyarjában. Az embernek a vízpartjához kötött élettere azonnal kiterjedt
a folyóvizek közötti sztyeppei területekre is és lehetővé vált a nagytestű állatok tenyésztésbe
fogása is: kialakultak a lovas-nagyállattenyésztő műveltségek. Ezeket tekinti a XIX.-XX- szá-
zad történettudománya nomádoknak, holott életformájuk nagyrészt helyhez kötött és alaposan
különbözik a száraz, sivatagos, félsivatagos területeken élő (pl. Arábia) valódi nomádokétól.
Minthogy a sztyeppe masszív, agyaggal borított síkvidék, és rajta gyakorlatilag csak fű és leg-
feljebb bozót terem meg, nem építhettek maguknak sem kőből, sem fából épületeket. Ugya-
nakkor a sztyeppén bőségesen megélt a birka, a ló, a marha. A sztyeppe-lakók tárgyi kultúrája
ezekhez igazodott. Lakásuk a birkaszőrből gyúrt nemezzel borított gallyakból épített jurta
volt, ruházatuk állatbőr, vagy gyapjúból font fonálból szőtt kelme. Kőeszközeiket messziről
kellett beszerezniük. Később a kőeszközöket fémre cserélték le, ámde a réz, a bronz arrafelé
nem ‘termett meg’, azt is be kellett szerezniük. A vaskorszakban jutottak saját forráshoz, ám-
de a vas kohósításához szükséges faszenet is hozatniuk kellett. Ezért hát kiterjedt kereskedel-
met kellett folytatniuk. A folyók általában észak/déli folyásúak, ezért a sztyeppén kelet-
nyugat irányú közlekedés vízen nem lehetséges, érthető, hogy a lovaglást hamar mesterfokra
fejlesztették. A kerekes kocsik föltalálásával a teherszállítás is megoldódott és megkezdhették
terjeszkedésüket a kontinens mentén.

Minden területnek a rajta élő műveltségnek megfelelő mértékű eltartó képessége van.
A kőkorszaki ember halász-vadász műveltségeinek a népsűrűsége nagyon ritka volt. 8-10 km2
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is szükséges volt egy-egy ember eltartásához. A sztyeppe lovas-nagyállattenyésztő műveltsé-
gei viszont már 2-3 embert is képesek eltartani egy-egy km2 területen. Az arábiai száraz, siva-
tagos területeken ez a szám azonban kisebb, itt 2-4 km2 kell egy-egy ember megélhetéséhez.
A természetes csapadékú, löszös, európai gabonatermelő területeken a korabeli népsűrűség
elérte a 35-45 embert km2-ként, ámde a kétszeres betakarítást biztosító folyamközi területe-
ken, öntözés mellett ennek kétszeres is megélt. A sztyeppe eltartó képessége kevés a zárt,
nagy sűrűségű telepek létrehozásához, ezért ezeken a területeken a vasekés mezőgazdaság lét-
rejöttéig városi civilizáció nem alakulhatott ki. Ez az oka a sztyeppei műveltségeknek és nem
a fejletlenségük, elmaradottságuk. Nézzük meg most kissé alaposabban, hogy mit is takar a
lovas műveltség fogalma?

A jurta, mint szálláshely meglehetősen higiénikus. Rendkívül gyorsan szétszedhető,
könnyen szállítható és gyorsan újra összeállítható lakhely. Alapterülete akár 40 m2 is lehet.
Minthogy a föld felszíne fölött van – ellentétben a kor nyugat-európai pincelakásaival – szá-
raz és szellőző. Alapterülete messze meghaladja a kor nyugat-európai lakásait. Benne egy-egy
család él szigorú társadalmi rendben. A lovas népek családjaiban a férfi/nő viszony mellé-
rendelő és nem alárendelő, mint a kor nyugat-európai u.n. magas kultúrájú, civilizáltjainál,
ahol a helyzete nő alig különbözött az állatokétól. A barbárnak tekintett lovas népek szemlé-
lete sokkal inkább emberi, mint a civilizált az u.n. európaiaké.

A lovas életmód az ahhoz alkalmazkodó ruházatot teremtette meg. A kabát, a nadrág a
lovas népek találmánya. Párhuzamosan Európában a tóga volt a használatos ruhanemű, azaz
egy vég szövet, amit az ember maga köré tekert. A nadrág és a kabát használata teremtette
meg az alsóneműket, amit a lovas népek rendszeresen tisztítottak. A tisztálkodás a lovas mű-
veltségek fontos része volt, miközben Európa un. civilizált részén még a XIV. században is a
vakarót használták a szappan helyett – ez utóbbi ugyancsak a sztyeppeiek ‘találmánya’.

A lovas népek élelemforrása nem egyenletes. Biztonságos ellátásukhoz az élelem-
tartósítás szervesen hozzátartozott. Mind a savanyításos, mind a füstöléses módszerek ismer-
tek voltak a korábbról ismert sózás és szárítás mellett. A korabeli nyugat-európai társadalmak
nem ismerték az élelmiszertartósítás eme módszereit, különösen az északabbi területeken,
ahol egy-egy tél a nélkülözéseket jelentette az ott élőknek. Állataikat ősszel levágták, mert
kevés élte meg a tavaszt.

A lovas műveltségek művészete is eltér a letelepedettekétől. Értelemszerűen nem vé-
sik kőbe az elképzeléseiket, gondolataikat, merthogy a sztyeppén kő alig-alig található. Nem
építenek hatalmas emlékműveket, szobrokat, ugyancsak emiatt. Ezek hiánya nem a fejlet-
lenségük eredménye, hanem a körülményeik következménye. Ugyanakkor a lovas műveltsé-
gekben a fafaragás (gallyak), a bőr és textil kikészítése és készítése képezi a művészeti tár-
gyak alapjait. Az ürümcsei múmiák textíliái mesterien szőttek, színezettek, bőr lábbelijeik
mesteri bőrfeldolgozást tükröztek. A gyakran mozgó életforma előnytelenné teszi agyag-
edények – különösen a nagyobb méretűek – készítését és használatát. Tárolásra – ide értve a
szükséges víz tárolására alkalmas edényeket is – általában bőröket használnak. Az élelemfor-
rásaik, a nyershús sütést, a szárított és sózott húsoknak azonban a főzést igényeltek. A főzés-
hez azonban inkább a fém edények előnyösek, ezért sokkal inkább a fémek jelentik a lovas
műveltségek anyagi alapjait és nem a kerámia.

Az állattenyésztés területigényes tevékenység. A víz azonban nem egyenletesen talál-
ható meg és ahhoz minden közösségnek hozzá kell férnie. A terület megtartása – esetleg kri-
tikus időjárási időszakokban megszerzése – előnyben részesíti a katonai felkészültséget. A lo-
vas-nagyállattenyésztő műveltségek szinte kivétel nélkül egyben katonai egységek is. A lovas
harchoz szükséges eszközök – a félelmetes erejű visszacsapó nyíl, a kengyel és sorolhatnánk
még – mind a ő találmányuk. Nyugat-Európa ezeket csak Nagy Károly idején tanulta meg,
holott a lovas népek, pl. a visszacsapó nyilat két évezrede már készítették és használták. Álta-
lában húszezer lovast tud egy-egy ‘törzs’ kiállítani, ami a létszámának nagyjából egy harma-
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da. Ennek fele támadó, a fele védő felkészültségű. A törzsek szövetsége hozza létre a lovas
népeket, ahol legalább három törzs alkot egy népet. Minthogy a mozgás meglehetősen esetle-
ges (időjárás), a törzsszövetségek, ahogy kialakulnak, ugyanolyan könnyen szét is bomlanak.
Sztyeppei körülmények között, gyakori helyváltoztatás mellett stabil, államszerű politikai
képződmények nem alakulhatnak ki. Nem azért, mert fejletlenek az államiságra, hanem azért,
mert a sztyeppei körülmények ezt diktálják. A törzsek szövetsége részben védelmet jelent a
másikkal szemben, de bizonyos fokú egymásnak való alárendeltséggel is jár. A gyengébb tör-
zsek elfogadják az erősebb vezérségét. Ez a viszony sokkal inkább mellérendelő, mint a lete-
lepedett államok agresszív hódításai nyomán kialakul behódolt kapcsolat.

Bátran megállapíthatjuk tehát, hogy a barbárnak tekintett lovas népek semmivel sem
voltak fejletlenebbek és barbárabbak (kultúrálatlanok), mint a magukat civilizáltnak tekintő
európai letelepedettek. A körülmények hozták úgy, hogy az egyik nép ezt, a másik meg azt a
műveltséget választotta, folytatta. Ha azonban a népességet valami hirtelen jött indíttatásból
esetleg megcserélnénk, egyáltalán nem biztos az, hogy a lovas népek pusztulnának el a csere
után. Az érdeklődők a Gyökerek c. könyv 1.2 fejezetében (24.-44. oldal) foglalkozhatnak rész-
letesebben a kérdéssel.

A következő részben a letelepedett műveltségek kettős jellegével, valamint az európai
ősrégészet időrendi kérdéseivel foglalkozunk, hogy azt követően megkezdhessük a magyar
műveltség részletes vizsgálatát.

4. A műveltségek kettőssége és az időrendek

896-ban (vagy 895-ben) a pontuszi sztyeppékről lovas-nagyállattenyésztő műveltséget
folytató katonanép telepedett be a Kárpát medencébe. A hivatalos elméletek szerint ugyanak-
kor a Kárpát-medencében néhány tízezernyi – esetleg százezer – ember élt, akik ellenben fa-
luközösségben élő földművesek voltak. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy egyidőben egy-
azon területen két többé-kevésbé eltérő műveltségnek kellett ekkor együtt élni. A Kárpát-
medence műveltsége ekkor bizonyára és legalább átmenetileg kettős jelleget öltött: a letelepe-
dett földművelőkre rátelepedtek a lovas-nagyállattenyésztők és az előbbiek nemesi rétegévé
váltak. Egy időben és egy helyen tehát két műveltségi formával is találkozunk. Fölmerül a
kérdés, hogy ez a jelenség egyedi-e, vagy másutt ill. más korban is találhatunk hasonlót? To-
vábbá az is kérdés, hogy ez a kettősség meddig jellemezte a honfoglalás kori Kárpát-
medencét?

A válaszom egyértelmű: a műveltségek kettős jellege nem ennek a kornak és terület-
nek a kizárólagos jelzője, több évezredre visszamenően ez jellemzi mind Európában, mind
Kis-Ázsiában, mind Ázsia nagy részén a letelepedett társadalmak szinte mindegyikét. Ez első
pillantásra ugyan meglepő állításnak tűnik, hiszen a régészet, a történettudomány területről-
területre, időszakról-időszakra jelzi az egyes népeket, nyomon követi a mozgásukat és jellem-
zi azokat és általában egységes képet fest egy-egy népről, területről. Hol van akkor a bibi a
dologban?

Ott, hogy az írott történelem szinte kizárólag az adott időszak és terület uralkodóinak a
történelme. Ott, hogy a föltáró régészek – ahogy ezt James Mellaart A Közel-Kelet újkőkora
(The Neolithic of the Near East, Thames and Hudson, 1975) című könyvének 10-11. oldalain
kifejti, hogy az ásató régészet sokszor csakis az elit sírbeli anyagára vadászik, azt kezeli, míg
a nagy tömeget alkotó egyszerű emberét helyben hagyja, néha fel sem tárja, fel sem dolgozza.
Holott a műveltséget – néhány kivételtől eltekintve – nem az elit, hanem a népi tömeg hordoz-
za. Mellaart szarkasztikusan azt is megjegyzi, hogy nincs olyan ásató régész, aki ellen tudna
állni egy előkelő gazdag sírjának, és inkább folytatná a hozzá tartozó szegény emberek, csak
néhány fémdarabot, kerámiát és csontot tartalmazó sírjai tömegének a feltárását. Így hát a ré-
gészet elsősorban a terület uralkodóinak a régészete és nem a nagy tömegben ott élő, és szinte
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minden esetben más jellegű műveltséget folytató letelepedetteké. Ebben a szemléletben a ma-
gyar régész, László Gyula a kivétel, aki feltáró régészeti munkájának már a kezdeti szakaszá-
ban is a figyelmét elsősorban a nép széles tömegeinek sírjaira összpontosította, és igyekezett
feltárni, megérteni a kisember életét, műveltségét, napjait! A Népszava 1979. március 11.
számában László Gyula a következőt nyilatkozza: „A krónikáink, okleveleink, az írásos emlé-
kek, mint a történelemtudomány forrásai, csak utalásszerűen foglalkoznak a szegény ember-
rel. Jogi alanyként, büntetendőként. De mindennapjairól, mindarról, amiben semmivel sem
volt szegényebb a fölötte élőknél, nem tud a történelemtudomány. Nincs adata róla. Azzal ne-
künk, régészeknek kell törődni. Feltárjuk az egykori telephelyeket, falvakat, temetőket, s abból
megpróbáljuk visszaállítani, vissza – nem véletlenül mondom – álmodni azt, amilyen az élet
egykor lehetett.” A gondolatot László Gyula Góg és Magóg népe (Örökségünk, Budapest)
című könyve 333. oldalán ugyancsak olvashatjuk. László Gyula magát a szegény ember régé-
szének tartja (p.: 332.). Ez a hitvallása haláláig elkísérte és neki köszönhetjük, hogy ma már
annyit tudunk az u.n. honfoglalás kori magyar népi műveltségről, amit majd egy következő
részben mutatok be.

A XX. század közepétől kezdve azonban már mások is komolyabb figyelmet for-
dítottak a történelem előtti népek élete, hite és műveltsége megismerésére és egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy a kora-fémkorszaki, vaskori műveltségek zöme kettős jelleget mutat. Euró-
pában mindez az első u.n. kurgánvándorlástól kezdve mutatható ki. Ekkor a sztyeppe korabeli
állattenyésztői a ló, és a kocsi birtokában elindultak és magukkal vittek egy olyan fajta szem-
léletet, amit ma már általánosan ismerünk és el is ismerünk. Ez az ú.n. alárendelő szemléletet.
Ezek az emberek a korábbi mellérendelő szemléletű műveltségek maguk alá gyűrésével meg-
teremtették a társadalmi rétegzettséget. Ezt folyamatot a történelemtudomány a rabszolga tár-
sadalom kialakulásának, megteremtésének nevezi. Ez a szemlélet - és a szemléletet képviselő
műveltség - Eurázsia nagy részén elterjedt és uralkodóvá vált. Későbbi részekben majd be-
mutatom, hogy ez egyáltalán nem volt egy pillanatszerű folyamat, mert több évezredet vett
igénybe és nem hozható kapcsolatba a társadalmi ‘fejlődéssel’. Az ezt követő évezredek során
több esetet is kimutathatunk, amikor az alárendelés később mégis megszűnt és a korábbi, tár-
sadalmi különbségeket nem tartalmazó műveltség vált újra széles körben elfogadottá. Ezt a
történelemtudomány visszafejlődésnek tekinti: egy ú.n. magasabbrendű társadalmi szerkezet-
ből (rabszolgatartó) visszalépett egy alacsonyabb rendűbe (őskommunizmus). A mellérendelő
szemléletből ez az értékítélet azonban egyáltalán nem tűnik meggyőzőnek és egyértelműnek.

A társadalom kettős jellegét az indoeurópai népeknél általánosan ismert és elfogadott
u.n. tripartitum (társadalom hármas tagoltsága) fejezi ki a legjobban. Ebben a társadalmi fel-
fogásban a társadalmi rend felső szintjén van az u.n. nemesi réteg, akik egyben a társadalom
katonai elitjét is alkotják. Ezekhez tartozik a második réteg, a papi értelmiség, akik az elitnek
a társadalom harmadik, az alsó, és általában kellően megvetett rétege feletti uralmához a
szellemi hátteret (ideológiát) biztosítják. Ugyancsak ők biztosítják az uralkodók létfeltételei-
nek kielégítéséhez szükséges szervező, kereskedelmi és társadalmi tevékenységet is. Legkirí-
vóbb példa erre az indiai kasztrendszer, de Európaszerte is nagyon tág időhatárok között meg-
találhatjuk a jelenséget, a felfogást. Ez jellemzi a görögöket, a keltákat, a nordikus műveltség
népeit. A keltáknál a mai régészeti irodalom azonban már kiemeli a műveltség kettős jellegét
is, és azt, hogy leginkább az uralkodókat jellemezte a fémművesség, a harcias felfogás, mi-
közben alattuk széles tömegben éltek földművelők egészen más szellemi felfogással és
műveltséggel. De ugyanezt láthatjuk a szkítáknál, a trákoknál, majd később a rómaiaknál, a
hunoknál, az avaroknál is és így tovább. Ismert, hogy valamennyi törzset, népet hunnak ne-
veztek, amennyiben elfogadta a húnok fönnhatóságát. Ugyancsak a görögök szkítának ne-
veztek mindenkit, aki a szkíták fennhatósága alatt éltek. Csak amikor súrlódás, ellentét jelent-
kezett az uralkodó szkíták és valamelyik nép, törzs között – mint, pl. Dárius hadjáratát mege-
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lőzően – akkor nevezi meg, pl. Herodotos az egyes, a szkíta birodalomhoz tartozó népet, tör-
zset más névvel.

A jelenséget a magyarság írott történelmi szakaszából tudom magát a leginkább szem-
léltetni. Ha elindulunk az ú.n. honfoglalás szakaszától, akkor a Kárpát-medence népét a hon-
foglalók neve alapján hungarusoknak nevezhetjük. Ennek felel meg a mi önelnevezésünk is, a
magyar. Ámde Anjou Károly nem volt magyar! Az ő korában a Kárpát-medence lakóit akár
anjouknak is nevezhetnénk. A Habsburgok uralma idején meg osztráknak, a török uralom
alattiakat töröknek. Trianon utáni idők elszakított területein élőket románnak, szlováknak, uk-
ránnak, osztráknak – ahogy ezt többen valóban teszik is –, majd a II. Világháborút követően
az anyaországot is orosznak, hiszen az orosz birodalom része voltunk. Holott végig megma-
radtunk magyarnak – ahogy most önmagunkat megnevezzük. A társadalom azonban kettős
jelleget mutatott: más volt a népi műveltség és más volt a kirakat, de más volt a külső hatalmi
körök számára a név is.

Ez a kettősség számos buktatót rejt magában. Ebből eredhet, pl. az is, hogy a magyar-
ság eredete olyannyira kétes, mert más helyre jutunk, ha a honfoglaló katonanépet követjük,
máshoz, ha a magyar nyelvet és esetleg máshoz, ha a Kárpát-medence magyar nyelvű művelt-
ségét. Az önellentmondásoknak egyik oka föltétlenül itt keresendő.

A másik ok viszont az esetleg nem helyesen felfogott időrendből származik. Minden
történelmi, történeti munka egyik kulcseleme, hogy az eseményekhez milyen időszakot ren-
del, az időrendben hová helyezi el az eseményeket. A mai időszámításunk önkényes bár, de az

egész földre kiterjedően általánosan elfogadott. Az írott történelem idején még úgy-ahogy tá-
jékozódhatunk az események időpontjáról, mert a megadott időkeretben esetleg írásban rög-
zített eseményekkel hozhatjuk kapcsolatba. Már ebben az időszakban is számtalan bizony-
talanság rejlik, hiszen már az sem teljesen bizonyos, hogy Árpád népe mikor is telepedett be
az országba. Ámde az írott történelmet megelőző időszakokban már ilyen határozott kapasz-
kodónk sincs. Márpedig műveltségek kapcsolata megfelelő és helyes időrend nélkül nem ele-
mezhető.

Az ásató régészet viszonylagos időrendben gondolkozik. Ami az egyes réteg fölött
van, az a későbbi, ami alatta, az a megelőző időszak terméke. Ezt nevezzük rétegtani (stra-
tigráfiás) időrendnek. Kapcsolódó műveltségeknél, szerencsés esetben, azonos típusú tárgyak
találhatók bizonyos rétegekben, és ebből tudjuk, hogy azok a rétegek nagyjából egyidősek, ill.
hogy a tárgyat előállító műveltség rétege az idősebb. Ezzel a módszerrel szomszédos művelt-
ségek időrendje általában megnyugtató módon összeköthető.

1. Ábra: Égetett agyagtáblácskák a Maros völgyéből, Tatárlakáról, a jelen előtti 7.
évezred elejéről.
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Baj akkor van, ha nincsenek ilyen közös pontok, rétegek, azaz a terület egyes művelt-
ségi helyeinek időrendje rétegtanilag nem köthető össze. Ez volt a helyzet a XX. század köze-
péig Európa belső- és a Mediterrán területei viszonylatában. A belső területek időrendjét sok-
kal fiatalabbnak fogták fel, mint a Mediterránét és ezért a belső területek műveltségeit a me-
diterrán műveltségeket követő műveltséggé züllesztették. A mai magyar történelemtudomány
még mindig ebben a fogalomkörben él, holott ma már a két terület időrendjét régészeti réteg-
tannal is összekötötték (Renfrew ill. Gimbutas). Korábban erre csak a szén-tizennégyes
(carbon 14, radiológiai időrend) alapú, abszolút idő-meghatározó módszerrel lehetett követ-
keztetni. Sokan és sokáig nem is fogadták el a szén-tizennégyes módszerrel meghatározott ab-
szolút időrendet, mert ellentmondott a hagyományos elképzeléseknek, felfogásnak. Ma már
biztosan tudjuk, hogy a Kárpát-medencei újkőkort nem a jelen előtti 4-6. évezredre, hanem
két-, két és fél évezreddel azt megelőző időre kell tennünk. A további részekben magam ezt az
időrendet használom, azaz eltekintek az ősrégészeti munkákban még ma is általánosan hasz-
nált ú.n. rövid időrendtől. Most már biztosan tudjuk azt is, hogy a Kárpát-medencében a jelen
előtt 7 évezreddel már rovásírást használó társadalom élt (lásd a Tatárlakai táblákat az 1. áb-
rán), holott az ennél fejletlenebb képírást – a közhiedelemmel ellentétben – másfél évezreddel
később kezdték csak elhasználni Mezopotámiában a sumér társadalom kereskedői.

Az érdeklődők a Gyökerek c. könyv több fejezetében is találnak utalást a műveltségek
kettős jellegére (pl. a 80. oldal), az időrenddel meg külön fejezet (14. oldaltól) foglalkozik, a
valódi időket meghatározó módszereket pedig részletesebben a Függelék (220-224. oldalon)
elemzi.

A következő részben a magyar népművészet ábrázoló elemeinek, díszítő és építőmű-
vészetének ismertetésével megkezdjük a magyar műveltség részletesebb vizsgálatát.

5. A magyar népművészet képi ábrázoló elemei.

Eljutottunk végre ahhoz a kérdéshez, hogy megkíséreljük megérteni: kik is vagyunk?
Mi jellemez minket, magyarokat? Egyáltalán, van-e valami megkülönböztető jelünk? Létezik-
e valami olyasmi, hogy magyar műveltség? Hogyan is tudnánk másként a kérdést megközelí-
teni, mint a magyar nyelvű műveltség (idegen szóval: kultúra) jegyeinek a vizsgálatával. Ha
ezeket összevetjük a nem magyar nyelvű műveltségek jegyeivel, akkor megállapíthatjuk:
igen, a magyaroké jellegzetes módon eltérő, azaz létezik magyar nyelvű műveltség.

Mindenek előtt emlékeztetnem kell az olvasót két nagyon fontos tényezőre. Az egyik
az, hogy a magyar műveltség is magán viselheti az előző részben bemutatott kettőség jeleit és
ezért ezt a kettőt, ha jelentkezik, megfelelő határozottsággal el kell egymástól választanunk. A
biztos támaszkodó ebben a kérdésben a falusi emberek műveltsége, a letelepedetteké és nem
pedig az uralkodó nemesi rétegé. Ugyancsak tekintettel kell lennünk arra is, hogy az ország
különböző területein is eltérő lehet a műveltség, így a dombvidéki, középhegységi, illetve a
sztyeppei területeken. A betelepedő lovas, nagy-állattenyésztők több hulláma is a sztyeppei
területekre érkezett (jazigok, húnok, avarok, kunok, besenyők, stb.) miközben a nem sztyep-
pei területeken folyamatosan éltek emberek.

A másik tényező pedig a megközelítési módunk. Következetesen a mellérendelő
szemléleti móddal fogunk elemezni. A műveltség jegyeit nem fogjuk értékítéletté átgyúrni,
azokat önmagukban vizsgáljuk meg és hasonlítjuk össze a környezet hasonló elemeivel. Mint-
hogy nem tartjuk kötelezően érvényesnek a hagyományos, a hivatalos származtatási elméle-
teket, az összehasonlításba nem csak a rokon, ill. a rokonnak vélt műveltségeket vonjuk be,
hanem mindazokat, akikkel az összehasonlítás egyáltalán elvégezhető.

Az ember társas, közösségi lény. Közösségbe születik, közösségben él, tevékenykedik
és halála is a közösség világát tükrözi. Életét a közösségéhez köti, szelleme annak a szellemi



17

világát tükrözi, tárgyi eszközei annak az eszközei. Általában a műveltségeket ezért részben a
tárgyaik (öltözékük, eszközeik, lakóhelyük, sírjaik), részben pedig szellemi termékeik (hitük,
rítusaik, szokásaik, meséik, nyelvük, dalaik, általában a nyelvük) alapján ismerhetjük meg.
Ezek szerves egységet alkotnak. Nem kivétel ez alól a magyar műveltség sem. Kezdjük meg a
magyar nyelvű műveltség ismertetését a tárgyak, eszközök, lakó- és telephelyek ill. ezek
díszítő művészetének a bemutatásával.

 A hagyományos, a hivatalos elképzelések szerint a magyarságot a honfoglalás korá-
ban a lovas, nagy-állattenyésztő műveltségi sorban kell keresnünk. Ezekre kiemelkedő mér-
tékben a hősies, harcos jelképek, elsősorban a ragadozó állatok a jellemzőek. Mind a szkíta,
mind a kelta műveltségek tárgyi emlékei rendkívüli módon bővelkednek ezekben a jelké-
pekben. Lükő Gábor a Magyar lélek formái c. 1941-ben először kiadott könyvében behatóan
foglalkozik a magyar képi ábrázolásokkal és összeveti azokat mind a környezetével, mind pe-
dig a rokonnak nyilvánított népekével. Bár Lükő keresi a hasonlóságot, mégis állandóan arra a
következtetésre jut, hogy a magyar képi és díszítő művészetre nem jellemzőek az állati ábrá-
zolások, a legkevésbé a ragadozó állatoké, amik pedig valamennyi harcos népnél – így az obi
ugoroknál is – meghatározóak.

A magyar díszítő művészetet ugyanis növényi elemek ábrázolása jellemzi. Ehhez ele-
gendő felütni bármelyik, a magyar népi ábrázoló művészettel foglalkozó könyv képi anyagát.
Pl. Viski Károly szerkesztésében a Magyar Népművészet c. Nemzeti Múzeum kiadványában
látható több mint 1000 képből mindössze 12 ábrázol ragadozó állatot, de az állati jelképek
száma (szarvas, madár, birka, stb.) is csupán töredék és ennek döntő része is a meg nem hatá-
rozható formájú madár. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha pl. Domanovszky gazdag nép-
művészeti könyveit átlapozzuk. László Gyula a honfoglalás kori temetők vizsgálatánál már
feltűnőnek találta, hogy mennyire kevés a ragadozó állat a sírmellékletekben. Az ú.n. tarsoly-
lemezeken zömmel növényi ábrázolások láthatók – indák – holott a honfoglaló lovasok ké-
sőbbi címerében sokkal inkább a sztyeppei népeknél is nagy gyakorisággal látható ragadozó
állatok szerepelnek. A könyvében bemutatott 15 címer közül csupán a Barsa és az Ákos csa-
lád címerében nem volt nyilvánvalóan ragadozó állat (madár, vagy négylábú), ezekben hal
van. A köztemetőkben azonban éppen ezek hiányoztak. A kettősséget, lám, azonnal tetten ér-
tük.

A fentebb említett könyv szerzői megjegyzik (XIV. oldalon): „Az egész magyar hím-
zésvilág ornamentikáját, - idefogva szűcsét és szűrszabóét is, egyelőre egy szóval jellemez-
hetjük: virág!” Figyelemreméltó az is, amit hiányolnak: „Ilyenek a geometrikus jellegű díszít-
ményektől való tartózkodás, mely pedig – mint bizánci-mohamedán-arab hatás- három oldal-
ról keríti körül a magyarság népművészetét. Hiányzanak a vallásfelekezeti jellegű vonatko-
zások, szimbólumok: kereszt, feszület, bibliai reminiszcenciák stb., amelyek pedig a magyar-
ságot övező összes népekre jellemzők.”

A 2. Ábra somogyi tükröst ábrázol (Domanovszky könyvének a borítójáról kiemelve).
Egy madár ‘kileheli’ a növényt, ami különféle virágokat ‘terem’, köztük a tulipánt. Ez külö-
nösen érdekes jelkép, mert a magyar díszítőművészetben gyakori. A tulipán az ú.n. kelyhes
virágok közé sorolható a népművészeti anyagban, ahol a kelyhek nem mindig egy másik szir-
mot fognak közre, hanem a középen gyakran valami más van. Ez lehet szilvamagtól kezdve a
halig szinte minden. Minthogy maga a tulipán a Tien Sánban őshonos és Európába a török
időkben érkezett, többen úgy vélik, hogy ez is egy jelzés a magyarság Közép-Ázsiai eredetére
vonatkozóan. Pedig a tulipán – mint megjelenésüket tekintve a rokonai, pl. gránátalma a Spa-
nyol földön – az asszonyi termékenység, az élet jelképe, amint ezt a 3. Ábrán bemutatott szűr
hímzése is igazolja. Itt az alsó ‘tulipán’ középső szirmából több egymásból sarjadó növény is
kiágazik, kinő, közrefogva a napot jelképező forgó rózsákat is.
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Mindezek a jegyek nem találhatók meg ennyire meghatározó mértékben sem a rokon-
nak vélt népek, sem a magyarság közvetlen környezetében élő népek ábrázoló művészetében,
ezek jellegzetesen magyarok.

A magyar népi művészet a teret is másként kezeli, mint a környezete, vagy a rokonnak
vélt népek. A magyar képekben ugyanis nincs távlat. Ami közeli, az lent van, ami távoli, az
viszont fönt. Ez az ábrázolási mód megfelel a lélekhit innen- és túlvilágának – amivel majd
egy későbbi részben foglalkozunk. Ugyancsak jellegzetes a magyar képekre, hogy általában
kerülik a tükörszimmetriát – amit ellenben a germán népművészet szigorúan alkalmaz. Meg-
figyelhetjük számtalan tányéron, faragott mángorlón, hogy valamiképpen, de a tükörszimmet-
ria sérül. Ha más nem, de egy levél másként helyezkedik el az egyik oldalon, mint a másikon.
A fent bemutatott szűr egy ritka kivétel, ahol a szimmetria érvényesül. Ezt már kései, u.n.
‘úri’ hatásként foghatjuk fel, ahogy Lükő Gábor a könyvében jellemezte.

Külön érdekes megfigyelni a magyar parasztgazdaság épületeit, kertjét és annak elren-
dezését. A germán, a szláv falusi kert erődítmény jellegű, amiben az u.n. egységház foglalja
magában a lakóteret, a magtárat, az istállót, a kemencét, a konyhát, egyszóval: mindent. A
magyar parasztkertben, az u.n. csoportos udvaron, házon azonban nem egyetlen nagyra nőtt
épület van, hanem minden szerepkörnek megvan a maga épülete, helye. A lakótér viszonylag
kicsi, ahol a tér központjában van a búbos kemence, ami egyaránt fűti a lakószobát és szolgál-
ja a konyhát. Formájával az eget képezi, a kéménye a túlvilágra vezeti a füstöt. Külön találjuk
a magtárat, külön a szénapajtát, az istállót, a hombárt, gyakran külön a kamrát és feltétlenül
külön a nyári konyhát. Nyáron a főzés, a sütés miatti meleg nem fokozza a lakótér hőmér-
sékletét, amit egyébként csak sötétedés után foglal el az ember. A nyári konyha formája gyak-
ran olyan, mint a kunyhóké; talán a neve is innen ered. Mennyezete a mennyboltot viszi a
konyhába.

ma
2. Ábra: Magyar népi faragás. Madár a csőréből ‘kileheli’ a virágot hordozóágat.
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Az egyes szerepköröknek megfelelő épületek a telek pereme mentén helyezkednek el,
és ritkán köti össze őket fedett átjáró. Az ember kilép a természetbe, miközben a különböző
szerepköreit gyakorolja. Ugyanez az elv érvényesül a pásztortanyákon is, ahol V-alakú pa-
lánk, a szárnyszék szolgál a tér szakaszolásaként. Más az állat helye szélben, más a tűző na-
pon, más az esőben. Ezt a szerepkör megosztást a szárnyszék kiképzése, iránya biztosítja.

3. Ábra: Szűrhímzés.

Mindezek sem a szomszédos népek (germán, szláv), sem az ú.n. rokon népek körében
nem lelhetők fel.

Külön meg kell említeni a kert bejáratát, a kaput. Itt is külön bejárat szolgál az álla-
toknak, külön az embernek. Az egészet egységes keret övezi, ahol a síkfelületeket faragott dí-
szítés borítja be. A díszítés úgy szintén növényi jelképekben gazdag. Gyakori az indás növény
a virágmotívumok gazdagságával, amik közrefogják a nap jelképét. A tetőszerkezetben ga-
lambdúcot alakítanak ki és faragása gyakran sárkány jelleget ölt. A legszebb kapuk Szé-
kelyföldről ismertek.

Mindezen jelenségekben föltétlenül a mellérendelést érjük tetten. A szerepköröket
nem rendeli alá a magyar szemlélet sem a védelemnek, sem valami központi akaratnak, ha-
nem mindegyiket egyenértékűen helyezi egymás mellé. A képi ábrázolások mélyebb értelm-
zése azonban átvezet bennünket a magyar népi hitvilághoz, amivel a következő részben fog-
lalkozunk.

A magyar népi művészet elemeivel, a képi ábrázolás kérdéskörével bővebben a szerző
Gyökerek c. könyve 2. 1 és 2. 2 fejezeteiben ismerkedhetnek meg (59.-70. oldalakon) az ér-
deklődők.

6. A magyar népi hitvilág

A magyarok föltételezett hitvilágát többen és többféleképpen közelítették meg. Általá-
nos az a mód, hogy a magyar ősi hitvilágot a kutatók a környező népek hitvilágához mérik és
keresik az azokkal való lehetséges hasonlóságokat. Minthogy mind a germánok, mind a lati-
nok, mind a görögök, de így folytathatnánk az egész eurázsiai környezetben, jól meghatáro-
zott panteonnal és eredetmondákkal rendelkeztek, a magyar hitvilágban is elsősorban az ere-
detmondákat és az azokhoz szervesen kapcsolódó isteneket keresik a kutatók. Ezekre azonban
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a magyar mondavilágban a legszorgosabb kereséssel sem lehet rábukkanni. A kutatók általá-
nos válasza erre a kínos kérdésre az, hogy ilyenek bizonyára, és föltehetően voltak, de a ma-
gyarból már kikoptak. Ezért azután, az a leggyakoribb eljárás az, hogy a rokonoknak vélt né-
pek hit- és mondavilágát egyszerűen átvetítik a magyarra, és azokból megalkotják a hiányzó
magyart. Természetesen így teljesen függetlenül attól, hogy ennek a magyar népi
műveltségben vannak-e hagyományai, vagy nincsenek. Mint legkirívóbb példákra hivatkozom
Zsirai, Diószegi és Komjáthy munkáira, akik kijelentették, hogy a magyarok a korábbi mon-
dáikat, legendáikat, vallási szokásaikat már úgymond ‘elfelejtették’ és ezért ők a ‘rokon népe-
kéhez’ nyúlnak vissza és azokéból ‘helyreállítják’ azt. Hogy mit? Elsősorban az észak szibé-
riai sámán hitvilágot. A magyar táltosból így egyszerre és azonnal sámán lesz. Az ‘elrej-
tőzésből’ ‘elrévedés’, a bika-formából általában állat (szarvas, ló) és így sorolhatnám.

Mielőtt tovább vizsgálnánk a kérdést, előzetesen néhány, a hitvilágra vonatkozó meg-
jegyzés ide kívánkozik. Mindenekelőtt rögzítsük le azt, ami nincs a magyar népi emlékezet-
ben.

Nincs a magyar népmesékben és regékben semmiféle utalás több istenre. Nincs meg-
nevezett istenség sem. Személy- és helyneveinkben az isten szó alig-alig fordul elő. Mégis, ha
az isten megjelenik valahol, akkor az egy és egyetlen. A Halotti beszédben az isten szó több-
ször is így, ebben az írásmódban található meg. Az isten személye gyakorlatilag nem szerepel
a mondákban, regékben, holott a hős, ha fohászkodik, erőt kap. Amitől segítséget kap, az va-
lami olyasféle és mély értelmű jelenség, ami leginkább az ember belsejét tölti ki és nem egy
külső – és főleg nem hatalmi – tényező. Sokkal inkább a lélek és a lelki szimbólumok látsza-
nak, semmint egy uralkodó istenség. Még kevésbé ember formájú személyiség. Ipolyi a ma-
gyarok ősi hitét természetelem őseredeti tiszteletének nevezi. Hasonlóan vélekedik Magyar
Adorján is.

Nincs a magyar népi emlékezetben totemisztikus eredetmonda sem. Nincs istenektől
való származtatás. Nincs istennek való alárendeltség. Az egyszerű ember, ha erre sor kerül,
közvetlenül és tegezve szólítja meg az istenét, ami nem személyiség, hanem valami egészen
más. Nincs szükség arra, hogy az isteni ‘hatalmat’ a földre levezessék, mert ez nem hatalom,
nem uralmi jellegű. Nincsen égi hatalmi jelkép és nincs igazi értelemben vett, fölkent, isteni
eredetű király sem. A mesék királyai emberek, talán nemesebbek, mint a mese hőse, de nincs
égi eredetű jogosítványuk. A hős gyakran beemelődik a királyi hatalomba és ennek alapja az
esze, az embersége és nem a katonai értelemben vett ereje. Nincs varázsos erejű fegyver sem.
A népmesevilágban a gondokat általában a tudás és nem a fizikai erő oldja meg. Ha fegyver a
megoldó eszköz, akkor ott is az ember erkölcse, állhatatossága, következetessége és főként
embersége a meghatározó tényező.

Érdekes az ördög személye és szerepe ezekben a történetekben. Kis gonoszkodó erő,
de a paraszti értelem kezelni tudja, és be tudja fogni. Nem azonos a sátánnal. Semmi, de
semmi jel nem utal a sámánizmusra, a varázserők igénybevételére. Diószegi is csak a sztyep-
pei területeken tudott némi sámánisztikus hatást kimutatni (állítólagos sámándobokat fel-
mutatva), de ez sem egyértelmű. Itt tehát más típusú vallásosságot foghatunk meg, mint amit
a hivatalos tudományos állásfoglalás sugall. Mindezekre utal az a magyar közmondás is, hogy
többet ésszel, mint erővel.

Ugyanakkor, ha az u.n. rokonok regéihez, meséihez fordulunk, akkor azokra minde-
zen hiányok nem jellemzőek. Az ördög a pokol lénye, azaz a sátán; a pokol meg a bűnösök
helye. Vannak égi jogosultságú, isteni eredetű királyaik, ahogy ezt Kazár Lajos ezt Kó-Dzsi-
Ki c. könyvében kimutatta. Amint említettem, Ipolyi, Diószegi, Komjáthy és követőik ezt a
hiányt annak tulajdonítják, hogy a magyar mindezeket elfelejtette. Kérdés, hogy ez igaz-e?
Meggyőződésem szerint nem.

Vegyük először kézbe a vallási és a hitélettel kapcsolatos szavak eredetét. Ezek vizs-
gálatával betekinthetünk, pl. abba, hogy a korábbi – és esetleg még ma is meglévő – hitvilág-
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nak, esetleg vallásosságnak mi lehet az eredete, milyen közvetítéssel kerültek be a magyar
nyelvi kultúrába. Föltéve, hogy egyáltalán azok oda bekerültek és nem pedig eredeti jellem-
zők voltak. Zsirai felsorol néhány vallási kifejezést a ‘jövevényszavak’ között, mint pl. bölcs,
boszorkány, bűvöl, bájol, ige, igézni, sárkány, annak bizonyítására, hogy a magyarok hitvilága
idegen eredetű. A Zsirai által jövevénynek tekintett sárkány szóra vonatkozóan azonban Sár-
kány Kálmán így ír: “Minthogy Magyarországon kívül eső helyek népe és lakossága nyel-
vében e szó nincs meg, nálunk viszont e nevet viselők még ma is élnek, arra lehet következ-
tetni, hogy a helységeknek nevet adó személyek nyomtalanul beolvadtak vagy elköltöztek on-
nan. Továbbá nálunk e szó nemcsak hely- és személynevet jelent, hanem fogalmat is, azért
nyilvánvalónak tarthatjuk, hogy e nevet viselő nemzetség nagyobb része hazánkba költözött.”
Most fölmerül a kérdés: ha a sárkány szó más nyelvekben nincs meg, akkor miért jövevény-
szó a magyarban? Mert más finnugornak tekintett nyelvben nem fordul elő? Ugyanígy föl-
tehetjük a kérdést a többi idézett szóval kapcsolatosan is.

László Gyula a vallási fogalmainkról így ír: “... sorra vettem a magyar nyelv egyházi
jellegű szláv jövevényszavait, és kiderült, hogy azok nem annyira a hitre és vallásra, hanem
inkább az egyház szervezetére vonatkoznak, és – ami most fontosabb – a magyar nyelv hon-
foglalás előtti vallási műszavaival akár az egész Bibliát le lehet fordítani, annyira sokrétűek a
hit képzetkörében. ... Folytassuk a szavak puszta felsorolásával: harang, böjt, bűn, bocsánat,
ige, kegyelem, szánni, üdvözül, üdvösség, szerzet, szerzetes, jószág, áldás, egyház, mennyor-
szág, stb. stb.” Figyelemreméltó egyébként az is, hogy a mássalhangzós írásban az isten és a
sátán szó teljesen azonos alakú: stn.

Ipolyi Arnold is sorra veszi a szavakat, azokat teljes nyelvi kapcsolataikban is meg-
vizsgálja és bemutatja. Így pl. az istenek nevének keresésekor mindenképen megkísérli az is-
ten szót tagokra bontani és az indogermán eredetű deo vagy a héber es formára visszavezetni.
Bemutatja a szót a hozzá kapcsolt egyéb kifejezések, szavak tükrében is és megpróbál ebből a
régi hitre következtetni, de kevés sikerrel. A több-istenhit reményében az istenek neveiként
elemzi az ördög, tündér, óriás, boszorkány, lidérc, sárkány, tátos, garaboncos, manó, úr, ár-
mány, fene és perpatvar szavakat, de nem jut határozott álláspontra. Meg kell azonban azt is
jegyeznem, hogy Ipolyi meg sem kíséri a magyarok hitvilágát a sámánizmusra visszavezetni.
A feldolgozott anyag ebbe az irányba nem engedi el Ipolyit, holott a múlt század második fe-
lében, amikor a könyvét elkészítette, az erre való késztetés erős volt. A Gyökerekben magam
is összeállítottam a vallási és hitéleti szavaink jegyzékét. Megállapítható volt, hogy azok na-
gyon nagy része finnugor eredetűnek elfogadott, azaz semmiképpen sem jövevényszó. László
Gyula véleményét megerősítette az is, hogy az egyértelműen idegen (latin, görög) eredetű
szavaink valóban az egyházi szervezetet és nem a hitéleti fogalmakat írják le. A szláv
eredetűnek vélhető szavak száma elenyészően kevés, mindössze négy a több mint 340 szót
magába foglaló készletben.

Próbáljuk meg ezek után meghatározni, hogy valójában mi jellemzi a magyar népi hit-
világot?

Elsősorban a lélekhit. „A magyar embert elsősorban a lélek érdekli ..” – írja Lükő Gá-
bor. Ennek számtalan jelével találkozunk mind a képi ábrázolásokban, mind a mese- és mon-
davilágban. A gyakran alakot váltó állatok nem sámánisztikus átváltozások, azok sokkal in-
kább a lélek megjelenési formái. A táltos sem sámán, hanem népi bölcs, orvos és tanító. A lé-
lek az ember meghatározója és az ember halála után csupán távozik a testből, nem pusztul el.
A hitvilágban az élet az innenvilágban játszódik le, halál után a lélek a túlvilágra távozik. A
túlvilág azonban nem egy minőségi meghatározottság, a kettő közötti különbség pusztán tér-
beli és nem minőségi. Népmeséink hősei szabadon közlekednek az innen- és a túlvilág között.
Az út a túlvilágra egyaránt elvezet fák gyökerein, kutakon keresztül a mélybe, vagy az élet
fáján át az égbe. Nincs jó és rossz túlvilág, azaz nem különbözteti meg a magyar népi hitvilág
a mennyországot a pokoltól. A két világ között gyakran az élet vize kanyarog.
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Népmeséinkben és a hitvilágban egyaránt a négy lélekjelkép, a tűz, a víz, a levegő és a
föld (kő) ismerhető fel. Ezeket a lélekjelképeket a magyar népi művészet virágzó ág, madár,
hal, kanyargó vízfolyás ill. kígyó, vagy a nap képeivel szemlélteti. Népi hitvilágunk egyik
szép költői megfogalmazása Petőfi Sándor: János Vitézének a Tündérországa. A túlvilág tehát
nem az égben van, nem a csillagok a megjelenítői. A csillagvilágot ismeri a magyar népi hit-
világ, de egyáltalán nem fogja fel állatövi jelentésében, még ha erről Pap Gábor igyekszik is
minket meggyőzni (Hazatalálás, Püski, 1999). A népmesék, regék csillagai, jelentésüket te-
kintve, nem a pusztai nagyállattenyésztők, hanem letelepedett földművelők életritmusát tük-
rözik.

A magyar népi hitvilág kifejezetten mellérendelő értelmű. Ebben a gondolkozási mód-
ban a lélekelemek nem alakulnak személyiséggé, nem válnak ember formájúvá. Ezekkel az
elemekkel az ember együtt él, ezek az ember belsejét töltik ki, ezekkel egyenértékű kapcsolat-
ban áll. Minthogy nem személyek, ezért az ember nem is rendelheti magát alá azoknak. A
megszemélyesített – istenné avatott – lélekjelképekről Lükő Gábor így vélekedett: „Az eleme-
ket, a szelet, tüzet, vizet, földet csak az elvont gondolkozású indogermán népek személyesítet-
ték meg ”.

A magyar népi műveltség tehát nem felejtett el semmit. Egyszerűen a mellérendelő
felfogásában nincs szüksége sem az istenekre, sem a hősi származási legendákra. Erkölcsi té-
teleit a jóság belső igényeivel fejezi ki és nem pedig fenyegetéssel. Nem helyes az a felfogás,
amit Ipolyi is képvisel, – persze nem a magyarságra vonatkoztatva! – hogy „ ... nem jutott el
az Isten fogalmához ...”. A napi babonás hiedelemvilág – amire többen, mint hitvilág lényegé-
re céloznak – a magyar népnél nem vált hitté, nem része a népi hitvilágnak. Erre pl. Dömötör
Tekla, A magyar nép hiedelemvilága c. könyve (Corvina, 1981) egyértelműen hivatkozik is.

A magyar népi hitvilágról az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyvének 2.1 fejeze-
tében olvashatnak bővebben (48-65. oldalak). Sorozatunk következő részében a hitvilágtól el-
választhatatlan monda- és népmese világot tekintjük át.

7. A magyar mondavilág, a népmesék világa.

A szájhagyomány szinte minden népnél legbelső magként őriz valamit a nép, a törzs,
eredetéről, származásáról. Ezek leginkább az u.n. teremtéslegendák. A teremtéslegendákban,
hősi énekekbe sűríti össze egy nyelvi műveltség mindazt, amit a saját múltjáról tudni vél, ami
a szomszédtól, a másik műveltségtől megkülönbözteti, ami tulajdonképpen a hitvilágát is
megalapozza. Lükő említi a vogulokról, hogy: “Csak a hősi énekekből tudjuk, hogy régen
medveképeket is hímeztek ruháikra.”

A medvéket is fölemlítő hősi énekekről Zsiraitól úgy értesültünk, hogy azok ugor éne-
kek. Az Árpádok krónikáitól eltekintve, ugyanis, nem ismeretesek magyar hősi énekek. Az
Árpád-házi krónikákban sincs igazi teremtés, jóllehet, a honfoglaló vezérek eredetét biblikus
területekre viszik vissza. Kálmány Lajos a Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban című
munkájában ugyancsak megállapítja, hogy az Árpád-házi mondák nem teremtéslegendák.
Minthogy Kálmány nem talál magyar teremtéslegendát, ezért elkalandozik idegen tájakra, és
onnan próbál valamit kicsiholni, de sikertelenül. Magyar teremtéslegenda ugyanis nincs. Ezt
Lükő úgy értelmezi, hogy: “A magyar és a keleti teremtésmondákat Kálmány Lajos hasonlí-
totta össze először. Azóta a finn folkloristák megállapították, hogy ezek a mondák mind babi-
loni, iráni eredetűek. Erre vall dualisztikus felfogásuk: a jó és gonosz lélek szembeállítása is.
A Kalevala megfelelő része nem ismeri a dualizmust s elég primitívnek látszik, mégis idegen,
skandináv eredetűnek tartják a finn folkloristák. Lehet, hogy az urál-altáji népeknek valóban
nem volt semmiféle teremtésmondájuk, mert időérzékük és történeti tudatuk sincs.” Götz
László, a Keleten kél a nap c. könyvében Barthát kritizálva elemzi a Kézai Krónika bibli-
kusnak vélt Ménróth történetét, és kimutatja, hogy az sokkal inkább babiloni pogány-, sem-
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mint biblikus eredetű. Götz ugyanitt megerősíti Lükő véleményét, miszerint a Kalevala isten-
triásza (Ukkó, Vejnemöjnen és Ilmarinnen) megfelel a sumér An, Enlil és Enki hármasságnak.

A voguloknak és osztjákoknak ellenben van teremtésmondájuk. A finnek ugyan a Ka-
levalát tekintik annak, de mint a fenti idézet mutatja, újabban már skandináv eredetűnek vélik.
Komjáthy a Mondák könyve utószavában így nyilatkozik: “Magam sokáig úgy tudtam (mi
még az iskolában úgy tanultuk), hogy mitológiánk, hitvilágunk nyomtalanul eltűnt, csak töre-
dékek, morzsalékok maradtak belőle. A régmúlt időkről emlékező mondák, hősi énekek, az
egész naiv régi kultúra elveszett, messzi-messzi századok forgatagában.”

Komjáthy mégis megírta a Mondák könyvét. Teremtett magyar eredetlegendát, az ural-
kodó ideológiával összhangban: összeollózta az össze nem tartozó forrásokból. Ezt írja:

“Négy forrásból merítettem: 1. Néprajzi gyűjtésből, elsősorban népmeséinkből, ame-
lyeknek egy bizonyos régi típusa napjainkig megőrizte a keleti nép regei világ alkotó-
elemeit, motívumait, egykori szokás és hitvilágunk bizonyosan zárt rendszerét. Csak
az Égig érő fa meséjére utalok, mely egymaga az egész hitregei ‘felső világot’ és a sá-
mán szertartást megőrizte. Ugyancsak értékes elemeket őrzött meg a ‘Szépmező Szár-
nya című népmese is.” [...] “2. Második fő forrás a rokonnépek, elsősorban a finnek,
a manysi (vogul) és a hanti (osztyák) nép gazdag népköltészeti, hitregei anyaga.” [...]
“3. Őstörténetben való tájékozódáshoz László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete
c. munkája nyújtott legnagyobb segítséget.[...]” “4. Arany: Buda halála [...]”

Az égig érő fa nem csak a keleti regei világ alkotóeleme, hanem már az újkőkori Kár-
pát-medencei jelképek között is megtalálható, ezért fölösleges azt ide kívülről behozni. Kom-
játhy értékítélete pedig ezekből a mondatokból meglehetősen világosan látszik: a magyar hit-
rege és népi költészet szegényes a ‘rokon népekéhez’ viszonyítva, különösen, ugye, ha a ‘ke-
leti nép regei világ alkotóelemeit’ keresi valaki benne. Így hát a következőképen teremti meg
a magyart:

“A népköltési anyagot általában jóformán változtatás nélkül közlöm a megfelelő he-
lyeken (lakodalmi rigmusok, találós kérdések, regösénekek, népdalok, szentiváni
ének, stb.). A medveénekek eredeti hanti (osztják) medveénekek irodalmi átköltései. A
‘Napkirály lakodalma’ című hősiéneket a román népköltés őrizte meg, könyvünkben
csekély változtatással a román ének fordítása van irodalmilag átültetve. Az özönvíz
mondája a magyar népmese és manysi (vogul) monda összeolvasztása. A világ terem-
téséről szóló monda alapja - manysi (vogul) népköltési gyűjteményben megtalálható
teremtéslegenda. ...”

Komjáthy munkája tehát vogul, osztják, román, vagy akármilyen de nem magyar le-
gendavilágot képvisel és ír le. Könyvének további részeihez maga is Kézai, Anonymus és
Túróczi Hunor és Magor legendáját használja fel -, azaz a későbbi magyar nemesi, vezetőré-
teg származáslegendáját.

Abban a nézetében, hogy a magyar regevilág kiürült sajnos Komjáthy nagyon nincs
egyedül. László Gyula így ír: “Hogy egykor sokkal gazdagabb lehetett mondakincsünk, arra
nézve jó példát idézhetünk az obi-ugor rokonainktól. Ők testükre tetoválva viselték nemzetsé-
gük nevét és ‘címerét’, túlnyomórészt állatalakos ‘tamgákat’”. A magyarok nem viseltek ilyen
tamgákat. Ez azonban sokkal inkább annak a bizonysága, hogy az obi-ugorok és a magyarok
nem azonos műveltséget folytattak, nem pedig annak, hogy a magyar mondakincsnek az ugo-
rokéval kellene összecsengeni.

A fent bemutatott vélemények, ítéletek mind-mind alárendelő szemléleti módból ser-
kennek: a minőségi különbségek értékbeli különbségeket hordoznak. Már pedig egyik kutató
sem tartja elfogadhatónak azt, hogy a magyarság ‘annyira alacsony szellemi szinten leledzett
volna, hogy még csak az isten fogalmához sem ért volna fel’. Ezért ézik szükségesnek azt,
hogy megpróbálják a kínos hiányosságot valamiféleképpen áthidalni.
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Holott az isten-fogalom nem jelent szellemi minőségi fogalmat! Ismét Lükő Gábort
idézem: „Nálunk az elemek mindig egy ismeretlen: a lélek szimbóluma csupán. A magyar em-
bert és urál-altáji rokonait a lélek mindig a maga primitív valóságában érdekelte, elszakadva
testétől, a halál pillanatában.”

Fel kell hívnom a figyelmet az összehasonlítására, mert ez a különbség a továbbiakat
tekintve fontos: az indoeurópai szemléletben ugyanis az elemek ma már természetfölötti sze-
mélyek, azaz emberi személyiségjegyekkel ábrázolt istenek! Ugyanezt megtaláljuk a sumér
kultúrában is, a magyarban viszont nem. A magyar kultúrában a lélek csak lakik az élő ember-
ben. A meghaltak lelkei - a hit szerint - vissza is térhetnek a túlvilágról. A lélek ekkor károssá
válhat, mert nem találja a helyét. Ez ellen szoktak ‘intézkedéseket’ tenni (pl. erre szolgál a
kopjafa, vagy felöltöztetnek egy fadarabot az elhalt ruháiba, hogy azt fölismerve megnyu-
godjék). A léleknek nincs minősítése. Alapvetően nem rossz és nem jó. Valóban hiányzik itt
az a dualisztikus szemlélet, ami mind az indoeurópai, mind a sémita kultúrákat alapvetően
jellemzi, de az ú.n. rokon népek hitvilágát is meghatározza. Ezért az a hely, ahová a lélek tá-
vozik - mert távozik, és nem semmisül meg - sem hordoz semmiféle értékítélettel kifejezhető
tartalmat.

Ebben a vonatkozásban a magyar felfogás hasonló számos más természeti nép felfo-
gásához, így pl. az ausztráliai bennszülöttekéhez. Az ő hitük szerint, pl. a lélek bárhol megje-
lenhet. Így gyakori, hogy a sziklák, kövek, sziklacsoportok szentek, mert “ott lakik a lélek”.
Lélek, úgy általában és nem konkrétan valakinek a lelke. A lélek tehát ezekben a műveltsé-
gekben az isten fogalomkörével vethető össze, de nem tartalmazza mindazokat a megszemé-
lyesítéseket és emberi hasonlóságokat, amiket mind az indoeurópai, mind pedig a sémita hit-
világ hordoz. A sumér hitvilág ebben a vonatkozásban is ez utóbbiakkal rokon.

Egyetlen népmesét hozok fel a gondolat jobb megvilágítása végett, a Mindentlátó lány
címűt. Több feldolgozása is ismert, itt a Világszép Népmesék (Móra, Budapest, 1962) című
összeállításban megjelent változatot elemzem.

A kondásfiú elindul, hogy sikeresen elbújva a mindentlátó királylány elől – akinek
egyébként a mesében nem is ismerjük meg a nevét -, hogy őt párjaként megnyerje. Útja során
segít a halnak, a sasnak és a rózsának. Először a hal a Tisza mélyére, majd a sas a nap mögé
rejti el, de a királylány megtalálja őt. Utolsó próbálkozásakor a rózsa virággá alakítja és a ki-
rálylány a leszakított rózsával a keblén már nem találja a kondás fiút. A mesemondó így
folytatja:

“A királykisasszony kiáll a tornácra, tekint a napba: nincs, tekint a vízbe: nincs, te-
kint a kőbe: nincs, tekint a fába: nincs.”

Apja kérdésére a királylány ugyanezeket élőszóban is megismétli. Nem nehéz itt fölis-
merni, hogy a négy lélekelemről van szó, csak a levegő helyett a növény jelenik meg. A mese
záró mondandója pedig így hangzik:

“De lelkem, a kondás se volt rest, kiugrik a királykisasszony kebeléből a rózsából, s
nagy hirtelen megölelte, megcsókolta:
- No, szívem, szép szerelmem! Te az enyém, én a tied!
- Ejha, lélekadta kondása! - mondta az öreg király - Megnyerted a lányom s fele ki-
rályságom!”

Itt már minden kétséget kizáróan fölismerhető, hogy a lélekről szól a mese - no és a
szerelemről. A ‘te az enyém, én a tied’ fordulat egyébként nagyon gyakori a magyar népme-
sékben és kiemelten mellérendelő szemléletet, felfogást sugároz. A feleség szó már eleve azt
fejezi ki, hogy a két fél a házasságban egyenértékű. Érdemes ezt szembeállítani, pl. a férjet
jelentő angol szóval, ami husband és alapértelmezésben gazda a jelentése. Ott, az alárendelő
szemlélet folyományaként, a férj az asszony gazdája, birtokosa. A magyarban nem, itt társak.

Egyébként Ovidius Csodálatos Atalanta c. története hasonló a fönti népmeséhez, de
benne megnevezett személyek szerepelnek és az erkölcsi mondandója messze alulmarad a
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magyar meséjéhez képest. Ovidius történetéből a magyar népmese nem származtatható, de az
alárendelő szemlélet a magyar népmese esetleges déli változatából kialakíthatta Ovidius isteni
történetét. A teremtéslegendákban is az alárendelő szemlélet az uralkodó: van egy személy, a-
kitől a teremtményei függnek, aki meghatározza a jót és a rosszat, aki ezek után ítél, büntet.
Komjáthy mondavilágában ez a személy az Arany Atyácska, kétségtelenül a napot megszemé-
lyesítő elem, aki ‘vágott egy fűzfavesszőt, rásuhintott a sziklára, mire ez nyomban Ludvérccé
változott’. Ludvérc azonban bosszantja az Arany Atyácskát, mire ő, ‘Hogy elveszejtse, felhúz-
ta palotája előtt csörgedező ezüstpatak zsilipjét, s hét nap hét éjszaka engedte alá a vizet a
földre’. Itt nem nehéz fölismerni a Gilgames vízözön történetét, ahol szintén a gátakat szakít-
ják át és így lesz az özönvíz, nem pedig a ‘negyvennapos’ eső miatt, ahogy azt a Biblia taglal-
ja.

Ezzel szemben a magyar népmesékben a jót nem fenyegetéssel, nem büntetéssel te-
remtik meg, hanem pozitív példával: segítőket kap a jótevő ember! A rózsaként a király-
lányhoz közel kerülő - és emiatt láthatatlan - ember példája ezt bizonyítja. Ez mellérendelő
szellemiséget sugároz, míg a teremtés és pusztítás legendái alárendelő szellemiséget hordoz-
nak. Ha egy ilyen, mély értelmű erkölcsiséget tükröző népmese több változatban is fönnma-
radt, akkor semmi sem indokolja azt, hogy erkölcsi mondanivalóját tekintve egy ennél fonto-
sabbnak vélt teremtéslegenda elvesszen.

Joggal merül föl ezek után a kérdés: volt-e egyáltalán magyar teremtéslegenda? A
mellérendelő szemlélet nem igényli. Az ugor teremtéslegendák ezért a magyar szemléleti
módtól idegenek. A magyar szemlélet a lélekhez kötődik, a léleknek és az embernek az egy-
máshoz való viszonyához, ami - amint ezt már föntebb láthattuk - nem alá- és fölérendeltséget
hordoz. A lélek fontossága hatja át azt a szellemi életet, ami aztán kifejezésre is kerül mind a
képzőművészeti alkotásokban, mind a népmesékben, ahol akár róka, akár szél, akár tó képé-
ben is megjelenhet egy korábban élt személy lelke, vagy csak úgy általában az embert
körülölelő világban létező lélek. A magyar gondolkozásmódban ez az uralkodó. Ez valamiféle
ésszerű (racionális) gondolkozási mód, ami szellemiségében mégis gazdag és mély.

Ennek alapján fokozottan érthető Lükő, amikor ezt írja: “A népművészet és népkölté-
szet szimbólumai mind egyetemes jelentésűek, legősibb jelentésük azonban minden bizonnyal
vallásos természetű.”

Az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyve 2.15. és 2.16. fejezetében olvashatnak a
kérdéskörről bővebben (55-65. oldal). A kővetkező részben a magyar zenével, dalokkal, tánc-
cal és vendég- és szabadságszeretettel foglalkozunk.

8. A magyar konyhaművészet, társadalmi szokások, zene, tánc.

A műveltség a lényegét tekintve a közösség életének a tükre. Az előző részekben hit,
regékről, mesékről, képekről, épületekről elmélkedtünk, most forduljunk a mindennapok gya-
korlatához. Az élet egyik legfontosabb eseménye az étkezés. Mi jellemzi hát a magyar kony-
hát?

Ha a magyarságot vándorló, lovas-nagyállattenyésztő műveltségnek véljük, akkor
azok étkezési szokásait, konyháját kellene megtalálnunk itt is. A lovas-nagyállattenyésztők
konyhája elsősorban húsfogyasztó, ahol csak mellékes, kisegítő ételek a növényi eredetűek.
Ez a konyha elsősorban sütőkonyha. Ebben megegyezik a valódi nomád népekével. A sztyep-
pe népe, de ugyanígy az északi területek halász-vadász műveltsége elsősorban süt. A mozgó
életformához nem előnyös a főzésre alkalmas cserépedény, mert azt nehézkes szállítani,
könnyen törik, nehéz pótolni. A fémkorszakokban ez a kérdés már kevésbé égető, hiszen a
rézedények már kevésbé sérülékenyek és alkalmasabbak is a főző konyha számára, mint a
cserépedények, mégis, a húsos ételekre épülő konyha elsősorban süt.
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Eurázsiában a sztyeppei sávtól délre eső területeken, Japántól a Kárpát-medencéig
elsősorban főzőkonyhát találunk. A legkorábbi főzésre alkalmas cserépedényt az utolsó jég-
korszak fölmelegedését követő időből Japán központi szigetén találták meg. Kora 11 évezred.
Zárójelben azért meg kell jegyeznem, hogy a legkorábbi égetett kerámiát Dolni Vestonicéből
ismerjük (Morva fennsík), ahol ütésre könnyen szétpattanó szobrocskákat égettek agyagból
valamiféle rituális céllal. A kerámiakészítés módja itt már a japánt több mint 15 évezreddel
megelőzően ismert volt. Tőlük teljesen függetlenül fedezték fel később az égetett cserépe-
dényt Anatóliában is, majd terjedt el a gabonatermelő közösségekben mind a Levantinban,
mind délre, a Folyamközben. Célja nem a folyadékok tárolása lehetett, mert arra az állatbőrök
jobban megfelelőek, hanem sokkal inkább a főzés.

Ha a magyar konyhát megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy sokkal inkább főző,
semmint sütőkonyha. A főzőkonyha két ok miatt alakulhat ki. Az egyik az, hogy a növényi
rostok nehezebben emészthetők és az ilyen élelem legkedvezőbb elkészítési módja az, ha for-
ró vízben, vagy gőzben lazítjuk fel rostokat, azaz puhítjuk meg a növényt táplálékká. Ezt
megtehetjük úgy is, ahogy pl. az újzélandi maorik teszik, hogy földbe ásott kisebb verembe
felizzított köveket helyeznek, majd növényi levelekbe, zsákokba burkolják a megpuhítandó
alapanyagot és a forró kövekre teszik. Ezt követően földdel lefedik a vermet, és a nedves
élelmiszerből fejlődő gőz felpuhítja a rostokat. Ez az ú.n. párolásos módszer sok étel elké-
szítésére alkalmas.

A másik ok a főzésre a tartósított, szárított élelmiszerek fogyasztásra való fölkészítése
lehet. Ha sózással tartósítottunk, akkor a vizes főzés szerepe nem csak a puhítás, az elszívott
nedvesség pótlása, hanem a só felhígítása is. Ámde megfordítva: a zömében a növényi táplá-
lékra alapozott főzőkonyha só nélkül elképzelhetetlen. A vízzel felhígított élelmiszernek nem
csak az ízét adja meg a sózás, hanem biztosítja azt is, hogy az emberi szervezet sóháztartása is
egyensúlyba maradjon. A növényi élelem ugyanis nagy részben káliumot tartalmaz, ugyanak-
kor az állati szervezetben az élettani folyadékok (sejtnedvek) nátriumot. Az idegműködés za-
vartalansága pedig megfelelő nátrium/kálium arányt igényel. A növényi táplálékkal elfo-
gyasztott kálium kiegyensúlyozásához tehát nátriumot (konyhasó) is kell fogyasztanunk.

A tápláléknak nem csak életet fönntartó szerepe van, hanem egyben élvezeti érték is.
(Az étkezés is több mint csupán táplálkozás, mert számos társadalmi, műveltségi vonatkozása
is fontos). A magyar konyha bőségesen használ ételízesítőket. Az egyik ilyen ízesítő maga a
konyhasó is, amit eleink kezdetben felszíni só-kivirágzásokból, később sóbányákból fedeztek.
Újabban tengervíz bepárlásával is nyerhető só.

Az ételízesítés másik módja illatos, különleges ízű növények használata. Ilyen a hagy-
ma, a fokhagyma, a kapor, a bazsalikom, citromfű, kakukkfű, stb. – hogy csak a Kárpát me-
dencében termőket soroljam. A mai magyar konyha kiterjedten használja mindezeket, de u-
gyanígy manapság az amerikai eredetű paprikát, sok mediterrán, sőt tropikus növényi levelet,
magot, szárat is, mint pl. a balkáni babért, az indiai köménymagot.

A magyar konyha nagyon fontos ízesítő anyaga a tejföl is, ami egyébként a savanyító
élelmiszertartósítás terméke. A tejsavas erjesztés a magyarság széles körben alkalmazott tartó-
sító eljárása, amivel nem csak a tejből, hanem számos növényből (uborka, káposzta), sőt hús-
ból is készül hosszabb időn át elraktározható élelmiszer. Ugyancsak ízesítő hatású a füstö-
léssel tartósított élelmiszerek zöme is. Egyik kiváló példa erre a füstölt kolbász, szalonna, de
halat és sajtot is tartósítunk – következésképpen ízesítünk is - füstöléssel.

Sem a füstöléses, sem a savanyításos ételtartósítás nem volt széles körben ismert és
alkalmazott a honfoglalás kori Európa nyugati részén. Ugyancsak nem ismertek ezek az észa-
ki népek halász-vadász műveltségeiben, így az ú.n. rokon népek körében sem.

A magyar konyha rendkívül fontos étele a kenyér. A kenyérhez szükséges tésztát a ga-
bona magvak őrlésével nyert lisztből vizes dagasztással, majd azt követő erjesztéssel készítjük
el. Az így ‘megkelesztett’ tésztát aztán forró kemencében megsütjük. Az erjesztéshez a ma-
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gyar falusi konyha az ú.n. savanyú kovászt használja. A kenyér ‘kelesztése’ a magyar kony-
hánál nem a természetes folyamatok felhasználásával történik, ahogy történt Egyiptomban a
korai fáraó dinasztiák idején, vagy sok más helyen még ma is, hanem a kelesztő kovászt a
föntebb ismertetett tejsavas erjesztés igénybevételével előzetesen elkészítik. A kovászos er-
jesztés sok területen nem ismert, ámde a gabona keményítő feltárásának nagyon hatékony
módszere. A búza, árpa és rozs – valamint az állati tápláléknak használt zab – kisázsiai erede-
tűek, a magyar nyelvbe a neveik közvetlenül onnan, és nem szláv, sem germán, latin, vagy
görög közvetítéssel kerültek be. Az európai kenyerek nagy része azonban – beleértve a mai
magyar ipari kenyeret is –, nem a savanyú kovászos kelesztéssel készül el. Ez utóbbi erjesztés
sokkal hosszabb idejű eltarthatóságot eredményez, mindamellett, hogy a kenyér íze is jobb –
legalábbis a szerző számára. Ebben is különbözik a magyar konyha az u.n. rokon népek kony-
hájától, ahol szintén nem készül savanyú kovásszal kelesztett kenyér.

A magyar étkezési szokások fontos eleme a bor. A Kárpát-medence a szőlő termőte-
rületéhez tartozik, a magyar műveltség elsősorban bort ivott. Ebben különbözik mind az észa-
ki, mind a sztyeppei műveltségektől, akiknek az erjesztett itala vagy árpán (sör), vagy más
gabonafélén (rizs – japán szaké), vagy állati tejen (pl. mongol kumisz) alapszik. Az erjesztett
italok magyar nevei nem vezethetők le egyetlen szomszédos, vagy akár távolabbi műveltség
nyelvéből sem, ezek magyar szavak, ami azt jelenti, hogy a fogalomnak a magyar művelt-
ségben korai időktől kezdve ismertnek kellett lennie. A borivásnak szertartásai is vannak, ám-
de a bor a magyar műveltségben mégsem olyan szent (szakrális) ital, mint amilyen, pl. a
Levantinban. A sumérok sört készítettek és ittak, közvetlen északi szomszédaink ugyancsak.

Az ünnepek rendje és szertartásai a műveltségek ugyancsak fontos jellemzői. A ma-
gyar társadalmi szokások ünnepei – leszámítva a későbbi, keresztény ünnepi rendet – szinte
kizárólag a földművelő életmódot tükrözik. A tavaszi ünnepségek a születés (vetés) ünnepei, a
nyáriak a legfontosabb, a gabona magvak betakarításai, az ősziek a gyümölcs, a szőlő beta-
karításához, a téliek meg a nyugvó természet feltámadásához kapcsolódnak. A társadalmi élet
is ezekhez a jelenségekhez illeszkedik. Tavasszal vannak az ismerkedési, párválasztási esemé-
nyek, nyáron a munka, ősszel a vígadás, télen pedig a kiegészítő munkák – fonás, szövés, tár-
sadalmi összejövetelek, művelődés. Ez az időszak ugyancsak a mulatás, a vígasság és a tánc
időszaka. Külön szertartása van a halálnak (temetésnek) és a kapcsolódó halotti tornak. Mind-
ezen ünnepségekhez az étkezésen, az italokon felül hozzátartoznak a dalok és a táncok.

A magyar zene és tánc szemléletében - és gyakorlatában - rendkívüli mértékben eltér
mind a környezetétől, mind pedig az ú.n. rokon népekétől. A magyar dalok hangneme ötfokú
(pentaton), a környezeté hétfokú (heptaton). De hétfokú az ú.n. rokon népek zenéje is (balti
népek), vagy gyakran a tonalitást sem érik el – mint amilyenek az ú.n. ugor (osztják, vogul)
sirató énekek. Az ú.n. rokon népek közül kizárólag a cseremiszek népzenéjében lelhető fel az
ötfokú hangnem, de ők a török népek közvetlen környezetében élnek. A magyaréhoz közel-
álló ötfokú zene még a japánok népzenéje, de a török népek világában – pl. az ujgurokéban –
is ez az uralkodó. A sumérok zenéje – az újabb keletű vizsgálatok alapján – hétfokú zene volt.
Az öt- és a hétfokú hangnem nem állítható szembe úgy, mint a fejletlen és a fejlett hangne-
mek. Az ötfokú hangnem teljes és zárt, a zenei nyelv egyik teljes kifejező formája. Lükő Gá-
bor ezt meggyőzően vezette le A magyar lélek formái című könyvében.

A magyar népzene másik jellegzetessége az ereszkedő dallamív. Ez is megkülönböz-
teti mind a szomszédaitól, mind az ú.n. rokonaitól. A magyar népdalok egy másik jellegzetes-
sége az ‘idő múlatása’. Lükő Gábor fogalmazta meg ennek lényegét is, úgy hogy ez ‘csend’ a
dallamon belül Az időt múlató dalok a hallgató nóták. Természetesen itt szó sincs csendről,
vagy hallgatásról, csak arról, hogy az énekes hosszan kitart egy-egy hangot, vagy hangcso-
portot és ezzel teljesen kilép a kötött ritmus szövedékéből, kilép az időből. Kallós Zoltán ere-
deti népdal gyűjteményeiből számtalan példát lehet erre felhozni. „Ez a kétfelől determinált
magyar ritmus gyönyörűen fejezi ki az élet örök változatosságát és dinamikáját. A zene ritmu-
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sát egy külső és egy belső erő mozgatja. Az előbbi a szöveg ritmusa, az utóbbi a zenei ritmus
dinamikája, az ellentétes képlettel vonzása.” – írja Lükő, majd hozzáteszi: „A gyakori hang-
nemváltozás és a nagy hangközök azt bizonyítják, hogy a keleti zene hangjai nincsenek alá-
rendelve egymásnak”. Ez megint csak a mellérendelő szemléletre utal. A magyar dalokban az
idő csak múlik. A magyar ember múlatja az időt – a nyugat európai meg beosztja

Elválaszthatatlan a zenei anyanyelvünktől a tánc. Ez is nyelv, ez is kifejezi a hagyo-
mányokat, az érzések sokaságát. A magyar tánc határozottan négyütemű, ámde minden máso-
dik taktus másodlagos hangsúlyt hordoz. Később látni fogjuk, hogy a magyar beszéd ritmusa
is hasonló. Az első-szótaghangsúlyos beszéd a táncnak ellenpontot nyújt, ugyanis a dal hang-
súlyos szótagjára emeli a táncos a lábát és hangsúlytalanra dobbant. Táncaink sokkal inkább
hasonlítanak az írek (kelták), a baszkok táncaira, semmint az ú.n. rokonokéra.

A magyar tánc kétséget kizáróan társastánc, ahol a fiú és a lány a tánc egyenértékű
szereplője, még akkor is, ha a fiúk tánca keményebb, határozottabb, a lányoké meg lágyabb.
Páros- és csoportmozgás, a szólók sem öncélúak, hanem szervesen illeszkednek a mondan-
dóba: öröm, párválasztás, virtus és együttesség. A láb alá való zene is ötfokozatú, határozott
ütemű, jóllehet a zenekarokban nincs dob. Helyette legfeljebb az ütőgardon (cselló nagyságú
egyhúros hangszer) használatos. A zenét mindenek előtt vonós, húros hangszerek szolgáltat-
ják és a ritmusadás a mélyhegedű (esetleg az ütőgardon) feladata. Fúvós hangszerek közül a
furulya, pásztorsíp és nyelvsípok szerepelnek, rézfúvósok hiányzanak a magyar népi- és
tánczenéből. Kedvelt hangszer a doromb is, amit a magyarokon kívül kelta és a távol-keleti
zenészek használnak. Ugyancsak gyakran használt a duda, ami birkabőr tömlőből fúvatott
hangszer és többszólamú hangzásával gyakran teljes zenekart helyettesít. Az íreknél és a skó-
toknál is ismert és széles körben használt ugyanez a hangszer, ám de ismeretlen az ú.n. rokon
népeknél.

A magyar műveltség vizsgálatát nem fejezhetjük be anélkül, hogy említést ne tennénk
a vendég- és a szabadságszeretetről. A falusi körben a vándor szinte mindig szívesen látott
vendég. Az étkezési szokásokban a vendég megjelenésére mindig számítanak. A vándorok
megvendégelése utalhat arra módra is, ahogy a magyar műveltség fenntartotta önmagát és biz-
tosította a nyelv egységességét, a műveltség elemeinek széleskörű megismerését, fejlődését és
összehangolódását. Népmeséink gyakran élnek azzal a fordulattal, hogy a mese hőse elindul
idegen helyekre, olyan helyekre is, ahol pl. ‘három nap az esztendő’ és viszi-, hozza a híreket,
az ismereteket. A vendéglátás ezekben a történetekben is kiemelkedő jelentőségű.

A népmeséinkben nyilvánvaló, hogy a műveltség embere szabad, és a szabadsága min-
deneknél fontosabb volt. Ugyan elment szolgálni, de a szolgálat nem volt örökös, csak ‘három
nap’, vagy hét, vagy esztendő volt, a mese hőse a szabadságát sohasem adta fel. Később majd
látni fogjuk, hogy a honfoglalás utáni magyar társadalom – a szomszédságával ellentétbeli -
egyik legfőbb jellemzője is az volt, hogy a földművelő ember (jobbágy) nem volt tulajdon,
azaz szabad volt. Ez a szabadsága a törökök kiveretését követően veszett el, főleg Mária Te-
rézia és fia II. Lajos uralkodása idején, amikor felszámolták a korszerűtlennek tekintett falu-
közösségeket, és a korábban szabad embert birtokká süllyesztették. A magyarság ettől kezdve
vált lázadóvá, az osztrák monarchia szemében rebellisé, esetleg szökevénnyé, aki a tulajdono-
sát nem volt hajlandó a saját hazájában életfogytiglan szolgálni. Ez az időszak az, amikor a
betyárvilág is létrejött, amikor a kötelező katonaság és a földesúr kötelező szolgálata elől el-
menekült fiatalok elbujdostak. Azt mondhatjuk, hogy a magyarság egy része inkább az
életétől vált volna meg, de a szabadságát nem adta fel. 1848-ig, azaz kevesebb, mint egy év-
századig uralkodott hűbéri rend, amikor a magyar társadalom békés forradalma eltörölte ezt a
megalázó szerepkört.

A fenti kérdéskörrel az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyve 2.3-2.5. sz. fejezeteiben
ismerkedhetnek meg bővebben. A következő részben a magyar nyelv és a rokon nyelvek kap-
csolata kerül terítékre, azaz megkezdjük a hivatalos elméletek alapjainak a taglalását.
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9. A magyar nyelv és a rokon nyelvek kapcsolata

Elérkeztünk nyelvünk vizsgálatához. A hivatalos származtatási elgondolások innen in-
dultak el. Elsőrendű feladatunk tehát az, hogy a magyar nyelvet alaposan megvizsgáljuk,
megismerjük, majd a jellemzőit összevessük a rokonnak vélt nyelvekével. Vizsgálatainkat ki
kell terjesztenünk a nyelv elemeire, a hangokra, a szavakra, a szóalkotásra, a mondattanra és
mindezeket össze kell hasonlítanunk több más nyelv megfelelő elemeivel.

Sajnovics a XVIII. században a magyar és a lapp nyelv mintegy 130 szavát hasonló-
nak találta és ennek alapján kijelentette, hogy a magyar és a lapp tulajdonképpen azonos
nyelv, jóllehet nem értik meg egymást. Ennek alapján többen őt tekintik az ú.n. összehason-
lító nyelvészet megalapozójának. Pedig a modern nyelvtudomány gyakorlatilag Sajnovics
valamennyi tételét megcáfolta már. Mindenesetre a nyelvek rokonítása a szavaik összeha-
sonlításával indult el és zömmel ez maradt még a mai napig is. Bátrabbak akár 30-40 hasonló
hangzású szóra is hajlandóak fölépíteni két nyelv rokonságát. De a baszk és a grúz nyelv ro-
konságát is mindössze 80 szó hasonló hangzása alapján mondták ki.

Általában a teljes hangtani azonosságot elveti a nyelvtudomány, mert föltételezik,
hogy a beszélt hangok térben és időben bizonyos szabályszerűségek szerint változnak. Az ú.n.
Grimm törvények fejeznek ki ilyen szabályszerűséget. Grimm szerint bizonyos mássalhang-
zók zöngéssége nyelvről-nyelvre és a nyelvfejlődés különböző szakasziban törvényszerűen
megváltozik. Pl. a d-ből t, abból th, majd dh lesz és ez ciklikusan folytatódhat. Hasonlóan a
gh-g-k-kh ill. bh-b-p-f körkörös változásokat tételeznek fel és várnak el. Götz László a Keleten
kél a nap című könyvében részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel és megállapítja, hogy ez
alól a ‘törvény’ alól több a kivétel, semmint ami a hatálya alá esik. Ezért a jelenséget sokkal
inkább hasonló jelentésű fogalmak kissé eltérő hanggal való kifejezésével magyarázza, sem-
mint egy ilyen jellegű törvénnyel. Kiss Dénes szavaival élve: szóbokrokról van szó.

Az összehasonlító nyelvészet tehát nyelvek, nyelvcsoportok tagjai közötti olyan sza-
vakat keres és vizsgál, amik valamiféle törvényszerű hangzóváltozások figyelembevételével
egymásra vonatkoztathatóak és azonos fogalmat, vagy fogalomkörhöz tartozókat jelölnek
meg.

A nyelvek rokonítása azonban nem épülhet kizárólag szavak vizsgálatára. Rendkívül
lényeges a nyelvek szerkezete, azaz a nyelvtana. Szerkezetét tekintve a nyelvek három nagy
csoportba sorolhatóak: az izoláló, a hajlító és a ragozó nyelvek csoportjába. Az izoláló nyel-
veknél a szavaknak önálló értelme van és ez az értelem a mondatba helyezés során sem vál-
tozik meg, hanem a fogalmakat jelentő szavakat értelemmódosító szavakkal kötik össze mon-
dattá. Ilyen nyelv, pl. a kínai és rokon nyelvei.

Hajlító nyelveknél a szótövek hangzói a mondatbeli szerepkörnek megfelelően meg-
változnak. Ilyen nyelvek az indoeurópai, a sémita nyelvek. Az akkád nyelv a legjellemzőbb
hajlító nyelv, ahol a fogalmat három mássalhangzó képviseli, majd a magánhangzóktól füg-
gően lesz a fogalomból igét, főnévet, jelzőt kifejező szó, vagy jelent jelen, jövő, vagy múlt
időt, válik igenévvé, stb.

A ragozó nyelvek a szavak mondatbeli értelmét a szavakhoz illesztett szótagokkal –
ragokkal – határozzák meg. Azt is mondhatjuk, hogy a ragozó nyelveknél a jelentésmódosító
szócska összetapadt a szóval, azaz raggá vált, így esetleg az izoláló nyelvekből vezethetők le.
Sokan a hajlító nyelveket a ragozó nyelv továbbfejlődésének tekintik, mert a hajlító nyelvek
zömében is kiterjedt ragozás létezik. Ezzel a három nyelvtípust fejlettségi rendbe sorolják.
Ahogy ezt korábban bemutattam, ez az alárendelő szemléleti mód megnyilvánulása a és való-
jában nem igazolható elképzelés. Az angol nyelvnél, pl. éppen ellentétes folyamat figyelhető
meg: a nyelv hajlító jellege (erős igeragozás) fokozatosan elvész, az újonnan bekerülő igék
már gyenge ragozásúak, a ragok is fokozatosan lekopnak és az angol egyre jobban izoláló
nyelvvé alakul. Meg kell azt is jegyeznem, hogy ma már nem csak egy angol nyelv létezik és
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azt, hogy az angol nyelv a háttérműveltség ismerete nélkül gyakran már elveszti értelmét,
egyértelműségét, érthetetlen lesz.

A magyar nyelv a ragozó nyelvek családjába tartozik és ebben közös valamennyi ú.n.
rokonával. Ragozó nyelvek többek között még a türk nyelvek, a baszk, a koreai, a japán, és
ragozó volt a történelem előtti nyelvek nagy része, pl. a hatti, a kassita és a sumér is. Az indo-
európainak nyilvánított nyelvek közül az orosz, a kelta nyelvek és az örmény erősen ragozó
jellegűek, az oroszban és az örményben a hajlító jellegű, ú.n. erős igeragozás csak nyomokban
van meg. Ugyanilyen mértékű nyom azonban a magyarban is megtalálható, mert a létigénk-
nél, a van a jelen idejű, volt a múlt idejű és lesz a jövő idejű forma, azaz tőhangváltozás van itt
is. A szláv nyelveknél általában ugyancsak néhány igénél tapasztalható tőhangváltás, az
igeidő képzésekor a ragozás a jellemzőjük.

A ragokat használó (a nem izoláló) nyelvek két nagy csoportra bonthatók: ergatív és
akkuzatív nyelvekre. A két jelző azt jelenti, hogy a tárgy kifejezésekor maga a tárgy kap-e ra-
got (akkuzatív nyelv), vagy az alany végződése változik-e meg (ergatív nyelvek). A baszk, a
sumér, több amerikai indián nyelv az ergatív nyelvek közé tartozik, a finnugor, a türk, az in-
doeurópai és a sémi nyelvek mind akkuzatív nyelvek – még akkor is, ha pl. a tárgy nem kap
ragot, mint pl. több ú.n. rokon nyelvünkben.

Megkülönbözteti a nyelveket az is, hogy hogyan kezelik az egyes- és a többes számot.
A magyarban csak egyes- és egyszerű többes szám van. Az indoeurópai nyelvekben is ma már
ez tapasztalható, ám korábbi változataikban az ú.n. kettőstöbbes szám ismert volt. Ilyenkor a
két személyhez kapcsolódó igeragok eltértek mind az egyes szám, mind az egyszerű többes
szám ragjaitól. Az obi ugor nyelvekben létezik a kettőstöbbes szám használata. A balti finn
nyelvekben ellenben nem használatos.

A magyar nyelv igeragozásának van még egy különleges formája: a tárgyas igerago-
zás. Ha közvetlen tárgyat fejezünk ki, akkor használjuk. Ez megvan az obi ugorok, az egyik
szamojéd és a mordvin nyelvben, a balti finneknél és a hajlító nyelvekben ellenben nincs.
Meg kell még említenem az ú.n. kettős igeragozást. Ez azt jelenti, hogy a ragban kifejezzük
azt is, hogy a tárgy első, második, vagy harmadik személyű-e? A baszk és a sumér nyelvben
ez teljes ragozó rendszert alkotott, a magyarban csak egyetlen változat maradt meg, amikor az
alany egyes számú első személyű és a tárgy egyes számú második személyű, valamint a tár-
gyas ragozásban, ahol a tárgy harmadik személyű. Példa erre a szeretlek igében a ragban
szereplő l hang. Az obi ugor nyelvek tárgyas ragozásánál teljesnek tűnik a kettősség, ám de a
ragok függnek attól, hogy egyes, kettős, vagy többes számú-e a tárgy. Ez nem igazi kettős ra-
gozási forma.

Fontos jellemző az is, hogy egy-egy nyelvben a főneveknél, a jelzőiknél hány ú.n. ra-
gozott esetet ismerünk. Az indoeurópai nyelvekben eredetileg nyolc eset létezett (alany, tárgy,
birtokos, részes, eszköz, elöljárós, megszólító és közvetlen), mára azonban már a nyelvtől
függően ez 4-7-re csökkent. A türk nyelvekben hat eset van, az osztjákban három, a vogulban
öt. A balti finnugor nyelvek 5 (lapp) – 17 (észt) esetet használnak, a magyar több mint 27-et.
Esetként kezeljük azt, amikor a rag már hozzánőtt a szóhoz, ámde a magyarban vannak
kétszótagú ú.n. névutók, amik úgyszintén rag szerepkört látnak el, de nem írjuk egybe a szó-
val, nem váltak raggá (ezért a magánhangzó harmónia sem érvényes rájuk).  A sumérban 11
ragozott eset különíthető el. A türk nyelvekben a ragok mögött vannak azok a szavacskák,
amik a ragozott esetekkel együtt fejezik ki mindazt, amit a magyar ragokkal. Ezek a szavacs-
kák a hajlító nyelveknél általában megelőzik a ragozott szót, és ezért elöljárónak nevezzük.
Tárgyragja a finnugor nyelvek felének nincs.

A finnugor és a türk nyelvek nem ragozzák a jelzőt, az indoeurópaiak zöme igen és a
jelző ragja igazodik a főnévéhez.

Megkülönböztető az is, hogy egy nyelv hogyan fejezi ki a birtokviszonyt. A magyar-
ban előbb említjük a birtokost, majd azt követi a birtokraggal ellátott birtok: pl. Gábor háza.
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Hasonlóképen fejezi ki a viszonyt a japán, ámde a birtok nem kap ragot, hanem a no szócská-
val köti össze a kettőt: Gabor-no-ié. Ez a kifejezésmód megtalálható a szász nyelvekben, mint
szász birtokviszony: Gabor’s house, de előfordul a magyarban is a kettő együttese: Gábornak
a háza. A finn ugyanígy fejezi ezt ki, de a birtokos ragja –n, a birtok nem kap ragot. Az ismert
nyelvek döntő többsége azonban fordítva fejezi ki a birtokviszonyt: előre veszi a birtokot, és
elöljáró szavacskával köti a birtokoshoz. Az elöljáró szó általában a birtokosra vonatkozik,
ezért a birtokost ragozzák: das Haus von Gábor – mondja a német, vagy дом Габора írná az
orosz. A sumér birtokviszonya a magyaréhoz képest fordított.

A magyarban használunk határozott és határozatlan névelőt. A finn-ugor nyelvek álta-
lában egyik névelőt sem használják, néha a személyes névmás használatos, mint határozott
névelő (osztják, cseremisz, zürjén, szamojéd nyelvek). Nem használnak névelőt a türk nyel-
vek, de az indoeurópai nyelvek nagy része se (szlávok, latin, szanszkrit), csupán a nyugat-
európaiak (szászok, néhány latin utódnyelv, mint pl. a francia, a spanyol, a portugál, valamint
a kelta nyelvek). A magyar határozott névelő alakja az a, ami a baszk és a sumér nyelvben,
mint alanyesetet kifejező hang a főnév végére kerül. A határozott névelőt magánhangzóval
kezdődő szó előtt –z hanggal választjuk el magától a szótól. A kelta nyelveknél ugyancsak an
a határozott névelő és magánhangzóval kezdődő hímnemű szavak előtt t– kötőhangot kap a
főnév.

A ragok általában a szavak végére kerülnek és mögéjük más szótag már nem kerülhet.
Azokat a ragokat, amik a szótő és a rag közé kerülnek, jeleknek nevezzük. Ilyen, pl. a múlt
idő jele, a –t-, vagy a többes szám jele, a –k-, mert hogy mögéjük még ragot is illeszthetünk,
és gyakran illesztünk is. Az ú.n. rokon nyelvek között a lappban és a cseremiszben előfordul a
-k, többes számú igeragozás ragjában, de sem ezekben a nyelvekben, sem a többi rokon
nyelvben a többes számot nem ez a hang, hanem sokkal inkább az –i, ill. a –t fejezi ki. A
baszk és az örmény nyelvekben a –k jel egyértelműen a többes szám jele. Megjegyzem, hogy
az örmény igeragozásában a magyarral azonos személyragokat használ, mind az egyes, mind
a többes számban.

Van mégis egy különleges jelenség, amikor határozó ragokat birtokos személyragok-
kal látunk el. Például: velem, tőled, stb. Ez a jelenség nem ismeretes egyik ú.n. rokon nyelv-
ben sem, de a sumérban, a türk, és az indoeurópai nyelvekben sem, a kelta nyelvek kivételé-
vel. Ez utóbbiakban, az egyes számban a magyaréval azonos személyragokkal (-m, -d, -) for-
dulnak elő.

Az egyes műveltségek szemléleti módjáról árulkodik az is, hogy a személyek nemét
hogyan is kezelik. A magyarban a személy nemtelen, külön szóval fejezzük ki azt, ha hím,
vagy nőnemű lényről van szó, ám a ragozásban erre vonatkozóan semmiféle megkülönböz-
tetést nem teszünk. Az ú.n. rokon nyelveknél – a szamojédek kivételével, ahol létezik női
nemű rag -, valamint a türknél, a baszknál, a japánnál és a koreainál ez ugyanígy van. Az in-
doeurópai és a sémita nyelvek határozottan megkülönböztetik a hím és a női nemet, gyakran a
semleges nemet is. Ez alól az örmény nyelv a kivétel, ahol a magyarhoz hasonlóan nem léte-
zik ilyen megkülönböztetés. A kelta nyelveknél is csak az egyes szám második személyénél
különbözik a női, egyébként nincs megkülönböztetés. A sumér élőt és élettelent különbözte-
tett meg a nyelvtanában.

A következő részben elővesszük a rokonságot általában elsőrendűen igazolni vélt szó-
elemzéseket. Megvizsgáljuk, hogy azok közelebb visznek-e a kérdéskör megoldásához, vagy
éppenséggel nem. Az érdeklődők a fenti kérdéskörrel a szerző Gyökerek c. könyve 4. fejeze-
tében, a 88.-110 oldalon ismerkedhetnek meg bővebben.

10. A magyar nyelv hangjai, szókészlete.
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Folytassuk a vizsgálatunkat a hangokkal. Kiss Dénes úgy véli, hogy már a hangokhoz
is jelentéstartalom tartozik és ezt Bábel előtt című könyvében több részben kellő nyomatékkal
be is mutatja. A magyar nyelvérzék azt jelzi, hogy ha valamit magas fekvésű magánhangzóval
fejezünk ki, az közeli jelentésű, míg ha mély fekvésűvel, akkor távoli. Erre a (h)...l szóbokor
bemutatásával adhatok példát: él, éled, élet, ellik, lel, leledzik, lehel, lehelet, lélek, lélegzik, öl,
ölel, ül, hűl, hűlt - ál, álom, áll, hál, háló, alél, hal, halad, holt, halál, hall, hull, hulla, , (hol,
alá, el, elé), stb., itt az élet (innenvilág, közeli) és a halál (túlvilág, távoli) kifejezéseit kapjuk
meg. Ez a fajta jelentéscsoportosulás még a dravida nyelvekben található meg. Kiss Dénes hi-
vatkozik arra is, hogy a magyar a tiszta hangok nyelve. Hangjainkat az ajak- és a nyelvmoz-
gás teljes tartományában képezzük. Elég ránézni a képernyőre, amikor idegen ajkúak beszél-
nek és az ajaktartásról, az ajkak beszéd közbeni formálásáról, a nyelvnek a beszéd közbeni
helyéről több nyelv is fölismerhető, pl. az orosz, az angol, de a magyar is.

A magyarnak ma a következő magánhangzói vannak: a, á, e, é, i, o, ö, u és ü. Mind-
ezeknek van hosszú változata is. Az á nem egyszerűen hosszú a, mert nyitottabb a képzése,
ugyanígy az é sem egyszerűen hosszú e. Az i hangunkból korábban legalább kettő volt, mert a
magánhangzó illeszkedésnél a magas és a mély változata fölismerhető. Az e hangból is lega-
lább kettő volt, amit a tájnyelv még ma is őriz (hivatkozom, pl. a szögedi és vasi ill. fejér me-
gyei tájszólásra). Sir John Bowring XIX. századi angol filológus a Poetry of the Magyars
című könyve nyelvi bevezetőjében felhozza az értelem szót annak bemutatására, hogy az an-
golban olvasott három e betű három különböző hangként ejtendő a magyarban.

Zsirai (illetve könyvének 1994-es újra kiadásban Zaicz) az állítólagos alapnyelvre 11
magánhangzót tételez fel, de ezek közül csak hetet tekint meghatározónak: a, o, u; ä, e, i és ü.
Ezeken felül megenged még 3-4 hosszú magánhangzót. Ugyanakkor egy ragozási rendelle-
nesség – az, hogy időnként megváltozik a magánhangzóra végződő szó töve, mint pl. a tetű –
tetvet, kő – követ szavaknál, miközben tű – tűt, tető – tetőt (és hasonlóan a mélyhangú megfe-
lelők) töve nem –, arra utal, hogy ennél azért több magánhangzója lehetett a magyar nyelvnek.
Megítélésem szerint ugyanis ez azt jelenti, hogy ezek a magánhangzók ajakzárással kombinált
magánhangzók, azaz pl. az angol w-vel kifejezettekhez voltak hasonlatosak. A falu, a kapu-t
tárgyesetben így mondjuk: a falvat, a kaput.

A magyarra jellemző az is, hogy az egyszerű szavakban magas- ill. mély hangzású
(veláris ill. palatális) magánhangzók nem keveredhetnek, amit a magánhangzó illeszkedés ill.
harmónia fogalommal jelölünk. Ez csak részben van meg a többi finnugor nyelvben. Zaicz
ebből arra következtet, hogy az ú.n. alapnyelvben nem volt teljes a magánhangzó harmónia. A
kérdés ezek után az, hogy a magyarban miért teljes, ha az ősnyelvben nem lehetett és a többi
finnugor nyelvben ma sem az? Miért lett a magyarban teljes? Merthogy teljes, és ebben a vo-
natkozásban a magyar az egyetlen ismert nyelv.

Magánhangzó harmónia az indoeurópainak nyilvánított nyelvek közül korlátozott
formában megtalálható az írben és a gallban is, a többi indoeurópai ill. sémi nyelvben nem
ismert. Az írben és a gallban csak az a szabály, hogy egy mássalhangzó előtt és után azonos
típusú magánhangzó állhat csak, míg a magyarban és a sumérban ez a szabály a teljes szóra
érvényes. Természetesen az összetett szavakra nem vonatkozik a szabály, bár a részeire igen.

Mássalhangzóink a következők: b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, ly, k, l, m, n, ny, p, r,
s, sz, t, ty, v, z, zs. Ezeknek többnyire van hosszú változata is (pl. bb, ccs, ggy, stb.) A ke-
mény kh már hiányzik a magyarból, bár némelyik szókezdő h hangunk annak tűnik (k felel
meg a rokon nyelvekben). Hiányoznak a magyarból a pöszített, ill. hehezett foghangok, mint a
th, vagy a dh. Nézzük meg a “rokonainkat”. A hangkészletükből hiányzik a magyar hangjai
közül:

 finn, észt:     b, c, dz, dzs, cs, f, s, (g), zs, ny, ty, gy, á, é
 vogul, osztják:b, f, g, c, dz, dzs, cs, gy, ty, z, zs, v, á, é, ü (ö)
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A magyar és a legközelebbi rokonai hangkészletében szinte alig van átfedés.
Tréfás kedvűen még azt is megállapíthatjuk, hogy a vogul és az osztják a magyarhoz képest
selypítve, ill. pöszén beszél. Ugyanakkor a magyarból hiányzik a rokonokéban használt ng,
kh, ae is – bár ez utóbbi még egyes magyar nyelvjárásokban megvan. Az orrhangú g (ng) több
szavunk végén előfordul, zöngétlen változata az -nk igeragozásunk ragvégződése, csak a hiva-
talos helyesírás szerint nem egy hangnak, hanem kettőnek kezeljük.

A Nyelvek Cambridge Lexikona úgy véli, hogy a hangok nem a nyelvekre, hanem a
földrajzi területekre jellemzőek. A magyar nyelv több hang találkozási pontján, ú.n. rokonai-
tól térbelileg távol helyezkedik el és ez hangkészletén erősen látszik is.

A magyar első szótagot hangsúlyozó nyelv. Ebben nagyrészt megegyezik az ú.n. roko-
naival. Első szótaghangsúlyos Európában a baszk, és azok a kelta nyelvek is. Egyiknél sem
megengedett az, hogy az első szótagban mássalhangzó torlódás legyen. A magyarban – ahogy
a baszkban is – nagyon nagy a magánhangzóval kezdődő szavak részaránya a mássalhangzó-
val kezdődőkhöz képest. Az indoeurópai nyelveknél ez sokkal kisebb, sőt, általában ha ma-
gánhangzóval kezdődik a szó, akkor elé tesznek egy nem hangzó mássalhangzót. Ezekben a
nyelvekben a hangsúly csak kivételesen kerül az első szótagra és ezért gyakran annak magán-
hangzója ki is esik, a mássalhangzók szinte kimondhatatlanul feltorlódhatnak. Példa rá szá-
mos szláv szó, kifejezés. A sémi nyelvekben minden szónak formailag is mássalhangzóval
kell kezdődnie. A héber írásban a nem hangzó mássalhangzó jelölésére (lélegzetnyi szünet)
két jel is létezik. A magyarban a főhangsúly mellett minden páratlan szótag mellékhangsúlyt
is hordoz és ebben is nagyon nagy mértékben különbözik valamennyi környezetbeli és rokon
nyelvtől. Ellenben ez megfelel a magyar táncok ritmusának, de ott páros taktuson van a hang-
súly.

A magyarban a magán- és a mássalhangzók aránya nagyjából egyforma. Ragjainkat
elsősorban a mássalhangzója jellemzi, ámde, hogy a mássalhangzók torlódását kiküszöböljük,
kötőhangot – magánhangzót - illesztünk közbe. Ez a kötőhang kielégíti a magánhangzó har-
mónia követelményeit: magas hangzású szóhoz magas, mélyhangzásúhoz mély magánhangzó
tartozik, mint kötőhang. Ez alól nagyon kevés a kivétel (pl. az –ért) és ezek kizárólag magas
fekvésű magánhangzójú ragok.

Vegyük elő most a szókészletünket.
Az emberi beszéd legalább 40-60 évezredes múltra tekint vissza. Valamennyi beszélő

műveltségnél föltételezhetünk egy olyan fogalomkészletet, amit mindegyikük ismert, és vala-
hogy meg is nevezett. Ezt tekinthetjük alapszókészletnek. Ezek nagy része azonban nem jelle-
mezheti a műveltséget, magát, merthogy hang-, vagy mozgást utánzó, ezért nyelvek kapcso-
latának vizsgálatából ki kell zárnunk. Ilyen szó, pl. a zörög, a pattog, vagy a kong illetve a víz
(a lefetyelő ívás hangja v-w-u). Ha az alapfogalom készletből kiválasztunk mondjuk százat, és
megnézzük, hogy a rokonnak tartott nyelvek közül melyik hogyan is nevezi meg, akkor mégis
nyerhetünk valami számszerű adatot arról, hogy milyen a két nyelv egymásra vonatkoztatott
távolsága.

Ha feltételezzük azt a családfát, amit a magyar nyelv származási elmélete is föltételez,
akkor a közös hangalakú szavak mennyiségével jellemezhetjük azt az időszakot, amikor a csa-
ládfa két vizsgált eleme, nyelve, még azonos ágat alkotott. Ennek az alapja az a föltételezés
(és részben tapasztalat), hogy minden nyelvből nagyjából azonos törvényszerűséget követve
kopnak ki a szavak. Swadesh és Lee az indián nyelvek vizsgálatánál megállapította, hogy ezer
évenként nagyjából 14 szó kopik ki a száz szót tartalmazó készletből. A kikopás sebességét
ezért egy egyszerű függvénnyel lehet megközelíteni: N(t) = N(0)*0.86t. Ez ú.n. exponenciális
függvény és azt jelenti, hogy az eredeti szókészlet eleme évezredenként (t) 14%-al csökkenve
változik. Pl. az eredeti 100-ból az első évezred végére 86, a másodikra 74, a harmadikra 64
marad és így tovább.
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Magyarul a megadott és vizsgált száz fogalom a következő szavakkal fejezhető ki
(dőlt betűkkel azokat a szavakat emeltem ki, amelyek megtalálhatók Collinder finnugor szótá-
rában, azaz finnugor eredetűnek elfogadottak):

én, te, mi, ez, az, ki, mi, nem, mind, sok, egy, kettő, nagy, hosszú, kicsi, nő, fér(fi),
ember, hal, madár, kutya, tetű, fa, mag, levél, gyökér, kéreg, bőr, hús, vér, csont, zsír,
tojás, szarv, farok, toll, szőr, fej, fül, szem, orr, száj, fog, nyelv, köröm, láb, térd, kéz,
has, nyak, mell, szív, máj, iv-(iszik), ev-(eszik), harap, lát, hall, tud, alv-(alszik),
(meg)hal, (meg)öl, úsz-(ik), száll, men-(gy), jön, fek-(szik), ül, áll, ad, mond, nap,
hold, csillag, víz, es(ő), kő, homok, föld, felhő, füst, tűz, hamu, ég, út, hegy, piros,
zöld, sárga, fehér, fekete, éj(jel), meleg, hideg, tele, új, jó, kerek, száraz, név.

Látható, hogy a magyar szavak zöme egyszerű, egytagú, vagy legfeljebb kéttagú szó.
Bowring is hivatkozik arra, hogy a magyar szavak nagy része egytagú, amit Kiss Dénes a Sor-
bon vizsgálataira hivatkozva így fejez ki: a szókészlet közel 2/3-a őselem (hangutánzó, gye-
rekbeszéd, mozgást utánzó) szó és ebben messze felülmúl minden más nyelvet. Ez a fenti táb-
lázatból is kiderül, merthogy a mai magyar nyelv 56 olyan szava még megtalálható az alap-
szavak között, ami finnugor ill. az azt megelőző (uráli) időszakból származtatott. Ami pedig
nem vezethető vissza finnugor eredetre, az is egyszerű, rövid szó. Ha elfogadjuk azt, hogy a
finnugor eredetre visszavezethető szavak legalább 7 évezrede a magyar szókészlethez tartoz-
nak, akkor ebből kiszámíthatjuk a magyar nyelvből is a kikopás sebességét. 100 szóból itt
csak 9 kopott ki! Vajjon miért lassabb a magyar nyelvből a szavak kikopása, mint az indoeu-
rópai, vagy indián nyelvekből?

Az igazi meglepetés azonban akkor ér minket, ha összehasonlítjuk a magyart, mond-
juk a finn nyelv szókészletével. A finn nyelvnek ugyancsak 53 finnugor eredetűnek vélt szava
található meg az alapszókészletben, ámde ebből csak 15 vezethető vissza a magyarral rokon
hangzásra! Ha a gyorsabb kikopással számolunk, a finn és a magyar akkor is már 12-14 évez-
rede nem élhetett együtt, de ha a finn és a magyar saját kikopási sebességével számolunk, ak-
kor ez a távolság akár 20 évezred is lehet. Döbbenetes ellentmondás a hivatalos elmélettel
szemben! A közös finnugor őshaza helyét, pl. azért helyezik az Urál környékére, mert a közös
szókészletben a tundra és a lombos erdő határövezetének a fáit azonos tőről levezethetően ne-
vezzük meg, és ma ez a terület ott van. Ámde 15-20 évezreddel ezelőtt ez a terület a Kárpát-
medencében, az Urál környéke meg jég alatt volt! Mindjárt más a helyzet!

Nem sokkal kedvezőbb az eredmény, ha az ugor nyelveket hasonlítjuk össze a ma-
gyarral. A vogullal 26, az osztjákkal 36 szó vezethető vissza közös tőre, ami azt jelenti, hogy
még a gyorsabb kikopási sebesség mellett is legalább 7-9 évezrede nem élhetünk együtt.
Megdöbbentő az is, hogy éppen a magyarnak és a finnek van több finnugorra visszavezetett
alapszava, nem pedig az ugor nyelveknek. Ha magyar és a sumér nyelv közötti távolságot ele-
mezzük, akkor annak a 25 közös alapszónak az alapján, amit Bobula Ida zömmel akkád szó-
ból levezetett, a távolság több mint 9 évezred. Ez azt jelenti, hogy amikor a sumér műveltség
megjelent (6 évezrede), akkor már a magyarral nem élhetett együtt, azaz ez a módszer egy-
szerűen kizárja a magyar nyelvnek a sumérből való származását. Ha az indoeurópai nyelvekre
alkalmazzuk a módszert, akkor azt kapjuk, hogy azok elágazása viszont nem lehet régebbi,
mint 4-6 évezred. Ez pl. Renfrewnak nagyon nem tetszik, mert korábbi elágazást remélt.

Elkészítettem egy másik összehasonlító elemzést is, amiben az előzővel ellentétben,
kizárólag a műveltséghez kapcsolódó fogalmakat vettem föl. A műveltség rétegeként az újkő-
korszak és a fémkor kezdetének a műveltségét választottam. Ebbe a szókészletbe nagyapám
parasztgazdaságának, a halászatnak, a vadászatnak az eszközei, fogalmai kerültek be. A csalá-
di, társadalmi fogalmakat azonban mellőztem. Ez a szókészlet nem alkalmas származási elmé-
letek elemzésére, ámde a műveltségi kapcsolatokra utalhat.

Itt már az ú.n. rokon népekkel szinte alig van valami közösség. A száz szóból csupán
20 volt fin-ugorra visszavezethető és jó, ha 4-6 (vogul, osztják) nevezhető az ugor nyelvekkel
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közös eredetűnek. A hasonlóság a sumérhoz se sokkal nagyobb (Bobula szókészlete), 20 szót
találtam hasonlónak, de ezek nagy részét a szomszéd nyelvek is tartalmazzák. Halloran korek-
tebbnek tekinthető szókészlete alapján a közösség sokkal kisebb. A szomszédoknak tulajdo-
nított mezőgazdasági kifejezések zöme ugyanis megtalálható a sumérban is. De nem csak
ezek, hanem olyan szavak is, mint pl. a pap.

Az utóbbi szókészletből itt csupán a fémek nevét idézem. A magyar réz, vas, ezüst és
arany szavak eredete vegyes. A vas a finnugor nyelvekben vagy rezet (vaski - finn), vagy csak
általában ércet jelent. Az aranyról föltételezik, hogy szanszkrit mélyebb (ősibb) rétegéből van
(hieranya), ill. az avesztáni nyelvből, ahol zaranja néven ismert. Ámde sem a réz, sem az
ezüst nem vezethető vissza egyetlen ismert nyelv szavára sem. A kérdés, hogy miért? Az
osztjákoknál a réz saoerny. A déli szlávok – a türkökhöz hasonlóan – bakarnak, az északiak
medjnek nevezik a rezet, az ezüstöt srebronak, ami az indoeurópai silverből keletkezhetett. A
törökök gümüsnek mondják. Az indoeurópai nyelvek általában Ciprus nevéből képezik a re-
zet, a sumérok urudunak, a baszkok meg urrenek nevezik. Honnan a réz szavunk? Minden bi-
zonnyal saját szó és akkor ez is erősen üti azt, hogy a rézzel a magyar műveltség valamikor
három évezreddel ezelőtt iráni, vagy türk népek hatására ismerkedett meg. Ha így lenne, ak-
kor a szavunk erre legalább utalna.

A fentebb boncolgatott kérdésekkel bővebben, ill. a hozzájuk tartozó adatokkal és
azok forrásával az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyvének a 4. fejezetében, a 88.-110. ol-
dalon valamint a Függelékben lévő hangtani és szó-összehasonlító táblázatokból ismerked-
hetnek meg. A következő részben a magyar nyelv nyelvtanát és szóképzését taglaljuk.

11. A magyar nyelv nyelvtana, szóképzése.

A hang és a szó elemek csupán, a gondolatokat a mondatok fejezik ki. A mondatokba
illesztett szavak rendje a magyar nyelvben szabad. A szavak önmagukban meghatározzák a
jelentést, ezért a mondatbeli szórenddel hangulati elemeket, fontosságot fejezünk ki. Általá-
ban a magyar mondatban előre vesszük a fontosabb részeket, a kevésbé fontosak hátra kerül-
nek. Hasonlóan fejezi ki magát Európában a baszk nyelv is.

Az indoeurópai nyelveknél általában a szórend nem szabad és a hangsúlyozott rész (fő-
ige) bizony a mondat végére is kerülhet (német). Az angolnál olyannyira nem szabad a szó-
rend, hogy a szó jelentését is a mondatbeli helye határozza meg. Alany – állítmány – közvet-
len tárgy – közvetett tárgy – határozó szók az általános szórend. (Az időhatározó szó zavar-
hatja meg ezt a rendet azzal, hogy a mondat elejére is kerülhet.) Pl. az a szó, hogy Budapest a
mondatbeli helyétől függően lehet főnév (alany), lehet ige, tárgy, határozó és jelző is. Pl. It is
a Budapest festival – budapesti, jelző, Budapest organises - alany, They Budapest it – elbuda-
pestiesítik, igei állítmány, jóllehet, kissé erőltetett ebben a vonatkozásban stb.

Az indoeurópai nyelvek döntő többségében az igei állítmány használata kötelező. A
magyar nyelvben nem, nálunk létezik névszói állítmány is. Pl.: A fal fehér. Ezt a gondolatot
hasonló rövid formában csak az oroszban fejezhetjük ki: Стена белая. Ámde a szóvégi
я�felfogható úgy is, mint a létige (есть) rövidítése. A magyarban erre utaló nyom nincs. A
japán nyelvben is létezik névszói állítmány. A legrövidebb magyar mondatunk válasz pl. arra
a kérdésre: Ki tette? – Ő!. De ugyancsak teljes mondat az az egyetlen szó, hogy Szeretlek. Ez
a gondolat ennyire rövid és zárt formában egyetlen más nyelven sem fejezhető ki, legkevésbé
vogul, vagy osztják nyelven.

A főnevek ragozását az előző részben már röviden érintettük. Tekintsük át most rész-
letesebben magukat a ragokat.

A magyar tárgyragja a –t. Az ú.n. rokon népeknél a tárgy ragja gyakran hiányzik, de
ha van, akkor jellegzetes hangja az -m, vagy az -s, azaz nem azonos a magyarral. Helyragjaink
(csak a mély hangzásút idézve) a -ba, -ban, -ból, -ra, -on, -hoz, -tól,-ig. Egyiknek sem felel
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meg hangtanilag egyetlen ú.n. rokon nyelv ragja sem, jóllehet, ezek nagy részét nem raggal
fejezik ki. Egyetlen helyragunknak van vogul megfelelője, és pedig a ritkán használt –t-nek
(Pécsett). Részeseset ragunk a –nak. A rokon nyelvek közül ez csak a vogulban ismert, ott –
ne.    

A birtokos ragjaink: -m, -d, (-a), -nk, --tok, -ok megfelelnek az ige személyragjainak.
Az egyes szám első személy birtokragja szinte valamennyi ú.n. rokon nyelvnél -m, a zürjén-
ben ellenben -öj, a votjákban -e. A második személy ragja az ugor nyelvekben -n és nem -d, a
finnben -si, a többi balti nyelvben -t, ill. -d. A harmadik személy birtokragja a magyarban ma-
gánhangzó, valamennyi ú.n. rokon nyelvben valamilyen mássalhangzóval kombinált magán-
hangzó. Az ige egyes szám harmadik személyénél ellenben nincs ragunk, azt a szótővel fejez-
zük ki.

A többes számban a lapp és a cseremisz nyelvben megtalálható a -k is, de nem ez az
ú.n. rokon nyelvek többes számot jellemző hangja. Az első személy birtokragja ebben a két
nyelvben -mek ill. -mok , a második személy ragja -dek ill. -ngk, ellenben a harmadik személy
ragja -sek, ill. –st, azaz itt már hiányzik a –k. A többi nyelvben ezektől – és a miénktől is –
nagyon eltérőek a többes számú ragok.

Az egyes szám első és második személy birtokragja – ahogy említettem már – az euró-
pai nyelvekben szinte kivétel nélkül -m és -d, ill. -t.

Külön érdemes figyelmet szentelnünk a személyes névmásoknak. A magyarban én, te,
ő, mi ti, ők a személyes névmások. Hogy következetesek maradjunk, a mi  és a ti névmást
mink, tik formában is használjuk. Az ú.n. rokon nyelvekben az egyes szám első személyű
névmás sorra am, mä, minä, mina, mon, mēn, me, man.Látható, hogy a jellegzetes mással-
hangzó a rokonoknál az m, ámde a magyarban ez a hang nem szerepel. Zsirai ezt a kínos kér-
dést úgy próbálja feloldani, hogy azt mondja, hogy a magyar eredetileg egy en- nyomatékosí-
tó szótagot tett ki a ?m?? szavacska elé, de a szavacska lekopott. Ellenben, ha megnézzük,
hogy Európa nyelvei hogyan is használják az egyes szám első személyű birtokos névmást,
akkor az  -m mindenütt megtalálható. Az egyes szám első személyt képviselő szó egész Euró-
pában az -m hanghoz kötődik, a második személy pedig a -t ill. a zöngés megfelelőjéhez, a -d
hanghoz. Kivéve a magyart, ahol ugyan a személyragban és a birtokragban az európaihoz ha-
sonló -m hangunk van, ámde az egyes szám első személyű személyes névmásunkban a hang -
n és ezt é- magánhangzó előzi meg. Tárgyesetben is így mondjuk: engem.

Korábban említettük, hogy kétféle igeragozásunk van: a tárgyatlan és a tárgyas. A két
ragozásban az ige töve változatlan marad (a létige kivételével) és az igeidőt, a módot és a
cselekvő személyt ragokkal fejezzük ki. A magyar igeragozás egyszerű formájú, azaz kizá-
rólag ragozott főigékkel fejezzük ki magunkat. A rokonnak tartott népeknél az összetett igera-
gozás gyakori. Ilyenkor a főige főnévi igeneve mellé egy segédigét illesztenek, és a segédigét
ragozzák. Az indoeurópai nyelveknél a jelent és az egyszerű múltat kivéve gyakorlatilag se-
gédigékkel fejeznek ki mindent. A baszk az egyszerű kijelentő mód jelenidejét is segédigével
fejezi ki. Ott az igető mellé kerül a létige, és kizárólag azt ragozza. Kicsit durván azt is mond-
hatjuk, hogy a magyar nyelv igeragjai a segédigének a ragozott formái, amik az igével nálunk
már összenőttek, a baszkban még nem. De ez a kérdés túlegyszerűsítése, ugyanis a nyelvújí-
tást megelőzően a magyar is használt segédszavas kifejezéseket, pl. a régmúlt kifejezésére, és
még ma is használjuk a feltételes mód múlt ideje kifejezésére – láttam volna.

A magyarban három igeidő van: jelen, múlt és jövő. Nem teszünk különbséget a folya-
matos és a befejezettség között, ámde a befejezettség kifejezéséhez kis bevezető szócskákat,
az igekötőket használjuk. A régi magyar nyelvben több igeidő is volt. Mára már gyakorlatilag
kiveszett a félmúlt használata (nézem – nézém) és a régmúlté (néztem volt, néztem vala). Ez
utóbbinál sem a főnévi igenevet egészítettük ki egy segédige ragozott formájával, hanem fő-
ige múlt idejű ragozott alakjához biggyesztettünk egy módosító szócskát. Az egyszerű múltat
minden esetben –t- jellel fejezzük ki. Az ú.n. rokon népeknél a –t-, mint múlt idő jele nem
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fordul elő, múlt idő képzésük raggal és nem jellel történik. A ragjaikban az i, a k és az s a jel-
legzetes hangok. Ellenben a szász nyelvek gyenge igeragozásának a jellegzetes hangja a -t ill.
a zöngés párja a -d. Ebben a vonatkozásban is több közösséget találunk a magyar és Európa
nem-finnugor nyelvei között, mint a magyar és az ú.n. rokonai között. A jövő időt minden
esetben a főnévi igenévvel és a fog segédigével fejezzük ki. Jövő idejű értelme van számos
igekötős igének is, pl. csinál – megcsinál. A létige jövő idejű alakjára külön szót használunk:
lesz. Az ú.n. rokon nyelvek a magyarhoz hasonlóan képezik a jövő időt, de Európa szinte min-
den nyelve közös ebben a vonatkozásban.

A magyarban a cselekvő igemód az általános. Szenvedő mód még létezik, de igyek-
szünk kiirtani. Feltételes és felszólító módot használunk, és valamennyit ragokkal fejezzük ki.
A feltételes mód múlt idejét a múlt idejű igének a volna módosító szócskával való megrősíté-
sével fejezzük ki. Az európai nyelvekkel szemben mi itt sem a segédigét, hanem a főigét ra-
gozzuk és a kiegészítő szó marad változatlan.

Az igékkel kapcsolatban még meg kell említenem, hogy a latin, a szász, a szláv és a
sémita nyelvek zömében a birtokolni jelentésű ige rendkívül fontos, sőt módbeli segédigeként
is szerepel: habeo, avoir, haben, have, imati, echo ... stb. Ez az ige hiányzik a magyar nyelv-
ből. Pótlására a bonyolult képzésű birtokol igét használjuk, ill. a nekem van kifejezést. Az ige
nincs meg az ír és a szanszkrit nyelvben sem, nem használja az orosz sem és mindezek hoz-
zánk hasonlóan fejezik ki a fogalmat. A magyar műveltségben a birtoklás nem látszik fontos-
nak, ugyanakkor az indoeurópai gondolkozásban nagyon is az. Ez is megfelel a mellérendelő
és az alárendelő gondolkozási mód szellemének.

A föntebb már említett igekötők jelentést módosító szavacskák, szótagok, amik az
igék elő kerülnek, és az ige jelentéstartalmát módosítják. A magyar nyelv különleges jellegze-
tessége az igekötő széleskörű felhasználása. Alapvetően a következő szavacskákat használjuk,
mint igekötőt: át-, meg-, el-, ki-, be-, át-, szét-, le-, fel-, össze-. Mindegyik igekötő önmagában
határozószó. Mégis, igekötőként a jelentést gyakran nem a határozószó értelmében módosítja.
A cselekvés irányát határozza meg, pl. a bemegy, kimegy, elmegy, átmegy stb. igénél, de a
számol ige mellett ugyanezek az igekötők már más jellegű módosítást jelentenek: beszámol,
elszámol, kiszámol, megszámol, leszámol, összeszámol, felszámol, átszámol. Nem minden ige
mellé teszünk ki igekötőt és néha az alapjelentéstől nagy mértékben eltérő jelentést kölcsönöz
az igekötő. Pl. átver, felsül, leég. Ilyenkor azt mondjuk, hogy átvitt értelmet kölcsönöz az igé-
nek.

Az igekötők használatára nehéz szabályt körvonalazni, ámde a nyelvérzék segít az al-
kalmazásában. Idegen ajkúaknak ez különös nehézséget jelent a magyar nyelv megtanulá-
sakor. Különösen, mert az igekötő elválhat az igétől és mögé is kerülhet. Ekkor nem kötjük
össze és írjuk egybe az igével. Ilyen, pl. amikor felszólító módban használjuk: megteszed -
tedd meg, vagy amikor tagadunk: nem teszed meg.

A tárgyas igeragozás mellett az igekötők helytelen alkalmazása, amiről könnyű fölis-
mernünk, hogy a beszélő nem anyanyelvként tanulta meg a magyart. Az igekötők korlátozott
mértékben a szász nyelvekben is megjelennek.

Végezetül foglalkozzunk a szóképzéssel. A magyar nyelv szóképzése is figyelemre-
méltóan gazdag. Alapszavaink rövidek, nagy többségben egy-szótagúak, ú.n. őselemek. Eze-
ből képezünk az újabb fogalmaknak megfelelő szavakat. Az alapszó értelmét számtalan mó-
don megváltoztathatjuk. Névszóból képezhetünk igét, igéből névszót, igenevet, névszóból
jelzőt, határozót és ezt egymás mögötti képzőkkel szinte korlátlanul elvégezhetjük. Így egy-
egy fogalomtól elindulva, arra visszavezetve létrehozhatunk olyan fogalomhoz is neveket,
amik nem ismeretesek, mégis, aki tud magyarul, az megérti, hogy mi is a szó igazi jelentése.
Elrettentő példa erre az elkelkáposztásítottalanítottátok torzszülemény, ami valami olyasmi
fogalmat ír le, ami valójában nem is létezik, mégis megértjük. Hasonló képtelenséget még az
oroszban és a németben is elkövethetünk, bár ezeknél a nyelveknél hamarosan elveszítjük a
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fonalat és a szóképzés görcsöt kapva megáll. Az angolban minden új fogalomhoz rendelt szót
meg kell alkotni és külön megmagyarázni. A szóképzés ottani lehetősége meglehetősen kor-
látozott. A magyarhoz nagyon hasonló és gazdag ellenben a baszk nyelv szóképzése. Több
szóbokruk is emlékeztet a magyarra. A baszk, pl. a hold a holt fogalmakat még hasonló han-
gokkal is fejezi ki, mint a magyar, bár a magánhangzó náluk i. Érdekes, hogy a baszkban a
családdal kapcsolatos kifejezésekben a nőt jelentő em szótag megtalálható – lásd a magyarban
az emse. Egyébként néhány más nyelvben is a hold és a holt fogalom rokonhangzású szóval
fejezhető ki (pl. mondo – mort). Ez a gazdagság az ú.n. legközelebbi rokonainknál nem talál-
ható meg.

A mondattan, a ragok és a szóképzés sem vitt közelebb az ú.n. rokon nyelvekhez, né-
pekhez. Ugyanakkor számtalan közös elemet találhattunk ismét a környezetünkkel, de még
inkább a tőlünk távolabb lévő nyelvekkel. A következő részben a magyar írást ismertetem és a
magyar nyelvet idegen szemével is megláttatom.

Az érdeklődők a fenti kérdésekről a szerző Gyökerek c. könyve 4.33 fejezetében, a
103-109. oldalakon olvashatnak bővebben.

12. A magyarok írása és a magyar nyelv idegen ember szemével.

Foglalkoztunk a beszélt-, a zenei- és a táncolt nyelvvel, most már csak az írottat kell
áttekintenünk.

Korábban már említettem, hogy a magyaroknak a honfoglalás korában volt írásuk. Ez
az írás túlélte a későbbi ‘nagytakarítást’ és ma, mint székely (magyar) rovásírás ismert. Szé-
kely, mert a XIX. században elsősorban Erdélyben vésték, rótták. Elsősorban, és nem kizá-
rólag. Kézai szerint pedig a székelyek a helyben lakó u.n. blahoktól tanulták meg ezt az írást.
Elsősorban, de nem kizárólag falusi, egyszerű emberek, pl. pásztorok így jegyezték fel a ma-
guk elszámolásait. Magyar, mert a vele írt szövegek magyar nyelven szólalnak meg ami erő-
sen kérdésessé teszi a történészek azon állítását, hogy Kézai blahjai azonosak lennének az or-
szágba később betelepülő oláhokkal, azaz a mai románokkal. Az írás jelrendszere (betűkész-
lete) úgyszintén a vonal-kerámiák díszítő elemeivel, ill. a lineáris A írásjelekkel harmonizál.
Hogy az akkori magyarságnak már volt írása, azt ma már a történelemtudomány művelői ál-
talában elfogadják.

Vegyük most vizsgálat alá ezt az írásformát. A következőkben bemutatott és megvita-
tott jeleket Dr. Hosszú Gábor, Libish Győző és Barcza Tibor (1997-1998) munkája alapján tu-
dom nyomtatásban megjeleníteni. Ők készítették el a székely rovásírás betűinek és szabvá-
nyos összevonásainak (ligatúrák) a szövegszerkesztő programokban alkalmazható u.n. ará-
nyítható betűtípusait.

A székely rovásírás eredetét többen vizsgálták. A leggyakoribb az a vélemény (pl. a
húszas évek végén Baráthosi Balogh, jelenleg Győrffy és Harmatta), hogy a honfoglalás kori
türk rovásírásból származik. Forrai összehasonlítja a rovásírás jeleit a távolabbi kulturális kör-
nyezet rovás-jellegű írásaival és megállapítja, hogy a székely rovásírás nem származhat a türk
írásokból, mert jelkészlete csak mintegy 30%-ban harmonizál azzal, ugyanakkor a legtöbb
jelazonossága a föníciai írásokkal van meg. A magyar rovásírást az egyiptomi képjelek to-
vábbfejlődésének tekinti Simon Péter és megfontolandó módon kijelenti, hogy egy írás-
rendszer egy teljes egész, annak elemeit nem lehet részben innen, részben onnan átvenni. Így
a székely rovásírással kapcsolatban a következő az álláspontja:

1. A székely rovásírás nem tartozik a sémi írások családjába, mint ahogy az ótürk
írások sem.

2. A székely rovásírás bizonyíthatóan, az ótürk írások egyelőre csak kikövetkeztet-
hetően, közvetlenül alakultak ki a Mediterráneum keleti felében használt hierogrif
írásokból – éppúgy, mint a térség csaknem valamennyi szótagírása, és a sémi írá-
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sok ősének tartott sínai írás.
3. A székely, az ótürk, a sémi és más koraókori írások jelbéli, rendszerbéli rokon-

sága – közelebbi vagy kissé távolabbi rokonsága – gyaníthatóan az alapjukat al-
kotó hierogrif írások rokonságával és egyben sajátosságaival magyarázható.
A rovásírásnak megfelelő vonalas képjelek, mint egy lényegileg már kiforrott mással-

hangzós írás elemei, az egyiptomi érdekeltségű palesztinai (föníciai) területen a misztikus
XVIII. dinasztia béli III. Tuthmózis (Tothmes) idején jelentek meg. A 22 jelből álló írásjel-
készlet csupán mássalhangzókat tartalmaz, ami föltehetően a forrására is visszautal: az egyip-
tomi hieroglifírás akkoriban kizárólag mássalhangzókból állt. A mássalhangzós írás nem föl-
tétlenül előnyös egy olyan nyelv írásos megjelenítésére, ahol a magánhangzó fontos informá-
ciót hordozhat (pl. az ige ideje, módja, cselekvő személy száma, személye), ahogy ez a hely-
zet, pl. a sémi nyelvekben. Ugyanakkor alkalmas lehet egy ragozó nyelv rögzítésére, külö-
nösen olyanéra, ahol magánhangzó harmónia szigorúan előírt, mint amilyen pl. a magyar.

A ma elfogadott székely rovásírás betűkészlete a következő:
A A b c  C  d e E f g G  h i I j k  K  l  L  m  n  N  o O q Q p r s  S  t T u U w W v z Z

a á b c cs d e é f g gy h i í  j k  k  l ly m n ny  o ó ö ő p r s sz t ty u ú ü  ű v z zs
Ez a ma használatos, ú.n. ballról írt jelek sorozata. Az eredeti írást jobbról kezdődően

vésték és azokban az aszimmetrikus jelek fordítva szerepelnek (pl. a, e, K, stb.). Ez jobbkezes
embereknél a természetes metszési irány.

A mássalhangzókat kiejtéskor e- hang előzi meg. Az írás alapállapotban föltételezi,
hogy a magánhangzó magas fekvésű és ekkor nem használja az írás a magánhangzókat, azaz
mássalhangzós írássá alakul. Mély fekvésű hangoknál azonban ezt a szó eleső szótagjában
feltüntetik és általában azt követően nem szükséges a magánhangzót kiírni. Ez mindenképpen
rövidíti az írást és a magyarul tudó olvasó számára a szöveg egyértelmű marad. A rovás
mennyiségének csökkentésére gyakoriak a hangösszevonások – és ez jellegzetes a magyar
írásra, másoknál nem ismert. Ilyen összevont jel pl. az (a)tya jelentésű: ô , a vár jelentésű meg
Ô.

A hangírásoknál általában a jelek visszavezethetők valami hasonló hanggal kezdődő
szóval kifejezett fogalom jelére. A magyar rovásírás s jelét (s), pl. többen a sumér királyt je-
lentő szóra (szar) vezetik vissza, holott a sumérban a királyt a lugal szó jelenti, valamint a jel
formája sarok és ekkor meg is felel a fogalom magyar szava első hangjának. A h hangot, a
halat kifejező jel jelenti: h. Ez a jel ismert az egyiptomiaknál, meg a türk írásban is, és ez
utóbbiban b az olvasata, merthogy a halat baliknak mondják. Figyelemre méltó jel még a gy
jele (G). Ez is ismert több helyről, pl. a Tatárlakai tábláról is – amin egyébként mind az s,
mind az n, a d, a z, az u jele is megtalálható. Megtalálható az Öreg Európa írásjelei között is
(lásd a mellékelt 4. ábrát, Gimbutastól idézve), de megtalálható a ciprusi írásjelek között is. Itt
az olvasata pa. A XVIII. századbeli Enlaki templom mennyezetén olvasható rovásírással,
hogy Egy az Isten és ez a mondat a mennyezeti kép négy sarkában összevont jellel is megta-
lálható (lásd az 5. ábrát). A gy jel érthetővé teszi, hogy miért is tekinti a magyar a templom
szervezetét Egy-házának. Az nem egy darab házat jelent, hanem az Egy, a kimondhatatlan
valami háza és ez az, amit néprajzosaink eddig még nem ismertek fel, mint esetleges istenne-
vet.



40

A magyar írás jelei a Kárpát-medencén belül megtalálhatók voltak már évezredekkel a
sumér, az egyiptomi, a föníciai írások megjelenése előtt. Az Öreg Európa írásjeleit néhány
elemi jelből lehetett levezetni (a 4. Ábra szerint). A jelek egyszerűbb formái fele részben
megjelennek az eddig még meg nem fejtett lineáris A írásjelei között, azok jelkészletének a

felét alkotva. A lineáris A jelkészletére alapszik a lineáris B és a ciprusi írás is. Hasonló vo-
naljelek később a hurri területen is megjelennek és csak évezreddel későbbről találjuk meg az
első föníciai jeleket. A kérdés ezek után az, hogy miért igyekeznek kutatóink a föníciai jelekre
visszavezetni a magyar rovásjeleket? Az egyiptomi írásjelek is kezdetben képjelek voltak, a
vonaljelek sokkal későbbiek. Akkor miért akarják a rovásírás jeleit onnan eredeztetni? Bizo-
nyára azért, mert az elfogadott dogmák szerint az írás célja kereskedelmi följegyzések voltak
és a korai európai jelekre ez nem állítható. Gimbutas, majd Renfew szerint ezek a jelek vallási
emlékeket rögzítettek csupán és ezért rettentő nehéz a megfejtésük. A másik ok arra, hogy
nem értelmezhetők fel már a lineáris A írásjelei sem az, hogy hajlító nyelven íródtak, ezért az
indoeurópai tudomány számára jelentőségük elvész. Számunkra azonban rendkívül fontos,
hogy léteztek, hogy honfoglalást megelőző időkből léteztek, hogy a Kárpát-medence kora
rézkori műveltsége is ilyet használt már. Ez a magyar műveltséget ugyancsak a Kárpát-me-
dencéhez köti és nem pedig az Ural keleti  lankáihoz.

Végezetül pillantsunk ki a határainkon kívülre és ismerjük meg az angol nyelvész és
irodalmár Sir John Bowring véleményét a magyar nyelvről. Bowring a XIX. század angol fi-
lológusa 1830-ben adott ki egy könyvet a magyar költészetről The Poetry of the Magyars cí-

4. Ábra: Öreg Európa (Vinča, Lengyeli és Karanovó műveltség)
írásjelei az alapjelek szerint csoportosítva (Gimbutas alapján).
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men. Könyvének bevezető részében a magyar nyelvről többek között a következőket írta
(Preface, p.:vi.):

“A magyar nyelv távoli és magányosan. Más nyelvek tanulmányozása nagyon-nagyon
kevés segítséget jelent a valódi megértésében. Egy olyan formába öntődött, ami végső
soron a sajátja, szerkezete és felépítése biztonsággal olyan időkre utalhat, amikor Eu-
rópa élő nyelvei vagy nem léteztek még, vagy semmi hatásuk sem volt a magyar terü-
letre.”

A szöveg angolul így olvasható:
“The Magyar language stand afar off and alone. The study of other tounges will be
found exceedingly little use towards its right understanding. It is moulded in a form
essentially its own and its construction and composition may be safely referred to as
an epoch when most of the living tounges of Europe either had no existence, or no in-
fluence on the Hungarian region.”

Könyvének a magyar nyelvet bemutató bevezetésében (Introduction: On the
Language of the Magyars. pp.: iv, iv, iv, viii, x, xi, xvi, xvi.) pedig, többek között a
következőket írja:

“A magyar szótövei többnyire meglehetősen egyszerűek és egytagúak. Nem ismerek
olyan nyelvet, ami az elemi állóképesség ilyen változataival rendelkezne, sem olyant,
ami ennyire könnyen és kecsesen kínálná magát az egyszerű alapokon nyugvó módo-
sításokhoz. [...] Az analógia a szavak és a fogalmak között nagyon megrázó, és nem
csak azokra a fogalmakra terjed ki, amikhez hang tartozik, hanem gyakran olyanokra
is, amik szemmel láthatóak. [...] Egyetlen nyelvben sincs nyolc olyan egytagú szó, ami
a rettegésnek annyira a teljes érzetét nyújtaná, mint Kisfaludy a versében: Mars mord
dühe a’ mit ér, vág, Bont, tör, ront, dul, sujt, öl. [...] Az a nyelv, amit a magyarok Eu-
rópába behoztak, a szomszédaikkal való kölcsönhatás révén bármilyen változáson is
ment volna át, szerkezete csak kevéssé változott, megtartotta ázsiai formáját. Az új
szavak többnyire a magyar szerint változtak meg, és a végül is a nyelv a latin fölött
fölényes győzelmet aratott, ami pedig évszázadokig a törvény és az irodalom nyelve
volt. [...] A született magyar képtelen két mássalhangzót egyesíteni azonos szótagban.
Azok a szavak, amelyek ilyen összetételűek, idegenek. [...] Csak egy féle ragozás van
és a birtokos névmások a főnevek és egyben az igék ragjai is, egységesen módosítván
azokat. [...] A magyar ritmikussága figyelemre méltó. Nincs olyan görög, vagy latin
ritmus, ami ne adná önmagát. [...] A magyarban a dialektusok nem nagyon elter-
jedtek; nincs az országnak olyan területe, ahol a magyart beszélik, és azt ne értenék
meg más részeken.”

Gondolom, Bowring véleménye nyelvünkről alátámasztja mindazt, amit a korábbi
vizsgálatainkban magunk is fölismerhettünk. A nyelvi vizsgálatok alapján mit is mondhatunk
összefoglalóan? Azt, hogy a nyelvszerkezetet tekintve a magyarnak megfelelő, ahhoz minden
szempontból közelálló nyelv nincs. A magyar és az ú.n. rokonai között nem sokkal több kö-
zösség létezik, mint amit a magyar és a távolabbi nyelvek között kimutathatunk. Kétségtelen
van számos közös elem, de ezek vizsgálata nem a közelséget, hanem sokkal inkább a távol-
ságot jelzi. Ezek az azonosságok, hasonlóságok, közösségek még nem elegendőek ahhoz,
hogy ezekből messzemenő származási sort vezessünk le. Hol van tehát a legközelebbi ‘roko-
nunk’? Vannak-e egyáltalán közeli rokonaink? Az eddigi elemzéseink mind csak a távolságot
érzékeltették, nem pedig a közelséget. Ahogy Bowring írja: a magyar nyelv magányos…

Az érdeklődők a fenti kérdéskörrel, a fenti gondolatokat alátámasztó adatokkal a szer-
ző Gyökerek című könyvének a 2.1, 4.4 fejezeteiben, a 52., 110-116. oldalakon ismerkedhet-
nek meg bővebben. A következő részben megvizsgáljuk, hogy mit is állít a magyarságról és
az ú.n. rokonai viszonyáról az embertan?
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5. Ábra: Az Enlakai templom mennyezetének egyik kazettája.

13. A magyarság az embertan szemüvegén át.

Az eddigi vizsgálatokból sorozatosan arra a sajnálatos következtetésre juthattunk,
hogy a magyarság nyelve, műveltsége meglehetősen távol áll az ú.n. rokonokétól. Nézzük
meg most, hogy mit is mond rólunk az embertan? Kik is vagyunk és mi a kapcsolatunk az ú.n.
rokonainkkal, avagy a szomszédainkkal?

Meg kell vallanom, hogy amikor munkámnak az embertannal foglalkozó részét el-
kezdtem, nagy gondba kerültem. Még magyarországi tartózkodásom idején a kezembe került
több könyv is, amiből embertani ismeretekre tehettem szert, de most, a XX. század utolsó év-
tizedében Melbourneben, ahol jelenleg élek, egyszerűen nem állt rendelkezésre megfelelő
irodalom. Végig kellett bogarásznom nagy könyvtárakat egyszerűen nem találtam olyan köny-
vet, ami valójában az embertannal foglalkozott volna. Végül is antikváriumokban akadtam rá
néhány véletlenül odakerült könyvre, amiből az embertani adatok több-kevesebb pontossággal
kihámozhatókká váltak. Nagyjából a hatvanas évek végén, ugyanis, szinte minden az ebbe a
témakörbe vágó irodalom eltűnt, mert hogy rasszizmusra ad lehetőséget. Leszögezem, hogy
bennem semmiféle ilyen szemléleti késztetés nincs, következetesen mellérendelő szemléle-
temtől bármiféle rasszizmus idegen. Amit a továbbiakban embertani ismeretek címén itt
összefoglalok, azok abból az alapállásból merítkeznek, hogy az emberiség egységes, képessé-
gei, értéke független attól, hogy egyes származási ágai honnan eredtek, csontjait, koponyáját,
szőre, szeme, vagy haja színét hová sorolhatjuk. Az emberek között esetleg ma is kétségte-
lenül föllelhető szellemi különbségek műveltségre alapozódnak és semmi közük ahhoz, hogy
milyen az ember csontozata, milyen formájú a feje, vagy örökítő génjeiben egyik, vagy másik
elem a másikétól eltérő-e vagy sem.
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Az emberek megjelenésében számos olyan tényező van, ami azonnal szembetűnik.
Ilyenek a testmagasság, törzs és a végtagok aránya, a fejforma arányai, a csontozat robosz-
tussága, de ilyen számos olyan tulajdonság is, amit csak élő emberen figyelhetünk meg, mint
pl. a bőr, a szem, a szőrzet színe, minősége stb. Az elsődlegesen megkülönböztető elemek a
csontozatból vezethetők le, és a csontozat az, ami a halál után esetleg évezredekig megtalál-
ható és megvizsgálható.

Vannak robosztus (vastag) és filigrán (vékony) csontozatú emberek. Mindegyik lehet
magas és alacsony termetű. A törzs a végtagokhoz (elsősorban a lábak) viszonyítva lehet
hosszú, vagy rövid. Az előbbiek általában a hideg égövre, az utóbbiak melegre jellemzőek. A
fej arányait kétféleképpen is kifejezhetjük. Felülnézetből mérve, a fej hossza és legnagyobb
szélessége aránya alapján a koponya lehet hosszú és rövid. Szemből nézve az arc szélessége
és magassága szerint lehetnek széles, vagy keskeny arcúak. Ezen belül is a járomcsont lehet
az arcba simuló, vagy kiálló.

Mindezen értékekből csak a szélsőket említettem meg, mert manapság ezeken belül
folyamatos átmenetek vannak, így gyakran úgy jellemezhetjük az embert, hogy inkább ilyen,
vagy inkább olyan.

Biológiailag az emberiség egyetlen fajhoz tartozik, mégis ezen belül több alcsoport
(fajta) osztható fel. Öt alapvető csoportot különítenek általában el: veddo-ausztralid, europid
(eurázsiai), mongolid, afrikoid és amerindid. Ez három eredetre is utalhat, jóllehet az eredet
kérdése ma még nyitott. A magyarság szempontjából, az ötből kettőt kell figyelembe ven-
nünk: az europidot és a mongolidot. Az utóbbi tipikusan hidegövi, azaz alacsony, rövid lábú,
széles, lapos arcú típus. Ebben a vonatkozásban rokona a neandervölgyinek, aki szintén rövid
lábú, széles arcú, de az arca nem lapos, viszont robosztus testfelépítésű, és vastag csontú.
Kiszely meg is említi, hogy a mongolid is a neandervölgyiből eredhet, jóllehet a mongolid
azért vékony csontozatú. A robosztus, vastag csontozatú, hosszú lábú ázsiai ősember a jávai
ember, akinek fejformáját a későbbi ausztralid embernél vélik fölismerni. Velük szemben áll
az afrikoid ill. europid ember a hosszú lábakkal, vékony, magas testfölépítéssel és hosszú,
keskeny arcú fejjel.

Az europid embertípusokat a mai “rendőrségi” források általában kaukázusinak jelö-
lik. Ez természetesen nem egyetlen embertípus megjelölésére szolgál. A klasszikus kaukázusi
europid embertípus hosszúfejű, keskeny arcú, vékony testalkatú. Ezek közül a magas testalkat
az indoeurópaiak és a nordikus emberek klasszikus jellemzője, az alacsony termet meg a ke-
leti mediterrán emberé. Velük szemben állanak viszont a cromagnoid típusok, amik általában
hosszú és széles fejűek, széles elsőarcúak, robosztus testalkatúak és vastag csontúak. A cro-
magnon A típushoz magas, a B típushoz alacsony testalkat tartozik. Az utóbbi rövidebb kopo-
nyájú változatát kelet-európainak (kelet-balti) nevezi Kiszely. Az európai földrész legrégebbi
embertípusai ezek. Rövid, kerek koponyájú, meredek homlokú, kis közepes testmagasságú
ember az alpi típus. Az alpi embertípus a jégkorszak végén (mezolitikum) jelent meg Euró-
pában. Az alpi típushoz közel áll a lappid. Igen rövid fejű, kifejezetten alacsony, igen széles
arcú emberek.

A keleti mediterrán típushoz vékony testalkat, hosszú, ill. igen hosszú fej és keskeny,
lágyan kecses arc tartozik. Ennek három altípusa van, az iráni, a transzkáspi és az indid. Kö-
zép mediterrán típushoz tartozik a pontuszi, a gracilis mediterrán és az Észak-afrikai. A kaspi
változat magas, a pontuszi kisközepes, az iráni nagy-közepes testmagasságú. A nyugati medi-
terrán magasabb és kissé robosztusabb testalkatú, mint a keletiek. Vékony és alacsony test-
alkat, hosszú fej és keskeny arc jellemzi már az átmeneti kőkortól ismert protomediterrán tí-
pust.

Az armenoid (taurid, előázsiai) szintén meglehetősen régi embertípus. Rövid, közepe-
sen rövid, ill. kerek fejű, lapos homlokú, vékony és közepes termetű, a Kaukázustól délre ál-
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talánosan elterjedt típus. Ennek és a mediterránnak a keveréke alkotja az akkád-sumér civili-
záció embertípusát.

Később alakultak ki keveredés révén a uralid, a pamiri, a turanid és a dinári (adriai)
embertípusok. Valamennyit rövid, vagy közepesen rövid fej jellemzi. A turanid (Europo-mon-
golid) kialakulását Lipták az i.sz. kezdetére teszi. A pamiri és a turanid középmagas fejű, a
turanid széles, a pamiri közepesen széles arcú (járomcsontú), nagyközepes, vagy nagy ter-
metű. A turanid feje nagy, a pamírié kicsi. Az uralid típus szintén Europo-mongolid, azaz szé-
les járomcsontú, rövid fejű, de erősen hátrahajló és az arctól hátrafelé szélesedő koponyájú,
alacsony arcú, mongoloid jellegű (alacsony, vékony termetű). Europid-mongolid keverék,
mongolid túlsúllyal. A dinári típus közepesen széles, rövid, ill. túl rövid fejű, keskeny arcú,
magas termetű fajta.

Számunkra külön figyelmet érdemelnek a cromagnoid típusok. Az A típus általában
Nyugat Európában fordul elő, a B típus pedig Közép és Kelet Európában. Magyarországon a
B típus főleg az Alföldtől északkeletre található meg, de általánosan elterjedt a Kárpátoktól
északkeletre, közvetlen azok környezetében, valamint ettől északra. A szlávok és a finnek
klasszikus embertípusa. Elképzelhető, hogy ez a két embertípus a kaukázusi és az őshonos
nyugat-európai (neandervölgyi) ősember keveredésével jött létre. Jóllehet, egy ilyen kevere-
désre utaló konkrét archeológiai (csont) adatokat találhatunk, mások mégis hevesen ellenzik a
gondolatot. Lipták a Kárpát-medencei embertípusok vizsgálatánál bevezette a cromagnoid C
és C+ típusokat is, de ezeket Henkey a turanidok közé sorolja.

Most nézzük csak meg, hogy mit is mond Lipták a honfoglalás kori magyarság ember-
tani vizsgálati eredményeiről:

“3. A harmadik szál a Kárpát-medencei (Középső Duna-medencei) autochton és
sztyeppei eredetű népesség változása és átalakulása az idők folyamán, de különösen a
V-XIII. század között.”

 “a) A vezető rétegre a turanid (t), az uráli (u) a pamiri (p) és egyéb brachykran
rasszkomponensek – pl. az előázsiai – a legjellemzőbbek. A Duna-Tisza közi honfog-
laló magyarság vezető rétegéből kialakított széria a vezető réteg törökös jellegét iga-
zolja, ezt a véleményt alátámasztja a VIII-IX. századi volgai bolgárok Bolsije Tarhani
melletti temető embertani anyaga,... ... mindkét szériára jellemző az europid jellegű
rövidfejűek  (több-kevesebb pamiri vonással) a turanidok és egy hosszúfejű kompo-
nens.”

“b) A középréteg embertani képe a vezető rétegtől határozottan eltér, jóllehet a kö-
zépréteget alkotó rasszkomponensek kisebb arányban a vezető rétegben is megtalál-
hatók voltak. Ennek a harcos rétegnek a leglényegesebb összetevői a gracilis medi-
terrán (m), a nordoid (n) vagy keskeny arcú dolichomorf típus; ez utóbbi lehetett ma-
gas termetű robosztus mediterrán is (am). Végül jelentős komponens a pamiri (p)
rassz. Sajátos jellemző, hogy a turanid és az uráli rassz ebből a rétegből úgyszólván
teljesen hiányzik.”

Megismétlem, hogy a megállapítás kellő mértékben hangsúlyt kapjon: az ‘uráli rassz’
a ‘harcos rétegből úgyszólván teljesen hiányzik!

“c) A köznép embertani komponenseit az Árpád-kori szériák alapján jellemezhetjük.
Ha ezeket együttvéve tekintjük, a középréteghez hasonlóan a nordoid (31%) és a me-
diterrán (28%) összetevő a legszámottevőbb, de ezen kívül jelentős a cromagnoid
(22%) részesedése is. Általában a cromagnoid B (crB) komponens is számottevő bizo-
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nyos Árpád-kori népességekben, amit – éppen ritka előfordulása miatt – jellemzőnek
kell tartanunk. A rövid fejű elemek sokkal kisebb szerepet játszanak (13%), mint az
avarkorban.”

Ez összesen 94%! Ide kívánkozik az, hogy a cromagnoid B és a Kárpát-medencét a
jégkorszak előtt lakó – és ott később is megtalálható – u.n. szögletes fejű rassz azonos. Gor-
don V. Childe írja a Dawn of the European Civilizationben, hogy a Kárpát-medencében élő
őslakosok az u.n. szögletes fejű, robosztus, közepes koponyájú, széles járomcsontú, rövid és
egyenes orrú rasszhoz tartoztak. Ez a rassz nem tűnt el akkor, amikor az i.e. 7. évezred dere-
kán Anatóliából egy másik rassz betelepedett a Tisza és a Kőrös partjára és meghonosította a
gabonatermelést, hanem kb. egy évszázad alatt átvette és honosította azt a kultúrát. Ennek
embertani hovatartozása nem ismert, mert nincsenek csontleletek. Ezt Gimbutas is megerő-
sítette kiemelve, hogy ez a “local (helyi) cromagnon” és szerinte ez a rassz lett később a sza-
lagdíszes, ill. kottafejes kerámiát művelő műveltség hordozója.

Mit is említ a köznépről Lipták? Semmit! A legközelebbi rokonaink embertanilag nem
jellemzik a Kárpát-medencei magyarságot, legkevésbé a széles néptömegeit, akiknek legin-
kább illenék ugornak lenni.

Hát akkor, kérem szépen, hogyan is állunk az ugor származással az embertan tükré-
ben? A vezető rétegben van 19% az uráli rasszból, a többiben gyakorlatilag nulla. A vezető
réteg létszáma töredéke a teljes népnek és minden valószínűség szerint türk eredetű.

Mindenesetre az antropológia nem bizonyítja, sőt, mintha éppen cáfolná az ugor
származtatás modelljét.

A magyarság mai embertani képe kissé más, ámde nem ellenkezik a föntiekkel. Hen-
key későbbi munkájában ugyanis az összmagyar átlag jellemzőjeként 31.4% turanid, 12%
pamiri, 5.8% dinári, 4.1% keleti mediterrán, 4.5% kelet-balti, 5.3% előázsiai, 2.5% alpi, 1.7%
lappi és kevesebb, mint 1% mongoloid, cromagnoid, gracilis mediterrán, északi és uráli típust
ad meg. Az uráli 0.1% csupán a 32899 ember vizsgálatának eredményeként. Erősen kevert
azonban 30%!

Tehát a mai lakosságot (elsősorban a magyar neveket viselő családok és területek, így
a Rábaköz, Székelyföld, stb.) embertani képében meghatározó elemek a közép-ázsiaiak. Ez
azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar ajkú lakosságban több mint 40% a pamiri, turáni rassz.
Meglepő, hogy csak 43%, hiszen a beköltözöttekre (kimmerek, szkíták, dákok, jazigok, szar-
maták, hunok, avarok, Árpád magyarjai, bolgár türkök, ogurok) bizonyára ez lehetett a jelem-
ző. Valamennyien az orosz (pontuszi) sztyeppékről érkeztek a Kárpát-medencébe és annak is
a keleti pereméről, ahová pedig általában Közép-Ázsiából érkeztek, ahol a turanid és a pamiri
embertani típus a leggyakoribb.

Ellenben van 30%, amit nem tudnak értékelni. A turanid  (31.4%) is magába rejti a
cromagnon C típust, merthogy Henkey a két típus keveredéséből származó embereket a tura-
nidhoz sorolta. Ez a két típus rejti magába a cromagnon B-t is az u.n. szögletes fejűt, ami még
a mai lakosságban is jelen van. Ha ezeket veszzük egy kalap alá, akkor a fölvállalható követ-
keztetés máris különbözik Henkey sugallatától.

A csontozaton felül az egyes embercsoportokra jellemzőek az elsődleges genetikai je-
gyek. Ezek egyike a vércsoportjuk. Az emberiséget négy féle vércsoport jellemzi. Föltehetően
az ősi vércsoport a 0 jegyet viseli. Ezt Afrikában, az amerikai indiánoknál, az ausztráliai
bennszülötteknél, mint kizárólagos (domináns, azaz részarányukat tekintve >90%) találjuk,
Európában 35-45%-os részarányt képvisel. A másik domináns, rendkívül gyakori vércsoport
jele A. Ezt a Kaukázus környékéről eredeztethetik, merthogy ott található meg a legnagyobb
részarányban, Európa nyugati felében a 0 vércsoporttal összemérhető arányban van jelen. A 0
vércsoportnak erre antigénje van, ami azt jelenti, hogy nagyon régi mutációról lehet szó.
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Ugyancsak antigénje van a 0 vércsoportnak a mintegy 20%-os európai részarányú B
vércsoportra, ami Mongólia/Kína környékén domináns, azaz innen eredőnek vélhető, és úgy-
szintén nagyon régi mutációként fogható fel.

A negyedik, az AB jelű vércsoportot többen az A és B keveredésének vélik, jóllehet a
vércsoport öröklődése a Mendel féle törvényeket kivétel nélkül követi (vagy az apa, vagy az
anya vércsoportja). Általában kis részarányt képvisel, Eurázsiában 5-8% a jellemző szám. Ez-
zel szemben még nincs antigén, azaz nem túl régi mutációnak fogható fel. A kérdés az, hogy a
régi mit jelent? Évezredet? Év-tízezredet? Év-százezredet? A lakossági csoportokat a négy
vércsoport aránya egyértelműen jellemzi.

Nagy Ákos A kor halad, a vér marad című könyvében ezek az adatok megtalálhatók.
Innen kiderül, hogy a magyar népesség vércsoport-arányaiban rendkívüli mértékben eltér
mind az ú.n. rokonaitól, mind a környezetétől. A magyar népességben ugyanis a 0 vércsoport
rovására rendkívül nagy az AB aránya (a környezet 5-7%-os részarányával szemben 15%). Ez
nem csak a Kárpát-medencei magyar területekre, hanem általában a szórványmagyarságra
nézve is érvényes. Úgy tűnik ebből, mintha a magyar népesség az AB mutáció területén élne,
és a népesség hordozná ezt a változást, ahogy a mongolok hordozzák a B mutációt és az
Anatóliaiak az A-t. Európában a baszk és az ír népesség gyakorlatilag 0-s vércsoportú, a töb-
bieknél a 0, az A, a B és az AB jellemző aránya 40:35:20:5. A magyarságnál az arány
30:35:20:15.

Meg kell végezetül említenem a 2000 novemberében a Scienceben közzétett Y kromo-
szóma genetikai vizsgálatainak az eredményét is. Ezekben a vizsgálatokban több ú.n. allénak
a lakosságon belüli eloszlását vizsgálták, majd azok százalékos eloszlása alapján csoportosí-
tották a népességet. Ennek a számunkra legfontosabb eredménye az, hogy a magyar lakosság
több mint 60% arányban hordozza a legősibb európai allént, és a legközelebb hozzá a lengye-
lek, ukránok és a horvátok (a szvidéri műveltség területe) állnak. Az ú.n. rokon népekről ke-
vés az adat, de a finnekről kapott adatok itt is óriási távolságot jelentenek. A vizsgálatok alap-
ján Renfrew módosította korábbi elméletét, gyakorlatilag visszavonta az indoeurópai
műveltség diffúziós elképzelését, mert abba nem fért bele az, hogy a magyarok és a baszkok
Európa legrégebbi lakói, merthogy náluk a legnagyobb az aránya az ős allénnek. A korábbi,
anatóliai eredetű vándorlásról kiderült, hogy a földműveléssel terjedő emberek gyakorlatilag
nem kerültek be Európa belső részeibe, az Anatóliából elindult terjeszkedés nem terjedt a
Földközi tenger medencéjénél mélyebbre.

Megállapíthatjuk, hogy az embertan eredményei sem támogatják a finnugor uráli ere-
det elképzelését és sokkal inkább a Kárpát-medencéhez közelítik a magyarságot. A közép-á-
zsiai eredet elképzelése a csontozat vizsgálatába még belefér, de itt is az eredményeket át
kellett csoportosítani az elképzelés alátámasztásához. A számszerű adatok végső soron ezt az
elképzelést sem támasztják alá.

Az érdeklődők a kérdéskörrel bővebben a szerző Gyökerek c. könyve 3. fejezetében
(81-87. oldalakon) ismerkedhetnek meg, ahol az állításokat alátámasztó adatok forrása is
megtalálható. A következő részben a mellérendelő szemlélet alapján próbálunk válaszolni a
kérdésre, hogy valójában kik is vagyunk most?

14. A mellérendelő szemléleti mód és a következményei.

A magyar műveltség, a nyelv, az embertan, a genetika egyaránt arra int, hogy a ma-
gyar nyelvű műveltség és hordozója, a magyar nép, jellemző módon különbözik mind az ú.n.
rokonaitól, mind pedig a közvetlen környezetétől. A 3. részben szembeállítottam két szemlé-
leti módot, az alárendelőt és a mellérendelőt, és ez utóbbit ítéltem a magyar műveltségre
jellemzőnek. Vegyük most újra elő ezt a kérdéskört. Hogyan hat a mellérendelő szemléleti
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mód a műveltségre, annak kapcsolataira? Miért is érdekes ez számunkra oly annyira,
amennyire igyekszem bemutatni?

Az alárendelő szemléleti mód következményeit világosan látjuk, azok mindenki előtt
ismeretesek. G. V. Childe 1926-ban kiadott könyvében az indoeurópai nyelvek alárendelő jel-
legét emelte ki, mint sikereik forrását. Amikor az alárendelés először és nyilvánvalóan meg-
jelent – ma már nagyjából időszámításunk előtt a 8. évezredre tehetjük – akkor az embert
formáló edények (kerámia) jelezte az ébredését. A korábbi korszakokban az emberek temet-
kezése kifejezett egyenrangúságot tükrözött, a sírmellékletekből sem látszott az, hogy az el-
temetett ember főnök volt-e, vagy szolga, szegény-e, vagy gazdag. A sírmellékletek pedig
nem formáztak embert. A jelenleg ismert legkorábbi sír, ami társadalmi egyenlőtlenséget tük-
rözött, a sztyeppe északi pereménél, a Volga mentén található, benne egy öt év körüli gyer-
meket temettek el, a környezetéhez képest nagyobb pompával. Ezt a gyermek az életével nem
érdemelhette ki – túl fiatal volt ahhoz – ezért ebben a pompában származási megkülönbözte-
tést kell már látnunk. Ugyanebben a korszakban és ugyanitt látható az is, hogy a temetkezési
tárgyakon a későbbi istenség jelképei is megjelennek, pl. a gyermek sírjában emberölésre al-
kalmas kőkés. Az ember magát egy felsőbb hatalomnak alárendelve másokat önmaga alá ren-
delt, azaz létrehozta az alárendelő szemléleti módból táplálkozó életformát, műveltséget.

A környezetben, azonban, még nagyon sokáig ez a rétegződés nem figyelhető meg.
Sőt, még azt követően sem, amikor az alárendelő műveltség meglódult és nem csak a saját
környezetét, hanem nagyobb területek népességét irtotta ki, majd egy másik hullámában már
csak gyűrte maga alá és vált azok uralkodó elitjévé. (Ezzel majd egy későbbi részben bőveb-
ben foglalkozom). Az embert formáló kerámia – és vele párhuzamosan az istenségek tisztelete
– nem föltétlenül vezetett oda, hogy a társadalom hódítson, másokat maga alá gyűrjön. A bal-
káni műveltségben még sokáig nem jelent meg az alárendeltség, ami mind a sztyeppei, mind
pedig az anatóliai műveltségeknél időszámításunk előtti 6. évezredtől már ismert és terjedt,
jóllehet, embert formáló kerámiát már ott is készítettek.

Ezzel szemben a mellérendelő szemlélet nem teremt magának felsőbbrendű személyi-
ségeket, akiket imádni, akiktől félni kell. Ha tisztelni kell az uraság istenét, hát meghajtjuk a
térdünket, a fejünket, és nem nyugtalanítjuk a istenétől félő uraságot ennek megtagadásával.
Így arra sem serkentjük, hogy erre erővel vegyen rá minket. Ez pedig életet jelenthet. Megte-
hetjük bátran, mert nem kell attól tartanunk, hogy a saját istenségünk ezért megbüntet minket.
Erre a ‘többet ésszel, mint erővel’ jellegű válaszra a Koronatan az egyik legkiválóbb példa.
Amikorra már az egész környezetben a hűbérúr-rendszer terjedt el, akkor egyetlen nép sem
engedhette már meg magának azt, hogy ne legyen az országának tulajdonosa. A magyar mű-
veltség a XI. század végétől már fölismerhetően ezt a kérdést a koronatan megteremtésével
kerülte meg. Létrehozott egy szakrális tárgyat, amit személyiségjegyekkel látott el és az or-
szágot annak birtokába helyezte. A király nálunk nem lett az ország birtokosa, hanem az or-
szág népével egyetemben a Korona alárendeltje maradt. Embert törvényesen nem birtokolt
ember egészen Werbőczi koráig, amikor a tant ennek megfelelően átdolgozták. Ámde még
egészen Mária Terézia koráig sem vált az Európában akkorra már szinte kizárólagos hűbéri
rend a magyarság körében általánossá. A Koronatan kifejezetten mellérendelő szemléletet
képvisel.

A mellérendelés másik következménye az, hogy elsősorban nem rítusokban élünk, ha-
nem értelmesebb, célszerűbb formát alakítunk ki. Ez egyben nyelvfejlesztő is. A nyelv tükrözi
a mellérendelést és a műveltséggel egymást kölcsönösen erősítve alakul határozottan egy-
séges szemléletté. A másik ember egyenértékű elfogadása előmozdítja a tanulás, a tanítás ha-
tékonyságát is. Minthogy nem teremt született előkelőket, a társadalmi emlékezést nem az
előkelők története, származási vonala, hősi tettei, hanem a társadalmi élet belső kérdésköre
foglalja le. Nem hősi legendák születnek, hanem tanító mesék, történetek, versek, dalok. Áll-
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jon itt összehasonlító példaként a mellérendelő szemléletű Mindent látó királylány és az an-
nak megfelelő alárendelő szemléletű görög mítossz, a Csodálatos Atalanta.   

Mindkét történet lényege az, hogy a leány férjet keres és ennek érdekében próbatételre
szólítja fel a kérőit. A fiú meg feleségnek akarja a lányt megnyerni, és ezért alá kell magát
vetnie a meghirdetett próbának. A mellérendelő szemléletben a cselekvő személyek azonossá-
gának nincs jelentősége, ezért nem is nevezik meg őket. Csak királylány és kondásfiú a meg-
nevezés. Az alárendelő szemléletben a leány neve (adott esetben Atalanta, aki egyébként nem
akar férjet, mert egy jóslat szerint amiatt állattá változik) és az isteni származási rendje a tör-
ténet lényegéhez tartozik. Ugyancsak vonatkozik ez a fiúra is (adott esetben Melanion), aki-
nek a származása és a hősies múltja ugyancsak rendkívül fontos.

Mindkét történetben a fiúnak segítségre van ahhoz szüksége, hogy a feltételeknek
megfeleljen. A mellérendelő szemléletben a fiú azáltal szerzi meg a segítőket, hogy az odave-
zető útján nekik segít, velük szemben emberséges és jó. Önmagától ad. Az alárendelő szemlé-
letben pedig az istenség (itt éppen Afrodité) kegyeit kell megnyernie, ami viszont a rítus mara-
déktalan végrehajtásával érhető el.

A próbatétel sikerének a mellérendelő szemléletben az a feltétele, hogy a fiú mennyire
értelmes, ügyes, leleményes, mennyire tud együttműködni, azaz hogy önmaga mennyire jó.
Elrejtőzni másként nagyon nehéz. Ezzel szemben az alárendelő szemléletben le kell győznie a
másikat, fölébe kell kerekednie. Minthogy ez természetes körülmények között nem megy,
nem a saját ügyességét, erejét, gyorsaságát fokozza, hanem a másik gyengeségét használja ki:
elédobja az istenségtől kapott aranyalmát, mire a versenytárs megáll és a fiú így jut előnyhöz.
A győzelem a mellérendelő szemléletben nem megalázó, mert nem győzi le a másikat, hanem
teljesíti a próbát. A záró aktus is az, hogy te az enyém, én a tied, míg a görög történetben a fiú
legyőzi a nőt és az után az ura és parancsolója lesz. Az már csak a csattanó vége, hogy amikor
egybekelnek, azzal meg éppen Zeusz haragját váltják ki, aki aztán állattá változtatja őket.

Ha összehasonlítjuk a két történetet, szinte lehetetlen kikerülni azt a gondolatot, hogy
összefüggnek. Melyik az elsődleges és melyik a származtatott? – teszi fel ilyenkor az aláren-
delő szemlélet a kérdést. A mindent látó királylány erkölcsi mondanivalója, kereksége, logi-
kus összefüggései egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy a királyi regekört tegyük elsőd-
legessé, és abból származtassuk a mesét. Fordított eredeztetés azonban nagyon is valószínű-
nek tűnik. A mellérendelő szemléletű történet szolgálhat az alárendelő történet alapjául. A rá-
telepedő uralkodó (görög) réteg átvehette az alattuk lévők (pelagéz) történetét és átalakíthatta
a saját igénye szerint.

Társadalmi méretekben a két szemlélet közötti különbség meghatározó és jelentős. Az
alárendelő szemlélet állandóan és mindenütt a szemünk előtt van: a királyokról regélnek, a
hősöket dicsőítik, a származást számon tartják és regékben, mondákban, legendákban rögzí-
tik, adják szájról szájra, vagy vésik kőbe, égetik agyagba. A mellérendelő szemlélet ellenben
rejtőzik, és gyakran az alárendelő tengerben nem látszik. Fönnmaradásának egyetlen záloga
az, hogy valami olyasmit tud, amit az alárendelő környezet esetleg nem, és ezért szükség van
rá. Ilyen tudás lehetett, pl. a fémművesség, a fémek előállításának, tisztításának edzésének a
titkai. Fémeket előállító, fémeket feldolgozó és abból eszközöket - még ha, fegyvereket is! -
kovácsoló társadalomban nincs szükség az alárendelésre, fönntarthatják a mellérendelő szem-
léletet. Ezért az ilyen társadalom csak a termékei alapján látszik meg, az alárendelő króni-
kákban, legendákban, mondákban nem név szerint említik őket – mert isteneik hiányában le-
gendás nevük sincs – hanem, mint mesterek jelennek meg. Sokszor idegen országok mesterei,
idegen országok tudásával, idegen – és névtelen – királyok alá rendeltként. Vagy esetleg tör-
pékként, mint Andersen meséjében, a Hófehérkében.

Korábban már néhányszor utaltam olyan nyelvi kapcsolatokra is, ahová a magyar
nyelv – rokonként - bizonyosan nem vezethető vissza. A hasonlóságok azonban, mégis érde-
kesek lehetnek. Ezekből azonban – a mellérendelő szemléletnek megfelelően – nem azt a kö-
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vetkeztetést vonom le, hogy a magyar műveltség az egyik, vagy a másik felemlített művelt-
ségből származik, hanem csupán annyit, hogy azokkal mellérendelt kapcsolatban állhatott.
Befejezésül ezért két rövid elemzést ismertetek. Két szót találtam, amikhez hasonló szavakat
nagyon távoli nyelvekben leltem meg.

Az egyik szó, amit egyszer már megemlítettem, az esztendő. Népmeséinkben gyakran
fordul elő az a fordulat, hogy Nálunk három nap az esztendő. A történetből az évvel azonos
jelentése hámozható ki, még sem használjuk azzal egyenértékű módon. Nos, a baszk művelt-
ségben a szent hét háromnapos. Van eleje, van közepe és van vége. A hetet viszont aszte szó-
val fejezik ki. A szent hetet meg aszten done. Rezonál a mesék háromnapos esztendőjére,
aminek sohasem említik a részét, (legföljebb csak a felét) de inkább egész egységként szere-
pel, pl. két esztendő múlva – amit így is értelmezhetünk, hogy a második szent hét után. Ma-
gánhangzó harmóniával rendelkező nyelv a baszk kifejezést minden gond nélkül átveheti
esztendő formában. Természetesen ez semmiképp sem jelentheti azt, hogy a magyar és a
baszk akármiféle rokonságban volt, vagy lehetett, ám de a magyar népmesevilágban, mint tá-
voli, idegen országot az a terület jelentheti, ezzel esetleg utalhat a tapasztalatok egy részének
az eredetére.

A másik szó sem kevésbé érdekes: az ördög. A magyar népmesevilágban az ördög
nem égi (szellemi) jelenség, nem azonos a biblikus Sátánnal, nagyon is emberi. Képi megjele-
nítésein gyakran mezítelen, de homlokából két szarvacska nő ki. Jellemzője a mezítelensége,
vörös nyelve, esetleg szőrzete. Máskor lópatkóval ábrázolják. Általában jellemzi az, hogy az
egyszerű ember értelmével, képességeivel az ördög eszén túl jár, mintegy legyőzheti, illetve,
szolgálatába állíthatja.

Bobula és Zakár szerint sumér eredetű szó és ott udugként hangzik. Halloran szótárá-
ban az udug címszó alatt ezt találjuk: pitfall; a demonic being (azaz: verem, kelepce; démoni-
kus lény). Az ördög sumerul pedig ugyaninnen: ukum. Így az ördög szó sumér eredete megle-
hetősen kérdéses. Ipolyi az őr és dög szógyökökre igyekszik visszavezetni, de nem meggyő-
zően.

Az ördög szóhoz hasonló hangzású szóra bukkantam a szó-összehasonlítási munka so-
rán a walesi szótárban, ahol az ördögre két szó található: diawl és gwr drwog. A walesi úgy ír,
ahogy beszél (mint mi, magyarok) és a w egy fajta u hangot jelent. A szó etimológiáját tekint-
ve a gwr férjet, a drwog pedig komiszt, hitványt jelent. Az Istent a görög (indoeurópai) Duw
szóval fejezi ki, tehát maga az ördög az első jelentésében az istenséghez kapcsolódó fogalom.
A walesi műveltségben – ellentétben a szintén keltára épülő írrel – az Isten egyértelműen férfi
sajátság, így a vele azonos rangú komisz férj mindenekelőtt a férfi istennel azonos rangú nőt
tételez föl, ami azonban ebben a műveltségben nincs. Ellenben van a szónak egy másik lehet-
séges etimológiája is: gwrdog, aminek a hangzása közelebb is áll a magyar ördögéhez, külö-
nösen, ha tudjuk, hogy régiesen urdug-nak is mondják, ill. hogy a Halotti beszédben urdung
formában szerepel. A képzett szó alapja a gwrd, ami nemes embert, lordot jelent, az -og képző
pedig valahová tartozást, képviseletet fejez ki. Pl. march a lovat jelenti, marchog pedig lovas
embert, lovagot (ugyanígy képezi a magyar is ezt a fogalmat és ráadásul a walesivel azonos
képzővel). A gwrdog jelentheti, tehát a nemes ember képviselőjét és el lehet képzelni, hogy
hogyan tekinthetett, pl. egy pannóniai paraszt a nemes ember képviselőjére, a kelta harcosra,
aki éppen elvitte az ökrét, vagy a feleségét, és aki gyakran mezítelenül ment a harcba, vöröses
szőrzete volt, de a csúcsos fejvédő kalpagját, amiből oldalt két kis szarvacska nőtt ki, le nem
tette volna.

Hogy valós-e ez a kapcsolat, vagy sem, azt nem tudom. Ámde semmivel sem lehetet-
lenebb, mint az Urál mögötti műveltségekből való eredeztetési elképzelések. Mindenesetre
mindkét szó ilyetén való értelmezése ugyan ellentétben van az uráli, ámde összhangban van
egy esetleges Közép-Európai eredet elképzelésével.
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A következő részben összefoglaljuk a kérdéskört, hogy az azt követő részekben meg-
kezdhessük annak a vizsgálatát, hogy vajjon, honnan is jöttünk?

A jelen részben fölvetett gondolatokkal, a vonatkozó adatok forrásával az érdeklődők
a szerző Gyökerek c. könyve 1.2 és 2.16. fejezeteiben (44-47, 52, 59-60. oldalak) ismerked-
hetnek meg részletesebben.

15. A magyar műveltség tükre a honfoglalás utáni időkben.

A korábbi részekben áttekintettük mindazt, amit a magyar műveltség jelenkorából, ill.
a közvetlenül elérhető múltból jellemzőként kibonthattunk. A kérdés ezek után jogos: mind-
ezek az utóbbi évezred keresztény hatásainak az eredményei, avagy mindezek visszavezet-
hetők egy távolabbi múltba is? A legkorábbi írott adataink, emlékeink a honfoglalás korából
származnak. Idáig nyúlnak vissza a magyarok írásáról alkotott ismereteink is, mert hogy arra
I. István törvényeiben utal. A nyelvünk akkor sem különbözött lényegesen a mostanitól, még
ha a latin betűs írással megörökített szavaink eltorzulni látszanak. Műveltségünkben a kettős-
ség érzékelhető, a népi ábrázolások pedig visszafelé, a múltba nem a heroikus képeket, hanem
továbbra is a növényi jelképeket tükrözik. Lükő Gábor könyve erre számos adatot szolgáltat.
Regéink, meséink sem a keresztény műveltség tükrei, azokat nem a kereszténység fölvételétől
eredeztethetjük. Egyáltalán nem utalnak a sztyeppei életmódra, a lovas-nagyállattenyésztők
hit- és mondavilágára.

Végül is, kik voltunk a honfoglalás korában? Európa garázda rablói, ahogy Glatz Fe-
renc A magyarok krónikája c. többszörösen is kiadott könyvének a 8. és 9. oldalán minket le-
fest? A sztyeppe vad, lovas katonanépe? Vagy a Kárpát medence letelepedett földművelői,
akiket Anonymus sclau népként említ? Megjegyzem, hogy a sclau sem Anonymus korában,
sem pedig sokáig az után sem jelentett szláv nyelvűt, ahogy manapság Anonymus fordítói fel-
fogják, hanem elfoglalt, rab népet. Vagy mindezek ötvözete és egyik sem?

Van tehát a Kárpát-medencében egy nagyon kifejlett, meglehetősen logikusan fölépí-
tett nyelv, bőséges hang-, képző- és rag-készlettel, szóképzési, igeképzési és mondatfűzési ké-
pességgel. Ez a nyelv legalább egy évezrede magányos szigetként fönnáll a teljesen idegen tí-
pusú nyelvek gyűrűjében, azok kultúrájától mélységesen áthatva és az utóbbi évezred sem ha-
gyott túl sok nyomot a nyelven magán. A nyelvet az uralkodó elit nem tarthatta fönn, hiszen
az államnyelv, a törvénykezés nyelve I. Istvántól kezdődően egészen 1848-ig a latin volt.
Nemeseink gyakorlatilag mind idegen eredetűek voltak, ide értve Árpád haderejét is, akiknek
a türk nyelvére a bizánci krónikák meglehetősen egyértelműen utalnak.

Ismeretes a környező nyelvek nagy részének is a története, hasonló időléptékből szem-
lélve. Rajtuk az évezredes idő komolyabb módosulásokat eredményezett, mint a magyaron,
jóllehet rokon népek környezetében éltek. Itt akár a latinra, a görögre, a németre vagy az an-
golra is hivatkozhatunk, de sokkal inkább az alig másfél évezrede szeparálódott szlávokra,
akik helyenként már egymást sem értik meg, akkora lett az egyes származék-nyelvek között a
különbség. A magyar nyelv viszont megmaradt egységes nyelvnek, valójában még nyelvjá-
rások sem nagyon mutathatók ki rajta, pedig pl. a csángók a Kárpát-medence külső peremén,
a magyar nyelvű lakosság zömétől immár több mint ezer éve messze kiszakadtan élnek.

Ragozó nyelvek között nem találunk ilyen mértékben kifejlett és gazdag nyelvet, mint
a magyart. A ‘rokon’ nyelvek története néhány száz évet meghaladó léptéket meghaladóan
már nem ismert. A türk nyelvekről vannak a ragozó nyelvek családjából hosszabb idejű adata-
ink. A mintegy 30 türk nyelv közötti különbségek ma sokkal kisebbek, mint a magyar és a ro-
konnak vélt nyelvek közöttiek (ma még megértik egymást), jóllehet, a türk nyelvek széttago-
zódása is már több évezredes folyamat.
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Van még egy ragozó nyelv, amiről hosszabb időre nyúló adataink vannak, és ez a su-
mér. A sumér az i.e. első évezredre már halott nyelvvé vált, miután mintegy két és fél évezre-
des fejlődése követhető nyomon az ékírásos táblák alapján (ezt követően még egy évezredig
szakrális nyelvként használták és írták. A legfiatalabb ékírásos, sumér/akkád nyelvemlékeket
i.sz. 74 körülire adatolják a történészek). Amikorra a sumér nyelv holttá vált, még messze
nem érte el azt a fejlettségi szintet, amit a magyar nyelvnél már akkor megtalálunk, amikorról
ez első írott emlékek ránk maradtak (i.sz. IX.-X. század, azaz 2 évezreddel a sumér ‘halála’
után). A sumér nyelvnek, a maga korában kétségtelenül a legmagasabb szinten művelt és
sűrűn települt tömegben élő műveltségnek, két és fél évezred nem volt elegendő ahhoz, hogy
olyan kompaktságra jusson, mint amire a magyar a “honfoglalás” idejére már eljutott.

Így hát joggal vetődik fel a kérdés: hogyan érte el ezt a szintet a magyar? Ráadásul
rendkívül rövid idő (legföljebb másfél évezred) alatt, és olyan körülmények között, amikor ál-
lítólag vándorolt, sodródott, amikor más népekkel keveredett és nem állandó, letelepedett élet-
formát, hanem lazább, félnomád, vagy valódi nomád életformát követett? A zárt, sűrű, váro-
sias, letelepedett életforma nyelvfejlesztő, ugyanez nem mondható el a szétszórtan élő, ván-
dorló népek életformájáról (l. pl. az akkád és a héber nyelv viszonyát a sémita nyelvek közül).
Itt nyilvánvaló ellentmondásba ütközünk újra, nem kevésbé lényegesbe, mint amikkel a soro-
zatban többször is szembesülni voltunk kénytelenek.

A józanész azt diktálná, hogy egy ragozó nyelv, nem-ragozó környezetben ilyen mér-
tékű fejlettségre és stabilitásra csakis több évezredes zárt, letelepedett életforma során tehet
szert. Ezt Hajdú Péter és Décsi Gyula fel is tételezi, de az újkőkorszakot megelőző, u.n. uráli
és az azt követő időszakra. A magyarok származáselmélete ezt későbbi időszakra (újkőkor-
szak, fémkorszakok) nem teszi lehetővé. Arra a korra és területre vonatkozóan pedig a régé-
szeti adatok nem igazolják a föltételezéseket.

Az ellentmondás a hivatalos származtatási elképzelések (finnugorizmus) alapján fel-
oldhatatlan. Ha alaposan megvizsgáljuk ezt az elképzelést, minduntalan azt találjuk, hogy
sántít. Sem az embertani összetétel, sem a műveltségi hagyományok, sem a népi mondavilág,
sem a népzenei hagyományok nem támogatják azt, amit a nyelvészet megpróbál a régészetre
ráerőltetni. A környező és a távolabbi nyelvekkel való összehasonlításból azonban azt is lát-
hattuk, hogy a nyelvészet érvei sem helytállóak, mert a távolság a ‘rokonok’ között iszonyúan
nagy. A nyelvtani hasonlóságok nagyon sok eleme meg éppen hogy arra utal, hogy a magyar
nyelv letelepedett kulturális szakaszában a korábban a Kárpát-medencében, ill. annak köz-
vetlen környezetében tartózkodókkal állhatott közvetlenebb, a kereskedelem szintjét megha-
ladó mértékű műveltségi kölcsönhatásban és nem a legközelebbinek föltételezett u.n. ‘roko-
naival’.

Nézzük meg, hogy ebben a ‘gubancban’ mik is a tulajdonképpeni tények:

1. A magyar nyelvet ma elsősorban a Kárpát-medencében és annak közvetlen környe-
zetében beszélik. Itt most nem számítom a XIX. századtól tapasztalható nagy mértékű
emigráció miatt kialakult szórvány magyarságot.

2. A magyar nyelvet, amióta tényszerű adataink vannak (több mint 1100 év), a Kárpát-
medencében és annak közvetlen környezetében beszélték.

3. A Kárpát-medencébe az ezt megelőző időszakban beáramló népek, törzsek (kimmerek,
szkíták, dákok, trákok, kelták, rómaiak, gepidák, longobárdok, hunok, avarok, bolgá-
rok, Árpád “magyarjai”) az ‘elfogadott’ ismeretek alapján vagy idegen nyelvűek vol-
tak (‘iráni’, latin, germán, türk), vagy legalább felerészben sem lehettek magyar nyel-
vűek (Árpád magyarjai, akik állítólagos 7 törzséből talán, ha 3 onogur törzs lehetett
magyar nyelvű, ha egyáltalán az volt).



52

4. A Kárpát-medence mindig lakott volt, a beözönlő népek, törzsek itt mindig őslako-
sokkal találkoztak, és azokra legföljebb rátelepedtek, a kiirtásukról nem tudunk. Ez a
Kárpát-medence egészére vonatkozó megállapítás. Később látni fogjuk, hogy pl. a
Kőrös-Tisza kultúrát a második kurgán invázió gyakorlatilag kiirtotta. De ez nem ter-
jedt ki a teljes medence egészére. A sokkal későbbi tatárjárás is csak részlegesen irtot-
ta ki a népességet. Az említett kurgán inváziótól eltekintve az összes későbbi ‘betele-
pedés’ rátelepedés volt.

5. A Kárpát-medencében a Tatárjárást megelőző időszakban mintegy 3 millió ember élt.
Itt Glatz Magyarok Krónikája c. könyvének, 102. oldalára utalok, ahol azt írja, hogy
1300-ra a lakosság a betelepedőkkel együtt ismét elérte a 3 milliót. A tatárjárás idején
félmillió, vagy az éhínség miatt ezt meghaladó volt a veszteség (p.: 99.). A betelepe-
dők pedig zömmel a kunok voltak (mintegy 50 ezer fő), majd a Hospital lovagok (ta-
lán ezer fő) és IV. Béla unszolására némi szláv lakosság (10 ezer fő). A tatárjárás
előtti 3 milliós lakosság ezért sokkal inkább alábecsült, semmint túlzottan túlbecsült
szám

6. Árpád honfoglaló magyarjai nem lehettek többen, mint 250-400.000.

7. Letelepedett, a középkori körülményeknek megfelelő életformában, a mai ismereteink
szerint és kedvező körülmények között a lakosság mintegy 200 évenként duplázódhat
meg (évi 0.35%-os növekedés).

8. A Kárpát-medence lakható területe mintegy 230.000 km2.

Kik vagyunk hát? Azok, akiknek a hivatalos tudomány minket feltüntet?
Nem!
Nyelvünk fejlettsége, egységessége, műveltségünk mellérendelő szemlélete, kapcsola-

taink a közeli és a távoli környezettel egyaránt tagadják azt, hogy hosszú, zaklatott, sodródó
úton kerültünk oda, ahol ma élünk. Genetikai, embertani képünk sem a tajgára vezet, hanem
Európa közepén helyez el minket. Nyelvünk és műveltségünk hosszú idejű, zárt, nagy sűrű-
ségű, letelepedett életmódot követel meg tőlünk és ezt a hivatalos származtatási elméletek, de
a helyette javasolt Közép-Ázsiai eredet sem biztosítja. Nem vagyunk azonosak Árpád hon-
foglaló hadával sem. Műveltségünk nem tükrözi a sztyeppe lovas-nagyállattenyésztőinek a
műveltségét, felfogásunk azok felfogását. Már ugyanezen okok miatt sem lehetünk a sumérok
utódai sem, de amint láthattuk, a nyelveinkben föllelhető különbségek is tagadják ezt a szár-
mazási alapot. Nem is beszélve arról, hogy még zaklatottabb, még hosszabb útat kellene a
magyarsággal bejáratnunk és a korábban bemutatott ellenmondások még élesebben szem-
beszöknének.

Honnan jöttünk tehát? Más utakat, más forrást kell keresnünk. Szeretnénk választ
kapni a föntebb megfogalmazott kérdésre és erre a legalkalmasabb annak a helynek a megis-
merése, ahol ma a magyarság él, és ahol az írott történelem tanúsága szerint immár több mint
egy évezrede megtalálható. A következő részben ezért megkezdjük a Kárpát-medence ősrégé-
szetének az ismertetését.

Az érdeklődők a kérdéskörrel bővebben a szerző Gyökerek című könyve 5. fejezeté-
ben (117-123. oldalak) ismerkedhetnek meg, ahol az állításokat alátámasztó adatok forrása is
megtalálható.
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Honnan jöttünk?

1. Még egyszer az időrendről: a jégkorszakok.

Az 5. részben megemlítettem, hogy a történelmi, a régészeti kérdések taglalásához
szükségünk van olyan megállapodott időrendre, amihez az egyes eseményeket kötni tudjuk.
Különösen fontos az időrend tisztázása, ha egymástól távoli területek eseményeit kívánjuk
egymáshoz viszonyítani. Hogyan is állunk ezzel a kérdéssel akkor, amikor az emberi ősök
után nyomozunk? Van-e ekkor is valamiféle kapaszkodónk, olyasmi, amilyet a jelenkori ese-
ményekhez igénybe vehettünk (mint amilyen a radiokarbon módszer)?

A geológusok a föld korát több nagyobb időszakaszra osztják. Az utolsó 10-15 évezre-
det jelenkornak, idegen szóval holocénnek nevezik. Ez az utolsó jégkorszakot követő felmele-
gedés időszakát jelöli. Zömében erre a korra vonatkoznak a radiokarbon módszerrel viszony-
lag jól kezelhető időrendi kérdések. Az ezt megelőző mintegy másfélmillió évet kitevő geoló-
giai kor a pleisztocén az, ahol tulajdonképpen az ember kifejlődése lejátszódott. Ezt jégkor-
szakok váltakozása jellemzi, és ezeket használja a történeti irodalom az ember fejlődésének a
bemutatása során, mint időjelzőt.

Négy főbb lehűlési korszakot ír le a földtudomány. A legkorábbi a Güntz, ezt követte a
Mindel, majd a Riss és végül a Würm. Valamennyien egy-egy alpesi gleccser-patak nevét vi-
selik. Egy-egy jégkorszak száz-kétszáz évezredes időszakot jelent. A lehűlések között fölme-
legedési szakaszok vannak, ezeket interglaciárisnak nevezik. Ezek néhányszor tíz évezredig
tartottak. Maguk a jégkorszakok sem egységesen és folyamatosan hidegek. Közben is megje-
lentek kisebb-nagyobb, ámde az interglaciárisoknál rövidebb idejű és azok hőmérsékletétől
elmaradó fölmelegedések, amiket a szakirodalom interstadiálisnak nevez.

A kialakulásukra a ma leginkább elfogadott elmélet az, hogy a föld tengelyének ke-
ringő mozgása kombinálódva annak billegésével és a földpálya excentricitásának pulzáló
változásával a föld felületét érő napsugárzás mennyiségét szabályosan megváltoztatja. Ez az
u.n. Milankovic/Bacsák elmélet. A háromféle mozgáshoz tartó időszak (23 ezer, 41 ezer és
100 ezer év) kombinációja adja a jégkorszakok kialakulásért felelős sugárcsökkenés, követke-
zésképpen pedig az éghajlat lehűlését.

A Güntz szakasz a 660-500 ezer évvel ezelőtti kort jelenti. Ezt követte mintegy 60 ezer
éves ‘meleg’ szakasz (interglaciáris), majd a Mindel féle jégkorszak. Ennek két hideg hullám-
völgye volt: 476 és 435 ezer évvel ezelőtt. A következő, a Riss nevű korszak úgyszintén két
hideg hullámmal rendelkezett (230 és 187 évezreddel ezelőtti völggyel), majd ismét meleg
szakasz következett. Ennek volt egy kifejezetten nagyon meleg csúcsa, ami talán 10 évezredig
tartott és ezt a meleg csúcsot mintegy 128 évezreddel ezelőttre teszi a geofizika. A Würm jég-
korszakot egyesek két, mások három lehűlési szakaszra osztják. Az első lehűlés 115 ezer év-
vel ezelőtt, viszonylag melegnek számító hőmérséklettel tetőzött - innen ered, hogy sokan
nem is tekintik hideg szakasznak –, majd még két fokozottabb mértékű lehűlést ismerünk, 79
ezer és 22 ezer évvel ezelőtti tetőzéssel. Az utolsó lehűlési szakasz azonban lassan, folyama-
tosan alakult ki az azt megelőző szakaszból (azaz nem volt közben valódi fölmelegedés) és
ennek tetőzése jelentette ezideig a legnagyobb mértékű lehűlést Európában. Ebből következett
azután a hírtelen fölmelegedés mintegy 14-15 évezreddel ezelőtt.

Mindezek általában Észak-Európára értendőek, de párhuzamos lehűlési szakaszok má-
sutt is kimutathatók (pl. Észak-Amerikában), ott azoknak más nevet adtak. A különböző ég-
hajlatú időszakokra egy-egy növénytársulás, vagy állatfaj jelenléte jellemző, ezért a rétegek-
ből származó pollen és csontmaradványok elemzésével a réteg képződésekor fönnálló éghajlat
megadható. Minthogy bizonyos állatok jelenléte nem csak a hőmérsékletet jelzi, hanem kiha-
lásuk következtében azt is, hogy mi lehetett az a legkésőbbi kor, amikor az illető réteg
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képződött. Egy európai vadszamár faj jelenléte, pl. egyértelműen jelzi, hogy a réteg nem lehet
fiatalabb a Würm első lehűlésénél, merthogy ez a faj akkor halt ki.

A fenti számadatokat Zeuner (1946) könyvéből merítettem, de László Gyula is hason-
ló adatokra hivatkozik. A jégkorszakokat határoló, pontos időpontokat illetően azonban sok a
vita. Vannak, akik korábbi, mások későbbi időpontokat adnak meg. A Würm kezdetére, pl.
Encyclopaedia Britannica a jelen előtt (JE) 100 évezredet ad meg. A a Würm I. periódusából
származó tatai édesvízi mészkő korára a U/Th módszeres elemzés (ez az egyik erre a korszak-
ra vonatkozó abszolút kormeghatározási módszer) 95évezredet számít.

A jégkorszakok azonban számos más formában is nyomot hagytak a földtani jelensé-
geken. Ilyenek, pl. a sarkok környéki jégtáblák. Lehűléskor (pl. minden télen) a tengervíz egy
része jég formájában kicsapódik a sarki jégtáblákra ill. a szárazföld sarkkörökhöz közeli ré-
szeire. A kicsapódáskor az oxigén izotópjai (16O és 18O, mind a kettő stabil) nem egyforma
arányban jelennek meg a jégben, merthogy ilyenkor a kisebb atomsúlyú oxigén nagyobb
arányban távozik a tengerből. Jégkorszakokban a nyári fölmelegedés nem eredményezi a télen
lecsapódott jég megolvadását, így a sarkok környékén a jégtáblák elkezdenek hízni, és egyre
nagyobb területet is befednek. Következésképpen a tengerek szintje csökken, és a maradék
vízben az 18O az 16O rovására feldúsul. A jégszelvényben a jégvastagság függvényében meg-
rajzolt 18O/16O viszony jól jelzi a kicsapódáskor az eljegesedés mértékét, azaz a föld átlagos
hőmérsékletét. Minthogy az oxigén kicsapódáskor a két izotóp aránya kisebb-nagyobb késés-
sel és ingadozással mindig a tengervízben lévő pillanatnyi arányt követi, a jégrétegekben lévő
víz oxigén izotóp arányát meghatározva megkaphatjuk az adott időszakban a tengervíz vi-
szonylagos mennyiségét, amiből a föld átlagos hőmérsékletére következtethetünk.

6. Ábra: A Föld hőmérsékletjelzői (déli sarki jég, óceánfenéki és talajvízi mészlerakódás-
ok oxigén izotóp aránya alapján) és a jégkorszakok a jelen előtti évezredek függvényében.
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A cseppkövekben lerakódó mész, de a mély-tengerek meszes üledékrétegeit is jellemzi
az ülepedés korának megfelelő oxigén izotóp összetétel. A meszes rétegek kora, pl. U/Th
módszerrel, meghatározható, ezért a föld mindenkori átlagos hőmérsékletének az időpontját
abszolút évekre is kalibrálni lehet. Az így megrajzolt u.n. izotóparány, azaz következésképpen
hőmérsékleti görbéken a felszíni rétegekben kimutatott jégkorszakok immár évekkel is jel-
lemezhetőek.

Több munkából származó, összevont adatcsoportot mutat be a mellékelt 6. Ábra,
ahonnan az utolsó jégkorszakokhoz nagy valószínűséggel tartozó abszolút időpontok leolvas-
hatók. A különböző forrásokból merített, és az oxigén izotópok alapján becsült viszonylagos
környezeti hőmérsékletet szemléltetem a jelen előtti évezredek függvényében ábrázolva. Az
ábra Mindel két lehűlését és a Würm időszakát fogja át. A tengerfenék két helyéről és a déli
sarkról vett minták időrendje és az onnan leolvasható viszonylagos hőmérsékletek rendje egy-
mással jól egyezik, az USA Great Basin mészkő kiválásaiból vett mintáknál pedig fokozatos
időelcsúszás látszik. Ez azonban lényegileg nem befolyásolja a geofizikai időrend abszolút
számait.

A számunkra legérdekesebb emberi fejlődési események az utolsó, a Würm időszaká-
ban játszódtak le. Magam az abszolút kormeghatározási eredmények alapján az utolsó fölme-
legedés idejeként a 15, a Würm utolsó eljegesedésének tetőzési időpontjaként 20-25, az utolsó
előtti eljegesedés tetőzéseként a 65-70, a Würmöt megelőző utolsó interglaciáris tetőzéseként
pedig a 120-125 évezreddel ezelőtti időket fogadom el. A Würm első lehűlése 115 évezreddel
ezelőtt okozott egy kisebb hidegtetőzést, ettől mintegy 70 évezreddel ezelőttiig interstadiális
jellegű, de az utolsó interstadiálisnál melegebb éghajlat uralkodhatott.

Az ábrán jól láthatóan a holocén sem volt egységes éghajlatú. Az első fölmelegedés
alatt (15-14 évezreddel ezelőtt) megkezdődött, és nagy tempóban folytatódott az Eurázsiára
lerakódott jég elolvadása. Ennek olvadékvizei zömmel az orosz síkságon át déli irányban
részben a Káspi-tengeren át a Fekete-tengerbe távoztak, ahonnan csak egy sekély mélységű,
csatorna jellegű folyószakasszal volt összekötve a világtengerekkel. Így az északról beömlő
vízfölösleg az akkor még zárt Boszporusztól délre, a Sakarya völgyén át ömlött a Márvány
tengerbe. Ennek a vízszintje azonban a Fekete-tenger akkori szintjénél több mint 100 méterrel
alacsonyabban volt, ezért onnan sós, tengervíz nem kerülhetett be a Fekete-tenger medencé-
jébe. Így hát a jég olvadékvizei akadálytalanul kimoshatták az addig esetleg ott lévő sós vizet.

13 évezreddel ezelőtt azonban megváltozott az éghajlat. Egy kisebb jégkorszak (az
idősebb Dryas) következett be, ami másfél évezredig tartott. Ekkor az európai kontinensen a
jég olvadása megszűnt és ismét hízni kezdett. Ezzel az orosz síkság megterhelése is megválto-
zott és az északi területek a déliekhez képest viszonylag alacsonyabbra kerültek. A JE 11. év-
ezred közepét követő ismételt fölmelegedéskor ezért a jégréteg lábánál tavakba felgyülemlett
víz már nem a Fekete-tengeren, hanem a Balti-tengeren át felé folyt el az óceánok felé.
Megkezdődött a Fekete-tenger kiszáradása, merthogy a vizét már zömében csak a Dunától és
kisebb részben az olvadó jégből már nem táplálkozó, ellenben száraz éghajlati övezetbe jutott
Dontól kapta. A kiszáradás fokozott tempóra váltott egy újabb lehűlési szakaszban (fiatalabb
Dryas), amikor az éghajlat ismét száraz lett. Ez a JE 9. évezredtől kezdődően közel öt évszá-
zadig tartott. Ekkorra már az Eufrátesz felső szakaszánál sem folyt víz, következésképen a
Földközi-tenger keleti medencéje és annak környezete is elsivatagosodott. A Don torkola-
tánál, az Azovi-tenger fenekénél a Don mélyen, a jelenlegi Fekete-tengeri vízszint alatt, min-
tegy 150 méterre vágta be magát a tengerfenékbe. Ez a tó kiszáradását biztonsággal jelzi.

8.5 évezreddel ezelőtt az éghajlat ismét fölmelegedett és folytatódott a jég olvadása.
Ekkor a Fekete-tenger, a benne lévő kagylók tanúsága szerint édesvizű tó, a széles, a mai ten-
ger felszínnek mintegy a felét kitevő északi-északnyugati partvidéke száraz sztyeppe volt, a
jelenlegi partvonaltól északra fekvő síkvidék pedig lombos erdővel telepedett be. A vízszintje
a további fölmelegedéskor sem növekedett, miközben az óceánok vízszintje igen, és a jelen-
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legi vízszintjüket mintegy 7-7.5 évezreddel ezelőttre egy harmadik olvadást követően érték el.
Ekkor az észak-amerikai földrész korábbi olvadékvizei az azokat bezáró jégtömb megrepedé-
se miatt bezúdultak a világóceánba és a hírtelen vízszintnövekedéssel egyidőben – esetleg an-
nak következményeként – a Boszporusz átszakadt, és a Fekete-tenger alacsonyabb édesvízi
szintje néhány hónap alatt sós vízzel feltöltődött. A benne korábban kialakult édesvízi élet el-
pusztult, a tenger fenekére szerves anyagban gazdag, bomló réteg ülepedett le. Emiatt ott a víz
oxigénhiányos, szerves anyagban és következésképpen a mérgező kénhidrogénben gazdag. Ez
a réteg határozza meg a tenger mai élővilágának a minőségét, és jelzi a változást. Legfőképp
pedig azt, hogy a sós víz betörése előtt a tenger mai területének közel a fele a szárazföldi bio-
szférához tartozott. Az utóbbi klímaperiódusok jól látszanak a délsarki Vosztok állomás jég-
kéregének oxigén izotópos elemzésein is, de az Ausztráliát övező korallokon is.

Mindezen időrendi adatokra a további részekben hivatkozom majd, a Fekete-tenger
feltöltődésének a régészeti anyagra gyakorolt hatását is boncolgatom a további részekben. Az
időrendet a szerző Gyökerek című könyve a 12-15, és a 220-223. oldalakon részletesen taglal-
ja. A következő részben a jégkorszakok ideje alatti európai ember fejlődését tekintjük át, fi-
gyelmünket elsősorban a Kárpát-medencei anyagra irányítva.

2. Az ősember a Kárpát-medencében.

Gábori Miklós szerint az előember, a Homo erectus a Güntz idején két útvonalon érke-
zett Európába. Az egyik út a Gibraltáron át vezetett. Az előember a mai Francia országi terü-
leteken terjeszkedett részben az Alpok északi pereme fölött északra, ahol a Rajnáig jutott,
részben pedig a Földközi-tenger mentén, ahol a Pó völgyéig találhatók meg a telepei. Az észa-
ki útvonalon tovább terjeszkedve a Riss időszakban jutott el egészen a Dnyeszter nyugati part-
jáig. Tovább keletre, az orosz alföldön azonban nincs nyoma. A déli útvonalon az előember a-
zonban még a Mindel idején a Kárpát-medencébe is bejutott, de azon túl már onnan sem ment.

A másik, a korábbi útvonal Földközi tenger partmenti hegyvidékein keresztül a Kau-
kázustól délre eső területekre vezetett, ahová már a Güntz előtti időszakban a Homo erectus
elődje, a Homo ergaster is eljutott. Itt folyamatos telepeket alkotva fejlődött tovább a Riss és
a Mindel időszakban is, majd a Würm idején a Kaukázus déli oldalán nyugatra terjeszkedve
érte el a Fekete-tenger medencéjét. Innen, a Kaukázus északi oldalán, majd a keleti folyóvöl-
gyekben (Don, Volga) hatolt tovább az orosz sztyeppén észak felé, de ekkor már az u.n. úttö-
rő ember, ami a modern emberét közvetlenül megelőző műveltséget jelenti. Alapvetően azon-
ban egy szakadék húzódik Európa keleti alföldjének a közepén, a Dnyeszter és a Don között,
ahová sem az előember sem a neandervölgyi nem jutott el, ahol csakis már a modern ember
élt, de az is csak az utolsó jégkorszak, a Würm közbenső felmelegedésekor, valamint az azt
követő időkben.

Mindkét útvonal mentén, egymástól függetlenül, mégis párhuzamosan hasonló ‘ipa-
rok’ (műveltségek, kultúrák) láncolatán át - fejlődött és - vált azután az előember modern em-
berré. Ide kapcsolódik még az Ázsia középső és keleti területein élő ember is, akinek a szer-
számai ugyancsak párhuzamosan fejlődtek mind a Nyugat-Európai, mind a kaukázusi kultú-
rákéval, holott aligha érintkezhettek. A Kelet-Ázsiai telepeken is folyamatos a fejlődés a ho-
mo erectus telepeitől kezdve a modern emberig.

A Kárpát-medence legrégebbi emberi lelete a vértesszőlősi volt, ahol két rétegben ta-
láltak települési nyomokat: a 400-450 (Mindel jégkorszak vége), ill. a 250 évezred környéki (a
Mindel/Riss átmenet) időkből. A korábbi rétegből ősemberi tüzelőhely is előkerült és ez a
maga nemében a legkorábbi. Gyermekfogat is találtak a tüzelőhely rétegében és az a Homo
erectusnak a Simanthropushoz közelálló gyermekének a foga. A telephely a környezetéhez
képest meleg, meszes forrás mellett volt és annak a vizéből kirakódott édesvízi mészkő, az
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u.n. travertino őrizte meg a maradványait, az előember kavicsból pattintott szerszámainak, az
általa elfogyasztott állatok csontjainak tömegével és a lábnyomával egyetemben. A művelts-
get az acheuléi műveltség körébe sorolták, ami a Homo erectust jellemzi.

A későbbi korú, magasabban fekvő rétegből - rétegtanilag nem egyértelműen megha-
tározható helyről - előkerült egy más típusú, későbbi ember nyakszirtcsontja is, amiből Tho-
ma Andor kiszámított a koponya űrtartalmát. A számítások mintegy 1300 cm3 agytérfogatot
eredményeztek, ami sokkal nagyobb, mint a kornak megfelelő Homo erectus agytérfogata
(925-1225 cm3), és a csont méretei leginkább a modern ember koponyájához hasonlíthatók.
Ez az agytérfogat csak a későbbi, a neandervölgyi ill. az azt követő modern embert jellemzi.
Az ásatási eredményeknek a felfedező, Vértes László halála utáni, u.n. post humus közlése-
kor, az embert a Homo erectus Archantropus-nak, ill. Thoma szerint Homo erectus seu sapi-
ens paleohungaricus sorolták. Ez a besorolás bizonyos mértékben ellentmond a számított
agytérfogatnak. Ez az ősember ugyancsak pattintott kavics szerszámokat készített, és az em-
bertani besorolása végső soron az eszközkészlete alapján történt.

Vértesszőlős nagyon fontos lelet a tudomány számára, mert itt „… egyetlen telepen
embermaradvány, eszközök, tüzelési helyek, kulturális rétegek, régészeti fejlődési sorozat ke-
rült elő” – írja róla Gáboriné. Ez az emberfajta még nem vadászott, eszközei nem vadász-
eszközök. A régebbi rétegből előkerült rendkívüli finomságú kavicseszközök megmunkált-
sága csak a sokkal későbbi emberi telephelyek eszközkészleteihez hasonlítható. A Kárpát-me-
dence az eszközök bizonyos ‘előre futását’ mutatja már a Mindel kor idején. Hasonló szer-
számok kerültek elő korábban már – emberi maradvány nélkül – Buda környékéről, és ezért
Vértes László a műveltséget budai műveltségnek nevezte el.

A Riss jégkorszak késői időszakában  jelent meg Európában és Nyugat-Ázsiában egy
robosztus testfelépítésű embertípus, az u.n. neandervölgyi ember, azaz Paleoanthropus – Ho-
mo neanderthalis. Többek szerint ez nem önálló embertípus, hanem már a Homo sapiens egy
korai alfaja, azaz Homo sapiens neanderthalis. Minden valószínűség szerint a helyi Homo
erectusból fejlődött ki, magában Európában. Ennek az embernek az agykapacitása már a mai
emberéhez közeli (inkább több, minthogy 1600 cm3) és mousteri típusú műveltsége fokoza-
tosan fejlődött a későbbi Homo sapiens archaicus, azaz a mai emberrel már anatómiailag
azonos emberének a szintjére. Európától Közép-Ázsiáig, mind Ázsia nyugati részén, mind dé-
len, pl. Izraelben, sőt Afrika legdélibb területéig is megtalálhatók a telepei és csontleletei. Rá-
adásul a Levantinban meglehetősen régen, már a Würm kezdeti szakaszában (termoluminesz-
cencia módszerrel 90 évezreddel ezelőttre datáltan) megtalálható és itt hosszabb ideig együtt
élhetett a már modern ember elődjével (Amud, és a Kebara barlangok a neandervölgyi, ill.
Qafzeh barlang a modern ember maradványaival). A szerszámai a kor előrehaladásával fino-
modtak és a Würm korszak második lehűlésének elejére alapvetően kétféle szerszámtípussá
váltak. Az egyik a Délnémet területre jellemző micoqui műveltség, ahol egyébként nem volt
meg a klasszikus mousteri, ezért a forrása minden valószínűség szerint Közép-Európa lehetett.
A Kárpátokon túl, az erdős sztyeppén pedig két műveltség alakult ki: az acheuléi hagyomá-
nyú mousteri (keleti micoqui) és a kifinomult mousteri. Mindezeket a műveltségeket a nean-
dervölgyi emberhez kötik, jóllehet, emberi csontmaradványokat nem találtak a területen, így
ez a felfogás adatokkal nem igazolható.

 A klasszikus neandervölgyi ember testi felépítését tekintve különbözik a modern em-
bertől. Tipikusan hidegégövre jellemző az, hogy viszonylag rövid lábakon erős, zömök törzse
volt. Fejszerkezete is a hidegebb időjárásra volt ‘berendezve’ - hosszú fej, hosszú, ferdén le-
csapott előfej és hosszú orr -, így a belélegzett levegőnek volt ideje fölmelegedni, mire az agy
közelébe ért. A modern ember testfelépítése azonban sajátságosan melegégövi, azaz a hosszú
lábakon, viszonylag vékony a test (kevés hőt fogadjon magába, távol a sugárzó talajtól). A ma
élő embertípusoknál is a testsúly a környezeti átlaghőmérséklettel fordítottan arányos.
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A Kárpát-medencében a Riss jégkorszakot követően jelentek meg újra az ősemberi
telephelyek. A korábbi acheuléi műveltséget itt is a mousteri műveltség váltotta fel. Ezek már
specializálódott, kifejezetten vadászó kultúrák voltak. Minden telepnek volt valami sajátos, rá
jellemző vadja, aminek a csontjai a telepen kiemelkedően nagy számban fordulnak elő. Ez
már önmagában is megkérdőjelezi Gamble véleményét, aki tagadja, hogy a 40 évezredet meg-
előzően az embernek bárminemű, társalgással járó társadalmi élete lett volna. A vadászat,
különösen, pl. olyan vadra, mint a kőszáli kecske, amit a Bükki ember vadászott (Subalyuk
műveltsége), mindenképpen előre elgondolást és társadalmi szervezettséget igényel. A mous-
teri műveltségek csontanyaga csakis elhullott állatok tetemeinek feldolgozásával egyszerűen
nem magyarázható. Ugyancsak tagadja Gamble véleményét a Shanidar barlangi lelet, ahol
egy neandervölgyi ősember jobb karjának a születéskori sérülését amputálással gyógyították
meg. A társadalmi segítséget, amivel ez az ember túlélte a nyomorékságát kiegészítik egy má-
sik ember sírjában talált temetési szertartás jelei, a frissen szedett virágok pollenjei a sírjában.
A neandervölgyi embernek már volt etikája, ami a modern emberről még sokkal később sem
föltétlenül és általános érvénnyel mondható el! Ugyancsak a neandervölgyi ember társadalmi
életére és etikájára hivatkozik Gábori is, amikor ismerteti egy gyermek sírját a Teshik-Tas
barlangban (Közép Ázsia).

A telepek a Würm első lehűlésekor megszaporodtak. A legnagyobb sűrűségük az első
lehűlését megelőző átmeneti szakaszra, azaz a 90-70 évezredre esik. Szinte valamennyi Kár-
pát-medencei műveltség szerszámai kavicsból pattintottak. Ez talán helyi sajátság. Megta-
lálhatók azonban a kovakövek is a telepek környezetében és néha-néha abból is készült szer-
szám (más célra), de a főbb szerszámtípusok alapja itt mégis a kavics. Úgy tűnik, a kor embe-
re ezt a szerszámfajtát kedvelte. Ez a korszak a pattintott kőkorszak nevet is viseli.

A Kárpát-medencében a legkorábbi mousteri jellegű műveltség a Subalyuk barlangból
(Bükk) került elő. A Würm időszak két lehűlése közötti, azaz mintegy 70-80 évezreddel eze-
lőtti időre adatolhatóak a leletek. Itt neandervölgyi típusú emberi maradványt (csonka női és
gyermek csontvázat) is találtak és ennek alapján a műveltséget, kétséget kizáró módon ehhez
az embertípushoz lehet kötni. Meglepő módon, a Bükk délkeleti oldalán, hegylábi környeze-
ben, a kőszáli kecske volt a döntő mértékben vadászott állata. Ez a vad az egyik legmozgéko-
nyabb és legóvatosabb állat. Még golyós puskával sem számít egyszerű fegyverténynek a lete-
rítése. Ugyancsak kőszáli kecskére vadászott a Teshik-Tas barlangban lakó neandervölgyi em-
ber is a Riss/Würm közötti időben. Minthogy a Bükkben előemberre utaló jelet nem találtak,
föltételezik, hogy talán a Balkánról érkezett ide. Pedig a forrása akár a Dunántúl is lehetne, a-
kár Vértesszőlős, vagy Buda. A Subalyuk műveltség később, a Würm utolsó lehűlési szaka-
szában az u.n. Szeleta műveltséggé fejlődött át. Ennek nagyon finom kőeszközei voltak már,
köztük a két oldalon élezett különleges szépségű lándzsahegyek, amik azonban továbbra is
szinte kizárólag kavicsból pattintottak (aurignaci kavics műveltség). Ez a műveltség min-
denképpen a Kárpát-medencei fejlődés eredménye. Nem csak magára a Bükkre jellemző, ha-
tára átterjedt Szlovákia felé egészen a Morva fennsíkig. A Szeleta műveltség emberétől ugyan
nem maradt fönn emberi csontmaradvány, de föltételezik róla, hogy neandervölgyi késői tí-
pusa. Ennek ugyan ellentmond a modern ember eszközeként értékelt aurignaci szerszámbeso-
rolás.

A Subalyuk műveltséggel párhuzamosan a Dunántúlon más típusú műveltséget jelent
a tatai műveltség. Eredete az európai déli útvonalon valószínű, közvetlen megelőző telepek,
pl. a krapinai ill. az ivanščicai Veternica barlangban (Horvátország) lelhetők fel. „A Kárpát-
medence délnyugat felől mindig nyitva állt” - írja Gábori. „A Duna mentén valószínűleg keve-
sebb csoport jutott be hozzánk -, és ezek a kultúrák, csoportok itt helyben továbbfejlődtek, s
még a ‘hatásaik’ sem lépték át a Kárpátok vonalát”.

A tatai műveltség mamutra vadászott és az egyik nagyon fontos lelete egy mamutcsont-
ból készült, csiszolt tárgy. Ezt még Gamble is elismeri tudatos tevékenység eredményének,
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bár ettől azt még nem fogadja el, hogy a tárgyat készítő ember már nem egy primitív, eszkö-
zöket használó állat, hanem szociális lény.

Ugyancsak a korai időszakról származik a budai műveltség is, aminek egyik nagyon
szépen feldolgozott telepe a Remete szurdokvölgy barlangjaiból ismert. Itt ugyancsak nean-
dervölgyi emberi maradványt (három szomszédos metszőfogat) talált Gáboriné. Ennek azon-
ban már volt előzménye, Homo erectus eszközeit találta itt Vértes.

A tatainál fiatalabb műveltséget tártak fel az érdi dombokon. A Würm utolsó előtti
lehűlési és hideg periódusában, azaz 80-55 évezred között élt ez a műveltség. Ez a legrégebbi
ismert nyíltszíni emberi település, itt ugyanis nincs barlang a környéken. Ez a telep mégis a
barlangi medve vadászatára specializálódott. Szerszámai kavicsból pattintottak, jóllehet, a te-
rületen volt más szerszámalapanyag is. A műveltség embere azokat is használta, de csak kü-
lönleges célokra. A telep legfelső rétegben megjelent a vadló és a gyapjas orrszarvú is, ami
már erősen lehűlő (tundrai lefagyás) időszakra utal. A több mint tíz évezred során többször is
visszatértek ide az emberek. Hasonló szerszámok kerültek elő a Bánhida környéki Szelim bar-
langból is, ami a műveltségnek ottani telepét, továbbfejlődését jelentheti.

A Szeleta műveltséggel egyidőben, azaz a Würm utolsó lehűlési szakaszában a Bükk
nyugati oldalán váratlanul és minden előzmény nélkül felbukkant egy embercsoport, az istál-
lóskői műveltség embere. Erre már a csontszerszámok uralkodó használata a jellemző. Emberi
maradványokat ugyan nem találtak itt, de eszközei alapján már mindenképpen a modern em-
ber telepét kell itt látnunk. Vele folytatjuk a Kárpát-medence népességének a vizsgálatát.

A fenti kérdések forrását és részletesebb elemzését az érdeklődők a szerző Gyökerek c.
könyvében, a 125-134. oldalakon találhatják meg.

3. A Kárpát medence felső- és átmeneti-kőkori műveltségei

A Würm utolsó lehűlése idején ‘forradalmi’ változás történt az emberi eszközökben és
települési sűrűségében. Mintegy 40-60 ezer évvel ezelőtt az eszközök típusainak a száma hir-
telen megnőtt, a kimunkálásuk kifinomodott, a ‘megőrizve változtatás’ tapasztalható. Megje-
lentek a csonteszközök is. Ezzel párhuzamosan megtöbbszöröződtek (száz-kétszázszorosra)
az ősemberi telepek és egyben az azokon élő emberek becsült létszáma. Erre a korszakra jel-
lemző az európai képzőművészet megjelenése is (a barlangi-, a sziklarajzok, a kultikus jelen-
tésű szobrok). Ezt a változást többen a tagolt nyelv megjelenésével kötik össze. Mások a hir-
telen fejlődés egy másik magyarázatául az emberi génállományában bekövetkező változásokat
teszik felelőssé, ami azt jelenti, hogy az addig Európában élő u.n. neandervölgyi ősembert föl-
váltotta a modern ember.

A modern ember megjelenését a kifinomult kő- és csontszerszámok, a specializálódott
eszközök és élénk társadalmi élet jelei kísérik. Eredete erősen vitatott. A mai genetikai vizsgá-
latok alapján sokan igyekeznek Afrikára visszavezetni, ámde Európai megjelenéséhez hiány-
zanak az összekötő leletek. Ugyanakkor a Kaukázus feletti területekkel a leletlánc megvan. A
Würm második lehűlő szakaszának a kezdetén a Don mentén nyomonkövethető a mousteri
szerszámoknak a gravetti eszközökbe történő átfejlődése.

A modern ember eszközei Európában legkorábban a bükki Istállóskői barlangban mutat-
hatók ki. A Bükk keleti felén a Szeleta embere élt, ám vele párhuzamosan, néhány tíz kilomé-
terrel nyugatabbra, az Istállóskői barlangban egy más műveltséget folytató ember. Az egyik
nagyon finom megmunkálású lándzsahegyeket, a másik azonban zömmel csontszerszámokat
készített és használt. Az egyik, a Szeleta embere a dombvidéki, hegylábi, a másik viszont ki-
fejezetten a középhegységi műveltség képviselője volt. A két egyidőben élő műveltség azon-
ban - a szerszámaikat tekintve - egyik helyen sem érintkezett a másikkal.
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Az Istállóskői-barlang emberéről nem maradt fenn csontlelet, ezért embertípusát te-
kintve a hovatartozása nem dönthető el. Csontszerszámai azonban a sokkal (mintegy öt éve-
reddel) későbbi u.n. aurignaci műveltség szerszámaival egyeznek, amit pedig már a modern
embernek tulajdonítanak. A két fajta ember együttélése tehát hosszabb időszakon (több évez-
reden) át lehetséges volt. A neandervölgyi és a modern ember kultúrája között ezek szerint
sincs olyan szakadék, mint amit korábban föltételeztek! Brose és Wolpoff egyenesen ki is
mondják, hogy a neandervölgyi ember a modern ember elődje. Hasonló gondolat érezhető
Kiszely emberszármazási ábrájáról.

Az Istállóskői-barlang műveltségét váratlannak, előzmények nélkülinek véli Gáboriné.
Bulgária északi részének néhány barlangját, meg a Gerecse Jankovich-barlangját említi. Azért
véli így, mert ott is találtak néhány csonteszközt. A Balkánon délebbre azonban semmi lelet
sincs, ami esetleg arra utalna, hogy a modern ember itt érkezett volna Afrikából Európába,
ahogy ezt, pl. Fagan is föltételezte. Ugyanakkor az. ú.n. Dunántúli Szeleta műveltség elemzé-
sekor Gáboriné kimutatja, hogy ott csont- és kőszerszámok együttesen is előfordulnak. Azok
korát mousterinek írja le, azaz azok megelőzték az istállóskői műveltség korát.

A szerszámra való specializálódást az életforma sajátossága válthatja ki. Ha egy em-
bercsoport, pl. a laposabb, dunántúli dombokról a középhegység jellegű Bükk-hegységbe köl-
tözik, és ott áttér a madár fogyasztására, akkor a Dunántúlon kialakított csont-eszközöket
esetleg néhány évszázad alatt továbbfejleszti, különben nem maradhatna fönn. Így az az érv,
hogy ‘ezen a területen korábban nem élt ember’ és az, hogy ‘a csonteszközöknek ezen a terü-
leten nincs hagyománya’ nem jelenti feltétlenül azt, hogy ennek a ‘hagyománynak’ valahon-
nan ‘távolból kellett érkeznie’. A változás valahol elindult és erre a dunántúli szórványos
csonteszközök – érzésem szerint - kellő mértékben alapul szolgálhattak. Különösen akkor, ha
nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy a neandervölgyi ember modern emberré fejlődhes-
sen.

Van még az Istállóskői-barlang műveltségének egy nagyon fontos lelete: egy három-
lyukú, medvecsontból készített síp. Ezen ugyanis 5 hang szólaltatható meg! Ezen a legrégebbi
korból eredő és bizonyosan hangszerként használt emberi eszközön pentaton dallam szólaltat-
ható meg.

A Würm utolsó lehűlésének tetőzése előtt megváltozott a Kárpát-medence ősemberi
képe. A föltételezések szerint ugyancsak a Balkán felől, megjelent a gravetti (apró nyílhegy)
műveltség népe. Az eredeti helyén, az orosz síkságon, elsősorban mamut vadászatára specia-
lizálódott, de éppen a Kárpát-medencében tért át a rénszarvas vadászatára. Tipikusan síkvi-
déki népesség volt, hegyekre nem jutott fel (föltehetően azért, mert a vadászott állata, a ma-
mut sem ment föl a hegyekre). Ugyan a Balkán északi részét tartják az eredetének, mégis in-
kább csak a Dnyeszter mentén mutatható ki, amint északra haladt. Később a Kárpátok szlová-
kiai hágóin át (<400 m) érkezhetett a Kárpát-medencébe, ahol az északi folyók völgyeiben ta-
lálhatók meg a legrégebbi telepeik, pl. a bodrogkeresztúri a 29. évezredből. Később Siófoktól
délre, Szegvár mellett és a Dunakanyar és a Tisza mentén találhatók meg a szerszámaik, va-
dásztanyáik. Tipikusan mozgó életformát folytattak, úgy amint a sokkal későbbi sztyeppei
pásztorok: téli és nyári szállásaik között ingáztak. A nyári szállásaik, pl. a Duna felső folyása
környékén voltak, a téliek pedig a Kárpát-medencében. Legutolsó gravetti típusú eszközöket
tartalmazó telepek azonban nem folyóvölgy mellettiek, hanem ismét dombvidékről kerültek
elő (Pilis, Gerecse barlangjaiból, koruk 10-12 évezred). Valamennyi táborukban a megtalált
rénszarvas csontok mennyisége alapján ezres nagyságrendre becsülik az ott feldolgozott álla-
tok számát. Embermaradványokat itt sem találtak, ezért eldönthetetlen, hogy a gravetti népe,
vagy a korábban a dombvidéken élők használták-e a gravetti eszközöket a Würm fölmelege-
désekor.

A gravetti műveltségre jellemző már a nyílt téri, mesterséges ‘lakás’ építése. Favázas
sátraik nagymértékben hasonlíthattak a mai északi tundralakók rúd-sátraihoz. Eszközeikre
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mind a csonteszközök számának megnövekedése, mind a kőeszközök csiszolása a jellemző
volt. Minthogy a szerszámaik kidolgozásához már nem csak a pattintást, hanem az eszközök
utólagos csiszolását is használták, ezért az ő korszakuk nevezhető csiszolt kőkorszaknak.

A Würm fölmelegedés előtti korszakbeli Európa embertani térképét Mellars, Gimbutas
és Gábori alapján a mellékelt ábrán mutatom be (7. Ábra). Az ábráról látható, hogy a csiszolt
kőkorban alapvetően két fő műveltségtípus található meg Európában: az általánosan elterjedt
gravetti (aurignaci), és a foltokban megmarad neandervölgyinek vélt műveltségek (a Chatel-
peroni, az Uluzzi és a Szeleta). Pusztán csak az érdekesség kedvéért had jegyezzem meg, hogy
a Chatelperoni műveltség területén élnek a baszkok, az Uluzzi területén éltek az etruszkok és
a Szeleta területén pedig a magyarok. Mind a három nép nyelve ragozó a mai hajlító nyelvű
környezetben.

Az ábrára fölvettem a későbbi, a jégkorszak végét követő fölmelegedés idejének a
Délorosz sztyeppe vidékén élő két műveltséget is: a Dnyeszter-Bug- és a Krím-vidékit. Mind-
kettő a Kaukázusból terjedt el északra (fehér nyilak jelzik) és a jégkorszak leghidegebb perió-
dusában leszorult a Fekete-tenger partjaihoz, a parthoz közelebbi, de magasabb területekre. A
Dnyeszter-Bug terület embere a Kárpát-medence északi, u.n. Bükki kultúrája emberével
együtt alkothatta a jégkorszakot túlélő népességet és a két korábbi embertípus keveredése
ezen a területen, ugyancsak jogosan föltételezhető. Velük találkozunk az újkőkorszak elején,
mint cromagnon B típussal.

A korábbi hegyvidéki műveltségek sorsa azonban nyitott maradt. A barlangi rétegek
legfelsőbb rétegei ugyanis a Würm leghidegebb időszakában kimosódtak. Ugyanis ha voltak
is a túlélésnek nyomai, azokat a víz megsemmisítette. Gáboriné írja, “... hogy vajon mikor fe-
jeződhetett be ez a fejlett szeletai kultúra: egyszerűen nem tudjuk. A legfelső rétegek ugyanis
ma már hiányzanak. Még az is lehetséges, hogy a Würm második hideghulláma után.”

7. Ábra: Európa középső-kőkori kultúrái. 1. Aurignaci, 2. Chatelperoni, 3. Uluzzi, 4. Szeleta, 5.
Krimi Muzra Kobe, 6. Dnyeszter-Bug műveltségek. 7. a kaukázusi kőkorszaki műveltségek. 2.-4.
föltehetően neandervölgyi maradványok. 5.-6: átmeneti kőkorszak műveltségei. (Mellars,
Gimbutas és Gábori alapján). 8: “gravetti nép” vándorlása Gáboriné alapján.
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Gáboriné szerint a Würm felmelegedésekor a Medence kiürült. Még sincs így, mert a
Kárpátok környéke, meg a Dunántúl is lakott maradt, csak a népsűrűségük lecsökkent. A sík-
vidéki műveltségek azonban a rénszarvasokkal együtt valóban távoztak, jóllehet, a “rétegtani
vizsgálatok szerint kissé túlélték a jégkorszakot”. A dombvidéki műveltségek azonban, min-
den jel szerint, helyben maradhattak. Ilyen dombvidéki műveltség volt, pl. a bükki. A maga
nemében egyedülálló és magányos. Ez a műveltség átnyúlt a Kárpátokon is, részben az észa-
ki, részben a délkeleti peremeken. Annak hogy folytatódtak az itteni műveltségek egyik biztos
jele, hogy pl. a Balla-barlang körzetében egy, mintegy 12 évezreddel ezelőtt eltemetett, egyé-
ves gyermek csontvázára bukkantak. Márpedig ekkor oda senki sem érkezett.

A jégkorszak fölmelegedő szakaszában tehát a ‘rénszarvasok népe’ elment! Eddig az
itteniek tundrán éltek, ugyanis itt volt ekkor a tundra és a lombos erdők határa. Ha a Kárpát-
medence népességének ekkor volt egy jól meghatározható nyelve - mint ahogy a társadalmi
szervezettsége alapján lennie kellett - akkor mind az itt maradottaknak, mind az elmenőknek
azonos tőre visszavezethető szavaik lehettek a tundra és a lombos erdők határán lévő fákra.
Az egyik ezeket magával vihette, míg a másik meg itt maradt. Ha az őslakók akkori nyelvét
ősmagyarnak (finnugor) tekintjük, akkor ez az az idő, amikor a finn-ág távozik, a magyar
(ugor) meg helyben marad. Ekkor jelent meg északon, a Kárpátok fölött a szvidéri műveltség,
ahol László a későbbi finnugor területekével harmonizáló kőszerszámokat azonosított. A kora
meg 12-15 évezred a jelen előtt, emlékeztet a nyelvi elemzés során kimutatott távolságra.

Az ú.n. átmeneti kőkorban, - de azt megelőzően is, pl. a Szeleta, a pilisi, a gerecsei
ú.n. barlangi-gravetti műveltségnél - már megtalálhatók azok a finom, apró kőpengék, amiket
a későbbi Zagrosz-hegységi műveltségek is görbe fába, vagy csontba illesztettek és sarlónak
használtak. Megtalálható volt a föld puhítására, lazítására használatos kapa, megtalálhatók
voltak mindazok az eszközök, amik egyébként az újkőkorszak kellékei, eszközei, ahogy Gá-
boriné írja: “semmi sem hiányzott már ahhoz, hogy áttérjenek az élelmiszergyűjtő techniká-
ról az élelmiszertermelőre”. Csak egy elhatározásra, vagy egy kényszerre volt szükség ahhoz,
hogy ezeket általánosan felhasználva az ember áttérjen a földművelő gazdaságra, azaz a halá-
szó/vadászó, élelmiszergyűjtő gazdaságról az élelmiszertermelőre. Ez pedig az újkőkorszak
legfőbb jellemzője. Erről szól a következő rész.

Az érdeklődők a most bemutatott kérdéskörrel a szerző Gyökerek c. könyvében a 124-
134. oldalakon ismerkedhetnek meg bővebben.

4. A Kárpát-medence újkőkorszaki műveltségei.

A Kárpát-medencén belül a jégkorszak végét megélte egy ú.n. ‘őslakosság’. Ezek em-
bertani jellemzője kettős volt. A Dunántúlon a mediterrán, az északi és a keleti dombvidéken
pedig az u.n. szögletes fejű, alacsony termetű, zömök rassz, a meglehetősen ritka cromagnon
B települt. A felső kőkorszak kettőssége tehát továbbra is megmaradt. Az a terület viszont,
ahonnan a gravetti népessége távozott - a síkvidéki folyóvölgyek területe, Duna-Tisza köze -
a jégkorszakot követő felmelegedés, a nagyobb csapadék és a jég fokozatos olvadása miatt
megnövekedett folyóvízhozamok következtében elmocsarasodott és hosszú ideig lakatlan ma-
radt.

JE 8000 körül - az utolsó lehűlés és az éghajlat újabb kiszáradása kezdetén - a Tisza
mellett gabonatermelő műveltség embercsoportja jelent meg. Gabonatermelő műveltség lé-
vén, tőlük számítják a Kárpát-medence újkőkorszakát. A Duna-Tisza találkozásától nagyjából
a Kőrös beömléséig találjuk meg a telepeiket. Innen a nevük: Kőrös-Starčevo műveltség. Ere-
detük kétséges, annyi azonban bizonyos, hogy a Kárpát-medencéhez képest délről érkeztek.
Elképzelhető, hogy a néhány évszázaddal korábban a Balkánra ugyancsak délről, az Égei-
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tengerről betelepedet anatóliai eredetűek átkeltek a Vardar hágóin és a Balkán északi területeit
népesítették be. A másik lehetőség pedig az, hogy a Duna-völgy mentén érkeztek, keleti
irányból. A végső soron az eredetük mindenképpen Anatólia. Az embertípus az u.n. hosszú-
fejű, vékony testalkatú europid, a Kaukázus déli részén ill. később a Çatal-Hüyük műveltség-
ben élő és a mediterrán embertípusával rokon.

A Tisza-mente a Kőrös-Starčevo műveltség megjelenéséig néptelen volt. Az új, a
hosszú- valamint a rövidfejű típusok keveredésével kialakult nép a homokos, könnyen meg-
művelhető folyópartokon telepedett meg, és zömmel a Maros ill. a Kőrös betorkollása között
alakította ki telepeit. A telepeiken megtalálható a kerámia, és ez a műveltség változásának,
kapcsolatainak jó nyomjelzője. Mellettük ugyanis két etnikai határ mutatható ki: az egyik az
Alföld a Dunával, a másik pedig az északi dombvidék déli pereme (Bükk, Aggteleki hegység,
Kárpátok). Mindkét szomszédos népesség ezen a területen már a jégkorszak végén jelen volt.
Az északi, az újabb bükki műveltség, a helyi cromagnon újkőkori vadász népességének to-
vábbélését jelentette, a nyugati, a dunántúli pedig a gracilis (mediterrán, vagy alpi) népessé-
gét.

A betelepülők által meghonosított növénytermelő és kerámia-készítő kultúra azonban
három emberöltőn belül megjelent a korábbi őslakosok között, azaz a kultúrát némi kis válto-
zással (cserépfajtabeli különbségek, a Kőrös-Tisza kerámiával szemben, pl. az alföldi ill. bük-
ki kerámia) átvették anélkül, hogy embertani képük megváltozott volna. Erről László Gyula
így vélekedik:

“Míg a Kőrös műveltség előzmények nélkül jelent meg hazánk területén, a ‘szalagdí-
szesek’ a helyi átmeneti kőkor utódaiként tűntek fel. Itt tanulták el a Kőrös-emberek-
től a földművelést és az edénykészítést. Ez a nép inkább a Kőrösöktől északra telepe-
dett meg és műveltségének a jellemzője az, hogy edényeit bekarcolt hullámvonalas
kötegekkel díszítette. Különleges edényformát alakított ki: a csöves talpú tálat.”

 A műveltségnek több mint 300 sűrűn lakott telephelye ismert, Erdéllyel együtt a tele-
pek száma pedig több, mint 700! Ez nagyon lényeges elem, mert a növénytermelő kultúra
észak-nyugat felé terjedésében többen – így pl. Götz, Childe Renfrew – azt tételezik fel, hogy
a gabonatermelést meghonosító műveltségnek a szaporodásával az őshonos népesség beolvad,
eltűnik. A Kárpát-medencében nem ez a helyzet, az őshonosok megmaradtak és számarányuk
a betelepedettekével szemben, nem csökkent le. A műveltség továbbterjedésében ettől kezdve
maguk is jelen vannak.

A Fekete-tenger sósvizű feltöltődése JE 7500 körül katasztrofális gyorsasággal történt
meg. A Duna völgyében ezt követően jelent meg a Vinča műveltség és vele együtt az embert
formáló kerámiai is. De ezzel egyidőben a Balkán több más műveltsége is váratlanul áta-
lakult: új műveltségi elem, az embert formáló kerámia, a már nemesített gabonafajták, vala-
mint a rézérc bányászata és a rézöntés jelent meg.

Ettől kezdve Európa és Kis-Ázsia műveltségei ketté váltak: az északi műveltség to-
vábbra is egalitárius és nincs templomgazdasága, a déli nem egalitárius és a templomgazdaság
lett a meghatározó eleme. Mind a kettő a közös forrástól, a Fekete tenger víz alá került me-
dencéjéből vihette magával a letelepedett mezőgazdaság alapkifejezéseit, és itt lehet a kap-
csolat a későbbi sumér és a még későbbi magyar kultúra - és következőleg a nyelv - között.
Egyik sem származhatott a másikból, de mind a kettő tartalmazhatott egy-egy ágat a közös, az
ősibb kultúrából, esetleg népességből. A később sumérnak jelzett kultúra délre került, és ami-
korra mint ilyen megjelent, addigra Európában a kurgán műveltség már átgyalogolt az öreg--
európain. Erről a következő részben lesz bővebben szó.

Ebben a korban éri el ez a már kő-rézkorszakinak nevezhető műveltség a legmagasabb
fejlettségi szintjét megőrizve a spirituális gazdagságát és az egalitárius felfogását. Ekkor már
igen nagy számban találkozunk írásjegyeket viselő kerámiával. Nem csak az erdélyi területe-
ken (Tordos, Tatárlaka), hanem a dunántúlin (Lengyel műveltség) és a balkánin (Karanovó
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műveltség) is. Több mint 300 írásjegy ismerhető fel a kerámiákon. A mindennapi használati
tárgyakon általában az írásjelek egyszerűbb formája, a vallási, kultikus tárgyakon meg bonyo-
lult kapcsolata látszik. Az írásjelek egyik jellegzetes megjelenési formája az u.n. tatárlakai
táblákon látható. Ezeket korábban már bemutattam.

A Vinča műveltség kialakulásával szinte egyidőben megjelent rézöntés is Vinčától
északra a Tisza mentén. A Szegvár-Tűzköves mellől a JE 7500-7300 időből előkerült férfi
szobor vállán olyan sarlót ábrázoltak, amilyet később egy nem hitelesíthető időpontú zala-
menti telepen meg is találtak. A kerámiáknál az u.n. szürke, azaz grafitot tartalmazó kerámia
olyan hőmérsékletű ill. szabályozott oxigén ellátású égetési technikákra utal (pl. aggteleki fe-
kete cserepek), amikre a réz olvasztásához is szükség van. A kerámia égetettségi foka a szük-
séges hőmérséklet elérését is bizonyítja már, azaz a rézöntésnek itt és ekkor technikai akadá-
lya már nincs. Vinča mellett van, Rudna Glava, kilenc hajdani rézbányát tártak ott fel, és JE 7.
évezred közepéből származó kerámiát, égetett agyag szobrocskákat találtak a 20-25 m mélyre
húzódó bányajáratokban. A járatok mélysége egyben azt is jelenti, hogy a bányát már esetleg
évszázadok óta művelték követve a rézércet a mélybe. A célja csakis réz előállítása lehet.

A kőrézkorszaki bükki műveltség embere négyszög alakú házakból álló telepeket al-
kotott és a telep központjában több helyiségből álló ház volt. Ezt Childe az uraság házának
vélte. A ház elrendezése azonban arra utal, hogy az inkább rituális, közösségi helyiség (szen-
tély) volt, semmint uraság, vagy a törzsanya székhelye. Itt található mind a fémöntő, mind a
kerámiakészítő hely is. A műveltség edényein kozmológikus jelek (napforgó, meanderező víz,
stb.) látszanak, ezek kötegeket alkotnak. Innen az u.n. szalagdíszes kerámia elnevezés (ill. a
német és az angol nyelvterületen a Linearbandkeramik, LBK). Aggtelek környéki telepük
alapján, a kutatók eredetileg úgy vélték, hogy barlanglakók voltak. De nem voltak azok, az
Aggteleki-barlangot csupán szakrális helynek használták. A szalagdíszes kerámia később a JE
6800 környékén a Kárpátoktól keletre, a Dnyeszter és a Dnyeper völgye között, a Podoliai
hátságon terjeszkedett és a Boian műveltséggel ötvöződve hozta létre az u.n. Cucuteny (ko-
rábban Tripoljenek nevezett) műveltséget. Ennek embertani képe ugyanis a Boian műveltség
emberének a helyi cromagnonnal alkotott keveréke. A Cucuteny műveltség sok elemet átvett
a Vinča műveltségtől, pl. a rézöntés technikáját és később az írásjegyeit, de a kerámia formá-
ját nem. A rézművesség később olyan magas szintre fejlődött itt, hogy exportcikké is vált,
merthogy az innen eredő rézeszközök a műveltség délkeleti peremén élő pásztor műveltségek-
nél is megjelentek.

A Kárpát-medencében a gabonatermelés u.n. száraz eljárással is folytatható, mert az
évi átlagos csapadék messze meghaladja a gabonának szükséges 200 mm évi mennyiséget. A
föld termőképessége azonban kimerül, ha csak egy fajta növényt termelnek rajta. A kor embe-
rének a jellegzetes válasza az, hogy a kimerült földet magára hagyja, és onnan máshová telep-
szik át. A dunamentiek azonban más fajta technikát ‘találtak’ fel. A termőképességében romló
földet elhagyták, amikor is az vagy újra betelepült erdővel, bokorral, vagy ők telepítették be,
majd évek múlva tértek ugyanoda vissza és az erdőt, a bokrot fölégették. A fák gyökere ugya-
nis mélyebbre került és onnan a szárba felszívták a mélyebb rétegekben lévő elemeket. A ha-
muval azután a talajnak a gabona gyökerének megfelelő rétegébe visszakerültek azok az ele-
mek, amik a gabonatermeléshez elengedhetetlenül szükségesek, és amit a több évtizedes ga-
bonatermelés kilúgozott. Ezért lehetett az, hogy az ú.n. Dunamenti – avagy Öreg Európa –
műveltségei nem alkottak egymásra települő, hosszabb időszak alatt lakott telepeket, hanem a
folyóvölgyek mentén időnként odébb, majd visszatelepültek. Az ilyen jellegű gazdaság fönn-
tartásához ugyanakkor nincs szükség nagy mennyiségű ember összehangolt tevékenységére,
nincs szükség főnökségre, a vezérség még elegendő a társadalmi élet folytatásához. Ez a tech-
nika egyébként csakis a Dunamenti műveltségekre jellemző.
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Az újkőkori műveltségek átfogó területi eloszlását és képét - a későbbi, immár rézkori
műveltségekkel egyetemben – a mellékelt ábrán szemléltetem (8. Ábra). Ebből látható, hogy a
legkorábbi telepek (1) a Földközi-tenger partjainál alakultak ki, majd a földművelő gazdaság
(2-5) később nyugatra, észak-nyugatra, zömmel a könnyebben feltörhető löszös területeken
terjeszkedett. A dél-orosz sztyeppe területén ekkor már kialakult egy állattenyésztő művelt-
ség. Ezektől északra halász-vadász műveltségek éltek. A hatásukra bekövetkező társadalmi át-
alakulással foglalkozik a következő rész. Az érdeklődők a fenti kérdéskört a szerző Gyökerek
c. könyvének 134 - 140. oldalán tanulmányozhatják részletesebben.

5. Európa rézkori műveltségei.

JE 8500-5000.

A jégkorszak fölmelegedésével az orosz sztyeppéken a kaukázusi - azaz a magas, vé-
kony testű, hosszú fejű, keskeny arcú - ember telepedett meg, és terjeszkedett észak felé, zöm-
mel a délnek futó folyók völgyében. Az északra ‘vonuló’ növényzetet és az állatokat követve,
a Volga és a Káma mentén feljutott az Urálig. Eleinte alapvetően halászó/vadászó társadalom
volt, de hamarosan (JE 8000 körül) megjelent náluk az állattartás és az állattenyésztés is. A
korai birkapásztoroknál a pusztai ló volt a leggyakrabban vadászott állat. A ló azonban nem

8. Ábra: Európa újkőkora JE 8500 - 6500 idején. 1. földművelés JE 8700-8500 között. 2. Vinča
műveltség, 3. Lengyel műveltség, 4. szalagdíszes kerámia műveltség pereme, a földművelés határa
JE 7500-ban, 5. Tisza műveltség, 6. Boian műveltség, 7.Karanovó műveltség, 8. Bükki műveltség,
9. Cucuteny műveltség, 10. Halaf műveltség, 11. sztyeppei pásztor műveltség. 12. Dnyeszter-Bug
műveltségi körzet. 13. Nemuna műveltség. �: Hacilar, �: Çatal Hüyük. (Gimbutas). 14. és 15.:  A
nyilak jelzik, hogy merre vonulhatott el a népesség JE 7500 körül, a Fekete-tenger feltöltődésekor.
(Ryan).
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csak élelemforrás volt, hanem a vallási rítusnak is részévé vált, minthogy sírmelléklet formá-
ban megjelent a temetőikben is.

JE 7500 és 6500 között a Kaukázustól északra eső sztyeppei területeken - a korábban
már bemutatott Cucuteny műveltségtől délre és keletre -, meglehetősen egységes képet nyújtó
állattartó, pásztor műveltség alakult ki, akiknek a már jól kifejlett vallási képe alapvetően kü-
lönbözött a szomszédságukban virágzó műveltségekétől. Más típusú műveltséggel állunk itt
már szemben, mint amit a szomszédos, az ú.n. ‘öreg európai’ műveltségeknél tapasztalhat-
tunk. Amíg az öreg európai műveltséget alapvetően mellérendelő szemlélettel jellemezhettük,
itt az ellentéte volt igaz. Az istenfogalom ismert és elfogadott volt. A megszemélyesített erők,
elemek gyakoroltak hatalmat az ember fölött, és ezekre az erőkre az emberi viselkedés hat-
hatott. Náluk a nő szerepe is a férfinak alárendeltté vált, az istenek zömmel férfiak voltak,
azaz egyértelműen férfi központú és erőt képviselő, erőt tisztelő szemlélettel rendelkeztek. Az
ember alá/fölé rendeltsége viszonylag korán megjelent a temetkezéseiknél, ami elsősorban
abból látszik, hogy a sírok már nem voltak egyformák. A társadalmi rétegzettségből eredően
voltak meglehetősen gazdag és szegényes sírok is. Így pl. a Volga felső szakaszánál JE 7300
körüli időkből eredt egy sír, ahol gyermeket temettek el nagy ‘pompával’ és - ez a lényeges! -
a sírba immár emberölésre alkalmas kőkést is helyeztek! A fegyver (ekkor még csak tőr), mint
a rítus tárgya, mint ‘imádott’ és a túlvilágra a halottal együtt elküldött eszköz itt jelent meg
először a sírmellékletek között. A gyermeksír pompája nem az ő személyes teljesítményének,
hanem csakis születési előjogának szólhatott. A sírok tartalma alapján meghatározható hitvi-
lág pedig a későbbi indoeurópai (nordikus) műveltség hitvilágára utalt. A terület pedig éppen
az, ahová egyébként a hivatalos szemlélet a finnugor ősöket helyezi. A műveltséget az iro-
dalom a kurgán (halom síros) műveltségnek, embereit a harcibaltások népének szokta leírni.

A JE 7000 környékétől kezdve van adat arra vonatkozóan, hogy az Aral-tó északi pe-
reme fölött a lovat már nem csak vadászták, hanem lovagolták is. Ez kellőképpen megmagya-
rázza azt, hogy a műveltség hatalmas területen – a Kaukázus északi lejtőitől egészen az Urálig
– meglehetősen egységes volt. Ugyanis ez viszonylag gyors közlekedést tételez fel, ilyen
mértékű egységességet és ekkora területen gyalogosan, vagy folyókon közlekedve nem lehe-
tett volna megvalósítani. Létezhetett az a közlekedési forma, amit Padányi a Dentu Magyaria
című könyvében olyannyira elemzett. Dereivka temetőjében JE 6500 környékén már határo-
zott biztonsággal zablanyomot lehet látni az egyik sírba eltemetett lókoponya fogain. Ebben
az időbe a lovaglás ‘föltalálása’ már bizonyos, sőt az is annak tűnik, hogy Dereivkába már ki-
fejlett lovagló tudás érkezett. A lovaglás pedig megteremtette a marhatenyésztés feltételeit is,
minthogy nagyobb méretű marhatenyésztés lovas nélkül meglehetősen nehezen megoldható
feladatot jelent.

A sztyeppe lovas műveltségét jellemezte a kőbalta olyan forma átalakítása is, hogy az
szerszámból emberölő eszközzé válhasson. Ez az u.n. harcibalta. Ugyancsak nagyjából JE
6500-től az egész területen elterjedt a halomsíros (kurgán) temetkezési mód is. Ez az első ki-
terjedtebb jele annak, hogy voltak felsőbb és voltak alacsonyabb rangú, rendű emberek.
Ugyanez a szemlélet köszön vissza a későbbi Brahmák és Druidok felfogásából is, ami azután
a középkorra a tripartitumban, mint törvény is megvalósult.

Ugyanebben az időben, a Tigris és Eufrátesz völgyének déli szakaszán kialakuló uba-
idi műveltséget is hasonló elemek jellemezték. Nem pásztor, hanem letelepedett, földművelő
műveltség volt, és az alá/fölé rendeltség itt az ú.n. templomgazdaság formájában jelentkezett.
A pusztai műveltséggel szemben ez már a földtulajdon kezdeteire utal. Ebben a térségben a
fegyver, valamint a kiemelt társadalmi elismertségű - azaz gazdag - ember és az alávetett rab-
szolga az Eufrátesz partján ettől az időszaktól kezdődően folyamatosan meghatározó elem. A
két terület kulturális hasonlósága azonban nem jelenthet olyan jellegű közvetlen - és ráadásul
nem egyirányú és folyamatos - hatást, ahogy az, pl. Götz László felfogásából látszik.
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JE 6500 körül hatalmas változások kezdődtek el az öreg európai műveltségek életé-
ben. Az addig egyhelyben élő, sztyeppei, állattenyésztő műveltség ugyanis megmozdult. A
lovaglás és az emberölő eszközök birtokában, ideológiailag önmaga magasabbrendűségének a
tudatával fölfegyverkezve elindult hódítani. Ez kezdetben még csak öldöklő területfoglalást, a
pásztor műveltségnek a letelepedettekre való kiterjesztését jelentette, ámde ezzel
megkezdődött a korábbi békés, egyenrangúságra épülő társadalom fölszámolása és az embe-
reknek az istenek nevében történő lemészárlása, később pedig a rabigába döntése. Az emberi-

ség föltalálta a háborút!
A ‘háborúk’ első jelét a szó szoros értelmében véve a fölégetett és a lerombolt telepü-

lések jelentették. Az elözönlés első hulláma a JE 6500 körül elsősorban a Balkán felé irányult
(lásd: 9. Ábra), de egyben a harcibaltások népe fölégette a Vinča műveltséget is, ahol ekkor
még nem telepedett meg. Megérkezésüket a Balkánon a gazdagon díszített sírba való temetke-
zés rítusa is kísérte, azaz itt is felborult már a társadalmi egyenlőség. Igaz, ekkor még aligha
jelenthető ki, hogy ezek igazi háborúk, merthogy a fölégetett települések még nem voltak be-
rendezkedve védelemre, egyáltalán nem voltak képesek megvédeni magukat.

A kurgán műveltség első terjeszkedése kizárólag folyóvölgyek mentén történt és a
pásztorgazdálkodás kizárólagosságát biztosította ott. Azonban később a gabonatermelő mező-
gazdaság apránként ismét visszatért ezekre a területekre és feloldotta a kurgán műveltség
elemeit.

JE 5500 tájékán indult el a második invázió, de most már az északi pontuszi sztye-
pékről (Volga könyök környékéről). Ez már a Kárpát-medencét is érintette. A Duna és Tisza
völgyén át terjedt északra, és mint Baden-Vučedol műveltséget ismerjük. A folyóvölgyekben
a korábbi mellérendelő szellemű műveltségek ekkor megrogytak és megjelentek a dombte-

9. Ábra Európa rézkora JE 6500 - 5500, az I. és a II. kurgán invázió. 1. megalítok, 2. északi
földművelő műveltség, 3. nyugat francia földművelő műveltség, 4. Rajna-Szajna földművelő
műveltség, 5. közép-kelet-európai réz műveltség, 6. brit földművelő műveltség. 7. ubaidi városiast
megelőző műveltség, 8. dél-olasz földművelő műveltség, 9. észak-olasz és tirrén földművelő
műveltség, 10. sztyeppei pásztor, kurgán síros műveltség. 11. kaukázusi réz műveltség. 12. A
rézművesség északi határa JE 5500 körül. 13. A vastag pontok és a nyilak jelzik a kurgán temetke-
zés terjedését és a helyi műveltségekkel való ötvöződését JE 6500 és 5500 közötti két hullámban.
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tőkön az erődök, uralkodóvá vált az állattenyésztés. A lakott területek száma és a népsűrűsé-
gük lecsökkent. A kisebb települések – különösen a hegy- és dombvidékeken - azonban, mint
szigetek, továbbra is érintetlenek maradtak. A kultúrák ismét csak ötvöződtek. A Duna II.
(Öreg Európa) népe részben nyugatra, részben délre elmenekült. A korábbi Cucuteny mű-
veltség is ötvöződött a kurgán műveltséggel, de nem kurganizálódott olyan mértékben, mint a
Tisza mentiek, azaz a régi kultúrája még ekkor is megőrizte a korábbi műveltségét. Gazdasági
(kereskedelmi) kapcsolata a hódítókkal azonban kétségtelen volt: réz eszközöket szállítottak
nekik. Hogy mit kaptak érte cserébe, az bizonytalan. Lehet, hogy csak életet?

A II. kurgán invázió idején alakult ki délen, Elő-Ázsiában, a folyóvölgyek mentén a
városok és városállamok rendszere. Európában ellenben a korábbi több-tízezres lakosságú te-
lepülések megszűntek. A későbbiekben azonban itt is megjelentek a védett falvak, azaz a
dombok, a hegyek tetején az elkerített, megerősített családi települések, amiket körülvett a ki-
szolgálók lakhelye. Ide került át a fémöntés, a fémfeldolgozó ‘ipar’, és ezentúl itt készültek a
harci eszközök is. Ugyanakkor eltűntek a szentélyek, a közösségi helységek, amik korábban a
fémfeldolgozás és kerámiakészítés központjai is voltak.

Európában azonban továbbra sem jelent meg a Mezopotámiában ebben az időszakban
már uralkodó templomgazdaság, jóllehet, a földesúri rendszer már minden kétséget kizáróan
létezett. A meghódított területeken a pásztorgazdaság került előtérbe, a lakosság létszáma
drasztikusan lecsökkent: vagy megölték őket, vagy elmenekültek. A kisebb létszámban meg-
maradtak pedig a hódítókkal ötvöződtek, azok alárendelt népességét alkották. A sírmellékle-
tek között pedig megtalálhatók immár a pásztorok vallási jelképei, pl. a fegyver.

A második invázióval egyidőben tűnt fel a Cycládokon is az élelmiszertermelő kul-
túra. Írása az öreg európai írás elemeit tükrözi (lineáris A), ami azután a sokkal későbbi cipru-
sival vethető össze. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezt a területet részben a Közép-Euró-
pából elmenekült lakosság népesítette be. Egyiptomban is ugyanebben az időben jelent meg
az a műveltség, amelyik azután később, a K.e. 4. évezred során, mint a terület uralkodó elitje
megteremtette az egyiptomi királyságot. A kapcsolat a Kárpát-medencei és az egyiptomi
írásjelek között talán innen eredhet. A hatás iránya pedig az eddig elképzeltnek éppen a fodí-
tottja.

A II. kurgán invázióval azonos időszakban tűnt föl Mezopotámia déli részén is az írás
első formája, amikor az ú.n. kereskedelmi tokéneket fölváltotta a képírás. Mezopotámiában a
király - mint a városállam főnöke - ekkor azonban még várat magára.

Az itt bemutatott gondolatokkal és az azokat alátámasztó adatok forrásával az érdelő-
dők részletesebben a szerző Gyökerek c. könyve 141-146. oldalain ismerkedhetnek meg. A
következő részben a Kárpát-medence rézkori műveltségeit vizsgáljuk meg.

6. A Kárpát-medence rézkori műveltségei.
JE 7500-5000

A kelet-európai műveltségekkel ellentétben a Kárpát-medencében ekkorra műveltségét
tekintve rendkívül pezsgő társadalom alakult ki. Mind a homokos, mind a löszös területeken
termésforgót használó gabonatermelés folyt. Minthogy a kimerülő föld termőképességét álta-
lában úgy állították helyre, hogy a földet újra beerdősítették, ezért a telepek gyakran változtat-
ták a helyüket, azaz tell-típusú települések általában nem jöttek létre. A települések száma és
lakottságuk azonban nagy volt, a 35-40 fő-km2 mértéket is elérte a Tisza mentén.

A falvak általában tíz km nagyságrendű távolságra települtek egymástól, azaz mintegy
10 km-es termelő övezet fogta körül magát a települést. Már a Vinča időszakban is kifejlett
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rézöntési nyomokkal találkoztunk, ám a korszak végére a rézöntés és rézfeldolgozás az egész
területre nézve általánossá vált.

Többnyire kis falvakban éltek az emberek és folytatták a letelepedett gazdálkodást, de
ebben az állattenyésztés és a rézművesség fölértékelődött. A korszak végére azonban több tíz-
ezres nagyságú falvakkal is találkozhattunk, elsősorban a Balkánon és a Kárpátok külső ré-
szén, pl. amilyen volt Cucuteny, vagy Tripolje a Dnyeper partján.

László Gyula ezt a korszakot (természetesen sokkal későbbre időzítve és a Kárpát-me-
dencének zömmel a déli, nyugati területére vonatkoztatva) így látja:

“A Kárpát-medence területén is volt rézlelőhely, s ezért itt sajátos, jól körülha-
tárolható rézkor figyelhető meg. Temetőinkben s telepeinken nemcsak a rézeszközök
lassú térhódítása, hanem a társadalomra gyakorolt átalakító hatásuk is szinte a sze-
münk láttára játszódik le. E rézkori lakosság mindennapi életében egyre nagyobb je-
lentőségűvé vált az állattenyésztés...”

László Gyula a fenti megállapításában már a szomszédos területekről származó hatá-
sokra utal. A Kárpát-medencében és a műveltséget tekintve ekkor hozzá tartozó délebbi terü-
leteken az ú.n. kurgán inváziókat megelőző időszak rézfeldolgozási helyeit Piggott alapján a
10. Ábra szemlélteti. A rézfeldolgozó helyeket a sötét körök, a rézbányákat meg a karikák
képviselik. A térképen a könnyebb tájékozódás érdekében feltüntettem a korszak műveltsé-

geinek a határát és magát Cucutenyt is.
Jól látható, hogy a hat rézlelőhelyhez nagyon szélesen kiterjedt rézfeldolgozás tarto-

zott. Ez egyáltalán nem lehetne így, ha Götz elméletének megfelelően a rézfeldolgozást sumér
gyarmatosoknak kellene tulajdonítanunk. Különösen azért, mert a sumérok csupán a vizsgált
időszakot követően, a rézfeldolgozás kezdetei után, két évezreddel később tűntek fel. A kora-

10. Ábra: Kárpát-medence rézkora JE 7500-6000. 1. Lengyel műveltség, 2. Cucuteny műveltség, 3.
Petresti műveltség, 4. Boian műveltség, 5. Vinča műveltség, 6. Tisza műveltség, 7. Karanovó
műveltség, 8. Danilo-Hvar műveltség, 9. Hanangia műveltség, 10. hegyes területek, 11: réztárgyak,
12: rézbányák.
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beli rézöntés színvonalára jellemzőek, pl. a már idézett Szegvár-Tűzkövesről származó szob-
rok. Dayton meg is jegyzi: az öntött rézfeldolgozás eredete a Kárpát-medencéhez köthető!

A korszak embereit illetően - elsősorban természetesen a mai Magyarország területére
és itt is kiemelten a déli területekre vonatkozóan - Kiszely a következő adatokat adja meg:

“A rézkorban egyes alapvető típusok keverednek egymással. Különösen jelentős a
mediterrán, alpi, (‘grenelle’), dinári keveredés. Ez a kevert típus e kor elején délnyu-
gat felől jött az országba. Jelentős a mediterrán, crô-magnonid típus különböző válto-
zata, amely az őseurópai típus ‘erősítésének’ (‘utánpótlásának’) nevezhető, s észak-
nyugat felől hatolt az országba (‘Homo sudeticus’). Végül nem hanyagolható el a
délkelet és nyugat felől beáramló alpi, dinári típuskeveredés sem.”
A műveltségi hatások beáramlása így összhangban van az embertani képpel is. Az ősla-

kosok ekkor tovább éltek, megmaradtak, de kiegészültek a déli elemekkel, aminek a forrása
akár a Fekete-tenger feltöltődött medencéje is lehet.

Erre az időszakra jellemző a kerekes kocsi megjelenése is, ami az egész akkori kultúr-
területen szinte pillanatszerűen terjedt el. A jelenleg ismert legkorábbi ábrázolását egy sumér
vázán láthatjuk, majd nem sokkal későbbi időpontban már maguk a kocsik, ill. agyagmásuk
bekerült az európai sírokba, elsősorban az elit halomsírjaiba. A kocsikat Mezopotámiában bi-
zonyára a szamár, vagy az ökör vontathatta. Európában azonban a lovas vontatást sem szabad
figyelmen kívül hagyni. A Kárpát-medencében Budakalászon ásták ki a legrégebbi négy-
kerekű kocsi kerámiai modelljét. Kora: JE 5000.

A Kaukázus és a Volga közötti terület késő-jamna műveltségből indult el azután JE
5000 idején a 3. kurgán invázió (lásd: 11. Ábra). Ez már fölégette a tiszai kultúrát is, majd azt
követően annak megmaradt részébe beolvadt. A jamna műveltségre birka- és marhatenyész-
tés, valamint a kurgános, gyakran fával borított falú aknasír, és a sírmellékletként eltemetett
emberáldozatok a jellemzőek erre a műveltségre.

A korábbi műveltségek válasza megint kettős volt: a meghódított műveltségek lakos-
sága részben elmenekült, részben helyben maradt és ötvöződött a hódítóval. A szalagdíszes
kerámia műveltség egy része a Cucuteny terület északkeleti peremeiről a 3. kurgán invázió
elől az Ural irányába tért ki. Az ugoroknál élő azon legenda, miszerint ők nyugatról jöttek,
megfelel ennek az eseménynek, és az időpont pedig a glattokronológia eredményeivel har-
monizál. Ekkor távozhatott a magyarból a vogul és az osztják és költözött az Urál vidékére,
ahol erdőlakó műveltséggé alakultak át. Ez megint csak megfelel annak is, hogy a nyelvük el-
szegényedett (pidginizálódott), és hamarosan több nyelvjárásra szakadt szét. Ők felejtettek,
nem pedig a magyar. László Gyula megfigyelése ezt ugyancsak megerősíti, alátámasztja:

“Közvetlen nyelvrokonaink, az obi ugorok ma gyalogosan vagy - télen – hótalpról
vadásznak, de a kéregmunkáikon ábrázolt vadászok mindig lovasok, és ősidőket idéző
mondáikban is lóról vadászó elődökről hallunk.”

A jelenség, összhangban az adatokkal, ismét csak fordított. Így hát a ‘finnugor’ egység
felbomlására találtunk a régészeti adatokkal alátámasztható, de a hivatalos állásponttól gyöke-
resen eltérő megoldást. Nem a magyar szakadt ki fokozatosan a finnugorból, majd az ugorból,
hanem a magyar adta az alapot és abból szakadtak ki az egyes ágak. A baltiak a jégkorszakot
követő felmelegedéskor követték a rénszarvasokat északra, az ú.n. ugorokat pedig a III. Kur-
gán invázió szorította az Urál környékére.

���

Láthattuk, hogy az adatok szerint az egymást követő kurgán mozgások során az
Észak-kelet Kárpátok műveltsége és népessége továbbra is viszonylag érintetlen maradt. A
fentiekben azt is láthattuk, hogy itt az JE 8. évezredben már volt rézművesség és, hogy az ál-
lattenyésztésnek a későbbi ‘fölértékelődése’ nem a belső fejlődés fintora, hanem a sztyeppei
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lovas népek hódítására adott társadalmi válasz lehetett: a két műveltség ötvöződött, hogy túl-
éljen. Európában ugyanis megszületett és elterjedt a háború!

Számunkra azonban az a fontos, hogy a Kárpát-medence őslakói az északkeleti terüle-
tken továbbra is megmaradtak, műveltségüket továbbra is kisebb falvakban, letelepedetten
folytatták, ahol a fémöntés jelentősége fölértékelődött. Egy fajta ésszerű viselkedés látszik
ezen a területen: kiegyezés a hódítókkal! Ahogy korábban is kereskedelmi kapcsolat látszott a
Cucuteny műveltség és a sztyeppei pásztorok között, úgy ez kétoldali kölcsönös érdekelt-
ségként is nyugtázható. A hódítók istenhitét nem irritálhatta ennek a területnek a kozmikus lé-
lekbe vetett hite. A déli területek embert formáló istenhite ellenben igen.

Mind a három kurgán invázió csak egy hódító elit, és nem óriási tömegek mozgását je-
lentette. A már részben átalakult, a sztyeppei pásztorok életformájához idomult társadalmat
gyűrték maguk alá. Ezzel a sztyeppékről a nyugatra való áramlás több, mint egy évezredre
megszűnt. Az új társadalmi rend formája azt mutatja, hogy annak eredete megfelel a proto-
indoeurópai nyelv elemzése alapján az ahhoz köthető társadalmi szerkezetnek. Tekintve, hogy
nem százezres tömegeknek, hanem csak egy uralkodó elitnek a vándorlásáról és a földmű-
velők fölé településéről van szó, valamint arról, hogy ez a rátelepedés a társadalom szerke-
zetét alapvetően átalakította, ezért elfogadható egy u.n. ‘ősnép’ szétvándorlása és nyelvének
földrésznyi méretekben való szétterjesztése. Természetesen a már korábban ott lévő földmű-
velőkével való hatékony ötvöződés és módosulás formájában. Ezt láthatjuk majd sokkal ké-
sőbb a római hódításoknál is, amikor a latin nyelv alakítja át a meghódítottak nyelvét és te-
remti meg az indoeurópai nyelvcsalád u.n. latin ágát. Ez az oka annak, hogy az itt, és ekko-
riban kialakult műveltséget indoeurópainak tekintik. Pedig csak ekkor alakult ilyenné, ami jól
értelmezhető az uralkodó előkelők megjelenésével, akik hordozták az alapnyelvet, majd a már
ott lévő lakókéval ötvöződve maga a nyelv is átalakult. Ezt tekinti és nevezi Götz helyi nyelv-
kiegyenlítődésnek.

11. Ábra: Európa kora-bronzkora, III. kurgán invázió. JE 5500 - 4500. 1. megalitok, 2. szalagdíszes
kerámia terjedési körzete, 3. Észak-olasz csoport, 4. szalagdíszes kerámia műveltség forrása, 5.
Anatólia kora-bronzkori műveltsége, 6. Kaukázus kora-bronzkori műveltsége, 7. dél-olasz csoport,
8. fémutánzó kerámia, közép-európai bronz műveltség, 9. városiasodó műveltségek, 10. kurgán
műveltség terjedése a Kárpát-medencében, 11.: sztyeppei kurgán, pásztor műveltség. 12. kurgán
hatás terjedése, 13. a szalagdíszes kerámia terjedése.
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Most már csak az a kérdés marad megválaszolásra, hogy a későbbiekben kimutatható-
e a helyben maradt ‘őslakosság’ túlélése? Ezt vizsgáljuk majd a továbbiakban, immár az írott
történelmi időkhöz közeledve.

A fenti kérdéskörrel, ill. a gondolatoka alátámasztó adatok forrásával az érdeklődők a
szerző Gyökerek c. könyvének 141-146. oldalain ismerkedhetnek meg részletesebben. A kö-
vetkező részben a Kárpát-medence bronzkori műveltségeit tekintjük át.

7. A Kárpát-medence bronzkori műveltségei.

JE. 5000 – JE 2700.

A réz (vörös réz) viszonylag rideg, nehezen önthető fém. Olvadáspontja 1063 °C. 5-10
% arzén, (As), antimon (Sb) ill. ón (Sn) adagolással önthetősége javul, az öntvény ridegsége
csökken, keménysége és szívóssága - következésképpen a belőle készült szerszám éltartós-
sága - megnövekszik. A bronzok ezeket az ötvöző elemeket tartalmazzák. Kezdetben az arzén
(Mezopotámia, Örményország) és az antimon (Pannónia, Velem-Szentvid), később a Közel-
Keleten, a JE 4500-től pedig az ón volt a jellegzetes ötvöző elem.

A legkorábbi ismert bronz arzént tartalmazott és a JE 6. évezred első feléből, a Holt
tenger mellől származik. JE 5000 körüli időkből az arzénbronz már Mezopotámiában is széles
körben elterjedt ötvözet volt, jóllehet sem a réz, sem az arzén nem találhatók meg ott. Az ar-
zén-bronz ugyanekkor ismert volt Európában is - pl. Ötzi bőréből az arzén kétségen kívül ki-
mutatható volt, baltája ugyancsak arzén-bronzból készült, kora pedig JE 5300. Ez a kor egy-
ben már az arzénbronz eléggé nagymértékű európai elterjedését is jelenti. Jelenlegi ismere-
teink szerint a legkorábbi ónbronzot a Tájföldről a JE 4800-ból származó leletek képviselik.
Bizonyos, hogy ez utóbbiak nem mezopotámiai eredetűek. JE 4500-ra Mezopotámiában is
megjelent már az ónbronz.

Antimon nagyobb mennyiségben a Kárpát-medence nyugati peremén megtalálható. JE
5000-ben a Kárpát-medencében is volt már bronz és abban az antimon volt az elsődleges
ötvöző elem. Általánossá vált itt a bronz mesterség. Bárczy Daytonra hivatkozva a következő
nyersanyag forrásokat sorolja fel a Kárpát-medence területéről: Körmöcbánya (Nyitra, arany,
ezüst, antimon), Selmecbánya (Nyitra, ezüst), Nagybánya (Szatmár, arany, ezüst, cink, ólom),
Kapnik (Szatmár, ezüst, antimon, arzén), Offenbánya (Torda-Aranyos, arany tellur), Veres-
bánya (Alsófehér, arany), Rudnik (Nyitra, réz, ólom, ezüst), Ruda (Hunyad, arany, ezüst, vas),
Nagyság (Hunyad, arany, tellur, ezüst, mangán), Dognácska (Krassószörény, réz, ólom),
Oravicza (Krassószörény, réz), Szaszka (Krassószörény, réz), Majdánpatak (Krassószörény,
réz), Gölniczbánya (Szepes, réz, antimon, nikkel, arzén). László Gyula erről így ír:

“A Kárpát-medencében a réz és az antimon egyaránt megtalálható, s ezért igen gazd-
agok vagyunk bronzleletekben. Ez az oka annak is, hogy amikor az eurázsiai bronz-
kort keltezik, messzemenően figyelembe veszik hazánk bronzkorának tanulságait is.
Nem véletlen, hogy a bronzeszközök tömeges elterjedésével egyidejűleg az első fegy-
verek: kardok, csákányok, kopják, karvédők, sisakok.”

A kiváló antimon-bronz eredményeként a Kárpát-medence a vaskorszak közepéig (JE
2300, azaz K.e. 300) Európában elsődleges bronzforrássá lett. A Kárpát-medence korai bronz-
korát azonban már a harcias, a férfi istenséget tisztelő és a társadalmi egyenlőséget szétrom-
boló műveltség jellemezte. Ez a műveltség itt több elemet átvett a korábbi műveltségből, és
fokozatosan nyugatra vonult (12. Ábra). Ekkor délről részben az elmenekültek, részben pedig
a Balkán lakói visszatértek, elsősorban a Dunántúlra és a Tisza mellé, ahol is – átmenetileg  –
helyreállt a régebbi életforma, ahogy ezt László Gyula jellemzi:
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“A rézkori pásztorélet után ismét a falvakban élő parasztság a kor jellemzője. Ez
időtájból sok ‘tell’ jellegű településünk van, ami azt jelenti, hogy az egy helyre tele-
pült falvak évszázadokon keresztül ott maradtak.” … “Mintha e Délről jövő szabad
parasztokkal megszakadt volna az osztálytagozódás, aminek a rézkorban tanúi vol-
tunk: nagy sírszámú falusi temetőikben nagyjából egyforma mellékletekkel temetik el
a férfiakat (kis bronzkések, karperecek, hajkarikák) és nőket (párta, diadém, hajkari-
kák, karperecek, pitykék, nyakláncok). Úgyszólván minden telepükön volt bronzö-

ntőműhely, s ezek működése lassan helyi változatokat alakított ki az öltözködésben.”
A Kárpát-medence kis falvainak egyedi bronzöntő ipara belső fejlődés eredménye le-

het, nem szükséges föltételeznünk, hogy ezek forrása Mezopotámia, ahogy azt Götz László
teszi. Különösen, mert a kaukázusi Mecamorhoz hasonlóan, ez az iparág itt már a sumér vá-
rosállamok virágzását megelőzően ismert volt, tehát az onnan a kassiták elnyomatás elől el-
menekülők föltételezése teljesen indokolatlan. A bronzöntés helyei részben a László Gyula ál-
tal is említett dunántúli, de nagyobb részben az északi és keleti hegyvidéki (pl. erdélyi) falvak.

A harmadik kurgán invázió ebben a korszakban zajlott le, amit László Gyula így jel-
lemez:

“A réz és antimon gazdagsága, meg az a tény, hogy a Kárpát-medence Nyugat felé az
utolsó szigete a füves pusztáknak, már a bronzkor folyamán Don-vidéki lótartó népe-
ket, az úgynevezett gödörsíros műveltség pásztornemzetségeit csalta hazánk területé-
re.” … “[halomsírokba temetkező nép]... az egész Kárpát-medencét lerohanták, s

12. Ábra Európa középső bronzkora. Harangedény műveltség. JE 4500 - 3800. 1. Megalitok, 2.
késő szalagdíszes műveltség, 3. észak-olasz műveltség, 4. unetice műveltség, 5. Wessex
műveltség, 6. el argar műveltség, 7. dunamenti bronz műveltség, 8. harangedény műveltség, 9.
Városias műveltség, 10. kaukázusi bronz műveltség, 11. sztyeppei katakomba (kurgán) síros
műveltség. 12. Somogyvár-Vinkovci műveltség terjeszkedése 13. harangedény terjeszkedése
(Gimbutas szerint a harangedény műveltség forrása), 14. kurgán műveltség terjeszkedése kelet-
re.
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nem is egy ízben. Harcos, lótartó pásztornépek voltak. Főnökeik nagy sírhalmokba
temetkeztek, s ezt kőkörrel vették körül. A köznép sírgödörbe temette halottait, rend-
szerint kinyújtóztatva, ritkán kuporodott helyzetbe igazítva. Később keveredtek az
őslakossággal, s létrejöttek a sajátos keverékműveltségek (például egyazon temetőben
hamvasztásos és csontvázas sírok: egyeki műveltség).”

A jelenkort megelőzően 4600 évvel egy újabb invázió indul el, az u.n. harang-edényes
népé (lásd: 13. Ábra). Korábban azt tételezték fel, hogy eredetük vagy Ibéria, vagy az észak
német síkság nyugati pereme. A radiokarbon kormeghatározás azonban kétségtelenné tette,
hogy a legrégebbi emlékük Somogy, azaz az invázió Pannóniából indult el.

Mindezek az adatok zömmel az Alföldről és a Dunántúlról tudósítanak. Sajnos Erdély-
ről nagyon kevés irodalmat tudtam fölhajtani. Adat bizonyára sok van, csak számomra nem
voltak elérhetőek. Azonban annyi bizonyos, hogy ott a vonatkozó időszakban a gazdag és a
szegény elkülönülése a sírokban még nem tapasztalható. A Dunántúl, azaz Pannónia továbbra
is eltért az északi és keleti peremvidékektől: Hunniától! Ez utóbbi nagyrészt a sztyeppei kultú-
rához tartozott. Pannónia pedig a nyugatihoz. Hunnia északi részének az arculata azonban
egyikhez sem sorolható.

Pannóniába a JE 3. évezredtől újabb embercsoport érkezett - ismét csak délnyugatról -
(lásd: 13. Ábra). Ezeket később illíreknek, ill. pannonoknak nevezik. Az illírek mediterrán

embertípushoz tartozók és zömmel pásztorok voltak. Ma leginkább albán-etruszk elődöknek
tekinthetők. Megjelenésükkel elsősorban a Dunántúlon, a dombtetőkön erődök, ill. az Alföl-
dön meg a mocsaras területeken palánkos védőművek épültek. Urnasírokat találunk az erődök
felé vezető utak menti nagy halmok alatt. A halottégetés nyilvánvalóan a vallási elképzelése-

13. Ábra. Európa késői bronzkora. JE 3800 - 3000. 1. Cucuteny műveltség, 2. Abasevó műveltség, 3.
rhoni-Apennin műveltség, 4. tumulus temetkezés műveltsége, 5. késői Wessex műveltség, 6. dél-
olasz műveltség, 7. kárpáti és balkáni bronzművesség, 8. Trzciniec műveltség, 9. városias
műveltségek, 10. Kaukázus műveltsége, 11. sztyeppei pásztor, gerendasíros (kurgán) műveltség, 12.
uráli bronzművesség, 13. északi bronzművesség, 14. késői Unetice műveltség, 15. észak-keleti
bronzművesség, 16. késői szalagdíszes műveltség, 17. a harci szekér terjedését kísérő népmozgás,
18. harci szekér európai terjedése. 19. korai vasgyártás. Szaggatott vonal: bronzművesség határa.
Pontozott nyíl: az egyiptomi XIX. dinasztia hódító útja.
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ikhez tartozott. Talán elképzeléseik szerint a halott lelke az elégetés során lánggá vált. A ham-
vakat azután urnákba helyezték, és úgy temették a halmok aljára. Az urnákon vallási és világ-
szemléletük művészeti megfogalmazásai láthatók: háromszög alakú női alakok, szőnek, fon-
nak, lanton játszanak. Bronz használata ebben az időszakban már általánossá vált. Ekkor je-
lent meg és terjedt el az u.n. viaszveszejtő bronzöntés is. Aranyban a sírok gyakran nagyon
gazdagok. Ennek forrása minden bizonnyal a Kárpát-medence volt.

Ugyancsak JE 3000 körül a Medence keleti felén is megjelent egy lovas-pásztor mű-
veltség. Őket a kimmerekkel azonosítja a történeti irodalom. A kimmerek sztyeppei lovas mű-
veltség képviselői voltak, azonban nem alkottak nagy létszámú népességet, hanem csupán
harcos elitet. Az orosz síkságon déli irányban próbáltak hódítani, a Kárpát-medencében azon-
ban csakis hatalmuk végén jelentek meg. Ekkor a szkítákkal keveredtek harcba. Csupán a ve-
zértörzs jött csak a Kárpátokon belülre (Alföld) ahol hamarosan eltűnt, beolvadt. A Kárpát-
medencét nem ‘foglalták el’, a letelepedettek és az elit kapcsolata nem volt véres, nem volt el-
nyomás. Az őslakosság megmaradt és azonos volt a Cucutennyel. Kiszely szerint – és ez csak
a mai Magyarország területére vonatkozó megállapítás, ahol az adatok zömmel a Dunántúlra,
Duna-Tisza közére és a Tiszántúlra, nem pedig az északi, északkeleti területekre vonatkoznak
– a lakosság embertani képe a hódítás révén így alakul:

“Az őshonos, mediterrán jellegű lakosság jó része, úgy látszik, kipusztult, vagy kiván-
dorolt, s helyüket új lakók foglalták el. Egyes területeken előtérbe kerül egy ‘taurid
jellegű’ (Gerhardt) rövid fejű elem, amely számos dinári és armenoid jelleget tartal-
maz. Mindenütt fellelhető a crô-magnónid típus kisközepes termettel (163 cm).” (A
kiemelés tőlem).

���

A következő, a vaskorszak közepére azonban lehűlt mindkét katonanép. Erdélyben az
addig egalitárius temetkezés azonban továbbra is megmaradt, azaz továbbra sincs úr és nincs
szolga. A Kárpátok északi és keleti vidékén, mind a Medencén belül, mind azon kívül a mű-
veltség, népesség ezen időszak alatt is túlélt. Nem látszik sem alap-felfogásbeli változás, sem
népességcsere. Így az újkőkor ill. a rézkor emberét továbbra is itt érezhetjük.

További részletekkel és az adatok forrásával az érdeklődők a szerző Gyökerek c. köny-
ve 146-151. oldalain ismerkedhet meg. A következő részben a Kárpát-medence vaskorszaki
műveltségeit vizsgáljuk és azt a kérdést: vajjon szkíták vagyunk-e?

8. Szkíták vagyunk-e? A vaskorszak a Kárpát-medencében.

K.e. 700-K.e. 100.

A vas oxigénvegyületeiből képződött ásványai (limonit, hematit) általánosan elterjed-
tek a Földön. Fémes állapotban általában a nedves levegőn nem marad meg, oxidálódik (rozs-
da). A Földön még a történelem előtti időkben található u.n. ‘termés vas’ meteorit eredetű
volt, ami nagy réz és nikkel tartalma miatt megmaradt, nem oxidálódott. A vas ovadáspontja
1526 °C. Ásványi oxidjaiból redukáló tűzben már alacsonyabb hőmérsékleten is fém vas ke-
letkezik, de a hidegebb kemencékből előállított vas szivacsos, kalapálással (kovácsolás) kel-
lett tömöríteni. A magasabb hőmérsékleten immár az ásványaiból képződött és kiolvasztott
vas azonban ötvöződik is az előállításához használt szénnel. Így rideg anyag, közismert nevén
öntöttvas keletkezik. A szenet eltávolítva lesz belőle az acél, szívós, immár kellően erős
anyag. Fegyvernek az acél való, de mind az előállításának, mind pedig a kész tárgy utókezelé-
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sének több titka volt. A korábbi vastárgyak lágyak voltak, a javító technikát később kellett ki-
dolgozni.

A vasat a Fekete-tenger keleti és nyugati részén egyaránt fölfedezték, és már a K.e.
XI. században is használták. A legelső leletek azonban sokkal idősebbek. A Tátra mellől ill.
Erdélyből a K.e. 1700-ból ismertek vaskohók. Erdélybe már a középső bronzkorszakban is
nehéz eszközöket készítettek belőle. Ismert még a Kaukázustól délre a K.e. 1800-ból, ill. Ba-
bilonból Hammurabi idején, azaz K.e. 1750 körüli időkből. Anatóliában a K.e. 1500 körül
már széles körben ismert, de csak évszázadokkal később, az acél feltalálásával vált valóban
használati eszközzé, fegyverré. Az acélgyártás titkát legkorábban a hettiták ismerhették és
őrizték.

A vaskorszak európai kezdetének általánosan elfogadott időpontja egyébként K.e. 750.
Európa vaskorszakának meghatározói nyugaton a kelták és keleten a szkíták. Egyidőben je-
lentek meg és nagyjából egyidőben is tűntek el.

A szkítáknál alapvetően három társadalmi réteg ismerhető fel: király-szkíták, mint ha-
talmi elit, a közbenső katonai réteg, és a letelepedett, földművelő-állattenyésztő, alsóbb réteg.
Ez a társadalmi tagozottság megfelel a tripartitumnak, ami később mind a hindu, a kelta mind
pedig a germán társadalmat ill. az egész későbbi középkort jellemezte. Eredetüket sokan pa-
mírinak, altájinak, turáninak tételezik. Így Götz, Padányi, Badinyi igyekeznek a szkítákat,
mint sumér utódnépet feltüntetni. Erre vonatkozóan azonban nincs adat. Mások egyszerűen
iráninak tekintik őket, ami gyakorlatilag nem jelent többet, mint Közép-ázsiait. Az első görög
híradás róluk K.e. 700-ból származik. Eredetmondájukból az anya-központúság kiérződik. A
későbbi társadalmi szerkezetüket tekintve a nő elveszítette vezető szerepét és a férfinak már
alárendeltté, a király szkítáknál pedig leginkább temetési kellékké vált!

Childe azt tételezi fel róluk, hogy türkök, merthogy a szkítákat elsöprő szarmaták sze-
rinte bizonyosan árja népek voltak. De ez csak azt a nem bizonyított szemléletet tükrözi, hogy
‘testvér’ népek egymást nem törik le. Alapvetően nincs így. Padányi, Götz, Badinyi a méd-
szkíta azonosság alapján állva türk, sőt, ‘sumérfajú’ népnek tekintik a szkítákat. Érvelésük
leginkább arra épít, hogy a szkíták, a hunok, az avarok, és a türk népek azonos harcmodort
követtek, életformájuk is hasonló (lovas, pásztor) volt és ezzel indokoltnak érzik mind az em-
bertani, mind a nyelvi azonosságot, folytonosságot.

A szkíták egészen Közép-Ázsiáig megtalálhatóak. A megjelenésükre, a mozgásukra
esetleg hathatott a K.e. 900 körül kezdődő ‘mini jégkorszak’, ami a sztyeppe időjárását hide-
gebbre és szárazabbra változtatta. Ekkor a mongol sztyeppékről nyugati irányban megindult
egy pásztortársadalmi mozgás. A szkítákat a korábbi, Aral-tó környezeti legelőikről a massza-
géták, ők meg a kimmereket szorították ki. Előbb a Kaukázustól északra, majd később egé-
szen a Kárpátokig uralták a sztyeppei területet. Önmegnevezésük (szaka) szarvast jelent, gö-
rög nevük (szkíta) pedig föltehetően egyik királyuk (Colaxais ill. Skoloti) görögösített neve.
Maguk a szkíták heterogén képletűek. László Gyula szerint:

“Mégsem szabad valami hatalmas, egységes birodalmat feltételeznünk, inkább arról
lehet szó, hogy a nagy kelet-nyugati kereskedelmi út mentén élő állattenyésztő-föld-
művelő népek nagyjából egységes életmódját a kereskedelem révén gyorsan szétáradó
egységes művészet és eszközkészlet elégítette ki. Így aztán - helyileg továbbfejlesztve -
egymáshoz hasonló, de együttesében mégiscsak elkülönülő csoportok alakultak ki.”

A Kárpát-medencei jelenlétükről így vélekedik:
“Nagyon kétséges például az is, hogy a hazai szkíta emlékek szkíták emlékei-e, vagy
pedig a szkíta uralomé.”

Kiszely a mai magyarországi területeken lévő szkíta korú sírok embertani anyagát így
jellemzi:

“A vezető típuselem a pontusi mediterrán, hiányzanak azonban a gracilis alakok. A
másik vezértípus: az előázsiai taurid és az olyan mediterrán formák, amelyek keve-
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rednek a szélesarcúsággal. Külön típust alkot a kelet-európai tauriddal keverve.
Szentes-Vekerzugon a kerekfejű elemek háttérbe szorulnak, és a hosszúfejű alakoknak
két variánsa fordul elő: 1. igen alacsony és 2. nagy-közepes termettel. Részben medi-
terrán, részben nordikus elemekhez tartoznak. Egyes szkíta temetők a beszarábiai és
Kijev környéki emberanyaghoz mutatnak hasonlóságot.” (A kiemelés tőlem).

A király-szkítáknál ismert volt a fej eltorzításának a gyakorlata. Ennek egyik oka az
lehetett, hogy az arcból ne álljon ki az orr, mert a harcban úgy sérülékenyebb. Ezt később az
alánoknál és a hunoknál is megtalálhatjuk.

A szkíták tehát nem egységes nép, jóllehet, minden az uralmuk alá eső népet szkítának
neveztek.

A szkíták vezették be a hadviselésbe az u.n. visszacsapó nyilat, ami egészen a puska-
por koráig az egyik legfélelmetesebb, messze hordó fegyver volt, különösen lóhátról, ezért a
lovas hadviselésben szinte legyőzhetetlenek voltak. A király-szkíták lakóterülete a Dnyeper és
a Don között volt, temetkezési helyük zömmel a Donyec északi medencéjében lehetett. Sírjaik
a kurgán hagyomány folytatásai. A királlyal eltemették ágyasát, fő lovászát, szakácsát, kincs-
tárnokát, több szolgáját. Az emberáldozat náluk elfogadott gyakorlat volt! Eltemették még a
harci szekérét és lovait is, ami ugyancsak a korábban ugyanitt élők temetkezési szokása volt.
A harc volt az elemük, a kard az istenük, akárcsak a későbbi nordikus kultúra embereinek. A
király mindenható úr volt, az alárendeltség természetes volt közöttük. A katonarétegben nem
számított embernek az, aki nem ölt. Legyőzött ellenfelüket lefejezték, és a skalpját dicsőség
jeleként hordták magukkal.

Műveltségük erősen vita tárgya. Orvosaik, pl. nem voltak. Ha a király megbetegedett,
akkor a jósaik (próféták) megneveztek egy vezéregyéniséget és az ő állítólagos hűtlenségét
tekintették a betegség okának. A vezér általában tagadta a hűtlenséget, és ekkor újabb jöven-
dőmondókat kérdeztek meg az ügyben. Ha azok is egyetértettek a váddal, akkor a vezért le-
fejezték. Ha nem, akkor a jövendőmondókat, teljes családjukkal egyetemben kegyetlen mó-
don kivégezték.

A görög történetírók szerint a szkíták nem gyűjtöttek kincset és nem tűrték a leigázást.
Ez nem vonatkozhat a király-szkítákra, akik hódító politikát folytattak és a sírjaikból hatalmas
aranykészlet került elő. Elsősorban déli irányba hódítottak, nyugatra nem. Ugyan összeüt-
közésbe keveredtek a keltákkal, de a köztük lévő határ sokáig állandó maradt (Kárpát-me-
dence, Lengyel síkság). A meghódítottakat azonban nem ‘igázták le’. Katonai védelmet biz-
tosítottak nekik a szomszédos katonanépekkel szemben. Ennek mindenképpen valamiféle ész-
szerű gazdasági háttere lehetett: a letelepedettek látták el őket a nekik szükséges cikkekkel:
élelemmel, fémekkel, fegyverekkel és arany tárgyakkal. Amikor Dárius 512 K.e. hadjáratot
indított ellenük a korábbi szkíta betörésekért büntetésül, akkor az alárendelt népek segítségét
kérték. Az Agathyrsik, Neurik, Androphagik, Melanchlaenik és a Taurik azt üzenték vissza a
szkítáknak, hogy nem ők váltották ki Dárius haragját, és ezért csak végszükség esetén segí-
tenek. Nem volt köztük alárendelt viszony, bár a jegyzetek szerint ők is szkíta törzseknek
számítottak.

A szkítákkal hadba bocsátkozni nem volt könnyű, merthogy nem voltak városaik, nem
volt letelepedett lakosságuk, így a szkíták a saját lakosságukat északra küldve fokozatosan és
állandóan visszavonulhattak Dárius elől, nem bocsátkoztak vele harcba. Maguk mögött min-
dent fölégettek és ezzel elérték, hogy a perzsa seregek már-már éheztek. A megalázott hódító
föladta és visszavonult. Nem járt jobban korábban Cyrus sem (K.e. 529-ben): iszonyú vesz-
teségekkel kellett elhagyniuk a szkíták - pontosabban masszagéták - földjét, és vihették maguk-
kal a halott király fejetlen tetemét! Nagy Sándor is hadjáratot kezdett ellenük K.e. 333-ban, de
az ő seregét is megverték.

A görögök azonban kereskedtek velük, elsősorban bort szállítottak gabonáért és rab-
szolgáért cserébe. A szkíta területek jelentették ekkorra már a Balkán gabona forrását és ez
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nagyon fontos értesülés számunkra. Ugyanis ezek a területek a Krím félszigeti termőföldek
mellett csakis a korábbi, az északi löszös gabonatermelő területek lehettek, a dél-orosz sztyep-
pék agyagos talaja ekkor még nem volt fellazítható: a vaseke még váratott magára!

 A letelepedett szkítákat Herodotos nem tekinti szkítának, csak általuk uralt területen
élőknek. Műveltségük, életmódjuk alapvetően különbözött a szkítákétól. Mellérendelő társa-
dalmat alkottak, ahol a fémművesség meghatározó volt. A szkíták gabona- és fémszükségletét
elsősorban ők fedezték. Herodotos a Dnyeper középső folyásához helyezte el a letelepedett
törzseket és közülük is kiemelte az Agathyrsiket, akik pl. Dárius hadjárata idején ellenálltak
annak is, hogy a szkíták a területükre vezessék Dárius haderejét. Taylor szerint az Agathyrsik
Erdélyben éltek, amire Herodotos Maris nevű folyója utalhat. Ezzel viszont szemben áll az,
hogy Dárius a szkítákat ‘üldözve’ nem lépte át a Kárpátokat, csakis a sík vidéken maradt, így
az Agathyrsik földje sem lehetett a Kárpátokon belül. A Dunába ömlő Maris folyó ezért nem
lehet a Maros sokkal inkább, pl. a Szeret.

A Kárpát-medencébe – ahogy a kimmerek is – a szkíták királyi törzse is csak hatalma
elvesztésekor (K.e. 300 körül) telepedett be. Ugyan már korábban, a K.e. VII. században is
már megjelentek, de nem, mint elnyomók, és nem is agy tömegben, ahogy ezt László Gyula is
megemlíti:

“Tömörebb szkíta lakosságot az erdélyi és a mátraalji csoportban kereshetünk, a
többi területen úgyszólván csak a fejedelmi leletek szkíta jellegűek, a temetők a föld-
míves őslakosság temetői.”…“A dél-oroszországi szkíták a szarmaták népébe olvad-
tak bele, a hazánk területén élők pedig az őslakosságba, a keltákba és a dákokba.”

Északkeletről, az Ural déli lejtői mellől ezt követően jelentek meg a szarmaták és K.e.
300 körül végleg ‘leverték’ a szkítákat. Még az időszámításunk kezdetéig túléltek egyes ele-
meik a Fekete-tenger északi peremén, azután megszűnik minden hírforrás róluk. A király
szkíták egyik törzse, a Pártus, azonban Perzsiában a K.e. IV. században szervezett meg új, és
félelmetes birodalmat.

A szarmaták a Volga alsó folyásához az Ural déli vidékéről érkeztek az K.e. IV. Év-
század körül, és éppen azonos időszakra ugyanide teszi a magyar történetírás is az ugorok ak-
kori hazáját. A magyaroknak ekkoriban és éppen ezen a területen kellett az ugoroktól leválni-
uk és elindulniuk dél felé. A szkíták a magyar őstörténet szempontjából azért fontosak, mert a
legendáink, mint a magyarok őseire hivatkoznak rájuk. Ha azonban a szkíta kultúrát a magyar
népi kultúrával összevetjük, egyértelműen az látszik, hogy a kettő nem egyezik, egymást kizá-
ró módon különbözik. A letelepedett, gabonatermelő törzseket Herodotos ugyanis a Cucuteny
műveltség területére teszi. Természetesen a rendelkezésre álló adatok nem zárják ki azt a le-
hetőséget, hogy a magyarság valamikor szkíta területen a szkíták fönnhatósága alatt élt és így
joggal tekintheti magát utódainak.

A részletekkel és az adatok forrásával az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyve
151-155. oldalain ismerkedhet meg részletesebben. A következő részben a Kárpát-medence
vaskorszakának második kelta szakaszát elemezzük.

9. A kelták és a dákok a Kárpát-medencében.

K.e. 300 – K.u. 100

A kelták legrégebbi leletei a K.e. második évezredre nyúlnak vissza és ekkor a délné-
met síkságon, a Duna forrásvidékén lehettek (lásd: 14. Ábra). Később két helység és környéke
emelkedik ki a régészeti leletekből, ahol a későbbi kelta műveltség első csírái kimutathatók.
Az egyik Hallstatt, ahol már a K.e. XI. századig visszamenőleg kimutatható a vasművesség. A
másik az erre épülő, de tőle északabbra elterülő u.n. Le Têne műveltség a K.e. 450 környékén



79

alapvetően pásztor társadalmat jelöl, akik akkor még nem voltak agresszívak. Minden bi-
zonnyal a bronzkori hódító elit (harang edény műveltség) és a meghódítottak, azaz Nyugat-
Európa újkőkori letelepedett társadalmának ötvöződésével alakultak ki. Kultúrájukra ugyan-
csak a kettősség jellemző: a nemes pásztorok, lovasok és a nem-nemes földművelő réteg. Kel-
ta rassz nem létezett, voltak alacsonyak, magasak, hosszú és rövid koponyájúak. Az uralkodó
elit és a letelepedett nép hitvilága és életformája sem volt azonos.

A kelták is a társadalom hármas tagozódását (tripartitum) vallották. A két felső réteget
a született katonai nemesség és a druidok alkották. A druidok voltak a társadalom papi é-
telmisége. Nem nevezhetők a későbbi keresztény műveltség kategóriái szerint papoknak, mert
nem alkottak elkülönült csoportot, együtt éltek a népességgel. Tanítók, orvosok, hittudósok, a
rítusok ismerői és végrehajtói voltak, tömören megfogalmazva: a kelta értelmiség. Ebbe a ré-
tegbe tartoztak még a jogászok, a történészek és a művészek is. Ebbe a rétegbe az egyébként
lenézett alsóbb földműves rétegek tagjai is bekerülhettek, ez a szerepkör nem korlátozódott a
nemesi, katona rétegre. A harmadik réteg a szabadoké volt, ahová a képzetlen kézművesek is
tartoztak. A rabszolgákat nem tekintették rétegalkotónak.

A keltákról legtöbb adatot a római forrásokból, de már csak a kelta műveltség végső
idejéből kapunk. Ezeken azonban a rómaiak hasonló felfogása érződik, ezért az általuk tolmá-
csolt adatok nem föltétlenül hitelesek. Újabban többen komolyan foglalkoztak a kelta művelt-
ség szellemi hagyatékának a feldolgozásával. Magam Ellis és Chadwick munkájára támasz-
kodom a műveltség lényegi elemeinek rövid összefoglalásában.

A keltáknál természetes az ‘anarchia’. Kifejlett oktatási rendszerük lehetett, de ez ki-
zárólag a szájhagyományra, az emberi emlékezetre épült. Az írást tiltották, de a római korban
már mind etruszk mind latin betűkkel föllelhetők kelta írott anyagok, (lásd, pl. a Kölni naptá-
rat az I. századból). Ekkorra a kelták már a brit szigetekre települtek át a rómaiak elől. Az első

14. Ábra: Európa vaskora. K.e. 1000 - i.sz. 200. 1. Hallstatt műveltség, 2. Le Tène műveltség, 3. kel-
ták, 4. illírek, 5. Pártus birodalom, 6. görögök, 7. lovas-nomád műveltségek, 8. Római birodalom, 9.
etruszkok, 10. örmény-grúz, 11. szkíták, 12. ananyinói műveltség, 13. a római birodalom határa, 14.
lovas-pásztor műveltség terjeszkedése, 15. kelták terjeszkedési irányai, 16. a kelta műveltség hatá-
ra.
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áttelepülési hullám az K.e. VII. századból ismert. Ennek az eredménye a későbbi ír nép kiala-
kulása. Az íreknél egyébként nem volt írási tilalom, náluk sajátos betűrendszer található meg,
az u.n. Ogham írás. Ennek legkorábbi leletei az K.e. I. századából ismertek. Amikor
megkezdődött az íreknek a római katolikus szervezettségéhez való visszatérítése (i.sz. VI.-
VII. század), akkor már voltak saját könyveik, amiket pl. Szt. Patrik oly nagy vehemenciával
semmisített meg. Az írek ugyanis keresztények voltak már sokkal korábban is, csak nem is-
merték el Róma fönnhatóságát. Róma és az ír katolikusok között hosszas alkudozások után
szűnt meg az ellentét és attól kezdve az írek a római rítust követték. A legkorábbi keresztény
csírák - a nazarén egyház - már az i.sz. I. századában megjelent a kelta területen. Joseph
Arimathea már i.sz. 36.-ban Glastonburyben létrehozta az első keresztény közösséget, amihez
az akkori király (king Alviragus of Silvuria) adott nekik 120 acre (48.5 ha) földet. Itt tizenkét
‘apostoli’ személyről esik említés.

A kelta hitvilág önmaga is sok kérdést vet föl. Indoeurópainak nyilvánított kelták hite
mind az ind, mind az északi, tipikusan európai (germán) hitvilágtól alapvetően különbözik an-
nak ellenére, hogy számos elemükben közösek és a szerzők igyekeznek is minél több azonos-
ságot kimutatni.

Többisten hívők voltak a kelták. A legendáikból a 33 emelkedik ki, mint meghatározó
jelentőségű szám, így 33 istenségről van tudomásunk. Ezek között több totemisztikus is van.
Ezek azonban nem állatok, hanem megszemélyesített elemek, zömmel vizek. Alapvetően dua-
lisztikus a felfogásuk. Hittek a lélekben és annak halhatatlanságában. Két világban élhetett a
lélek: az innenvilágban és a túlvilágban. A halál a kelták számára nem volt tragikus esemény.
Amikor az innenvilágban valaki meghalt, akkor azzal egyidejűleg a túlvilágban megszületett.
Az itteni születés meg az ottani halállal volt párhuzamos. A halál csak helyváltás.  Truth a
túlvilág neve és ennek jelentése: béke. Ez a megnevezés kifejezetten emlékeztet a magyarban
a megbékélt kifejezésre. Ebben a felfogásukban alapvetően különböztek az északi, nordikus
felfogástól (germán), és a későbbi magyar felfogás és a nordikus között foglalnak helyet. Mé-
gis a felfogásuk sok szempontból egybecseng az Avesztáéval, ahol Asa a másvilág neve és
földrajzilag a Ganges forrását jelentette. Ez volt az Aveszta paradicsoma.

A kelta hitvilágban fontos szerepe volt a szónak, a fogalmak, tárgyak, személyek meg-
nevezésének. Felfogásuk szerint, pl. Ra az őskáoszból úgy pattant ki, hogy sajátmagát a nevén
nevezte. Magyarán mondva, a szó teremtette meg. A keresztényeknél az újszülöttnek nincs
lelke, amíg meg nem keresztelik, azaz el nem nevezik. A keltáknál meg a megnevezés jelenti
a lélek ‘teremtését’. Lélek halhatatlan és ez rezonál Pithagoras tanaival, és neki tulajdonítják
ezt a gondolatot. Ámbár ez a gondolat teljesen idegen a korabeli (K.e. VI. század) görög
szemlélettől, ugyanakkor a keltáéval összecseng. Így az is elképzelhető, hogy Pithagoras a
keltáktól vette át.

Hagyományaikban belső egalitáriusság jellemző. De ez csakis az uralkodó rétegre, a
nemesekre érvényes. A totemisztikus származás legendákból a folyók, a víz, a folyóvizek is-
teni eredete kerekedik ki és ezek nőiek. A kelta világ - a korabeli római és a görög legna-
gyobb megrökönyödésére - tisztelte a nőt. A kelta nő druid, de akár harcos is lehetett. Sem a
görög, sem a latin, sem a nordikus nő nem lehetett harcos. A királyság gyakran a női ágon
öröklődött, jóllehet, női királyuk meglehetősen ritka volt. Ez anyai családi folytonosságot, de
nem női hatalmat, matriarch társadalmat jelent.

A kelta társadalom eredetileg nem volt agresszíven harcos. Azzá csakis a ‘Balkánról
átvett’ vaskohászat és vasművességet követően váltak, de modellként a Római hódítás szol-
gálhatott. A rómaiak megmozdulása előtt ugyanis nem hódítottak. A Pó síkságon ugyan K.e.
600-ban már jelen voltak, de az igazi ‘hódítást’ két évszázaddal később, K.e. 400 körül kezd-
ték meg. Ekkor még az etruszkokkal álltak harcban. A keleti határuk a szkítákkal évszázadok-
ig változatlan maradt, sem innen, sem onnan nincs hódításra utaló jel.
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A Kárpát-medencében a kelta ‘honfoglalás’ több évszázadot vett igénybe (a K.e. III. -
I. évszázad). Sokkal inkább a műveltség terjedt, semmint a népesség. A vaskohászat kivált-
képp, mert az egész Kárpát-medencére jellemzővé vált ekkor már a vasfeldolgozás. Olyan
mértékig, hogy “Hazánk területén voltak az első hivatásos vaskohók.” - véli László Gyula.
Kettős a műveltség itt is! Állattenyésztő elit és letelepedett falusi közösségek alkották a kelta
világot. Azonban még ekkor sincs templom, nincs templomgazdaság és az egalitáriusság
mind a letelepedetteknél, mind a nemeseknél fönnmaradt. Erődített ‘városok’ alakultak ki,
ahogy erről László Gyula is tudósít:

“Természetesen nem kell azt hinnünk, hogy a kelta uralom alá került területeken min-
denütt kelták laktak volna. A megszállt területeken elsősorban a központokat kerí-
tették kézbe, ezeket építették tovább (nagy méretű földvárak), és az úthálózatot fej-
lesztették. Erősen keveredtek a helyi, paraszti népességgel, úgyhogy a kelta műveltség
ahány terület, annyiféle színezetűvé vált.” ... “Hogy milyen erős volt ez az össze-
olvadás, mutatja például az, hogy a halottaikat földbe temető kelták közt elterjedt a
halott elégetésének, elhamvasztásának szertartása, azaz megváltozott a világról és
ennek következtében a másvilágról alkotott képük.”

A kelták embertani anyagáról Kiszelytől így értesülhetünk:
“Embertani kutatásuk különösen jelentős, mert nagy részben itt maradtak az ország-
ban, és mint helyi lakosság, a későbbi korok új alaplakosságát alkotja. A több hul-
lámban ideért keltaságnál két jellegzetes embertípus dominál: 1. a gracil-mediterrán
és alpi típus keveredéséből keletkezett, u.n. ‘gracil-alpi’; 2. a hosszú fejű, hosszú ar-
cú, magas termetű, nordikus típus. A kelta temetőknek főleg közép-dunántúli anyagá-
ra jellemző e két típus uralkodó jellege (Ménfőcsarnok, Cece, stb.). Ez az etnikum ha-
sonlóságot mutat a hasonló osztrák korú temetők anyagával. [...] Észak-Dunántúlon
- nagyrészt a helyi lakossággal való párhuzamosabb keveredés következtében – gya-
kori az alpi, alpi-dinár, crô-magnonid típusok keveredése (Pilismarót, Basaharc). Ez
a kelta emberanyag inkább a szlovákiai hasonló korú anyaggal mutat egyezéseket.”
(A kiemelések tőlem).

Kiszely adatai szerint tehát a Pilismarót és Basaharc embertani anyaga a mai szlová-
kiai anyaghoz hasonló, azaz nem a hagyományos keltához. Ez egy újabb adat arra vonatko-
zóan, hogy a műveltség és nem a népesség terjedt, így a korábbi Bükki-Cucuteny műveltségi
terület embere továbbra is ugyanott megtalálható, ahol eddig élt. Sőt, ekkora már a Dunántúl
északi területeire is kiterjedt. A kiemelt rész számunkra ezt is jelenti.

 Fejlett vasművesség mellett, arany-, réz- és ezüstművesség erősödött meg. Hallstatti
cserepek, először Európában, korongozottak voltak.

A kelta ‘uralom’ nem fogta át az egész Kárpát-medencét. Elsősorban a Dunántúlt és a
Duna-Tisza közét érintette. Maga a kelta típusú műveltség azonban elhatolt a keleti peremekig
is. A K.e. II. századra az egész Medence területén megjelentek a kelta típusú települések.
Ezekben a korábbi lakosság (őslakosság ill. a szkíta és a sigynna) is keveredik a keltákkal.

A kelták azután kétoldali nyomás hatására (délnyugatról a római, keletről meg a dákok
és szarmaták) a század végére előbb az északi hegyvidékhez tömörödtek, majd a hatalmuk
vesztével beleolvadtak a letelepedettekbe. A Kárpát-medence nyugati felén a rómaiak váltot-
ták fel őket az i.sz. kezdete környéki időkben. Hosszú, többszörös próbálkozás után sikerült a
rómaiaknak a Dunántúlt K.e. 12-ben elfoglalniuk és ezzel a kelta ‘uralmat’ lecserélniük.

 Ezzel a Kárpát-medencében megint új jelenség költözött be. A rómaiak által ellenőr-
zött területeken ugyanis más társadalomszervezeti- és működési forma vette kezdetét: megje-
lent a templomgazdaság és a személyi földtulajdon.

Erdélyben ugyanakkor más ‘hódítók’ jelentek meg: a dákok. Sztyeppei lovas nép volt,
esetleg türk. László Gyula szerint trák. Elitet képeztek nem csak Erdélyben, hanem a Fekete-
tenger és Észak-Magyarország közötti területen. A Templom és a templom gazdaság azonban



82

továbbra is hiányzik Hunniából. Herodotos megemlékezik az ugyancsak innen ismert getai
vallásról. Az emberek magukat halhatatlannak vélték, és egyisten hívőknek vallották. Sal-
moxisnek és Gebeleizisnek nevezték azt a szentet, akihez haláluk után távoznak. Mások úgy
tudták, hogy Salmoxis volt az, aki a halhatatlanság tanára tanította őket. Ezek a tanok a pla-
tóni tanokkal és a trákoknak az élet és halál közötti átsétálásának a rituális gyakorlatával csen-
genek össze. Josephus Flavius szerint az esszeniusokkal harmonizáló, egyisten hit jellemezte
egy részüket.

A dák ‘uralom’ alatt a Kárpát-medence keleti felén (Hunnia) a fémfeldolgozás tovább
finomodott. Ennek egyik meghatározó központja az erdélyi Székelyföld, de az északi hegyvi-
dék jelentősége is fokozódott.

Ismét csak azt láthatjuk, hogy a ‘hódító’ népek nem váltják fel az itt élő népességet, el-
sősorban hatalmi elitet alkotnak és a műveltségük az, ami terjed, jóllehet az alapnépesség mű-
veltsége még mindig meghatározó mértékben fönnmaradt. Továbbra is a területen érezhetjük
a kő-rézkorszak emberét és műveltségét. Nincs szakadásra utaló adat.

A fenti gondolatokkal részletesebben és a hivatkozott adatokkal az érdeklődők a szer-
ző Gyökerek c. könyve 155-158. oldalain ismerkedhetnek meg. A következő részben a Kár-
pát-medence római korszakát elemezzük.

10. A római és a szarmata korszak a Kárpát-medencében.

K.e 100 – K.u. 400

Az etruszkokra a Kárpát-medence vaskorszakával kapcsolatban már hivatkoztam. Az
Apennin félsziget északnyugati részén éltek és műveltségük csúcspontját az ú.n. Villanova
műveltség során érték el, ami a K.e. VIII.-V. századig terjedt. Ez a műveltség szoros kap-
csolatban állt a Kárpát-medence korabeli műveltségeivel, elsősorban a fémfeldolgozásban
mutatható ki az erdélyi műveltség hatása. A temetési szokásaik pedig a Pannón lakosságéhoz
volt hasonló. Onnan eredendőnek vélik az urna temetkezés szokását. Az etruszkoknak volt
rovásírásuk, és a számok írásában a székely rovásírással azonos megoldást követtek.

A rómaiak, mint hódítók a K.e. VI. században az etruszkoktól délre jelentek meg, és
építették fel fokozatosan birodalmukat. Korábban az etruszk királyságokhoz tartoztak. K.e.
450 előtt a Földközi-tengeri utakat és kereskedelmet a föníciaiak és velük kapcsolatos kar-
thágóiak, az etruszkok és a görögök uralták. A rómaiak ekkorra már annyira megerősödtek,
hogy az etruszkok ‘feloldásával’ (K.e. 449) azok helyébe lépve kísérletet tegyenek a tengeri
uralom megszerzésére. Elsősorban tengeren hódítottak, de hamarosan (K.e. 295-290) az egész
Apennin félszigetet már uralmuk alá hajtották. Az első pun háború (K.e. 241) után, az immár
tengeren is megerősödött Róma K.e. 229-ben a görögök ellen fordult. Közben Karthágóval
K.e. 218-ban újra megindult a második pun háború. Ugyanekkor támadták meg Rómát az et-
ruszkok korábbi északi szomszédai, a gallok (kelták, K.e. 218-207). Ezt követte a harmadik
pun háború K.e. 187-ben, amikor Róma indított hadjáratot a karthágóiak ellen és ekkor már
kétséget kizáróan győzött. Ezt követően, Philip görög uralkodó halálával, K.e. 179-re Róma
40 évi háborúskodás után már maga alá gyűrhette a görögöket is. Egyetlen tengerparti terület
maradt, ahol a rómaiaknak igazán nem sikerült megvetniük a lábukat, ez pedig a Fekete-
tenger, a Pontusz partjai. A Boszporia királyság ugyan K.e. 88-ban K.e. 63-ban veszített el-
lenük, de a római uralom itt nem lett igazi uralom. A hajdani görög települések továbbra is vi-
rágzottak. Védelmet nyújtott a Rómának évszázadokig ellenálló a Pártus Birodalom, akit Ró-
mának soha sem sikerült legyőznie, térdre kényszerítenie, meghódoltatnia. Róma itt érte el a
saját korlátait.
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Ezután Róma elindult a szárazföldek felé. A K.e. utolsó évszázadra a rómaiak száraz-
földi hódítási technikája, új társadalmi szervezeti formája kifejlődött és az egységes légiókra
épülő haderő ütőképessége olyannyira megnőtt, hogy a keltákat fokozatosan kiszoríthatták az
európai földrészről. Ezen közben megindult az északi népek vándorlása is. Először a Cimbrik
és a Teutonok indultak meg (K.e. 120-113, a teuton kelta nyelven embert jelent és így hívták a
kelták a Rajnától keletre lakó germánokat.) Átvonultak Morávián, az Alföldön, ahol a keltákra
gyakoroltak nyomást, majd római területeket támadtak. A kelták válasza kettős volt: egyik ré-
szük a brit szigetekre távozott (K.e. 100), a másik részük a rómaiaknak próbált ellenállni. Eb-
ben a kétoldali küzdelemben a kelták európai telepei teljesen felmorzsolódtak. A rómaiak vé-
gül leigázták őket (K.e. 56). Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a rómaiaknak jól szerve-
zett, zsoldos hadseregük volt, a kelta törzsek meg képtelenek voltak összefogni. Ekkor a ró-
maiak immár a brit szigetek felé fordultak és K.e. 55-ben Cézár vezetésével megkezdődött
annak a gyarmatosítása is. Mégis csak K.u. 43-ra lett a Brit sziget és maradt K.u. 407-ig Ró-
mai Birodalom része.

Északon is végleges határok alakultak ki. A u.n. limes a Duna-Rajna vonalát jelentette.
Ettől északra és keletre K.u. 14-re leállt Róma ereje. A brit szigeten is kialakult egy északi ha-
tárvonal, amin túl a római légiók már képtelenek voltak a hódoltságot fönntartani. Az egyetlen
komolyabb kísérlet a limes átlépésére Pannónia meghódoltatása után az ‘erdélyi kaland’ volt.
Erdély déli területeinek a gyarmatosítására a Fekete-tengerhez vezető szárazföldi kereskedel-
mi és hadi utak biztosítása végett volt szükség. Erdélynek azonban csak kis részét sikerült
hatalmuk alá vennie, azt sem hosszú ideig. Pannónia (Dunántúl) közel 400 évig, Erdély déli
része (Dácia) azonban alig 100 évig volt római megszállás alatt. Ezidőben a szíriai légió tar-
tózkodott itt, úgyhogy a rómaiak utódnyelveként nem latin, hanem sokkal inkább sémi nyelv
megjelenésével kellene számolnunk. Erdély északi részéhez a rómaiak nem voltak képesek
férni, az nem került az uralmuk alá. Ugyancsak nem a hegyvidék.

Róma hatalma kifejlődésekor köztársasági formában uralkodó elit volt. Városállam-
ként indult, de kezdetben nem voltak királyai. Hatalmának a Földközi-tenger teljes medencé-
jére való kiterjedésekor váltott formát (K.e. 27) és választott császárokat. Hatalma a biroda-
lomszervezési képességében gyökeredzett. Ennek lényege a hatalmas zsoldos hadsereg volt,
amibe a különböző meghódított területek lakosságából is szerveztek légiót. Következetesen
terjeszkedő politikát folytattak. A szárazföld belseje felé azonban csakis akkor fordultak, ami-
korra a teljes tengerpartot már gyarmatosították (K.e. 190) és a Fekete-tengerhez vezető uta-
kat kellett biztosítaniuk. Ekkorra már kidolgozták a szárazföldi katonai akciók módszerét,
aminek szerves része volt a harci szekerekkel gyorsan bejárható útrendszer. A meghódított te-
rületeken katonai állomásokat építettek ki, szigorúan azonos módon fölépített támaszpontokat.
Ezekhez civilizációs elemeket csatoltak, így a lakosság számára kedvezőbb, városi életfelté-
teleket tudtak teremteni. A békés lakosságot nem bántották, de a lázadást könyörtelenül elti-
porták. Még romanizált szemmel is rémületes az, ahogy ez Josephus Flavius ismert munkájá-
ban, a Zsidó Háborúban megjelenik

 Róma hatalmával terjedt a nyelve is, a latin. Tulajdonképpen eredetileg egy kis közös-
ség nyelve lehetett, indoeurópai gyökerekkel. Később a tartós etruszk együttélés és civakodás
közben onnan rengeteg szót vett át. Írott formájában vált a római adminisztráció nyelvévé és
ezzel először az ismert történelem során a hódítással a nyelv is terjedt. Utódnyelvei azonban
genetikusan nem erednek a latinból, hanem a helyi nyelvek latinosodott változataiként fogha-
tók fel. Magában a latinban erősen érződik az etruszk nyelvi hatás.

A legrégebbi magyar nyelvi emlékünk római tartományból, Pannóniából ered. Nagy
Konstantin 359-ben maga ment el megmagyarázni az ott élő falusiaknak, hogy miért is kell az
adókat megemelni. Ekkor az egyik paraszt csizmáját lekapva a császárhoz dobta, miközben
ezt a szót harsogta: marha! Ez az esemény már az ukrajnai u.n. szarmata betelepedés után egy
évszázaddal történt.
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 A rómaiak által megszállt területeken alakultak meg az első keresztény közösségek is és
építették meg az első templomaikat, bazilikájukat. Illyrikumban 325-ben, Pécsett, Esztergom-
ban, Fenékpusztán, Tácon ezt követően épült fel templom.

Pannónia a rómaiak szempontjából fontos és meghatározó tartomány volt. Egyrészt
innen tudták a keletről özönlő népvándorlás hullámait feltartóztatni, másrészt a római csá-
szárok személyének kiválasztásában Pannónia többször is határozottan beleszólt: leváltott
császárokat. Van még Pannóniának egy nagyon fontos tulajdonsága: a Rómaiak nem tudták a
határait tartósan átlépni! Itt találkoztak azzal a haderővel, ami már számukra is új és félel-
metes elemet hordozott, amivel szemben a római haderő képtelen volt győzedelmesen fellép-
ni: a sztyeppei népekkel és azok új ‘találmányával’, a nehéz lovassággal. Az Alföldön ugyanis
megjelentek a szarmaták, és K.u. 375-ben Adrianopolisban legyőzték az egyik római légiót.

A szarmaták a szkítákkal rokon népesség volt. Iráni népeknek tekintik őket. Ascherson
szerint az alánok egyik törzse, akik K.e. 300 körül jelentek meg a pontuszi sztyeppén és on-
nan fokozatosan kiszorították a szkítákat. Herodotos már sokkal korábbról említi a sauromo-
atakat, akik már Dárius hadjárata idején is Dontól keletre, délre települtek és akik a szkítákkal
szövetségben álltak ellen Dárius haderejének. Ők vezették be Európában az u.n. nehéz-lovas-
ságot és az azzal való hadviselést. Hosszú lándzsával harcoltak, miközben magukat acélerős-
téses páncéllal védték. Ez több évszázadra előnyt biztosított számukra a hódítók között. A
szkítákhoz hasonlóan azonban ők is csak uralkodó réteget alkottak. A gótok és a hunok előre-
nyomulásával felbomlott a szövetségük és törzseik nyugatra szorulva elvegyültek az alattuk
lévő lakosságba, felszívódtak.

A szarmaták egyik törzse, a jazigok (jászok?) az időszámításunk kezdetén telepedett le
az Alföldre, a Duna-Tisza köze északibb részére. Az első betelepedés Ukrajnából történt ám
ennek sírjaiban nincs fegyver, a férfi és nő egyenértékű. Későbbi betelepedettekében azonban
már a harcos lovas kultúra jegyei láthatóak. K.u. 271-ben újabb betelepedés történt, és ez már
falvakba. Az elnyomottak ekkor fellázadtak a szarmata vezetőréteg ellen és azok részben a
germánokhoz, részben a rómaiakhoz távoztak. A későbbi lengyel arisztokrácia szarmata örök-
ségként társadalom felettinek nyilvánította önmagát a XVII. században. Utolsó ‘hullámuk’ a
hunok elől menekülő alánoktól érkezett, K.u. 370 körül. Ők az igazi jászok. László Gyula írja:

“A régész mégis kénytelen megkockáztatni, hogy a szarmatáknak legalábbis egy része
az avar kort bizonyára megérte, sőt, talán a magyar honfoglalás koráig is fenntartot-
ta magát.”

Az ekkor érkezettek azután a Duna középső szakaszán (limes) Rómát támadták. Mar-
cus Aureliustól vereséget szenvedtek, aki azonban nem ölte meg, hanem szolgálatába állította
őket. Ők voltak az utolsó indoeurópai eredetű lovas-nomádok, akik a Kárpát-medencét kelet-
ről meglátogatták.

Embertani vonatkozásban Kiszelytől a következőket tudhatjuk meg a Kárpát-meden-
cei szarmatákról:

“Az iráni eredetű jazig szarmaták több hullámban özönlötték el a Duna-Tisza közét.
Egy részük tiszta dinári-taurid, dinári-kelet-balti, másrészük pedig turáni típusú.
Gyakori a dinári típusnak magas termetű változata. A korai periódusba tartozó teme-
tőkből (pl. Szentes-Kistőke) hiányoznak a mediterrán elemek, kisebb számban fordul-
nak elő az északi típusok, és kifejezettebbek a pamiro-turáni jellegek. A későbbi peri-
ódusba tartozó temetőkben viszont (pl. Csongrád-Határút, Hódmezővásárhely-Fe-
hértópart) inkább megtalálhatók az északi és mediterrán elemek, háttérbe szorul-
nak a pamiro-turán elemek. E változás valószínűleg a helyi lakossággal történt há-
zasodások eredménye.” (A kiemelés tőlem).

Mi pedig ebből a tudósításból két fontos megállapítást tehetünk. Az egyik az, hogy az
indoiráninak tartott jazig-szarmaták embertanilag nem voltak egységesek és nem voltak indo-
európaiak, a másik pedig az, hogy viszonylag szűk területre, zömmel a legeltetésre alkalmas
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területre érkeztek, és hamarosan beleolvadtak a helyi lakosságba, ami még ekkor is és itt is
továbbélt, megmaradt.

A római uralom idején vált egészen nyilvánvalóvá a Kárpát-medence hármas tagozó-
dása. A romanizált Pannónia (Dunántúl) élesen elkülönült a sztyeppei jellegű Alföldtől, majd
ez is a Kárpátok domb- és hegyvidékétől. Pannónia a Mediterráneum része, az Alföld a pász-
tor műveltséghez tartozott, ezzel szemben hová tartozott a Kárpátok területe? Ott folyamato-
san letelepedett mezőgazdasági és fémműves kultúrát találtunk. Oda a pásztor társadalom nem
hatolt be. Rómának sem sikerült oda eljutnia. Ebben az időszakban találkoztunk az első ‘hon-
foglalás’ jellegű betelepedéssel is, a szarmatákhoz sorolt, de fegyvertelenül temetkezőkével.

Számunkra azonban ebből a korszakból van még egy nagyon fontos értesülés: északra-
északkeletre csakis akkor mentek a kelták, amikor már a létükért küzdöttek, amikor már min-
denünnen kiszorultak. Úgy tűnik, ennek a területnek az őslakossága menedéket nyújtott a kel-
táknak, ők adták végső harcukhoz a fegyvereket, hiszen itt volt a vasgyártás központja is. Na-
gyon fontos azt is látnunk, hogy erre a területre a keltákat kiszorító hatalmak végül is nem ke-
rültek be. Figyelemre méltó Josephus elejtett megjegyzése erről a területről, ami az egyis-
tenhit további fönnmaradását igazolja. Így hát Erdélyről sem állíthatjuk, hogy annak bronzko-
ri/rézkori lakossága a vaskorszakban kicserélődött volna. A társadalmi szervezettségben bekö-
vetkező változás kis mértékű és rövid idejű volt, ha egyáltalán erről beszélhetünk. Így az ott
élő népesség nyelvében sem indokolt a változást föltételezni.

Ezzel máris érintés közelbe kerültünk a Kárpát-medence írott történelméhez. A kö-
vetkező részben a népvándorlás korszakát vizsgáljuk meg és megválaszoljuk a kérdést: hunok
vagyunk-e? További részletek és az adatok a szerző Gyökerek c. könyve 158.-161. oldalán
találhatók.

11. Hunok vagyunk-e? A népvándorlás kora és a Kárpát-medence lakói.

K.u. 400 – 550.

Európa időjárása ebben a korszakban ismét megváltozott. Elindult egy lehűlési szakasz,
aminek következtében az északibb területek kiszáradtak. Az ott élő pásztor társadalmak szá-
mára ez vészhelyzetet teremtett és meglódult egy északi forrású ‘népvándorlás’.

Az eddigiek mindig keletről indultak és söpörtek végig nyugati irányban az eurázsiai
sztyeppén. A sztyeppe nyugati vége pedig a Kárpát-medence Alföldje. Ez volt általában a
végállomás is. K.u. 200-at követően az északi nomádok törekedtek dél felé (lásd: 15. Ábra). A
két gót - ostrogót és vizigót - elindult délnek az orosz síkságon, eljutottak a Krím félszigetig
és az ottani sztyeppe területén megtelepedtek. A vandálok, a burgundiak pedig a francia legel-
tető területek felé törekedtek. Ugyanakkor keletről is megindult a mozgás, és Európában K.u.
335 körül megjelentek a hunok.

A hunok sztyeppei lovas katonák voltak. Eredetük bizonytalan. Többen próbálkoztak
már leírni a származásukat, összetételüket, de általában egyik leírás sem kielégítő. Minden-
képpen kevert népességűek voltak. Embertanilag a róluk kapott kép nem megbízható. Amit
mégis tudhatunk, abból az látszik, hogy részben mongolid, részben europid keverék volt, ahol
a turanid, pamirid fajta uralkodó módon volt jelen. Velük került be a Kárpát-medencébe a
mongolid rassz elem és a koponyatorzítás. A későbbi hun birodalom népessége sokkal kever-
tebb volt, mert a viszonylag kis létszámú uralkodó előkelők alatt a meghódított - de nem föl-
tétlenül elnyomott - letelepedett földművesek megtalálhatóak. A vezértörzsben meglévő ne-
vek alapján a nyelvük valószínűleg török volt.
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A leginkább elfogadottnak az az elgondolás tűnik, hogy a névadó törzsük eredetileg
azonos volt a hiung-nu - avagy hsziung-nu - néven nevezettekkel, akik a mongol sztyeppékről
a K.e. I. században a kínaiak nyomására mozdultak el, majd később valahol Közép-Ázsiában,
a Kazah puszták környékén (Turáni Alföld) tanyáztak. Az óbolgár királylista alapján úgy tű-
nik, hogy a fejedelmi dinasztia K.e. 207-174 között a Kínai határ mentén élő hiung-nu nép
könyörtelenül erőskezű uralkodójának, Mao-tunnak az utódja (Dulo dinasztia). Az általa ala-
pított birodalom - miután a meghódított lovas népeket beolvasztva, egészen Közép-Ázsiáig
kiterjedt -, K.e. 48-ban összeomlott. Kína átgázolt felette, és ekkor a megmaradt hunok a szi-
bériai sztyeppére menekültek. K.u. 78-ra a kínaiak már a négy részre szakadt, ú.n. nyugati hun
birodalmat is felszámolták. K.u. 155-re a kínaiak a hunokat Közép-Ázsiából végleg a szibériai
sztyeppékre szorították. Ezután a K.u. IV. századig nem hallunk felőlük, amikor is mint
‘nyílfeszítő’, harcos nép tűntek fel Nyugat-Ázsia pusztáin Balambér vezérletével.

Kapcsolatba hozzák a hunokat India egyik hódítóival is, az igazságos királyokkal, akik
460-ban megdöntötték a Gupta birodalmat. Fehér hunok, azaz eftaliták voltak, akiket egyéb-
ként Kovács alánnak tart. A perzsák 577-ben vetnek véget az uralmuknak. Mások sumér utó-
doknak vélik őket, akiknek a lovas kultúrája a sumér műveltséget hordozta. (Götz szerint szkí-
ta-pártus-hun-avar-magyar azonosság, Padányi szerint a második sumér elvándorlásból ered-
nek, Badinyi-Jós szerint meg az alánok is hunok, sőt, már a Gilgames eposz is róluk szól,
merthogy a hun azonos a kaldeussal). Kovács szerint iráni nyelvű népek, mások szerint tür-
kök.

Hiteles adat róluk csakis Közép-Ázsiából származik, ezért csak a nevük és sajátos üst-
jeik alapján vezethetők vissza a kínai határig. Ezt néhány műveltségi elem még alátámasztani
látszik (például az írásuk), de a biztos adatok az Aral-tó környékétől visszafelé elvesznek. Itt
tűntek fel ugyanis a K.u. IV. században, de ezt megelőzően az egyetlen róluk szóló hír az
óbolgár királylistán a K.u. 157-es évszámhoz kötött név: Avitochal.

15. Ábra: Európa a népvándorlások első szakaszában, K.u. 200-450. 1. alánok, 376-ban. 2. vandálok
400-ban. 3. vizigótok 270-376, 401, ill. 407 után, 4. ostrogótok 200-375, 400, ill. 452 után, 5. alán-
vandál szövetség, 6. gótok szétválásuk előtt, 7. suevik 170, 200-403, ill. 411 után, 8. burgundiaik 160-
250, 250-436 ill. 443 után, 9. herulesek, 10. szaxonok, 11. angolok, 12. hunok 412-454, 13. a gótok
vándorlásai, 14. a suevik vándorlása, 15. a burgundik vándorlása, 16. az alán-vandál szövetség
vándorlása, 17. a hunok mozgása. A mozgás melletti számok azok időpontját jelzi.
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Lovas életmódjuk akár a szkíta, akár a szarmata műveltség folytatása is lehetne. A
visszacsapó szkíta íjjal harcoltak és náluk találkozott Európa először a kengyellel, tőlük is-
merte meg a lóhátról való test-test elleni küzdelmet, amit a kengyel tett lehetővé. A kengyelt
Nyugat-Európában csakis a vizsgált korszak végén, Nagy Károly idején vezették be a nehéz-
páncélos, lovas hadseregben.

A hunok Balambér személyében hatalmas, hódító személyiségű uralkodót kaptak, aki
350 környékén megmozdította haderejét és a kínaiak elől korábban már nyugatra ‘menekült’
hunok megindultak tovább nyugatra. Az ő nyomásukra azután az alánok, majd az északról a
Krím fölé telepedett gótok is tovább nyugatra törtek. Egy részük (ostrogótok) átmenetileg be-
költözött a Kárpát-medencébe (Dunántúl), majd tovább mentek nyugat felé. Ezek a római-
aktól olyan területeket követeltek, ami a hunoktól a legtávolabb volt. Minthogy ezt nem kap-
ták meg, 410-ben Alerik vezérükkel (a történeti irodalom királynak nevezi őt) feldúlták Rmát,
az Apennin félszigetet és Nyugat Franciaországba távozva. Ott immár a rómaiak engedélyével
és közreműködésével letelepedtek. Ők alkották később a hunokkal szemben Aetius parancs-
noksága alatt álló római hadsereg egyik szárnyát Európa addigi legnagyobb léptékű csatájá-
ban, a catalunumi ütközetben. A gótokkal szinte egyidőben északról más germán törzsek is
megindultak délre és egy részük ugyancsak átmenetileg a Kárpát-medence sztyeppés (alföldi)
területein is megjelent, letelepedett. Ezek a gepidák.

A vizigótokat ‘üldözve’ a hun vezértörzs 405-ben ugyancsak a Kárpát-medencébe köl-
tözött, betelepedtek a Kárpátok sztyeppés Alföldjére. Létszámuk mintegy 20-30 ezerre tehető.
K.u. 420-ben itt építették ki a vezéri szállást. Ekkor Oktar volt a hunok ‘királya’. 425 táján a
nagykirályi központot is ide helyezték át. Oktart Ruga követte, aki rövid időn belül, azaz 434-
ben meghalt. Ruga a magyar krónikákban Bendeguz néven jelenik meg. Sem Anonymus nem
említi, sem a Tárih-i Üngürüsz

A hun vezértörzs nagy szervezettségű szövetségi rendszert dolgozott ki, részben a
meghódított, a meghódolt, és részben a legyőzött népekkel. Így a hun hadseregben a hunok
létszámát mesze meghaladó mértékben vettek részt más népek, így többek között indoeurópai
(iráni) lovas népek (gótok, gepidák, szlávok, alánok).

Ruga testvérének, Mundzuknak két fia volt: Bléda és Attila. Ruga halála után Attila
örökölte a nagykirályi címet. 445-ben megölette Blédát, és ettől kezdve teljes energiájával és
kíméletlenségével építette ki a birodalmát. A meghódoltatott népek - ezek között voltak az
ostrogótok, az alánok - egyesített haderejével tört nyugatra, ahol 541-ben Catalunum mezején
megvívta az Aetius vezetésével felvonultatott római birodalmi haderővel a világtörténelem
addigi legvéresebb csatáját, döntetlen végeredménnyel. Ettől kezdve mindkét nagyhatalom - a
perzsa és görög vetélkedés történelmi hasonmásaként - megrogyott és megkezdte haláltusáját.
Attila még a következő évben Róma ellen vonult, de a pápával való diskurzus után föladta
Róma lerombolását és visszavonult. A következő évben, 453-ben, esküvője éjjelén különös
körülmények között meghalt. A döntetlenre végződött ‘mérkőzés’ nevető győztesei azután a
germán törzsek lettek, köztük a frankok, akik ezután hamarosan megjelentek és átvették Nyu-
gat-Európa uralkodó elitjének a szerepkörét. Velük beköltözött Európába egy sötét korszak is.
Ugyanis az elkövetkező fél évezredben szinte semmi említésre való kulturális esemény nem
történt a területükön, ahogy azt Padányi a Dentu Magyaria című munkájában kifejtette. A
frankok az akkor kritikus helyzetben lévő római egyháznak adtak katonai támogatást, és ke-
reszténység terjesztésében szereztek maguknak kétségtelen érdemeket.

Attila világtörténelmi szerepe állandó vita témája. A megalázott Nyugat szemében
barbár és vérengző, az Egyház szemében ‘Isten ostora’, a népi mondákban, mesékben állan-
dóan előkerülő, kétségtelenül kultúrát meghatározó elem maradt. Priszkhosz 448-ban Attilá-
nál járt, így az ő személyes elbeszélésből ismerjük Attila környezetét. Nem nevezhető barbár-
nak a primitívséget értve a fogalom alatt. Magas szinten képzett személy volt (Rómában volt
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túsz gyerekkorában, Aetiust személyesen ismerte). Szabad gondolkozású, kíméletlen, de zse-
niális uralkodó volt.

Attila 453-ban bekövetkezett halála után fiai megint csak osztozkodtak, aminek az
eredménye testvérháború lett és az, hogy az addigi szövetségesek ellenük fordultak: a hun bi-
rodalom összeomlott. Egy részük eltávozott a Kárpát-medencéből (Bizánc, sztyeppe), más ré-
szük letelepedett az Alpokban, Észak-spanyol területen, Erdélyben. Az erdélyiekről Kézai így
ír:

“Maradt még a hunokból háromezer ember, kik a krimhildi csatából futással mene-
kültek, kik is félvén a nyugoti nemzetektől Árpád idejéig a Sziklamezőn maradtak s ott
magokat nem hunoknak, hanem székelyeknek nevezték. Ezen székelyek ugyanis a
húnok maradványai, kik midőn megtudták, hogy a magyarok Pannóniába másodszor
visszajöttek, a visszatérőknek Ruthenia határszélein eléjök menének s Pannóniát
együtt meghódítván abba részt nyertek, de nem a pannóniai síkon, hanem az oláhok-
kal együtt a határszéli hegyek közt kaptak osztályrészt. A honnan az oláhokkal össz-
elegyedve, mint mondják, azok betűit használják.”

A krónikákban a fordító ‘jóvoltából’ szereplő oláhok (Anonymusnál blachok) ezek sz-
rint Pannóniában lakók, akiké volt a székely rovásírás. Ez olyan írás, aminek a hangzókészlete
nem indoeurópai, nem latin, azaz nem a későbbi román.

Hunniában, azaz a Dunától keletre a hunok idejében sem alakult ki a Kárpát-medencé-
ben templom-gazdaság, Sem igazi földesúri réteg. Ide még ekkor sem érkezett meg a hűbéri
rend. A hunok megérkezése emberöltőnyi távolságban követte a gepidákét, akiket megsemmi-
sítettek. Pannóniában, a Dunántúlon a korábbi társadalmi szervezettség megmaradt (temp-
lom). Harciasságuk a Kárpátokon belül ‘lehűlt’, Attila személyéhez kötődött a ‘világbiroda-
lom’ léte. Csekély létszámú elitet alkottak csupán, akik alatt az eredeti népesség változatlanul
megmaradt. Hatásuk az Északi Felvidékre nem terjedt ki, jóllehet, a Kárpát-medence egésze
‘meghódolt’ nekik.

A hunok után rövid időre a longobárdok (lombárdok) telepedtek meg a Duna mentén.
Eredetileg a középső Elba vidékén éltek, innen költöztek 480-ban Ausztriába, majd 500 körül
a hatalmi vákuumba, Pannóniába. Itt megerősödtek és Wacho ‘királyuk’ dinasztikus kapcso-
latokat épített ki mind a frankokkal, mind Bizánccal. 558-ban, azonban, amikor az avarok
feltűntek, Alboin királyuk biztonságosabbnak vélte, ha a mai Olaszország földjére, a Pó völ-
gyébe távoznak. Velük távozott a pannonok, a szarmaták és a gepidák maradéka is. A longo-
bárdok embertanilag jól elkülöníthetők a helyi lakosságtól, merthogy rájuk a nordikus cro-
magnoid, azaz az erős testű, magas, hosszúfejű embertípus volt a jellemző. A lényegesen
hosszabb ideig a Tiszántúlon tartózkodó gepidákra a hosszú fej, keskeny arc és magas termet,
illetve a kerek fej, alacsony, közepes termet és széles arc volt a jellemző. Ismét csak etni-
kailag heterogén volt a képlet.

További részleteket, az adatok forrását az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyve
161-164. Oldalán találhatnak. A következő részben Kelet-Európa népvándorlás kori lovas
nagyállattenyésztő népeivel foglalkozunk.

12. Kelet-Európa lovas nagyállattenyésztő népei.

K.u. 460 – 630

463 táján pontuszi sztyeppe északi részén megjelentek az ogurok. Ez az időpont
meglehetősen jól megegyezik Attila utódainak keletre távozásával, merthogy Attila kisebbik
fia, Irnik a testvérháborút követően visszavonult a Kaukázus vidékére (Meotisz, Krim félszi-
get környezete) és ott alapította meg 453-ban a bolgár birodalmat. Testvére, Busán pedig az
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Aldunánál alapított birodalmat. Dengezik (középső fia) pedig ugyancsak keletre szorulva 469-
ig tartotta magát.

Irnik a bolgár királylista szerint 453 körül kezdett el uralkodni. Őt Mundo követte,
majd annak fia, Gorda. Testvérével, Mogerrel a bizánci irodalomban Gordasz ill. Muagerisz
néven jelentek meg. Moravcsik Gyula szerint az utóbbinak a neve lett azután a megyer/ma-
gyar törzs névadója. Ez a testvérpár ugyanúgy élt, ahogy a krónikák azt Hunorról és Magorról
állították. Ezek szerint Hunor azonos lenne Gordával. Padányi ellenben Muageriszt nem te-
kinti a magyarok névadó ősének.

Meotiszban Gorda lett a ‘király’. Fölvette a kereszténységet és behódolt Bizáncnak.
Testvére ezért megölette őt, majd alattvalóival együtt eltűnt a Birodalom határterületeiről.
Gorda ‘hun’ birodalma később, 550-ben két részre szakadt (ismét egy testvérpár áldatlan har-
ca miatt), akiket Utigur ill. Kotrigur néven jegyez a bizánci krónika.

508 körül a szabirok is megjelentek Európában és a Volga torkolat vidéke és a Kauká-
zus között foglaltak maguknak legelőt. Más vélemény szerint, amikor a zsüan-zsüanok biro-
dalmát a türkök 552-ben megdöntik, akkor azok egy része nyugatra menekült és szorította ki a
régi lakóhelyükről a szabirokat, akik viszont a bolgár türköket szorították tovább. A szabirok
ekkor az Irtisz és az Ural közé kerültek, és róluk kapta volna Szibéria a nevét. 557 és 558 kö-
zött az uar-choniták tűntek fel a Kaukázustól északra és átvonulva a pontuszi területeken
nyugatnak tartottak. Meghódították, és 568 körül megszüntették a bolgár birodalmat, elfog-
lalták annak területét és tulajdonképpen annak örökösi jogán, avar néven betelepedtek a Kár-
pát-medencébe is. Közvetlen mögöttük érkeztek a nyugati türkök és azok kazár nevű törzse
pedig birtokba vette a Volga - Don és Kaukázus közötti területet, azaz meghódította az onogu-
rokat és a szabirok.

Mindezek eredetét valamilyen mértékben a kínai érdekterületeken élő türk népekhez
kötik. Kínai források három belső ázsiai türk népcsoportot ismernek: t’ie-löket, a keleti (észa-
ki) ill. a nyugati türköket. A legkeletibb t’ie-lök közül való az oguz-ujgur.

A kazárok föltehetően a tielö törzsszövetség tagjai voltak. A tokuzok 6. törzse a kaszar
és ők lehetnek azonosak az Európában később kazár néven megjelenőkkel. 448-ban Attila,
550 és 650 között pedig a török (turkut) királyság alattvalói voltak az aka-tzirok, (azaz fehér
kazárok). A kazárok a türk királyság alattvalóiként is már erőszakos terjeszkedést folytattak.
Először kiszorították az avarokat és átvették kelet európai uralmi területeiket, miközben az
avar kagánság a Kárpát-medencébe költözött. Ezt követően az Azovi-tengerhez jutottak ki,
miután Boszporosz városát 596-ban ostrommal bevették.

607-ben az onogurok visszanyerték önállóságukat a kazárokkal szemben. 627-ben
Herakleios kazár segédlettel megsemmisítő vereséget mér Perzsiára. 642-ben a kazárok to-
vább erősödtek és az időközben függetlenné váló bolgár birodalmat támadták. 650-ben a bol-
gárok a kazár nyomásnak engedve szétszakadtak: egyik részük a Donyec vidékére, északra
költözött és ott létrehozta a szaltovo-majaki műveltséget, másik részük a Volga könyök felé
vonult és alkotott pásztor birodalmat. Ez utóbbiból 680-ban kivált egy rész és az Aldunához
vonult.

A hun utódokkal foglalkozó munka ugyanezeket kissé más beállításban közli. Aszerint
Irnik késői utóda Kovrát 605-ben született és 665-ig élt. Gyerekkorát túszként Bizáncban töl-
tötte, ahol 619-ben megkeresztelkedett. Legfőbb érdeme az volt, hogy 635-ben felszabadította
népét az avar kagán uralma alól. Nála látszott megvalósulni az Attilának tett jóslat: a legki-
sebbik fia fogja újra felvirágoztatni a birodalmat. Bulgáriában Kovrát 635-665 között ural-
kodott. Öt fia volt, közülük Batbaján és Kotrag, a két legidősebb. Ők örökölték az ‘apai biro-
dalmat’, azt felosztották egymás között, de közülük Batbaján hamarosan elismerte a kazár
kagán uralmát és behódolt. Kovrát halála után 3 évig Bezmert uralkodott, aki föltehetően
Kovrát testvére volt (ugyancsak a Dulo nemzetségből való). A birodalom felosztása ezért csak
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668-ban következett be. Kotrag országa azután a XIII. századig virágzott és akkor a tatárok
pusztították el.

Padányi így ír az avarokról:
“Jelen mű első részében rámutattunk, hogy az ókor folyamán a Káspi-mediterráneum
szumirfajta népeinek rezervoárjából állandó volt az északnyugati és északkeleti kiraj-
zása, különösen belső-Ázsia irányába, amelyből, a mongol őslakosság mellett, itt-ott
azzal esetleg keveredve, egy jelentékeny etnikum formálódik ki, az u.n. ‘őstörök’, vagy
‘turáni’, vagy ‘ural-altáji’ faj, amelynek alaprétegét ‘dáhok’, valamint ezeket követő
‘hún’, ‘avar’, ‘szabir’ kirajzások adták, és amelyek az ókori évezredek során, főleg a
lovaglás és lótenyésztés kifejlődése óta, a Kr.e. 2. évezreddel kezdődően, a belső-
ázsiai szteppéket fokozatosan feltöltő sajátos népfajjá szaporodtak.”

Innen eléggé meggyőzően látszik, hogy maga Padányi az avarokat, a hunokat egyaránt
‘sajátos népfajjá szaporodott’ népnek tekinti, akik tulajdonképpen a későbbi Irán területén
képződtek és első hatalmi megjelenésük a pártus birodalom formájában ismert. Szerinte a má-
sodik avar birodalom Tuman kagán vezetésével képződött i.sz. V. század vége felé. A Kárpát-
medencét megszálló avarokat maga sem tartja igazi avarnak:

“Ez a birodalom előbb az Aral-Bajkál vidéki avar birodalomra nehezedve az ‘avar’
néven ismert várkunokat mozdítja ki helyükről, (akik a 6. szd. derekán Kelet-Európán
átvonulva megszállják a Kárpát medencét, Kr.u. 568, és ott a 9. szd. elejéig fennálló
avar-birodalmat alapítják meg) azután a Volga –Don -Kaukázus vidékén Irnik által
alapított onogur birodalmat vetik uralmuk alá egy fél évszázadra (570-620).”

A hunok után mintegy 100 évvel a Kárpát-medencébe érkező pusztai népet tehát avar
néven ismerjük. Eredetük éppen annyira ködbe vész, mint a hunoké. Legtávolabb Kína hatá-
ráig követhetők, ahol az u.n. zsüan-zsüan vezető rétegét sejtik az avarok előfutárainak. Ezek a
hunokat követték, azaz eredetük is az i.sz. kezdetére helyezhető el. Priszkosz említi az avaro-
kat 463 körüli időkből, és biztosnak látszik, hogy az általa említett és az 557-ben megjelenő
avarok azonosak. Így nem lehetnek azonosak a zsüan-zsüanokkal, akiket a türkök 552-ben
vertek le. Nyelvüket ‘j-ző’ töröknek tartják, szemben a bolgárok ‘r-ző’ törökjével. Minden-
esetre a Bizáncba 576-ban látogató avar küldöttséggel való tárgyaláshoz ugyanazokat a tol-
mácsokat vették igénybe, mint a hunokkal valóhoz. Minthogy azonban a török nyelven
beszélők még ma is megértik egymást, ez a fajta ‘nyelvazonosság’ csak annyit bizonyít, hogy
mindkét törzsszövetség vezetése türk volt.

Mások a pártusokat tekintik az avaroknak, a pártus birodalmat pedig a korai avar biro-
dalomnak és ezért a hunok utódainak is tartják őket. Ennek azonban ellene szól az a hír, hogy
Attila unokája, Kovrát 635-ban felszabadítja népét az avar kagán uralma alól. Azért tartják
hun utódoknak, mert harcmodoruk a hunokéval azonos. Ugyancsak ezért tartották Árpád né-
pét is hunnak. Kovács szerint ál-avarok, mert az igaziak a zsüan-zsüanok éppen az ő uraik
voltak. Azok bukása után kerültek csak a Volga északi területére és onnan érkeztek a Kárpát-
medencébe 568-ban. Az ál-avarok egyébként azonosak a vár-kunokkal.

László Gyula szerint “avar ok, akiket onogurnak hívnak”.
Kiszely szerint “[...] helyesebb avarkori népességről, mintsem avarokról beszélni, hi-

szen sem az avarok eredete, sem pedig a helyi őslakossággal és más népekkel való kever-
edésük nem bizonyított”. Liptákra hivatkozva még kijelenti, hogy “Az avar kor embertani ké-
pére a példa nélkül álló heterogenitás a jellemző”. Mindenesetre, pl. a 711 síros alattyányi
temetőben 24% a kelet-balti, cromagnoid és 18% az észak-európai nordikus, de 3% az uráli
típus csontja.

Irnik és az általa alapított onogur (bolgár) ‘birodalom’ ismét visszautal a hunokra. A
Kárpát-medencéből távozó hunok - ill. azok vezértörzsei az óbolgár királylisták alapján is
követhetők. Attila neve egyébként nem szerepel az óbolgár királylistán. Akár ál-, akár igazi
avarok, mindenesetre az i.sz. VI. századában hamarosan hatalmuk alá kerítették a pontuszi
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sztyeppét, rajta a volt hunokat (a Fekete-tenger melléki kutrigurokat és az utrigurokat) és azok
‘örököseiként’ telepszenek be aztán a Kárpát-medencébe (lásd: 16. Ábra). Itt a Duna nyugati
medencéjétől alkottak birodalmat. Mintegy emberöltőnyire követté a gepidákat, akik akkor
eltűntek, merthogy az avaroknak meghódoltak és beléjük olvadtnak.

Az avarkor népessége igen csak kevert volt, egyáltalán nem beszélhetünk homogén
‘fajról’, sem homogén nyelvről. Ugyanúgy ‘maroknyi’ elit uralmával állunk szemben. A Kár-
pát-medencében elsősorban a nyugati területeken találjuk meg a telepeiket. Hatalmuk először
kiterjed az orosz sztyeppéken egészen a Volgáig. Később, a század végén újabb hatalmi té-
nyező jelenik meg ugyanott: a kazárok. Ez újabb mozgást indít meg a sztyeppén.

Az avarok a Kárpát-medencében ugyanúgy hatalmi bázist teremtettek és innen pró-
bálkoztak újabb területek felé kiterjeszkedni. Bizánccal keverednek folyamatosan háborús
konfliktusba. 622-ben az avarok szlávokat is bevonják a hadviselésbe, akiket akkor a Kárpá-
toktól északra lévő területeikről a Duna alsó folyás déli partjaira telepítettek át ütköző nép-
ként. A dunamenti szlávok elnevezés nem a Kárpát-medencén belülre utal, hanem a Balkánt

határoló Duna déli partjaira. A dunai háborút Bizánccal szemben az avarok elveszítik. Az avar
kenukat szlávok irányították. Ekkor Heracleios területet ad a szlávoknak azzal a föltétellel,
hogy azok fölveszik a kereszténységet. Ettől kezdve jelentek meg a Balkánon a horvátok és a
szerbek állandó telepesként Konstantinosz: De administrando imperio munkájában is úgy em-
líti a szlávokat, hogy a ‘megkeresztelt’ szerbek és horvátok, akik a ‘turkoktól’ délre laknak, és

16. Ábra: Európa a népvándorlás második szakaszában: i.sz. 500-700. 1. Avar birodalom a legna-
gyobb kiterjedésekor, 2. Frank birodalom, 3. szlávok, 4. alánok (szabirok?) területe, 5. szabirok (?)
területe, 6. ír-kelta, 7. Arab kalifátus, 8. Bizánci(-Római) birodalom, 9. Dentu-Magyaria (Padányi),
10. Bolgár töredékek, 11. Etelköz, 12. Kazár birodalom, 13. Perzsa birodalom, 14. szláv törzsek te-
lepítése, 15. bolgár törzsek mozgása, 16. muzulmán terjeszkedés.
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megkülönbözteti a ‘megkereszteletlenektől’, akik északról származtak. Nevük szarmata-alán
eredetű.

Az érdeklődők az adatok forrását és további részleteket a szerző Gyökerek c. könyve
164-170. oldalain találhatja meg. A következő részben a Kárpát-medence avar korszakát is-
mertetjük.

13. Avarok a Kárpát-medencében.

K.u. 568-850.

Iszperik, Kovrát harmadik fia, aki valamikor 630-631között születhetett, apja halála
után, 679-ben a Dnyeper és a Dnyeszter közötti területet szállta meg, majd a mai Bulgáriába
költözött és ott alapította meg a bolgárok később kereszténnyé váló országát és uralkodott a
korábban az avarok által oda telepített szláv törzsek fölött. Az uralkodó elit azonban hamaro-
san átvette az alájuk tartozók nyelvét, a bolgár birodalom nyelve hamarosan a szláv lesz. Így
hát még mindig nyitott a kérdés: hogyan vezethető át Attila családja az Árpád-házig?
Dümmerth maga is fölteszi a kérdést:

“Ha a krónikákban fennmaradt ősnévsort Álmostól Attiláig visszavetítjük, a legked-
vezőbb számítás mellett is azt találjuk, hogy ha az Álmos ősének megnevezett Attila
valóban Csaba apja lett volna, nem élhetett korábban, mint a VII. században.” … “‘A
magyarok második bejövetelének’ vagyis Árpád honfoglalásának az évszáma a króni-
ka szerint 677”.

Ez látszólag jól egybeesik a hun-utódok történetével, ugyanis 679 körül:
“A negyedik és az ötödik (fiú) átkelt az Iszter folyón, mely a Danubiusszal azonos, az
egyik övéivel az avar Pannóniába ment, az avar kagánnak meghódolva, a másik pe-
dig Pentapoliszba, Ravenna mellé, ahol keresztény császárság alattvalója maradt.”.
… “Az is részben kiderült, hogy az első honfoglalás hunjainak története króni-
káinkban inkább az avarok, semmint a hunok története. Krónikáink egyrészt erdős
területről, a Volga vidékéről származtatják a honfoglalókat (Anonymus!), másrészt
pedig a meotiszi hagyományt őrzik.” … “A krónikás hun története egy része valóban
a pannóniai avar-korszakhoz rögzíthető, s eléggé pontosan a VII. század hetvenes
éveire.” … “A magyar hagyomány Attila emlékét feltehetően Kovrát személyével ol-
vasztotta össze.”

Csaba, Kovrát középső fia. Csaba és Iszperik tehát föltehetően azonosak. Hagyomány
szerint Csaba is hun királyként Görögországba távozott és onnan nem tért vissza. A tárnok-
völgyi csata, Keveháza emléke - késő avar, és nem hun kori. Ekkor viszont Csaba Zuard ve-
zérként jelenik meg a krónikákban. Testvére Kadosa. Zuard, Csaba, Kadosa a törökben ugya-
nazt jelentik, mégpedig: ‘útról letérő’ ‘bolyongó’ ‘kóborló’.

Kovrát fiával, Kuberrel az avar kagán öt csatában ütközött meg. Ebből kétszer Kuber
győzött. Temesnél azután átkeltek a hun utódok a Dunán, majd délnek elhagyták a Kárpát-
medencét és egyben az avar birodalom fönnhatóságát is. Iszperik fia, Tervel, a bolgár feje-
delem 8. sz. első éveiben arról beszélt, hogy nagybátyja családja - és itt Kuberre utalt -
Thesszaloniké környékén él. Az onogur-bolgár törzsek közül tehát egy az Apennin félszige-
ten, és kettő immár a bizánci területen élt.

670 környékén a temetők tanúsága szerint megjelent a griffes-indás nép. A fentiek
alapján látható, hogy ők nem lehetnek azonosak a bolgárokkal. Ugyan azok is ekkoriban je-
lentek meg, de egy emberöltőn belül a Balkánra távoztak.  László Gyula bennük látja az első
magyar nyelvű betelepedőket.

“E nép utódai, tehát már a magyar nép, az Okától keletebbre, a Volga jobb partján
húzódott, s itt érhette valamikor az i.sz. VII. században a kangarok támadása. Ez -
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feltehetően - három részre szakította a magyarokat: egy részük ott maradt (ezeket ta-
lálta meg később, a XIII. században Julianus barát), más részük nyugatnak vette útját
(ezek lettek az úgynevezett ‘késői avarok’), míg a harmadik részük a Kaukázus déli
lejtőjén telepedett meg, s ott idők folyamán elörményesedett.”

Julianus barát felfedezése azonban eléggé laza logikai kapcsolatban állhat a szárma-
zási kérdésekkel. Ugyanis önmagában az, hogy Julianus barát vele azonos nyelven beszélő
népeket talált a Volga mentén csakis azt jelenti, hogy azok Julianus nyelvén beszéltek és nem
föltétlenül azt, hogy magyarul. Ugyanis Julianus maga az uralkodó réteg része volt és előbb
azt kellene bebizonyítani, hogy ő magyarul beszélt. A nevek, az életforma, a hun örökség sok-
kal inkább arra utalnak, hogy maga Julianus is türk nyelvek valamelyikén beszélhetett, azaz
az onogur-hun közösségből származhatott. Magáról az ekkor betelepedett népről ezt tudhatjuk
László Gyulától:

“A griffes-indás nép temetőit jól ismerjük: sok száz síros, nagy temetők, és a temetők
elterjedése pontosan fedi a XI. századi magyar nyelvhatárt.” … “A nagy létszámú
temetők falvakra vallanak, a nomádoknak pedig nincsenek falvaik.”

Korábban azonban azt láthattuk, hogy ez a fajta három részre szakadás a hun örök-
séget jelentő onogurokkal (bolgárok) történt meg, akik pedig lovas-nagyállattenyésztő mű-
veltségűek voltak. A kangar nevet meg a sokkal későbbi besenyőkre használják, így talán in-
kább a kazárok lehettek. Ezért hát a Kárpát-medencében ekkoriban letelepedett indás nép nem
lehetett az ő örökségük, nem jöhetett a Volga partjáról. Akik pedig onnan jöttek, azokról lát-
hattuk, hogy hamarosan a Balkán ill. az Apenninek felé távoztak is, nem maradtak meg az
avar fennhatóság alatt. Ellenben jöhettek a szomszédból, a nyugat ukrajnai területről, ahonnan
az első, de fegyvertelen szarmata betelepedés is megtörtént. László Gyula még hozzáteszi,
hogy:

“A griffes-indások erős nemzetségi kötelékekben éltek, de a tízes rendszer náluk is
megvolt (a székelyek úgyszólván napjainkig őrizték e rendszer hagyományát).”

Az óbolgár krónika szerint ugyanakkor:
“Ez a nemzetség uralkodott a Dunán túl 515 évet, borotvált fejjel. És ezután jött a
Dunának erre az oldalára Isperich fejedelem, aki itt a mai napig uralkodik.”

Minthogy a bolgár krónika a mai Bulgáriában készült, a ‘Dunának erre az oldalára’
minden bizonnyal a Duna déli, jobb partját jelentette. K.u. 153 és 668 között valóban 515 év
telt el. Lényeges elem itt az, hogy ‘uralkodott’, mert ez elsősorban az elitet és nem egy népet
jelent. Később Anonymusnál is találkozunk a ‘borotvált fejű’ jelzővel és ez talán segít azono-
sítani azokat, akikre kunokként hivatkozik: vár-kunok, azaz ál-avarok, vagy bolgárok, azaz
onogurok. A latin eredetiben cumany szerepel, amit Pais az egyik kabar törzs nevével próbál
azonosítani, de megjegyzi: “holott a cumanus a XI. század második felében feltűnő fehér vagy
palóc-kunok kuman nevének a latinosítása.” Nem meggyőző a magyarázat!

Mindezekből számunkra az a lényeges, hogy a hun vezér utódai bolgár - másoknál
onogur - néven birodalmat alapítottak a Kaukázustól északra - azaz Szkiciában. Ez a biro-
dalom a későbbi keletről eredő türk törzsek nyomásának engedve több részre szakadt és azok
egy része a mai Bulgária területére, másik része a mai Olaszországba távozott, azaz nem élt
tovább az eredeti helyszínen. A két Kovrát utód közül a Volga északi részén lévő bolgár biro-
dalom vezére meghódolt a kazároknak és velük majd később, Árpád magyarjaival kapcsolat-
ban még találkozunk. A másik Kovrát utód továbbra is Meotisz területén élt és ez a néprész is
jelentheti krónikáink vezértörzsének az alapjait.

A Kárpát-medencében ekkor már voltak keresztény közösségek, templomok. A kato-
likus hittérítés a VIII. század elején most már a frankok teljes katonai támogatása mellett foly-
tatódott. Az avarok áttérítése is hamarosan megkezdődött, jóllehet nem tartoztak a frankok bi-
rodalmához, ezért velük szemben kezdetben a katonai erő nem volt felhasználható. Később az
avarok között belháború tört ki, és 795-ben az egyik tudun segítségül hívta Nagy Károlyt, aki
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azért már 791 óta támadta az avarokat. Amikor végül 796-ban a tudun meg is hódolt Nagy
Károlynak és Aachenben megkeresztelkedett, megkezdődött az avaroknak immár az erő-
szakos térítése is. Ez 799 szeptemberében lázadást váltott ki, amit a frankok kegyetlenül meg-
toroltak. A frankok krónikái megemlékeznek arról, hogy a frank seregek mekkora mennyi-
ségben szállították el az avarok legendásan nagy mennyiségű kincseit. Ezek forrása bizonyára
nem a frankok országa, hanem részben a bizánci adók, de sokkal nagyobb valószínűséggel
maga a Kárpát-medence lehetett. Ugyanis Erdély aranybányái, a Duna homokjának aranya
felbecsülhetetlen mennyiségű volt. Az elszállított kincseket azután Nagy Károly az általa ala-
pított kolostoroknak ‘adományozta’. Ezek között lehetett a későbbi Szent Korona is, mert-
hogy az ötvösművessége, a képi mondandója ezzel a korral összhangban van, de azzal is,
hogy Nagy Károly fején, esetleg vele együtt a sírjába kerüljön. Nagy Károlyt pedig, az avar
birodalom megsemmisítését követően, a pápa 800-ban császárrá koronázta.

Az Avar Birodalomnak valójában csak ezután, 803-ban lett vége: a kagán a Fischa
folyónál megkeresztelkedett és ezzel elismerte a frankok fönnhatóságát. Az avar elit vissza-
szorult a Dunántúlra és ott alkotott frank vazallus államot. Lakossága azonban megmaradt, az
addigi avar vezéri szálláshelyek immár Sclavinia néven jelennek meg Európa térképén. A
Kárpát-medence keleti felét - ugyancsak 803-ban - elfoglalták a bolgárok, a Felvidékre meg a
frankok által meghódoltatott birodalom, a morva vetette a szemét. Ez az északi terület, a haj-
dani Cucuteny műveltség területe azonban mégsem került sem frank, sem bolgár, sem pedig
morva uralom alá, továbbra is őrizte sajátságos helyzetét. Sclavinia tehát az avar uralkodók
maradékát és nem a szlávokat jelentette.

���

Ismét csak azt láthattuk, hogy az északi-keleti hegyvidék műveltsége, népessége meg-
maradt. Sem a hunok, sem az avarok azokat nem irtották ki. Azt, hogy a hunok nem irtottak ki
népeket a szlávok fönnmaradása és nyelvük, kultúrájuk változatlan továbbélése igazolja. Ők
ugyanis egyértelműen és dokumentáltan hun uralom alatt éltek. Most már az is látszik, hogy a
korábban szlávnak föltételezett területeken nem föltétlenül szlávok éltek. Az ottani kulturális
elemek ugyan rokonok a szlávok föltételezett elemeivel, de azok nem nyelvileg specifikusak,
azok a letelepedett, falusi műveltségek elemei. Ha nem tételezzük fel erőltetve azt, hogy a ma-
gyar műveltségi elemeknek kötelezően lovas-pásztoroknak kell lenniük - és korábban láthat-
tuk, ez a honfoglalás utáni dokumentált népi kultúrában egyáltalán nem így látszik - akkor
nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a Kárpátok külső peremén elő népek nyelve magyar volt.
Ezek egy része költözhetett be az avar uralmi területre és telepedhetett meg akkor a korábbi
Pannónia, azaz a Dunántúl területén. A Duna-Tisza közötti sztyeppés területen sem ekkor,
sem korábban nem élhetett a magyar nyelvű műveltség, ide többszörösen és igazoltan idegen
pásztor törzsek érkeztek északi és keleti területekről. Ezen törzsek közül a jászok még a XIV.
században is őrizték nyelvüket.

Az adatok forrását és további gondolatokat az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyve
164-170. oldalán találhatják meg. A következő részben Árpád honfoglalóit vizsgáljuk meg.

14. Árpád és hada.

K.u. 800 - 896

A vikingek a VIII. században északról a pontuszi sztyeppe délnek folyó folyóin, a
Dnyeperen, a Volgán és a Donon evezős hajóikkal megindultak dél felé. A Volgán a Káspi-
tenger menti népeket sanyargatták, és összetűzésbe kerültek a már zsidó hitre áttért (K.u. 740)
Kazár Birodalommal. Keletről ugyanekkor újabb lovas nép terjeszkedett nyugat felé: a bese-
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nyők. A kazárok ‘szövetségében’ élő sztyeppei lovas népek számára elérkezett az idő, hogy
kibújjanak a kazár kényszer alól. A kazár birodalom nyugati peremén élők számára pedig az
addig viszonylag nyugodt és biztonságos élettér az északi a keleti és a déli terjeszkedés ütkö-
ző területévé vált, ezért védettebb helyre volt célszerű átköltözniük.

Elérkeztünk hát történelmi sétánk utolsó állomásához: Árpád népe megérkezik a Kár-
pát-medencébe és ott ‘letelepedve’ történelmileg rendkívül rövid időn belül megalakítják Eu-
rópa akkori legkorszerűbb államát. Az állam a magyarok állama, és ettől kezdve az itt élőket
magyaroknak nevezik. Minthogy magyar nyelvű okirat ekkor még nem volt, a megnevezés
latinul Hungaria, a magyarok maguk meg hungaricusok.

Korábban már hivatkoztam arra, hogy a honfoglalással kapcsolatban is több a kérdő-
jel, az ellentmondás, mint a tiszta kép. Vizsgáljuk meg most magukat a honfoglalókat, ponto-
sabban azok vezér törzsét, merthogy róluk vannak történelmi feljegyzéseink. Ezek részben az
Árpád-házi krónikák - azaz Anonymus, Kézai Simon és Kálti Márk krónikái, a Tárih-i Üngü-
rüsz - illetve a már történelmi följegyzések, elsősorban Bizánc udvari krónikásaié. A bizánci
iratokban Árpád magyarjai következetesen turkokként szerepelnek.

Valamennyi krónikánk a magyar népet szarvas-mondával eredezteti. Minthogy a szar-
vas-legendák a Közép-Ázsiai népeknél általánosak, ezért a magyarok eredetét sokan oda he-
lyezik, pontosabban oda, ahová mind a hunok, mind az avarok elődeit. Ebből ered a türk ere-
deztetés elve. Sőt, a sumér is, mert a Hunor-Magor szarvas-legenda ősapja Nimród, aki pedig
a sumér legendák hős vadásza. Dümmerth így vélekedik a szarvas-legendáról:

“A szarvast űző vadászok mondája a néprajzi kutatások szerint számtalan változa-
tban megtalálható, a brit szigetektől Japánig. A kérdést bonyolítja, hogy a finnugor,
halász-vadász életmódot élő voguloknál is megvan, akiknek nyelve a magyarok mai,
finnugor nyelvével közeli rokonságot mutat.”

Ezért önmagára a mondára nem lehet fölépíteni egy származási elméletet. Nem is be-
szélve arról, ahogy ezt korábban már láttuk, a Kárpát-medencén belül is élt ‘rénszarvas va-
dász’ nép a jégkorszak előtt, merthogy az u.n. ‘gravetti’ műveltség éppen itt tért át a mamut
vadászatról a szarvaséra. A legenda így bátran eredhet magából a Medencéből is, annak ere-
detéért nem szükséges kimennünk. László Gyula azonban a szarvas mondának más vetületét
veti föl:

“A szarvasmondában bizonyos utalást kapunk arra nézve is, hogy legkorábbi őstör-
ténetünk erdős környezetben játszódott le. Ezzel szemben a turulmonda, mint majd
látni fogjuk, jellegzetesen sztyeppei területre vezet minket.”... “Még valami van a
csodaszarvas mondában, amiről eddig nem esett szó: a két vadásztestvér költözik a
leányokhoz, s nem ők viszik haza asszonyaikat. Ez igen régi, anyajogú vonásokat őrző
házassági szokás.”

Ezek nagyon fontos szempontok. Az anyajogú társadalom idegen mind a rómaiak,
mind a görögök számára. Ugyanakkor nem volt idegen sem a kelták, sem a pontuszi sztyeppe
korábbi lakói, a szkíták és a szarmaták számára. Nem lehetett idegen a Kárpát-medence ősla-
kói számára sem, hiszen mind a Bükki, mind a Cucuteny műveltség emberénél a nő és a ter-
mékenység tisztelete évezredes hagyományokkal rendelkezett, ráadásul még a környezet is
erdős. A szkíták aranyművesei is gyakran ábrázolták a szarvast. Az arany a Nap féme, mert-
hogy a színe a nap színével összecseng, fénye is a nap fényét tükrözi. Így az aranyszarvas is a
napot jelképezheti. Ez a jelkép azonban nagyon széleskörű, jelenlétéből éppen ezért messze-
menő következtetéseket nem vonhatunk le. Ezt László Gyula is érzi, mert ezt írja:

“Csakhogy - mi úgy véljük - ez nem vadászjelenet, hanem a megtermékenyítés ábrá-
zolása. Ha pedig ez igaz, akkor a kép voltaképpen turulmondákról szólna. Ugyanis
régebben sejtették már, hogy Emese neve eredetileg ‘szarvasünőt’ jelent. Ez így is
van. Észak-Szibéria népeinél ugyanis a szarvasünő neve: ‘eneche’, s annyit jelent,
mint ‘a nemzetség anyja’. Eszerint a turulmonda eredet alakjában a turul egy szar-
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vasünőt termékenyít meg, az Árpád ok családja tehát a turul és a szarvasünő nászá-
ból származik.”

Ha ilyennel találkozunk, akkor joggal merül fel az, hogy a család két hagyomány
egyesülésének az eredménye. Az Árpád-ház eredeti két ágából, pl. az egyik, a férfi lehet a
hun, a másik, a női ág pedig más. Krónikáink másik főbb mondandója ugyanis az, hogy Ár-
pád népe – ugyanúgy, ahogy az avarok is – mint Attila jogos örököse érkezett a Kárpát-me-
dencébe. Innen ered a magyarok hun eredetének a gondolata. Dümmerth foglalkozik ezzel a
gondolatkörrel és levezeti, hogy Árpád törzse valóban egyenes-ági utódja lehet Attila (Dulo)
törzsének. De azt is kimutatja, hogy krónikáink Attila nevű uralkodója inkább Kovrátnak felel
meg, a származás csak tőle folytonos.

“Árpádok között élt az Attilától való származás tudata, ... Volt-e valóban közük a hu-
nokhoz? Erre csak nagy valószínűséggel felelhetünk: a magyar nép bizonyosan bele-
tartozott a hun birodalomba, s ez egyúttal annyit jelent, hogy fejedelmi családja, ve-
zető osztálya a hunok közül került ki. Ezenkívül a bolgárokon és az avarokon keresz-
tül a népbe is jelentős számú hun elem kerülhetett.”

Az előző részben bemutattam Attila örökségét. Ott eljutottunk Kovrátig és öt fiáig.
Megismerhettük, hogy közülük Iszperik megfelelhetett a székely mítoszban szereplő Csaba
vezér személyének. A Csaba azonban nem csupán név, sokkal inkább szerepkör. Erről tanús-
kodnak a Csaba helységnevek. A türk felfogás szerint a legkisebb fiú kitüntetett szerepkörű:
táltos ereje van. A csaba jelenthette a legkisebbet. Vele szemben áll a kál, az elsőszülött. At-
tila legkisebbik fia, Irnik is csaba. Egyébként Kurt onogur fejedelemnek is volt Csaba nevű
fia, aki 679-ben jelent meg a Kárpát-medencében.

A továbbiakban Dümmerth gondolatmenetét elsősorban Padányi Viktor Dentu-Ma-
gyaria című könyvében olvasható gondolatmenettel és az ásató régész, László Gyula vélemé-
nyével szembesítem.

Attila utódjaiként tehát eljuthattunk Csabáig, aki nagy valószínűséggel Iszperik volt.
Padányi ismeri Iszperiket, közli, hogy 679-ben otthagyta Bat-Bajánt és Erdélybe költözött né-
pével egyetemben. Nem köti azonban itt össze Iszperiket az Árpád házzal, hanem a Csabát
megelőző történetre más megoldást javasol. Nála Csaba szabir vezéri családból ered és a sza-
birok meg a Kaukázus déli oldaláról menekültek a muzulmánok szent háborúja miatt észak--
nyugatnak. Csaba és Iszperik ismét csak azonos szerepkörben jelenik meg a Krónikákban. Ő
az, aki tizenhárom évi görög tartózkodás után tér vissza Szkítiába. Azt, hogy Árpád dinasztia
szabir volt, Bulcsú - aki Padányi szerint Árpád unokája - Konstantinos Porphyrogenitusnak
mondja:

“Amikor a türkök és az akkor kangarnak nevezett besenyők közt háború ütött ki, a
türkök hadserege vereséget szenvedett és két részre szakadt. Az egyik rész kelet felé,
Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket a türkök régi nevén mostanáig sabartoi aspha-
loi-nak hívják, a másik rész pedig vajdájukkal és vezérükkel, Levedivel nyugatra ment
lakni, az Etelküzü nevezetű helyekre, amely helyeken mostanában a besenyők népe la-
kik.”

Ugyanezt a Bulcsút Dümmerth kabarnak vallja, akiben szerinte még élt a sérelem
azért, amiért Álmos törzse meghódoltatta őket és ezért torzítja a történteket.

Miután Csaba megjelent Padányinál a színtéren, a származtatás egyenesen vezet Ár-
pádig. Csaba fia ugyanis Edemen, aki 768-769-ben született. Vele indul a kazárokkal szem-
behelyezkedő és fölépülő hatalom, Padányi szabir királysága: Dentu-Magyaria. 790 körül
Edemen már szabir kagán lehetett, és megkezdődött a terjeszkedése. Először, 790-ben meg-
szerzi Szúrozst (szoros?), amivel a kazárok elől elzárta a Don felöli kijáratot. Az első hír már
magáról Dentu-Magyariáról azonban csak 739-ből érkezik.

Más források szerint a szabirok a Kaukázus északi részén az i.sz. VII. század végén je-
lentek meg és az akkor már kialakult kazár birodalommal keveredtek összeütközésbe. Itt a két
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felfogás között nincs látszólagos ellentmondás, bár a megjelenés formája között van. Padányi
szabirjai a muzulmán szélvihar elől menekülve fokozatosan töltötték fel Meotisz mocsarait, a
történelmi adatok szerint azonban a szabirok a nyugati türkök elől menekülve érkeztek ide.

Van még egy apró ellentmondás Padányi elgondolásában: Előd – Edemen fia és Ügek
apja - Padányinál kimarad, majd csak a vezérnévsorában jelenik meg. Érthető, mert az ennyire
későn indított családfába nem fér már bele egy újabb személyiség. Ha a Képes Krónika adatát
fogadjuk el helyesnek, akkor Iszperiknek még 700 előtt vissza kellett térnie Szkítiába és akkor
kellett meg is házasodnia. Ezért a Képes Krónika családfája tűnik valódibbnak.

Dümmerth viszont a szavirokat (szabirok) finnugornak tekinti:
“Őseinknek szavir néven szereplő, és feltehetően finnugor nyelvet beszélő része nem
volt hun: ennek a résznek viszont sajátos, ősi eredet-hagyománya nem is maradt fenn.
A Moger törzsével uralomra jutó hun eredetű dinasztiával, és ennek kíséretével. egy
ugyancsak a hunokkal ‘testvér’ onogur, de nem finnugor, hanem lovasnomád török
nyelvű és kultúrájú néprésszel és uralkodó réteggel együtt kapta a származásmondáit
is. Az Attila-hagyományt éppúgy, mint a hun eredettel szorosan összefüggő csoda-
szarvas-mondát, és az Attila-ivadéktól átörökített ‘magyar’ népnevet is.”

Az Árpád-ház Dümmerth szerint nem innen, hanem az északi bolgár területről, a kazá-
roknak meghódolt Bat-Bajántól (Bátbaján) származott.

Térjünk azonban vissza Padányihoz és az általa bemutatott Árpád ház történetéhez.
Ügek, Edemen fia, 784-785 körül születhetett, és 810-815 között már szabir kagán

volt. Felesége Emese pedig Önedbelia szép lánya volt. Ügek idején Dentu-Magyaria felkú-
szott a Dnyeperen és azon alakított ki városokat. A legdélibb Zaporog, aminek nevében Padá-
nyi a szabir nevet véli fölfedezni, majd fölfelé: Tenyő-káta, Karakám-káta, Szalma-káta, Sza-
ka-káta Gzana-káta. Káta a későbbi magyar nyelvű területeken is gyakori, és mindig vízparti
települést jelent. Innen Padányi feltételezi, hogy a jelentése gát. A Dnyeper parti városok kö-
zül a legjelentősebb kétségtelenül Kiev volt, mint a legfelső, a legészakibb város. Majd ké-
sőbb egy Győr olvasatú város is megjelent. Ezek a kazárok Sarkeli építkezéseivel egyetemben
azt jelzik, hogy a már a háborúskodásról a kereskedelemre áttért kazárokkal Dentu-Magyaria
kereskedelmi összetűzésbe került.

Fel kell figyelnünk arra, hogy a magyaros hangzású helységnevek (... káta) a Dnyeper,
és nem a Don mellett jelentek meg, azaz Dentu-Magyariának csakis a nyugati határvidékét és
nem az egészét jellemzik. Kiev neve és a kő szavunk logikusan kapcsolódik egymáshoz. Ezért
a magyar nyelvet is inkább a Dnyepertől nyugatra és nem keletre kell keresnünk. Arra is fel
kell figyelnünk, hogy az állítólagosan lovas-nagyállattenyésztő nép városokat alakít ki a folyó
mentén, azaz letelepedett társadalmi formára ‘tér’ át. Ez a sztyeppei életmódot folytatóknál
nem szokásos jelenség. Sokkal inkább az látszik ebből, hogy a lovas-katona törzs feje a már
esetleg korábban ott kialakult városokat az ellenőrzése alá vonta, megkezdődött az azokra
való rételepedése. Árpád népe belépett a Kárpát-medence történelmébe.

Az érdeklődők a kérdéskörrel kapcsolatos további részleteket és az adatok forrását a
szerző Gyökerek c. könyve 170-180. Oldalain találnak. A következő részben a törzsek és feje-
delmek kérdéskörével foglalkozunk.

15. A ‘honfoglaló’ ‘törzsek’ és ‘vezérek’.

Anonymus nem ír a magyarok törzseiről. Kézai is csak a hét kapitány szövetségéről tesz
említést. A kérdés valójában az: volt-e egyáltalán több, pontosabban hét törzs? Padányi meg-
jegyzi, hogy a besenyő támadás utánra Álmos magára maradt, eléggé egyértelmű utalás arra,
hogy kevés ember maradt körülötte. Ezért kényszerült ‘szövetséget’ kötni. Ezt, ha tette, kato-
na népekkel, pl. az onogurokkal (bolgárok) tehette, akik a kazár fönnhatóság alól kívántak
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megszabadulni. Az emberek tömege azonban tőlük nem eredhetett. Ezért lehet az, hogy a kró-
nikák csakis ‘kapitányokat’, ‘fejedelmeket’ emlegetnek. A hét ‘kun’ kapitány népe lehet az,
akik azután a népi hátteret adták. László Gyula megjegyezte, hogy:

“Annyi bizonyos, hogy krónikáink nem említik, hogy Árpád magyarjai törzsekben
szállták volna meg hazánkat.”

A Képes Krónikában pedig ezt olvashatjuk:
“Midőn táborokban lakoztak, félvén, hogy a körülöttük lévő urak rájuk törnek, egy
értelemmel elhatározták, hogy maguk közül hét kapitányt választanak, és hét seregre
oszlanak úgy, hogy minden seregnek legyen egy kapitánya, a szokásos módon rendelt
századosokon és tizedeseken kívül. Minden seregben - a századosokon és a tizedese-
ken kívül - háromezer fegyveres férfiú volt.” (a kiemelés tőlem).

Ez gyanúsan elgondolkoztató: Padányi szerint egy-egy lovas nagyállattenyésztő törzs-
nek van mintegy húszezer fegyverese és itt most összesen 3*7, azaz 21 ezer jelenik meg. El-
gondolkoztató, hogy ‘maguk közül’ választják a kapitányokat és azok nem úgy jelennek meg,
mint elfogadott vezérek, törzsek vezetői. Anonymus meg ezt írja a vezérekről, akiket Pais fe-
jedelemi személynek fordít:

“Álmos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből származtak, jeleseb-
bek voltak nem dolgában, meg hadban is hatalmasabbak. Tudniillik az a hét fejedelmi
személy nem dolgában előkelő, hadban hatalmas, hűségben állhatatos férfiú volt”.

 Innen az olvasható ki, hogy a hét fejedelmi személy Álmos nemzetségéből származik.
Más nemzetségről, még inkább törzsről itt nem esik szó. A Képes Krónikában egyébként Ál-
mos és Előd pajzsán látszik a turul, a többi kapitány pajzsa üres, nincs rajta nemzetségjel,
vagy csak a hátoldalát festették meg. Valamennyi később csatlakozott német főember pajzsán
azonban látható a nemzetségjele a Krónika képein.

A törzsekkel kapcsolatos bizonytalanságra már László Gyula is felhívja a figyelmet:
“Hadd ejtsünk itt néhány szót a törzseinkről. A magyar krónikákban egy szó sem esik
róluk. Egyetlen forrásunk Bíborbanszületett Konstantin császár, aki i.sz. 950 tájban
írta nagy munkáját A Birodalom kormányzásáról, ahol bőven ír a magyarokról
(türkökről) is.”

Bíborbanszületett Konstantin így idézi Vérbulcsut (aki egyébként Padányi elemzése
szerint Árpád egyik unokája):

“Első a kabaroknak a kazároktól elszakadt ... törzse, második a Nyekié, harmadik a
Megyerié, negyedik a Kürtügyarmatué, ötödik a Tarjáné, hatodik Jeneh, hetedik Keri,
nyolcadik Keszi.”

Ugyanakkor ez a törzs névsor gondokat is jelent. Ugyanis László Gyula így vélekedik:
“Történelemkutatóink éppen e helynevek alapján igyekeztek elhelyezni törzseinket a
Kárpát-medencében, de ez a munka nem sikerült megnyugtató módon.” … “Érdekes,
hogy a baskíriai törzsnevek közt éppen a legfontosabb, a Megyer, csak összetételben
szerepel; a Megyerre vonatkozó helynevek a Volga jobb partján vannak. Árpád hon-
foglalóinak nagy része tehát baskírföldi török törzsekből való, és századok után is ar-
ról értesülünk, hogy hazánkban sok a baskír, s hogy a magyar király a ‘baskírok ki-
rálya’.”

Törzsnevek türk nyelven értelmezett jelentése a következő: Nyék = sövény, védőtörzs;
Megyer = főhely, központi hely (vezértörzs); Kürt = elővéd, Gyarmat = hátvéd (vezértörzshöz
tartoznak), Jenő = Gyenő = oldalvéd, Kér = hátsó, utolsó (hátvéd); Keszi = maradék, töredék
(tartalék). A Honfoglalás CD alkotóitól származik a fenti megoldás, ám ők a Tarján nevét
nem értik, csupán annyit emelnek ki, hogy amikor a kazárok Levédet, a Megyer törzs vezérét
királlyá akarják tenni, ő azt visszautasítja és a Tarján törzs vezérét, Álmost, ill. fiát Árpádot
tartja erre alkalmasnak. A Tarján törzs jelentése Pap Gábor szerint ‘kovács’. Ők lennének te-
hát a fegyverkészítők, amivel a később bemutatott kievi szerepkörük eléggé jól egyezik.
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Pap Gábor a magyar napok neveinek elemzésével kapcsolatosan mutatja be a fentiek-
kel lényegileg megegyező törzslistáját. Ő a nomád karavánok szervezettsége alapján az egyes
törzsekhez a következő szerepkört rendeli: Nyék = elővéd, Keszi = hátvéd, Kéri = oldalvéd.
Nyék = nyugati határ, Kéri = északi határ, Keszi (Gyula) keleti határ, Jenő = déli határ. Ez
nagyjából meg is felel az egyes szavak jelentésének. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet,
hogy a hetes szám mindig gyanús, merthogy összecseng a hét bolygó számával, és mindazzal,
ami ezen a misztikán alapszik (hét nap, hét fém, hét mennyország, hét vezér, hét törzs). Eset-
leg csak asztrológiai jelkép lenne? Padányi megadja a honfoglalást közvetlenül megelőző
időre az egyes törzsek szálláshelyeinek az elrendeződését. Fent a nyugati határ (Kárpátok),
balra a déli területek, jobbra az északiak vannak.

Kárpátok
Balszárny Jobbszárny
Nyék (Alduna) Kéri (Halics)
Tarján Megyer (középen) Kürt –Gyarmat
Jenő (Alsó-Dnyeper) Keszi (Közép-Dnyeper)

A balszárny a türk települési- és hadrendben az előkelőbb oldal. Ez tehát minden való-
színűség szerint hadrend és az elrendeződése nem nyugati, hanem inkább déli támadó élt su-
gall. Valójában ez is történik. Bíborbanszületett Konstantin által felsorolt törzsnevek, tehát,
egyáltalán nem biztos, hogy valóban beáramló törzseket és nem szerepköröket jelentettek.

Akikről a krónikákban olvashatunk, azok csupán vezérek, vagy kapitányok. A Kézai
Krónika a következő kapitányokról ír: Árpád, Szabolcs, Gyula, Örs, Könd, Lél és Vérbulcsu.
Árpád Pannóniában Fejérvár mellett, Szabolcs Csák vára közelében, Gyula Erdélyben, Örs a
Sajó mellett, Könd Nyír körül, Lél Nyitra táján és Vérbulcsu Zalában vert tanyát. A Képes
Krónika meg a következő hét kapitányt említi: “... Árpád volt, Álmos fia, aki Előd fia, ez meg
Ögyek fia”; “ ... második kapitány Szabolcs volt...”; majd Gyula, akinek a fia is Gyula és az ő
lánya Sarolt, későbbi Géza felesége, István király édesanyja; a negyedik Kund, ötödik Lél,
hatodik Vérbulcsu és a hetedik Örs. Láthatólag összhangban van a Kézaival, bár a sorrend
nem azonos. Anonymusnál a hét ‘fejedelmi személy’ a következő: Álmos, Árpád apja, Előd,
Szabolcs apja, Kend, Korcán apja, Ond, Ete apja, Tas, Lél apja, Huba, Tétény, Horka apja. A
horka azonban nem név, hanem méltóság, mint ahogy a kende és a gyula is azok. Mégis ezt
olvashatjuk: “...s Horkának a fiai voltak Gyula és Zombor, akiktől a Maglód nemzetség szár-
mazik.”

Padányi elemzi a krónikák vezérlistáját is, és ezt írja:
“Anonymus: lehagyta Árpádot ... úgy okoskodhatott, hogy a ‘kende’ szó is bizonyára
név és így ki is jött a hét, így vették át a későbbi krónikások és így keletkezett a törté-
nettudományunk nagy fejtörése.”

A vezérek szerinte: Árpád, Álmos, Eleud kende, Ond, Tas, Huba, Töhötöm (Tétény).
Azt is megkísérli, hogy a vezéreket az egyes törzsekhez rendelje, de nem érti, hogy Árpád és
Álmos hogyan kerülhetett fel egyazon vezéri listára. Pap Gábor vezérlistája ezzel szemben:
Álmos, Előd, Ond, Kund, Tas, Huba, Tuhutum. A ‘kende’ itt a vezérek sorában Kund formá-
ban jelenik meg. Ugyanitt idézi a krónikák névsorát is: Örs, Bulcsú, Lehel, Kund, Gyula, Sza-
bolcs és Árpád. A két névsort a karaván ‘hadrendjével’ és a hét napjaival köti össze. Így a va-
sárnap a vezér napja, hétfő a hadfi, kedd a had, szerda a szeretett, csütörtök a csatolt, péntek a
vendég, szombat pedig a szabad szóból származik Pap levezetése szerint.

E rövid kitérő után folytassuk Árpád családjának és ‘honfoglalásának’ a történetét fő-
leg most már Padányi elemzései alapján.

Emese és Ügek (Ügyek) fia azután Álmos, aki 819 - 893 között élt. Álmos eleinte
Kievben tevékenykedett és ott a három dombon épült erődítményt egységes várrá köttetett
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össze, merthogy abban acélfeldolgozás, pontosabban: különleges kardkovácsolás folyt. Innen
látták el az akkor ismert katonai világot karddal. Kiev egyébként a kazár birodalom nyugati
peremét is jelentette, ahol 690-től 850-ig , azaz 160 évig a kazár, vagy a barszil törzs szedte az
adót a Dnyeperen haladó kereskedelmi forgalomtól. Ekkor Ügek meghalt, Álmos elhagyta
Kievet és Zaporogyebe ment, ahol ekkor ő lett a zaporogi kagán. Ettől kezdve Kievet két ka-
pitány - Askold és Dir –felügyelte. Az orosz krónika őket ‘russ’nak tekinti, de Padányi ta-
gadja, hogy északi származásúak lettek volna. Kiev azonban 859-ben újra Álmos kezében
volt, miközben a két kapitány továbbra is ott tevékenykedett.

Árpád minden valószínűség szerint 840-ben született és 907-ben halt meg. 860-ban
már Pannóniában találjuk, ahol katonai portyát vezetett. Az események azonban hamarosan
drámai fordulóponthoz érnek: a besenyők 870-ben átlépték a Volgát. Nagy katonai nyomás
nehezedett ettől kezdve a kazár birodalom egészére, különösen pedig annak nyugati részére,
elsősorban a Don és a Dnyeper közére.

Ez a vidék az, amit a modern földrajzból Donyec néven ismerünk. Ma itt van a dél-
orosz síkság legnagyobb vasgyártó ipara. Ez már akkoriban megindult. A Donyec vidék vasát
Kiev dolgozta fel. Kievben alakult ki a világ első nagyipari vasfeldolgozó központja. Emlé-
keztetőül: a Donyec vidékre korábban Kovrát két fia költözött. Ők azok az onogur (bolgár)
törzsek, akik ezt a területet a kazárok alattvalóiként használták. Legkeletibb ‘törzsük’, a Nyék
azonban ekkorra már kivált a szövetségből és hátat fordított a kazároknak. A besenyő nyomás
hatására azonban a másik két ‘törzs’ is veszélybe került. Így hát érthető, hogy érett a távozás
gondolata. Az út egyértelműen csak nyugatra vezethetett. Anonymus szerint 884-ben, Álmos-
sal az élen, a hét ‘fejedelem’ elhagyta Levédiát. Szemük Pannóniára szegeződött. Anonymus
ezt írja:

“Erről [Pannónia földje] ugyanis a szállongó hírből azt hallották, hogy az Attila ki-
rály földje, akinek az ivadékából Álmos vezér, Árpád apja származott. Ámde a hét fe-
jedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak a végére
nem járhat, hacsak vezér és parancsoló nem lesz felette. Tehát a hét férfiú szabad
akarattal és egyetértéssel vezérül és parancsolóul választotta magának, sőt fiainak is
a végső nemzedékig Álmost, Ügyek fiát, és azokat, akik az ő nemzetségéből származ-
nak, mivel Álmos vezér, Ügyek fia, továbbá azok, akik az ő nemzetségéből származ-
nak, jelesebbek voltak nem dolgában meg hadban is hatalmasabbak.”

Meg kell jegyeznem, hogy Álmos neve mellett a latin eredetiben dux, a fejedelmeknél
meg principales szerepel.

Padányi szerint ekkor már régen a magyarok (szabirok) birtokolták Kievet. Ezt alátá-
masztó adatokat Bakay is közöl.

884-ban megdöbbentő jelenet játszódott le Kievben. Egy viking kalózcsapat érkezett
oda. Tárgyalni kihívták Askoldot és Dirt, majd amikor azok kimentek, megrohanták és meg-
ölték őket. Mindez a területet katonailag megkérdőjelezhetetlenül ellenőrző szabirok (Álmos
hadereje) jelenlétében történt. A két tetemet ‘felvitték Álmos palotájába’, azután eltemették.
Nagyon valószínű, hogy a normann csapat Álmos szolgálatába szerződött bizonyos kon-
cessziók ellenében és megbízásból hajtotta végre a merényletet. Mindenesetre a csapat vezére,
Oleg lett ezután az új kievi ispán. Oleg, a gyilkos csapat vezetője, a későbbi russz – orosz –
kievi dinasztia megalapítója. Padányi aztán ezt írja:

“Ebben az időben a bessenyő nyomás már szinte elviselhetetlenné fokozódik és né-
hány éven belül, 888 körül, végbe is megy a Don-Dnyeperköz kiürítése.”

Az események belső logikája itt erre utal. Ekkor játszódhatott le az a jól ismert jelenet
a kazár birodalom központjába, hogy a kazárok Lebednek fölajánlották a királyi címet, de ő
elutasította. Nem azért - ahogy a forrás beállítani igyekszik - mert másik törzs került vezető
helyzetbe (Megyer helyett a Tarján), hanem sokkal logikusabb az, hogy nincs abban a hely-
zetben, hogy elfogadja, mert nem képes a külső veszéllyel megbirkózni. Ha volt besenyő tá-
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madás, az ekkoriban volt, és elsősorban a Don és a Dnyeper közti területnek szólt, amit az ot-
tani törzsek 888-ra ki is ürítettek. A területet Padányi szerint egy hónap alatt ürítik ki, miköz-
ben a Dnyeperen annak bal partjáról a jobbra átkelnek (mintegy 200 ezer ember és milliónyi
állat, mindez föltehetően a katonailag jól védett Kievnél). Ha ehhez az átkeléshez ennyi időre
volt szükség, akkor joggal vetődik fel a kérdés: lényegesen nagyobb létszámú népességnek és
állatállománynak a Kárpátok két szűk átjáróján való átkeléshez, a másfélezer km megtétel-
éhez mennyi időre lenne szükség?

A következő rész magát a honfoglalást boncolgatja, ahol erre a kérdésre is megkí-
sérlek választ adni. Az érdeklődők a gondolatok forrását a szerző Gyökerek c. könyve 170-
180. oldalain tanulmányozhatják részletesebben.

16. A honfoglalás, államalapítás.

K.u. 890-896

888-889-ben – a besenyő támadással nagyjából egyidőben – ‘avar’ küldöttség jelent
meg Árpádnál. Szvatopluk és Arnauf ugyanis kiegyezett és ezért nagy nyomás nehezedett az
‘avarokra’. A felvidéki ‘avar’ lakosság eddig még nem került sem bolgár, sem frank uralom
alá. Maradt tehát egy ú.n. ‘avar’ terület, amire egyikük sem terjesztette ki a hatalmát. Ez pedig
a következő megyékből állt, ahogy erre Padányi felhívja a figyelmünket:

 “Nem csak történettudományunk olvasta rosszul Anonymus t, amikor nem jött rá,
hogy az ő ‘kúnjai’ nem a ‘kabarok’, ahogyan a történettudományunk minden alap
nélkül elhatározta, hanem az avarok Északkelet-Magyarországra szorult része, akik a
honfoglaláskor már 310 éve élnek a mai Nógrád, Borsod, Heves, Abauj, Zemplén,
Ung, Sáros, Máramaros vidékén és akiket a környező szlávok ‘polovcoknak’, tehát
nem ‘oboroknak’, hanem kúnoknak neveznek s akiknek hét vezére küldöttségileg üd-
vözli a közeledő honfoglalókat, hanem úgy látszik maga Anonymus is rosszul olvasta
az ősgestát, amely a szerződő törzseket és azok vezéreit sorolta fel.”

Ez pedig semmi mást nem sorol fel, csak azt a területet, ahol már a honfoglalások előtt
a Cucuteny műveltség Kárpát-medencén belüli eleme élt. Ez lehetett a magyar őslakosság.
Ezekhez csatlakozott a Kiev melletti ‘kun’ ‘hét vezér’ népe, akik azután Árpád haderejével
együtt, vagy őket követve jöttek be a Medencén belülre.

Ebből az időből eredhet a Vérszerződés, amit föltehetően 890-891 körül köthettek. Ez
nagyon jelentős esemény volt. Ugyanis azt jelentette, hogy akármilyen szervezetben is tömö-
rült eddig a szerződést kötők népe, ezt követően egységes népként lépnek fel, és mint ilyen
alapítanak majd államot mintegy száz év multán.

Az immár ‘magyaroknak’ tekintett katonanépet a nyugati területek izgága, hatalmi
harcot folytató ‘királyai’ is segítségül hívták. Innen erednek azok a hadjáratok, amiket, pl.
892-ben Arnauf felkérésére Szvatopluk ráncba szedése érdekében, majd 894-ben a toszkániai
Brezláv kérésére, ill. 895-ben meg éppen Szvatopluk megbízásából folytatnak Pannónia terü-
letén. Érdekes módon, a figyelmüket nem a keletről jövő besenyő ‘veszély’, hanem nyugat
kötötte le. Ekkor emelték pajzsra Árpádot és lett a szövetség legfőbb embere, fővezére.

Padányi szerint 894-ben pannóniai akciót láthatunk, ami az ‘avarok’ kérésére történt.
Majd októberben Bölcs Leó követe, Szklérosz Nikétász, érkezett meg Árpádhoz és szövetsé-
gesként kérik fel Árpád haderejét Simeonnal, a 24 éves új bolgár fejedelemmel szemben.
Megindult a felkészülés és 895 tavaszára a ‘honfoglalás’ kezdetét veszi. Ennek ‘bevezető’
eseménye a 895 tavaszán kezdődő bolgár háború, amit Levente, Árpád legidősebb fia vezet. Ő
akkor a Nyék ‘törzs’ (hadtest?) vezére.
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Ha a vezéri törzs a Megyer - vagy a Tarján - akkor érthetetlen, hogy a Nyék törzset
miért a más törzshöz tartozó ‘fővezér’ fia vezeti? Padányi erre azt a választ adja, hogy bizo-
nyára Árpád anyja ennek a törzsnek a tagja, hajdani vezérének a lánya, így két törzs házasság
alapján mintegy egyesült. Ezzel szemben sokkal értelmesebb az a válasz - amint azt föntebb
már bemutattam -, hogy ezek katonai szerepkörök és nem törzsek, azaz a fővezér fia vezeti a
támadó éket és a támadás valójában dél-nyugat felé történik: oldalról védeni kell a Kárpát-
medencét a betelepedés idejére. Így az is érthetőbbé válik, hogy miért a Jenő ‘törzs’ lép át a
Dunán és támadja meg Simeont Bizánccal való szövetségben.

Simeon megleckéztetése valóban meg is történt, ezért hamarosan békét is kötött Bi-
zánccal, és akkor az északról támadó Jenő-hadtest ellen fordulhatott. A Kárpát-medencében
lévő bolgár haderőt északról meg Árpád hadtestjei támadják, a kettő közé van ékelve a Duna
északi partját védő Nyék hadtest. A bolgárok hadereje így ketté lett választva és a honfoglalók
az északi erőt fel tudták morzsolni. A különbéke eredménye azonban az lett, hogy a Jenő had-
test is felmorzsolódik, mert neki meg a déli bolgár erőt kellett fönntartania. A Nyék hadtest
elzárta az északi bolgár hadtest útját dél felé, így a bolgár sereg is csak felmorzsolódhatott.

A bolgárok ekkor a honfoglalók hátában a besenyőkkel szövetkeztek, de már komoly
károkat nem okozhattak. Ezt az igazolja, hogy a ‘honfoglalást’ követően azonnal megjelent a
magyar haderő a Kárpát-medencén kívül, és arra nincs adat, hogy lett volna akár jelentős em-
ber, vagy állatveszteség. Ez a támadás tehát nem lehetett jelentős. A Kievi krónika sem tud a
besenyők támadásáról. Az ilyen jellegű támadás elől egyébként elmenekülni nem lehet, ahogy
Padányi megjegyzi:

 “Csordákkal és ökrösszekereken, napi 20-25 kilométeres menetteljesítménnyel, napi
100-120 kilométeres menetteljesítményű, málha nélküli könnyű lovasság elől mene-
külni nem lehet, akármit is mondanak Konstantinos, Hóman, Eckhardt és társaik. Ott
csak harcolni és győzni, vagy elpusztulni, vagy foglyul esni lehet. Már pedig a ma-
gyarság hét törzse rendben megérkezett a Kárpát medencébe, megszállott 300.000
négyzetkilométert és 3-4 éven belül leadta a névjegyét a kontinens minden pontján.”

Magát a honfoglalást sem lehet kapkodva végrehajtani. Ha több százezres tömegnek
kell 1500-1800 km utat megtennie, ami napi 25 km-es menetteljesítménnyel is legalább 3-4
hónapos út, azt csakis előre felkészülten, szervezetten lehet megtenni anélkül, hogy az katasz-
trofális veszteséggel ne járjon. Pl. szükség van a főző gazdaságnál X tonna sóra, Y tonna vas-
ra a nyílhegyekhez, eszközökhöz, stb. Nem lehet az útra hagyni gyermekszülést, élelmiszert,
takarmányt kell az útra tartalékolni. Ezekről előre kell gondoskodni.

Megtörtént a ‘honfoglalás’. Elhelyezkedtek a betelepülők, kitűzték a határokat, elosz-
tották a legelőket. Nézzük meg ezek után, hogy mit is találtak ott a bevonulók. Anonymus a
Bükk hegység mellett lévő Bors várral kapcsolatban a következőt jegyzi meg:

“Bors pedig, miután elbocsátották, jó szerencsével nekivágott a dolognak, és a nagy
számban összegyűjtött parasztsággal a Boldva vize mellett várat építtetett; ezt az a
nép Borsodnak hívta azért, mivel kicsi volt.” (a kiemelés tőlem).

 Bors tehát nem volt magyar, ha az a nép hívta a várat Borsodnak! Anonymus a d-t a
magyar kicsinyítő képzőnek tekinti. A Medencén belül a honfoglalás előtt élőkről azonban
sokkal kuszább képet alkothatunk. De mégis a legkevésbé azt, hogy ők pusztai, lovas művelt-
ségűek voltak. László Gyula így vélekedik:

“Sokkal nehezebb a hazai, avar kori szlávok emlékanyagának a meghatározása. A XI.
századi nyelvi térkép szerint főként a Kárpát-medence erdős peremterületein laktak,
és a IX. században íródott és a bajorok és katalánok megtérését tárgyaló nagy fon-
tosságú okmányban (Salzburg, 871 táján, címe: Conversio Bagvarorium et Caran-
tanorum, melyben a salzburgi érsekségnek pannóniai jogait tárgyalják) is az olva-
sható, hogy csak az avar hatalom bukása után kezdődött meg a Dunántúl egyes
részeinek szláv betelepülése. A keleti, nyugati és déli szláv törzsek jelentős tömegei
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elsősorban eredeti szállásterületeiken, tehát a peremeken találhatók. Régészeti ha-
gyatékuk kutatása igen nehéz, mert az avar korban a szlávok még általában ham-
vasztással temetkeztek, ám hamvasztásos sírt hazánk területéről aránylag keveset
ismerünk (Pókaszepetken és Felgyőn tártak fel néhányat).”

Érthetővé válik ez a probléma, ha tudomásulvesszük: valójában sem voltak szlávok,
hanem sclavik, azaz meghódítottak. Ahogy László Gyula maga is kifejti:

“Igen ám, de a magyarság egy része (értvén a griffes-indások népét) is falulakó, föld-
míves volt.”  “... a ‘késői avar’ települések néha megyényi nagyságú területeit 896-
ban Árpád magyarjai nem szállták meg. Ennek ellenére ezeknek a területeknek a
helynevei már a XI. században színmagyarok.” ... “Másik bizonyság: az embertan
kutatói kimutatták, hogy a XI. századi magyar népi temetők embertani képe nem Ár-
pád magyarjainak az embertani képével azonos, hanem a ‘késői avarokéval’.”

Most már világosan látható, hogy Árpád vezérei és a velük együtt érkező ‘honfoglaló
nép’ nem azonosak. Láthatjuk, hogy a késő avar korban betelepedők a griffes-indások nem
azonosak a bolgárokkal. Láthatjuk, hogy nem azonosak az onogurokkal. Láthatjuk, hogy nem
azonosak a vezérek csapataival. A helyneveik azonban magyarok. László Gyula a griffes-
indásokat azonban még távolról akarja behozni, de ebben már bizonytalanná válik:

 “Úgy látszik, hogy a ‘késő avarok’ akiket a szerző korai magyaroknak tart, már ö-
tvözött népességként szállták meg új hazájukat. Volt egy belső-ázsiai rétegük (griffes
övűek), egy Volga menti népesség (indás övűek), vezető rétegük pedig kaukázusi (a
nevet adó onogurok?). A nép zöme Volga menti, s nagyjából arról a területről szár-
mazott, ahol később Julianus megtalálta ottmaradt utódaikat, Németh Gyula pedig a
‘Magyar’ törzs és a többi törzsek nevét.”

Akiket László föntebb, mint ‘Volga menti’ népességet említ, azok az Ananyinói mű-
veltséget jelentik. Ők azonban hús- és prémvadászok voltak, akik i.e. 700- 300 között a fésűs-
gödröcskés díszítésű edényeket készítették, és földvárakban laktak. Szkíta típusú bronz és
vasiparuk volt - no meg sajátságos öntvényük, amiről mégis ezt kell megtudnunk László Gyu-
lától:

“A mi szempontunkból a következő a lényeges: a hazai honfoglalás kori leletek között
egyetlen hasonló öntvényt sem találunk. Ebből arra következtethetünk, hogy a ma-
gyarság a honfoglalás előtt már jó ideje nem élt a permi bronzok elterjedési körzeté-
ben, tehát Kelet-Európa erdős területein.” ... “Mármost e hiányokból következik,
hogy a magyarság e két terület (tehát az erdős sáv és a füves pusztaságok) között élt
a honfoglalást megelőző századokban, tehát az úgynevezett ligetes pusztaságok öve-
zetében. Ez pedig a Volga jobb partjától Kijeven át húzódik a Kárpátokig, s ekként ki-
rajzolja előttünk a magyarság nyugatra húzódásának és honfoglalásának útvonalát.”
(a kiemelés tőlem).

Úgy tűnik ebből, hogy az Ananyinói műveltséggel a Kárpát-medencei letelepedettek
magyarság eszerint nem sok kapcsolatot mutatnak. A műveltség elemzésénél ugyancsak erre a
következtetésre juthattunk. Azok, akik akár az avarokkal, akár Árpád katonáival a Medencébe
költöztek, nem lehettek attól sokkal távolabb! Láthattuk, hogy a törzsnevek sem kényszerí-
tenek erre, hiszen azok katonai szervezet nevei és ahol ez a fajta katonai szervezet megjelenik
– márpedig a lovas néppel bizony a kontinens hihetetlen nagy távolságban lévő pontjain
megjelenhet – ott a nevek is megjelennek. Az azonos neveket azonban nem köti össze azonos
emberanyag, nép, törzs. Például a kelet-balti (cromagnon B) embertípus leírásakor Kiszely
megjegyzi, hogy

 “Az ország minden részében ma is előfordul, de a leggyakoribb az Alföld északkeleti
vidékein és a Bükk, Mátra, Cserhát környékén, Szabolcs megyében és palóc vidéke-
ken, kisebb foltokban, gyakorisága az 50-60%-ot is eléri.

Árpád honfoglalóival kapcsolatosan meg így ír:
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“A magyarság olyan típuselemeket hozott az ország területére, amelyek előtte vagy
egyáltalán nem szerepeltek, vagy csak igen kis mértékben. Ilyen típuselemek a követ-
kezők...”

Majd így fejezi be a magyarság honfoglalás utáni embertani képéről szóló össze-
foglalóját:

“Röviden összefoglalva a magyarság embertörténetét: a honfoglaló magyarság mint
főleg turanid, taurid, kisebb részben keleti mediterrán, északi, dinári, kelet-európai és
europo-mongolid típuselemeket tartalmazó nép jött az országba. Az itt talált szarma-
ta, hun, avar, gepida, bolgár, szláv, germán stb. maradványokban főleg ismét turanid,
mongolid, taurid, kelet-európai, részben északi, alpi, mediterrán, dinári típu-
elemekből álló kisebb-nagyobb etnikai rögöket olvasztott magába.”.

Nos, ha ezeket összevetjük, akkor valami iszonyatosan elkezd kiabálni: önellentmon-
dásba ütköztünk! Az ország északi, északkeleti felén a kelet-európai (cromagnon B) sok he-
lyett többségben volt, holott azok sem Árpád népével, sem a korábbiakkal nem jöhettek be.
Az újnak tekintett turáni elem pedig már jelen volt a korábban bevándorlókkal, tehát mégsem
új. A rövidfejű elem ugyanakkor pedig az Alföldön, pontosabban a sztyeppe jellegű terüle-
teken volt nagyobb mennyiségben, azaz az egész Kárpát-medencére vonatkozóan nem mond-
ható jellemzőnek. A temetkezési helyek vizsgálata ugyancsak arra figyelmeztet, hogy a volga-
ival azonos nevekhez nem tartozik azonos népesség, azonos műveltség. László Gyula szavai-
val:

“Ha a honfoglalás vezető rétegének sírjait nézzük, jóformán semmi sem utal régészeti
hagyatékukban a finnugor magyarságra. Temetési szokásaik - [...] -, fegyverzetük,
megjelenésük egésze mind törökös jellegű. Mégis hiányzik valami e hazai, törökös ar-
culatú emlékanyagból, s ez a hiány azt bizonyítja, hogy eleink műveltsége a nagy át-
alakító hatás ellenére is bizonyos fokig önálló maradt.”

Pontosan erről van szó. A magyarnak nevezett műveltség nem azonos a névadójával.
Korábbi annál és továbbra is megőrzi önálló arculatát. A továbbiakban, amikor a választott fő-
vezér családja immár a ‘vérszerződés’ alapján a nép örökös vezére, később pedig apostoli ki-
rálya lesz, műveltsége az alatta lévő népére nem sugárzik át.

Most már bizton mondatjuk Magyar Adorján szavaival:

Nem jöttünk mi sehonnét sem. A magyar őshazája a Kárpát-medence.

Az érdeklődők a fenti kérdéskör bővebb kifejtését és a hivatkozott adatokat a szerző
Gyökerek c. könyvének 170-180. oldalain találják meg. A következő részben a Magyar Ki-
rályság időszakát tekintjük át vázlatosan.
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Kik vagyunk? Honnan jöttünk?

A Koronatan és az abszolutizmus a Kárpát-medencében.

K.u. 1000-2000.

Láthattuk, hogy a hajdani Cucuteny műveltség területén éltek az ‘avar’ ill. ‘kun’ (vár-
kun) népek. Kiszely A Magyarság Őstörténete című könyve 197. oldalán látható térképen a
Kárpát medence keleti peremén erre a területre esnek az u.n. magyar jellegű sírok. Prželysl,
Szudova Visnya, Krilosz, Frumusica, Probota, Grozesti, Tei és Szubbotici szerepel név szerint
is a térképen. Ezek az emberek addig a függetlenségüket megőrizték, és akiket ekkor részben
az északi normann, részben a már meglévő morva birodalom meghódítással fenyegetett. De
nem csak függetlenségüket, hanem sajátos tulajdon-viszonyaikat, gazdasági kultúrájukat is
megőrizték, amik azután később, egészen Mária Terézia koráig is többé-kevésbé megmarad-
tak. Ezek pedig a faluközösségek voltak. Ezekben a föld, de különösen az azon tevékenykedő
ember nem került addig személyi tulajdonba. Holott ez az elv ebben az időben már mind
Nyugat-, mind Dél-Európában általánosan bevett gyakorlat volt. A földön gazdálkodó, a föl-
det művelő ember a földesúr birtoka volt a tripartitum elve alapján. A ‘jobbágy’ Európa lete-
lepedett társadalmában már évszázadok, sőt, évezredek óta tulajdon volt.

Itt kell megemlítenem ‘Szentkorona-eszmét’, ami már I. Kálmán idejében ismert volt.
Ennek az ‘eszmének’ egyik nagyon lényeges eleme az, hogy az ország birtokosa a Szent Kor-
ona. Latin neve, sancta regni hungarici corona egyértelműen a hun törzs országának meg-
szentelt koronájaként fordítható magyarra, és az ország koronájaként I. László idejétől említi a
Képes Krónika. A Szent Korona nem csupán egy tárgy, hanem ‘élőlény’, ami magában egye-
síti a hozzá tartozó területen élő uralkodó és nem uralkodó embereket. Egy élőlény, akivel a
királyt beavatják, akire a király is felesküszik, akinek felelősséggel tartozik. Ebbe a fele-
lősségébe belefoglaltatik a Szent Korona területén élő minden ember nyelvre, vallásra, népi-
hovatartozásra és gazdagságra való tekintet nélkül. A király, a nemesség és az egyszerű nép a
várjobbágyoktól a pusztai állattenyésztőkig egyaránt része a Szent Koronának. A magyarok
földjén a Szent Korona a birtokos, azaz embert ember nem birtokol és ez a helyzet egészen
Mária Terézia uralkodásáig tart. Nem látszik véletlennek az, hogy éppen II. József korában
történhetett meg a Szent Korona átalakítása - azaz Pap Gábor szavaival élve: átprogramozása.

Ezzel szemben állnak az európai környezet tulajdonjogi viszonyai, ahol a földet és a
rajta lakó embereket a földesúr (Nyugat-Európa), ill. a cár (Kelet-Európa, Ázsia) birtokolja. A
korona-eszme korai megjelenése, majd az ugyancsak nagyon korán, a II. Endre idejében meg-
született, a király és a királyt a hatalmi helyzetébe emelő nemesi társadalom közötti szerződés
szövege (Aranybulla) arra utalnak, hogy Európának ezen a területén ekkor még nem volt tör-
vény a tripartitum elve, itt a jobbágy nem volt birtok, nem volt tulajdon, hanem szabad ember
maradt.

Az Aranybulla magyar fordítása és latin eredetije. c szöveget másolatban kaptam meg,
ami egy általam nem ismert könyv 23.-47. oldalait tartalmazza. Ebben az Aranybulla Nagy
Lajos király által megerősített szövegét olvashatjuk, amit 1351. december 11. napján szen-
tesített. A szövegben servientes és iobagiones szóval jelölik meg a király szolgálatában álló-
kat és a földműveseket. A Nádort, a bánt, a király és a királyné udvarispánját is iobagionnak
nevezi az irat. “A várjobbágyok maradjanak meg Szent István királytól alapított szabadságuk-
ban.” (p.: 30.) azaz latinul: ‘Iobagiones castrorum teneantur secundum libertatem a sancto
rege institutam’ (p.: 31.). Ebből mindenképpen csakis arra következtethetünk, hogy a jobbágy
szó nem ugyanazt a fogalmat jelentette, mint az európai servus. A jobbágyok ekkor még sza-
bad emberek voltak. A vérszerződés már önmagában is arra int, hogy a ‘honfoglalás’ nem
azonos a nyugati hatalmi gyakorlat szerinti hódítással, azaz a hitre alapozott meghódolta-
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tással. Akkor egyenértékű emberek kötöttek szerződést egy védelmi rendszer kialakítása ér-
dekében. Ebbe a logikai rendszerbe méltán illeszkedik a Korona-eszme és az Aranybulla.

Láthattuk azt is, hogy Árpád ‘magyarjai’ (szabirjai, onogurjai) úgyszintén a hajdani
Cucuteny műveltség területére léptek a Kárpát-medencébe való költözésüket megelőzően és
itt készültek fel a ‘nagy útra’. Itt érhetjük igazán tetten, hogy a ‘honfoglalók’ közül kik is le-
hettek a magyar nyelvűek: egyrészt azok az ‘avarok’, akik küldöttségként a ‘szomszédhoz’
kijártak, másrészt azok, akik a Kárpátokat övező területeken maguk is éltek, és akiktől Pannó-
niába költözés gondolata felmerült (Anonymus szerint a kunok). Ezek maradéka most már be-
költözött a Medencébe, ahogy a szarmatákat megelőzően ill. az avarok után ezt részben már
meg is tették. A betelepedők azokat a területeket ‘foglalták’ el, ahonnan a háborúskodások
folytán - a keresztény frankok, a bolgárok és morvák hadjáratai eredményeként - a korábbi la-
kosság megkopott, gyérré vált. Ez elsősorban a Dunántúl és a sztyeppei jellegű területek, így
az Alföld volt.

A katonai erők nagy része nem beszélhetett magyarul, ők hozták magukkal a türk mű-
veltségi elemeket (lovas, pásztor műveltség), és népességet. Ugyancsak ők adták az ‘uralko-
dó’, de egyben a védelmet is biztosító elitet (katonai szervezetet). Ez a népesség zömmel a
sztyeppe jellegű területekre és a folyóvölgyek mellé telepedett. Ugyanúgy, ahogy az őket
megelőző avarok is zömmel ezekre a helyekre települtek. Népességük pamiri és turanid jelle-
gű. Ennek az embertípusnak az egymást követő hullámbeli, többszörös forrása így kézzel
foghatóan is igazolható. Ugyanígy érthetővé válik a magyar nyelvű összetevő is, ami a már itt
élő, letelepedett műveltségből ered, ami azután most kiegészült az újabb, a Medence peremén
kívül élő, de alapvetően letelepedett műveltségű népességgel. Érthetővé válik az a nagy mér-
tékű kettősség is, ami a műveltségünket jellemzi, de különösen az, hogy ebben mégis a békés,
a letelepedett forma a meghatározó elem. Árpád népe bizonyítható módon elsősorban vezé-
reket, uralkodó elitet adott, még a törzsek jelenléte sem bizonyos.

A Nyugat mit tehetett? A katonai erő itt volt. Az itt letelepedetten élő embereket egye-
lőre nem tudta rabszolgasorba dönteni, nem tudta a korábban évezredek óta itt élő népesség
szabadságát elorozni. Ez zavaró lehetett, merthogy önmaga az a tény, hogy valaki szabadon is
élhet, esetleg példát adhatott a saját leigázott népességének: lám, ez is lehetséges. Példát ad-
hatott arra, hogy a hierarchia nem is olyan szent, nem szükségszerű, hiszen még mindig élnek
emberek nélküle. A római egyház számára is kihívás volt ez: az eddigi eredményei, az avar
elit katolikussá és meghódolttá térítése hiábavaló volt, az itt élők újra kitértek a ‘hit’ elől.
Kezdhetik elölről az egészet, kezdhetik újabb módszerrel! El is kezdték. Megindult a ‘harc’.
Száz éven belül létrejött ezen a területen Európa legkorszerűbben fölépített állama.

Legyen ez válasz a lealacsonyító kritikákra, véleményekre, felfogásokra (lásd, pl. az
MTA elnökének a véleményét).

A háromrészes terület egységessé vált és azonnal Európa kulturális húzóereje lett.
Apostoli királya volt, aki az országot mégsem Péternek (Róma vazallusaként), hanem Máriá-
nak ajánlotta fel. Római keresztény, aki nem fogadta el Róma fennhatóságát. Királyság, ahol a
királyt nem az uralkodó hit legfőbb feje ‘teremti’, hanem a saját ‘nemessége’ jelöli ki, választ-
ja meg. Fiatalon jöttek az új királyok és pimaszul fiatalon meg is haltak. Harc a hatalomért,
harc az uralkodásért, harc a gazdag terület vagyonáért. Ebben az ‘értelmiség’ - a papság - nem
a nép oldalán állt, nem a magyarságért cselekedett. Legkirívóbb példa erre az, amikor a tatá-
rok újra közeledtek és IV. Béla szinte már könyörgött a pápának, hogy, mint keresztény
legfőbb szellemi parancsoló, segítsen már egy európai nemzetközi erőt Magyarországra, mert
a tatárok a kereszténység egészét veszélyeztetik. Ince pápának ellenben fontosabb volt a bo-
gumil és a katári (albigén) eretnekség kiirtása, semmint a magyarok megsegítése. Működött
az ‘intrika’, hatottak a mérgek, hullottak a koronás fejek. A nép még ‘szabad’ volt, még év-
századok teltek el, mire sikerült ‘kiütni’ a magyarság saját királyait, amikorra sikerült a trónt
mások számára örökletessé tenni, amikorra sikerült a szabadságot elkobozni a néptől. Súlyos
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ára lett ennek. Töröknek való kiszolgáltatottság! Európa ‘gyöngyszeme’ három részre széttép-
ve kínlódott és próbálta meg ‘túlélni’ a rételepedő zsarnokságot. Mária Terézia, majd fia, II.
József számolta fel azután már véglegesen azt az életformát, ami az itt élőknek kedves volt, és
amiért évezredeken át áldozták a vérüket, az életüket. Európa boldog lehetett: kiteljesedett a
hűbéri rendszer, az utolsó eretnek is rabbá vált! A Szent Koronát ‘átprogramozták’, tulajdo-
nosi voltát megszüntették, a hozzá kapcsolódó alkotmányt értelmetlenné tették.

A történelmi időket azonban nem években, de még csak nem is évtizedekben mérik.
Még egy évszázad sem telt el és máris ‘robbant’ a hűbéri rend. A súlyos megtorlást követően
a magyar ember formailag mégsem lett újra rabszolga, a ‘hatalom’ belekényszerül abba, hogy
kiegyezzék: az úrbér megszűnt! Ez már a Habsburg hatalom végét is jelentette: gyenge! Szét-
szabdalták a magyarok országát: nem kell Európának a rebellis, másként élő, másként gon-
dolkozó, másként alkotó tömeg! A Habsburgok világháborújáért igazából azt az országot
büntették, akiknek a képviselője volt az egyetlen, aki ellenezte a háborút a Koronatanácsban.
Avagy nem éppen ezért volt a büntetés, mert kilógott a ‘közösségből’, mert másként gondo-
kozott, ítélt?

Újabb világégés, újabb milliók haltak meg. Újabb diktátum, újabb diktatúra, és alig
egy évtized múlva újabb robbanás: a ‘magyar’ még mindig nem alkalmazkodott a ‘feudális
szellemiséghez’, még mindig nem tiszteli a saját földjén a ‘mások tulajdonát’, még mindig
nem hajlandó a saját hazájában birkaként élni, és rabszolgaként másokat gyarapítani! A meg-
torlás ismét kemény volt, de a hatalom újfent megegyezésre kényszerült, és történelmileg rö-
vid időn belül nem a magyarok, hanem a hatalom és a képviselői süllyedtek el az emberi tár-
sadalmak szemétdombján. Amikor azután a gyarmatosító hatalom látványosan összeomlott, a
Liberális Európa és Világ ismét nem volt boldog! A magyaroknak nem járt köszönet azért,
mert akkorát ütöttek a kommunizmuson, hogy az látványosan összeomlott! Összeomlott vele
egy eszme is, és akiknek az eszme a fontos, azok persze, hogy nem örülnek neki.

Az érdeklődők a szerző Gyökerek c. könyvének 181-182. oldalán találnak a fenti rész-
hez kiegészítő adatokat. A sorozat befejező részében összefoglalom a gondolatot és a jelenre
vonatkozóan következtetek.
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Összefoglalás.

Elérkeztünk a történelmi ‘séta’ végére. Megtaláltuk azt a műveltséget, ami a magyar
nyelv szülője lehetett. Kimutattuk, hogy ez a műveltség alapjában véve letelepedett, intellek-
tuálisan igényes, de bálványokat nem teremtő és bálványokat nem tisztelő, a környezetétől
nagymértékben különböző műveltség volt. Kimutattuk azt is, hogy ez a műveltség az évez-
redek viharaiban mindig túlélt és föltehetően azért, ami a műveltség alapfelfogását jelentette:
nagymértékben racionálisan tudott gondolkozni. Kimutattuk, hogy ez a racionalitás a magyar
nyelvbe van ‘beépítve’, ezt a képességünket a nyelvi kultúránk közvetíti.

A sorozatban bemutatott elgondolás lényege tehát az, hogy a magyar nyelv – és követ-
kezésképpen a magyar nyelvű népesség nagy része – eredetét tekintve Kárpát-medencei. Ezen
a területen az ember, a nyelv, a nyelven kifejezett és a tárgyi kultúra az újkőkortól egészen a
napjainkig folyamatosan megtalálható. A nyelv és az életforma alapvetően békés, a termé-
szettel ölelkező, letelepedett, falusi, mezőgazdasági műveltséget tükröz és ezt az őslakosság-
nak a Kárpát-medencébe a gabonatermelést behozó etnikummal való ötvöződés alapozta meg,
még az JE 9. évezred közepén. Erre később az JE 7. évezredtől kezdődően, több népesség és
műveltség telepedett, ötvöződött vele. Mindezen rátelepedések során az alapnépesség és nyel-
vi műveltsége nem irtódott ki, hanem legfőbb vonásait megőrizve fönnmaradt. Föltehetően
zömmel a Kárpátok északi-keleti vonulata mentén, mind a Medencén belül, mind azon kívül.
Általában ott, ahol kis faluközösségekben és nem pedig nagy kiterjedésű, városias jellegű te-
lepeken élt.

A későbbi rátelepedők általában hódítókként jelentek meg. Az ő kultúrájuk sokszor
ötvöződhetett a telepesekével. Az ötvözött műveltség alapvetően megőrizte a korábbi jelleg-
vonásait miközben a rátelepülőktől származó hatások, mint módosulások kimutathatók egé-
szen a jelenkorig, mind a nyelvben mind pedig az élő kultúrában. A rátelepedők harcias felfo-
gása az ötvöződéssel lecsillapodott, mintegy lehűlt, elvesztették harciasságukat és esetleg csak
évszázadok múlva maguk is egy másik harcias nép ‘áldozataivá’ váltak.

A jelent a múlttal az embertani, műveltségbeli folytonosság határozottan összekap-
csolja. Az újkőkorszak cromagnon B embertípusát a Kárpát-medence északkeleti, keleti hegy-
vidéki, dombvidéki részein végi megtalálhatjuk. A hozzá kapcsolható mellérendelő szemlé-
letet, az ezt kifejező ábrázoló művészeten át ugyancsak folyamatosan felismerhetjük. Folya-
matosan tapintható a terület fémfeldolgozó képessége, az itt előállított fémek egészen a bronz-
korszak végéig Európában több műveltségben is megjelentek. Később a jellegzetességek nem
kötődnek helyhez, ezért az azonosítás már nehezebb. Ám a vasfeldolgozást itt a megjelenésé-
től kezdve folyamatosan végigkísérhetjük. A mellérendelő szemlélettel fejezhető ki a falukö-
zösségek léte. A faluközösségek pedig a Kárpát-medencében egészen Mária Terézia koráig
meghatározóak voltak, végső eltüntetésük fia, II. József nevéhez köthető.

Az élő magyar műveltségben a jelent és a múltat elsősorban a magyar nép nyelve, ze-
néje és táncai kötik össze. A Kárpát-medence jelenlegi legfőbb nyelvének, a magyarnak a kör-
nyezetéhez képest a legmagasabb a hangtani fejlettsége. A nyelv következetesen ragozó. Ma-
gas szinten fejlett mondat- és szótannal rendelkezik. Szóképzése és a ragozása logikus rend-
szert alkot. Környezete ellenben nem egységes, mindegyik szomszédjával más a közös eleme,
és amiben az egyikkel közös, az nem található meg az illető szomszéddal rokon (szláv, ger-
mán) nyelvekben egymás között. De nem csak a közvetlen szomszédaival mutat fel közös sa-
játságokat, hanem olyan nyelvekkel is, amelyek immár térben távol vannak tőle. Ilyenek az ír,
a gall és a baszk, az örmény. Az ír, mint a kelta nyelvek egyik délibb változata közelebb áll
hozzá, mint a gall, az északibb változat. A magyar népzene ötfogású hangzása nem illeszthető
az észak-európai környezetbe.

Egyazon területen egy hosszú ideig letelepedett társadalom magas szinten fejlett
műveltsége utódnyelvet keres, egy magas szinten fejlett nyelv viszont múltat keres. A
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logikus megoldás az, hogy a kettő összetartozik.
Ez a gondolat az, ami gyökereink keresésében fordulatot igényelt és ami ennek a soro-

zatnak ez elkészítésére ösztönzött.

Következtetések:

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az u.n. magyar jellemvonásokat a művelts-
éget közvetítő magyar nyelv őrzi és továbbítja a mai magyarságnak. Kiss Dénes írja: “... nyel-
vünk az oka annak, hogy feltűnően sok nagy tudóst adott a világnak e kis nép, különös tekin-
tettel a matematikára, fizikára.”. Ennek a legfőbb jellemzője a környezetétől hagyományosan
eltérő, racionális és mellérendelő szemléleti mód. Ez az, ami a magyar kultúrát befogadóvá és
az érkezők számára érzelmileg vonzóvá tesz, és ez az, ami őket a magyar kultúra és nyelv át-
vételére serkenti. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy az idegen környezetben a magyar
nyelv és kultúra immár évezredek óta fönnmarad és virágzik, és a jövevények oldódtak fel
benne, nem pedig a magyar a környezetében. Ennek tulajdonítható még az is, hogy a magyar
nyelv és nyelvi kultúra nem szakadt szét, forgácsolódott el nyelvjárásokra, hanem megmaradt
egységes tömbnek.

Ez a mellérendelő szemléleti mód fölveti annak a kérdését, hogy valóban a haladást
előmozdító egyetlen társadalmi modell-e az alárendelő, u.n. archikus társadalom. A magyar
történelem során ezt a társadalmi szervezettségi formát törvényesen Werbőczy Tripartitum
törvénykönyve szentesítette (1514), és azóta évszázadonként robbant a magyar társadalom, és
próbálta meg a rákényszerített alárendelő társadalmi formát lerázni. Ilyen robbanás volt, töb-
bek között, 1848 és 1956 forradalma is. Egyik robbanás sem volt romboló, és ez megdöbben-
tő elem volt mindkét forradalomban. A forradalmakat követő megtorlás, elnyomás viszont az
volt és az alárendelő jellegű szemlélettel mégsem sikerült az elnyomóknak a céljukat elérni. A
magyar nyelv és műveltség továbbra is fönnmaradt, ma is virágzik és nem lett alárendeltségbe
kényszeríthető. Ellenben megrázta az alárendelő szándékkal kényszert alkalmazó társadalma-
kat. Így pl. az 1848-as forradalmat követően az osztrák hatalomnak ki kellett egyeznie az álta-
la megvetett és lenézett magyarokkal, és ezt követően hamarosan el is veszítette Európai
nagyhatalmi helyzetét. Az Orosz Birodalom ugyancsak belekényszerült egy fajta ‘kiegyezés-
be’. Nem tudta már kiheverni azt a megrázkódtatást, amit 1956 forradalma gerjesztett, és tör-
ténelmi léptékkel mérve hamarosan úgyszintén összeomlott, elveszítette világhatalmi szere-
pét. Ez mindenesetre figyelmeztetés azok számára, akik a magyar társadalmat alárendelt sze-
repre kívánják kényszeríteni: szembe kell nézniük az elsősorban önmagukra nézve romboló
következményekkel!

Ugyanebben az elemben találhatjuk meg az ú.n. turáni átok alapjait is, ami Kárpát-
medencei, de nem turáni. Ez pedig az, hogy a magyarok nem tűrik tartósan a parancsnokokat.
Szívesen együttműködünk - és ebben nemzetközileg elismerten jók vagyunk -, de parancsnoki
szerepre alkalmatlanok és parancsnokok alá rendeltetve kordába nem vagyunk tarthatók. Így
nem fogadjuk el a saját soraikból ‘fölkent’ főnököt (királyt) sem. A Magyar Királyság vala-
mennyi királya végső soron idegen volt. A magyar király a hatalmára a jogosítványt kezdet-
ben nem a vallási legfőbb úrtól (a Pápa), hanem a magyar nemzettől, majd később a népet, az
országot képviselő Koronától nyerte. A korai időkben az akkor még a nép zömét alkotó ne-
messég ennek volt a képviselője, szószólója (Árpád-háziak idejében). Később a keresztény
főpapság és a legfelsőbb nemesség jutott meghatározó szerephez és ez már elterelte a hagyo-
mányokat az alárendeltség felé. A Habsburgok királysága már egészen más szemléletet je-
lentett és ez a szemlélet örök összetűzések forrásává vált: a magyar állandóan lázadó lett!
Most már nem ‘rabló’, hanem a rákényszerített ‘törvényes’ (hierarchikus) rend elleni lázadó,
protestáns, rebellis. És a rend ekkor már valójában felborult: sem az alárendelő, az archikus,
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sem pedig a hagyományos, a mellérendelő szemléleti mód rendje nem működött, merthogy
nem is működhetett.

Az elmúlt évezredek mégis arra utalnak, hogy a mellérendelő szemléleti mód semmi-
vel sem alárendeltebb, mint az alárendelő és a társadalom működése szempontjából egyáltalán
nem biztos, hogy nem az előbbi a kedvezőbb. Semmivel sem magasztosabb Árpádék harcias,
heroikus múltja, mint a névtelen, letelepedett társadalom szellemi fejlettsége és mellérendelő,
befogadó műveltsége. Van egy nép, akinek nincs történelmi tudata, mert nincsenek háborús-
kodó királyai. Nincsenek háborúskodó királyai, mert nincsenek néven nevezett istenei. Nin-
csenek néven nevezett istenei, mert szemléleti módjára nem az alárendeltség, nem az ember,
leigázása, elnyomása a jellemző, hanem a társasság. Társasság családon, közösségen belül és
azon kívül. Felelősségteljes döntés és a munka, a feladat, a felelősség megosztás. Ennek
alapja a művelődés és a műveltség volt. Ezt a műveltséget tükrözi a nyelv mérhetetlen logikus
fölépítése, stabilitása, ezt tükrözi az írás ismerete, ami nem leltárkészítő, hanem a műveltséget
konzerváló jellegű volt. Ezért nincs is szüksége arra, hogy kőbe véssék, agyagba égessék,
mert nem az örökkévalóságnak, hanem a közvetlen, a jelenhez kapcsolódó múltról a közvet-
len jövőnek szól.

Az alárendelő szemleléti mód hívei szerint a magára hagyott társadalom zavaros
anarchiába fullad és ennek megakadályozása végett van szükség a központi irányításra (pa-
rancs). Az a társadalmi rend azonban, ami ebben a környezetben nem régen 40 évig ‘virág-
zott’, kétséget kizáróan bebizonyította, hogy a fokozott központosítás nemhogy csökkenti,
hanem még éppen növeli is a társadalmi élet zavarosságát, áttekinthetetlenségét. A központi
irányítás hatékonyságát a fejlettebb információs rendszer sem javítja meg kielégítően, mert
egyszerűen a társadalmi mozgások egy kritikus létszámú résztvevőt meghaladó tömeg eseté-
ben már nem átláthatóak, sőt, talán a Heisenberg-féle határozatlansági viszonyhoz hasonló
módon, elvileg sem megjósolhatóak. Ezért a társadalmi összefüggéseknek meg kell hagyni az
esélyt arra, hogy a maguk szintjén érvényesüljenek. Ennek pedig az a feltétele, hogy a társa-
dalmi élet résztvevői tisztában legyenek a saját hatáskörükkel, a saját lehetőségeikkel és a -
saját döntéseik következményeivel, azaz kellő mértékben műveltek legyenek. A társadalmat
alulról, kis közösségeken keresztül kellene ‘újra építeni’ és az egyes embereket azokban való
aktív közreműködésre serkenteni. Ez pedig csakis a társadalom szellemi-, oktatási színvona-
lának a növelésével biztosítható, nem pedig a mai alárendelő társadalom utasításos modell-
jének és gyakorlatának megfelelően az oktatási színvonal csökkentésével. Idéznem kell Glatz
Ferenc A Magyarok Krónikája című könyve egyik nagyon különös gondolatát:

“Az egyház által közvetített kultúra tehát írásban rögzült, szemléletét tekintve ugyan-
akkor nemzetközi volt. Amíg a pogány hősénekek, mondák vagy dalok magyar nyel-
ven, a magyarság hőseiről, történetéről és életéről szóltak, addig az új hit meghono-
sodása a kereszténység akkor már évezredes múltra visszatekintő kultúrkincseit tette
hozzáférhetővé. Egyelőre persze csak ama maroknyi pap számára, aki tudott latinul.”

Ebben a gondolatban található meg az az értesülés, miszerint a korábbi magyar népi
műveltséget az ‘egyház által közvetített’ ‘nemzetközi’ kultúrával akarták az államalapítás ide-
jén fölváltani. Olyannal, ami a hagyományos magyar műveltségtől és világképtől eltérő, de
szemléletét tekintve is idegen volt. Ez a nemzetközinek tekintett műveltség azonban ‘csak
ama maroknyi pap számára’ volt hozzáférhető, ‘aki tudott latinul’, de nem a magyar nép szá-
mára, akinek a hagyományos művelődése ellen ezzel párhuzamosan megindult a hadjárat.
Ettől kezdve csökkent a magyar műveltség és torkollott látszólag a ‘Pató Pál’ féle ‘írni-olvas-
ni nem tudó’ világfelfogásba. A népnek tehát vissza kell kapnia a művelődési lehetőségét,
hogy a maga körében, a maga problémáira megoldást találjon, hogy a maga társadalmi életét
élhesse, és legyen meg a képessége arra is, hogy ezt megszervezze. Ne mások, ne a szemlé-
letétől idegen eszmék, és az azokat képviselők írják elő a viselkedésmódját, a világképet.
Ezért hát:
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Ne tilts! Taníts!

Ez a gondolat az, ami a magyar műveltséget korábban áthatotta. Ennek köszönhető,
hogy fönnmaradt, mert a művelői elsősorban az ismereteiket adták át és nem tilalomfák építé-
sével foglalkoztak. Taníts, hogy a népi emlékezet, bölcsesség fönnmaradjon. Taníts, hogy a
környezeted értse is mindazt, ami körülötte zajlik. Taníts, hogy fel tudja ismerni a helyzetét,
és ismeretei alapján döntsön az élet bonyodalmas dolgaiban. Taníts, hogy döntésre alkalmas
legyen, a döntése megbízható lehessen és ezért eredményes. Taníts, hogy a saját lábára tudjon
állni. Taníts, hogy ne legyen az orránál fogva vezethető, hogy különbséget tudjon tenni valódi
és álhírek között. Taníts, hogy tanuljon, művelje az elméjét, hogy figyeljen a körülötte lévő
jelenségekre és a jót a helytelentől meg tudja különböztetni. Taníts, hogy ő is taníthasson,
mert csakis így lehet fönntartani a műveltséget. Taníts, hogy ne kelljen tiltanod.

Ne feledd:

Többet ésszel, mint erővel!
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