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Kik „vogymuk”?
Korunk egyik leggyakrabban használt társadalomtudományi fogalma
az identitás, vagyis az önazonosság,
illetve önértelmezés. Valamilyen
identitással minden társadalmi
szereplő – az egyének, a közösségek
kisebb és nagyobb csoportjai, a nemek,
a nemzetek, sőt ma már a nemzetállamoknál nagyobb integrációk résztvevői is – rendelkeznek. Többé vagy
kevésbé minden identitás konstruált.
Ebben számos tényező játszik szerepet – a családtól kezdve az iskolán át az állami identitáspolitikáig.
Az identitáspolitikák forrásbázisa és hordozórendszere rendkívül változatos. Nem kétséges azonban,
hogy mindegyiknek az időbeli keretei visszanyúlnak
a múltba. Csak a történelem teszi lehetővé bármiféle
identitás időben folyamatos elgondolását. Ennek
origója viszont az eredet, amely a helyre, az időre,
valamint a reális és mitologikus ősökre egyaránt kiterjed. E számunk „vezéranyaga” a magyarságnak ebből
a sok évszázados korai történetéből mutat be néhány
fontos aspektust – az őstörténettel foglalkozó különböző szakmák képviselőinek a perspektívájából.
A magyarság őstörténete a legtöbb nép korai történetéhez hasonlóan homályba vész. Középkori gesztáink és krónikáink a kor szokásainak megfelelően
a bibliai vízözönt túlélő Noé egyik fiától származtatták,
és – számos 9–10. századi feljegyzéshez hasonlóan –
a hunokkal, az avarokkal és a türkökkel rokonították
eleinket. A későbbiekben különböző vadregényes
elképzelések – például a török–magyar, a héber–magyar,
a sumer–magyar és az etruszk–magyar nyelvi és/vagy
etnikai rokonság tézisei – is felmerültek.
A 18. század végétől kibontakozó és egyre tökéletesebb
módszertant alkalmazó összehasonlító nyelvészet eredményei alapján ezzel szemben egyre bizonyosabbá vált,
hogy a magyar nyelv egyike az uráli alapnyelvből kifej
lődött finnugor nyelveknek. A nyelvtudomány megállapí
tásai, valamint az elmúlt évtizedek régészeti, néprajzi
és életföldrajzi kutatásai alapján megalapozottan feltéte
lezhető, hogy évezredekkel ezelőtt más finnugor nyelvű
csoportokkal együtt a magyarok ősei is az Urál hegység
nyúlványai mentén éltek. Hogy pontosan hol, azt nem
tudjuk. Az 1960-as évek közepéig úgy tanultuk, hogy az
Uráltól nyugatra, a Káma, az Oka és a Belaja folyók menBBC History – 2021. április

tén. Az újabb kutatások, mindenekelőtt az 1960-as évek végétől feltárt
régészeti leletek alapján viszont az
látszik valószínűbbnek, hogy a hegység középső és déli vidékén, döntően Nyugat-Szibériában, az Urál
és az Irtis között, esetleg a hegység
mindkét oldalán. Az 1970-es évek-
től mind többen úgy vélték, hogy
az ősmagyarok 550 körül költöztek az Urál európai oldalára. A legfrissebb régészeti kutatások alapján néhányan viszont azt gondolják,
hogy csak a 9. század legelején.
A Kelet-Európába érkező magyar törzsek folytat
ták addigi életmódjukat: a nomád pásztorkodást.
Megváltozott azonban etnikai környezetük. Iráni
népekkel minden bizonnyal találkoztak már korábban is. Kelet-Európában ezek az érintkezések folytatódtak, s emellett egyre inkább a sztyeppét ekkor már
uraló török nyelvű népekkel kerülhettek kapcsolatba.
Ennek emlékét őrzi az a közel 400 szó, amely az ún.
bolgár–török vagy nyugati ótörök nyelvekből került át
a magyarba. A törökös (türk) nyelvi-kulturális hatás
olyan erős és az etnikai keveredés olyan jelentős volt,
hogy a magyarság etnogenezisében néhány kutató
fontosabbnak tartotta/tartja a török, mint a dél-uráli
eredetű komponenst.
750 körül vagy – az újabb kutatások szerint – a 830-as
években a magyar törzsek egy része – feltehetően a
kazár szövetségnek köszönhetően – tovább húzódott
délnyugatra, átkelt a Volgán, s a 9. század közepén már
a Dnyeper és az Al-Duna között, a Fekete-tengertől
északnyugatra élt. Erről már írott forrásaink is vannak.
Ezek szerint az Etelközben élő magyarok már nemcsak
legeltető nagyállattartással és halászattal foglalkoztak,
hanem ismerték a földművelést is.
Kiváló lovas katonákként a magyarok többször avatkoztak be közeli, sőt távolabbi környezetük hatalmi villongásaiba. Először 836–838-ban tűntek fel az Al-Duna
mentén, majd 861-ben a Krím félszigeten, 862-ben
és 881-ben pedig a Keleti Frank Birodalom területén,
amelyhez akkor a Dunántúl is tartozott. A térség hatalmipolitikai viszonyai miatt 894 és 895 fordulóján arra
az elhatározásra jutottak, hogy továbbvonulnak nyugat
felé, és a Kárpátok medencéjében teremtenek maguknak új hazát. Ezt hívjuk honfoglalásnak.

Romsics Ignác
főszerkesztő
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Változó fókusz

Az utóbbi években a régészeti feltárások új irányba vitték eleink korai
históriájának vizsgálatát, amelyhez jelenlegi nyelvtörténeti ismereteink
nem egészen illeszkednek. Sándor Klára a magyarok eredetét kutató
tudományágak feltevéseiről, módszereiről és tévútjairól is beszámol
BBC History – 2021. április
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A magyar
őstörténet-kutatás
nehézségei

Módszerek, hipotézisek

WIKIMEDIA

A

MAGYARSÁG HONFOGLALÁST megelőző
történetéről nemcsak a
közvéleményben, hanem
a szakirodalomban is sokféle nézet van forgalomban. A kutatók
véleménye eltér abban, hogy hol volt az a
terület, ahonnan a magukat már magyarnak nevezők elindultak; mikor történt ez;
mikor és kitől tanulták a nagyállattartást;
mikor váltak lovasnomáddá; mennyi
ideig tartózkodtak a kelet-európai steppén; annak mely részein telepedtek meg
hosszabban; milyen etnikai csoportokból, törzsekből, mikor és hol alakult ki
az a törzsszövetség, amely aztán elfoglalta
a Kárpát-medencét; mikor kezdődött
ennek a területnek a birtokba vétele és
mennyi ideig tartott; s hogy inkább tudatos foglalás volt-e ez vagy menekülés?
Mennyire vehető komolyan az a tudomány, amely a legalapvetőbb kérdésekre
sem képes egyértelműen válaszolni,
miközben a könyvtár és az internet tele
van rendíthetetlennek mondott őstörténeti igazságokkal? Kissé leegyszerűsítve
azt mondhatjuk, hogy a korai magyar
történelemre nézve csak az a vélemény
vehető komolyan, amelyik nem tulajdonít magának kizárólagosságot. Az óvatos
fogalmazás, több lehetőség nyitva tartása
azt jelzi, hogy a szerző jól ismeri a korai
magyar történelem forráshiányos mivoltában, a források értelmezésének sokféleségében rejlő csapdákat, s tudomása
van a korszak kutatásában illetékes tudományágak módszertani erényeiről és
hiányosságairól egyaránt. Olyan mozaikképet kell rekonstruálnunk, amely darabjainak a zöme elveszett. Amire törekedni
érdemes: olyan történeti rekonstrukció,
amely a lehető legteljesebben integrálja
a különféle szakterületek megállapításait,
s a lehető legkevesebb ellentmondást
tartalmazza.
A korszak kutatása több okból is nehéz.
Történészek, régészek, nyelvészek, antropológusok, az utóbbi időben archeogenetikusok dolgoznak együtt. E területek
mindegyike önmagában is további szaktudományokra osztható, de egészében
véve is számos sajátos kihívás nehezíti
a munkát. A történészek írott forrásokkal
szeretnek dolgozni – csakhogy a korai
BBC History – 2021. április

magyar történelemre vonatkozó kortárs
forrás alig van, s ezek is erős kritikával
kezelendők; a források különféle nyelveken íródtak (bizánci görög, középkori
latin, szláv, arab, perzsa), s egyetlen kutató
sem szakértője valamennyi területnek.
A források töredékesek, többnyire csak
másolatokban, kivonatokban maradtak
ránk; többségük a honfoglalás idejénél

A tiszabezdédi tarsolylemez részlete
A TÚLOLDALON: A galgóci tarsolylemez

később készült, egy-két évszázaddal
korábbi eseményeket idéz föl más króni
kák, esetleg a szájhagyományban élő
örténetek alapján. Így a szerzői elfogultság mellett el kell különíteni egymástól
a másolt vagy kivonatolt munka tartalmát a későbbi betoldásoktól, a szemtanúk
beszámolóit az ismert toposzoktól, a szerzők saját tapasztalaton nyugvó leírásait
a más forrásokból átvett elemektől. Ala
pos forráskritika nélkül az írott szövegek
értelmezése súlyos félreértésekhez vezet.

Tovább nehezíti a történészek dolgát,
hogy a magyarok e forrásokban nem
magyar néven szerepelnek. Egy magát
szívósan tartó elmélet szerint ugyan
a magyarok nevét rejtené egy bizánci
forrásban elmesélt történet, amely szerint
527–528 táján a Kercs-félsziget közelében lakó hunok fejedelme, Gordasz
Bizáncban megkeresztelkedett, ezért
pogány népe megölte, s helyére fivérét,
Maugeriszt tették vezérükké – s Maugerisz
neve a magyarokat rejtené. Ezt a nézetet először a vallása miatt gályarabságot
szenvedett, majd kiszabadulása után
katolizált polihisztornál, Otrokocsi Fóris
Ferencnél találjuk, egy 1693-ban készült
munkájában. Elmélete azóta is nagy
népszerűségnek örvend szakmai körökön
kívül, noha semmilyen bizonyíték nem
támasztja alá.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a nomád népek szerveződési sajátosságait
sem. A steppén állandó volt a mozgás:
gyorsan létrejöhetett egy-egy nagyobb
törzsszövetség, de ugyanilyen gyorsan
meg is szűnhetett, csaknem folyamatosak
voltak a törzseken belüli átszerveződések,
gyakori volt egyes törzsrészek, nemzetségek leszakadása, másik szövetségekhez
csatlakozása: azonos nyelvet beszélő,
azonos kultúrájú, azonos nevű nép több
szövetségben is fölbukkanhatott ugyanabban az időben. Nem ritka, hogy lényegében ugyanazokból az etnikumokból
álló szövetség másik néven jelent meg,
ha a vezértörzs változott, vagy hogy
ugyanazon a néven jelentősen eltérő
összetételben szerveződött meg a szövet
ség, ha ugyanaz a nemzetség, törzs vezette.
A steppei nomád szövetségek mindegyike heterogén alakulat volt, etnikai
és nyelvi összetételét tekintve is. Mindez
a magyarokra is érvényes: amikor más
szövetségekhez tartoztak, töredékeik akár
egyszerre lehettek jelen a steppe különféle nomád alakulataiban, ha pedig ők
szervezték meg a törzseket, a törzsek szö
vetsége akkor sem volt homogén, sem
nyelvét, sem szokásait tekintve.
A régész tárgyak, formák, díszítőmotívumok, temetési szokások hasonlóságaira
figyel, amikor egy-egy etnikum sorsát próbálja nyomon követni – a csontok azonban
nem beszélnek. Attól, hogy valakik ugyan7
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A homokmégy-halomi felirat átrajzolt betűi
LENT: A homokmégy-halomi lelet

zenét elemezve történeti rekonstrukciót végezni. A kultúra elemei azonban
gyorsan cserélődnek, egyes régi elemek
átíródnak, más motívumokkal kombi
nálódnak, a mindenkori szomszédok
kultúráinak elemei könnyen beolvadnak
a régi kultúrába, egyes elemeket átértelmeznek, másokat teljesen felülírnak.
A folklórból kibontott történeti rekonstrukciókkal éppen ezért különösen
körültekintően kell bánnunk.

Rekonstruált történelem

A nyelvészeti paleontológia a növényés állatnevek együttes előfordulása alapján jelöli ki azt a területet, ahol az egykori
nyelvet beszélték, máskor a nyelvben
meglévő fák nevét az egykori növényvilág pollenmaradványaival összevetve
próbálják körülhatárolni azt a területet,
ahol egy népesség valamikor élhetett.
A növény- és állatnevek azonban változékonyak, egy növény- vagy állatnév korábban másik, hasonló növényre vagy állatra
vonatkozhatott, s a korábban használt
szavak közül sok eltűnhetett mára.
Főként a 19. században, s később
a 20. század első felében volt szokás a népmeséket, a népi hiedelemvilágot, a nép-

Visszatérve a korai magyar történelemmel kapcsolatos tisztázatlan kérdésekhez:
a részletkérdéseket illetően ugyan korábban sem volt teljes egyetértés a kutatók
között, kialakult azonban egy olyan
nagyvonalakban felrajzolt kép, amelynek
fő elemeiben a különböző tudományágak
kutatóinak legtöbbje, ha kisebb eltérésekkel is, de egyetértett. Az utóbbi években
azonban, elsődlegesen régészeti leletekre
alapozva, egészen eltérő nézet jelent meg.
Ez a leglényegesebb pontokon fordul
szembe a korábbi uralkodó véleménnyel,
új adatokra épít – annyiban azonban
nem új, hogy a 20. század elején hasonló
végkövetkeztetésre jutottak többen is, bár
akkor főként nyelvészeti megfontolások
alapján. A régészeti leletek új értelmezéséről e lapszámban részletesebb ismertetés olvasható, minthogy azonban a korábban uralkodó vélemény megfontolásait
sem lehet továbbra sem figyelmen kívül
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úgy öltöztek, ugyanúgy díszítették a tegezborítóikat, nagyon hasonló volt a hitviláguk, nem biztos, hogy azonos néphez
tartoztak, mert divat a steppén is létezett,
és gyorsan terjedt: egy magyarnak vélt
jellegzetesség lehet a korszak és nem az
etnikum jellemzője. Akik viszont azonos
törzsszövetséghez tartoztak, különbözhet
tek nyelvüket, viseletüket, ötvösművé
szetüket, temetkezési s zokásaikat illetően.
Az archeogenetikai következtetésekkel
hasonlóan óvatosan kell eljárni: a genetikai közelség önmagában nem jelenti azt,
hogy egyes csoportok azonos nyelven
beszéltek vagy azonosan nevezték magukat, a közös biológiai származás nem
jelenti, hogy a vizsgált csoportok korábban azonosnak tekintették magukat egymással – a genetikai távolság pedig nem
jelenti azt, hogy esetleg nem tekintették
magukat azonos néphez tartozónak.
Éppen azért
különleges forrás
a nyelv, mert ami
benne tükröződik, az biztosan a
magyar történelem
része. Az emberi
közösségek nem
egymástól elszigetelve, szomszédok, szövetségek,
hódítások nélkül,
s területileg sem
szigorúan elkülönülve éltek, és
a nyelv – sokszor
csak a nyelv –
megőrzi ezeknek
a viszonyoknak
a nyomait, meg
felelő fölkészültséggel kiolvashatjuk
belőle, milyen volt egy korszak életmódja,
tárgyi kultúrája, értékrendje. A nyelvtörténeti rekonstrukciónak is megvannak
azonban a maga korlátai. A nyelvtörténészek sokáig abból indultak ki, hogy ha
eltérő nyelvi formákat találnak, akkor
azok eltérő nyelvekből vagy ugyanannak
a nyelvnek az eltérő korszakaiból valók.
Ma már tudjuk, hogy nem így van: a nyelv
heterogén, ugyanaz az ember többféleképpen beszél a kontextustól, a témától,
a jelenlévőktől és még sok minden mástól
függően. Hasonlóképpen érdemes óvatosan bánni a néhány évtizeddel ezelőtt
divatos nyelvtörténeti eljárásokkal.

Módszerek, hipotézisek
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Az ősmagyarok vándorlási útvonala az Urál hegységtől a Kárpát-medencéig (Fodor István)

Az ősmagyarság lehetséges vándorlási útvonala a Káma és az Urál menti kelet-európai övezettől
a Don-kubáni őshazán és Etelközön át a Kárpát-medencéig (Róna-Tas András)
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Vámbéry Ármin (1832-1913) orientalista dervis
ruhában 1860 körül LENT: Gombocz Zoltán
(1877-1935) nyelvész az 1920-as években

az utóbbi lenyomata többek között a nemez,
szekér, tehén, hús szavunk; érdemes fel
figyelni rá, hogy a nagyállattartással kapcsolatos szavak vannak köztük. Az iráni
kölcsönszavak egy
későbbi, alánnak
tartott rétege is fontos
kultúrtörténeti vonatkozást mutat: átvételüket hagyományosan
a 6–7. századra teszik,
s a szavak zömmel az
államszervezettel, hadviseléssel, kereskedelemmel kapcsolatosak
(például gazdag, kincs,
híd, kert, verem, vért,
vár, méreg, üveg, zöld,
egész); alán eredetű
az asszony, ennek
jelentése eredetileg
„fejedelemasszony”
volt, általánosan elfogadott vélemény szerint átvétele mögött egy magyar–alán
fejedelmi házasságkötés állhatott. A honfoglalás előtti török kölcsönszavak igen
sok jelentéskörből származnak, vannak
közöttük testrésznevek, melléknevek,
a természeti környezetre, növény- és
állatvilágra vonatkozók, az állattartással,
gazdálkodással, vadászattal, halászattal
kapcsolatosak, a lakóhely tárgyait, ott

végzett tevékenységet jelölők, a bíráskodás
kifejezései, az írásbeliségre (ír, betű, szám),
illetve a hitvilágra vonatkozó szavak.
A mai magyar nyelvben is használatos
korai török szavak száma négyszáz körül
van, és egykor még jóval több lehetett,
hiszen a nomád kulturális környezet,
amelyet e szavak eredetileg tükröztek,
lényegében minden elemében eltűnt,
s ezzel sok szó is kiveszhetett a magyarból.
A magyar nyelvtanban is vannak olyan
elemek, amelyekről egyre inkább úgy gondolják, hogy török hatásra alakultak ki.
A kölcsönzött szavak jelentős része
a török nyelveknek abba az ágába tartozott,
amelybe ma csak a csuvas sorolható, ám
a 6–10. században Kelet-Európában több
török etnikum is ehhez közeli nyelvet
beszélt: például a bolgárok, onogurok,
valószínűleg a kazárok és az avarok.
Vannak azonban olyan török kölcsönszavak is, amelyek a török nyelvek másik,
köztöröknek nevezett ágából valók, sok
szó esetében pedig elvben mindkét nagy
csoportba tartozhatott a forrásnyelv.
A török hatás intenzitása érthetővé teszi,
miért vált a honfoglalás előtti magyar
történelem kutatásának egyik fő forrásává
a turkológia: az 5–10.
században KeletEurópa nomadizálásra
alkalmas területeit
különféle török népek
uralták, jócskán emlegetik őket a források
is, s mivel a magyart
ért erős török hatás
mögé történeti kapcsolatok is kellenek,
kézenfekvő a török
népek történelméhez
illesztve rekonstruálni
a korai magyar történelmet.
A 20. század első
harmadában Gombocz
Zoltánt követve az
az álláspont uralkodott, amely szerint a Volga-vidéken,
a volgai bolgároktól kerültek a magyarba
azok a honfoglalás előtti török kölcsön
szavak, amelyek a török nyelvek közül
a „csuvasosnak” nevezett nyelvágból
valók. Miután azonban kiderült, hogy
a volgai bolgárok csak a 8–9. században
érkeztek későbbi birodalmuk területére, s ugyanakkor az, hogy a kazárok
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WIKIMEDIA

hagyni, érdemes összefoglalni
ennek a lényegét is.
A korai magyar történelem
kutatásának kerete egyik oldalról
a honfoglalás, a másik oldalról
az a kor, amikorra az összehasonlító történeti nyelvészet a magyar
nyelv „önállóvá válását” helyezi:
azaz amikor olyannyira eltávolodott a magyarhoz legközelebbi
sajátosságokat mutató obi-ugor
nyelvektől, a manysitól és a chanti
tól, hogy már nem az obi-ugor
egy dialektusának, hanem külön
nyelvnek lehet nevezni. E korszak
kezdetének az i. e. 5. század közepét jelölték meg. A korai magyar
történelem megírásakor tehát
csaknem másfél ezer év történel
mét kellene feltárni, de írott
források csak ezen időszak utolsó
századáról szólnak, régészeti források
sem visznek sokkal korábbra – így aztán
az egyetlen forrás e hosszú időszak föltá
rásához a nyelvtörténet maradt, első
sorban a magyar és az iráni, a török és
a szláv nyelvek kapcsolatának vizsgálata.
Hogyan végezhetünk történeti
rekonstrukciót a nyelvtörténet segítségé
vel? Ahhoz, hogy forrásként használhassuk a nyelvet, egy-egy szó eredetének,
történetének pontos földerítésére van
szükség, szigorú szabályok betartásával:
a szavak minden egyes hangját az ismert
hangtörténeti változások mentén kell
visszavezetni a régebbi állapotra, s a jelentés is meghatározott szabályszerűségekkel változik. A mai kontaktusok vizsgála
tainak tanulságaiból a múltbeli nyelvérint
kezésekről is részletesebb képet alkot
hatunk: milyen erejű lehetett a kulturális
és politikai hatás, milyen lehetett az
érintkező nyelveket beszélők lélekszáma,
hogyan alakulhattak közöttük a presz
tízsviszonyok? A hangváltozásokat korszakokhoz tudjuk kötni, a nyelv a történeti kapcsolatok idejéről, az átvett szavak
jellegének köszönhetően pedig a kapcso
latok hozzávetőleges helyéről is árulkodhat. Hogyan változott tehát a magyar
nyelv ebben a hosszú és jóformán forrá
sok nélküli másfél ezer évben, s milyen
történelmi képet alkothatunk ezeket
a változásokat tanulmányozva?
A korai érintkezések között szokták említeni a permi nyelvekkel való kapcsolatot,
és egy korai érintkezést iráni nyelvekkel –

Módszerek, hipotézisek

nyelve is a „csuvasos” csoportba tartozott,
elsődlegesen már a kazárokhoz kapcsolták a török nyelvi és kulturális hatást,
abból kiindulva, hogy a honfoglalást
megelőző magyar történelem írott forrá
sokból rekonstruálható része a Kazár
Birodalmon belül játszódhatott le. E nézet
szerint a magyar szövetség törzsei az
Urál hegységtől délre élhettek az 5–6.
századig, innen indultak útjukra, amikor Európa keleti részének steppéjét
a török népek vették birtokba. A 6. század
végéig nagyobb területet hosszabb időre
csak a szabiroknak, az avaroknak s később
a nyugati türköknek sikerült hatalmuk
alá vonniuk, a század vége felé a bolgárok
vezetésével egyes ogur törzsek az Azovitengertől keletre fekvő pusztáról a Dnyeper
és Dnyeszter közötti területre vonultak,
arra a vidékre, amelyet később Magna
Bulgariának neveztek. E nézet szerint
a magyar szövetség esetleg ezeknek
az ogur, bolgár törzseknek a helyére érkezett a Kubán és a Don közötti vidékre
a 7. században. Délebbre, a Kaukázus
északi előterében az alánok, illetve a szabirok voltak a szomszédság, egy idő után
valamennyien a kazárok fennhatósága
alá kerültek, jól magyarázhatók így az alá
nokkal való kapcsolatok is. Mindehhez
szépen illeszkedik, amit a magyarok korai
megnevezéseiről gondolnak.
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Népnevek és
szállásterületek
A 9–10. század fordulója körül megszaporodtak a bizánci forrásokban a magyarok említései, az első jelentősebb leírás is
ekkor, 904-ben született: Bölcs Leó
(886–912) császár „katonai kézikönyve”,
a Taktika korábbi forrásra épül ugyan,
BBC History – 2021. április

László Gyula (1910-1998) régész hátul, az asztalra
támaszkodva egyetemi szemináriumán a hallgatók
a nagyszentmiklósi aranykincs darabjainak
másolatát tanulmányozzák LENT: Ligeti Lajos
(1902-1987) orientalista egy 1987-es felvételen

de azt több helyen is
kiegészítette Bizánc egyik
félelmetes ellenségének,
máskor szövetségesének,
a magyaroknak a leírásával. Szólt benne a magyarok harcmodoráról,
életmódjáról és a 894-es
bolgárok elleni háborúban velük kötött szövetségről is. Leó császár,
hasonlóan néhány arab
történetíróhoz és más
bizánci forráshoz, türknek nevezi a magyarokat
ebben a munkájában. De
nemcsak a magyarokat hívta így, hanem
a kazárokat (esetleg még az avarokat) is:
a türk nevet az általa felhasznált korai
forrás vitte át a nyugati türkökről a kazárokra, Leó ezt a régi gyakorlatot keverte
saját korának szokásával, amikor a türk
népnév már a magyarokra vonatkozott.
Bölcs Leó fia, Bíborbanszületett
Konstantin (908–959) már csak a magyarokra alkalmazta a türk nevet abban
a nevezetes munkában, amely a korai
magyar történelem egyik legismertebb
forrása. A 950 körül készült munka görög
nyelvű, latin címe (De administrando
imperio) alapján A birodalom kormányzásáról címmel szokás rá hivatkozni.
A császár fia, a későbbi II. Rómanosz
(959–963) okulására írta a művet, fölhasznált hozzá korábbi följegyzéseket,
követjelentéseket, szemtanúk beszámo-

lóit is. A magyarokra vonatkozó részek
több forrásból származnak, igen jelentős
a császári udvarban járt két magyar követ,
Tormás (vagy Termacsu), Árpád déd
unokája és a karha (horka) tisztet viselő
Bulcsú vezér beszámolója. A műben
három teljes fejezetben csak a magyarokkal foglalkozik a császár. A görögöknél
tartósan fennmaradt a magyarokra a türk
elnevezés: a magyar korona alsó, bizánci
részén I. Gézát (1074–1077), aki a koronát kapta, „Győvicsa, a türkök hűséges
királyának” nevezik (a felirat még őrzi
a Géza név eredeti formáját).
A magyarok másik neve azért is fontos,
mert külföldön leginkább e név valamely
változatával neveznek minket: ez az
ungar-, hungarus, venger s mindaz, ami
ezekből az alakokból származik. Sokan
a hun–magyar rokonság bizonyítékának
vélik a hungarust, de
a hun népnévhez nincs
köze: az onogur népnév
ből származik. A szláv
forrásokban már a 9.
század utolsó harmadá
ban az onogurok nevéből kialakult névvel
nevezik a magyarokat,
aztán az arab és héber
források is használni
kezdik a népnév különböző változatait, végül
a türk mellett megjelenik a görög forrásokban
is. Az onogur névből
a szlávban lett ungur ~
ongur, ennek többes számú alakja pedig
az ungri ~ ongre, ez került be más nyelvekbe is a magyarok megnevezéseként,
és aztán ott tovább alakult, az adott nyelv
népnévformáihoz illeszkedett. A latino
sított hungarus alak h- szókezdőjének
megszilárdulásában viszont valóban
szerepet játszhatott, hogy a magyarokat
európai megjelenésük után nem sokkal
már a hunokhoz hasonlították.
Az onogur nevet egyes vélemények
szerint úgy kaphatták a magyarok, hogy
amikor a bolgár törzsek a Kubántól
Magna Bulgariába költöztek, akkor
a magyarok a Kubán-vidéken foglalták el
az egykori bolgár területeket, amikor
pedig 670–680 körül végképp szétesett a
Bolgár Birodalom, akkor annak területén
váltották a bolgárokat. Ebben az időben a
forrásokban már szinonimaként szerepelt
11
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Egy fogságba esett ellenséges vezért küldenek
VII. Konstantin bizánci császár elé
egy 13. századi ábrázoláson

és nem mindegy az sem, hogy a vezértörzs
szállásterületeiről, a szövetséghez tartozó
törzsek szállásterületeiről vagy a szövetség
által ellenőrzött, jóval szélesebb kiterjedésű vidékről beszélünk. Jól ismert nézet
szerint a magyarok Levédiából érkeztek
Etelközbe, többek szerint azonban a
Levédia elnevezés valójában Konstantin
tudálékos alkotása Levedi vezér nevéből
képezve: az etelközi szállásterület keleti
része Levedi törzsszövetségének hatalmi
és gazdasági központja lehetett.
A klasszikus megközelítéssel kapcso
latban számos kérdés vetődött fel az
elmúlt években. Van, aki szó szerint veszi
Konstantin tudósítását arról, hogy a
magyarok csak 3 évig éltek a kazárokkal
– a forráskritika szükségességéről írottak
fényében ez egyelőre igen bátor értelmezésnek tűnik. A korábban biztosnak
gondolt nyelvtörténeti megfontolások egy
része az újabb kontaktusnyelvészeti kutatások fényében már nem olyan stabil,
a török–magyar nyelvérintkezéseket át
kell értékelnünk: a hatás erőssége nem
tagadható, de nem elképzelhetetlen, hogy
egy török törzsszövetség törzsei, nemzetségei több török nyelvváltozatot beszéltek, s a szavak a forrásokban egyetlen
népként azonosított szövetség különféle
nyelvváltozataiból kerültek a magyarba.
Fontos, hogy az avart sem zárhatjuk
már ki a lehetséges átadó nyelvek közül:
korábban azért történt ez, mert úgy vélték, az avarok már szláv nyelvet beszéltek,
mire a honfoglaló magyarok megérkeztek a Kárpát-medencébe. A közelmúlt
régészeti és történeti kutatásai nyomán
minden bizonnyal újra kell gondolnunk
ezt a nézetet, és komolyan számításba kell

vennünk az avart is a lehetséges forrásnyelvek között.
A korábban említett újabb régészeti
kutatások alapján formálódó vélemény
mellé, azaz, hogy a magyar törzsek
a korábbi elképzelésekhez képest jóval
később, lényegében csak a 8. század
végén, a 9. század elején indultak volna
el a Dél-Urál környékéről, nyelvtörténeti
háttér mindeddig nem épült, azaz nincs
olyan kidolgozott elmélet, amely azzal
foglalkozna, hogy ha ezt a nézetet fogadjuk el, akkor mit kezdjünk a török nyelvi
hatással: hol, milyen törökül beszélő
népek nyelveivel érintkezett ez esetben
a magyar? Előfordulhat, hogy nyelvtörténeti érvek alapján nem is csak egy forgatókönyv lehetőségét tarthatjuk fenn, de
az is lehet, hogy az új elmélet mögé egyszerűen nem lehet majd olyan történeti
hipotézist találni, amely nyelvészeti szempontból védhetőnek bizonyul. Ennél többet erről ma nemigen tudunk mondani,
mert ez a munka még alig kezdődött el.
Összességében azt mondhatjuk: ahhoz,
hogy a korai magyar történelemre vonatkozóan nagy biztonsággal tegyünk valószínűnek tartható kijelentéseket, az illetékes társtudományok – történettudomány,
régészet, archeogenetika, nyelvészet,
folklorisztika – együttműködésére van
szükség. A korai magyar történelem olyan
forráshiányos kor, amelynek feltárását
csak együttesen tudjuk megtenni. A korai
magyar történelem megismerésében
akkor jutunk előbbre, ha együtt keresünk
olyan lehetőségeket, amelyek egyik nagy
forráscsoportnak sem mondanak ellent:
sem az írott forrásoknak, sem a régészeti
anyagnak, sem a nyelvtörténetnek. ■
Sándor Klára nyelvész, kultúrtörténész, az MTA
doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsész
karának professzora és dékánhelyettese
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a bolgár és az onogur népnév, a Dunához
vonuló bolgár törzseket is onogurnak,
onogundurnak nevezték, és a Kárpát-
medencei avarokhoz csatlakozó bolgáro
kat is ugyanígy hívták. Vannak, akik
szerint a magyar törzsszövetséghez akár
csatlakozhattak is onogur törzsek, töre
dékek.
Bíborbanszületett Konstantin említi
azt is, hogy a magyarok korábbi lakhelyükről Etelközbe telepedtek át. A szót
magyarra „Folyóköz”-nek fordíthatnánk:
az Etil eredetileg a Volga török neve
volt, de néhány török nyelvben később
pusztán „folyó”-t jelent, s valószínűleg
a magyarban is így volt ez. Úgy tűnik,
az Etelköz megnevezés két folyó által
határolt vagy több folyó által átszelt földet
jelölt. Abban nincs vita, hogy a Feketetengertől északra feküdt, abban viszont
egyetértés nincs, hogy hol húzódott a
keleti határa, s hogy mennyi időt töltött
itt a magyar törzsszövetség.
Konstantintól úgy tudjuk, a besenyők
a magyarok helyére telepedtek. Majd öt
folyót is felsorol, melyek átszelik a korábbi
magyar szállásterületet, ezeket a Dnyeper,
Bug, Dnyeszter, Prut és Szeret folyóval
szokták azonosítani. A muszlim források
egyik csoportja a Duna és az Etil közé
teszi a magyarok által uralt területeket.
E forráscsoportban az Etil a Volgát és
a Dont is jelölheti, mert a korabeli muszlim földrajztudomány szerint a Volga
és Don azonos, de két torkolattal rendelkező folyó volt. Egy másik forrás szerint a
határfolyók a Fekete-tengerbe ömlenek,
a források adatait összeegyeztetve alakult
ki az a vélemény, hogy Etelköz a Don és
a Duna között terült el, de vannak, akik
továbbra is a Dnyepernél húzzák meg a
keleti határt. Nem szabad azonban elfelej
tenünk, hogy egy nomád szövetség által
uralt terület határai változékonyak voltak,

Kalapra
tűzött
borzalom

A

GUILLOTINE-HOZ VEZETŐ ÚT MENTÉN
összezsúfolódott, gúnyolódó párizsi tömeg nagyon is
tisztában volt azzal, hogy a Mária Antónia fejére húzott,
ronda fehér főkötő a királyné egykori mértéktelensé
géből űz csúfot. Amikor férje, XVI. Lajos oldalán 1774ben trónra lépett, fellázadt a francia udvarban megszokott tradicionális ruhák ellen, s provokatívabb stílusú öltözékeket – köztük hatalmas
tollakkal díszített parókákat – rendelt Rose Bertintől, aki hamarosan
a legfelkapottabb francia kalapos- és varrónők közé emelkedett.
A magasra tornyozott, rizsporos hajhalom, tetején egy hatalmas struccés egyéb tollakból kanyarított tollbokrétával (ahogy a Mária Antóniáról
1778-ban készített festményen is látható a túloldalon fent) divattá vált
és a szertelen tékozlás jelképe lett az ínségtől szenvedő nép szemében.
Jóllehet a Habsburg–Lotaringiai-házból származó királyné rosszul
választotta meg a lehetetlen fejdíszekkel való kérkedés időpontját,
ez mégsem gördített akadályt az elé, hogy a párizsi divat – s különösen
a rikító, tollal cicomázott kalapoké – felkeltse a tehetősebb európai
és amerikai nők irigységét. Nem mintha mindenki kitörő örömmel
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A 19. században hatalmas
divatja volt a tollal díszített
kalapoknak, a párizsi felső
tízezer tagjai pazar strucctollas
fejfedőt viseltek, New York
krémje pedig kitömött
madarat viselt a kalapján.
Malcolm Smith szerint
azonban mindezért borzalmas
árat fizetett az emberiség

Madarat tolláról
A divat sötét oldala

A TÚLOLDALON BALRA: Ezen az 1910-es fény
képen strucctollas és kitömött madárral díszített
kalapot viselő nőt látunk. A 19. században és
a 20. század elején az ilyen kalap státuszszimbólumnak számított egyes nők körében
A TÚLOLDALON JOBBRA: Kolibribőrköteg egy
divatárusnál, 1912-ben. Milliószámra ölték
a madarakat a kalapon viselt tollak és bőrök miatt
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fogadta volna a feltűnősködés e jelét.
Az angol arisztokrácia először úgy tett,
mintha megdöbbent volna, Lady Charlotte
Bury regényíró, ünnepelt szépség és a
londoni társaság csillaga meg is jegyezte:
„a viselet legrandább eleme a fejükön lévő
magas kémény, melyet… tollak boríta
nak”. Ám hamar jobb véleményre tért az
angol társadalom és maga Lady
Charlotte is, és tollak
kal ékesített, széles
karimájú kalapokat
(a tollforgóban
főleg strucc, fácán
és páva, a szegé
lyen az Afrika
egyes részein
honos marabu
tollaival) kezdtek
hordani feltornyo
zott hajuk tetején.
S ez a szélsőséges divat
hihetetlenül népszerű lett.

feltűnést kereső VIII. Henrik
angol király fenségesen belovagolt a meghódított Boulogne
városába, nem kevesebb mint
nyolc, egyenként legalább
120 centiméter hosszú tollból
készített bokrétát viselt, való
színűleg indiai páva faroktollaiból. A tisztek kalapjára tűzött,
általában természetes fehér
vagy fekete – néha azonban
más színre festett – strucctoll
ból álló tollbokrétának nem
pusztán díszítő funkciója volt,
de praktikus haszna is, sokkal
láthatóbbá tette katonái szá
mára az illetőt. Az 1590-es ivryi
csata előtt IV. Henrik francia
király arra intette tábornokait, „ne veszít
sék szem elől fehér bokrétáját, hisz ez
vezeti őket a győzelem és becsület felé”.
Akár emiatt, akár nem, csapatai valóban
megnyerték a csatát.
Az ezen tollforgók pazar ékességét adó
struccok eredetileg egész Észak-Afrikát,
Kelet- és Dél-Afrika nagy részét, az Arabfélszigetet és a Közel-Kelet jelentős terüle
teit is belakták. Mindig is vadászták őket
a húsukért, ám amint kialakult az európai
kalapdíszpiac, már halomra ölték az állatokat. Lóháton addig üldözték, amíg össze
nem rogytak, vagy egyből lelőtték őket, így
populációik hamar kimerültek. Az 1807.
évben nagyjából 509 kilogramm strucc
tollat importáltak egyedül Franciaországba.
1850-re szinte teljesen kihaltak az Arabfélszigeten, s mire véget ért a 19. század,
addigra szinte eltűntek Észak-Afrikából.

Maja arapapagájok
De a tollak és kitömött madarak fejdísz
ként és kalapdekorációként való haszná
lata jóval messzebbre nyúlik a balsorsú
francia királyné koránál. A mezoamerikai
maja civilizáció társadalmi elitje külön
féle madarak – főként a gyönyörű színek
ben pompázó quetzal (Pharomachrus
mocinno) és arapapagájok – tollaival éke
sítette a fejét. Az új-guineai törzsek lenyű
göző paradicsommadár-tollkölteményt
viseltek évezredeken át, az észak-amerikai
síksági indiánok – köztük a sziúk, a varjúk
(abszarókák) és a feketelábú indiánok –
törzseiben használt sastollaknak komoly
spirituális és politikai jelentőségük is volt.
Európában a 14. század elején jöttek
először igazán divatba a kalaptollak.
A 16. század folyamán a strucctollas kala
pok igen keresetté váltak a gazdagok körében az európai divatfő
A Bon Marché áruvárosokban: Párizsban, Velencéház 1890-es, tollas
ben, Firenzében, Prágában.
kalapos hirdetése.
Vagyonos úrhölgyek, udvaron
Az áruházláncok
megjelenésével
cok és magas rangú katonatisz
egekbe szökött
tek is viselték ezeket. Amikor
a tollkereskedelem
1544 szeptemberében a mindig
BBC History – 2021. április

Halálos ár

FENT: 1911-es fénykép egy kócsag násztollát
kalapra tűző nőről. Hihetetlenül népszerű viselet volt
ez a tehetős nők között a 19–20. század fordulóján
ALATTA: Kócsag gázol a vízben. Elképesztő összegekért találtak gazdára a milliószámra leölt kócsagok nászidőszakban viselt fátyolos szárnytollai

Az öldöklés csak akkor lassult le, amikor
az 1860-as években létrehozták az első
struccfarmokat Dél-Afrika déli csücskén,
attól kezdve a tenyésztett struccok tollai
uralták a piacot, így a vadon élő egyedek
megmenekültek a biztos kihalástól.
Hófehér tollak
1600 körül már egzotikusabb mada
rak tollazata is utat talált Európába:
Új-Guineából a kirívóan színes para
dicsommadár bőre; Dél-Afrikából
papagájtollak; Dél-Ázsiából és Ameriká
ból kócsagok hófehér, fátyolfinom nász
tollai, melyek 1914-ben már 28-szor
voltak drágábbak a hasonló súlyú ezüst
nél. Nincs pontos adatunk arról, mennyi
kócsagot öltek le világszerte; becslések
szerint csupán kis kócsagból (Egretta
garzetta) a kalapszalonok számára évente
5–200 millió egyedet pusztítottak el –
csak az utóbbi évtizedekben kezdtek
helyreállni a populációk.
35

Miként

tették tönkre
elődeink a világot?
A 19. században élt nagy koponyákat általában
zseniális mérnökként és tudósként tartjuk számon.
Kat Arney ellenben megvizsgálja, hogy nem
okoztak-e több problémát, mint amennyit megoldottak?
Addig motorizáltak, amíg
környezeti katasztrófa lett a vége
a szén-dioxid-kibocsátás legalább
egytizedéért felelősek, más szen�nyező anyagokról már nem is
beszélve. Mindehhez a dízelüzemű
vonatok és hajók, valamint a kerozint
égető sugárhajtású repülőgépek
is hozzáteszik a magukét.
De nem csupán a belső égésű motor
volt az egyetlen lehetőség, amellyel
a viktoriánusok eljátszottak. A hőlégmotornak is nevezett Stirling-motor
úgyszintén ígéretes alternatívát
jelentett: a mindenféle üzemanyaggal,
fával és tehéntrágyával is „etethető”
motor miniatűr verziói még egy
csésze teával is elket yegtek. A korabeli közlekedésmérnökök a villanymeghajtású autók és a hidrogén
motorok előnyeit is megvizsgálták.
Végül azonban a belső égésű
motorokkal felszerelt autók nyújtotta kényelem és flexibilitás döntötte el a kérdést, kiszolgálásukra
gombamód nőttek ki az üzemanyagállomások a földből. Ám a fosszilis
energiahordozók csökkenő készlete és a környezetvédelmi megfon
tolások napjainkban újra afelé
fordítják a mérnököket, hogy egyéb
alternatív technológiákat is vegyenek számításba.
Siegfried Marcus
úttörő gépezete,
1870 körül

Mindent
lehúztak
a vécén

Az ún.
Twycliffe
vízöblítéses vécé
a 20. század fordulójáról

Az 1851-es londoni expó, az első világkiállítás
egyik legfigyelemreméltóbb találmánya volt
George Jennings vízöblítéses vécéje. Az izgatott
londoniak rögvest elkezdték felszerelni vele az
otthonaikat, a kifolyó szennyvizet a nyitott
árkokba vezetve. Így talán kevésbé voltak szagosak a mindennapjaik, de a többség számára ez a
megoldás semmi jóval nem kecsegtetett: a brit
fővárost hamarosan leteperte a kolera, melyen
okulva Sir Joseph Bazalgette gyűjtőcsatornahálózat és hatalmas szennyvízátemelő-telepek
kiépítésébe kezdett.
A vízöblítéses „angol vécé” iránti lelkesedés
azzal járt, hogy a kevesebb vizet pazarló, a
fenntarthatóbb környezetterhelés irányába
mutató megoldások, így Henry Moule komposztáló toalettje (1860) nem arattak sikert. Ám a
vízmentes vécék – mint például a LooWatt az
emberi végterméket újrahasznosító invenciója
– ma már egyre inkább teret nyernek,
s egyaránt kielégítik a higiéniai igényeket és
szolgáltatnak energiát, valamint alapanyagot a
trágyázáshoz a fejlődő országok helyi gazdaságai számára. Így végül is megcáfolják a mondást, s bebizonyítják: igenis lehet ürülékből
várat építeni.
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Az automobilok kifejlesztésének
kezdetei az 1860-as évekre nyúlnak
vissza, amikor Siegfried Marcus
osztrák feltaláló kézi targoncát hajtott meg üzemanyaggal táplált belső
égésű motorral. A 20. század fordulójára már hatalmas népszerűségre tettek szert az autók, a vidéki
táj valósággal megnyílt a járművezetők előtt, s az utazók megízlelhették a szabadság örömét.
Ma már egymilliárdnál is több,
zömmel benzinnel vagy gázolajjal
hajtott autó pöfög
világszerte az
utakon, melyek
együttesen

A bajok eredete

A társadalom áttervezésének
sötét művészetébe is
belekontárkodtak
1859 novemberében a kacslábú rákok (Cirripedia) iránt
szenvedélyes érdeklődést mutató Charles Darwin publikálta máig leghíresebb művét, A fajok eredete természetes
kiválasztás útján címmel. Darwin hatalmas faként ábrázolta a földi életet, mely „szertenyúló és gyönyörű ágazatával befonja a világot”. Azóta a tudomány számos területe hozzájárult annak kimutatásához, milyen mértékben
járul hozzá a természetes kiválasztás erőteljes ösztönzése a fajok átalakulásához. Amilyen egyszerű, olyan
nagyszerű elképzelés volt ez, s dióhéjban összefoglalja
a viktoriánus tudományos gondolkodás velejét.
Ám Darwin unokafivére, Francis Galton a szélsőségek
felé hajszolta e nagyszerű hipotézist. Ugyan számos
fontos dolgot kitalált, így az ujjlenyomat-azonosítást és
az időjárási térképet, Galton azt is felvetette, hogy a legintelligensebb emberek szaporodásra serkentésével
– és a legkevésbé azok eltántorításával – megfelelő irányba
hajlíthatjuk a társadalmat, és jóval okosabbá tehetjük.
Elképzelését „eugenika” névre keresztelve azt már
nem érhette meg, hogy az ötletet groteszk szélsőségbe
fordító nácik a holokauszt idején zsidók és más etnikumok,
homoszexuálisok, testi vagy mentális fogyatékosságban
szenvedők millióit gyilkolták le. Még a 20. század második
felében is bőven akadtak hívei az eugenikának, egyebek
mellett az Egyesült Államokban a „nemkívánatos személyeken” alkalmazott kényszersterilizációk végrehajtói,
illetve a brit gyarmatokon az őslakosok születésszabályo
zásának lelkes támogatói körében.

Antropológus méricskéli egy gyermek
koponyáját 1932 körül, Németországban.
Az ilyesfajta praktikákat Francis Galton
jó fél évszázaddal korábbi eugenikai
elmélkedései ösztönözték
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Szélesre tárták az ajtót
a szürke invázió előtt

Amikor a képen
is látható szürkemókus az 1870-es
években brit
földre lépett,
hamar a pusztulás
szélére taszította
vörös rokonát
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A 19. századi emberek imádták
a természetet, a vagyonosabbak
múzeumokat, állatkerteket, par
kokat, akváriumokat és madár
házakat építettek, hogy bizonyítsák
biológiai nagylelkűségüket. Úgynevezett „akklimatizációs társaságok” is alakultak, amelyek brit
növény- és állatfajokat telepítettek
be a kolóniákra, hogy ebben az egzotikus környezetben is meg tudják
ízlelni az otthon édes ízét. Cserébe
az Egyesült Királyságba is behur
coltak idegen fajokat, így a keleti
szürkemókust (Sciurus carolinensis)
és az ártéri japánkeserűfüvet
(Fallopia japonica).
A szürke invázió nemsokára elsöpörte, túlszaporodta és számos területről kiszorította vörös rokonát,
az európai mókust (Sciurus vulgaris),

s még a halálos mókushimlővel is
megfertőzte, a japánkeserűfű pedig
elburjánzott az összes angol kertben.
Az ilyesfajta kísérleteknek akadt azért
pozitív vetülete is: Charles Darwin
megszervezte és botanikus barátjá
val megoldotta egy sivár atlantióceáni sziget, Ascension „bezöldítését”. Bár tevékenysége rámutatott
arra, miként lehet a letarolt tájat
életre kelteni, a mai természetvédők
még mindig azokkal az invazív fajokkal küzdenek, amelyeket viktoriánus
elődeink varrtak a nyakunkba.

Kat Arney genetikus, a Herding
Hemingway’s Cats: Understanding How Our
Genes Work (Bloomsbury, 2016) szerzője
Fordította: Győrffy Iván
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történ

ÉVFORDULÓK
Bethlen István
kormányalakítása
1921. április 14.

A

z utolsó magyar király, IV. Károly
első visszatérési kísérlete alaposan felkavarta a lassan konszolidálódó
magyar belpolitika vizeit. A kritikus
napokban mutatott határozatlansága,
illetve kétértelmű magatartása miatt
az addigi miniszterelnök, gróf Teleki Pál
pozíciója megrendült. Nemcsak
a szabad királyválasztók heterogén
táborának a bizalmát vesztette el,
hanem Horthyét is.
Április 13-án ezért
benyújtotta lemondását, amit a kormányzó
elfogadott, s még
ugyanezen a napon
gróf Bethlen Istvánt
kérte fel kormányalakításra.
A 46 éves politikus nevét ekkor már
itthon és külföldön
egyaránt jól ismerték.
Bár a háború végéig
főleg szűkebb hazájának, Erdélynek
az ügyeivel foglalkozott, 1918–1919-ben
az országos politika élvonalába került.
1919 februárjától a demokratikus átalakulás ellentáborának egyik vezéralakja
volt, a Tanácsköztársaság alatt pedig
Bécsből irányította az ellenforradalmat. 1920 első felében a békedelegáció
egyik főmegbízottjaként Párizsban tar
tózkodott, s kulcsszerepet vállalt az új
rendszer külpolitikai útkeresésében.
Bár az évek folyamán kormánya
többször átalakult, maga Bethlen 1931.
augusztus 24-ig töltötte be a miniszter
elnöki posztot. A felmerülő problémák és a megoldandó feladatok jellege
alapján tízéves kormányfősége négy
egymást követő szakaszra osztható.
Az első időszakot (1921–1923) a belpolitikai stabilitás megteremtése; a másodikat (1923–1925) az ország pénzügyi
helyzetének a szanálása és a gazdaság
60

dinamizálása; a harmadikat (1927–
1929) egy modern szociálpolitika alapjainak a lerakása, a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés és a revízióra
való felkészülés; a negyediket (1929–
1931) a nemzetközi gazdasági válság
negatív hazai hatásainak a minimali
zálására való törekvés jellemezte.
Nagybirtokos-arisztokrata származásából, neveltetéséből és ifjúkorában

A Bethlen-kormány az eskütétel után.
BALRÓL JOBBRA: Bernolák Nándor,
Nagyatádi Szabó István, Belitska Sándor,
Ráday Gedeon, Bethlen István, Bánffy Miklós,
Hegedüs Lóránt, Tomcsányi Vilmos Pál,
Vass József, Hegyeshalmi Lajos

kialakult politikai meggyőződéséből
következett, hogy Bethlen olyan liberális és autokrata jegyeket is felmutató
konzervatív politika érvényesítésére
törekedett, amely szinte folyamatosan
„kétfrontos” harcot követelt meg tőle.
Fő céljai közé tartozott a demokratikus
tábor megosztása, meggyengítése és
érdekérvényesítési lehetőségeik korlá
tok között tartása. Ennek érdekében
került sor 1922 márciusában az 1919
őszén bevezetett általános és titkos
választójog korlátozására és nagyrészt
nyílttá tételére, amely állandó parlamenti többséget biztosított a kormánypártnak. Ugyanakkor eredményesen
törekedett a szélsőjobboldal visszaszo-

rítására is. Ennek csúcspontja a Gömbös
Gyula vezette fajvédők ellenzékbe kényszerítése volt 1923 nyarán.
Eszményképe a parlamentarizmus
olyan korlátozott formája volt, amely,
ha nem is annyira, mint a 19. században, de továbbra is biztosította a törté
nelmi elit meghatározó befolyását az
ország ügyeinek intézésére. A választójog korlátozása mellett ezt a célt szolgálta a felsőház felállítása 1926-ban.
A 19. századi liberalizmust elfogadta,
sőt „hatalmas alkotótényezőnek” nevezte.
A minden korlátozás nélküli többségi
elvet, vagyis a tömegdemokráciákat
azonban a liberalizmus „fattyúhajtásának” minősítette, és azokat a „rombolással” azonosította.
Tízéves miniszterelnöksége alatt
Bethlen mindvégig
éberen őrködött
azon, hogy a hatalom
töretlenül a történelmi elit kezében
maradjon. Tudatában
volt azonban annak
is, hogy pusztán politikai és adminiszt
ratív eszközökkel
ez nem biztosítható.
Ezért arra törekedett, hogy a politikai
hatalomból részben vagy egészben kizárt
középső és alsó rétegeket egy átgondolt
szociálpolitikával a rendszer bázisává
tegye vagy legalábbis semlegesítse őket.
E szociálpolitika legfontosabb elemei
a következők voltak: mérsékelt földreform, falusi kislakás-építési akció,
a betegség- és balesetbiztosítás korsze
rűsítése, a nyugdíj intézményének kiterjesztése és a népiskolai hálózat bővítése.
Az 1920-as évek második felére ezek
az intézkedések Bethlent népszerűvé
tették. Gyorsan megfordult azonban
az ország hangulata a válság éveiben, amikor a nemzeti jövedelem csökkenni kezdett, és az állami szociálpolitika addigi
forrásai eldugultak. Az új helyzetben
a társadalom minden régi ellentéte kiújult,
a kormányfővel szembeni elégedetlenség nőtt, s ez Bethlent lemondásra,
visszavonulásra késztette. R. I.
BBC History – 2021. április

WIKIMEDIA

0
10
é ve t

A Mennyei Birodalom szíve
Benda László – Kocsis András Sándor
A Tiltott Város
Kossuth Kiadó, 2020

A

A kilencven
megmaradt palota
között elvész
a Császári kert,
ahol mesterséges
sziklák fölé
emelt kilátóból
gyönyörködhettek
a fenséges tájban
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MENNYIBEN a járvány
helyzet után lesz rá lehető
ségünk, és csak pár napot
tudunk eltölteni a kínai fővárosban,
szinte kizárt, hogy ne kerítsünk
sort Peking egyik, ha nem „a” leg
főbb nevezetességére, a könyv
megjelenésekor éppen hatszáz éves
Tiltott Városra. Elég az olvasmány
élményeinkben visszalapoznunk,
hogy rádöbbenjünk: Marco Polo idején még se híre, se hamva nem volt
a fényűző épületegyüttesnek. Kína
talán leghíresebb magyar leírója,
Lóczy Lajos (1849–1920) geológus,
földrajztudós, utazó 1896-ban
kiadott remekművének vázlatos
Peking-térképén is még csak megközelíthetetlenül ismeretlen negyedként ábrázolhatta a város északi
fertályát, a falakkal körülbástyázott
Mandzsu várost (benne a „Császár
várossal”). Ettől délre helyezkedett
el a „Khínai város”, amelynek nyüzsgő
életét maga is megtapasztalhatta.
Amióta közönséges földi halan
dók is beléphetnek a néhai félistenek
birodalmába, általában nagy volt
itt a nyüzsgés. Igaz, a koronavírusjárvány 2020-ban, majd idén is erősen
fékezte az idegenforgalmi rohamot.
Pedig nem is olyan régen már évi

15 millió látogatót regisztráltak,
sőt 2019-ben 19 milliónál is többen
keresték fel. Jóval népesebb láto
gatórengeteg járt csodájára, mint
a másik legenda, a kínai nagy fal
bármelyik feltárt részének. A láto
gatók közül vannak, akik pár óra
alatt „kipipálják” a veretes emlékműrengeteget, de vannak olyanok is,
akik több napot szentelnek eme
csodára.
A Tiltott Város a Ming-dinasz
tiától a Csing-dinasztia végéig
– csaknem ötszáz éven át – nemcsak
a kínai császárok lakóhelyeként
szolgált, hanem a birodalom cere
moniális és hatalmi központjaként
is. A Ming-dinasztiából származó
császárok 1644-ig, a Csing-dinasztia
képviselői 1644-től a császárságot
megdöntő köztársaság kikiáltásáig
uralkodtak. A mongol eredetű
Jüan-házat követő Ming-dinasztia
beli harmadik uralkodó, Jung-lö
császár (1360–1424) 1406-ban elrendelte a palota megépítését, amely
hez a tervrajzokat egy taoista szer
zetestől kapta, aki kifejezetten ezért
ereszkedett alá az égből. Jung-lö
hatalmas építkezésekbe kezdett
Tatuban, a Jüan-dinasztia volt fővá
rosában, saját korábbi hercegi szék
helyén, majd 1421-ben
Nankingból ide helyezte
át a császári fővárost, ame
lyet Pekingnek (Beijing),
„Északi Fővárosnak” neve
zett el. Nanking, a „Déli
Főváros” ezután csak kiegészítő, rituális fővárosként
működött. (Igaz, Kína fővárosa a polgári forradal
mat követően 1912-től
Nanking volt, majd Csang
Kaj-sekék Tajvanra mene
külése után is maradt
a „Kínai Köztársaság” for
mális fővárosa.)

A 15. század elején alakult ki
a város magjának mai szerkezete.
Az elmúlt pár évtizedben ugyan
lebontották a Ming korabeli város
falakat, de a városkapuk egy részét
meghagyták, és a belső körutak is
a volt városfalak nyomvonalát követik. Az 1406 és 1420 között, 72 hek
táron épült császári komplexum
980 megmaradt épületből – köztük
több mint 90 palotából, bennük
8707 helyiségből – áll, amelyet
a helyi népnyelv tréfásan „9999 és
fél szobás” palotának nevezett,
mivel 10 ezer szoba csakis a men�
nyekben lehetett. A ma már nem
Tiltott Város palotaegyüttese Peking
jelenlegi szerkezetében is központi
helyet foglal el. A Tienanmen térről
a Mennyei Béke kapubástyája, Mao
Ce-tung „múlhatatlan” óriásport
réja alatt közelíthetjük meg a császárváros magvát. A vizesárkokkal és
bíborszín fallal körülölelt tömb déli
részén láthatóak azok a csodálatos
kapuk, udvarok, szimbolikus szob
rok és tetődíszek, „oszlopos” belső
varázslatok és csarnokok, amelyekben
az uralkodók és hivatalnokaik a
Mennyei Birodalom olykor pokoli
hatalmi cselszövéseit szőtték.
A Tiltott Város északi részében
pedig az abszolút császárok abszolút
szeparált magánszférája állt. Az itt
felbukkanó pavilonok, kertek, rejtett
zugok szintúgy méltán nemesülhet
nek maradandó élménnyé.
Szolgáljon irigylésre méltó elő
nyünkre, hogy lassan száz eszten
deje a magunkfajták is betehetik
a lábukat arra a térre, ahová évszá
zadokon át csak a császári család,
a rokonaik, a kényes gonddal válo
gatott alkalmazottjaik, cselédeik
vagy eunuchjaik nyerhettek bebo
csáttatást. Persze nem árt szakava
tott kísérőbe kapaszkodnunk, hogy
megértsük a sárkányok és teknősök,
darvak és elefántok, színek és for
mák szédítő kavalkádját. Az album
lapozása közben Kocsis András
Sándor – az utazás, a szobrászat és
a fotózás szerelmese – fotói, valamint
Benda László szakújságíró össze
állítása révén mélyebb bepillantást
nyerhetünk a palotanegyed rejte
keibe, esetleg korábban itt szerzett
élményeinket is feleleveníthetjük.
BBC History – 2021. április

KOCSIS ANDRÁS SÁNDOR

Ajánló Könyv

Akik megváltoztatták a világot


Rovatunkban azokról a kiemelkedő uralkodókról, politikusokról, katonai és vallási vezetőkről,
tudósokról, feltalálókról, művészekről emlékezünk meg az ókortól a közelmúltig,
akiknek érdemi beleszólása volt a történelem menetébe.

A városalapító ikrek
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LEGENDA SZERINT Rómát a Mars isten és egy
várost alapítanak, mégpedig azon a helyen, ahol annak idején
magukra hagyták őket.
halandó leány, Rhea Silvia nászából fogant ikerpár,
Romulus és Remus alapította i. e. 753. április 21-én.
A testvérek között hamarosan vita támadt, mert nem tudtak
Rhea Silvia Alba Longa királyának, annak a Numitornak volt
megegyezni abban, hogy ki legyen a város hivatalos megalapía lánya, akit öccse, Amulius taszított le a trónról. Az ikerpár
tója. Úgy döntöttek, hogy a madárjósláshoz folyamodnak.
anyai ágon a szépség istennőjének, a Rómában Venusként
A Palatinus-dombra telepedő Romulus tizenkét madarat látott,
ismert Aphroditének és Ankhiszész gyermekének, Trója hőséRemus viszont csak hatot az Aventinusról, úgyhogy április
21-én, a nyájak istennőnek, Aeneasnak a leszár
jének, Palesnek tiszte
mazottja volt. Annak
érdekében, hogy bátyja
letére rendezett ünnep
utódait megakadályozza
napján Romulus hozzá
abban, hogy egy nap
látott, hogy etruszk
visszaköveteljék az általa
szokás szerint ekével
elbitorolt trónt, Amulius
barázdát hasítva kijearra kényszerítette uno
lölje az új város közepét
(Roma Quadrata).
kahúgát, Rhea Silviát,
hogy az otthon istennő
A dühös Remus addig
jének, Vestának szentelje
ugrált a nyom fölött,
életét. Vesta tisztaságra
addig gúnyolódott testfelesküdött papnői
vérével, amíg ők, illetve
a halált kockáztatták,
híveik össze nem csaptak. A harcban Romulus
amennyiben esküjüket
megszegték, vagy ha
megölte Remust – utóbbi
halálának és Róma ala
hagyták kialudni a szent
tüzet. Mars, a háború
pításának természetesen
istene, vonzó ifjú alakját
több alternatív változata
öltve elcsábította Rhea
is van –, majd mondván,
hogy
„így vesszen bárki,
Silviát, és a teherbe esett
Venusnak és Marsnak szentelt oltár az ikerpár legendájának elemeivel
aki valaha is Rómára
leányt élve befalaztatásra
Traianus császár idejéből, i. sz. 2. század eleje
támad!”, megadva neki
ítélték. Unokatestvére
azonban megmentette, ő pedig ikreket szült, akiket Amulius a végtisztességet, eltemette testvérét. Hogy az új várost benépesítse, Romulus szökött rabszolgákat és törvényen kívülieket
kitetetett a Tiberis partjára, hogy a vadállatok zsákmányává
váljanak. Mivel azonban Rumina fügefájának árnyékában
fogadott be, azonban csakhamar egy olyan kizárólag férfiakból
egy nőstény farkas táplálta őket, amíg csak a kondás Faustulus álló, kétes hírű közösség élén találta magát, amelynek tagjaival
és felesége, Acca Larentia rájuk nem bukkant, az ikrek túléla szomszédos településekről senki sem volt hajlandó leányait
ték a megpróbáltatást. Erős fiatalemberekké serdülve felvették összeházasítani. Annak érdekében, hogy társai asszonyokhoz
a harcot a környék útonállóival. Amikor Numitor nyájainak
jussanak, Romulusnak is cselhez kellett folyamodnia.
meglopásával vádolták igaztalanul, Remust Numitor elé vezetNagy ünnepségre hívta a szomszédos szabinokat, embereinek
ték, aki addig faggatta, amíg rá nem jött, hogy az unokájával
pedig azt parancsolta, hogy rabolják el asszonyaikat, a szabin
áll szemben. Nem sokkal később az ikrek lázadást robbantotnők pedig végül feleségül mentek az őket elhurcoló férfiakhoz.
tak ki, Amuliust megölték, és ismét nagyapjukat ültették Alba A Titus Tatius király vezérletével, immár fegyveresen visszaLonga trónjára, ők maguk azonban úgy döntöttek, hogy saját
térő szabinok megtámadták a rómaiakat, és a csatának a sza-

Ki gondolná?
● Kik voltak az első eurázsiai labdajátékosok?
rá, ki és mikor készítette az első
labdát, a jelenleg ismert leg
korábbi labda nagyjából 4500
éve készülhetett, és egy egyip
tomi lelőhelyről került elő. Azt
is tudjuk, hogy Közép-Amerikában legalább 3700 évvel ezelőtt
már játszottak labdajátékokat
külön erre a célra épült pályá
kon is, az egyiptomi vászon
labdák helyett
itt gumiból
készültek e sportvagy játékszerek.
Eurázsiában
viszont eddigi
tudásunk sze
rint jóval később
kezdtek labda
játékokat játszani,
az ókori görögök
valamikor 2500
évvel ezelőtt, Kína
területéről pedig még ennél
is 300 évvel későbbiek az első,
erre utaló leletek. Most azon
ban úgy tűnik, már jóval

korábban is labdáztak
az emberek Eurázsiában.
Kínai ábrázolások
alapján azt eddig is tudni
lehetett, hogy a Kína
északi és keleti határ
vidékén élő lovas népek
játszottak egyfajta a mai
lovaspólóhoz hasonlatos, a labdát lovon ülve,
ütőkkel irányító játékot,

A közel húsz éve megtalált, ám most az eddig feltételezettnél
jóval korábbra datált labdák (balra), illetve lovaspólóhoz
hasonlatos sportot űző férfiak egy későbbi kínai ábrázoláson

amelyet aztán a kínaiak is átve
hettek. Ezért amikor a ma a
hírekben egészen más okokból
szereplő ujgurok lakta kínai

Hallotta már?
Hol húzódnak a császármetszés
történelmi gyökerei?
Az ókorban Kínától Indián és Egyiptomon
át a Római Birodalomig a világ szinte minden tájáról és kultúrájából ismerünk olyan
történeteket, amelyekben egy – általában
nagy tettekre predesztinált – gyermeket
császármetszéssel segítenek világra; ám
azt, hogy ezeknek mennyi valóságalapja
van, lehetetlen megállapítani.
Idősebb Plinius arról is beszámol, hogy
egy római uralkodó is ily módon született,
a későbbi történetírók pedig arra a következtetésre jutottak, hogy Plinius itt Julius Caesar
születéséről beszélhetett. Azonban abból
a tényből, hogy Caesar édesanyja, Aurelia
több mint 40 évet élt fia születése után, arra
kell következtetnünk, hogy feltehetően nem
történt ilyen beavatkozás. Ami viszont biztos, az az, hogy a római törvények, pontosabban az úgynevezett lex caesera kimondta,
hogy amennyiben egy várandós nő a terhesség vagy a szülés alatt meghal, a magzatot
ki kell vágni a méhéből. A császármetszés
74

vidék egyik
városa, Turpan
közelében található, úgynevezett Yanghai
sírok egyikéből
a 2000-es évek
elején három 7–9 centiméter
átmérőjű, szőrrel és gyapjú
val töltött bőrlabda került elő,
a felfedezés önmagában nem

volt meglepő. Az ezen az össze
foglaló néven emlegetett, közel
háromezer temetkezési hely
mintegy másfél évezredet fog át,
és a régészek sokáig azt feltételezték, a labdajátékok terjedésének korábbi időrendjébe illeszkedő lelettel állnak szemben.
Idén azonban új módszerekkel sikerült pontosabban meg
állapítani a labdák korát, és

Azonban megbízható
mint kifejezés vagy a latin
„vágni” igéből (caedere), vagy
altatási vagy fájdalom
a császári titulusból (caesar)
csillapítási lehetőségek,
valamint jól működő fereredeztethető.
tőtlenítési eljárások híján
A kora újkori Európában
e korban a császármetaz anatómiai ismeretek
szésre tett kísérletek
bővítését szolgáló boncolá
szinte biztosan legalább
sok elterjedésével és fejlődésével a császármetszés
az anya halálához vezet
tek, ezért az eljárást gya– mint a magzat élete különkorlatilag nem alkalmazleges helyzetben történő
ták, különösen azután,
megmentésének lehetőséhogy az 1700-as években
gét kínáló eljárás – iránti
érdeklődés is új erőre kapott.
elterjedt szülészeti fogó
Egy svájci sertéstenyésztő,
jobb esélyeket kínált az
bizonyos Jacob Nufer állítóelakadt szülések esetén.
A császármetszés csak
lag 1500-ban sikeres műtéa 19. század végén jelent
tet hajtott végre, felesége
meg újra a nyugati orvosés gyermeke életét is megKisbabát vesznek ki egy haldokló
mentve. Az 1580-as években
tudomány gyakorlatában.
anya méhéből ezen az 1483-as
Vannak azonban olyan
orvosi körökben heves vita
metszet reprodukcióján
források, amelyek szerint
folyt az eljárás kivitelezhető
egyes ugandai és ruandai doktorok helyi
ségéről, ebben központi szerepet játszott
François Rousset francia doktor, aki országnövényekből készült gyógyszerekkel és alkoholos alapú altatószerekkel is végeztek ilyen
szerte felkereste azokat az orvosokat és
nőket, akik állítólag elvégeztek vagy túl
műtéteket még nyugati társaik előtt.
éltek ilyen műtétet, hogy bizonyítékokat
Valerie Worth-Stylianou, történész
gyűjtsön az eljárás mellett.
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