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Kedves Olvasó!
Megjelent a Journal of Eurasian Studies IV. évfolyam (2012) 2. száma. A tartalom:













FARKAS, Flórián: Dear Reader
HISTORY

ABDULLAH, Darakhshan: Emancipation of Central Asian Women

SYED, Damsaz Ali: Awantivarman: Contributor of Socio-Economic Change in Kashmir
LINGUISTICS

KHAYDAROV, M. Mirazim: Realization of Turkic Peoples’ Language Potential

ХАЙДАРОВ, Миразим: Реализация языкового потенциала тюркских народов [KHAYDAROV, M. Mirazim:
Realization of Turkic Peoples’ Language Potential] (in Russian)

ТАМБОВЦЕВ, Юрий Алексеевич & ТАМБОВЦЕВА, Алина Юрьевна & ТАМБОВЦЕВА, Людмила Алексеевна:
БАЛТО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ? [TAMBOVTSEV, Yuri &
TAMBOVTSEVA, Juliana & TAMBOVTSEVA, Ludmila: The Balto-Slavonic Unity: Reality or Fiction?] (in Russian)
POLITICS

QUINLAN, Paul D.: Moldova’s Slow, Tortuous Transition to Democracy as Seen from the Bottom Up
SOCIOLOGY

WANI, Ayjaz Ahmad: Changes in the Institution of Marriage in Uzbekistan from Pre-Soviet to Post Independent Era
LITERATURE & ARTS

EKUKLU, Bülent: Yeraltı [EKUKLU, Bülent: Underground] (in Turkish)

MURAKEÖZY, Éva Patrícia: Rubens, Van Dyck & Jordaens — Flemish Painters from the Hermitage —

WARJRI, Jobeth Ann & SENGUPTA, Rakesh: Subjectivation: The Two-headed Symptom
TRAVELOGUE

TAPON, Francis: Eastern Germany — Nearly 25 Years after the Wall
BOOK REVIEW

Heritage of Our Future XX.  XXI.

FARKAS, Flórián: Nomonhan, 1939
CLASSICAL WRITINGS ON EURASIA

VÁMBÉRY, Ármin: From Samarkand to Herat
CHRONICLE

OBRUSÁNSZKY, Borbála: Tsyrenzorzhiyev Readings — 2012 — Tibetan Civilization and Nomadic Peoples of
Eurasia: Cross-Cultural Contacts

A folyóirat a következő címen érhető el: http://www.federatio.org/joes.html

A Szerkesztőség
Hága, 2012. szeptember 4.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Dear Reader,
The 2nd issue of the fourth volume (2012) of the Journal of Eurasian Studies was recently published. The content:













FARKAS, Flórián: Dear Reader
HISTORY

ABDULLAH, Darakhshan: Emancipation of Central Asian Women

SYED, Damsaz Ali: Awantivarman: Contributor of Socio-Economic Change in Kashmir
LINGUISTICS

KHAYDAROV, M. Mirazim: Realization of Turkic Peoples’ Language Potential

ХАЙДАРОВ, Миразим: Реализация языкового потенциала тюркских народов [KHAYDAROV, M. Mirazim:
Realization of Turkic Peoples’ Language Potential] (in Russian)

ТАМБОВЦЕВ, Юрий Алексеевич & ТАМБОВЦЕВА, Алина Юрьевна & ТАМБОВЦЕВА, Людмила Алексеевна:
БАЛТО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФИКЦИЯ? [TAMBOVTSEV, Yuri &
TAMBOVTSEVA, Juliana & TAMBOVTSEVA, Ludmila: The Balto-Slavonic Unity: Reality or Fiction?] (in Russian)
POLITICS

QUINLAN, Paul D.: Moldova’s Slow, Tortuous Transition to Democracy as Seen from the Bottom Up
SOCIOLOGY

WANI, Ayjaz Ahmad: Changes in the Institution of Marriage in Uzbekistan from Pre-Soviet to Post Independent Era
LITERATURE & ARTS

EKUKLU, Bülent: Yeraltı [EKUKLU, Bülent: Underground] (in Turkish)

MURAKEÖZY, Éva Patrícia: Rubens, Van Dyck & Jordaens — Flemish Painters from the Hermitage —

WARJRI, Jobeth Ann & SENGUPTA, Rakesh: Subjectivation: The Two-headed Symptom
TRAVELOGUE

TAPON, Francis: Eastern Germany — Nearly 25 Years after the Wall
BOOK REVIEW

Heritage of Our Future XX.  XXI.

FARKAS, Flórián: Nomonhan, 1939
CLASSICAL WRITINGS ON EURASIA

VÁMBÉRY, Ármin: From Samarkand to Herat
CHRONICLE

OBRUSÁNSZKY, Borbála: Tsyrenzorzhiyev Readings — 2012 — Tibetan Civilization and Nomadic Peoples of
Eurasia: Cross-Cultural Contacts

The periodical can be accessed at: http://www.federatio.org/joes.html

The Editors
The Hague, September 4, 2012

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Szerzőink / Our authors
BALÁZS, Lajos
1939. december 22-én született Bukarestben. A Bécsi döntés után Csíkszentmártonba költöztek, itt végezte az elemi
iskolát. Középiskolai tanulmányait Csíkszeredában végezte a mai Márton Áron Főgimnáziumban. Román szakos
tanári oklevelet a Bukaresti Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett 1965-ben. Ugyanitt nyerte a Filológiai
tudományok doktora címet 1979-ben, A csíkszentdomokosi székely lakodalom című román nyelven írt
disszertációjával. Tanári, iskolaigazgatói, közművelődés-felügyelői, gyermekmozgalmi munkájával párhuzamosan
40 éven át vertikális néprajzi kutatást végzett Csíkszentdomokoson. Kutatási témája az emberi sorsfordulók –
születés, házasság, halál, nemiség – szokásvilága. Kutatási eredményeit öt monográfiában foglalta össze: Az én első
tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994; Menj ki
én lelkem a testből…Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995;
Szeretet fogott el a gyermek iránt. A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson. Pallas-Akadémia Könyvkiadó,
Csíkszereda, 1995; A vágy rítusai – Rítusstratégiák. A születés, házasság, halál szokásvilágának lelki hátteréről.
Scientia Kiadó, Kolozsvár 2006; Amikor az ember nincs es ezen a világon. Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs
Csíkszentdomokoson, 2009, I. kiad., 2010, II. kiad. Több mint 130 tanulmányt közölt hazai és magyarországi
szakfolyóiratokban, konferencia kötetekben. 2001-től a Sapientia EMTE csíkszeredai Gazdaság és Humántudományi
kar Humán tanszékének alapító/vezető docense. Népköltészetet oktat.
Born in 1939 in Bucharest. During WW II his family moved to Csíkszentmárton (Szeklerland, Hungary). He
completed his secondary education in Csíkszereda. Graduated in 1965 at the University of Bucharest in Romanian
philology. He was awarded a Ph.D. degree in 1979 at the same university. Mr. Balázs has a long career in education,
acting as among others as teacher and principal. Next to this he performed ethnographic research for more than 40
years in Csíkszentdomokos (Szeklerland). His main area of research is covers the main events of human life: birth,
marriage, death, sexuality. He has published several books and more than 130 articles on these topics. Since 2001 he
is lead professor at the Department of Humanities of the Faculty of Economics and Humanities — Sapientia
University, Csíkszereda, Romania. Mr. Balázs teaches folk poetry.
BENCZE, Mihály
Matematikus, tanár, költő. Négyfalun született 1954-ben. A kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen, a Matematika
Karon szerzett 1978-ban diplomát. Azóta középiskolákban matematikát tanít, jelenleg Brassóban az Áprily Lajos
Gimnáziumban. Emellett a következő területeken fejt ki tevékenységet: tevékenyen részt vett a brassói magyar
középiskola rendszer megalapításában; alapítója az Erdélyi Magyar Matematikai Verseny-nek; alapítója a Wildt
József Nemzetközi Matematikai Verseny-nek; diákjai számára mentorkény működik, akik folyóiratokat szerkesztenek;
az OCTOGON MATHEMATICAL MAGAZINE nemzetközi matematikai szaklap főszerkesztője; a Fulgur (1993)
nevű kiadó alapítója, amely magyar könyvek kiadására összpontosít. Számos könyv (verseskötetek és matematika),
valamint több száz matematikai szakcikk szerzője.
Mathematician, teacher, poet. Born in Négyfalu in Transylvania in 1954. Graduated from the Babeş-Bolyai
University, Kolozsvár/Cluj/Klausenburg (Transylvania), Faculty of Mathematics in 1978. Since his graduation he is
teaching mathematics in high schools, currently in the Áprily Lajos High-School in Brassó/Braşov/Kronstadt
(Transylvania). Next to teaching his activities cover the following fields: he was involved in the establishment of a
Hungarian high-school system in Brassó/Braşov/Kronstadt; founded the Hungarian Mathematics Competition in
Transylvania; founded the József Wildt International Mathematical Competition; mentor of students who create
student periodicals; editor-in-chief of the international mathematical journal OCTOGON MATHEMATICAL
MAGAZINE; founder of the publishing house Fulgur (1993), which specializes in publishing Hungarian books. He
is author of several books including poetry and mathematics and several hundreds mathematical papers
CZEGLÉDI, Katalin
A Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-orosz-altajisztika szakán folytatta
tanulmányait, az altajisztikai tudományokból egyetemi doktori címet is Szegeden szerzett. Nyelveket valamennyi
magyar állami iskolai típusban, nyelvészetet és idegen nyelveket főiskolán és egyetemen tanított. Kutatási területe az
általános és alkalmazott nyelvészeten belül a nyelvészeti őstörténet. Jelenleg a Miskolci Nagy Lajos király
Magánegyetemen és a Budapesti Kőrösi Csoma Magánegyetemen tanít nyelvészeti őstörténetet. Előadásaival
rendszeresen vesz részt konferenciákon. Eddig mintegy 80 tanulmánya és két könyve (´A szkíta-hun nyelvek története
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1. Hangtan 2. Ősmondattan´) jelent meg. Megjelenés alatt: ´3. Alaktan (1. Gyökrendszer 2. A toldalékok rendszere)´.
Feladatának a nyelvünk és népünk igaz történetének a minél jobb megismerését valamint a megszerzett tudás
átadását tartja.
Studied Hungarian-Russian-Altaic languages and literatures at the University ´József Attila´ in Szeged, Hungary. She
was given the title ´dr. univ´ at the same University, too. As a teacher Ms. Czeglédi taught foreign languages at all
type of state schools, and linguistics at state universities. Her major research topics cover linguistic prehistory in
general and applied linguistics. Currently she teaches linguistic prehistory at Private Universities called ´Nagy Lajos
király´ in Miskolc, Hungary and ´Kőrösi Csoma´ in Budapest, Hungary. She regularly delivers scientific lectures at
conferences and meetings. Ms. Czeglédi published about 80 essays and two books: ´History of Scythian-Hunnish
languages 1. Phonetics 2. Presyntaxe´. Currently she is working on the third volume of this series ´3. Accidence
(1. System of roots of words 2. System of forming of words.´). Her major aim is to learn the history of our language
and our people in the best possible way and to convey this knowledge to as many people as possible.
KÁDÁR, Zoltán
Szegeden született 1974-ben. A Szegedi Egyetemen szerzett diplomát filozófiából és szociológiából. Dolgozott
elemző szociológusként, de huzamosabb ideig köztisztviselőként is tevékenykedett. Jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója. Készülő doktori
disszertációja a XX. századi antiutópiák filozófiai vonatkozásaival foglalkozik.
Was born in 1974, Szeged, Hungary. Studied philosophy and sociology at the University of Szeged, Hungary.
Worked as sociologist, and for many years as a public servant. At present he is a third-year PhD student of the
doctoral PhD-system in philosophy of György Bartók de Málnás at the University of Szeged. He is preparing his PhD
thesis on the connection between 20th century dystopias and philosophies.
KISS, Endre
Az MTA doktora (D.Sc), egyetemi tanár (ELTE – Nyugat-Magyar Egyetem). A hetvenes években az OsztrákMagyar Monarchia filozófia- és eszmetörténetének, illetve a magyar filozófia- és eszmetörténet problémáival
foglalkozott. Filozófiai tevékenységének középpontjában ezt követően Nietzsche állt. 1982-ben könyvet írt
filozófiájának magyarországi recepciójáról, 1993-ban monográfiát Nietzsche filozófiájáról, 2005-ben kiadta e
monográfia kétszeres terjedelműre növelt végleges változatát. 1989 után e témák mellett a kelet-európai és egyben a
globális fejlődés komplex problematikájával foglalkozott. Számos filozófiai és tudományos monográfia szerzője.
Humboldt-ösztöndíjas.
Holds a doctor degree of the Hungarian Academy of Sciences (D.Sc.), university professor. In the 1970s his research
focused on the history of philosophy of the Austro-Hungarian Empire and the history of Hungarian philosophy. After
that Nietzsche constituted the focus of his research. He published several books on his œuvre and its reception in
Hungary. After 1989 the issues of Eastern-European and complex global developments became the focus of his work.
Author of several books, Humboldt-scholar.
MELLÁR, Mihály
Matematikus oklevelet szerzett a Belgrádi Tudományegyetemen. 1980 óta Ausztráliában él, ahol ausztráliai
aboriginal és pápua-új guineai művészkereskedőként dolgozik. Emellett szerves és endogén kultúrák kutatásával
foglalkozik.
Mathematician, Academia of Sciences, Belgrade. Since 1980 he is living in Australia, working as Australian
Aboriginal and Papua New Guinean art and craft dealer, researching organic and endogen cultures.
MURAKEÖZY, Éva Patrícia
1971-ben született Budapesten. A Gödöllői Szent István Egyetemen szerzett 1995-ben növényfiziológiából egyetemi
képesítést, majd ugyanott 2001-ben Ph.D. fokozatot. 2003-ban a Veszprémi Egyetemen mérnökként végzett
növényvédelem szakon. A Magyar Növény és Talajvédelmi Szolgálatnál dolgozik, majd 2004 és 2005 között
posztdoktorális tanulmányokat folytat Franciaországban, a Brest-i Technopôle Brest-Iroise intézetben. A halofita
növények fiziológiájára és molekuláris biológiájára szakosodott. 2012-ben Hágában a Képzőművészeti Akadémián
szerzettt újabb diplomat képzőművészeti szakon. Fő érdelődési területe a szerves növekedési folyamatok művészi
megragadása.
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Born in 1971, Budapest, Hungary. Received her diploma (M.Sc.) in Agricultural Sciences and her Doctorate (Ph.D.)
in Plant Physiology, in 1995 and 2001, respectively, both from the Szent István University of Gödöllő, Hungary. In
2003 she graduated as an engineer in Plant Protection at the University of Veszprém, Hungary and worked for the
Hungarian Plant and Soil Protection Service. Between 2004 and 2005 she worked as a postdoctoral student at the
Technopôle Brest-Iroise in Brest, France. She is specialized in the physiology and molecular biology of halophyte
plants. In 2012 she graduated in fine arts at the Academy of Fine Arts of The Hague, The Netherlands. Her special
field of interest is the artistic depiction of organic growth processes.
OBRUSÁNSZKY, Borbála
Történész-orientalista. 1992-1997 között az ELTE-n történelem-mongol szakon végez, majd 1997 és 1999 között a
Mongol Állami Egyetemen végez posztgraduális képzést, és 1999 decemberében megvédi a doktori címét. 20002002 között a Pécsi Tudományegyetemen alakuló Ázsia Központ külső szakértője volt, majd a Shambala Tibet
Központ mongol programjait szervezte. Közben több tanulmányutat tett Mongóliába és Kínába. 2005-től a Körösi
Csoma Sándor Egyetem előadója, oktatott az ELTE Jogi Karán is. Ezen kívül több magyar tudományos egyesület
tagja, alapító tagja: Magyar Őstörténeti Munkaközösség, Magyar Történelmi Társulat, László Gyula Történelmi és
Kulturális Egyesület. Számos könyv és tanulmány szerzője. A Journal of Eurasian Studies főszerkesztő-helyettese.
Historian, orientalist. She completed her studies at the University Eötvös Loránd in Budapest between 1992 and 1997
in history and Mongol civilization. This is followed by a postgradual study at the Mongol State University, where she
is awarded a Ph.D. degree in 1999. Between 2000 and 2002 she is external consultant of the Asia Center at the
University of Pécs. Next to that she organizes the Mongol programs of the Shambala Tibet Center. During this period
she participated in several expeditions in Mongolia and China. She also lectured at the University Eötvös Loránd in
Budapest. Ms. Obrusánszky is member and/or founder of several Hungarian scientific associations and she is author
of numerous books and articles. She is deputy editor-in-chief of Journal of Eurasian Studies.
SZENTE, Katalin
1961-ben született Budapesten, jelenleg a Balaton környékén lakik. Vám- és jövedéki ügyintéző, logisztikus, ADR
tanácsadó, szállítmányozási ügyintéző, marketing ügyintéző. Kedvenc időtöltése az olvasás, könyvimádó. Saját
történeteit szóban is fordulatosan tudja előadni.
Born in 1961 in Budapest, she is presently living at the shores of the Lake Balaton. She is working in logistics
management. Her main hobby is reading, first and foremost literature.
Z. TÓTH, Csaba
Társadalom- és művelődéstörténeti kutató, őstörténész. Művészeti tanulmányok után (Képzőművészeti Főiskola,
Budapest, 1979-1981, díszlet-jelmeztervezés tanszék), 1999-től kulturális antropológiát hallgatott a Miskolci
Egyetemen. 1990-tól több mint nyolcvan írása (tanulmány, esszé, interjú, recenzió) jelent meg, főként folyóiratokban
(Harmadik Part, Országépítő, Liget, Kapu, Hitel, Életünk, Képmás, Turán). 2002-2005 között cikksorozata jelent
meg az Országépítőben a 19-20. század egyes politikatörténeti vonulatairól. Ebben vizsgálta az anglo-amerikai
politikai befolyás szerepét korunkban, különösen Cecil Rhodes és „titkos társasága" tevékenységén keresztül, Carroll
Quigley és Antony Sutton, amerikai történészek munkái nyomán. E sorozatban 2004-ben jelent meg az „Európa
elrablása", az „1914 - az angolszász felelősség kérdése" és más cikkek. 2009-től a Turán negyedéves magyar
őstörténeti folyóirat szerkesztője.
Freelance researcher of the cultural and social history and the Hungarian prehistory. After studies of fine arts
(Academy of Fine Arts, Budapest, Scenic and Costume Design Faculty, 1979-1981), from 1999 he learned cultural
and visual anthropology in the University of Miskolc. Since1990 he published more than eighty articles, mainly in
periodicals (among others in the Harmadik Part, Országépítő, Liget, Kapu, Hitel, Életünk, Képmás, Turán). Since
2002 in the quarterly Országépítő he published a series about the political history of the 19 th-20th century. He
examined - in the footsteps of Carroll Quigley and Antony Sutton - the Anglo-American political influence in our
time, particularly through the analysis of the activities of Cecil Rhodes and his “Secret Society”, the Round Table. In
2004 he published more articles, e.g. 1914 – the question of British responsibility, in autumn The Balfour-declaration
and the Zionism, and in the winter issue The 21st Century – a looking back from 2992. Since 2009 he is the editor of
Turan, the Hungarian prehistorical quarterly.
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PHILOSOPHIA PERENNIS
Kádár Zoltán :
A Frankfurti iskola technológiakritikája: a kisiklatott felvilágosodás anatómiája
I. Horkheimer és Adorno
Az 1940-es évek második felében a Frankfurti iskola kritikai attitűdjének az önmagát ujjá szervező, a
tömegek a fogyasztói társadalom nyújtotta kényelmi alternatívákkal elfogadhatóvá tett, nyugati civilizáció
uralta világban kellett helyt állnia. A koncepció, mely szerint a nélkülöző tömeg számbeli és erkölcsi
fölénye okán győzelemre viszi a szocializmus ügyét, szorgos munkával eljutva a kommunizmusig, a 40-es
évek közepétől egyre inkább tarthatatlanná vált. Az akadályokba egyre kevésbé ütköző szükséglet
kielégítés korszakában a radikális társadalomkritika helyzete a klasszikus marxi keretek között az
elméletalkotás terepén rendkívüli módon megnehezült, minthogy választ kellett adnia arra, hogy miért
támadja azt a rendszert, amely sokkal többeknek sokkal szélesebb körű boldogulási lehetőséget,
perspektívát nyit meg a materiális gazdagodás és a társadalmi mobilitás terén. A kritikai elmélet azonban
meglátta a jólét mögött az uniformizáltságot, a tudomány és a technológia profit általi foglyul ejtettségét,
ami a „szabad” életet is egy kiszámítható, az emberi méltóságtól tova sodródódó folyamattá silányítja,
melynek során az ember egyfajta jól tartott haszonállat-létre kárhoztatik.

A második világháború után a jóléti társadalom számos ismérvét magára öltő közegben a Frankfurti iskola teoretikusainak
az egyre olajozottabban működő állam, a jóllakottabb, tisztább és biztonságosabb körülmények között tevékenykedő, nem
agyontúlóráztatott (ezért rekreálódásra is képes), a kényelmes otthont, a gyarapodó bankbetétet és gyermeke továbbtanulását,
sikeres társadalmi beilleszkedését valószínűsítő, egyszóval pozitív jövőképpel bíró közösség számára kellett bizonyítani
világlátásuk helyességét. Meggyőzően kellett érvelniük amellett, hogy az általuk képviselt radikális fellépés nem egyszerűen
egy bukott eszme dühödt híveinek kétségbe esett aknamunkája.
A következetes, az eszme szükségszerű korrekcióját végrehajtó marxistának azonban a megszelídült, de erkölcsileg
továbbra is elfogadhatatlan, az ember képességeit, univerzalitását változatlanul romboló rendszer ellenség marad. Akkor is, ha
az a gazdasági konjunktúra és a technológia mindenkire ható, elkerülhetetlen civilizációs hatása miatt már nem viselkedik a
Marx által lefestett ádáz fenevadként. Herbert Marcuse ezt a helytállást így magyarázza: „a kritikai elmélet a makacsságot,
mint a filozófiai gondolkodás elméleti minőségét őrzi meg”.1 A Frankfurti iskola teoretikusai kitartanak amellett, hogy az
emberben rejlő lehetőségek konformizmusba fullasztása, a társadalmi-gazdasági folyamatok torz, profitorientált irányba való
eltolása, a civilizált világ egydimenzióssá silányítása módosult formában örökíti tovább a kapitalizmus bűneit. Az ember,
figyelmeztetnek, súlyos árat fizet a kizsákmányoltság ezen új, kényelmesebb formájáért, mert bár biológiai lényként úgymond
révbe ért, azon képességeit, melyek valóban emberré teszik, alig használja és működteti. A tudomány és a technológia a kritikai
elmélet követőinek egyaránt jelképezte a hatalmat és a fennálló termelési viszonyokat, melyeken keresztül közvetítődnek a
kortárs kapitalista társadalmakat törvényesítő ideológiák.2
Az 1940-es években Horkheimer és Adorno korábbi, inkább klasszikusnak mondható, marxi nyomvonalon haladó
gondolkodását egy új irányvonal kezdte jellemezni: a tudomány, a technológia, az instrumentális ész, valamint a gondoskodó
állam működésének feltérképezése felé fordultak. Ez már nem pusztán a kapitalizmus vizsgálata volt, hanem egy szélesebb
körű, filozófiai antropológiával, kultúrkritikával átszőtt látásmód annak érdekében, hogy a filozófia és a
társadalomtudományok szintézise segítségével a szemük előtt kibontkozó, háborúból talpra álló, a múlt számos elemével
szakító, ujjá szervezett fogyasztói társadalmat vehessék górcső alá a lehető legkörültekintőbb módon. 3

1

Herbert Marcuse: Philosophy and Critical Theory. In Herbert Marcuse: Negations. MayFlyBooks, London, 2009, 106.
Douglas Kellner: Critical Theory Today: Revisiting the Classics. Theory, Culture and Society, 10/1993, 44.
3
Uo. 49.
2

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2012

10

XII. évfolyam, 3. szám

Mikes International

Volume XII., Issue 3.

_____________________________________________________________________________________
A felvilágosodás – írja a szerzőpáros – az embert félelmet nem ismerő lénnyé igyekezett változtatni, kiemelve őt a babonák,
mítoszok és fantáziák világából, hogy a racionális világlátás segítségével egy új kor hajnalán, kijózanodva, új célokat tűzzön ki
maga elé. Az elme új nézőpontból tekint a természeti környezetre, új eszközöket készít, s ezekkel szisztematikusan kutatja
világát, tárolja ismereteit, hogy folyamatosan fejlődve a természet urává nőhesse ki magát. 4 E nemes baconi célok azonban
idővel félre siklottak, az új kor technológiai fejlődése csakhamar olyan alkotásokban öltött testet, melyek nem az
emberiségnek, hanem az őket birtokló keveseknek hoztak hasznot. A tradíciók és babonák lekaszabolása nem az értelem által
vezérelt harmóniát hozta el, hanem a profitéhség irányította kapitalizmus kiépülését és megcsontosodását segítette elő. A tudás,
a technológia biztosította hatékonyság egyaránt szolgálja a jámbor tudósokat, de a gátlástalan, a profitért bármire kész
tőkéseket is, és ezen utóbbi kaszt jelleméből fakad, hogy mindenképpen átvenni igyekszik az ellenőrzést a hatékonyságot
megsokszorozni képes technológiai univerzum felett.
Horkheimer össztársadalmi egyetértést vél felfedezni abban, hogy a filozófiai gondolkodás hanyatlása az 1940-es évek
közepén már senkit nem hat meg, minthogy átvette helyét a tudományos gondolkodás pragmatikus, a problémák jóval
hatékonyabb megoldásának reményét keltő eszköze. Rámutat, hogy a vélemény, mely szerint a filozófia által megoldani kívánt
problémák vagy értelmetlenek, vagy a modern kísérleti tudományok által végre megoldhatók, szintén közkeletű. Ez a hit
ráadásul a pozitivizmus megerősödése révén a filozófián belül is kezd gyökeret verni, ami csak tetézi a kialakult kulturális
válságot. Pedig „a tudomány, illetve ennek alkalmazási területe, a technológia objektív haladása nem igazolja azt az általánosan
elterjedt vélekedést, hogy a tudomány csak akkor destruktív, ha perverz célok szolgálatába áll, és szükségszerűen konstruktív,
ha megfelelő hozzáértéssel végzik”. 5 A pozitivisták – állítja Horkheimer – a társadalmi haladás felé vezető út számos
eszközének egyikét, de nem a végső eszközt alkalmazzák, ugyanakkor annak pontos felmérése, hogy a tudomány erőltetett
előtérbe kerülése haladást vagy hanyatlást okoz, a priori lehetetlenség, főként gazdasági vonalon. 6 Ezért a tudomány nem járhat
önálló utakon, tekintettel kell lennie arra a társadalomra, melynek érdekében működik. A tudományt a haladás bajnokának
beállítani, a technológiát pedig anélkül ajnározni, hogy a társadalomra gyakorolt hatását ne térképeznék fel körültekintően,
rendkívül káros – véli. Hibás az a feltételezés, mellyel a technokrácia él, vagyis az a mentalitás amely mindent az anyagi
termelőeszközök emancipációjától vár el. „Platón azt akarta, hogy a filozófusok irányítsanak, míg a technokraták a mérnököket
akarják a társadalom igazgatótanácsává tenni. A pozitivizmus filozófiai technokrácia. Előfeltételül köti ki a matematikában
való kizárólagos hitet azok számára, akik be akarnak kerülni a társadalom vezetői közé. Platón, a matematika csodálója az
uralkodókat adminisztratív szakembereknek képzelte, akik az absztrakció mérnökei. Szintúgy a pozitivisták: a mérnököket a
konkrétum filozófusainak tartják, minthogy a tudományt alkalmazzák, melynek a filozófia – amennyiben ez elfogadható
egyáltalán – csupán származéka. Minden köztük lévő ellentét dacára úgy Platón, mint a pozitivisták abban hisznek, hogy az
emberiség megmentése abban áll, ha alávetik a tudományos ész szabályainak és módszereinek”. 7
A kulturális válságtünetek megoldására a pozitivistáknak egyetlen válaszuk van – állítja Horkheimer – az, hogy még több
tudományt kell alkalmazni mindenütt. Ezt három fő állásponton keresztül is képviselik. Sidney Hook úgy véli, az intuíció, a
megvilágosodás és az egyéb haszontalan, de közkeletű források helyett alapos tudományos feltárások és kísérletek elvégzése, s
a belőlük levont konzekvenciák alkalmazása az irányadó. Dewey szerint az antinaturalizmus megakadályozza a tudományt
abban, hogy betöltse hivatását, hogy felépítse mindazt ami potenciálisan benne van. Ernst Nigel pedig „gonosz filozófiákat”
lát, melyek útját állják annak, hogy világossá válhasson a természettudományok azon képessége, hogy morális kérdések
intellektuális bázisaként alkalmazhatók. Horkheimer szerint ez az ellentmondást nem tűrő hozzáállás, bármennyi jóakarat
szolgál is táptalajául, veszélyes lehet. Elismeri, hogy teljesen jogos a pozitivista támadás azon „ósdi ontológiák” ellen, amelyek
a 20. századi kapitalizmus sivárságára válaszul jelentek meg, helyzetbe hozva autoriter ideológiákat is. A múlt általánosan
elfogadott értékeinek gyorsan szétmálló világában megjelenő vallástorzók, áltudományos elmeterápiák, spiritualizmus,
asztrológia, félig megemésztett jóga, buddhizmus és miszticizmus gomolygó forgatagában érthető a sikítva tiltakozó
pozitivisták vágya a tudományos igényű rendteremtésre. Ugyanakkor azt hinni, hogy ez a zűrzavar valamiféle tudományos
villámháborúval legyőzhető, tévútra vezet. Ezek az irányzatok nem a véletlen művei, funkciójuk van – állítja: a
tömegmanipuláció modern formáival szemben így próbálják megvédeni az ennek alávetett egyének saját gondolkodásukat.8 A
filozófia összekeverése a filozófiára ülepedett filozofikus zagyvalékkal, majd a tudomány nevében technokrata
céltudatossággal hadat üzenni neki, nem megoldás, sőt dogmatikus és tudománytalan. A tudomány istenítése éppen olyan
tévút, mint valamiféle abszolútum imádata, ezen felül bizonyítottan nem véd meg a katasztrófáktól, hiszen „az emberiség olyan
ellenségei, mint Hitler is rendkívül nagy bizalommal voltak a tudományos módszer iránt, mint ahogy a német
propagandaminisztérium is következetes volt az ellenőrzött kísérletezés használata terén, minden változót ’oka és
Max Horkheimer – Theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 1.
Max Horkheimer: Eclipse of Reason. Continuum Publishing Company, 2004, 40.
6
Uo. 41.
7
Uo. 41.
8
Uo. 45.
4
5
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következménye’ szerint letesztelve. Mint minden létező hitvallás, a tudomány is használható arra, hogy kiszolgálja a
legördögibb társadalmi erőket, a szcientizmus pedig nem kevésbé szűklátókörű, mint a militáns vallás”. 9
A tudomány kereszteshadjárata már csak azért sem kivitelezhető Horkheimer szerint, mert a tudomány önmaga is fertőzött,
beteg, ugyanis csak vélt szabadsággal rendelkezik, de az is kétséges, hogy szabadsága valaha is létezett. Noha az ipari kultúra
mindig megengedő volt a versennyel szemben, s ez, úgy tűnhet, áthatotta a tudományos kutatást is, ám valójában egy szigorú
kontrollt, a kialakult minták konformizmusát kényszerítette rá: egyszerre vette körül kompetitív és autoritatív kontrollal. „Az
efféle együttműködés néha hasznosnak bizonyul egy-egy meghatározott cél, például a legjobb bébiétel előállítása, szuperrobbanószerek gyártása és a propagandamódszerek terén; de aligha állíthatnánk, hogy a gondolkodás tényleges fejlődéséhez
hozzájárul. A modern tudományban nem különül el tisztán a liberalizmus és az autoritarianizmus. Valójában a liberalizmus és
az autoritarianizmus oly módon hat egymásra, hogy egy még merevebb racionális kontrollal ruházza fel egy irracionális világ
intézményeit”.10 A civilizált világban a tudomány által életre keltett megannyi technológiai vívmány dacára az emberek
többsége személyiség nélkül éli az életét, ahelyett, hogy a felszínre hozná mélyen rejlő képességeit, így meg sem közelíti az
emberhez méltó életet.11 A technokraták által irányított társadalomban e nyomorúság nem tudatosul igazán, a gazdasági
dimenzió dominál, a felmerülő problémákat pedig mindig képes enyhíteni a hatékonyság, a termelékenység és az intelligens
tervezés szentháromsága, s e jól olajozott rendszerbe csak a nem termelő csoportok, valamint a „karvalytőke” – a két szélsőség
hint némi homokot a társadalom ellenségeként. 12 „Noha a teljes kielégülés és a korlátlan élvezet fogalmai azt a reményt
táplálták, hogy a haladás erői felszabadíthatók, a haladás bálványoszása éppen az ellentétébe fordul”. 13 Így eshetett meg, hogy
a 20. század közepére a technológiával felvértezett kufárszellem végleg megszerezte amire vágyott, és a Marx által egykor
ábrázolt gépszörnyeit, népnyúzó működését megszelídítve kényelmesebb tempóba kapcsolt, az uralom megtartására, a
jóllakatott alattvalók finom idomítására koncentrálva a direkt kizsákmányolás helyett.
A Horkheimer és Adorno által kultúriparként definiált, mindenre rátelepedő, tudományos-technológiai vívmányokkal
körülbástyázott rendszer az önfeladásban való részvételre bírja rá a tömegeket, így létezése a szándékosan kisiklatott
felvilágosodás ékes bizonyítéka. A vallási szekularizáció, a hagyományok elhalványulása, a múltból örökölt, közösségeket
összetartó erők gyengülése valójában nem kulturális káoszhoz vezet, és nem a szétesést és a nyugati civilizáció erodálását
hozza, hanem ellenkezőleg, épít: akolmeleg egyformaságot, tömegviselkedést, kiszolgáltatottságot, irányítottságra vágyást
eredményez.14 Gondos kezek újrakalibrálják e zűrzavarban a tömegek elméjét – fejti ki Adorno, aki A felvilágosodás
dialektikájának kultúriparról szóló fejezetét jegyzi. Az új világ díszletei és lelkisége mindenütt egyformaságba döngöli a
civilizált társadalmakat. „A dekoratív közigazgatási és ipari épületek alig különböznek az autoriter és az ettől eltérő
berendezkedésű országokban. Mindenütt fényes, monumentális épületek szökkennek szárba, felmutatva a módszeres lelemény
államközi összefonódását, a fékevesztett vállalkozói rendszert, melynek emlékművei a sivár városok körül egyre szaporodó
gyászos lakóépületek és kereskedelmi tömbök. A betonközpontok körüli régebbi épületek már nyomornegyednek tűnnek, a
külvárosok új hétvégi házai pedig, akárcsak a nemzetközi vásárok könnyűszerkezetes konstrukciói a technológiai haladás
dícséretét zengik, miközben arra csábítják tulajdonosaikat, hogy rövid használat után, konzervdobozokként hajítsák el őket. De
még azok a városépítészei tervek is, melyek célja, hogy az individuumokat autonóm egységként, higiénikus kis lakásokban
óvják, visszafelé sülnek el, ugyanis ezzel még inkább alávetik őket a tőke totális hatalmának. Ahogy a városközpontok lakóit is
egységesen összeterelik a fogyasztás, a munka és a szórakozás céljából, mint termelőket és fogyasztókat, úgy lakócelláik is
homogén, jól szervezett komplexumokká kristályosodnak. A makrokozmosz és a mikrokozmosz feltűnő egysége szembesíti az
embereket kultúrájuk modelljével: az általános és a különös hamis azonosságával”.15 A fogyasztói társadalom e
végstádiumában tehát meglepő gyorsasággal az ember köré nő egy vadonatúj világ, mely új életérzést, cselekvési módokat,
kikapcsolódási lehetőségeket, tárgyi kultúrát, és elérendő célokat nyújt, illetve követel. Ezen új életforma elől csak az alvás
jelenthet menekvést, mert „a szórakoztatás a munka meghosszabbítása a kései kapitalizmusban”. 16
Adorno már a második világháború alatt, a kultúripar kifejezés 1947-es debütálása előtt eltöpreng a „modernség”
követelményeinek való megfelelésen, ami például a lakásviszonyok változásában is nyomon követhető. A klasszikus otthont
9

Uo. 49.
Uo. 49.
11
Uo. 81.
12
Uo. 102.
13
Uo. 104.
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Ez az építkezés természetesen a hanyatlás része. Adorno nem tartja legyőzhetetlennek, örökérvényűnek ezt az új világot. A
Minima Moralia egyik 1945-ből származó bejegyzésében kifejti, hogy „Spengler a Nyugat bukásában a mérnökök
aranykorának eljövetelét látta. Közelít ez a jövő, noha a bukás a technológiát is magával rántja”. Theodor Adorno: Minima
Moralia. Verso, London, 2005, 108.
14

15
16

Max Horkheimer – theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 94-95.
Uo. 109.
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feladó, szállodába vagy apartmanba költöző ember életvitele, ez az önként vállalt félhajléktalanság már az európai városok
bombázásainak következtében előálló lakásínség előtt is divatosnak számított. A háború következményei pedig eme
amerikanizált életforma felé lökték az európai embert is: a pusztítás – véli Adorno – a legújabb technológia immanens
szándékát nyilvánította ki. A korábban természetesnek vélt tér, a polgári otthon szabadsága, lakhatósága, kiterjedtsége az új
építésű ingatlanok legtöbbjében megszűnik és a lehetséges minimumra szorítkozik, hogy egy élőhalotti mentalitás tökéletes
keretéül szolgálhasson. A stabil, tulajdonként birtokolt otthon ködbe veszése maga után vonja a használati tárgyak
leértékelődését is. A vedd meg és dobd el! – hozzáállás tökéletesen illeszkedik a bérlakását, munkáját és élőhelyét gyakran
váltogató motorizált kapitalista embertípushoz. A magántulajdon leértékelődése során a folytonos cserélhetőségben egyedül a
pénznek marad kitüntetett hely. A tárgyak szeretet nélküli megvetése paradox módon az újdonságok imádatával párosul, s
ebben a viszonyrendszerben az emberek sem képesek ép erkölcsi elvek szerint kezelni egymást. Ez eredményezi azt a
minimálisra töpörödő morált, amely már csak durvaságot, türelmetlenséget, ellenségeskedést – egyfajta globálfasizmust – vált
ki egyre többekből a precízen, végletesen funkcionalizálttá váló tárgyak és emberi kapcsolatok világában. 17
A fejlődéssel párhuzamos egyszerűsítés, olcsóság, kötelező praktikusság szürkévé, egysíkúvá teszi a tárgyak használatát.
Adorno szemléletesen ecseteli, hogy az expresszvonaton utazni már nem élvezet: a nagy sebességggel száguldó vonaton
kucorgó, a blokkoló órát mindenáron időben elérni igyekvő, szorongó munkagép-emberek – akik már messze nem polgárok –
társaságában elszáll a „train bleu” kellemes atmoszférája, mely a konzumkultúra eluralkodása előtt még vonzó, pihentető
élményt is nyújtott.18 Az elégedettség, a boldogság lehetősége vész el, ha mindenütt a megismételhetőség, a felcserélhetőség
köszön vissza: ha húszer másik ember viseli ugyanazt a konfekcióruhát, hajtja ugyanazt az autót. Még a luxus is illúzió, mert
szinte ugyanaz a termék képezi az alapszintű és a felső kategóriás minőséget is. „Így válik a minőségi a mennyiségi speciális
esetévé, így lesz az egyediből tucattermék, fordul át a luxus kényelemmé, mígnem értelmetlen kacatként végzi”. 19
A kultúripar működésének zseniális elemzése tulajdonképpen már készen állt Adorno korábbi munkáiban is. Az ember
eltorzulását a kapitalizmus, majd a fasizmus és nácizmus nyomása alatt tökéletesen feltérképezte már a Minima Moralia
lapjain, de kétségtelenül szükséges volt e tapasztalatok végleges rendszerezéséhez az 1945-öt követő évek gazdasági
fellendülésének Amerikában történt átélése is. A háború által már le nem kötött erők és energiák ekkor szabadultak rá teljes
erővel a nyugati világra, megmutatva a legerősebb és egyben legkifinomultabb kapitalizmus igazi arcát.
Az új világ két csodafegyvere, a mozi és a rádió tömeggyártásban készülő didaktikus termékekkel rukkol elő. A kultúripar a
használati eszközök gyártásánál célszerűnek bizonyult szabványokat átviszi gondolatvezérlő sémaként a kulturális termékekre
is, ezáltal megindulhat a változatos egyformaság végtelenített sorozatgyártása a szellemi szférában, az erre berendezkedett
telephelyeken. A technika felhasználója az idő előrehaladtával a technika elszenvedőjévé válik: a rádió tömeges elterjedése
előtt csak a telefonban hallhatta valaki elektronikus menbánokon keresztül embertársa hangját, mégpedig úgy, hogy felhívta,
vagy fogadta a hívást, és személyesen beszélték meg közlendőiket. A rádió korában ez az autonómia már elvész, milliók
kénytelenek ugyanazt hallgatni a hangszórókon át, s a hallott produkció nagy valószínűséggel kísértetiesen emlékeztet száz
másik ugyanolyan műsorra. Még a rádióbemondók is az új világ működését leginkább szimbolizáló, ahhoz idomuló,
tehetségkutatók által gondosan szelektált személyek, a nagy gépezet pontosan illeszkedő alkatrészei. 20 A mindenhatóvá dagadt,
mindent elnyomó ipari tömegtermelés a kultúripar szponzora. A termékek megjelenése a rádióban, a filmen és a nyomtatott
sajtóban a különféle életstílusokhoz kötődik – minden társadalmi réteg meg kell, hogy kapja a saját fogyasztási szokásaihoz
illő, folyamatosan frissülő termékismertetéseket. A propaganda, a piackutatás és a politikum egymásba mosódik. A gyárak
teljes gőzzel üzemelnek, a konkurenciaharc illuzórikus – a termékek nagy részét mindenképpen megveszik, mert a
konzumkultúra nyomásával szemben nincs megfelelő védőfelszerelés. 21 Mindeme hatékonyságot exponenciálisan megnöveli a
rádió és a film szintézise, a televízió, a technológia újabb diadala. 22

17

Theodor Adorno: Minima Moralia. Verso, London, 2005, 39-40.
Nem hiába látjuk gyakran Esti Kornél, vagy éppen Szindbád figuráját vonaton. A vonat Kosztolányi és Krúdy idejében még a társas
érintkezés egy izgalmas helyszíne volt, ami idővel a társas magábafordultság terepévé lett.
19
Theodor Adorno: Minima Moralia. Verso, London, 2005, 120.
20
Max Horkheimer – Theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 96.
21
Uo. 96.
22
A televíziót, mint jelenséget, mint propaganda-eszközt évekkel később, 1954-ben Adorno részletesen is szemügyre veszi Hogyan nézzünk
televíziót? című tanulmányában. Kiemeli a készülék „népnevelő” karakterét, mely a kultúripar keretei között leginkább a pszichológiai
technikák széles skáláját alkalmazva kondicionál, teszi a programigazgatók által elvárt módon működő polgárrá a nézőt. A tipikus
programkínálaton belüli ezerszeres ismétlődés, a folyamatosan láttatott minták elkerülhetetlenül olyan sztereotípiákat „égetnek” a nézőbe,
melyek nagymértékben meghatározzák a való életben adott reakcióit, ébredő vágyait, embertársairól alkotott ítéletét, miáltal döntéseit
sokszor nem önmaga hozza meg. Theodor Adorno: How to Look at Television. In Theodor Adorno: The Culture Industry. Selected Essays on
Mass Culture. Routledge, 1991. 171.
18
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Az így felépített információ-és késztermék özönben az egyénnek már arra sem kell energiát fordítania, hogy az érzéki
sokféleségben önmaga vágjon rendet, az agyonreklámozott fogyasztási cikkek ott dörömbölnek a tudatában, megoldást kínálva
korábban fel sem merült szükségleteire is, ezzel módszeresen felparcellázva a szabadidőt. „A kultúripar termékei olyanok,
hogy még a szabadidő eltöltése közben is fogyasztásra készek legyenek. Mindegyikük ama hatalmas gazdasági gépezet
modellje, amely a kezdetektől fogva mindenkit a markában tart úgy munka közben, mint a munkára emlékeztető szabadidőben
egyaránt”.23 A hangosfilm technológiája, illúziókeltő képessége a fogyasztásra ösztönzés filmbeli világát, viselkedési mintáit
átvihetővé teszi a valóságba, hogy a filmben látott életmód és viselkedés gyakorolható legyen akkor is, ha a film már véget ért.
A technológiai fejlődés és a gazdasági konjunktúra összejátszik a filmben is: eburjánzanak a trükkök, az üldözések, a
történetbe szőtt erőszak nem megnyugtat, hanem felpörget. A néző tetterőtől fűtve hagyja ott a mozit, s hogy vágyai végre
kielégülhessenek, bőszen fogyaszt. Így a(z ipari konszernek kottájából dolgozó) rendező nem csak a színészeket, hanem a
nézőket is instruálhatja, akaratukat, vágyaikat tetszőlegesen ráirányítva a filmben szereplő termékekre. 24 Az egyszerre cselekvő
és mégis atomizált milliók nem saját képzelőerejük szerint építik fel életüket, karrierjüket, stílusukat, hanem a mérnöki
pontossággal kidolgozott, majd közéjük szórt sémák szerint, végső soron nem magukat, hanem az ipart, a tőkét birtokló
konszerneket téve boldoggá.
A kultúrára jellemző autonóm építkezést – legyen az zene, irodalom, építészet vagy autógyártás, melyben az egyediség
megjelenhetne – elnyomja a természetességnek tűnő, precízen kimunkált műviség. A tömegkultúra fogalmába csak az
illeszkedik, ami iparosítva, katalogizálva, megszűrve, elfogadott formába öntve kerül bele, nehogy a polgár napi rutinját
megzavarja.25 De a kultúripar flexibilitása is tetten érhető. Ha kell, a rendszer megengedő, elfogadó: még az ellenvéleményt is
beszippantja, trenddé teszi, elgyengíti, fogyaszthatóvá gyúrja, képes a lázadó magatartásból is egy típust formálni, amit a
későbbiekben, mint klisét működtet. „Az sem véletlen, hogy a kultúripar a liberális ipari országokban jött létre a rá jellemző
médiumokkal együtt, különösen a mozival, a rádióval, a jazzel, a magazinokkal, melyek többnyire úgyszintén itt
győzedelmeskedtek”.26
A kultúripar sugallta előírások alapján működő társadalom olyan, mint egy hatalmas gép, melyben az ember az alkatrész
szintjére redukálódik: mindenki azon képességei alapján tartatik számon, amelyek felcserélhetővé teszik bárki mással.
Mindenki pótolható a társadalmi gépezetben elfoglalt helye szerint. 27 Az emberi egyenlőség világában szinte bárkiből bármi
lehet – mindenki alapanyagként kezdi, majd egyéni törekvései szerint alkatrésszé csiszolja magát. De az, hogy valóban
beépítik-e a rendszerbe, a véletlen műve marad. Az ipari társadalomban a többség megtalálja a számítását, hagyják beállni a
sorba (miután a személyzetis gépiesen, tapasztaltan, megalázóan átvilágítja, mintegy megmérve, hogy a használható részek
túlsúlyban vannak-e a jelöltben, aki majd csak akkor örülhet, ha az orvosi vizsgálat is jól illeszkedőnek, alkalmasnak találja), 28
ezt követően mindenki dolgozik, hogy fogyaszthasson és fogyaszt, hogy dolgozhasson. A jól idomított alkalmazott önfegyelme
a munkaidő lejártával a szabad fogyasztó lehetőségözönben való bolyongásává változik.
Ha bármi meggátolja e kettősség megélésének valamely oldalát, az hosszabb távon az egyén életvitelét – avagy
használhatóságát erodálja, és azonnal rendelkezésre áll egy másik példány, aki a szerepet tovább viszi. 29 A kultúripar az
alkatrész-léttől való elidegenedés drámáját, a lázadás tényét is felhasználja önmaga restaurálására: a filmekben ábrázolt
tragédia sokszor a fogyasztói társadalomból való kihullást a követendő életséma elutasításaként láttatja. A kijelölt vágányról
letérő szereplőt a rendező gonosz vagy elmebeteg, esetleg bűnöző karakterrel ruházza fel, aki vagy megbánja bűneit és
visszatér a fegyelmezett munkás/önfeledt fogyasztó szerepköreibe, vagy – ha nem a törvény ökle csap le rá – önnön
szeparatizmusa elemészti el. Így válik a tipikus amerikai filmdráma egyfajta morális javítóintézetté. 30
Az ipari termeléshez igazított világ jelenbe dermedtségének szüntelen tatarozása a lehető legprofesszionálisabb
eszközökkel: ez a kultúripar lényege. „A technológiai világ képzete egy olyan történetietlen szemponttal bír, mely lehetővé
teszi számára, hogy az öröklét mitikus délibábjaként szolgáljon. A tervszerű termelés látszólag megtisztítja az élet menetét
mindentől, ami nem ellenőrizhető, előre meg nem jósolható, kiszámíthatatlan, vagyis megfosztja mindattól, ami valóban
Max Horkheimer – Theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 100.
Uo. 99.
25
Uo. 104.
26
Uo. 105. A jazz a benne szereplő gyakori improvizáció ellenére Adorno számára a kultúripar környezetéhez legkiválóbban alkalmazkodott
statikusságot képviseli. Megmagyarázhatatlan rejtélynek tartja, hogy miért hallgatják egymást követő nemzedékek ezt az általa monotonnak,
üresnek tartott műfajt. „Olyan zene, amely egybe olvasztja a legcsökevényesebb dallam, hangzás, mérték és formastruktúrát az ezt látszólag
szétrepesztő szinkópa alapelvével, ám ettől az alapritmus nyers egysége, az azonosan kitartott negyedhang mitsem változik”. Theodor
Adorno: Perennial Fashon – Jazz. In Theodor Adorno: Prisms. MIT Press, 1997,121.
27
Uo. 117.
28
Theodor Adorno: Minima Moralia. Verso, London, 2005, 131.
29
Max Horkheimer – Theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 120.
30
Uo. 123.
23
24
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újdonság, ami nélkül valójában elképzelhetetlen a történelem; ráadásul a szabványosított tömegtermék formája az időben
egymást követő tárgyakat is szinte azonossá teszi”. 31
A status quo globális fenntartása elképzelhetetlen a fejlettt technológiai eszközök, vagyis a rádió, a mozi, és a televízió
készülékek százmilliói nélkül: e hitleri-goebbelsi igazsághoz ragaszkodnak, ezt fejlesztik tovább a liberális demokráciák is. A
legmodernebb kor életvitele kivitelezhetlen a „készülék” nélkül, majdnem minden a gépesített, elektronikus médiumokon
keresztül jut el az emberi tudatba. Minthogy a valódi kulturális élmények utolsó mohikánjai is felbukkannak a műsorfüzér
kínálta középszerűség áradatában, a társadalmi rétegződés tejes vertikumának képviselői kénytelenek odafigyelni a kultúripar
keltette zsongásra. „Az emberek előre tolakodnak attól való félelmükben, hogy elszalasztanak valamit. Hogy mit, az
bizonytalan, mindenesetre csak annak van esélye megtudni, aki beáll a sorba”. 32 Az e nagy odafigyelésbe jó ritmussal
belődözött reklámok, életvezető tanácsok és szolgáltatások megfogadása, mesmerizált követése nélkül a felpörgetett,
tömegtermelésre és tömegfogyasztásra épülő ipari civilizáció képtelen volna létezni.
A tömegkultúra sémája című írásában Adorno kifejti, hogy a kultúra kereskedelmi karakterének kialakulása már az
iparosodás kezdeteinél jelen volt, s ez azzal járt, hogy a gyakorlati élet és a korábban etalonszerű kultúra elkezdett egymásba
mosódni. A kommerciális világ helyes viselkedése, hozzáállása mind nagyobb és nagyobb mértékben jelent meg az elme
kiművelésének követelményei között. A kívánatos munkaetika beférkőzött mindenhová, az elemi iskoláktól az egyetemekig a
nevelés és oktatás középpontjába a versenyszellem birodalmában az ipari társadalomba beilleszkedni képes, e körülmények
közé szorítható vágyakkal rendelkező egyedek létrehozatala került. A gyermekirodalomtól a felnőtt életcélok kialakításáig e
homo oeconomicus magatartással átitatott kívánalom a mindent pontosan mérő, kiszámított, folyamatosan fejlődő technológia
által uralt világ felé terelte a nemzedékeket. A valóság önnön ideológiájává lett, önnön varázslatos, hiteles megkettőzése révén.
Így alakult ki a technológia fátylába burkolt tényszerűség, melyhez mindenki igazodni akar. 33 Ebben a világban tökéletes
képzavar uralkodik, semmi sem az aminek látszik, mert mindent úgy láttatnak, ahogy a dömpingáruk forgalmazói
megkívánják: a lényegtelennel rendkívül ügyesen bemázolják a valóságot. A reklámok és trükkök kifogyhatatlan,
gyengeelméjű kavalkádja a dolgozó-fogyasztók utolsó nemzedékét már odáig süllyesztette, hogy már-már érthető, ha
pánikszerűen, Orson Welles marslakói elől menekülve keresnek az utcákon búvóhelyet. 34 Ezek a polgárok – mutat rá Adorno –
dacára a mindennapok hipermaterialista munkálkodás-harácsolás krédójának és a közoktatási rendszernek, elméjükben
atavisztikus babonákkal bírnak racionális helyzetelemzés helyett. Valóság és káprázat kéz a kézben terelgeti a kultúripar
védenceit ebben az álomszerű, arhaikus képzetekkel, árufetisizmussal, folytonos ismétléssel és szellemi regresszióval tarkított
világban.35 Így lesz az ember, akit a kultúripar nevel, az ébrenlét és az álomvilág tökéletes egyvelege, 36 megelégszik azzal ami
körülveszi, nem tekint a múltba, nem érdekli a jövő, elég neki az, hogy a jelenben fogyaszthatja a számára kialakított anyagi és
szellemi javakat. „Egy magas fokon iparosított társadalomban, érvelnek a tömegkultúra nevében az új realisták, a fogyasztó
szellemi és kulturális szükségletei az anyagi szükségletekhez kell, hogy alkalmazkodjanak”. 37
Adorno 1967-ben megjelentetett, A kultúripar felülvizsgálata című tanulmányában sem lát okot arra, hogy enyhítsen e
kritikus hangon, úgy véli, hogy évtizedekkel korábbi megállapításai helytállóak a jelenben is. Ebben az írásában magyarázza
meg a kultúripar kifejezés születését, eredetileg ugyanis a jelenséget Horkheimerrel tömegkultúrának nevezték, de rövid idő
múlva már érezték, hogy ez nem fedi minden tekintetben a valóságot. Az elnevezésből ugyanis úgy tűnhetett, hogy ez a kultúra
a tömeg felől érkezik, a tömeg spontán kreálmányaként. Az iparszerűen előállított kulturális termékek érzékeltetésével ezért
ennek éppen az ellentétét igyekeztek kifejezni, azt a tényt világítva meg, hogy mindezt felülről erőltetik a fogyasztókra, egy jól
megtervezett rendszer révén, mely integrálja, egybe gyúrja a tömegeket. Az általa nyújtott zagyban ugyanis egyként
megtalálható a magas kultúra és a bóvli, így ahhoz, hogy valaki célhoz érjen, bele kell merítkeznie abba is, amit ha tehetné,
messzire elkerülne – ezáltal évezredek óta elkülönülő kulturális kasztok kénytelenek keresztezni egymás útját.38
A kultúripar egy különlegesen megkonstruált gépezet, melynek alkatrészei ugyan a tömegek, de ezen iparág működése nem
értük, csak általuk megy végbe: a tömegekhez annyiban idomul, amennyiben a maximális profit érdeke ezt diktálja. Az iparTheodor Adorno: Perennial Fashon – Jazz. In Theodor Adorno: Prisms. MIT Press, 1997, 125.
Max Horkheimer – Theodor Adorno: Dialectic of Enlightenment. Stansford University Press, 2002, 131.
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jelleg kidomboítása, a szabványosításra, a tömegigény dömpingszerű kielégítésének képességére utal, arra a különleges
szimatra, ami a profit érdekében mindent átalakít, de csak annyira, hogy újból és újból érdeklődést keltsen önmaga iránt, az
újdonság és egyediség hamis illúzióját árasztva maga körül. A kultúripar által uralt évtizedek eredménye egy jóformán
bírálhatatlan, demokratikus termékrengeteg, mely bárkihez eljuttat szinte bármit: aki nem sajnálja a fáradtságot, a
ponyvaregények, horoszkópok, egymásra megtévesztésig hasonló filmek és slágerek ezrei között kotorászva rálelhet igazán
értékes dolgokra is.
Napjainkra, a kultúriparnak nemcsak áldozatává vált a ’magas művészet’ az évezredek óta elkülönülő kulturális kasztok
kereszteződéseiben, hanem bizonyos szempontból áldozattá is tette magát és e folyamathoz a művészetelméletek tudományos
argumentációjukkal még asszisztáltak is. Mégpedig elsősorban azzal, hogy a 20. századi művészet „az érthetőséget
szándékosan” megnehezítette a befogadók tömegei számára: „A 19. században a romantika közvetlenségével elindult egy egyre
erőteljesebb – látensen ugyan már korábban is meglévő – kettéválasztódási folyamat: a jelentőségre és jelentésre igényt tartó
‘magas művészet’ egyre agresszívebben tartotta távol magát a könnyen érthető, életközeli tartalmaktól és formáktól s ennek
eredményeképpen a XX. századra a műalkotás bonyolultsága és az átlagbefogadó megértési képességei közötti szakadék egyre
nehezebben vált áthidalhatóvá, ….”39 Ahogy arra Máté Zsuzsanna rámutat, ez a megértési szakadék nemcsak a 20. században
burjánzó művészetelméletek legitimációt adó élettere, melyben „önmaguk (közvetítő) teoretikus rendszerével még meg is
hatványozták” a megértési válságot, mivel „a tudományosnak vélt argumentáció csapdájába estek”. 40 Hanem e szakadék, „a
magas-kultúra egyre inkább felerősödő megértési nehézsége lett a populáris kultúra fogyaszthatóságának egyik alapja, a
profitérdek, a globális méreteket öltött média-fogyasztás (stb.) mellett. (…) A populáris – az érthetőséget mintegy szolgáltatva
– epigon-elemekkel és sémákkal dolgozik; nem önmagáért való, hanem a fogyasztás, a piac, az áruviszony elemei mozgatják.
Elsősorban fogyasztói és használati értékkel bír, tömegízlést szolgál ki; olyan szolgáltatási funkció jellemzi, melyet igen széles
skálán valósít meg célzott tömegigényekre építve. Nem a befogadás szabadságával, hanem erős, pszichés manipulációval hat; a
megértésben olyannyira közel lép a befogadóhoz, hogy egyben átlátszóvá válik, de ez a negatív érték mégis a megérthetőség
gyorsaságát is jelenti és az új élmények további intenzív és egyre magasabb ingerküszöbű habzsolását. Végső megoldásában
többnyire a problémamentességet vagy azok megoldhatóságát állítja; a befogadó azonosulási mechanizmusa pedig
következménynélkülinek tűnik.”41 Következménynélkülinek tűnik, azonban már éppen „ideje észrevennünk azt, hogy
felgyorsult és ‘létfeledett’ életvilágunkban éppen a ‘magas’ művészet kínálja az ember számára a megnyugvás, az
emberméretűség, a kontemplatív és meditatív szemlélődés, a megismerés, az ön-és létmegértés szabad és sokszínű világát, a
kreativitás és a meggondolandóság intellektuális élményét, netán a ‘jövő egy lépcsőfokát’.” 42
E világ mibenlétével sokan tisztában is vannak, és nem csak a kritikai attitűdöt kikapcsoló kollaboráns értelmiség tagjai, de
a fogyasztók között is akadnak nem kevesen, akik kiismerik a rendszer sajátosságait. Ezek az emberek érzik, hogy a kultúripar
rendszere nekik köszönheti létét, hogy az ő kényelemszeretetük, kielégüléskeresésük nélkül e tákolmány megroppanna.43
Látják, hogy a legbiztosabb üzlet a változatlanság, a folyamatos fogyasztás, a jóllakatott biológiai organizmus kényelmének
fenntartása. Ám a szégyenteljes élet hiábavalóságán való lamentálást mindig legyőzi az organizmus jó közérzete, „a rendszer
elvei, melyeket az emberekbe döngöl, mindig a status quo-t célozzák. Sosem kérdőjelezik meg, nem vizsgálják ki őket, és
dialektikátlanul előfeltételezettek maradnak még akkor is, ha már semmilyen lényeges tartalommal nem bírnak azok számára,
akik követik őket. Ellentétben a kantival, a kultúripar kategorikus imperatívusza már nem kötődik a szabadsághoz. Ez a
kultúripar mindenütt jelenvalósága és hatalma következményeként így szól: alkalmazkodhatsz, de nincs előírva, hogy mihez;
bármihez, ami létezik és ahhoz, amit egyébként bárki gondol. A kultúripar hatalmának ideológiája azzal egyenértékű, mintha
az alkalmazkodást felcserélték volna az öntudattal”. 44 Az emberek szorgalmasan meg is fogadják eme imperatívuszt, és
élvezettel incselkednek a józan észtől legtávolabb eső dolgokkal is. „Ha egy asztrológus arra figyelmezteti olvasóit, hogy egy
bizonyos napon óvatosan vezessenek, az nyilvánvalóan nem sért senkit; holott valójában eme intelem bárgyúságától sérülnek
nap nap után”.45
Az asztrológia témájának Adorno külön szentel egy hosszabb tanulmányt A csillagok a földre szállnak címmel, mert a sorshívők áradata, illetve a kultúripar őket kiszolgáló, belőlük kitűnően megélő szegmense is nagyszerűen jelzi a kisiklatott
felvilágosodás következményeit. Szorgos kezek írják a horoszkópokat azoknak, akik vagy naivitásuk okán nem látnak
keresztül a kultúripar rendszerén, vagy éppen ellenkezőleg, többé-kevésbé értik, hogy minek az áldozataivá váltak, ezért inkább
Máté Zsuzsanna: Megérthető műalkotás? Esztétikatörténeti és befogadásesztétikai tanulmányok. Szeged, Lazi, 2007. 11.
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a mérhetetlen messzeségben lévő csillagok sorsalakító hatásában hisznek, semmint hogy elfogadják a tényt, miszerint
valójában a társadalmi rendszer löki őket az éppen elfoglalt pozíciókba, nem pedig egyéni akaratuk. Adorno három hónapon át
elemzi többek között a Los Angeles Times asztrológiai rovatát, és ezzel az 1952 novemberétől 1953 januárjáig tartó
csillagüzenet-özönnel is alátámasztja a kultúripar páratlan rugalmasságáról szóló elméletét. Remekül kimutatja, hogy az
asztrológus tanácsai éppen oda vezetik vissza a fensőbb hatalmak szavát lesőt, ahonnan menekül. Így válik az unalmas
bérmunka a mindennapok bosszúságai előli menekvéssé. 46 A kiábrádultság talajáról akár bíztatónak is tűnhet, hogy a csillagok,
amennyiben helyesen olvassák el mondandójukat, tanáccsal szolgálhatnak a társadalmi folyamatok kérlelhetetlen körülményei
közötti élethez.47 A kultúripar, lévén liberális természetű, az efféle elkóborló, ezoterikus bárányokat is igyekszik büntetés
helyett visszacsalogatni a nyájba, mégpedig úgy, hogy az újságok asztrológiai rovataiban és egyéb kiadványokban olyan
tanácsokkal szolgál, melyek a kultúripar követelményeinek való megfelelést, előírásainak betartását javasolják. A kultúripar
tehát mintegy megszenteli, fenségessé teszi akaratát, melyet fellő a csillagokig, majd hagyja visszahullani a „másként
gondolkodókra”, hogy holnap, holnapután és jövőre is pontosan úgy „funkcionáljanak”, mint tegnap, tegnapelőtt, illetve tavaly.
De az asztrológiai furfang itt nem ér véget, ez csak a játszma egyik fele, az egyén termelő-énjének „rendbe tétele”, mert a
kultúripar nem volna elég alapos, ha nem telepedne rá a szabadidőre is. Aranyszabály, hogy a szabadidő, a pihenés ne
szennyeződjön be a munkával, hogy a business érjen véget délután, és csak másnap reggel kezdődjön el ismét. A szabadidő
azonban kötelezettségeket is ró a civilizált egyénre, autót kell mosnia, háztartást vezetni, esetleg ház körüli munkákat végezni,
s csak ezeket követheti az édes pihenés. A konzumkultúra nem tűrheti, hogy ez így legyen, és az időt megtakarító készülékek,
„gadgetek” tucatjainak ezer és ezer variánsával halmozza el a pihenni vágyót. Ezek megvásárlása a cél, az erre való buzdítás
nemcsak a földi reklámok, de már a csillagok sugalmazása által is. Az a konzumkultúra igazi diadala, ha már a csillagjós is arra
sarkall, hogy „vigyél vidámságot az otthonodba még több érdekes készülékkel …”. 48 Így válik igazán teljessé a civilizált ember
napi rutinja: dolgozz, mint a gép, majd kapcsolódj ki háztartási gépeid között, de soha ne keverd a kettőt – ha éppen nem te
vagy a gép, hagyd, hogy a gépek szolgáljanak téged.
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KÁDÁR, Zoltán: The Frankfurt School's Critique of Technology: The Anatomy of the Derailed
Elightment I. Horkheimer and Adorno
In the second half of the 1940’s the critical attitude of the Frankfurt School had to hold on in a new kind of westrern
civilisation that re-established itself after the second world war. The way of lives of the masses in this late capitalist world
became more convenient by the abundance of consumer society, so the marxist conception about the indigent multitude of
workers who win the battle for socialism (and follows its way towards communism) because of their numerical and ethical
superiority was more and more unmaintainable. In this epoch of easier filling of needs for the masses the use of radical social
theory was extraordinary difficult. It had to answer the question why the Frankfurt School attacks the political and economic
system that can give a lot more people the possibilities of enriching and social mobility. But critical theory noticed uniformity
behind affluence and made evident that science and technology has been captivated by profiteering, which fact turned the
„free” western lifestyle a calculable process that drifts away from human dignity. In the course of this process humam beings
became a kind of well fed domestic animal.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Kiss Endre :
A globalizáció elméleti előzményeiről
Egy széles körben osztott értelmezés szerint a globalizáció olyan átfogó, mindenkit érintő egyes problémák tudománya,
amelyek az egész emberiséget új módon, kvalitatívan, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Ennek
szellemében a globalizáció legitim területe az ökológiai problematika, a nyersanyaghelyzet, a migráció, a világ közös, mert
határok közé már nem beszorítható egészségügyi problémái, a népesedés pozitív vagy negatív világtendenciái, az
energiahelyzet, a fegyverkereskedelem és a kábitószerkrizis, az integráció és a világgazdaság dilemmái. Egy második nagy
értelmezés, amelyhez e munkánk is kapcsolódik, a globalizáció problémáit és egész jelenségkörét nem egyes konkrét és mindig
szingulárisan megjelenő "globális" kérdésekhez (vagy azok valamilyen alapon esetlegesen összeállitott halmazához vagy
részhalmazához) köti, de egy uj világhelyzet egészének strukturális és funkcionális összefüggéseit vizsgálja.
A globalizáció előrehaladásának mindenkor újabb fokozatai a huszadik század történelmében rendre úgy jelentek meg, mint
amelyek gyökeresen és visszavonhatatlanul átalakították a történelmet és a társadalmat. Ez a modernizáció minden egyes, a
"globalitás" irányába mutató ugrásánál természetesen jelentkező tapasztalat volt, mégis el fog jönni a globalizáció egyre
egyenletesebb történelmének kidolgozása is. A globalizáció helyesen felfogott történelme minden erre vonatkozó tudományos
és más vizsgálat számára rendkívüli jelentőségű lehet, hiszen felmenti mind a tudományos reflexiót, mind pedig a mindennapi
tudatot attól a látszólag logikai kényszerrel fellépő gondolati pályától, miszerint minden nemzedék, minden évtized, minden
világpolitikai fordulat, minden jelentősebb civilizatórikus elmozdulás A (sic!) globalizáció győzelme egy még "nem
globalizálódott" előzetes állapottal szemben.
Mindezek a megfontolások korántsem szólnak az ellen a határozott kiinduló tézis ellen, hogy az 1989-as világtörténelmi
fordulat kiemelkedő állomás a globalizáció kiteljesedésének útján.
Azt, hogy az 1989-es nagy átalakulás hány és hány oldalról érinti a „marxizmus”-t, a marx-i filozófiákat és a Marx-utáni
marxizmust, végtelen kiterjedésű probléma-halmaznak érzékeljük, ezért részletes felsorolásukba egyelőre nem is
bocsátkoznánk bele.
Az 1989-es nagy ugrás elemzésekor feltétlenül fel kell idéznünk, hogy az egymásra hatások iránya már a kialakulás során is
kétirányú volt. Nemcsak arról volt szó ugyanis, hogy a globalizáció dinamikus, ám egymástól sokban eltérő erői egyre erősebb
kihívásoknak vetették alá a vasfüggöny teherbíró képességét, de arról is, hogy a létező szocializmus elitje egyre nagyobb
aggodalommal figyelte a globalizáció előzetes állomásainak egyre triumfánsabb eredményeit és egyre határozottabban érezte
úgy, hogy ha nem csatlakozik ezekhez a folyamatokhoz, végérvényesen leszakadhat a világ fő fejlődési folyamatainak
járszalagjáról. Ez azt is jelenti, hogy amíg a Nyersfogalmazvány, a Tőke és a Kommün Marx-a az akkori jelen
világtörténelmének legaktuálisabb jelenségeit fogalmazta meg (filozófiailag a IV. és az V. korszakban), addig a huszadik
század végi világtörténelem legaktuálisabb jelenségei aggodalommal töltötték el a létező szocializmus elitjét! Ez a nyolcvanas
évek során egyre növekvő félelem volt a peresztrojka legfontosabb közvetlen oka, a közvetett okokat természetesen nem
különösebben nehéz a közvetlen ok háttereként érzékelni, hiszen egy végleges leszakadástól való félelem valóságos gazdasági,
politikai és társadalmi problémák ismeretén alapult.
A globalizáció, társadalomelméletileg tekintve, elsősorban ugyanis nem új, merev és utópikus (világ-)hatalmi szerkezet
kialakulását jelenti, de azt, hogy a gazdaság, a politika, a kultúra és a társadalom összes aktora saját viszonylatai globális
összefüggésekbe kerülnek. A "globális" jelző eredetileg nem is jelent mást, mint azt, hogy a "földkerekség egészére kiterjedő".
Nemcsak az egyes nemzetgazdaságok, de az egyes termékcsoportok, iparágak, mezőgazdasági termékekre alakuló csoportok
tevékenységének köre, saját versenytársaikkal és szövetségeseikkel való érintkezéseik terepe sem korlátozódik már egy-egy
zárt földrajzi vagy politikai térre, de a szó szoros értelmében egy homogénné váló globális tér folyamataivá válnak.
Marx Tőké-je a modern kapitalizmus alapvető leírása, már önmagában is magán viseli a filozófus sajátos hübriszének
nyomait és következményeit. Ez a hübrisz egyszerre született Marx világtörténelmileg is értelmezhető átmeneti szerepéből a
klasszikus gondolkodás és a modernség, az önmagában is összefoglaló klasszikus idealizmus és a jövő hegemón irányzata, a
pozitivizmus, a már romantikus polgári forradalmak és a nagy szociális forradalmak, a polgári politikai forradalmak és a
szocialista társadalmi forradalmak között.
Marx e demiurgoszi szerepe következett azonban különleges személyiségéből és rendkívüli szellemi képességeiből is. E
hübrisz egyik nagy ára, negatív következménye az, hogy a lehetetlenséggel határos vállalkozás filozófiájához érvényes
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metanyelvet találni. Az igazán nagy filozófusokhoz általában is majdnem lehetetlenség olyan használható metanyelvet találni,
ami ne egyszerűsítené le alapvetően egy-egy nagy filozófia eredeti komplexitását. Kant filozófiája esetében ez azért határos a
lehetetlenséggel, mert a kriticista gondolatmenetek olyan következetességgel és nagyságrendekben elemzik az egyes problémaösszefüggéseket, amelyek lineáris dimenziója szinte összegezhetetlen. Hegelnél a problémák tárgyi elemzésének mélységi
dimenziója, történeti vetületrendszere és a fogalmiság mély összeszervesülése a tárgyi szférával okozzák ugyanezt.
Nietzschénél a gondolkodás perspektivikus szerkezete jelenti ugyanezt a nagyságrendű nehézségi fokot.
A filozófiai háttértudás kiemelkedő mértéke szó szerint csak nehezen körvonalazható „lábnyomok”-ban válhat
érzékelhetővé. Marx maga is tele van láthatatlan lábnyomokkal, egy-egy olyan nagyságrendű filozófus, mint Herder,
tökéletesen beépült gondolkodásába, anélkül azonban, hogy erről a felszínen konkrét hivatkozások vagy legalábbis
felismerhető utalások árulkodnának. Alig kisebb nehézséget okoz az értelmezésben a feldolgozott empirikus valóság gigászi
nagyságrendje és a feldolgozás fogalmi kultúrájának színvonala, a fogalmiság gazdagságának az empirikus kutatásba való
korai és virtuóz beemelése. Emiatt szinte természetesnek kell tartanunk, hogy soha nem apad el az a törekvés, hogy az
empirikus kutatás egy látszólag önjáróan virtuóz fogalmisággá való emelésébe ne valamiféle hegelizmust lássanak bele, még
akkor is, ha a vizsgálat modern pozitivizmusának kellene szembeszökőnek lennie. Emlékeztetnénk Herbert Marcuse hatvanas
évekbeli, mára aktuálisan elfelejtett kritikájára az akkori, induló analítikus filozófia fölött. Ebben a kritikában a filozófiai
fogalmiság olyan fundamentális értelmezése születik meg, amely pontosan a (hegelinek tűnő, de nem hegeli) fogalmi
kultúrának azt a létjogosultságát húzza alá, mint amilyennel Marx a maga valójában pozitivista műveit írja.
Marx legmagasabb fokú komplexitása a pozitív kifejtés sok „lábnyomá”-val és a legtöbb esetben a pozitív vitahelyzet
partikuláris, nem egyszer személyes (!) részleteinek mértéktelen eltúlozásával egy-egy fontos Marx-művet gyakorlatilag
követhetetlenné is tehet. E művek olvasóinak elkerülhetetlenül a terület elkötelezett szakértői közül kell rekrutálódniuk. Így a
Vogt-ügy című vitairat ilyen meggondolásokból teljes szöveggel gyakorlatilag mindvégig ismeretlennek maradt meg a Marxhagyományban, még Marx elkötelezett hívei sem vállalták a szöveg kiadását több, egymást követő korszakban.
Marx hatalmas filozófiai teljesítményének nem jelentéktelen része szinte tehát kommunikálhatatlan, nem azért, mert
hegeliánus, nem azért, mert ezoterikus, de azért, mert szélsőséges komplexitásához mérve túlságosan belemerül a kortörténeti
és polémikus részletekbe és ezért diszkurzívan kidolgozatlan.
Marx a fragmentumok filozófusa, a filozófiai anyagnak csak egy része tud a nyilvános tudományos vagy filozófiai
kommunikáció részévé válni. Jóllehet e hányad szorgos munkával csökkenthető, érdemileg megszüntetni aligha lehetséges. Ez
a deficit – paradox módon - Marx kiemelkedően pozitív tulajdonságaiból is következik (az új problémák sebes megértése,
hatalmas empirikus anyag mozgósítása, fiatalkora ifjúhegeliánus univerzális perfekcionizmusának öröksége, a legkonkrétabb
gyakorlattal való foglalkozása, leküzdhetetlen győzni akarása minden gondolati és politikai párbajban, maximalizmus és
leginkább talán csak Kantra és Hegelre emlékeztető lényeglátás), de ez valódi hübrisz is, görög értelemben vett bűn, a
filozófiai kommunikáció, a megértés követelményeinek elhanyagolása.
Marx-ot és a mai globalizációt számtalan szál fűzi egybe, amiért sokan úgy is vélik, hogy a globalizáció értelmezésében
nincsenek is új elméleti feladatok, elég lenne csak alaposan elolvasni Marx-ot, és máris mindent megtalálnánk benne. De a
másik oldalnak is megvannak a héjái, akik Marx-ot a globalizáció oldaláról is „halott”-nak tekintik, sőt, magát a globalizációt,
különösen amiatt, amiért az a „létező szocializmus” bukásával jött létre, Marx csattanós cáfolatának tekintik.
Marx-ot számos, saját korának viszonyaiba ágyazott szál fűzi a mai globalizációhoz. Mindez azonban nem elégséges ahhoz,
hogy a mai globalizáció teljes értelmezését várhatnánk el tőle. A globalizáció értelmezését a mai nemzedékeknek kell
elvégezniük, akik munkájuk során bizonyosan rá fognak lelni Marx lábnyomaira.
Ahogy a fiatal Marx egyik legfontosabb, ám az ő részéről teoretikusan alig artikulált kiemelkedő képességét, valóságos
faculté maitresse-ét a végigvitt individuációban, azaz a valódi pszichológiai felnőttségben pillanthattuk meg, a marx-i
filozófiák minden eleme át van hatva a haladás egy akkor új fogalmával, amely mára sem sokat változott, de ma inkább
modernizációnak, a modernizáció iránti elkötelezettségnek, mi több, a modernizáció iránti elkötelezettség tudatos vállalásának
tekinthetünk. Nemcsak Marx, de a marxizmus is univerzálisan modernizáló funkciót töltött be, a felvilágosodás mellett a
legátfogóbb és a legszélesebb körökhöz eljutott modernizációs ideológia volt. Történelmi sorsának legeltérőbb fordulataiban
egyaránt kegyetlen élességgel erőltette ki a társadalmi modernizációt, ezen a fronton még a kapitalizmusnak is habozás nélkül
volt feltétlen!
Bizonyos, hogy a modernizáció felé vezető minden szál a globalizációs összefüggésben is benne van, hiszen a globalizáció
a modernitás dialektikája.1 Ha nem is önmagukban, de a marx-i filozófiák a modernizáció alapvető megfogalmazásai voltak,
1

Ld. a gondolat teljes kifejtését Kiss Endre, A globalitás, mint a modernitás dialektikája. in: Kataklizmák csapdája. Szerk. Palánkai Tibor és
mások. Budapest, 2008. (TSR Model Kft.). 51-73.
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miközben hatékony eszköztárral rendelkeztek a modernizáció ellenfeleivel való küzdelemben is (ebben az összefüggésben
Marx egyedül csak Nietzschével állítható egy sorba).
Marx Amerika-szövegei az első pillanatra nem elsőrendűen fontos teljesítményei a filozófusnak, az alapos vizsgálat
azonban még ezek nem szokványos dimenzióit is képes felmutatni2 Megközelítésünkből már ehelyütt is adódik a felvetés:
melyik Marx, melyik marx-i filozófia történelemszemléletéről van szó ezekben a szövegekben? A filozófiailag különnemű
forrásokból eredő ú.n. „antagonista” modell talán az, amely Marx Amerika iránti érdeklődésében a vezető szerepet játssza,
mint ahogy a teoretikus Marx a maga korának „globális” problémái iránti sokoldalú érdeklődésében az „európai” fejlődési
modelltől való eltérés vizsgálata játszotta a legnagyobb szerepet: az ideáltipikusan antagonisztikusnak elgondolt kontinentális
történetfilozófia, illetve történetszemlélet számára jelentett Amerika különleges kihívást. Az Amerika-elemzések
mindenképpen a maga korában értett „globalizáció” irányába mutatnak, amit Robert Weiner így foglal össze: „Az Amerika és a
többi ország közötti különbség nem politikai intézményeikben keresendő. A politika egyáltalán nem kulcs a történeti
elemzéshez. Marx számára a ’valóságos anyagi bázis’, nem pedig a politikai kulturális ’felépítmény’ a döntő.” 3 Miközben
Weiner kitér a politikai különbségek strukturális eltérésének elemzése elől, a „valóságos anyagi bázis” elemzése kitágítja az
európa-centrikus gondolkodás szemhatárát.
Marx filozófiáinak szinte önálló terepe az ú.n. ázsiai termelési mód értelmezése, más néven egy történeti-strukturális
világtörténeti formációelmélet alapjai. Ha Marx kidolgozza ezt, akkor nem hat, hanem már hét marx-i filozófiáról, illetve
korszakról kellene beszélnünk (a „marxizmus” mellett, természetesen). E formációelmélet példázza, hogyan keletkezik egy
élesen és offenzíven feltett kérdésből egy új filozófia lehetősége. A Nyersfogalmazványban (a Tőke előmunkálataiban)
találkozik Marx az Európán kívüli birodalmak történetének akkor forradalmian új tudománynak számító feldolgozásaival.
Ezeket az eredményeket nem minden esetben ő éri el, de ő reflektálja őket.
Ez a szembesülés hatalmas tudománytörténeti pillanat: a modern Európa univerzális történetfilozófiáját megalkotó, majd ez
után a filozófiától búcsút vevő, a modern kapitalizmust elemző teoretikus igényű tudós kilép Európából, a világfilozófia egyik
legelső változata lép színre. Kivételesen értékes tudományos eredményekhez jut az Európán kívüli fejlődés sajátosságairól.
Marx az ötvenes években tisztában van e konfrontáció jelentőségével, mégsem indul el ennek további teoretikus
kidolgozásának útján. A lehetőségekhez mérten azonban foglalkozik ezzel a konfrontációval magában a
Nyersfogalmazványban, s ami nem kevésbé lényeges, az eredmények tanulságait beépíti a Tőkébe, s ami még ennél is
lényegesebb, a hetvenes években, a Tőke harmadik és negyedik kötetének kidolgozása során ismét megpróbálja újrafogalmazni
e kutatási és gondolkodási folyamat eredményeit. Voltaképpen ezek az elemek a maguk összességében teszik ki Marx VI.
filozófiáját.
Az ázsiai termelési mód marx-i elmélete azonban korántsem merül ki szűnik meg Marx személyes munkájában, de a
marxizmus egész történetének a bonapartizmus vagy a Kommün problematikájával azonos nagyságrendű, önálló
csomópontjává válik. A citatológiai lázban élő, Marx-összkiadáson dolgozó és a dialektikus- és történelmi materializmust
kanonizáló Szovjetunióban az ázsiai termelési mód alapkérdéseit a szó valódi értelmében maga az „élet”, nem pedig a
filozófiai hagyományőrzés emelte ismét magasba. Ez a bolsevik típusú forradalmak lehetőségének kérdése volt az akkori ázsiai
területeken, elsősorban Kínában, majd ez a kérdés majdhogynem változtatás nélkül átment a szovjet-kínai viszony, sőt,
konfliktus állandó értelmezési tartományának alapszövetébe. Vezető bolsevik teoretikusok (mint Buharin), vezető Kominternmunkatársak (mint Otto Braun, az egyetlen nem kínai, aki végigjárta a Nagy Menetelést), kiemelkedő teoretikus kommunisták
(mint August Karl Wittfogel), magyar értelmiségi emigránsok (mint Magyar Lajos), Kínával kapcsolatba kerülő katonai
vezetők (mint maga Vlaszov tábornok) hosszabb-rövidebb ideig intenzíven foglalkoztak a „kínai” problémával, és így, ha
akarták volna, akkor sem kerülhették volna ki Marx előmunkálatait. Ebben az időben (tehát egy Marx halálától már
meglehetősen távol eső időpontban) elsősorban a kínai „sajátosságok” írták elő Marx ilyen irányú tanulmányozását, az pedig
teljesen nyilvánvaló volt, hogy e kínai sajátosságok „objektivitása” meghatározó volt a sztálini modell kínai alkalmazásának
lehetőségében, Kína azon „formációelméleti privilégiumá”-nak kialakításában, hogy eltérhessen és ha igen, mennyire, Sztálin
Szovjetuniójától. Az már a politikatörténet problémája, hogy éleződött ki Mao konfliktusa egy egész sztálini ellentáborral a
harmincas években, hogyan próbált Sztálin együttműködni a Kuo Min Tanggal (is) és hogyan szakadt ki ebből a körből Mao
még a Nagy Menetelés előtt.
Marx és az ázsiai termelési mód története azonban itt még itt sem fejeződik be. A nyugati sztálinista majd a nyugati
neomarxizmusnak is foglalkoznia kellett 1945 után a kínai sajátosságokkal (hogy csak ismét e legfontosabb terepet emeljük
ki), Roger Garaudy 1964-es A kínai kérdése pedig még Tőkei Ferenc strukturális Marx-recepcióját is idézte, ami immár
Magyarországon is felébresztette az érdeklődést (hogy a későbbiekben változatos pályafutást leíró Garaudy nélkül mi történt
2
3
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volna, nem tudhatjuk…). Mivel a hatvanas évektől ismét drámaian konfliktuózussá vált a szovjet-kínai-viszony, az ázsiai
termelési mód ismét a problémák legelső vonalába került.
De még ez sem volt minden! Az ázsiai termelési mód felemelkedésének e harmadik korszakában újabb hatalmas kérdés is
belekerült ebbe a teoretikus keretbe. Tőkei elmélete is szerepet játszott abban, hogy az az állami hatalom, ami működtette a
hatalmas öntözési rendszereket, a magántulajdon intézménye nélkül osztotta el a társadalom tagjainak a reprodukcióhoz
szükséges eszközöket, amely tehát a hatalom fogalmával integrálta a gazdaságot és a társadalmat, egyre szélesebb társadalmi
rétegek előtt veszítette el a maga történeti (őstörténeti!) auráját, és egyre közvetlenebbül vált a jelen politikájának lényeglátó
analógiájává, néhol egyenesen artikulációjává. Ez szigorú értelemben bizonyosan nem volt helyes, mégsem változtatott a
metafora intellektuális szuggesztivitásán, az ázsiai termelési mód vitális aktualizálásának lehetőségén! Kína a mao-i, majd a
teng-i berendezkedéssel is véghez vitte azt, hogy ne definiálja önmagát kapitalizmus és kommunizmus aktuális harcának
imperiális vonatkozásával, a hetvenes években kibékült a konzervatív Richard Nixon és a Metternich-rajongó Henry Kissinger
Amerikájával.
Függetlenül tehát a meghatározó szovjet-kínai konfliktustól az ázsiai termelési mód lassan az európai létező szocializmus
metaforájává is vált. A hetvenes évek közepének portugál forradalma láttán a kelet-európai értelmiségiek új luzitán
vízierőműveket láttak előbújni a földből, s még azt is megkockáztatnánk, hogy a nagymarosi erőmű körüli vitában is
meghatározó volt, hogy a vízierőmű ekkorra már a társadalom túlnyomó részének szemében az öntözéses birodalmakra
emlékeztető ellenség-és rémképpé vált.
Az ázsiai termelési mód történetének egyik legfontosabb fejezete August Karl Wittfogel4nevéhez fűződik. A húszas évek
elején filozófiailag az ortodox marxizmus álláspontjáról kezd Kína-kutatásokhoz, vizsgálatai részben Marx megfelelő
megjegyzéseit követik, részben azonban már marxista korában is eltérnek Marx-tól. A „keleti despótiák”-nak nevezett
birodalmak elemzése Wittfogelnél legmélyebb szinten nem tér el Marx elemzéseitől, de még marxista korszakában sem egy
formációelméleti strukturális séma megalkotására, de e birodalmak minél teljesebb pozitív leírására törekedett. Nagy műve
(Die orientalische Despotie. 1977) elsősorban az öntözéses birodalmak reprodukciós problémáiba merül el. A vízművek
fenntartására szolgáló kooperativitás számos potenciális szabadságjog feladását követelte. Wittfogel a reprodukciós feladat
öntörvényű jelentőségének kiemelése mellett e társadalmak valóságos szociális viszonyainak differenciált ábrázolására
összpontosít. A bürokrata elit uralmát nem kizárólag pre-totalitariánus adminisztrációnak, de helyenként igen nehéz
mobilizációs feladatok letéteményesének látta (közelebb kerülünk a probléma lényegéhez, ha arra gondolunk, hogy nyolcvanas
években a szovjet mezőgazdaság irányítójának pozíciójába kerülő Gorbacsov leglényegesebb feladata az volt, hogyan
csoportosítsa az arató- és szállító eszközöket úgy, hogy azok három vagy négy hét alatt az egész országban képesek legyenek
aratni).5 Erről a pozícióról Wittfogel kritikával is illeti Marx-ot, aki a nyugati munkásosztály szemszögéből tekint az öntözéses
birodalmakra (az univerzális történetfilozófia, az antagonisztikus modell, a Kiáltvány hibriditása és a Tőke kizsákmányoláselmélete felől tekintve ebben lett is volna igazság ebben a kritikában, de egy „új” Marx, azaz a VI. korszak sajátos filozófiai és
módszertani alapjait tekintve már ismét nem).
Az ázsiai termelési mód alap-fogalmisága óhatatlanul sokféleképpen instrumentalizálódik a marxista munkásmozgalomban,
de később a Marx-ra hivatkozó nemzetközi baloldal és létező szocializmus berkeiben is. Az államról, a bürokráciáról, a
személyes szabadságról, az átmeneti korszak központi irányításáról folyó viták mind a legfájdalmasabban konkretizálták a
Centrumhoz képest visszamaradott országokban győztes szocialista átalakulás diszkusszóit. A mindenoldalú felszabadulás
dinamikáját ígérő szocializmus egy pillanat alatt egy ázsiai öntözéses birodalom statikus valóságának közvetlen közelségébe
került.
Marx-nak ez az érdeklődése egyfelől úgy volt „globális”, hogy kilépve Európából a maga korának teljes földgolyóját akarta
értelmezni akkor már értékes szakirodalom alapján. Marx kivételesen nyitott gondolkodói személyiségét az ázsiai öntözéses
birodalmak kérdése ugyanúgy kettős kihívás elé állította, mint például a bonapartizmus-probléma. Egyfelől lehetőséget adott
neki arra, hogy megvesse egy formációelmélet alapjait. Másfelől a saját maga által kijelölt formációelmélet több más marx-i
filozófia és a Kiáltvány hibriditása ellen is irányult!
Az ázsiai termelési mód felvetése a II. korszak egyik legérzékenyebb pontját is kritikusan érintette. Az univerzális
történelemfilozófia médiumában meghatározó osztályantagonizmus, ha tetszik, egyszerre több filozófiájának is közös metszete
volt, ráadásul ez tette egész történelem- és gazdaságszemléletét eredetivé, nem elfelejtve, hogy ez állította mind személyét,
mind az akkor felemelkedő szocialista mozgalmat a világtörténelem első számú kihívásává és megoldandó problémájává. Marx
nagy lépést tett az akkori és a későbbi globalizáció értelmezésében előre, de nem emelte azt filozófiái első vonalába. A
4
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problémakör hatalmas elméleti és gyakorlati jelentőségét látva nem csodálkozhatunk azon, hogy Lenin is dolgozott például az
orosz fejlődés „ázsiai” jellegének fogalmaival, anélkül, hogy azt marxizmusába integrálta volna. Sztálin a Kiáltvány
osztályharcos sémáját hangoztatva nem fogadta azt el (jól érzékelve, hogy az ázsiai termelési mód Marx-szal szentesített
kimondása lehetővé tenné a kínai kommunistáknak, hogy saját utakon törjék a fejüket), Buharin és más baloldali bolsevikok
pedig (ismét megjelenik az analógia a bonapartizmus-elmélettel) a hivatalosan elismert ázsiai jelleget nyomban már Lenin és
Sztálin kommunizmusa ellen fordították volna!
A szocializmus vagy kommunizmus egyetlen víziója sem lett volna elképzelhető a filozófiai antagonizmus, az osztályok
antagonista harca nélkül!
A globalizációra ideáltipikusan hasonló holisztikusan és univerzálisan történetfilozófiai kérdésfeltevéssel Marx gyakran
találkozott filozófiai korszakainak mindegyikében. Ez azért is lehetett így, mert minden korszakában végső soron univerzális
modelleket is állított fel, filozófiai korszakainak mindegyike egy-egy hatalmas, univerzális modellel is egyenlő. Így például (az
utalások sora nem teljes) akár a hegeli univerzális történetfilozófiával, akár a párizsi utópikus modellekkel való konfrontáció
univerzális és holisztikus történetfilozófiai állásfoglalásokra kényszerítették. Az egyik legérdekesebb és legkevésbé ismert
ilyen típusú konfrontáció Heinrich Heinével történt. Franz Mehring hosszú tanulmánya bőségesen okadatolja ezt a sokszínű és
kivételesen intenzív barátságot, amelynek ugyancsak külön fejezet járna ki Marx filozófiai, politikai és esztétikai
gondolkodásának történetében, arról nem is beszélve, hogy ebben az intenzív gondolatcserében még a költő Marx szenvedélyes
állásfoglalásai is szerepet játszanak.
A globalizáció teoretikus feldolgozása a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencvenes évek elején elsősorban az univerzális
történetfilozófia vonalán indult meg (munkánk nem egy helyén már utaltunk a Hegel-Kojeve-Fukuyama fémjelezte genealógiai
vonalra), ami nem jelenti azt, hogy Marx teoretikus érintkezései a globalizáció elméletével kizárólag erre a területre
korlátozódtak volna.
Amikor Fukuyama 1988-1989-ben határozott mozdulattal Kojeve-re mutatott, aki közvetlenül bevonta a jelen
értelmezésébe mind az univerzális történetfilozófia műfaját, mint a hegeli Fenomenológia Úr-szolga-fejezetét, ezzel indirekten
Marx-ot is bevonta a globalizációnak az univerzális történetfilozófia oldaláról történő elemzésébe. Részben azért, mert mind
Marx II. korszaka (a világtörténelem filozófiája, plusz az univerzális történetfilozófia), mind a Nyersfogalmazvány/Tőke
korszaka (pozitivista genealógia a maga lehetséges történetfilozófiai vetületeiben) érdemileg beletartozik az univerzális
történetfilozófia műfaji kereteibe. De részben azért is, mert a Fenomenológiának Marx-ra tett különleges hatása meghatározó,
ami azt jelenti, hogy Marx „történelem vége”-utáni gondolkodó, minden, ami Marx-ban történetfilozófiai (beleértve a
Kiáltvány koncepcióját is), keresztül kellett, hogy menjen a „történelem vége” hegeli koncepciójának reflexióján.- Ugyanebben
a hegeli keretben Marx egy Heinével folytatott vita médiumában is szembesült a történelem vége problémájával, ami viszont
napjaink posztkommunista globalizációjának első értelmező nagy vitájának állt középpontjában. Ez, mint történelemfilozófiai
és történelemelméleti tény azon a ponton hatalmas horderejű, hogy ennek szellemében nem a kommunizmus a történelem
végcélja, hiszen a történelemnek, ami Marx-nál ekkor az „előtörténet” megnevezést kapja, már egyszer vége volt…
A negyvenes évek Párizsában a „történelem vége” gondolata az egymást érő szocialisztikus és kommunisztikus utópiák
dzsungelében már minden volt, csak nem különleges. Mint eleve „utópikus”-nak besorolt gondolat egyben azonban a valóság
némi árnyalatát magán viselő értelmiségi szenzáció maradt. Heine azonban, akit a Júniusi Forradalom vitt 1830-ban Párizsba,
önmagát emancipáló zsidó értelmiségi és Hegel-tanítvány volt, valamint megtanulta a nagy filozófia gondolati futamait
közvetlenül is alkalmazni a valóságra, nagyon is reális eshetőségnek tekintette a kommunizmust (úgy is, mint a „történelem
végé”-t), de közvetlenül a „történelem végé”-t is (ami nem volt feltétlenül azonos a kommunizmussal). Ezeknek az éveknek a
kommunizmusról alkotott koncepcióit részletesebben is felidéztük a Kommün-fejezet Jegyzeteiben. Heine akkori gondolatainak
a „történelem végé”-ről az ad különlegesebb jelentőséget, hogy a „történelem végé”-t éppen abban az értelemben interpretálja,
ahogy azt Kojeve előtt és után minden kiemelkedő értelmező.
Minőségileg és nagyon relevánsan eltérő formációk megszületése nem valószínű, sőt, már a nagy és egyedinek érzett
fordulatok is ismételni kezdik egymást. A negyvenes években maga a kommunizmus-probléma is ebben az összefüggésben
jelenik meg Heine előtt (és egészen bizonyosan, ha nem is kizárólagosan, a fiatal Marx előtt is). Ebben a
szövegösszefüggésben ugyanis a kommunizmus (bármelyik kommunizmus!) a valóságosan következő lépés a „történelem
végé”-vel szemben, tehát a kommunizmus a történelem valóságos folytatása. Ez a „filozófiai” kommunizmus egyébként az is,
amit a Kommün átmeneti győzelme immár nem csak a valódi értelmiségi elit, hanem szélesebb társadalmi körök előtt is
nyilvánvalóvá tesz, ezért válik el a Kommün átható történelmi üzenete a megvalósulás politikai üzeneteitől.
Heinrich Heine a „történelem vége”, ezzel az univerzális történelemszemlélet történetében talán egyedülálló szerepet
játszik. Már 1830 után, mindenképpen azonban 1848 előtt rávetíti a „történelem vége” korrekt értelmezését az akkor
legelőrehaladottabb polgári társadalom felszínen nagyon is viharos történelmére. Így már a Lutetiában megkérdezi, vajon mit
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kezdhetnek nagy történelmi győzelmeikkel a franciák, ha utólag ismét mindent elfelejtenek. 6 A Kiáltvány, ebben a
megvilágításban különösen is, mint a lineáris modell egy messianista változata jelenik meg. Ez a tény azután magának a
Kiáltványnak is kölcsönöz némi tipológiai helyi értéket. A kommunizmus ugyan már a „történelem vége”, de az érte vívott
harc a „történelem vége” hegel-i és heine-i értelmének tagadása. Marx és Heine szellemi közelségét az eltérő végeredmény
ellenére jól mutatja a nyers kommunizmus közös elítélésének erőteljes stiláris hangszerelése. Feltételezhetjük, hogy Heine 1848
utáni fordulatában a kereszténység és Jézus alakja felé a „történelem vége” gondolata ugyancsak szerephez juthatott.
Világszellem Marx tehát a tizenkilencedik század hetvenes és nyolcvanas éveiben „globálisan” egyidejűvé vált a valóság
folyamataival! Ez azt jelenti, hogy szellemi, funkcionális és pragmatikus kapcsolatba hozta egymással a földgolyó összes
civilizációját és politikai alakulatát, a kapitalizmus behatolásának médiuma munkásságában már virtuálisan globálissá tette a
világot, még ha ez csak a jövőre vetítve volt is igaz. Mindezért Marx a kolonializmus első alapító gondolkodója is. - Nagyobb
történeti távlatból Frantz Fanon-t tekintjük a kolonialista filozófia Marx-ának. Fanon mindenekelőtt abban hasonlít Marx-ra,
hogy talán mind a mai napig ő tette fel a legradikálisabban a gyarmatosítás alapkérdéseit a gyarmatosítottak oldaláról, és
filozófiáját következetesen ezen a legmélyebb szinten próbálta kiépítenie. Erős hasonlóságot jelent Marx-szal továbbá az is,
hogy Fanon is egy sor olyan kérdést tett fel, ami a történelmi és társadalmi lét legvégsőbb kérdéseit feszegette, olyan
kérdéseket, amelyeket a társadalmi lét adott feltételei között talán lehetetlen is megválaszolni
Fanon a társadalmi létben magában gyökerező csapdahelyzetek kérlelhetetlen mestere. Az európai fejlődés sajátossága az,
hogy (klasszikus hegeli értelemben, metaforikusan) a szolga itt le tudta győzni az urat. Az Európán kívüli világban ez
kétszeresen sem következett be. Európai értelemben véve egyrészt sehol sem tudta a szolga legyőzni az urat. De a
gyarmatosítás az úr-szolga-viszony egy újabb értelmét is tragikusan aktualizálta. A gyarmatosítás a legjobb esetben csak
mumifikálhatja saját kultúrájukat, sokszoros kényszereik miatt nem tudták megválaszolni saját legnagyobb kihívásaikat. A
kolonizációs differencia-probléma olyan sajátos perspektívarendszert teremt, amely lerázza magáról az optimális
politikaelmélet és társadalmi berendezkedés fogalmiságát. A felszínes gondolkodás itt megáll, s ezért nem jut el a
kolonializmus mélyebb megértéséhez. A kolonializmus az elidegenedés legmélyebb bugyrát hozza létre. Kioltja az összes
előremutató fogalmiság alkalmazásának lehetőségét, miközben maga a kioltás sem feltétlenül felel meg a volt gyarmatosítók
értelmisége szándékainak, de meggyőződéseinek sem. A nyugati demokrácia elveinek tisztelete sem járhat együtt azzal a
meggyőződéssel, mintha egy nyugati típusú demokrácia bevezetése egy volt gyarmati területen korrigálná a történelmi
kataklizmákat, vagy csak elfogadható jelenhez vezethetne. A gyarmatosított értelmiségi (és rajta keresztül az ilyen társadalom)
az a beteg, aki nem akut, de gyógyíthatatlan. Az első fanoni csapda itt van kifeszítve. Abban a pillanatban, amikor kimondjuk
az intellektuális gyógyíthatatlanságot, közvetetten máris legitimálunk olyan elméleteket és gyakorlatokat, amelyek tovább is
fenntartják, netán még rontják is a helyzetet. A kolonizáció a létező legnagyobb differencia, megfagyott történelem, ami
struktúrákat határoz meg, a differencia logika legmélyebb eleme, ahol a struktúra és történelem összeér. Az európai fogalmak
nem azt jelentik, amit jelentenek, sokszor az ellenkezőjét, az európai fogalmak nem az ígért eredményt hozzák létre, sokszor az
ellenkezőjét. Fanon teljesen világos egzisztenciális (baloldali egzisztencialista) hátteret ad a kolonizáltság alaphelyzetének.
Ebben váratlanul hasonlít a Történelem és osztálytudathoz, az elnyomottak tudatát egy, a szokványos emberképeken túlmutató,
virtuális-egzisztenciális dimenzióhoz köti. Nemcsak megállapítja a fogalmak össze-nem-illését, a vezető politikai és kulturális
fogalmak ellentétes funkcionálását, de kimutatja és végigvezeti a belőlük származó csapdahelyzetet is (a kulturális csapda, a
demokratikus csapda, a kommunista csapda). Kiderül tehát, hogy az európai minták és fogalmak nem megoldások, s az is, hogy
az európai minták és fogalmak tagadása sem megoldás. Mindkét ajánlásról kiderült tehát az igazság, viszont ettől maga a
valóság semmivel sem lett jobb, s még a sikertelenség bármilyen kimondása is elementáris intellektuális és erkölcsi
veszélyeket idéz fel! Annak ellenére, hogy Fanon nemcsak a kolonizáltak, de a kolonizátorok pszichéjét is leírja, egyáltalán
nem teszi meg a kolonizátor-lelkiséget a helyzet közvetlen okának, hiányzik belőle minden leegyszerűsítő ressentiment. Teljes
anyagát mutatja be ugyanazon világtörténelmi helyzet két oldalának. Az egyidejűség hiányának szakadéka betömhetetlen. A
kolonizációs differencia elválasztja egymástól a történelmet és a politikát Az egyidejűség hiányának szakadéka azért is
betömhetetlen, mert az egyes nemzedékek a maguk politikai megszervezettségével nem tudnak dolgozni a szakadék
betemetésén. A politika nem érintheti meg a történelem alkotását, a napi politikai energiák nem emelkedhetnek történeti
magaslatokra. Ebből a perspektívából új megvilágításba kerül a civilizáció, kommunikáció, mediatizáció vagy éppen az
információ problémája is. A nagy csatornákon nem a történelmi cselekvéshez elengedhetetlen információk áradnak, hiszen a
történelmi cselekvés esélytelen. Ami viszont ilyen körülmények között árad, „harmadik” szintet hoz létre, olyan információs
6

Ezen a helyen váratlanul nagyjelentőségű tipológiai kérdés is megjelenik. Az addigi univerzális történetfilozófiák vagy „ciklikus” vagy
„lineáris” modellekben gondolkodtak. A modernség győzelmével a 19. században úgy tűnt, hogy a lineáris modell végképp
győzedelmeskedett. Ennek látszat-mivoltát látta át a semmitől vissza nem riadó Heine, s ezzel – akarva-nem-akarva – egy harmadik modell
körvonalaira bukkant. Marx-nak egészen bizonyosan jól kellett ismernie ennek a gondolatmenetnek akár a legfinomabb részleteit is.- Ld, “Zu
’Gestaendnisse Waterloo’ Fragment”, DHA, Bd.15. 189. idézi Fritz J. Raddatz, Taubenherz und Geierschnabel. Heinrich Heine. Eine
Biographie. Weinheim und Berlin, 1997. 281).
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felhőt, ami áthidalja a szakadékot, de nem tud leereszkedni a földre. Fanonnál ebben a viszonylatban még a magas kultúra volt
a meghatározó, ma jellemző módon a tömegkultúra, de ettől még a metafora továbbra is érvényben van. A politika nélküli
történelmet és a történelem nélküli politikát nem lehet életvilágszerűen átélni. Sőt, ehhez még bele kell számolni azt az új
faktort, hogy a tömegkultúraként értelmezett civilizáció egyben hatalmas üzlet is.- Fanon marx-i szintű ötlete az alap és
felépítmény fogalmának alkalmazása a kolonializmus elemzésének terepén. Tézise, hogy itt az alap egyben felépítmény is.
Közelebbről nézve az, ami a gyarmaton felépítmény, az anyaországban alépítmény (az átvevésre ajánlott gazdasági és politikai
struktúrák), ami a gyarmaton alépítmény az (amennyiben régiek) az anyaországban nem létezik, amennyiben újak, a gyarmaton
csak ideológiai formában léteznek). Közelebbről nézve egy posztkolonialista szférának nincs saját alapja és nincs saját
felépítménye. Mindez annak az éremnek a másik oldala, hogy a történelem nem érintkezik a politikával. Nagyobb baj a saját
felépítmény hiánya, emiatt nem tudnak saját másik világot, saját utópiát teremteni. Ebben a megvilágításban Huntington
elméletének néhány üzenete is egyértelműbben látható: a huntingtoni elmélet igazi célja és funkciója háborús helyzetté
alakítani az egyidejűség hiányának világát, egyben deformáló módon tartalmat adni a civilizáció jobb sorsra érdemes
fogalmának. A legnagyobb fanoni csapda az optimális politikaelmélet és társadalmi berendezkedés visszautasításának
lehetősége. A nyugati demokrácia nem felel meg a differencia fanoni átértékelésének alapján másutt, de ha ezt kimondjuk,
nemcsak lecsúszunk saját politikaelméleti pozíciónkról, de akarva nem akarva még legitimálunk is egy sor nem-legitim
helyzetet.
Marx és a nem-európai világ számos intellektuális érintkezése értelemszerűen része Marx és a globalizáció-értelmezés
kapcsolatrendszerének. Marx a maga számos minőségében egy olyan világtörténelmi jelen valóságos szereplője, amelyet addig
csak ő írt le egzaktan. Olyan valóságban mozog tehát, ami szigorú értelemben egyelőre csak az ő számára létezik. Olyan
Shakespeare, aki egyedül jár a helsingöri várban, miközben e darab szereplői teljesen más darabok más szereplőinek tekintik
önmagukat.
Marx találkozása a nem-európai világgal nyomban az ázsiai termelési mód aktuális vitáinak mélyére húzza, szembesíti az
antagonisztikus modellel, és felveti a Kiáltvány alkalmazhatóságának alapkérdését is. Szerepei és megismerési érdekeltségei
megsokszorozódnak. Éppen amikor a távoli világok felé fordul, akkor merül fel annak a kapitalizmusnak a behatolása ezekbe a
világokba, amit teljes történeti egyidejűségben éppen ő tudott rekonstruálni. Munkanapjának egyik tevékenysége a kapitalizmus
politikai legyőzésére irányul, másik napi feladata pedig a kapitalizmus diadalmas betörésének előre-gondolása a világ
periférikus területeire.
Marx ott áll a kiindulóponton, és ott áll a végponton. Vannak ekkor már, akik felismerik őt. Megindul az orosz, lengyel,
indiai és más fiatal értelmiség zarándokútja a Tőke szerzőjéhez, amelynek klasszikus esete a forradalmár orosz diáklány, Vera
Zaszulics, aki egyenesen megkérdezi tőle, mi lenne a véleménye az akkori Oroszországban kitörő a Kommün mintájára
elképzelt forradalomról (MEW 19: 242-243, 384-406). Ez olyan valóságos pillanat, ami átélhetővé teszi a filozófus Marx
világtörténelmi szerepét.
A világtörténelem titkos mozgatójának szerepébe lép fel, korszakos jelenséggé válik, akinek előrejelzéseit hatalmas
történelmi mozgások és hatalmasra növő politikai mozgalmak igazolják, a létező világon belül berendezkedő másik világ.
Amin szerint (1975: 159) körülbelül 400 lap foglalkozik Marx életművében az Európán kívüli társadalmakkal. Vesper
(1995: 125) 300 olyan Marx-művet említ, amelyben Afrika említésre kerül, ezt tekintjük valóban jellemző számnak. Erősen
valószínűsíthetjük, hogy egészségének másmilyen alakulása esetén erőteljesebben elindul ezen az úton), de szemhatárán
állandóan jelen van ez a horizont, a 300-as szám nagyon jól mutathatja ezt.
Marx maga ebben a korszakban valóságos híd a civilizáció, kultúrák és kontinensek között, ez a kor személyes
világtörténelmi szerepének tetőpontja. Univerzális belegyökerezettsége a klasszikus filozófiába ismét újabb oldalról jelenik
meg. Amikor Hegelről magáról mondták azt, hogy ő személyében is maga a világszellem, ezen a kijelentésen konkrét
tartalmakat értettek, megközelítően azt, hogy van a világnak egy olyan érvényes és képe, ami abban az órában csak és
kizárólag Hegel fejében létezik. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez az a pillanat és helyzet, amikor pontosan ugyanez a
gondolat Marx-ra is tökéletesen ráillik. Ebben a történelmi pillanatban Marx a Világszellem, legalább olyan jogon, mint a
maga idejében Hegel volt.
Marx azonban úgy híd a civilizációk között, hogy nem a múltba tekint, de a jövőbe. Olyan csatornákon köti össze a világ
addig csak a gyarmatosítás médiumában összekapcsolt hatalmas részeit, amelyek még az egyik helyen sem valóságosak, de a
valóság fejlődéstendenciáinak közös elemeire építenek. Miközben azonban a jövő-orientációval (ki tudja, hányadik esetben) új
filozófiai kiindulópontokat teremt, mindehhez saját „ázsiai termelési mód”-elméletével a múltat, sőt, a jelenben élő múltat is
egybekapcsolja.
Személyisége mitologizálódik, ezt azonban nem saját szándékai vagy mitológikus ambíciói okozták, de egymástól –
szakszerű értelemben – független teoretikus törekvéseinek egyenként csattanósan igazolódó hatástörténete. Nagy
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formációelméleti ívei mellett saját politizálásának nemzetközivé (az akkori értelemben globálissá) váló felismerései is
hozzájárulnak mitológiai alakjához. Összefüggő világpolitikában is gondolkodik, se szeri, se száma a következő
gondolatmenethez hasonló felismeréseinek a földkerekség összes régióját szem előtt tartva: „Az az arcátlan helyeslés, hazug
részvét vagy ostoba közöny, amellyel Európa legfőbb osztályai végignézték, hogyan ejti zsákmányul Oroszország a Kaukázus
helyi erődjét, hogyan gyilkolja le a hős Lengyelországot; …ellenállás nélküli…túlkapásai ennek a barbár hatalomnak,
amelynek feje Szentpétervárott van, keze pedig ott van Európa valamennyi kabinetjében - .. mindez megtanította a
munkásosztályt arra a kötelességére, hogy behatolhat a nemzetközi politika misztériumaiba…” (Az I. Internacionálé, 26.)
Marx e mitológikus pillanatában (e korszaknak már nem születik meg a maga fő filozófiai műve) felmutatja az igazán nagy
filozófusok legmélyebb tulajdonságát, igazán jelentős filozófus nem vonul félre valódi kihívás elől. Mint a kapitalizmuselemzés, az ázsiai termelési mód, a bonapartizmus, az univerzális történetfilozófia alapzatán álló Világszellem mindenkor
egyidejűvé vált a valóság folyamataival! Hat nagy opciója a modern kapitalizmus és a modern társadalomontológia
egymásmellettiségét, egymásba való átnyulását, szinergetikáját fogalmazza meg és testesíti meg. A modern kapitalizmus nem
azonos a modern társadalom társadalomontológiájával, de a modern társadalom társadalomontológiája teljességgel
elképzelhetetlen a modern kapitalizmus nélkül. Teljesen integrálja a kapitalizmust, ezért leképezi a modern társadalmi
valóságot, miközben ez az egyik legjobb bizonyíték arra is, hogy a modern kapitalizmus mégsem teszi ki a modern
társadalomontológia egészét. A modern kapitalizmus a modern társadalomontológia, de nem azonos azzal teljesen. Vonatkozik
ez (a modern kapitalizmus a modern társadalomontológia, de nem azonos azzal teljesen) a II. korszakra, az univerzális
történelemfilozófia a modern kapitalizmus antagonizmusába fut bele, de ettől a modern kapitalizmus még nem a társadalmi lét
filozófiai alaphelyzete. De vonatkozik ez a viszony arra is, ha - Marx-szal vagy anélkül – valaki napjaink globalizációját akarná
a társadalomontológiával azonosnak tekinteni.
Ez a időlegesen még a Világszellem szerepét is eljátszó mitológikus Marx lett a nem-európai fejlődés motorja, akkor is, ha
követői nem betű szerinti értelemben követték őt, sőt, ha a kolonizáció alaptermészetének megfelelően ők maguk is sokszor
úgy vélték, hogy ebben vagy abban a vonásban maga Marx is az európa-centrikus szemlélet képviselője maradt.
Másfélszáz év valódi „világfilozófiája” próbálja kitölteni tehát Marx hatalmas lábnyomait, Vera Zaszulicstól a
felszabadulás-teológiáig. Ebben az összefüggésben a nem-európai létező szocializmusok is létrehoztak jelentős teoretikusokat.
Nem ismételjük, hogy hány és milyen témájú Marx-ösztönzések vezettek ehhez a máig élő világfilozófus-szerephez,
mindezeken a konceptuális és személyes elemeken túlmenően most egy olyan vonást is említenünk kell, amit teljes súllyal az
előzőekben még nem kellett említenünk. Ez Marx kérdezésmódjának az a végső radikalizmusa, ami minden korszakán
túllendítette, ami nem engedte, hogy írásait befejezte. A nem-európai filozófia és politika nem is kezdhetett volna sokat egy
kevéssé radikális kérdezésmóddal, egyszerűen azért, mert nem állottak rendelkezésére olyan történelmi és társadalmi feltételek,
melyek egy ilyen, kevéssé radikális filozófiai kérdezésmód értelmes hátterét jelenthették volna. – Néhány fontosabb mű e
témakörből: Amin, Samir (1975): Die ungleiche Entwicklung. Essay über die Gesellschaftsformationen des peripheren
Kapitalismus. Hoffmann & Campe, Hamburg; Coquery-Vidrovitch (1978): Research on an African Mode of Production, in:
Seddon, D. (Hg.): Relations of Production, Frank Cass., London, S. 255-274; Godelier, Maurice (1978): The Concept of the
`Asiatic Mode of Production` and Marxist.

További irodalom: Carl Petersen, Wittfogel, Carl August: Die natürlichen Grundlagen der Wirtschaftsgeschichte. Archiv
für Sotialwissenschaft und Sozialpolitik. 67.kötet, 1932. 4-6. füzet. 432.; Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen.
Die theologischen Voraussetzungen der Geschichtsphilosophie. 6. kiadás. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1973. (Kohlhammer)
(Első kiadás, 1953.); Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde. Reinbek bei Hamburg, 1969. (Rowohlt); Helmut Fleischer,
Zur Analytik des Geschichtsprozesses bei Marx. in: Historische Prozesse. Szerk. Karl-Georg Faber és Christian Meyer.
München, 1978. 157 – 185. (Deutscher Taschenbuch Verlag); Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy.
Cambridge, 1979.
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KISS, Endre: Globalization and Its Theoretical Precedents
The analysis shows that the phenomenon of globalization can not be investigated neither within the system of economics
alone nor within the system of the politics alone (the “system” is mentioned in a strict system-theoretical sense). Specific
characteristics of the new situation of globalization can be described consequently alone in the complex interpenetrations of
politics and economics. The study differs the macro-, meso- and microlevel in the processes of globalization. It’s a real surprise
that the three levels are organizated in a very different manner.
The present (conditioned by the globalization) and historical (social-ontological dimensioned) specific relation between
politics and economy appears in its full meaning in the perception or the description of the globalization itself. As in a classical
example, it can become clear here, that the specific relation represents a particular and third characteristic apart from an
"only" political or "only" economical description of the same subject, in the specific case of the globalization.
The globalization can be described most optimally in the form of a macrotheory. The globalization is thus the becoming
global of a critical contribution of global functional systems. It is then decisive, that global functional systems globalize. This
description shows that, it is certainly, indeed,"the" economy or the "the" capital that globalizes, the present"global reality" can
in no case be any more reduced, it is rather constituted just from this qualitative leap initiated by the globalization of other
global functional systems. It is however not less decisive, that a critical importance degree of these global functional systems
must be globalized, which cannot be described accurately, neverthesess, clearly more than an arbitrary estimation of procedural
importance degree is
It goes without saying, that what is international doesn't mean everything global, even if this international character is
throughout the world homogeneously dispersed. "Global" becomes a balanced internationally distributed activity or institution,
if it is globally structured and systematized and works, therefore, in a systematized form. The so interpreted globalization has
on any account no simple, but also on any account no modest background.
The problematic of the Other, of the Otherness and of the Interculturalism appears during our years in a decisively new
context and in a remarkably new medium.
Till now, the ever-expanding discourse about the other, the otherness and the interculturalism applied as an "opening up",
as a part of an inclusive expansion of the emancipation. This movement orientation of the discourse applied also as a part of the
international discussion, with a spreading evidence and clarity. During our years, the same discourse gets new accents, without,
besides, that the former main points would completely disappear. Behind this discourse stood, in a somewhat generalized form,
an emancipative logic of the identity, which regarded the other and the otherness, with a perfect recognition of its other
character, as something emancipatively identical with ourself. The tendency, which we presently tried to outline, marks an
essentially different vision of the other and the otherness. This interpretation of the other and the otherness abandons the
identity logic outlined just now. This means however also, that an interpretation, thought without the identity logic of the other
and the otherness, defines the other as well as the otherness in sign of the difference.
In his theoretical interpretation of the globalization, Arrighi, a follower of the Wallerstein School is combining several
intellectual models, which constitute in their entirety a concept, that met some interest. He uses the new opening up theoretical
possibility, that new historical, even historical-philosophical models become again possible through the globalization become
mature. Even his notion of the „long” twentieth century might be considered as a fortunate concept, even if in many other
significances (like somewhat in the interpretation of the historical-philosophical Modern Age of the second half of the
nineteenth century, that indeed lasted until 1914). The relevant problem in Arrighi’s interpretation of the globalization is, that
the specific and particular significance of the globalization is here withdrawn. Like other successors of Wallerstein’s worldsystem theory, Arrighi’s process is also revealing as reductionist. What we intend to consider in the form of the globalization as
a new phenomenon, is just in Arrighi’s eyes not a new phenomenon. Concretely, Arrighi’s is adapting the analysis of the
financial side of the capitalism to the present. On this basis, he denies the specifically new character of the globalization. The
novelty of his finally cyclical theory is, that he combines the conservative character of the cyclical theories with the most
recent insights, that have arisen in the last two decades because of the reconstruction of the monetary capitalism.This
interpretation of the circularity contains certainly its economical rationality, constitutes certainly the skeleton of a and the
world economy. This theory reduces however as well the political as also the social, without speaking of the cultural and the
emancipative structures.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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NYELVÉSZET
Czeglédi Katalin :
Könyvbemutatók — Könyvkritikák
Ennek a gyűjteménynek a közreadását régóta tervezem. Valamennyi könyvbemutatót, könyvkritikát felkérésre írtam.
Tekintettel arra, hogy a könyvbemutatókon az érdeklődő közönségnek csak egy kis része szokott jelen lenni, ráadásul a teljes
mondanivaló az időbeli korlátok miatt sohasem hangozhat el teljes egészében s az írott változat egy része sem érhető el
nyomtatásban gyakran megjelenés híján, továbbá figyelembe véve azt is, hogy minden esetben részletesen elemeztem az adott
könyvet vagy nagyobb írást, úgy vélem - a nemes vita kibontakozása a tudomány előrehaladása és nem utolsó sorban egymás
megbecsülése érdekében is - közzé kell tennem ezeket az anyagokat. Annál is inkább, mert mindezeket a több évtizedes
kutatásaim és tanulmányaim fényében tettem és teszem mindig a megoldást, az igazat keresve. Meggyőződésem, hogy
mindannyian tanulhatunk belőle s a tudományt is előre viszi. Abban is biztos vagyok, hogy nemes vita csak akkor alakulhat ki,
ha a vita résztvevői valamennyien az igazat keresik és tisztelik mások munkáját. Úgy vélem, éppen azzal fejezem ki a
tiszteletemet, ha felhívom a figyelmet az általam vélt tévedésekre, a jó gondolatokat pedig megerősítem. Tudni kell, hogy az
alábbiakban bemutatott tanulmányoknak, könyveknek az írói közül a legtöbben az igazat keresték és keresik tisztán és
őszintén. Ha tévednek, akkor az többnyire nem az igazság megkerülésének a szándékából történik, hanem azért, mert a tudásuk
nem teljes vagy egyszerűen nem figyelnek fel bizonyos jelenségekre esetleg a tudásuk másik területen jelentős. Ha pedig mégis
a politikai akaratnak engedett s azok elvárásainak megfelelően alakította ki a tudományos álláspontját, saját maga és a
tudomány, sőt mások ellen is dolgozott. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a szerzők kutatási területei sem azonosak, ezért
munkájukkal gyakran nemcsak megerősítik, hanem egyúttal kiegészítik egymást. Azzal a reménnyel bocsájtom útjára e
gyűjteményes kötetet, hogy egymás megbecsülése jegyében a nemes vitára ösztönzöm a szakembereket, a kedves olvasókat,
érdeklődőket s ezáltal mi magunk is nemesebbé, tudósabbá válunk, egyúttal a tudomány is fejlődik.
Két kritika illetőleg bemutató, méltatás anyagát nem tettem bele ebbe a gyűjteménybe, mert mindkettő most van megjelenés
alatt. Az egyik A magyar-bolgár nyelvviszony, a másik pedig A magyar-mongol nyelvviszony címet viseli. Ez utóbbi nem
önálló kötetben, hanem Bálint Gábor, A mongol-turáni nyelv című könyv részeként jelenik meg. Az alábbiakban Angela
Marcantonio, Sz. G. Botalov, Ucsiraltu, Erdélyi István-Ráduly János, Harmatta János, Bálint Gábor, Kazár Lajos, Benkő
Mihály,1 Róna-Tas András, Boda László, Kelemen András, Gyárfás Ágnes írásairól szólok.
______________
Ezen gyűjtemény terjedelmében e szám mellékletében olvasható. — Mikes Int. Szerk.

CZEGLÉDI, Katalin: Book Reviews
Almost every book review of the author is collected and published in the Supplement of this issue.

~ ~ ~ ~ ~ ~

1

Benkő Mihály adta át a keleti magyarok családfáját, amelynek a megismeréséhez, értelmezéséhez, feldolgozásához Benkő Mihály írásai
tájékoztatóul szolgáltak.
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Mellár Mihály : Trák írásos emlékeink
Összefoglaló
A tengeri népekről szóló dolgozat1 azt bizonyítja, hogy a Mediterráneum, vagy egyiptomi magyarul Mede/Megye/Magyartenger keleti részének partjai mentén mindenütt magyarul beszéltek, Líbiától Egyiptomon, Palesztínán, Szírián, Török- és
Görögországon át Toszkánáig. Akik nem hisznek a hieroglifás (egyiptomi, luwi, krétai), a hieratikus és vonalas írások magyar
olvasatában, azok számára itt vannak az említett területeken, az ie. XII. század fordulójának emberpróbáló katasztrófáit túlélő
utódnépek fonetikus, betűkkel írott nyelvemlékei.
Ezeket a magyar nyelvemlékeket nem lehet ’hiszem – nem hiszem’ alapon elintézni, de – belátom – tudomásul venni sem
könnyű őket. Úgy tűnik mintha ellenkeznének az ésszerűséggel, pedig csak történelmi ismereteinkkel van baj ... Meg
hagyományainkkal, hiszen azokban semmi sem utal déli, délkeleti kapcsolatokra – hallom a megjegyzést. Nincs is szó sehol
sem arról, hogy ezek a magyarul beszélő, Magyar-tengeri utódnépek valaha is tömegesen bevándoroltak volna a Kárpátmedencébe, hagyományt vagy legendákat teremtve. Ezek a népek ott helyben beolvadtak a rájuk települő arab, zsidó, török,
görög és olasz népekbe. A nyelvünk azonban emlékszik rájuk, csak mondandóját a nyelvészek ki- és megfordítják:
behozatalnak nevezik azt ami a józan ész szerint csakis kivítel lehet. Meg kell csak nézni a (tengeri) hajózással és
kereskedelemmel kapcsolatos szakkifejezéseinket (lásd a Tengeri népek-ben). A bennük fellelhető rendszer kizárja, hogy a
szavak véletlenszerűen álltak volna össze, innen-onnan összehordott hulladékból. A csatlakozó angol nyelvi párhuzamot is
figyelembe véve, kijelenthetjük, hogy a világmindenség kezdete óta még nem telt elő annyi idő, hogy egy ilyen rendszer
véletlenszerűen összeáljon. Ilyen rendszerek csak irányított fejlődés, szellemi értékről lévén szó: csak tudatos építkezéssel jöhet
létre. Szedett-vedett anyagból minden részletében szervesen egymásba kapcsolódó felépítmény nem készülhet.
Hulladékból csak sufnikat lehet építeni, már pedig a magyar nyelv nem sufni. A világ összes nyelve között a legszilárdabb,
gyökrendszere megingathatatlanná teszi. Íme, párezer éve már annak, hogy a minósziak, az egyiptomiak, a tengeri népek és
utódnépeik is eltűntek a történelem sűlyesztőjében, de az írás amit maguk mögött hagytak ma is kristálytiszta magyarsággal
hírdeti azt a magas műveltséget amit létrehoztak. Az itt olvasható szövegek nagyrésze sírfelirat, melyek nem csak egy egyént
hanem egész népeket siratnak el, vannak közöttük két, sőt három nyelvű feliratok is, de egyik felirat sem szennyezett. Ez olyan
gigantikus unikális potenciál amit nem OK a fájl, fizikális, projekt, wellness meg a többi összeshoppingolt bóvlival infesztálni.
Ezek a nyelvemlékek köteleznek, de ehhez előbb meg kellene ismerni őket.
Ezek az írások nagyon sok kérdést felvetnek, közöttük nem egy igen bizarr talány. A lyd, lyki, lemnoszi feliratok
egykorúak a hellén műveltség klasszikusainak írásaival, sőt egy környezetből valók, azzal a különbséggel, hogy a görög
gyökértelen, míg ezek az utódnépek több ezer éves gyökerekkel kötődnek a tájhoz. A görögök még sehol sem voltak a trójai
háború idején, de Homérosz, ha beszélte az őslakosok nyelvét, Chioszban az őslakóktól hallhatott róla. Anakreon Teoszban,
Herakleitosz Epheszoszban, Pitagorasz Számosz szigetén, Thalesz Miletoszban, Herodotosz Halikarnasszoszban beszélhették
ezek a területek őslakóinak nyelvét. Euklídesz pedig egyenesen Alexandriában írja meg az Elemeket. Minden amit ezek a nagy
nevek létrehoztak a semmiből pattant ki, amíg a mellettük, közöttük, velük élő több ezer éves írásbeliséggel, könyvtárakkal
(csak Alexandriában 700.000 tekerccsel!) rendelkező népektől csak az maradt fenn amit a föld elrejtett a „civilizált” szemiták
és indo-európaiak elől. Elképzelhetetlen pontossággal és alapossággal dolgozott a „sors” azon, hogy egyetlen nagyobb szellemi
termék se maradjon fenn még a görögök által is csodált Lyciai Szövetség (Lycian Union) után sem. A 23 városból álló
Szövetség évente választott elnököt és más tisztségviselőket, és az önálló lüki nemzet, még ha perzsa, római illetve bizánci
fennhatóság alatt is, túl élte jóval a IV. századi átkeresztelkedést olyannyira, hogy szentté avatott myrai püspökük névnapjáról,
mi magyarok, a mai napig megemlékezünk. Igaz, hogy már nem sokáig, a Mikulás is elüzletiesedett, és mára már szinte
teljesen kiszorította a vörösbe öltöztetett, ősz szakállú kereskedelmi utazó.
Ezek a kőbe vésett szövegek mind ugratásos módszerrel íródtak: a vésnök elhagyta az értelmezéshez nem nélkülözhetetlen
magánhangzókat, kihasználva a magyar nyelv magánhangzókat harmonizáló tulajdonságát. A két nyelvű feliratok görög
szövegeire ez a módszer használhatatlan, ezért ott rövidítéseket használt a vésnök, pl. κ-t írt a και (és) helyett. Senkinek eszébe
se jut emiatt kétségbe vonni a görög olvasatot. A magyarul beszélő „értelmiség” az más ... de itt bajba vannak, mivel a
Xanthoszi Kétnyelvű Kőoszlop utóiratában a szavak felének (50%!) minden kiejtett hangját lejegyezte a vésnök. Ennek a
szövegnek magyar voltát már nem lehet letagadni, csak elhallgatni.

1

Megjelent a Mikes International 2012. április-júniusi számában.
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Már hogyne lehetne, a Napot is le lehet tagadni az égről! A
Halotti beszéd és könyörgésre pillantva, a laikus olvasó is
egyből látja, hogy az magyar, igaz? Hát próbáljuk ki. Itt van a
Pray-codex két sora (nem az első kettő amit már mindenki hallásból ismer), tessék gyorsan elolvasni és mai magyarra
fordítani! Meg van? Ha így nem megy, próbálkozzunk meg az átiratával (transzliteráció), melyet Sajnovics János készített a
magyar nyelv ismeretében és feltételezésében:
hug legenec neki ſeged uromc ſcine eleut. hug iſten iv uimadſagucmia bulſaſſa w bunet. Eſ zoboducha wt urdung
Ha nem sikerülne minden szót azonnal megérteni, akkor is a néhány felismert szó arra késztetne bennünket, hogy
kísérletezzünk és ha a szöveg magyar, előbb-utóbb rájönnénk a helyes olvasatra. Ha a szöveg nem magyar, akkor pedig kár a
gőzért, egy idegen nyelvű szöveget semmilyen transzliteráció nem magyarít meg. Itt azonban a sejtés helyesnek bizonyult és
így már a magyar nyelv hangkészletének megfelelő, egykori olvasat is kikövetkeztethető:
hugy lëgyenek neki segéd Uromk szinë eleüt Hugy Isten iü vimádságok miá bulcsássa ű bűnét! Ës szobodohha űt
ürdüng
Most pedig itt van egy részlet a Xanthoszi Kétnyelvű Kőoszlop utóiratából Melchert professzor átiratában, aki egy szót sem
beszél magyarul, nem ismeri az ugratásos írásmódot, aki a betűk hangértékeit a görög és arameus nyelv alapján határozta meg
és a lyki nyelvet a priori az indo-európa nyelvek családjába helyezte:
sb irt e: mezire im a: sabad i: mr K Kdipe: sebe: pas bãnat ri: s lati: xu stte di
Az a magyar anyanyelvű aki nem veszi észre a magyar szavakat az előbbi sorban az nagyon megtanult politikailag
korrektül látni, ha pedig nyelvész az illető, akkor a tetejében még süket is meg vak is. Neki ajanlom az alábbi La Fontaine
mesét, abban a reményben, hogy megérti a tanulságát. Előbb azonban lássuk a lüki szövegnek a mai magyar nyelv hangjainak
megfelelő (nagybetűkkel) és a kihagyott magánhangzók pótlása (kisbetűk) utáni átírását (NB átírás!, transzliteráció, nem
tolmácsolás):
SeBő ÍRT E: MEZŰRE ÍM A’: SZABAD Ű: MáR Ki KeDŰBE’: SEBBE: PAS BÁNAT RÍ: S LÁTI: GYÓ
SöTéTTE’ DŰ’
És akkor jőjjön az á La Fontaine mese:
A kígyok elhatározták, hogy összehoznak egy szimfónikus zenekart, de nem ám akármilyen szedett-vedett bandát.
Mindenki FaSzol és azonnal kizáratik aki nem a politikailag egyedül korrekt Szí-hangon játszik, szigorúan fu-molban,
ahogyan azt fuRagulya annak idején lekótázta. Az ütemet az eddigi Dá-Dá (a régi skálában: Dó) dobogás helyett
ezentúl a Szí-Szí yenkish változata, a yeSS-yeSS ütemes lihegése szolgáltatja, esetleg a nyelv ide-oda csisszantása a
nagyobb kígyók hátsó felén. A zenekar védnöke Bach. No, nem a zeneszerző, hanem Sanyi, Ferenc Jóska embere.
A zenekar példáján felbuzdulva, kígyóországban minden egyhangon peng, pontosabban pang. A közönség a
performance iránti elragadtatásában – taps helyett – szíve szakadtáig szíszeghet.
Dehogy szíszeg, a magyar értelmiség általában olyan jól trénírozott, hogy akkor sem hinné el, hogy az anatóliai feliratok
magyar nyelvi emlékek ha a lykök, lydök, károk, stb. mai magyar helyesírással írtak volna, mindaddig amíg arra hívatalos
helyről rá nem bólintanak. Nem arról van szó, hogy a magyar értelmiségiek közül senki sem látott még ilyen feliratot, hanem
arról, hogy tilos észrevenni bennük a magyar szavakat. Itt van például Simon Zsolt Trója az anatóliai nyelvészet tükrében című
négy oldalnyi cikke a trójaiak szövetségeseiről, két oldalnyi hivatkozással. Feltételezve, hogy a hivatkozott tanulmányok
egyikébe-másikába a szerző belenézett, elképzelhetetlennek tartom, hogy ne vette volna észre – még az önkényes szavakba
tördelés ellenére is – a kirívóan magyarul hangzó szavakat. A tréning tiltja, hogy ezekbe belekóstoljon, de betévedt a vetésbe,
az internet világába ... és most ha hallgat a belhoni pályafutás érdekében, akkor előbb-utóbb nevetség tárgya lesz a külvilág
szemében: egy régészet-asszírilógia-elméleti nyelvészet szakos, aki nem ismeri fel az anyanyelvén írt szövegek garmadát, vagy
fordítva, – a 22-es csapdája.
Ha Simon Zsolt nem is lát magyarul, azért mégis a segítségünkre van: rámutat arra, hogy mennyi rengeteg anatóliai magyar
szöveg vár még elolvasásra. Mivel a lyki és lyd nyelvi emlékek 100%-ig magyarnak bizonyultak, így a velük „rokon” pláik
(blachok?), dardánok, károk nyelve is magyar. Továbbá: a „lykök pedig, amint ez közismert, egy luvi dialektust beszéltek!” és
mivel a „trójaik nyelvéről ma már nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy luvi volt” így rá hivatkozva állíthatjuk, hogy a
trójaiak magyarul beszéltek. Történelmük a luvi szövegek olvasataival, az eddigi tolmácsolás, belemagyarázás helyett, tényekre
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fog támaszkodni. Még az is kisülhet, hogy a fa ló-maly (öblös üreg a lóban) körüli legándának alapja egy katasztrófális
földrengés okozta fal-omál (omlás) félrefordítása, vagyis az ömlesztett szöveg rosszul sikerült szavakba tördelése! Micsoda
blamázs lenne kőbe vésett bizonyítékokat találni arra, hogy már akkor is egyesek, pl. a nagy Homérosz, elfelejtették megjelölni
a felhasznált forrás-munkákat.
Egyelőre a magyar nyelvészek még helyzetben vannak: a nyelvet testrészként használják. Az indo-európaiak 20% rokon
szó (cognate!) alapján az anatóliai nyelveket magukénak kiáltották ki, míg a magyarok a 100% egyezés ellenére hallgatnak. Az
előbbiek soha nem volt, ősi kultúra-teremtő népként tetszelegve, az utóbbiak soha nem volt, barbár ázsiai betolakodó szerepét
erőltetve népünkre. Ezek a tudománynak álcázott hazugságok épp olyan szégyenletesek lesznek mindkettő számára mint a
mára már elfelejtett dicső szkíta-germán múlt.
Szerencsénkre, nyugaton az önálló tudományos műhelyek vetélekedése folytán néha tényleg a tudomány kerül ki
győztesként. Így bukott meg pl. az egyetlen pecsétgyűrű félremagyarázásából utólagosan felépített minószi vallás (lásd az
Isopata gyűrű olvasatát) és így fog megbukni az anatóliai nyelvek indo-európai besorolása is. Talán a világháló korában a hazai
viszonyok is megváltoznak. Talán végérvényesen elmúlt a nyíltan nemzetgyalázó glatzok uralkodásának kora az MTA-n is.
Remélhetőleg a nyíltan maffia-szerűleg tudományoskodó hontilászlók kora is hamarosan letűnik. Ez az úriember ugyanis azt
írja, hogy „csak szakemberek szolgálnak rá arra, hogy nevük megemlíttessék a Magyar Tudományos Akadémián ”,
szakemberek pedig egyedül és kizárólag „a történeti-összehasonlító nyelvtudomány művelői” lehetnek.
Honti csúfondárosan ötleteket ad az „abszolút dilettáns nyelvészkedőknek” Rédei segítségével:

(b) az olasz tetto ’háztető’ szó a m. tető átvétele vagy az ősi magyar–olasz rokonság bizonyítéka
(valójában: ol. tetto < lat. tectum < < IE *(s)teg- ’cover’ [Buck 1988: 473])
A csupán hasonszőrűekből álló hallgatóság biztosan nagyon jól szórakozott ezen a képtelenségen, mert ugye:
TeTő az amivel letakarjuk a házat és ami először TeTszik fel a távolból. Ilyen TaKaró a ToK is, meg a kiszárított TöK héja,
de ilyen a TéKa, a TeGez, a TéGely és ami TáG az is takar, de kényelmesebben mint ami SZűKös. A DóKa a felső testet
takarja, aki DuG az szintén takar valamit, mint a ZuGárús az árúját. ZaKó, ZeKe, ZoKni, SZoKnya, ZSáKba macska, stb..
Ezek a szavak/gyökök között néhány botrányosan hasonlít a „lat. tectum < < IE *(s)teg-” szóra/szótőre, pedig a szóbokrot az
abszolút dilettáns és barbár magyar nép hozta létre. De az ember már a sokkal műveltebb angolokban sem bízhat: a ’cover’
gyöke ugyanaz mint a cave, cavity, cove szavaké, melyek jelentésükben igen közeliek a fenti magyar szóbokor szavaihoz. A
sack, sock, tuck, dugout sem véletlenek (aki nem tudná: ásás közben az ásót földbe dugjuk, a tuck away jelentése eldug!).
Szegény tudósok! Mindazokra a hosszadalmas levezétesekre, a soha senki által le nem jegyzett „ősi” „IE *(s)teg-”ből nem
lett volna szükség, ha megtanulnak magyarul. Aki pedig közöttük magyar anyanyelvű, sőt szakember, attól bizony
megkérdezném hogyan szerezte akadémiai titulusát.
A tető és takarás összekapcsolásához az ötletet nem az elvtársak „ol. tetto < lat. tectum < < IE *(s)teg-” levezetése
adta, hanem – „horribile dictu” – minószi képírásos emlékeink olvasgatása közben esett le a tantusz. No, nem az olasz vagy
bármilyen más rokonságról! Ezt a Bach-korszakban bedobott gumicsontot, éppen az MTA rángatja már 150 éve, hogy a
lényegi kérdésekről elvonja figyelmet. Pl. arról, hogy miért nincs még mindig magyar nyelvtanunk. Amit ma annak hívnak, az
csak arra való, hogy megmutassa mennyire képes nyelvünk idomulni a német nyelv tanához, és hogy tanulsága alapján hogyan
germánosítható a magyar gondolkodás. Minószi nyelvemlékeink arról tanuskodnak, hogy ők többet tudtak a magyar nyelvről,
mint mai akadémikusaink: ők még ismerték a magyar nyelv rendszerét! De nem is kell olyan messzire menni, a bőgatyás
mucsaiak is tudják, hogy kiTeTszik a szög a ZSáKból, vagyis ismerik a TeT és TeG gyökökre épülő szóbokrok rokonértelmét.
Ezzel szemben, a humorosnak szánt olasz-rokonitó arra mutat rá, hogy milyen siralmas sötetség uralkodik ott fent az
elefántcsont palotában.
Az itt közölt olvasatokat nem lehet elhumorizálni, csak ideig-óráig elhallgatni, de minél tovább hallgatnak, annál kínósabb
lesz majd a kimagyarázkodásuk.
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Trák írásos emlékeink
A minószi írások magyar olvasatai kapcsán felmerül a kérdés: hogyan kerülnek a magyarok Krétára? A kérdést egyre több
történész, régész, nyelvész (egyik sem magyar!), fizikus, genetikus, stb. válaszolja meg, egyelőre közvetetten: a Dunamedencét a nagyállattartás és a földművelés egyik elosztó gócpontjává, és a Réz- és Bronzkor ipari központjává téve. Padányi
Viktortól tudjuk, hogy az ókor nagy civilizációs központjai mind a nagy folyók mellett alakultak ki. A következő fázisban, a
hajózás fejlődésével a központok a földközi tengerek (Káspi, Fekete, Földközi, Sárga) patjaira tolódtak át, majd innen az
óceánok partjaira. Ma az óceán-parti kultúrák korát éljük.
Az ókor nagy műveltségei között meglepően könnyen ment az érintkezés, mintha egy nyelven beszéltek volna!? Az
országnevek is egy kaptafára kialakult leíró nevek: Mindhárom ókori nagy ország folyók, folyamok mentén épült, ütőereiket
azok képezték. A folyó PóTolta a közutat, vasutat, légiutat és az összes médiát, a folyó összekötött, árút szállított, öntözött,
TáPlált … csoda hát, hogy mindhárom ország nevében szerepel? A három ország neve egyazon elv alapján fogalmazódott
meg, mégpedig magyarul, a kor műveltségének nyelvén, lingua frankáján. Mindhárom ország nevének alapja a folyó régebbi
magyar neve, a PoT/PaT, mely a mai magyar nyelvben már csak kicsinyítve él mint PaTak, mint pót-ág, a pot elfolyó vizének
pótlására.
1. Afrikában a Nilus mentén alakult ki az egyiptomi állam. EGYiPToM annyi mint EGY-PoT-oM vagyis egy folyamú
(folyó:folyam > pot:potam) ország.
2. Ázsiában két folyam táplálta a civilizáció Édenkertjét, a Tigris és az Eufrátesz, egyik PoTaM a MáSik PoTaM MáSa,
ezért az országot MeSo-PoTáMia néven ismerjük. (Görögül meso- köz, potamon folyó, jelentése tehát folyóköz, a név görög és
magyar nyelven is értelmezhető. Mellékesen: a görög meso- előtag azonos értelmű a magyar mede/megye szóval, d>z.)
3. Európa kellős közepén, KáR-PáTiában, a KáR-PáT-medencében nagyon sok folyó veszi teljesen KöRbe, KaRolja át a
ma Délvidéknek nevezett részét a medencének. Ez a vidék volt Lawrence Barfield szerint a bronzkori Európa ipari központja,
ezt a részt KaRolják a Kárpátokban, az Alpokban és a Dinári hegyekben eredő folyók, PaTok mint a Kőrösök, a Tisza, Duna,
Dráva, Száva, Drina, Morava stb.
A három nagy folyami műveltség területének földrajzi közepe Kis-Ázsia, a hozzátartozó szigetekkel, melyek közül
nagyságra és fontosságra kiemelkedik Ciprus és Kréta. Ezt a területet a TRáK, TüRK népek lakták/lakják, az eTRuszK nép is
részben innen, részben a Kárpát-medencéből került Etruriába és nem is olyan régen minket is keleti szomszédaink TuRKoknak hívtak. Ez nem lehet véletlenszerű egyezés, a szavakban rejlő azonosság vagy hasonlóság a valóság tükröződése. A T_R
gyökvázból nől ki talán a legTeRjedelmesebb magyar szóbokor: TáRol, TéR, TeRmészet, TeRmék mint TúRó, TeRmel TúRva
a TRágyázott földet, TuRul, TuRán, ToRony, TRón csak néhány szó ebből az óriási szóbokorból.
Tények megdönthetetlen sora bizonyítja a kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat a dunai Közép-Európa és a mükénei
Görögország között. A kor út-viszonyainak és szállítóeszközeinek ismeretében, ez a kereskedelem csak a Duna víziútján
valósítható meg. Elképzelhetelen, hogy a Dunának, annak a folyónak a két partján, mely ilyen fontos szerepet töltött be,
egymástól idegen, ellenséges népek éljenek. Moesiában és Trákiában is ugyanazt a nyelvet kellett, hogy beszéljék mint a Duna
északi partján és a Kárpát-medecében. Bizonyíték erre nem sok van, mivel alig maradt írásos emlék erről a területről, arra a
kevésre meg már van gazda. Azért nézzünk bele, hátha csak orv-gazdákról van szó:
Csupán négy valamire való hosszúságú felirat került eddig elő
Trákiából. A mellékelt képen látható aranygyűrűt 1912-ben találták
Bulgáriában, Ezerovoban. A gyűrűt az időszámításunk előtti V. évszázadból
származtatják. A gyűrű felirata görög betűkkel ugyan, de a trákok nyelvén
íródott. Egy idegenből átvett írás sohasem fedi a nyelv hangjait, ezért
szükséges hozzáidomítani a nyelvhez. A görög önhangzók kevésnek és nem
megfelőnek bizonyultak, a mássalhangzókkal is akadt egy kis probléma:
A = a/o/a(h), EA = ü/ű, H (ē) = ő/í, I = i/j
Σ = s/z, N = n/ny, Z = cs/sz, Y (u/v) = -ve’ (-val/-vel)
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ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ / ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ / ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ / ΡΑΖΕΑΔ
rol
isten easn/ eren
ea til/t ea nēsk
o a/ra zead
RÓLa ISTEN ÜZeN. ERÉNY: Ű TILT. Ű NŐZiK, -O, ARRA CSŰD.
Róla Isten üzen. Erény: ő tilt. Ő nőzik, -ó, arra
csőd.
ΟΜ / ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ / ΠΤΑΜΙΗΕ / ΡΑΖ / ΗΛΤΑ
o m/eant il
ezu/
ptam
iē e/r a
z/ēlt
a
Ó MÜNTű’ ILLó ESZéVe’ – PoTOM. JŐ ERő, Á(h!), CSILLaT A(z).
Óv mindtől illó eszéve’ – potom. Jő erő, áh,
csillat
a’.
potom: hiábavaló, haszontalan
a!/á!/ah/áh: “mély érzésbõl fakadó indulathang, különösen vallási buzgalomra mutató. Származékai: áhít, áhítás, áhítat,
áhítatos, stb.” CzF
csillat: “Székelyeknél am. szöktet, ugrat, ficzkándoztat, pl. czigány csillatja vásáron a lovát, legény csillatja tánczban a
leányt.”CzF.
A szöveg egyértelmű, világos, a székely nyelvterülethez tartozó tájszólás, a jegygyűrűhöz (szövegkörnyezet) jól illik. Az
írásszabály átlátható, könnyen követhető, ennél könnyebben olvasható, az i.e. V. századból származó szöveget elvárni sem
lehet. Néhány magánhangzó elmaradt az ugratásos módszer szabályai szerint. Az írófelület méretét figyelembe véve akár több
is elmaradhatott volna.
A második feliratot 1965-ben találták Kjolmen falu közelében, Preslav körzetben és az i.e. VI. századra datálják. Szintén a
görög alfabétát használja, az előbbitől csak a fekvő
a = ü eltéréssel és lágyítva a g-t.
A kőlap egy 56 betűből álló sírfelirat – legalább is annak vélik – és a kor szokása szerint kétirányú, ‘bustrophedon’ írással. A
tábbla kettétört, de jól ovasható, ennek ellenére az átírásnál történt néhány hiba:
- az alsó jobbról balra haladó sorban az utolsó T-nek nincs kalapja, az első T
világosan kivehető kalapja helyett itt csak egy pont látszik, ez tehát egy I betű,
- ez a rész a törés után folytatódik. Számomra teljesen ésszerűtlenül az átírást itt,
a törésnél kezdik E betűvel, ám
- a töredék H=ē-re utal,
- az emelkedő sorban, az irányhoz viszonyítva az A fekszik, ezt a-val jelölöm
majd,
- a görög B a mi v hangunknak felel meg,
- a rövid sor első jele H, nem N.

A világhálón elérhető alfabétás betű-hű leírása és annak latinbetűs átirata a
következő:

ΕΒΑΡ. ΖΕΣΑΣΝ ΗΝΕΤΕΣΑ ΙΓΕΚ. Α / ΝΒΛΑΒΑΗΓΝ / ΝΥΑΣΝΛΕΤΕΔΝΥΕΔΝΕΙΝΔΑΚΑΤΡ. Σ
ebar. zesasn ēnetesa igek. a / nblabaēgn / nuasnletednuedneindakatr. s

Ez pedig a kijavított átírás, alatta az olvasattal:
ΖΕΣΑΣΝ ΗΝΕΤΕΣΑ ΙΓΕΚ. Α / HΒΛΑΒΑΗΓΝ /
zes
asn
ēn
etes
a igek.
a / ēvl

ava

ēgn /

CSÉSZe ÜZeN ÖNNi, ETESSe A’, IGYÉK A’, ŐVeLe AVVA’ ÖGYöN.
Csésze üzen enni, etesse a’, igyék a’, ővele avva’ egyen.
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ΝΥΑΣΝΛΕΤΕΔΝΥΕΔΝΕΙΝΔΑΚΑIΡ. Σ. HΒΑΡ.
nu

asn

leted

nuedne

indaka

ir. s ē var.

NőVe’ AZoNNa’ LÉTED NöVEDNE, INDOKKA’ ÍR S Ő VÁR.
Nőve’ azonna’ léted
növedne, indokka’
ír s ő vár.
növed: “folytonosan nõ, gyarapodó fejlõdésben van.” CzF
A harmadik felirat ismét egy gyűrű, a Plovdiv környéki Duvanliban találták, egy csontváz bal keze mellett. Az i.e. V.
századból való gyűrű egy lovast ábrázol, az írás ezt veszi körbe. Csak részben
olvasható, a 21 jelből csupán 16:
ΗΥΖΙΗ.....ΔΕΛΕ / ΜΕΖΗΝΑΙ
ē uzi
ē.....
dele / mezēn a i
Ő ViSZI Ö[TeTNi, ELe]DELE MEZŐN A’ Jó.
Ő viszi e[tetni, ele]dele
mezőn a’ jó.
A negyedik mindössze nyolc betű, nem tűnik értelmes szövegnek: ΔAΔAΛΕME.
Az egymagukban előkerült szavakra is van gazda, mind indo-európai eredetűek,
azért érdemes a Magyar oszlopot komolyan venni:

alopekis
asa

aspios, esvas,
asbe-,

English
"cap"
A Bessian
word for the
Coltsfoot

"horse"

etymology

cognates

aSSZa (ló)

PIE *ekwo-

Sanskrit açva or áśva-, "horse",
Avestan aspa, "horse", Ossetic jäfs,
Prussian aswinan ‘mare milk’,
Lituanian ašvíenis ‘stallion’,ašvà, dial.
ešvà ‘mare’

PIE *bhel-, "to
English bull
swell"
1) after Pokorny,
from PIE
"town,
*wriyā. 2)
bria
1) Mycenean rijo "promontory",
settlement"
Olteanu, PIE
*gwer-, "heavy,
strong"
Old Church Slavonic briti "to shave",
Old Irish brissim "I shatter", English
bríloun
"barber"
PIE *bhrī-l
brine, Latin friare "to rub, crumble",
Albanian brej, brêj "to gnaw", Sanskrit
bhrīn.anti "they injure, hurt"
1) Bulgarian brica "type of summer
"emmer1) PIE *wrīg'h
bríza
grain"; Sanskrit vrīhis "rice" 2)
wheat, rye"
2) PIE *breg'h
Norwegian brok "kind of grass"
Greek (Aeolian) phórmynx; Romanian
"a string
broancă, "a stringed instrument"; Old
instrument,
Church Slavonic brękati "to make a
brynchos
characterized PIE *bhrm.kos noise", Polish brzęk "ringing, tinkle",
as a Thracian
Bulgarian brămči "a ringing sound",
kithara"
Russian brenčat "to play on a stringed
instrument"
brytos, bryton, "a kind of ale PIE *bhrūto
English broth, Welsh brwd "brewage",
bolinthos

Magyar

"wild bull"

bölényvár, vára, várja

bőr+bély: a bőr
bélyét szabaddá
teszi
bőr-illany: bőrápoló
rozs

barcag > brácsás
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brutos,
bryttion

made from
barley"

deiza, disza,
diza, dizos

"a fortified
settlement"

dinupula,
*sinupyla,
kinoboila
(Dacian)

"wild
pumpkin"

embades

"boots"

génton

"meat"

germe

"warm"

kalamindar

"Plane tree"

kemos

"a kind of
fruit with
follicles"

ktistai (pl.)

"Thracians
living in
celibacy,
monks"

PIE *dheigh-,
"to knead clay"

PIE *gwhento
"struck, cut"

PIE *gwher-,
"warm"

Lat defrutum "must boiled down",
Greek apéphrysen "to seethe, boil",
Slavic vriti "to seethe, boil" vrutok
"strong spring, boiling water",
Sanskrit bhurati "he quivers",
Greek teichos ("wall"), Avestan daeza dúc, dúz, duz,
"wall", Slavic zidati, sozidati,
dúzos
(po)dizati "to build", English dough
romanian "zid","wall"
Lithuanian šúnobuolas "wild
dinnye-féle
pumpkin", Albanian thënukël
"dogberry", Bulg. dinya,
"watermelon", Polish dynia,
"pumpkin"
Latin fendere "to strike, push", Old
English gūth "combat", Welsh gwannu
"to stab", Greek theínein "to strike,
kill", Arm ganem "I strike", Sanskrit
hánti "he strikes, kills", hatyá
"stabbed, killed", Hittite kuenzi "he
strikes", Old Church Slavonic žętva
"harvest", žęteljĭ "harvester"
Greek thermos, "warm", Hindi
gharam, "warm or hot", Persian gærm,
"warm", Old Prussian gorme, "heat",
Alb. zjarm, pl. dial. zjerm, zjermë,
zjarme, "fire"

csömöz
(csemegeszőlő
fajta)

tiszta, kitisztáló

manteia
a Moesian
name for the
beet or
alternatively
mendruta
the black
hellebore,
Veratrum
nigrum
"horseman"
mezēnai (<="" (while mezēna
td="">
meant
"horse")
para, pera,
"town"

gyarap, gyurma,
gyermeket
tápláló mell
(germetithi)

mentéje

Alb. mëz ("foal, colt"), Rom. mânz
("foal, colt"), Messapian Menzana,
there are other cognates also

mezőn a jó
(lásd följebb)

Sanskrit "pura" city, Old Prussian pera vár, -vára,
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peron

rhomphaia

sica

skálmē

skárke

spinos

titha

torelle

"group" peroni "parish, community"
"a spear";
later the
meaning
"sword" is
attested
"short sword"
or "knife",
PIE *sek-, "to
also cited as
cut"
an Illyrian
word
"a knife, a
PIE *skolmā
sword"
"a coin"

szike, tükrözve
Albanian thikë (id., from earlier
kés, amivel
Albanian *sica), Latin secula "sickle",
készítünk és
Old English sagu "saw" Old
kikészítünk
Romanian "şiş", "dagger"
Old Norse skolm "short sword, knife",
Serbian, Bulgarian kama for dagger
Old Norse skark "noise", Sanskrit
kharjati "to creak, crunch", Serbian
škripa krcka "creak, crunch", šarke old
Serbian word for shiny

szalú: hornyoló
fejsze
sárga, csörgő
(ezüst)

szappankő(?)

"a stone which
burns when
water is
poured on it"
Olteanu (et
al.?) interprets
this lexical
element as
"bosom,
breasts, tit(s)"
"a lament, a
song of
mourning"

zalmós, zelmis "a hide, skin"

zeira, zira

PIE *skerg "to
jingle"

dialect Bul. roféja, rufija "a
thunderbolt", Alb. rrufë; Latin
rumpere "to break, tear", Old English
reofan "to tear, break"

város
iramfa, iramfája
valakinek

Romanian "spin", "spine", "burr"

ancient Greek titthos, "breast, tit",
West Germanic *titta (id.), Latin *titia
(id.), Albanian thitha "nipples",
Bulgarian "tsitsa", "breast" Romanian
"ţâţă", "breast"

Csecs, didi, titi

tor-

PIE *k'elm,
*k'olm

"tunic, cloak"
(a type of
upper
garment)

zelas

"wine"

PIE *g'hēlo

zetraía

"a pot"

PIE *g'heutr

zibythides

"noble
Thracians"

German Helm "helmet", Lith. šálmas, szörmés,
OPruss. salmis "helmet", OSl. šlĕmŭ, kelmés,
Skt. śárman "cover"
kalmár
szűr

Ancient Macedonian kalithos, "wine", szőlős
Sanskrit hālā "brandy", Greek khális
"pure wine", Russian zel'je "a
fermented or witch's brew"
sétér/zsétér/zsétár
Grk. khútra "pipkin"
[hatkupás
faedény]
szövet(ség)
[szövetséges,
szöveccséges]
Lith. zhibut "fire, light", Serb. šibica vagy seb-tügyes,
"a lightening stick", Bul. šibam "to hit, seb-tüdős [sebes
to whip" .
arcú, vágott vagy
tetovált
*
sebhellyel]
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“The Scythian Pazyryk of the Altai Mountain region were another ancient culture which employed tattoos. In 1948, the 2,400
year old body of a Scythian male was discovered preserved in ice in Siberia, his limbs and torso covered in ornate tattoos of
mythical animals. Then, in 1993, a woman with tattoos, again of mythical creatures on her shoulders, wrists and thumb and of
similar date, was found in a tomb in Altai. The practice is also confirmed by the Greek writer Herodotus c. 450 B.C., who
stated that amongst the Scythians and Thracians "tattoos were a mark of nobility, and not to have them was testimony of low
birth.” Tattoos by Cate Lineberry on www.smithsonianmag.com/history-archeology/tattoo.html ”
Természetesen dákó-románék és a többi déli szomszéd vért izzadnak, hogy saját, vagy legalább indo-európai proto-nyelven
valamilyen értelmes szöveget kihozzanak ezekből a a feliratokból. Van is többféle tolmácsolás, de olvasattal senki sem jöhet
elő: csak mi beszélünk trákul, akkor is ha ezt nem tudjuk, vagy éppenséggel tagadjuk. Itt van, pl. az első gyűrű szövegének a
tolmácsolása Ivan Duridánov honlapjáról ( http://groznijat.tripod.com/thrac/thrac_6.html ):
D. Dechev proposed the following reading:
Text:
Rolisteneas
Nerenea
tiltean
esko
Arazea
domean
Tilezupta
mie
erazilta
Translation:
“I
am
Rolesteneas,
a
descendant
of
Nereneas.
Tilezipta,
an
Arazian
woman,
delivered me to the ground (i.e. buried me).”
Vl. Georgiev also thought that the ring was specially made for a solemn (three-days long) exposure of the deceased before he
was buried. He also utilized the Herodotus’ account that some Thracian tribes had the custom when some noble Thracian dies,
to bury with him one of his favourite wives. He proposed the following reading:
Text:
Rolistene, as Nerenea Tiltea nesko arazea do mean tilezyptam, ie eraz elta
Translation: “Rolistene (=You, Rolisten), I, Nerenea Tiltea, die peaceful next to [you] my dear deceased, [I] who nourished
(brough up) the children.”
Azt persze nem tudjuk meg, hogy ezek az urak honnan szedték ezeket a szavakat és, hogy ők honnan tudnak folyékonyan
trákul.
Az MTA, a három a magy… (na, ne vicceljünk!), a három majom módjára nem lát, nem hall, nem fáj feje. Éppen nagy
fanfározás mellett, állítólagos török jövevény szavainkról publikálnak közpénzen, hadd nőjjön a nép önbizalma, mármint a
töröké. A magas tudományosság nevében, úgymond, csakhogy ugyanez a magas intézmény a Bach-korszak előtt még tudta,
hogy “eddigi nyelvbuváraink’ nagyobb részének példáját követve, minden közös szót azonnal idegen eredetűnek bevallani,
igen kényelmes ugyan, de sem nyelvünkre sem egyéb nyelvekre nézve nem eléggé tanulságos; mert ha minden nyelvbuvár a’
kutatások’ ezen legelső fokánál megállapodnék, az egyetemes emberi nyelv’ belső történetének fel-világosítására kevés adattal
járulhatnánk.” És erre a tudós és (akkor még) magyar testület egyhangúan szavazott amint arról A’ MAGYAR NYELV’
RENDSZERE, 1846 évi kiadása tanúskodik.
Egy példa arra, hogy milyen hasznos és ‘tudományos’ az etimologizálás: A Lineáris A írásban a gabona (GRA) jele egy
rózsa, felette vízszintes vonalka jelzi, hogy a rózsa szóból valamit le kell vágni ahhoz, hogy a gabona nevét megkapjuk. Miért
nem egy gabona-fajta rajza a gabona jele? Azért mert a rózsa megrövidítve egyértelműbben határoz meg egy gabonafajtát mint a rajz. Na, most nézzük a MÉKSz-et: rozs [szláv], rózsa [latin]. Hol voltak a szlávok és a latinok amikor a
minósziak ezt az írásjelet használták? Mellékesen, a jel értelmezése nem tőlem származik, a minószi kor írásszakértői
körében nem kérdéses, ahogy mondják: it’s attested.
Mielőtt valaki félremagyarázná, ezekkel az olvasatokkal én nem az ugor-török háborúban adtam le egy újabb lövést, ez a
szemfényvesztés engem nem érdekel. Továbbra is azt állítom, hogy nem tartozunk sem a finnugor, sem a török, sem más
nyelvcsaládhoz. Egyik nép-nevünkkel, a trákkal, a török népek névadói lettünk, de mégsem lettünk törökök. Sehonnan sem
jöttünk, senkinek sem vagyunk a szegény (barbár) rokona, azonban mint civilizáció-teremtő népnek, nekünk sok rokonunk van.

MELLÁR, Mihály: The Thracian Connection
In this writing that is a next in the series commenced in the past issue, the author examines the Thracian connection in relation
to the Hungarians.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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TÖRTÉNELEM
Bencze Mihály : Turkish-Hungarian Brotherhood
to the memory of Gyula László (Kőhalom, 14 May 1910 – Nagyvárad, 17 June 1998)

Many legends about our origins lay in the depths of the libraries, but researchers Lajos Kálmány (Legacies I-II, Vác, 1974)
Péter Domokos, Lajos Biró (The Round Tree of God, Debrecen, 2002) and Tibor Baráth (The Prime History of the Hungarian
People, Püski Publisher, 2008) managed to interpret many of these legends. This is the road we are trying to walk ourselves,
trying to enrich our history with new data. I would like to thank István Tácsi and Dr. Gyula Lónay historians for their
professional help.
Further on we will interpret this legend from the aspects of history: The Hungarian and the Turkish are borthers, even
today the Turkish people accept the Hunagrians as their full brother. They have the same father, but not the same mother. The
Turkish were the firstborn, and when its mother died, its father married Delila, the mother of the Hungarian. As they
reproduced, the Turkish enslaved the Hungarians, defeated them. At this point the Hungarians were living on the other side of
the Balck Sea, in a wooden area. Once, the head of the Turkish people ordered his subordinates to make him swords so it
would be enough if they went to war. The Hungarians started making them, but their leader, an 18 year old young boy, came
and asked „What are you doing?”, „Swords for the Turkish, so they will have them if they go to war”. „For the Turkish? – he
said fumingly – so that he would rule above us? If you want to make swords, do not make them like this, make one out of
three.”. They had made exactly three, so they made one out of these three and they went to show it to the Turkish asking if it is
going to be big enough? The Turkish looks at it, tries to pick it up but he can’t so he becames angry and askes: „What do you
want with this sword, who can pick it up?”. „Me!” – said the leader of the Hungarians, that young boy - . „You, you pup?”.
The 18 year old boy cut the Turkish up. The Turkish people were quickly announced about what the leader of the Hungarians
did. They sent an army against the Hungarians, but the Hungarians destroyed all of them, they left the woods – at that time
they did not ear – they avoided the Black Sea and they settled on the other side. This was the place they lived until the Turkish
came over the Black sea, yes, the Turkish crossed the Black Sea, and began to bother the Hugarians again, so they left the
place and came to Hungary. The reason that that young boy who sliced up the Turkish on the other side of the Balck Sea was
so angry was that he ate wolf milk. When the Hungarians were the subortinates of the Turkish, the Turkish took every girl or
woman that he liked, even with violence. Thet young boy’s mother was a beautiful woman, when the Turkish saw her, wanted
to take her, but the woman ran away. So that she could run faster, she put her baby down near some logs, but the Turkish
caught up with her at beat her to death. The child was brought up by a wolf with its milk, when he became older and they saw
that he was human, the Hungarians took him and trained him. Because he ate wolf milk, he remained wild, he was strong, this
is why the Hungarians made him leader.
The three-thousand year old history of the Turkish-Hungarian relations were analized by many. In his studies Ármin
Vámbéry presents some concrete evidence, the studies of Lajos Fekete handle the same subject, and Béla Bartók analized the
musical relations as well. Besides the three-thousand common words, hundreds of folk songs are the same as well. In 1890
3600 Hungarians took a role in the Turkish army and politic body, not mention Kemal Pasha who employed many Hungarian
professionals who helped in making the modern Turkey. The cultural interaction of the Seklers and Turkish people living
among them were analized by Gyula László. In the Hungarian and Turkish culture between the 7th and 9th century the one
was, one was not text in stories was common, from this developped the once upon a time expression. The Turks took this over
from the Persians, they took it over from the Sumerians. Its original meaning is that a part of the story realy happened, the other
part did not, the persian meaning reveals that one actor of the story realy lived, and the other didn’t. This expression has no
finno-ugric or slav corresponding. The legend presented above has no similar expression, instead a declarative sentence
announces the facts. According to Lajos Ligeti and András Róna-Tas, one part of the Hungarians who came back to the
Carpathian Basin is bilingual (Hungarian-Turkish). The eastern elements could come from old Turkish people (Avars,
Bulgarians), or the Iranians, or maybe from one of the people belonging to the Caucasian language family. After the Mongol
invasion folklore elements could have easily passed into the Hungarian culture, and vice versa. In the time of the Turkish
invasion, the Ottomans and the Tatars were the donors and recipients of these elements.
But now we have to go back in time and analize other aspects of these relations. The historian Mario Alinei decoded the
relations between the wolf symbol of the Etruscs and the one present in the Carpathian Basin, not only thinking about Romulus
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and Remus, but also about the Hungarian origin of the Etruscs. Romulus and Remus are the twins of princess Rhea Silvia of
Egiptian origin and Mars, the god of war, the founders of the city Ravenna-Rome. In the time of St. Stephen was still living the
Hungarian-etrusc and Hungarian-chaldean sameness, this was also determinative of the fact that St. Stephen built in Ravenna
St. Peter’s Church, and also built one in Jerusalim. The Farkas (eng. Wolf) surname revives ancient times in the Carpathian
Basin (also in Sacele), the wolf is also an initiatory symbol of our shamans. In the Etrusc-Latin language wolf is Canis lupus,
you can easily see the Hungarian origin of it, Canis = kanos (eng. Rooty), lupus = lompos (eng. Dowdy) in an ancient word
formation. It can be detected that the latin is also a derivative language of the ancient Hungarian. Now lets see a more ancient
relation: FA-RA-KA-SU. FA, in many cases, means the son, the phylogenetic tree, lineage. The legend of the tree that reached
the sky expresses also that branching of the noble Hungarians is similar to the tree trunk, and our believes can be traced back to
the heavens. RA is the god of the sun, also having the meaning of father. KA is the abbreviation of a land piece, K = kő (eng.
rock), namely as a landmark of a country. Kö-, is tide to the circle, the god of the circle, the male god of the Sun. SU-Sü =
szüm, szem (eng. Eye) is the same as the concept of the ancient mother ASZUM, and the concept Sy = ancient good mother.
The wolf is the son of the god of the Sun, who is the protector of a sacred place, observes it with a divine insight and protect’s
it as a mother. The Huns used the expression jugra instead of wolf. The names of many settlements are related to the wolf, for
example Farkasvágó, Ungfarkasfalva, Farkasfalva (Hungary), Farkasfalva, Farkasso (Burkina, Faso Kenedougou 11° 44' 02"
N, 005° 01' 44" W), Farkasics (Transylvania 47° 53' 00" N, 023° 57' 00" E), Farkasháza (Transylvania, Arad 46° 04' 00" N,
022° 13' 00" E), Farkaslaka (Transylvania 46° 23' 00" N, 025° 13' 00" E), Farkaspalló (Transylvania 46° 34' 00" N, 025° 59'
00" E), Farkass (Nigeria 14° 34' 00" N, 003° 28' 00" E), Farkasfa (Hungary 46° 57' 07" N, 016° 19' 32" E), Farkas-tanya
(Hungary 47° 04' 00" N, 020° 06' 00" E), Farkaszug (Hungary 47° 06' 00" N, 020° 47' 00" E), Farkasvölgypuszta (47° 56' 00"
N, 019° 13' 00" E), Farkasvölgyifürdő (47° 17' 00" N, 021° 13' 00" E), Farkasvölgy (46° 37' 00" N, 018° 37' 00" E),
Farkastorokpuszta (Hungary 47° 23' 00" N, 018° 04' 00" E), Farkastanya (47° 47' 00" N, 020° 49' 00" E), Farkastanya
(Hungary 47° 40' 00" N, 019° 57' 00" E), Farkastanya (48° 00' 00" N, 022° 19' 00" E), Farkastanya (Hungary 47° 39' 00" N,
017° 18' 00" E), Farkastanya (Hungary 47° 28' 00" N, 018° 49' 00" E), Farkastanya (47° 13' 00" N, 018° 33' 00" E),
Farkassziget (47° 22' 00" N, 021° 04' 00" E), Farkas-sziget (47° 09' 00" N, 021° 09' 00" E), Farkasfalu (49° 05' 00" N, 020° 26'
00" E), Farkasd Puszta (47° 57' 00" N, 018° 14' 00" E), Farkaska (48° 46' 00" N, 018° 12' 00" E), Farkasd (48° 02' 00" N, 017°
57' 00" E), Farkašić (Croatia, Sisačko-Moslavačka Županija 45° 29' 29" N, 016° 08' 32" E), Farkasd (45° 11' 30" N, 020° 28'
19" E), Farkaševac (Croatia, Zagrebačka Županija 45° 52' 46" N, 016° 38' 27" E), Farkaš Međa (Croatia, VukovarskoSrijemska Županija 45° 23' 06" N).
According to the legend mentioned above, the stories is identifiable in the north-northeasterly region of Small Asia. The
Hungarians were the famous sword forgers of the ancient times, in the time of Álmos (840) the Castle of Keve – Kiev was the
famous citadel of the sword forgers. Kardkovács (eng. Sword forger) is a well known surname in the Carpathian Basin. Now
let’s go back to the legend for a while. According to Vilmos Pecz the region of Pontus in northeastern Asia, its borders from
the West Paphlagonia (the river Halys), from the North Pontus Euxinus (the Black Sea), from the East Armenia (Հայաստան),
from the South Cappadocia and Galatia. There is no shortage in metals, iron was found in Chalybes and Tibaren mostly. In this
region, in the homeland of Tubalkain, mention the Sumerians the ore settlements, Homerus places here the city of Alybe, the
cradle of silver. Tubal is actually Tabali, where lived the members of an Anatolian tribe, who were the neighbours of the
Khalibs, who handled iron processing. According to the Book of Genesis Csilla-Czilla gave birth to Tubalkain, the forger of
every copper and iron tool. The divine sword of King Arthur, the Excalibur, can be traced back to the name of the khalibs, who
lived in the region of Pontus. The Subar and Hungarian popular names meant sword in many ancient languages. A different
name of the khalibs is khaldaios, already contains the word kard (eng. Sword), but the words kelevéz (eng.spear), kalapács
(eng. Hammer - kalappatu), kolomp (eng. Bell), kalimpál (eng. To wobble) are immediately connected. Rusa the Second, the
King of Urartu went to war against Halitu where the mountain people of the khaldeuses lived, who are mentioned by the
Greeks as famous iron suppliers. The khalds of Asia can also be the ancesters of the Celtics, but they can also be identical to
the khalds living inter-stream. The golden treasures which came to surface from the graves cannot be approached by todays
goldsmiths. The metalworking was the inheritance of the insiders, and the excavations did not reveal ancient Hungarian forges
only in the Carpathian Basin. The Turkish people are the same as the Hungarians from Anatolia who were made Turkish by the
Islamic conquerors. So, those who we call today Turkish, a thousand years ago were lords. That is, their entire language, their
dialect has its origins in ancient Hungarian, the complete take-over of this and semitic override. This is why the Turkish must
have known our common folk origins since Mohács, although the Turkish emperors tried to destroy it.
In the history of the Hungarians and Turks, Hétfalu and Barcaság play a key-role. Here the interpretation of Cenk is the
most important. In the ancient Hungarian language cenk is the puppy of the animals belonging to dogs and cats. The Turkish
gends and the Hungarian gyenge (eng. Delicate) it’s simmilar to the word mentioned. From another approach it also means
battle. Nagycenk is a town, Kiscenk is a village in Sopron county in Hungary, Cente is a village in Doboka county in
Transylvania. In Turkish it also means incurable dog, for the Moldavian Csangos cenke means dog, worthless man, and for the
poet Ady it means nothingness. But if we approach it through the Uyghurs, cenk means liberty, victory. The word Cenk is in a
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very strong relation with centrum (eng. Center), it became part of the Greek language from the Pelazg origin, after this it
became part of the Latin language and became an international word. This is where we need to start. From the center meaning
of centrum we need to search for something that means central in the ancient and todays world. Namely the Big Dog
constellation, which also bears the meaning of crippled dog. The origin of our proverb the liar is caught faster than a crippled
dog is also connected to this. But what is realy important is that Cenk can mean the central star of the Big Dog constellation. It
is known the importance of the cycle Szóthisz (eng. clean word), its central meaning from the Egyptian mythology. But also
here can be mentioned Csen, Chechen name too, also the forming of the Csango name, who are the ancesters of the central
people of the Huns, and now the Slavic semitism tries to finally destroy them too. The Arvisurs also talk about the roots of the
Huns envolving Syrius. From another approach we have settlements named Cenk, which were named probably after people.
The beautiful mountain of Brassó-Brasov is called the same. The Hungarian word hon, which means the land of the soul and
the mother-soul, the sun, developed in many ways. The most important is the ’hon’ > ’kon’ > ’con’ > ’csony’ line, where the
only ones that matter are the consonants. Each of these roots present a quality of the sun. One of the most frequent meanings is
the turning after the arc of the sun. If we look at the mountain Cenk we can see why it is called that, which means: sunstone.
Cen = sun, k = stone, which is an ancient Hungarian concept. On the mountain Cenk was built the primal mage center and
around it the Brasovia castle. Going this route we find the following Cenk chain: Cenk Tepesi (Ciprus, Larnaca 34° 47' 15" N,
033° 24' 30" E), Cenkuri (Latvia, Saldus Rajon 56° 36' 00" N, 022° 22' 00" E), Cenko (Latvia, Liepjas Rajon 56° 27' 00" N,
021° 01' 00" E), Cenkli (Latvia,Ventspils Rajon 57° 17' 00" N, 021° 31' 00" E), Cenkŕn (Latvia, 55° 40' 00" N, 021° 15' 00" E),
Csenke (Highland, 48° 06' 00" N, 017° 26' 00" E), Csenke (Highland 47° 57' 00" N, 018° 32' 00" E), Cenker (Turkey,
Erzurum 40° 34' 00" N, 040° 59' 00" E), Çenkeli and Cengin (Turkey, Kilis 36° 51' 00" N, 037° 01' 00" E), Cenkovice
(Bohemia, Pardubický Kraj 50° 01' 00" N, 016° 41' 00" E), Cenkov (Bohemia, Deský Kraj 50° 14' 00" N, 014° 26' 00" E),
Cenkovo and Cenkovec (Croatia, Dupanija 45° 20' 20" N, 018° 06' 38" E), Cenkeng (China, Guangdong 23° 32' 16" N, 113°
59' 21" E), Chęnkaŕ and Cenkay Lgad (Afghanistan, Nangarh 34° 07' 55" N, 070° 46' 03" E), Cenkou (China, Zhejiang28° 21'
37" N, 119° 44' 46" E).
The Köpe family name immediately connects to Cenk. From the root „köp” derive the words „köped” (eng. To peel),
„köpeszt”, „köpöly”, „köpeny” (eng. Cloak), „köpöny”, „köpönyeg” (eng. Mantle), „köpü” (eng.churn), „köpüce”, „köpülő”
and its derivatives. These word are similar, they all mean some kind of shell or a roundish object. So in this root a basic notion
is a roundish shell-like object. It is also the root for the words „kop”, as in knocking. This is where it connects with the „kopt”
ancester. „Köp” means küpür-mek in Turkish, which is to spit. Köpcsén is a town in Moson county. „Köped” (eng. To peel) is
a verb which describes husky objects which peel their husk off. The seasoned walnut, nut peels (hun. Köped). „Köplény”
describes a dimpled water container. Its synonymus it’s the gruff „kopolya” (eng. Well), and as roots we can mention the secler
„göbe” (eng. Pig). As we all know that these water containers are mostly roundish, they can be mentioned along with the words
in which „köp, kop” means round or roundish. Köpec is a very important place for the ancient Hungarians: Kopachany
(Moldova, Sîngerei 47° 37' 04" N, 028° 14' 04" E), Kopachanka (Moldova, Rîşcani 47° 58' 01" N, 027° 33' 02" E), Köpec
(Three Chairs (hun. Háromszék) 46° 02' 00" N, 025° 34' 00" E), Köpecitanya (Pest county 47° 48' 00" N, 019° 15' 00" E),
Köpec (48° 57' 00" N, 018° 21' 00" E), Kopec (Upper Hungary 49° 15' 00" N, 019° 33' 00" E), Kopec (Chech Republik 50° 57'
00" N, 014° 25' 00" E), Kopeć (Poland, Wielkopolskie 51° 28' 00" N, 018° 10' 00" E), Kopec (Croatia, Sisačko-Moslavačka
Županija 45° 27' 45" N, 016° 56' 49" E). The origin of the family names Kopács (kopt-ács) and Kopecsni can also be traced
back to this. „Köpek” in Turkish means puppy, to bow, servility, a young man. To its meaning relates the word knave, perky
also, the young man who tends to the Bog Dog Constellation. „K-öpe” in its „K-apa” variation also means forefather, its first
half „Kö-„ or „Köp-„ is connected to father, to the circle, and to the male Sun God. The family name „Köpe” is an ancient
name in Hétfalu, but is it also pervading throughout the Carpathian Basin. Here we can find: Kopets Snezhnyy Gora, Копец
Снежный (Rusia, 56° 09' 20" N, 162° 58' 15" E), Köpenhamn (Sweden, Västernorrlands Län 62° 30' 02" N, 017° 23' 13" E),
Kop-e Soflá (Iran, Māzandarān 36° 20' 00" N, 051° 51' 00" E), Kopeh Tāqūnī (Iran, Eşfahān 31° 52' 16" N, 051° 35' 23" E),
Kopeckwald (Austria, Steiermark 46° 46' 00" N, 015° 58' 00" E), Kopya, Kopéa (Camerun 10° 08' 41" N, 013° 36' 50" E),
Qowpī-ye Bābā ‘Alī, Kopeh-ye Bābā ‘Alī, Kopi-Bāb ‘Ali, Koppeh Bābā ‘Alī, Koppeh-ye Bābā ‘Alī, Qapī-ye Bābā ‘Alī,
(Iran, zarbāyjān-e Gharbī 36° 56' 47" N, 045° 54' 27" E), Köpetdag Gershi, Koppeh Dāgh, Kupeh Khrebet,
(Iran 37° 50' 00" N, 058° 00' 00" E), Kop-e ‘Olyā,
(Iran, Māzandarān 36° 19' 52" N, 051° 51' 24" E), Koplenda Mys,
Copeland Cape (Rusia, Arkhangel'skaya Oblast' 80° 21' 00" N, 056° 55' 00" E), Kopeysk, Kopi, Ugolnye Kopi, Копейск
(Rusia, Chelyabinskaya Oblast' 55° 06' 42" N, 061° 38' 49" E), Kopey-Kubovo, Копей-Кубово (Rusia, Bashkortostan 54° 33'
00" N, 054° 23' 00" E), Kopeykino , Kopeyka, Копейкино (Rusia 56° 17' 32" N, 096° 22' 21" E), Kopeykino, Копейкино
(Rusia, Omskaya Oblast' 54° 38' 54" N, 073° 46' 06" E), Kopetskaya, Kopënkino, Koponkino, Копёнкино (Rusia, Tul'skaya
Oblast' 54° 37' 00" N, 037° 59' 08" E), Kopenki, Копенки (Rusia, Kurskaya Oblast' 52° 15' 15" N, 035° 35' 48" E), Kopel’skiy
Pereval (Rusia 66° 08' 38" N, 062° 59' 33" E), Kopegr’, Копегрь (Rusia, 60° 30' 00" N, 037° 05' 00" E, Kopanskoye Ozero,
Kopen Lake (Rusia, Leningradskaya Oblast' 59° 45' 00" N, 028° 42' 00" E), Keppental’, Kopental, Кирово (Rusia,
Saratovskaya Oblast' 51° 01' 50" N, 046° 22' 58" E), Kipeshino, Kopeshnoye, Кипешино (Rusia, Altayskiy Kray 52° 56' 20"
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N, 084° 48' 37" E), Kopeynitsa, Копейница (Rusia, Novgorodskaya Oblast' 57° 07' 48" N, 030° 57' 21" E), Kopondei Tanjung
(Indonesia 08° 04' 00" S, 122° 52' 00" E), Koper (Indonesia, Jawa Barat 06° 07' 49" S, 106° 20' 08" E), Kopeng Watu
Tanjung, Kopeng Watoe Tandjoeng (Indonesia, 03° 47' 00" S, 130° 50' 00" E), Kopeng (Indonesia, Jawa Tengah 07° 24' 13" S,
110° 24' 58" E), Kope, Koppe (Indonesia, Sulawesi Selatan 04° 32' 33" S, 120° 03' 59" E), Kope Island (Indonesia 02° 07' 00"
S, 132° 07' 00" E), Ko Pé Polo (Laos 22° 16' 00" N, 101° 43' 00" E), Koppelmaa, Kopelmani, Koppelmanni (Estonia,
Harjumaa 59° 15' 26" N, 024° 34' 48" E), Koper Vallei (Namibia, Kunene 20° 12' 00" S, 014° 25' 00" E), Kopeke (Tanzania
07° 33' 00" S, 039° 14' 00" E), Kope (Tanzania 08° 51' 00" S, 032° 48' 00" E), Kopekli (Turkmenistan 41° 48' 00" N, 059° 30'
00" E), Kopetdagskoye Vodokhranilishche (Turkmenistan 38° 11' 00" N, 057° 55' 00" E), Kopek-Bay Kolodets (Turkmenistan
36° 57' 00" N, 061° 40' 00" E), Kopek-Adzhi Kolodets (Turkmenistan 37° 43' 00" N, 064° 14' 00" E), Köpestad (Sweden,
Västra Götaland 58° 34' 00" N, 011° 33' 00" E), Köperöd (Sweden, Västra Götaland 58° 17' 59" N, 011° 58' 00" E),
Köpenhamn (Sweden, Södermanlands Län 59° 05' 00" N, 016° 59' 00" E), Köpegårda (Sweden, Blekinge Län 56° 12' 00" N,
015° 02' 00" E), Kopernikuspasset (Svalbard 77° 16' 00" N, 015° 47' 00" E). This also explains the formation of the Hungarian
language in one of the ancient Thracian city Byzantium. First of all let’s analyze the name of the city that became the center of
the Eastern Roman Empire: Constantinople, or Constantinopolis (hun. Konstantinápoly). Divided into syllables: K = kő (eng.
Rock), as in landmark + on = hon (eng. Home) + stan = őstan (hun. Isten, eng, God) + ti = the heavenly place of our Creator,
it’s city + náp = Sun-father, God of the Sun, emperor + ol = hutch, it’s ancient meaning is church, home + y = j(a)ó (eng.
Good). Reading it together: Konstantinápoly = Land-of-the-creator-God-of-Sun, city-of-the-good-god-of-sun. But the name
Byzantium (hun. Bizánc) was also formed from the Hungarian language: Bi = vi, the ancient form of the word „víz” (eng.
Water), heavenly-saint-water as in a place near water + z = zent + ánc = sánc (eng. Rampart); reading it together: Bizánc (eng.
Byzantium) = watersided-heavenly-earthwork, so the ancient name figure of the religious center by the Marble-Sea.
In importance follows Hétfalu Türkös (45° 36' 00" N, 025° 40' 00" E) village, which is the ancient lint between Hungarians
and Turkish people. This similarity can also be found near Kosice, namely Torkos (48° 35' 00" N, 021° 32' 00" E, Torkos and
Törkös are also family names), in Croatia (Primorsko-Goranska Županija,Turkovska Podgora (45° 30' 43" N, 014° 43' 54" E).
Like: Tūrchūt, ( توچروتAfghanistan, Badakhshān 37° 25' 11" N, 070° 41' 17" E), Trikkunnapuzha, Turcunapulli (India,
Kerala 09° 15' 00" N, 076° 25' 00" E), Turculeşti (Romania 44° 50' 00" N, 025° 03' 00" E), Turkou Enneri, Turcu Wād (Chad,
Borkou-Ennedi-Tibesti 22° 06' 00" N, 016° 28' 00" E), Törökága (Caras 44° 50' 58" N, 021° 35' 37" E). Türkös, Türkösi is an
ancient family namme which can be found not only in Hétfalun, but also in the Carpathian Basin. Türk, or türök, is a musical
instrument made out of horn. Bugles the man who watches the cows. It is very in vogue in some places the whistle made out of
cherry-tree. TÜRKÖS is easy, comes from the name of the Turkic people: Türk-ős (eng. Ancient Turk). Mentioning that türk =
tűzrakó, people who make fire, we were known as well as people who worship fire. The Turkish also ascends from this
Hungarian culture, but with a deeper pronounciation. Namely in the dialect of the muslims who conquered them. The real
Turkish language had been developped in 1000 A.C., when the nationalities of Árpád were living in the Carpathian Basin.
Turkia or Türkiye = Turkey explains exactly that the ancient Hungarian people were evangelized by force to the muslim
religion. But it can also originate from T = creator + circles = people of the God of the Sun also, but still conquered by the
muslims. I would like to add something to the makeing of the Turkish people. Namely the similarity in the Turkish and
Armenian names -ör = őr, groups of people who guarded the dreams of the gods. From this results it was in vain the occupation
of the armenian and anatolian royalties by the semites, the armenians did not recognize the power of the semites. The last result
of this was the genocide of the armenian people in the 1st World War. Proving that ör = kör, kör-őrző, as in the common origin
of the people of the Sun. Örkő, Ör-kő is an ancient place in Sepsiszentgyörgy-Sfintu Gheorghe.
The age of the Hungarian conquest and the period before that is the golden age of the Viking raids. Our ancesters were
neighbours with the swedish Viking state formation even when living in Etelköz, neighbours with Rus of Kiev. The successor
of this state formation is Rusia today, which preserves the memory of it in its name. The chronicals and findings share the
economical, military ad diplomatic relations between the two nations. Hungarian graves from the IX th and XI th century
represent Viking objects (mostly weapons), and between the Viking findings we also find the works of Hungarian craftsmen
(mostly jewellery). The decorative arts of the two nations had an influence over each other noticably. The Hungarian cavalry
troops and the Viking warriors had an important influence over the military history when fighting against each other and also
when fighting in alliance. Our king St. Stephen had several hundred eastern fighters serving as his guards, mostly Vikings from
Rus of Kiev. The leader of this Guard formed by the Byzantine model was the heir to the throne Prince St. Emeric. Their
memory is still preserved by some places in Hungary: Varáng, Oroszi, Oroszvár. To this can be traced back the origin of the
family names Orosz and Rusz (also found in Sacele). Accordignt to the ancient Scandinavian literature the son of Vörös Erik,
Leif Erikson bought a powerfull ship as the result of the words of a sailor named Bjarni, recruited a crew and left to discover if
at the end of the ocean was nothing or, as Bjarni said, there is an unknown world. Amongst the crew of Leif was an old
comrade of his father, a man named Tyrker-Türker, who was the teacher of Leif. Interesting is that the meaning of Tyrker is
Hungarian! They discovered a new world and they named it Vinland (land of grapes). This was 1000 A.C., St. Stephen was
made king in the Carpathian Basin, who made a strong state from the Hungarian tribes. In the 1700’s was found an engraved
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rock in New-Foundland (today it is kept in Yarmout Country Museum). The text was not written in Scandinavian runes, but in
Hungarian runic script, this was explained in 1984 by Lajosné Szilva in Budapest and it states: /Eric/son járt e hejen is sok
tár/sával/(eng. The son of Eric was here with many of his mates). From another approach in 1000 B.C. lived people with a
Tharcian origin on the western side of the Black Sea, from Thrace to the Istrian peninsula. The roman emperor Constatine
wrote around 950, that the Hungarians were know by the name of turk (türk). The turk and Thracian have the same etymology.
The ancient Hungarian meaning of turk: the land of the Creator, where the Creator = God of the Sun, today the people of the
God of the Sun, the Creator. The word úr (eng. Sir) is also used to define the ancient hunagrian man (person). It is noticeable
that in the details of the word ur we want to express the compression of the two words ur + ra. So this compression and the
plural sign k gives the true meaning, the god of the sun in Egypt, Ra, the people of Ra. It is obvious the concept of the Thracian
folk has something to do with the meaning of Turk. The word thracian agrees with the meaning of the people of the god of the
sun, the creator, one of the turanian tribes. If we complete the word examined with the vowels wich were lost during time, we
find tur(a)k (eng. Turk) and t(u)rák (eng. Thracian), in brackets we can see the lost vowels. The meaning of the land-name
Thrace (hun. Trákia) = the land of the gond of the sun, the creator. According to the name origin the “ia” affix means the new
land of the tribes coming from the homeland. Birka, once a town on Swedish ground, was an important economical center in
the 9th century, products arrived all the way from China. The city of Birka began flourishing in the 8 th and 9th century, here was
formed the first Christian church in Sweden funded by St. Ansgar in 831. Unfortunately the pagan Swedes did not welcome the
missionaries and they killed the bishop Unni in 936. Some important settlements: Birka, ( رAfghanistan, Fāryāb 35° 44' 20"
N, 064° 14' 24" E), Birka (Jemen, Jabal Am, Laḩij 12° 41' 53" N, 044° 22' 16" E), Birkat (Libia, Al Fātiḩ 32° 40' 50" N, 021°
04' 57" E), Birkt, ر ت
(Irak, Dahūk 36° 52' 36" N, 043° 27' 59" E), Birka, ر
(Irak, Dahūk 37° 05' 28" N, 042° 52' 38"
E), Birkat (Saud Arabia, Al Ḩudūd ash Shamālīyah 29° 36' 10" N, 043° 36' 00" E). Birka can also be spelled BI-RA-KA, so
its meaning is the following: Bi = vi, in latin water, holly water, as in settlement near water, RA-RÁ the egyptian god of the
sun, KA = celtic land, K = kő (eng. Rock), as in landmark. Reading it together: the land, religious center of the people of the
god of the sun. Birka is the acommodationa place of the black Hungarians, the origin of Tyrker can also be traced back to this
place. It is also true that many Hungarians took part in the Viking expeditions, even battles, but Tyrker was the most important.
On the Turkic line the Ethruscans are also linked to this. Hencken was the one who assumed that the Ethruscans living
along the Danube and the Carpathians in the 2nd millennium – the ones the Greeks called Tyrsenoi – reached the eastern side of
the Mediterranean Sea, so they must have met the tursha people. This theory is confirmed by the finding according to which
the writings found on the Isle of Lemnos are ethruscan. According to the Hungarian archaeological researches, the Hungarians
in the 2nd millennium took part in the battles of the people pf the sea. By examining the two latin names of the Ethruscans Tusci and Etrusci -, according to the series tusci > tu(r)s-ci, e-trusci > e-tursci, E-truria > E-trusia > E-tursia it became obvious
that it is more similar to the greek Tyrsenoi, also it is related to the name turchi, Turkic. Beleillik, de lehet, hogy meg is előzi az
altáji vagy türk eredetű törzsi nevek hosszú sorát, melyeket a történelem folyamán a magyaroknak adtak: magyarok, avarok,
törökök, türkök, baskírok, hunnok. The Ethruscans, the ancient Hungarians also known as Turkic people, the birth of the
conquerors of Italy can be traced back to the bronze age. As the land along the Danube and the Carpathians becomes the
industrial center of Europe, the blooming of the Hungarian metallurgy gave a push to the Hungarian expansion. The Ethruscans
were the founders of the European culture, the forst roman caesars were from them. Part of the Ethruscans came into the
Carpathian Basin through the pass of Vereck, the others came by ship to the western part of the Italic peninsula. Even in the
centuries B.C. they built three-deck ships and transported wine to many European cities, even to the land we today call France.
Detailed results can be found in the work of Mario Alinei. Along the Hun line we will arrive to the Catalans living in Spain.
We are told that ESPANA comes from the concept of the place holder of the hun king, from the word ISPÁN. The word ország
(eng. Country): is todays form of the word ÚRSÁG (eng. Seigniory). Maybe the Catalans and the Basques are the the Huns
“left-overs”.
In almost every place in Transylvania and the Carpathian Basin we can find the family names Török, Magyar, or
Magyari. The name magyar (eng. Hungarian) became the people’s name only after the last blood pact. Before that it was only
a a religious concept, from this resulted the Hungarian language too. Namely from Egypt, from MAAT, the godess of truth,
who examined the souls of the dead with ostrich feather to determine if the person lived a true life. the survival of the names of
the true people meant the eternal life, only later it became the religious view of the ones in heaven. The religion of the people
in the Mediterranian was he truth, the religion of the wizards, so the Hungarian people were truthfull. To the syllable MA- was
coupled with the adjective big (hung. nagy ) = the letter G + AR = Ara; reading it together: Hungarian = the child of the grat
mother Maat, the Hungarians are the children of the the Great Holly Mother. Also here we can mention Magura = male lion
and the peaks with this name along the Carpathian Basin, proving that the Carpathians were inhabited by Hungarians int he
ancient times as well. On the Turkish side of Little Asia are spread the family names Üngürüsz, Üngür, Ungur, and Maghar,
Maghiar. These are known, general cases. The ancient european civilization was spread by the Hungarians in the Tarim Basin
around 1000 B.C., along the eastern side of the silk road. This explains why many ancient people in Asia had similar cultures
with the Hungarians and maybe they mixed with them also. Aurél Stein looking for the ancient Hungarian land found the
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Kalashes, who were blonde haired and peace-loving. They wore peaked caps, their religion is animistic even today. These
people have relatives living in Transylvania, here we can also find blonde haired people. Also Aurél Stein was the one who
found an ancient Hungarian building among their accommodationa areas. The building has every sign of the Hungarian folk
art. And this land, which goes along the silk road in the Tarim Basin was once under Hungarian control. The family names
Kustán and Kusán have also similar origin as shown above, for example: Kustantīnū (Libia, Al ‘Azīzīyah 32° 37' 47" N, 013°
10' 10" E), Kustanayevka, Кустанаевка (Rusia, Amurskaya Oblast' 50° 47' 51" N, 128° 15' 13" E), Kustanay, Кустанай
(Rusia, Primorskiy Kray 45° 49' 00" N, 134° 41' 00" E), Kustanay (Kazakhstan, Qostanay 53° 10' 00" N, 063° 35' 00" E),
Kustanayskiy Komsomolets (Kazakhstan 50° 49' 00" N, 064° 48' 00" E), Kustanayskiy (Kazakhstan 53° 45' 00" N, 062° 03'
00" E), Kustánszeg Hegy (Hungary, Zala 46° 47' 00" N, 016° 41' 00" E), Kehidakustány (Hungary, Zala 46° 51' 00" N, 017°
06' 00" E), Konstantinápoly, Kustantiniyah (Turkey 41° 01' 07" N, 028° 57' 53" E), Kuštanovci-Gesztenyés (Slovenia, Puconci
46° 46' 42" N, 016° 11' 48" E), Kustanay Gorod (Kazakhstan 53° 10' 00" N, 063° 35' 00" E), Kustān, ( ن تسكIrak, As
Sulaymānīyah 36° 11' 39" N, 045° 11' 33" E), Kustanayka (Rusia, Sakhalinskaya Oblast' 46° 48' 23" N, 142° 21' 27" E). Our
origin started with the disruption of the ancient nation after the flood. He black Hungarians have something to do with the
things mentioned above. The origin of the name of the black Hungarians can be traced back to the places today know as Sudan
and Ethiopia. Some important groups livied in the center of Mosopotamia as part of the Mauri nations. The nomads were living
in the desert, the Hungarians were living along the river having a flourishing agriculture. Well known states in the 3rd and 1st
milleniums B.C.: Kassites in Mesopotamia. Kosala in India; 1st and 3rd ceturies A.C. the Kushan Empire, in the 6th and 10th
centuries the Khazar Empire, and also the stateforms of the black Hungarians. Looking back, they are part of the kus, kas,
Kashar, Kabar and mauri people. The other big branch of the Kus people can be found in South Asia, all around India, for
example around the state of Bihar. Around the beginning of our time the Kushan Kingdom was flourishing with Baktria and
Sogdiane centers. One of their kings was Kaniska. We know about the mauri tribes living in the Phillippines and Indonesia,
and also the ones living in East Africa called Berbers. Some of its groups went into the Hispanic lands. Loking back to the
migration of the Celtics which happened 3000 years ago, the black Hungarians reached the eastern side of the Caucasus, from
here they traveled to the eastern side of Central Europe where they have put the grounds of an ancient nation in the Moravian
Basin. It is known that tribes fled to Europe with the Celtics from the Assyrian aggression. The third important appearence of
the black Hungarians was in Western Europe. If we look at the literature from the 1st-2nd century A.C. we find the following
tribe names: Chaucus, Chamavus, Chattus, Cheruscus, Canninefat, Marcomannus. In every name we see the word Cha (co) =
kas, kus, kos, as in the name of the black Hungarians in Latin. The origin of the black Hungarians can also be found in the
eastern Carpathians. At the river Vistula, near the city of Katowice we find the Cotinuses, in the Tatras we find the Carpuses, at
the Moravian river the Qvaduses. The name Carpathians remained as an appelation of the black Hungarians, as a reminder for
the cultural nation. At the eastern side of the Moravian Basin the lands were called Black Hungary, its important part is Kosice.
But the mauri groups of the black Hungarians also reached wstern Europe, so king Attila fought his battles against the nomads
with confidence. The black Hungarians are part of the formation of another two nations in the Carpathian Basin, south from the
Tisza-Maros triangle the southern part of the latter Ajtony’s land, and the kingdom ef Menmarot with their last ruler in the
counties Szabolcs-Szatmár and Bihar. One of the memories of the black Hungarians is also the Black Sea, which is part of the
origin of the Turkish-Hungarian brotherhood. Between the Hungarian and indian Bihar provinces can be found national
relations. St. Stephen king also settles black Hungarians to the south during his domination. The following places can be
mentioned: Kūs ‘Anbar, ( ربنع سوكIran, Kordestān 35° 39' 14" N, 046° 45' 27" E), Kusan, ( ن سوکIran, Khorāsān-e Raẕavī
36° 36' 06" N, 059° 15' 05" E), Kosa, Наблюдений (Rusia, Chukotskiy Avtonomnyy Okrug 69° 42' 10" N, 170° 15' 47" E),
Kusano, Луговое (Rusia, Sakhalinskaya Oblast' 47° 01' 00" N, 142° 43' 00" E), Kusany, Кусаны (Rusia, Sakha Yakutiya 63°
07' 00" N, 126° 10' 00" E), Kusangal (Bangladesh 22° 34' 00" N, 090° 18' 00" E), Kusan (Indonesia, Kalimantan Selatan 03°
34' 00" S, 116° 00' 00" E), Kusan (Üzbegistan 40° 15' 00" N, 067° 03' 00" E), Kusan (Phillippines, South Cotabato 06° 24' 49"
N, 124° 43' 46" E), Kusanit (Malaisia, Sabah 05° 57' 00" N, 116° 19' 00" E), Kusan (Papua New Guinea East Sepik 03° 44'
00" S, 143° 37' 00" E), Kussanartok (Greenland Østgrønland 61° 46' 00" N, 042° 15' 00" W), Kusinaba (Ghana 10° 44' 00" N,
000° 28' 00" W), Kusan (South-Africa, Kwa Zulu-Natal 29° 08' 00" S, 030° 32' 00" E), Kuşane (Turkey, Bitlis 38° 50' 07" N,
042° 35' 52" E), Kusan (South-Korea 35° 30' 00" N, 126° 44' 00" E), Kusan, 구산리 (South-Korea, Kyŏngsang-bukto 36° 16'
32" N, 128° 53' 47" E), Kusan (South-Korea, Chŏlla-namdo 34° 56' 00" N, 126° 31' 00" E), Kusano (Japan, Fukushima 37° 05'
00" N, 140° 57' 00" E), Kusano (Japan, Fukuoka 33° 19' 00" N, 130° 38' 00" E), Kusan, 구산 (North-Korea, P'yŏngan-bukto
39° 35' 11" N, 125° 17' 57" E), Kušanovac (Bosnia and Herzegovina 43° 26' 04" N, 017° 26' 47" E), Kusanovec (Croatia¸
Zagrebačka Županija 45° 49' 00" N, 016° 21' 00" E), Kusanja (Southland 44° 51' 11" N, 019° 25' 27" E), Kusang (India Andhra
Pradesh 17° 53' 54" N, 078° 02' 12" E), Kusan (Indonesia Jawa Tengah 07° 10' 32" S, 109° 28' 23" E), Kusang (China Fujian
24° 24' 19" N, 117° 29' 12" E). The origin of the family names Kósa and Kása can also be related to the things mentioned
above, the name can be found in every part of the Carpathian Basin, also in Aita. The origin of Kosice (hung. KASSA) is also
related to this: KA-S-SA, KÖ-SA, KÓ-SA, KÁ-SA. The first syllable Ko-Kö, or Ka it is similar to another version of the Celtic
name, with the ancient Hungarian concept Caleti (kaleti), meaning eatern. Starting from this its meaning is: Ka = abbreviation
od the celtic land. K = kő (eng. Rock), as in landmark of a land. Cha (co) = kas, kus, kos, as in black Hungarians in the latin
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language. Kö-, has to do with the circle, the god of the circle, the male god of the sun. Kósa, and also Kassa (Kosice) is the
land of the bright god of the sun. Near Kassa (KA-RA-SZU, eng. Kosice) Barca is a settlement, Brassó (BA-RA-SZU, eng.
Brasov), is the center of Barcaság. Using the concept of the Egyptian god of the sun = Ra, Rá, Ré and that SZU-Sü = szüm is
the same as the concept of the ancient mother ASSUM, Sy = good ancient mother, SZU from another approach means clear
water, teardrop. According to this we can say that Kosice is the land of the eye of the god of the sun of th black Hungarians
which abounds in water. Ba = means the creating father, so Brassó-Brasov is the land of the god of the sun of the white
Hungarians, which abounds in water. So Kósa means the land of the bright god of the sun.
The Turkish and Hungarian relationship can also be found in the ancient dance Borica. This dance is the example of
syncratism because we can find every kind of human communication in it. Antal Horger found in this dance shaman signs,
Julius Teutsch saw in it the symbolic chasing away of the winter, Géza Róheim said that this custom is an ancient form of the
male initiation. Pál Péter Domokos enumerated it among the dances which fight against the dark spirits and fertility. In Zajzon,
Pürkerec after the first, second and third borica came the Turkish one, in Tatrang after the first one came the fourth and after
this the Turkish. They were different even in their form also: in Zajzon and in Pürkerec they danced in a circle, in Tatrang the
circle became two column. Among the characters of the ancient Hungarian tales we find Aranyhajú Ilona (golden-haired
Helena), Erős Péter (Strong Peter) and Világhírű Szép Borica (the beautiful Borica). In my older articles I have proved the
Sumerian side of Borica, but according to the runic symbols it has a similarity with the findings in Tartar. The male version of
Borica belongs to the sun cult, the female one to the moon cult. The word Bori- can be decomposed: B = Ba, creative form + o
= Ó, as in ancient + Ri = Ri, the wife of RA god of the sun who cries many times opposite to men (Bori is a female name, but
Bor also means ancient source). The word part –ca has to do something with the center (Cenk), it was danced on high and
saint places. It can mean something like: an initiation dance in the honor of the creatin mother of the nation, maybe it was the
initiation dance of the goddes before her matrimony, but it also can be the curting dance of the males. Borica goes into the
pelazg mythology through the tales about Görög Ilona (the Beautiful Helena). One of the side branches of Borica can be
BORA-HORA, the other the moreska, ths proves that the Wallachs (Vlah, Valach, Oláh ancient family names), the csiribiris
(something very small), the Cincars (Czincár ancient family name but also a 2006 m high peak in Bosnia. Cincár means
somehing very thin), the Bulgarians, the Serbians (Szerb ancient family name also), the Croatians (hung. Horvátok) (Horváth
ancient family name) were Hungarian speaking people many many years ago, as the Moldavian csángós. In 1239 migrated
Wallachs and some other natiosn from the Balcans and settled down in Wallachia and Moldavia. If we write Wallach (vlach)
taking into consideration the consonant variation than the correct concept balach-bál. According to the ethymology vlach =
balach concepts mean in ancient Hungarian the name of a nation (bal, bel) which had an ancient fertility oriented religion. The
grounds of the names Béla are also given by the god-name bel. So vlach = balach means the land of the people of bal. the
Turkish-Hungarian ridge known in Transylvania relates in a different way to the Seclers. The geographic concept of Balaton
bears the mening of the land of the people of bal. The form BUKA-BURA-BORA-BORI bears a more ancient model. In the
wilderness of the jungle in Guyana, the giant stone sculptures, the marks written in stone, the analysis of the name of the river
KARA+BUKA+BURA point to some kind of similarity. The circles found in western Australia, circles which probably are
75000 year old along with the KARA+BUKA, KARA+BURA, TAMANA desert wells continue the above mentioned
similarity. The bone-flute, which is about 40000 years old could have only been created in harmony between the WORLD and
MAN. We must believe that if man could create statues 10000 years ago, could make tools millions of years ago, than he
could make these before also. And the fact that the KARA+BUKA+BURA name structure can be found in the jungle in South
America, in the Carpathians and also in the Australian desert is not the prove of the migration that happened 3-5000 years ago,
but it makes more believable the survival of form+structure, name+structure+creation and sample+system. The village in the
Carpathians SZÁM+BOR, the archeological site in Cambodgia SZÁM+BOR, and the village in Hunza-cashmere have ancient
human traces. The village in Peru which is at 4308 m altitude in the Andeans, the lider of the KORUBA tribe discovered on the
border of Brasil and Peru is named SZÁM+BOR, this being the pair of our family name SZÁM+PORI-SZÁM+BORI, also
belongs to the ones mentioned above. The village KORUMBA in New Guinea’s peninsula Huon and the settlement found
along the river BUDA+UNG called SZÁM+BORI, the townships in Nigeria BUDA+VÁRI, SZÁM+BORI are also located
along the historical line of BORICA. Also along this line we find: Boricaud (Guadeloupe 16° 17' 00" N, 061° 26' 00" W),
Borica (Bosnia and Herzegovina 44° 28' 04" N, 017° 50' 42" E), Borića Brdo (Croatia, Ličko-Senjska Županija 44° 30' 42" N,
015° 29' 18" E), Borića Selište (Croatia, Ličko-Senjska Županija 44° 51' 18" N, 015° 30' 46" E), Borića Brdo (Bosnia and
Herzegovina 45° 01' 44" N, 016° 49' 54" E), Borica ( Bosnia and Herzegovina 44° 14' 08" N, 018° 13' 42" E), Borica
(Podujevë 42° 51' 09" N, 021° 07' 58" E).
The family name Czimbor is also connected to the name and dance Borica, this family name is spread in the Carpathian
Basin. Czimbor is also a plant, but cimbora means pal, one who is good to others or one who is an ally in good or bad. In
Transylvania cimbora is a person with whom one can do work with. Originally maybe it meant: cim-pár or cím-párja (eng.
Address pair), as in pair in address, in civil job, friend; it also can mean a friend in pranks, in god or bad, and today this is the
meaning we use; it also has a third interpretation: pair of hearts, the pair of my heart; szimbora. And cimborál means that one
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associates with someone to make something, agrees with them. Some settlements of the American Indians also connect to this
name: Cimborrio Arroyo (Cuba, Granma 20° 18' 00" N, 076° 56' 00" W), Cimborro Cerro (Mexico, Colima 19° 11' 20" N,
104° 12' 45" W). The word Bor in our ancient language meant sparkling spring water, so the meaning of the ancient source can
be precise. But it can also be that the concept -bor = creator, the god of circle = god of the sun. Reading it together: Czimbor =
the son of the god of the sun from the saint mother of the sky, or it has a similar meaning. According to our mythology the
creation has something to do with the god of the sun, with its light. Cimbora also meant the closeness, the affinity of the ones
dancing Borica, also the men who came from the same place, the drinking buddies. Czimbor is a part of this community. It is
an ancient family name, and today also a geographical name.
One of the most typical form of the dance Borica is Kuka, to which relates the origin of Cuca, or Czucza family names too.
Czuczákmajor (Hungary, 46° 48' 00" N, 018° 41' 00" E) is a well known settlement. The family name Cuca is well known in
the Carpathian Basin, but it is also spread throughout the Turkish Empire. Cuca is the mythological figure of the Huns who
remained in Hispania, the figure which is metamorphic between a dragon and a worm. For the Huns n the Carpahian Basin is
the link to the culture of Mooncalves (hung. Kukutyin). A well known figure of the Brasilian folklore, to this can be traced
back the cha-cha, the dance which chases away the dark spirits. Cuca is a settlement in Arges county in Romania (44,95’
latitude and 24,52’ longitude), it is also a settlement in Galati county, related to the csángós in Moldavia. In Sacele we can find
it as a family name, but also as a distinctive name among identical family names. The genetical line of the name Czucza can be
found in Kalotaszeg and in South Poland. Cuca means a pointy stick, post which is used to determine the limits of the land in
agriculture. It can also mean spear on the Hun settlements. In the Upper-Kiskunság it represents the stick oth two ends of the
sledge. Cuca also meant the opening on the roof of the house through which the light came in, in mythology it was connected
with the kukukk totem. On ships which have wooden steering wheels it represents the stick whoch is used to stretch the wheel.
Formerly it was used to support the ship if it went to close to shore or reef. The origin of the name Kóka is connected also to
this. The movement of Cuca is the following: Cucasana (Venezuela, Anzoátegui 08° 22' 18" N, 063° 17' 14" W), Cūcay
(Afghanistan, Jowzjān 36° 48' 25" N, 065° 58' 10" E), Čūčan (Afghanistan, Dāykundī 33° 32' 28" N, 066° 43' 32" E), Čūčal,
Koh-i-,
( چ چلAfghanistan 36° 32' 58" N, 068° 27' 11" E), Cucáma (Dominica, La Romana 18° 25' 00" N, 069° 02' 00"
W), Cuca Cerro de (Dominica, Pedernales 17° 53' 50" N, 071° 34' 58" W), Cuca (Dominica, Duarte 19° 12' 00" N, 070° 11'
00" W), Cuca (Somalia, Jubbada Hoose 00° 44' 00" N, 042° 27' 00" E), Kūkā Bi’r (Libia, Al ‘Azīzīyah 32° 25' 33" N, 012° 58'
36" E), Cuca (Angola, Uíge 06° 16' 00" S, 015° 44' 00" E), Cucaracha Shoal (Phillipines, Iloilo 11° 40' 47" N, 123° 11' 37" E),
Cucana (Portugal Braga 41° 30' 00" N, 008° 02' 00" W), Cucata Minas (Mexico, Durango 25° 08' 00" N, 106° 43' 00" W),
Cuca (Mexico, Yucatán 20° 54' 00" N, 089° 25' 00" W), Cuca (Cuba, La Habana 22° 53' 00" N, 082° 40' 00" W), Cucania
(Australia, Queensland 17° 15' 00" S, 145° 55' 00" E), Cuca Domb (Wallachia 45° 46' 00" N, 027° 55' 00" E), Cuca
(Wallachia 45° 44' 00" N, 027° 53' 00" E), Cuca (Wallachia 44° 57' 00" N, 024° 31' 00" E), Cuca (Wallachia 45° 44' 00" N,
027° 53' 00" E), Cuca (Wallachia 44° 57' 00" N, 024° 31' 00" E), Cucanjá Riachuelo (Guatemala, Alta Verapaz 15° 20' 00" N,
090° 04' 00" W), Cucaracho Monte (Honduras, Olancho 14° 45' 00" N, 086° 30' 00" W), Kukulaya (Nicaragua, Atlántico
Norte 13° 42' 00" N, 083° 42' 00" W), Cucaracha Cerro (Argentina 32° 04' 00" S, 069° 25' 00" W), Cua Caño (Venezuela,
Amazonas 03° 10' 00" N, 065° 41' 00" W), Cucaracha (Ecuador, Manabí 01° 12' 00" S, 080° 02' 00" W), Cucao Lago (Chile
42° 38' 00" S, 074° 04' 00" W), Cucaihatárrész (Hungary, Hajdú-Bihar 47° 34' 00" N, 021° 23' 00" E).
Specific but special famili name is Islik. In Sacele it is better known, but can also be found in Transylvania, in the
Carpathian Basin, in Turkey, Little Asia as well, after Trianon in cities of Europe and America too. Islik means worker, but
also merchant in the Turkish language. The draymen from Sacele patrolled the land between Little Asia and Western Europe.
The Isliks in the Carpathian Basin were well trained workers, merchants. Islik, Ős-Lik (eng. Ancient hole) is the birth canal of
our Ancient Mother, the word derivative of the christian religion. The fact that during the formations of the Semitic languages
what kind of meanings were patched to this belongs to the collectors, its meaning is ancient Hungarian. Islik is a city in todays
Turkey, can be found at 37,5667’ latitude and 33,3333 longitude. It is settled at 994 m above sea level, just like the mountani
Cenk in Brassó-Brasov. It is neighbour from the west with: Ortaoba, Kayacik, Egilmez, from the north with: Hasanoba,
Hotamis, Sirnik Yaylasi, Akcavazi, from the east with: Inoba Yaylasi, Samuk Yaylasi, Yeniceoba, and from the south with:
Karakisla, Yenikuyu, Cigil, Boyalitepe, Karacaoren, Burunoba, Gulalioba, Coglu, Kumoba. Islik is a semi-god, the son of Illiki
Helios. He was the first among the Illian dragon kings, and he ruled as the king of the earth. After his father was dismissed by
Irre, Islik was banished by Israha. After wandering for 21 years in the world he came back to redeem his throne, and after he
locked up Israha in the underworld he went to heaven and became the king of the earth and heavens. His worshipers believed
that after their death they would go to heaven to Islik’s palace and not to Geniche’s underworld. Išlik, Ištók: formations of each
other, it can be a compound word. The following movement of the name Islik is known: Ishlik (Iran, Gŕ1ln 37° 16' 42" N, 049°
54' 18" E), Yslikis, Islikis, Islitsis Reka (Latvia, 56° 31' 25" N, 023° 59' 17" E), Islikon (Switzerland, 47° 33' 00" N, 008° 51'
00" E), Eslek Deresi (Turkey, Sinop 41° 21' 00" N, 034° 37' 00" E), Islik (Turkey 37° 34' 00" N, 033° 20' 00" E).
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Another ancient family name in Négyfalu-Sacele is Istók, let us think about our great sculptor János Istók. Besides the
Carpathian Basin we can also find it in the european part of the former Turkish Empire, and also in Asia. Istók can also be a
distinctive name in identical family names. It is also forename. In th egyptian language it meant spring, drinking water. In the
ancient tales we find Halfejű Istók (Fish-headed Istók), and the poem of Petőfi Bolond Istók (Mad Istók). Istok is the capital of
Kosovo’s Pécs province, 42.783333’ latitude and 20.483333’ longitude, a river was also named after this. Near Moscow lies
the Istók lake: 54 ° 55'50 "N, és 39 ° 20'28" E. In Rusia we find Bol'shoy Istok settlement in Sysertskiy area (Sverdlovskaya
Oblast), between Sysert, Ekaterinburg, Aramil, Bobroszkij, Verkh Dubrovo, its coordinates are: 56° 43' 4" N, és 60° 46' 57" E.
It has Tartar aspects as well. In Asia it spread along the Sumerian line. In the ancient Hungarian interpretation it meant priest
who looked after the water, rivers, lakes and he diverted the floods. Istok = can also mean grace. Is- can also be a connection
between divine, heavenly and –tok some kind of holder, something spheric. As the mace was for the Vikings. The mace is also
spheric, as it was later the scepter. Istók is also known from the Hungarian tales, so it is more likely to mean something related
to the gods. It is also used in swearing. Some important settlements with the name Istók: Istok, Исток (Rusia, Magadanskaya
Oblast' 59° 18' 35" N, 147° 34' 35" E), Istok (Rusia, Khabarovskiy Kray 59° 33' 45" N, 145° 46' 15" E), Istok Ozero (Rusia,
Khabarovskiy Kray 59° 46' 10" N, 145° 00' 05" E), Istok Chazhma Gora, Исток Чажма Гора (Rusia 55° 05' 15" N, 161° 09'
25" E), Istok (Rusia 52° 15' 50" N, 158° 11' 20" E), Istok-Kotokel’ (Rusia, Buryatiya 52° 51' 00" N, 108° 14' 00" E), Istök,
Istyk (Tajikistan, Kŭhistoni Badakhshon 37° 49' 08" N, 074° 38' 40" E), Istok (Tajikistan 37° 44' 00" N, 074° 23' 00" E), Istoki
(Ucraine, Krím 44° 35' 00" N, 033° 50' 00" E), Istok (Nitra 48° 34' 00" N, 018° 35' 00" E), Istöklova (Bulgaria, Khaskovo 42°
07' 00" N, 026° 11' 00" E), Istok (Poland, Podlaskie 52° 40' 00" N, 023° 29' 00" E), Istog (Albania 42° 46' 00" N, 020° 29' 00"
E), Istok Planina (Macedonia 41° 04' 00" N, 020° 53' 30" E), Istok Mahala (Kosovo, Gllogovc 42° 40' 40" N, 020° 49' 27" E),
Istok (Rusia, Kurganskaya Oblast' 55° 56' 15" N, 065° 48' 06" E).
Konya is another ancient family name is Sacele, but we can also find it in Little Asia and it has a very high importance.
The word kony is the abstract trunk of the words konya, konyít, konyúl. It means: crooked, crookedness. Kóny is a village in
Győr county in Hungary. Konya is also a flower, halm. Konyavicsor is a plant, it has no leaves, but it has flowers (Lathraea
squammaria). Konya is Ikonion in greek, in latin Iconium, its other names: Koniah, Konieh, Konia, Qunia. It is a city in Turkey
with 1 million inhabitants, also the center of Konya county. It lies at 1200 m above sea level, can be found at 37.866667°
latitude and 32.483333° longitude. It was inhabitated even in 3000 B.C. In 1500 B.C. it is occupied by Hetitas, than in 1200
B.C. by indoeuropean sea people, in the 8th century B.C. the phrygias form their kingdom, in 590 B.C. it is under cimmerian
dommination and at the end of the 6th century under persian dommination, after this comes the ruling of Sándor Nagy, than
Seleukos the I., and the pergamums. Atalos the III left it to the Roman Republic, in the time of Claudius the name of the city
was Caludioconium, and in the time of Hadrianus Colonia Aelia Hadrianara. According to the Acts of the Apostles in 47 B.C.,
in 50 B.C. and in 53 B.C. St. Paul and St. Barabbas visited the city. In 1071 the Seljuks conquered the place, between 1097 and
1243 it is the capital of the Iconium’s Sultanate. In 1097 and 1190 it was attacked by crusaders, finally the name Konya was
given by Mesurd the I. With the crusaders came to the Carpathian Basin workers, merchants and mercenaries named Konya.
After this Konya became a distinctive name for the nights bearing the same name, for example a mercenary named Benedek,
after his returnal, was named Benedek Konya. In 1243 it falls under Mongolian domination, until 1322 it is emirate, and in
1420 it fall under Turkish domination. It also means ancient mother. Almost every ancient word we have it is somehow
connected to the concepts of Ancient Mother, god of the sun. But the phonetic form anya (eng. Mother) is part of a younger
word-formation period. Another form of Kónya is Kánya, which also is an ancient family name in the Carpathian Basin, but
also a settlement near Balaton. The red kite (Milvus milvus in latin) is an ancient bird of prey in Central Europe, the brown kite
(Milvus migrans in latin) is a bird of prey in Asia, and as a symbol they both belong the the ancient Hungarian beliefs. On the
Hindu and Tibetian line Kanya represents an astrological period between the 17th of September and 17th of October, it is
connected to Lemuria and the Dog constellation. Some important Konya places: Konyashino, Коняшино (Rusia, Tverskaya
Oblast' 56° 41' 16" N, 034° 21' 47" E), Konyang Tao Dung (Vietnam, Lâm Ðồng 11° 46' 00" N, 108° 00' 00" E), Konyabeng
(Kamerun 04° 20' 00" N, 014° 22' 00" E), Konyayevo, Коняево (Rusia, Yaroslavskaya Oblast' 58° 17' 00" N, 039° 04' 00" E),
Konyayeva (Rusia, Vladimirskaya Oblast' 55° 54' 00" N, 040° 32' 00" E), Kon’ya (Rusia, Murmanskaya Oblast' 68° 23' 22" N,
031° 29' 19" E), Konya (Cyprus, Paphos 34° 47' 00" N, 032° 27' 30" E), Konyava (Lithuania 54° 06' 00" N, 024° 42' 00" E),
Konyango (Kenya, Nyanza 00° 46' 00" S, 034° 16' 00" E), Konya (Liberia, Lofa 07° 57' 47" N, 009° 32' 48" W), Konya
(Ghana 09° 03' 00" N, 001° 01' 00" W), Konyas (South Africa, Limpopo 24° 01' 00" S, 029° 38' 00" E), Konyao (Nigeria,
Zinder 14° 39' 03" N, 007° 46' 05" E), Konyatin (Ucraine, Chernihivs'ka Oblast' 51° 35' 00" N, 032° 47' 00" E), Kónya
(Romania 47° 36' 00" N, 021° 15' 00" E), Kónyatelep (Szabolcs-Szatmár-Bereg 48° 07' 00" N, 021° 49' 00" E), Kónyaszék
(Csongrád 46° 41' 00" N, 020° 03' 00" E), Konyár (Hajdú-Bihar 47° 19' 00" N, 021° 41' 00" E), Konyár (Hajdú-Bihar 47° 19'
00" N, 021° 40' 00" E), Kónya-hegy (Szabolcs-Szatmár-Bereg 47° 57' 00" N, 021° 48' 00" E), Kónyadülő (Bács-Kiskun 46°
37' 00" N, 019° 57' 00" E), Kónya (Hajdú-Bihar 47° 36' 00" N, 021° 14' 00" E), Konyavo (Bulgaria, Kyustendil 42° 19' 30" N,
022° 47' 04" E), Konyartsi (Bulgaria, Veliko Tŭrnovo 42° 52' 00" N, 025° 56' 00" E), Konya Ovasi (Turkey 37° 30' 00" N,
033° 20' 00" E), Konya Vilâyeti (Turkey 38° 10' 00" N, 032° 30' 00" E), Kanyo (South Korea, Kyŏngsang-namdo 35° 03' 26"

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2012

46

XII. évfolyam, 3. szám

Mikes International

Volume XII., Issue 3.

_____________________________________________________________________________________
N, 127° 57' 34" E), Konya Shet’ (Ethiopia, Oromīya 08° 37' 00" N, 040° 29' 00" E), Konyō-kō (North Korea, P'yŏngyang-si
38° 54' 15" N, 125° 36' 07" E), Konya Kohuduk (Rusia, Kalmykiya 47° 16' 57" N, 045° 44' 23" E), Konyār (Pakistan, Sindh
26° 52' 55" N, 068° 14' 03" E), Konyāla (India, Andhra Pradesh 17° 46' 11" N, 078° 08' 06" E), Kōṉyak, Kon’yak,
Kūnyak,( كينوكAfghanistan, Kunaṟ 34° 58' 00" N, 071° 03' 42" E).
The name Csocsa, or Csócsa is anonther ancient name also know in the Carpathian Basin. We find it as a family name, a
nickname and also a distinctive name. In 1848 in Sacele was formed national guard, its captain was Samu Miklós, the first
lieutenant János Sándor, the second lieutenant József Csocsa and the organizer sergent János Deák. It is also a mountain near
Veszprém, 46,85’ latitude and 17,36667’ longitude, near the settlements Lesencetomaj, Baranyos, Bedia, Belátó, Berkenyes,
Baranyás, Billegepuszta, Birkásmajor, Büdöskútpuszta, Csengő, Cser-tető, Csibihely, Ederics. Popularly csócsa means the
mash which is given to babies. In some pleces in Turkey where the Hungarian influence is more visible, the old people who eat
mash are named csócsa. The Csócsa mountain in Hungary si a smaller version of the Cenk Mountain in Brassó-Brasov. In the
Hun language csucsa means mouse. To this chain belong the following: Chochak (Afghanistan, Balkh 36° 53' 29" N, 066° 37'
06" E), Chichikhune, Chocha, Chowcheh (Afghanistan, Farh 32° 14' 57" N, 062° 57' 22" E), Chochankié (Kamerun, 05° 15'
00" N, 010° 14' 00" E), Chochar Gah (Pakistan, 35° 10' 00" N, 073° 50' 00" E), Xankochong, Cho Chang San (Laos, 22° 26'
00" N, 102° 06' 00" E), Chochuill, Chochail, Chochuill, Ben (England, Argyll and Bute 56° 27' 00" N, 005° 04' 00" W),
Chochani (Tanzania, 04° 56' 00" S, 039° 44' 00" E), Chocha Hills (Tanzania, 08° 50' 00" S, 031° 52' 00" E), Chocha
(Tanzania, 08° 24' 00" S, 039° 24' 00" E), Chochi (Zambia, 08° 24' 00" S, 029° 49' 00" E), Chocha (Zambia12° 31' 00" S, 031°
08' 00" E), Chochakpur (India, Uttar Pradesh, 25° 29' 00" N, 083° 25' 00" E), Chocha (India, Orissa, 19° 39' 00" N, 082° 27'
00" E), Zhuozhang Xiyuan, Cho-chang-hsi Yüan, Cho-chang-pei Yüan (China, Shanxi 36° 29' 19" N, 113° 01' 55" E), Nanchang Ho (China, Shanxi36° 36' 35" N, 113° 09' 55" E), Cho-chang Ho, Duchzhankhe, Yushe Shui (China, 36° 21' 44" N, 113°
52' 05" E), Cho-chang Ho, Cho-chang-pei Yüan, Chzhochzhanbey-yuan (China, Shanxi36° 36' 00" N, 113° 10' 00" E),
Chócal,Chochal (Guatemala, Huehuetenango, 15° 24' 00" N, 091° 32' 00" W), Hacienda Chochal (Ecuador, Carchi 00°, 46' 00"
N, 077° 42' 00" W), Chochaf (Chile, Puerto, Islas, 43° 20' 00" S, 073° 42' 00" W), Chochobe Arroyo (Bolivia, Beni, 15° 16'
00" S, 064° 26' 00" W), El Chochal Río (Columbia, Cundinamarca, 04° 11' 00" N, 074° 09' 00" W), Chochaga Alto (Columbia,
Santander 06° 44' 00" N, 072° 37' 00" W), Chochapa Huayin Quebrada (Peru, Ancash 10° 07' 00" S, 077° 46' 00" W), Chocha
(Peru, Lima 11° 50' 30" S, 076° 14' 25" W), Chochacota Laguna (Peru, Puno14° 29' 04" S, 069° 34' 53" W), Chochal
Quebrada (Columbia, Cauca 02° 33' 44" N, 076° 54' 23" W), Chowch, Chochaga (Afghanistan, Wardak 34° 14' 57" N, 067°
38' 59" E), Ch’och’am (East-Korea, Chagang-do 40° 15' 41" N, 126° 20' 16" E), Ch’och’am (East-Korea, P'yŕ Fngan-namdo
40° 09' 54" N, 126° 55' 18" E), Choch’a (East-Korea, Kangwŕ1 Fn-do 38° 24' 35" N, 127° 46' 58" E).
Another unique but very important family name is Andir, Ander, Ánder, or Andor and Andorkó. We can trace it back to
Lemuria. Andir is a city in Indonesia, in Jawa Barat county, it can be found at 6°55'3" latitude and 107°34'54" longitude. In its
neighbourhood the following settlements can be found: Melak, Husein Sastranegara, Cimindi-hilir, Cimindi, Cikudapateuh,
Cituja, Bandung, Cibeduyut, Lagadar, Margahayu, Karees, Sukarasa, Sukabirus, Buahbatu, Cimahi, Cibeunying, Citamiang,
Cangkuang, Cisaat, Rahayu, Dago, Cigadung, Kiaracondong, Citeureup Satu, Cidurian, Cicadas, Bojongloa, Padasul. In the
home of the Uyghurs we find Andir, at 37.93000031’ latitude and 83.65000153’ longitude. In its neighbourhood the following
settlements can be found: Tourote Make, Kaiximai Kule, Andierxiang, Ali Xi, Andir Muchang, Layi Yadi Kancun, Layiya
Tikan, Taer Kummucun, Piqiang Leke, Pasture, Ying Geda Li Ya, Takamu. The family name Andir can be can be found in
Sacele, in the Carpathian Basin, in Little Asia, in Indonesia, and the emigrates took it all over the world. In Sacele it is not only
a family name but a geographical one too, for example Andir crag. The word andir means the lord of the farm. The name
Andor is an abreviation of Andorjás, but it can also be the abreviation of Andornak which is the Hungarian version of the latin
name Andronicus and it means the defeater of men. In Little Asia our King András was chosen the king of the Holy Ground by
the Hungarians living there. These names are connected with the name Endre, but we also find names of waters. The
connection between these is the following: the water was percieved as a creature, the first names contain the word source and
they mean spring, river. Men were also percieved as creatures, their name is similar to the waters names. Andir is composed of
the following: AN = mother + DIR = probably the sumerian DINGIR = it has something to do with stars (with god); reading it
together: Andir = mother’s star, or something similar. But which star we can only presume. It can also be the Pole Star. The
Andir connection is the following: Andirushk (Irn, 31° 33' 00" N, 054° 20' 00" E), Andirni, Anderni (Kamerun, 11° 03' 35" N,
014° 41' 44" E), Anderyn, Andarbn, Andergn, Anderjf han, Andyrdzhan (Iran, Sharqŕ1 38° 33' 19" N, 046° 17' 19"a E),
Andirpr (Bangladesh, 23° 22' 00" N, 090° 55' 00" E), Andirea (Zambia 13° 36' 00" S, 031° 46' 00" E), Andiramada (Sri Lanka,
Sabaragamuwa 07° 18' 00" N, 080° 23' 00" E), Andiri (Congo, 03° 22' 00" N, 30° 16' 00" E), Andirlangar, Andere,Andereh,
Anderelyangar, An-tieh-lieh, An-tieh-lieh-chuang, An-ti-erh, An-ti-erh-lan, An-ti-lan-kan, Endere, Endere Langar (China,
Xinjiang 37° 36' 00" N, 083° 50' 00" E), Andir He, An-ti-erh (China, Xinjiang 38° 00' 00" N, 083° 36' 00" E), Andiran (France
Aquitaine 44° 06' 00" N, 000° 16' 00" E), Andir, N”Dier, Ndre (Chad Salamat 11° 01' 00" N, 021° 50' 02" E), Andira Falls,
Anaira Fall, Andira Fall, Andira-Val, Anira (Eastern-Guyana, Berbice-Corentyne 03° 18' 00" N, 057° 35' 00" W), Andírrion
Ákra, Andírrion Cape, Andirríou Ákra (Greece, 38° 20' 00" N, 021° 46' 00" E), Andírrion, Antirhion (Greece, 38° 20' 00" N,
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021° 46' 00" E), Umutlu, Andran (Turkey, Amasya 40° 47' 00" N, 036° 28' 00" E), Andirovitha (Turkey, Istanbul 40° 51' 01"
N, 029° 08' 46" E), Andirli Deresi (Turkey, Giresun 40° 22' 00" N, 038° 39' 00" E), Andiras, Andiraz, Andivaz (Turkey,
Kastamonu 41° 06' 00" N, 033° 10' 00" E), Andirin, Andiran (Turkey, Kahramanmaraŕ 37° 34' 32" N, 036° 21' 00" E), Andiri
(Turkey, Elaziŕ 38° 56' 00" N, 038° 41' 00" E), Andira, Freguezia do Andirá (Brazil, Amazonas 02° 51' 00" S, 057° 00' 00" W),
Andirobal (Brazil, Maranhăo 03° 48' 00" S, 045° 10' 00" W), Andiratuba Igarapé (Brazil, Amazonas 04° 38' 00" S, 070° 38'
00" W), Andirá Rio (Brazil, Pará 03° 03' 00" S, 055° 11' 00" W), Andirá Ribeirăo (Brazil, Paraná 23° 32' 00" S, 052° 19' 00"
W), Andiroga (Madagascar, Antsiranana 13° 31' 00" S, 047° 58' 00" E), Andiradut Khor (Red Sea, 19° 23' 00" N, 035° 53' 00"
E), Andiri (Serbia, 43° 50' 11" N, 019° 41' 45" E).
Ancient family name from Négyfalu-Sacele, but also in the Carpathian Basin Gócza. Today we find them all over the
world. Gócz means fireplace made out of rock or mud. Especially the middle place where the fire is made. Figuratively it
means the center of a day, also means the place on a collecting glass where the sumbeams gather. Góg is a word useg by
seclars. According to the mythology of Góg and Magóg the Hungarians come from such culture in which the people dispose of
a simple and clear belief. In the ancient Hungarian belief it is order; the regimen in heaven and on earth is the same. As on the
top of the pyramid stays the monarch, in a similar way stays on the highest sphere of heaven god. The base of the earthly life is
family, tha nation, the tribe and all the fertility of man kind embodies in the monarch, the same happens in the realm of
superhuman forces. On earth every nation continues a new life with death. The family name Góg can be found today also in the
Carpathian Basin. On the other side of the river Tiger the people of the Hun king Góg settled down; the town of Dorozsma
was being built. The family members of the Hun king Góg were worshipers of Anina godess, inspite of this he was
always ready to help his sisters housband Armogur. For this he asked his oldest son Magya to bring the cavalry of the
Hun Magóg for the inauguration of the shrine dedicated to Anahyta-Anina. Lord Buda built this shrine for 30 full
moons out of the rocks from Idol hill. Gócza is also onomatopoeic, gócal is the lower place of the fireplace, which also
serves as an oven in some places, near the Danube is a fireplace. Gócláb is the support of the oven, or a stone colum. In the
Valley of Garcsin these were coal-burning places, and the workers were called Gócza; and this is where the connection to the
Big Dipper can be seen. From another approach it can be a derivative word of the concept GÓJ. So the ethymology of GÓCA
is: Gó = Gój + CA = the land of the center-mother; together: Góca = from the land of Gój. The land of the gójs was in Canaan
ruined by the Jews, on the place of Galilea, Phoenicia, this is the place Jesus came from. On this place lived the Huns, Iases,
Aramaics and the Sumerians before the Jews in alliance with the Assyrians destroyed these lands. Countries today: Palestine,
Jordan, Syria, and part of Israel. The following are part of the Gócza line: Goczałtki (Poland, Kujawsko-Pomorskie 53° 31' 00"
N, 019° 11' 00" E), Goczałkowo (Poland, Wielkopolskie 52° 28' 00" N, 017° 38' 00" E), Goczałkowickie Jezioro (Poland,
Śląskie 49° 54' 00" N, 018° 50' 00" E), Gồ Cào Bắc (Vietnam, 17° 49' 00" N, 106° 12' 00" E), Göcəkli (Azerbaijan, Masallı
39° 07' 20" N, 048° 45' 22" E), Gocsalk (Kosice, 48° 38' 00" N, 020° 21' 00" E), Gocan (Turkey, Diyarbakır 37° 57' 51" N,
041° 07' 20" E), Gocar (Turkey, Şanlıurfa 36° 41' 43" N, 039° 23' 18" E), Gocanowo (Poland, Kujawsko-Pomorskie 52° 38'
00" N, 018° 23' 00" E), Gocane (Mozambic, Maputo 26° 10' 42" S, 032° 34' 14" E), Goçë, Goça (Albania, Korçë 40° 42' 27"
N, 020° 39' 26" E), Gocaj (Albania, Lezhë 41° 50' 42" N, 019° 38' 14" E), Goçaj (Albania, Kala e Varoshit, Tiranë 41° 15' 27"
N, 019° 40' 18" E), Gočak (Croatia, Virovitičko-Podravska Županija 45° 34' 00" N, 017° 33' 00" E), Gocampampa (Peru,
Pasco 10° 26' 05" S, 076° 05' 14" W), Goçan (Turkey, Mardin 37° 20' 12" N, 041° 25' 48" E), Gocan Ziyareti Harabesi
(Turkey, Diyarbakır 37° 58' 09" N, 041° 06' 15" E), Gocampampa (Peru, Pasco 10° 27' 28" S, 076° 07' 00" W).
Another ancient family name in Négyfalu-Sacele is Ilkó. It is well known throughout the Carpathian Basin, Little Asia, the
Balcans and Rusia as well. The following are part of the Ilkó line: Ilkochi-Bala, ( ل ب یچقلAfghanistan, Balkh 36° 52' 55" N,
066° 46' 43" E), Ilkorez Buqdhada (Somalia 10° 05' 00" N, 043° 20' 00" E), Il’kovo, Ильково (Rusia, Orlovskaya Oblast' 53°
12' 17" N, 036° 28' 08" E), Ilkoveyem, Илковеем (Rusia, 63° 09' 00" N, 162° 58' 00" E), Il’kov, Ильков (Rusia, Kalmykiya
48° 01' 00" N, 044° 42' 00" E), Il’kolyu, Ильколю (Rusia, Buryatiya 53° 10' 32" N, 113° 38' 19" E), Ilkodino, Илкодино
(Rusia, Moskovskaya Oblast' 55° 48' 00" N, 039° 48' 00" E), Il’kovskiy, Илек-Кошары (Rusia, Belgorodskaya Oblast' 50° 54'
02" N, 035° 36' 28" E), Ilkovichi (White Rusia 54° 05' 00" N 29° 48' 00" E), Il’kovtsy (Ucraine, Khmel'nyts'ka Oblast' 49° 47'
00" N, 026° 18' 00" E), Il’kovitse (Ucraine, L'vivs'ka Oblast' 50° 31' 00" N, 024° 19' 00" E), Ilköy (Turkey, Van 37° 52' 15" N,
043° 56' 26" E), Īlko Terara (Ethiopia, Oromīya 08° 32' 00" N, 039° 45' 00" E), Ilkowice (Poland, Małopolskie 50° 24' 00" N,
020° 14' 00" E), Ilkokul (Turkey, Hatay 36° 35' 00" N, 036° 10' 00" E), Il-kol (Eastern-Korea, Hamgyŏng-bukto 41° 59' 04" N,
129° 03' 25" E), Īl Kovīl, ( لیوک لیIran, Gīlān 38° 09' 00" N, 048° 48' 26" E). The ethymology of ILKO: IL = ÉL + KO =
KŐ, has to do with cirles, circle-land; together: ILKO = the circle land of the god Él. The god Él must have meant Heavenly
Girl in the ancient language (Isis), in the Semitic world this creature is a man, also could have been the god of the sun. KO can
also be found in Kopt which cam from the center part of Aigüptos and was changed into kopt. The men were builders of sacred
places ant women were priestesses. It is also a diminutive for Illés. If we put AT before ILLÉS we get ATILL + ÉS and from
this comes the name Atilla, where Atill = Attis, a god of the sun who gets up every morning and dies every evening, ÉS =
heavenly ancester, as in the abreviation of god. If we examine Illés also than we find that IL- as in Él-lány = Ancient Mother,
Virgin Mary, Ancient Mother who gave birth to the God of the sun. One can mostly percieve this in the form of Illyés, that the
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letter Y = mean Good, the good sun of the ancient mother, in male version means the son of the God of the sun, in transferred
meaning Illyés = the son of the good god on earth. The form Ilko comes from the above mentioned: Il-ko = the land of the
ancient mother, for example the land of Isis, ko as in rock, meaning landmark. It is also a Sumerian god, later it was transfered
from Egypt to the Greeks, and from here it spread throughout the world. The story of Elijah from the Bible mixes important
historical personalities and solar divinty, this was noticed by Endre Ady too. Many await Elijah as the messiah’s messenger
literally interpreting the godly message written by the prophet Malachi: I send you Elijah, the prophet, before the big and
fearfull day of God comes (Mal 4,5). The waiting for the messiah became a historical programe, originally messiah represented
the god of the sun whch came and went every year. Elijah also got many of the messiah’s features. Between him and Jesus the
Messiah are many similarities. The Chaldean Jesus inherits many of Elijah’s miracles (food propagation, resurrection of the
dead, ascension). The past as god of the sun of the prophet can also be seen in the calendar. The third day after the ascension of
Elijah the Sun steps into his own home, the Lion zodiac and according to the calendar editors him and Helios are relatives. And
not only by name. As Elijah, Helios also travelled on a burning chariot. This war-chariot is not only the travel purpose of teh
Sun. According to the apocryphal story about the prophet’s birth the angels fed the newborn with flames. In the circles of the
ancient hunagrians who travelled by chariots every impersonated heavenly phenomenon was enjoyed a similar privilege. These
flying chariots were distinguished by the animals which pulled them, these animals were the animal symbols of their heavenly
drivers. According to the Bible in the time of the kings sun-chariots and sun-horses were kept in the church in Jerusalem. Elijah
is also Apollo’s relative; his holy bird is also the raven. This cult was confirmed by the byzanthine sacred life. For the first time
it appears in a Code from the XIth century. Elijah is missing from many of our calendars from the middle ages, this proves that
his domestic cult was not even. He was spread throughout Southern Transylvania. We know Ilyésmező (Trasnylvania 46° 35'
00" N, 025° 08' 00" E), Ilyefalva (45° 48' 00" N, 025° 46' 00" E), the last one is St. Elijah’s village. To this line belong the
following: Il’yevka (Rusia, Volgogradskaya Oblast' 48° 38' 51" N, 043° 37' 21" E), Il’yeshi (Rusia, Leningradskaya Oblast' 59°
30' 24" N, 029° 07' 13" E), Ilye (Nigeria 07° 10' 00" N, 008° 33' 00" E), Il’yëvo-Pole (Ucraine, Vinnyts'ka Oblast' 48° 20' 00"
N, 028° 56' 00" E), Ilyeito (Sudan, Baḩr al Jabal 04° 38' 32" N, 032° 10' 12" E). Elijah is seen as the founder of the Carmelites,
and also their example. The simpathy towards him is proved by the names which were formed: Illés, Illyés, Illye, Éliás, Ila,
Ilia. The following are connected to this: Illesäter (Sweden, Götaland 58° 42' 00" N, 012° 08' 00" E), Illesheim (Germany 49°
28' 00" N, 010° 23' 00" E), Illescas (Mexico, San Luis Potosí 23° 13' 00" N, 102° 07' 00" W), Illestijoensuu (Lapland 68° 51'
00" N, 026° 42' 00" E), Illescas (Argentina, Salta 22° 47' 00" S, 064° 22' 00" W), Illescas (Uruguay 33° 36' 00" S, 055° 20' 00"
W), Illésytanya (Hungary, Borsod-Abaúj-Zemplén 48° 13' 00" N, 021° 02' 00" E), Illésmajor (Hungary, Somogy 46° 25' 00"
N, 017° 23' 00" E), Illésháza (Highlands 48° 07' 00" N, 017° 28' 00" E), Illeschowitz (Bohemia, Moravskoslezský Kraj 49° 54'
00" N, 018° 08' 00" E), Illescas (Spain, Castilla-La Mancha 40° 07' 00" N, 003° 50' 00" W), Illes Balears (Spain, Baleares 39°
30' 00" N, 003° 00' 00" E), Illescas (Peru, Piura 05° 56' 00" S, 081° 01' 30" W), Illestadvand (Norway, Vestfold 59° 22' 00" N,
010° 09' 00" E). According to the Bible Elijah is God’s man, who always walks before God and fights for worshipping Him.
On the mountain of Caramel he deffends the rights of Jahve before the false prophets, on the mountain of Horeb he experiences
the presence of God. The first hermits are connected to the figure of Elijah, they started living in monastic community in the
XIIth century worshiping the Virgin Mary, according to the great prophet and the Virgin Mary. In Transylvania this pertains to
the Shaman ridge. The highest peak of the Pelješac peninsula is the 961 m high St. Elijah (Sveti Ilija) peak, it is similar to the
Cenk in Brassó-Brasov. The prophet Elijah in the time of king Aqaba the idolater was a great warrior who faught for the belief
in God. At the end of his life, in the 9th century B.C., he was taken to heaven on a burning chariot.
Another connection to the name Ilkó is the family name Ilke, or Ilkei. ILKO = the land of the living mother (hun.Él-anyaországa) from this comes the name Ilkei and also Illés especially if think of ILLIR = a nation with a Hun origin on the western
side of the Balcans. Ilkó is also a nickname for Illés, so Ilk and Ilke can be the same, it means the first home: élkő. The Ilkei
family from Vargyas gets a noble rank from György Rákóczi the II. in 1651. Bálint Ilkei was a lieutanant in the Independence
War between 1848 and 1849, Ferenc Ilkei was a section leader in the First World War, he died in the november of 1918 in
Galicia. The name Ilkei has spread not only in Transylvania but in the Carpathian Basin as well. Ilkei comes rather from Ilko, it
may only be and adjective form. This is why the non-Jews called Elijah the saviour, the god of th Sun, who would bring
liberation, redemption. He never came and probably never will. Ilk is a settlement in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. The
name of Ilk was first mentioned in 1416 es Elk, in 1463 it was transformed to Ilk. In 1411 it was the property of Butkai, Ráskai
and Márki families. In 1429 the Csaholyi family also had a part of the estate. In 1461 the Csaholyi’s gave pawned it to the
members of the Kendefi family and in 1489 was used also by them. In 1497 the Butkay’s got a new donation from the king and
it was their’s in the 16th century also. In 1584 István Lónyay got a part in it. In the 17h century it was the property of the
Rákóczi family. In 1696 Dániel Absolon got a donation from the king for it. In 1712 count Sándor Károlyi got the larger part of
the property. In 1757 the Absolon property was taken by the Eötvös family. In the 19th century it had many landowners, for
example count Károlyi family, Lónyay family, Eötvös, Eördögh, Kendeffy and Toldi families as well. At the beginning of the
20th century count László Károlyi had the largest property here. At the border of Ilk layed once the Bacsó prairie to which the
Butkai, Ráskai, Márki and Málczai families got a donation for in 1411. Important cnnections between Ilk, Ilke, Ilka, Ilkei:
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Iļķene (Latvia, Riga rajon 57° 05' 30" N, 024° 28' 17" E), Ilki, Илький (Rusia, Buryatiya 50° 45' 00" N, 103° 40' 00" E),
Ilketshall (England 52° 26' 00" N, 001° 30' 00" E), Ilkeenkonyokie (Kenya, Rift Valley 00° 58' 00" S, 036° 16' 00" E),
Ilkeekorok (Kenya 01° 35' 00" S, 035° 11' 00" E), Ilkerbruch (Germany, Niedersachsen 52° 26' 00" N, 010° 40' 00" E),
Ilkensee (Germany, Mecklenburg-Vorpommern 53° 38' 00" N, 012° 36' 00" E), Ilkendorfer Lehden (Germany, Sachsen 51° 05'
00" N, 013° 18' 00" E), Ilkendorf (Germany, Sachsen 51° 05' 00" N, 013° 19' 00" E), Ilkës (Albania, Vlorë 40° 24' 00" N, 019°
19' 00" E), İlker Karter Havaalanı (Cyprus, Nicosia 35° 15' 45" N, 033° 16' 00" E), Ilkebaiar (Malta 36° 04' 41" N, 014° 15' 08"
E), Īlkhchī Kūmeh,
(Iran, Māzandarān 36° 53' 00" N, 053° 46' 00" E), Il’ka, Илька (Rusia, Tverskaya Oblast' 56° 51'
07" N, 034° 45' 11" E), Ilkhānlār, ( رلن خلیIran, Ardabīl 38° 58' 39" N, 048° 14' 43" E), Il’kachi-Pain, نيئ پ یچقل
(Afghanistan, Balkh 36° 53' 48" N, 066° 46' 04" E), Ilkorey (Somalia, Buqdhada, 10° 05' 00" N, 043° 20' 00" E), Ilka Weyn
(Somalia, 11° 19' 55" N, 043° 12' 06" E), Iļķene (Latvia, Rīgas Rajons 57° 05' 30" N, 024° 28' 17" E), Ilki, Илький (Rusia,
Buryatiya 50° 45' 00" N, 103° 40' 00" E), Il’kovskiy, Илек-Кошары (Rusia, Belgorodskaya Oblast' 50° 54' 02" N, 035° 36' 28"
E), Ilkhychy-Mamedkhan (Azerbaijan, Xaçmaz 41° 24' 54" N, 048° 59' 56" E), Ilkhychylar (Azerbaijan, Ağdam 40° 14' 00" N,
047° 07' 00" E). Many settlements and family names starting with Ilk can be found in Western Europe. This has a historical
background: B.C. on the land of today’s Germnay lived Hun-Hungarians, but not only they but also black Hungarians and
white Hungarians too. The core people coming from the ancient land of mankind in 612 B.C. was defeated at Ninive. The
origin of the saxons and swabians from Transylvania can also be traced back to this.
The links above provide us the interpretation of the origin of the name Bacsó, this is also an ancient family name is
Négyfalu-Sacele and the Carpathian Basin. The legend of Anna Bacsó immortalized the origin of the water in Tatrang and it
also gave the line of the name. Bacsó-szécse is a mountain on the border of Négyfalu-Sacele. The sumerian explication of
Bacsó represents an origin in water, you can also see this on the location of Bácsfalu. At the first reunion of our ancesters
bacsa was the priest. The names BÁCS, BACSÓ have a Hun origin. These names were made in the time of the Huns. The
syllable Bács and the word formed out of this, Bácska, coincides with Apácska (eng. Father). The name Bácska is formed out
of: Bá = Aba, creating father + cs = family (hun. Család) (ja) + ka = kő (eng. Rock), which means landmark and the territory of
a country. The origin of the place-name can be traced back before the Conquest, it means: Bácska = Apa-családjának-országa
(eng. The land of the father’s family). Bacsó is the name of the shepherd on the easterns side of the Hungarian speanking land.
Generally he is a married older man who guides the work of the clerks. The sheep owners signed contracts with the bacsó to
keep the sheeps safe. The processing of the milk was made with the help of his wife. Generally he has sheep of his own. It also
means old shepherd. Some important settlements: Bắc Sơn (Vietnam, Lạng Sơn 21° 53' 00" N, 106° 21' 00" E), Bácsó-tanya
(Hungary, Hajdú-Bihar 47° 13' 00" N, 021° 35' 00" E), Bacsótelep (Hungary, Békés 46° 41' 00" N, 020° 41' 00" E), Bacsós
(Hungary, Jász-Nagykun-Szolnok 47° 34' 00" N, 020° 01' 00" E), Bacsóháztanya (Hungary, Borsod-Abaúj-Zemplén 47° 45'
00" N, 020° 47' 00" E), Bacsóház (Hungary, Hajdú-Bihar 47° 43' 00" N, 021° 41' 00" E), Bacsóház (Hungary, Heves 48° 08'
00" N, 020° 26' 00" E), Bácsó (Hungary, Fejér 47° 14' 00" N, 018° 18' 00" E), Bácsordas (South-Land 45° 29' 42" N, 019° 11'
17" E). Here we can also mention Bácsfalu ( 45° 36' 00" N, 025° 40' 00" E), and also the following: Bacsil (Philippines, Ilocos
Norte 18° 11' 50" N, 120° 39' 18" E), Bacsayan (Philippines, Ilocos Sur 17° 04' 00" N, 120° 28' 00" E), Bacsay (Philippines,
Cagayan 18° 31' 27" N, 121° 13' 42" E), Baksheny (Moldavia, Nisporeni 47° 05' 03" N, 028° 01' 00" E), Bacsay (Belgium,
Wallonie 50° 41' 00" N, 005° 43' 00" E), Bácstelek (Romania, Kökös 45° 46' 00" N, 025° 49' 00" E), Bácska, mint országrész,
Bacsak (Upperland 48° 05' 00" N, 017° 33' 00" E), Bács-Kiskun county, Bács-Bodrog county, Bácsvár-orom (Hungary,
Borsod-Abaúj-Zemplén 48° 00' 00" N, 020° 33' 00" E), Bácsszőlős (Hungary, Bács-Kiskun 46° 09' 00" N, 019° 27' 00" E),
Bácsszentgyörgy (Bács-Kiskun county, 45° 58' 20" N, 019° 02' 20" E), Bácspuszta (Veszprém 46° 52' 00" N, 017° 31' 00" E),
Bácska (Pest 47° 47' 00" N, 019° 08' 00" E), Bácska (Zala 46° 41' 00" N, 016° 46' 00" E), Bácsfapuszta (Baranya 45° 59' 30"
N, 018° 35' 22" E), Bácsalmás (Bács-Kiskun county 46° 07' 31" N, 019° 20' 10" E), Bácsgyulafalva (Southern Land 45° 47'
44" N, 019° 22' 51" E), Bácskeresztúr (Southern Land 45° 33' 46" N, 019° 24' 57" E), Bácsmartonos (Southern Land 46° 07'
00" N, 020° 03' 00" E), Bácstóváros (Southern Land 45° 21' 13" N, 019° 19' 30" E), Bácsújfalu (Southern Land 45° 24' 33" N,
019° 17' 54" E), Bácsszentiván (Southern Land 45° 40' 43" N, 019° 05' 12" E), Bácskahadikfalva (Southern Land 45° 24' 50"
N, 019° 41' 54" E), Bácsi and Bácsfalva in Hunyad county, Kisbács in Kolozs county. The family names Bácsfalusi and
Bácsfalvi are also well known.
The Bacsó-szécse gives the link to the ancient name Szécs. A special link is Rima-Szécs. In India meny are named Rima.
RIMA is a river in Gemer. Here we find RIMA+Szécs and RIMA+Fűrész counties, we have Bacsó-szécs and Fűrészmező.
RIMA+Léh is a mountain in Iran, RIMA+Tára is an island in South Pacific. Száva+RIMA takes us into the jungle of Gajana:
here is a village, it can be found near the creeks VÁR+ONG and MER+ÉTE. ARA+RIMU (39,01667 latitude and 174,9667
longitude) river, Maori New Zeeland VAI+RIMU (149,6; 17,55) bay, France RIMU+NUI (174,6, 39,55); RIMU+TAKA
(175,2333; 41,11667) mountains, Maori New Zeeland RIMA+RIKI (174,45; 35,41667 ) island, Maori New Zeeland. As a river
it can be RiMa-iRaM, or iRaMVó. The Rimalányok it was said that they have healing powers and in the evening they wrote.
From the expression öRöM we can make örömlány (eng. Prostitute), but if we have üRöM, oRoM, SziRoM, and we have
GyóGy-íR we can make the íRoM expression. This is how the girl who spreads healing happiness can be made. We have this
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name RiMoa ZumBoTa, let’s say it like this: RiMo- aZuM- BoTa. More clearly: RiMa aSSzoNy BoT/j/a (eng. The stick of the
Rima woman), the one who wrote and healed most certainly had a stick. Szécs is also connected to the word szék (eng. Chair).
Szécs, Szécse are names formed by the Seclers. Szécs = the place of Secler families. SZOCS can be found in the name of Sofia,
Szocs = the family of Szó, sons of somekind of clerical order, a religion which spreads the true voice. For example: Szócsán
(Transylvania, 45° 22' 28" N, 021° 56' 48" E), Szöcsköd (Hajdú-Bihar county 47° 03' 00" N, 021° 23' 00" E), Szőcsénypuszta
(Somogy county 46° 32' 00" N, 017° 19' 00" E). Some important links of Szécs: Szécsány (Transylvania 45° 59' 00" N, 021°
19' 00" E), Szécs (Transylvania 46° 46' 00" N, 024° 51' 00" E), Szecső (Hungary, Békés 46° 53' 00" N, 021° 16' 00" E),
Szécsitanya (Hungary, Borsod-Abaúj-Zemplén 48° 14' 00" N, 020° 12' 00" E), Szécsisziget (Zala county 46° 34' 00" N, 016°
36' 00" E), Szécsi-halom (Bács-Kiskun county 47° 00' 00" N, 019° 04' 00" E), Szécsény (Nógrád county 48° 06' 00" N, 019°
31' 00" E), Szécsényfelfalu (Nógrád county 48° 09' 00" N, 019° 34' 00" E), Szécsénke (Upperland 48° 06' 00" N, 019° 05' 00"
E), Torontálszécsány (Southern Land 45° 22' 00" N, 020° 46' 20" E), Szécsényfalva (Upperland 46° 42' 28" N, 016° 03' 04" E),
Szécsénykút (Slovenia,Tišina 46° 39' 12" N, 016° 03' 58" E), Szécsiszentlászló (Slovenia 46° 42' 25" N, 016° 21' 00" E),
Szécsenfalva (Southern Land 45° 17' 20" N, 020° 59' 53" E). Our ancesters in 4020 B.C. held a reunion, the first Slavkov. The
members voted so that Uzapani traveles to the Kurdish land, Virolai to Marina and Kerka to Hun Land. Every group got 100
trained youngs. Every group had a Shaman, they were formed in Ordos, Hunor, Magyarka and Dabosa, 4 priests, teachers,
feeders, savants, healer, traveler, soldier, nationalist, federalist, magician, predictor, connector, citator, god of the sun, foger,
contractor, judicial, singer and careing priestess. So Szécs means golden-woman priest, Bacsó-szécse means the feeder priest’s
golden-woman priestess and the home, church of the priest. Szécs and Szécsi are spread in the Carpathian Basin, but not in
Sacele.
Borcsa is an ancient family name – also a patronymic name – on the male line it can be interpreted the following way:
Bor= land, and csa= good, so good land. They were the sacred shamans of the agricultural labor. Only in hidden places we find
the original form of the name. Its female line is connected to Borica as well. Bor = water in the ancient meaning, -csa is
connected with family. Reading it together: Borcsa = mother of a family near water, a family who lives near water. In the
wirtings of Mór Jókai Borcsa is a woman’s name and also the abreviation of Borbála. The Borcsa spring can be found in the
Matras, this name is found also in the Carpathian Basin. On the Southern Land the settlement Borcsa (44° 52' 13" N, 020° 27'
31" E) is well known. After Trianon the name Borcsa can be found all over the world. Near us: Brassó-Brasov (12), KovásznaCovasna (33), Hargita-Harghita (5), Maros (2), Bucharest (1), Kalarás (3), Konstanca (2), Galac (2). Famous Borcsa-s: 1.
Mihály Borcsa (1824-1913) Lutheran pastor, the friend of István Zajzoni Rab, officer of Bem, 2. Dr. Mihály Borcsa (18681902) teacher in Kolozsvár-Cluj Napoca, 3. Mihály Kolozsváry-Borcsa (Kolozsvár, 1896 - Budapest, 6th of december 1946)
politician of the Horthy era, friend of Dániel Tóthpál, 4. István Borcsa (Brassó-Brasov, 20th of march 1932 - ) designer of the
Katona József Theatre in Kecskemét, etc. The name Borcsa can also be an associated name, for example in Négyfalu-Sacele
Kapitány Borcsa. In Nyitra county (in 1515) Kristóf Borcsányi, Ádám and Ferenc were brothers, in the settlements Borcsány
and Jász we find them as part owners. Originally Borsa nation is also mentioned in the diplomas. This for some reason is kept
in silence. György Borsay in 1298was a voivod in Transylvania, in Doboka county. The name was also known in Viz-Szilvás
in1702. An emblazoned noble letter was given by MihályApaffi on the 26 th of may 1669 to György Borsay. Ákos Borcsai gave
to the Unitarian church in 1782 a golden plate. Barcsa is also version of Borcsa. If we look at the Borsa version than the
following settlements are connected to it: Bor Sar ( سر ر, Iran, Sīstān va Balūchestān, 25° 30' 49" N, 060° 06' 00" E), BorSala ( Бор-Сала, Rusia, Kalmykiya, 47° 34' 00" N, 044° 27' 00" E), Borsaskögle (Sweden, Jönköpings Län, 57° 16' 00" N,
015° 14' 00" E), Börsås (Sweden, Kronobergs Län, 57° 12' 00" N, 015° 30' 00" E), Borsad (India, Gujarāt, 22° 25' 00" N, 072°
54' 00" E), Borsa (Maramures, 47° 39' 00" N, 024° 40' 00" E), Kolozsoorsa (Cluj, 46° 56' 00" N, 023° 40' Borsani (Argentina,
Buenos Aires, 34° 51' 00" S, 057° 52' 00" W), Borsányitanya ( Borsod-Abaúj-Zemplén county, 48° 13' 00" N, 021° 31' 00" E),
Borsányipuszta (Békés county, 46° 28' 00" N, 020° 54' 00" E), Borsadülő (Jász-Nagykun-Szolnok county, 47° 22' 00" N, 020°
06' 00" E), Borsa (Kosice, 48° 23' 00" N, 021° 43' 00" E), Bouras (Greece, 37° 44' 00" N, 022° 41' 00" E), Būr Sa‘īd (Egypt,
31° 16' 50" N, 032° 18' 27" E), Borsoet (Norway, Troms 70° 08' 00" N, 019° 05' 00" E), Borsano (Italy, 45° 35' 00" N, 008° 51'
00" E).
The Koszta name is another ancient name in Négyfalu-Sacele. It can be unfolded: Ko-sz-ta, to three pieces. Ko- means era,
circle, in this case it can only mean circle land. In the same way as it can be found in the word KOPT. The letter -sz- is
probably comming from saint, -ta comes from tanya (eng. Farm). Reading it together: Koszta = farm habitant of the saint land.
If we expand it then saint land = the land of the god of the sun = circle land.
The name KoSzTa (Costa) first is noticed in he ancient history of Egypt. Around teh 6th century KoSTa-uRa conqueres
Egypt and he creates the 15th dynasty. This is what the hieroglyphs keep and can also be found on the ecclesistical site of
Kopt. This church stayed christian till today in the islamic sea, on the land of Egypt and Nubia. Out of the three children of
Noah KHaM procreated KoS (eng. Ram) who later founded the land of Kos. Their totem was a Ram. Many statues of rams can
be seen also today in this place. Later Ram procreated Nimrod who created a kingdom in the city of Ninive and was the father
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of Hunor and Magor. Successors can be found all over the meditarrenean area, from Portugal to Greece. The origin of the
Koszta-s proves that thay have affinity towards keeping tradition. The origin of Koszta started the spreading. They started
traveling and trading in the ancient Egyptian times, this is how the name spread. The Koszta-s living today in Hungary are not
form south, but from the east. The solution is in Nimrod’s hands. As we could see Nimrod moved away from his father and
created his own nation. He created his kingdom on Sumerian land and procreated Hunor and Magor. Hunor and Magor put the
grounds of an equestrian culture from the Mongolian prairies to the Carpathian Basin. These goups lived a very varied history
but they had unified rules and culture. There was a Koszta as well among them. Near the times of the Conquest Koszta was the
lieder of one Pechened tribe. This tribe was an equal member of the Pecheneg tribe confederation. The Pechenegs conquered
all the lands which were abandoned by the Hungarian tribe confederation. First they came into Wallachia, after to the eastern
and northern parts of today’s Hungary. Besenyszög near Szolnok, Besenyőtelek near Füzesabony, Besenyőd near
Baktalórántháza. Their existence proves that Pechenegs also lived here. Not far from Sacele is the village Besenyő. This is how
the Koszta-s got here. This is the history of the Transylvanian origin. There is no nation in this world which would have named
a settlement after their enemies or their lieders. We are not different. This is why it is ad absurdum, that Besenyőd,
Besenyőtelek and Besenyszög villages are found here. The existence of these excludes tha fact that the Pechenegs were our
enemies. Based on these the Hungarians and the Pechenegs had similar cultures.
In the 10th century the Byzantine Emperor Constantine in his work About the governance of the empire eumerates
Pacinakia’s eight provinces: Erdim, Chur, Jula, Külbej, Karabaj, Tolmac, Kapan, Caban, their lieder’s names: Bajca, Küel,
Kerkutaj, Ina (Ipaosz?), Kajdum, Koszta, Jazi and Bota, finally the pecheneg fortresses: Aspron (white), Tun-kataj, Karaknakataj, Salma-kataj, Saka-kataj, Jaju-kataj, Banamuni, Tejgua. Based on a few memoires the following words are catalogued as
pecheneg words: ertim=noble, bright, baj=rich, bal= honey, bal-csár=battle ax, boka=bull, boró=grey, bula=mottled,
burlik=chalky, jabdi=clear, brilliant, jazi=steppe, jaju=enemy, jula=Gyula, kapaja=horned deer, kara-mán=dark, kataj=fort,
kulin=colt, kurkut=terror, kegen=angry, küel=blue; külbej=dignity name, as in Gyula, küre=forger’s fireplace, kücsüg=youger
boy, ormán=forest, pidlt=writing, szaka=hill-side, szalma=abandoned, szuru=grey, tolmács=interpreter, tat=wild, temír=iron,
tivan=hawk, kabuksin=crusty, kara bej= black bey, kara-köl=black lake, kopon=boar, csopon=shepherd, csúr/súr/=dignity
name. The pechenegs and Hungarians – siblings – christianity is also proven by the Codex of Kosice. In a report about
inquisition from the 13th century, the subject was a pecheneg shaman named Mocha, we find the following: "the witness
enumerates the pagan baptism ... he also batised christian men according to old habbits ... he does the rituals of the olders". We
know that one center of the csángó-s from Moldavia was Csöbörcsök, the name is almost the same with the name of Töbörcsök
(today Töbörzsök), a place which is mentioned as a pecheneg village in a letter from the 13th century. We cannot argue about
the fact that one of the csángó-s center had pecheneg name. And it cannot be excluded that tha nanem csángó was formed from
kang'kü-kanga-kangli-kangar. It can be that part of the pechenegs never even used this name, but the early form of csángó
((Kiengir?-) kang'kü-kanga-kangar). The writer od the Csíki Székely Krónika had no interest in finding the continuity of the
kangar – csángó; this data has historical base. The text we are talking about is the following: "King Stephen ... hearing about
his death the pechenegs declared war to the christian Seclers ... the son of László, Sándor István, the brother of Gergely
expelled Csángur Pált, the son of Csángur Elek and retook the land ... Sandour István took the name Sándor and started arguing
with the leader of the Csángó-s, with Dottka Basil. He expelled the Csángur-s and released Sándor Istvánt."
The pecheneg names are familiar, they could also be hunagrian. This also proves that the people living in the prairies had
similar cultures and spoke similar languages. The lines go back to the flood. Sumer was not inhabitated by Semitic people, only
later were the hebrew names added. Noah is known as Oanh on the ancient clay tablets, but their history is the same. Ninive
was known as Ghene on the sumerian clay tablets. The first sumerian city eRiDu, but we would call it eReDő, because this is
the place from where everything comes from: culture, civilization, language. The land of the Ram reaches it’s top in the 15 th
dynasty, then the Koszta bloodline starts to spread throughout the Mediterranean. The son of Ram, Nimrod, puts down the
basis of a new nation on Sumerian land. During the migrations Kosta made his own nation, nation which became member of
the pecheneg tribe confederation: Talmat, as in From Maat. MaaT is the god of the truth in Egypt. According to their beliefs
the truth only comes after death, when the heart of the man is put on balance. On the other side of this balance is the feather of
the goddess Maat – one who is too light cannot go to heaven. This later found a place in the Bible as well, but as we well know
the Bible was written well after Babel and it took a time before it got its final form.
From another approach koszt means food as well. If we take the verb kosz-ik (= wear): as a verb it would mean to cut
branches. We read the following in one of our tales: "he brought a bushel of bran, he gave it to me after eating." The same tale:
"I will cut a big stick and will start to flail." Koszta is a stork according to the secler language. The name probably was given to
it because of its long legs like a column. Kósta is a nickname is the work of Pázmány Péter. Near Tisza you can hear it today
also. Molnár Albert used the word with food meaning. The name Kósa also has an origin which can be related to this.
From another approach Koszta is a form of the greek anme Constantin. Greek merchants with the name Koszta were
known in Transylvania. Some important Koszta settlements: Kosztatag (Szabolcs-Szatmár-Bereg county, 48° 14' 00" N, 022°
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18' 00" E), Kosztajnica (Croatia, Sisačko-Moslavačka Županija, 45° 13' 54" N, 016° 32' 21" E), Costeasca (Wallachia, 44° 29'
00" N, 026° 02' 00" E), Caserío Costeán (Spain, Aragonia, 42° 05' 10" N, 000° 10' 35" E), Costeana (Italy,Veneto, 46° 30' 55"
N, 012° 08' 10" E). The name Koszta can be found in the following counties: Brassó-Brasov (8), Covasna (4), Harghita (22),
Maros-Mures (30), Kolozs-Cluj (13), Bihar-Bihor (11), Bukarest-Bucharest (2), Krassó-Szörény (1), Karácsonykő (1), Prahova
(1), Szilágyság-Salaj (7), Szatmár-Satu Mare (1), Temes-Timis (2), Fehér-Alba (1), Gorszki-Szenowetz (1), Jászárokszállás
(1), Kisbégány (1), Makó (1), Miskolc (1), Nagybáród (2), Nagvárad-Oradea (2), Pécs (1), Szászrégen (1), Szerencs (1),
Szombathely (1), it can also be found in the Crpathian Basin and in teh world. In 1891 in Hungary the following number of
Koszta-s were kept track: Régen-Reghin (1), Basahid (1), Brassó-Brasov (1), Cséffa (1), Debrecen (1), Dés (1), GyergyóCsomafalva (2), Küküllő-Keményfalva (1), Laczkod (1), Mező-Telegd (1), Nagy-Báród (2), Nagy-Rápolt (1), Nagy-Várad (1),
Solt (1), Sósmező (1), Tatrang (3), Temesvár-Timisoara (1), Váncsod (1), Varsolcz (1), Beregszász (5), Budapest (1),
Gyergyószentmiklós (1), Kolozsvár-Cluj Napoca (1), Mátészalka (1), Miskolc (2), Nagyszalonta (1), Nagyvárad-Oradea (4),
Szamosújvár (1), Székelyudvarhely-Odorheiu Secuiesc (2), Szilágysomlyó (1).
Important Koszta families: the Koszta family from Gyergyó-Gheorgheni, they came from Bihar-Bihor county in ErdélyTransylvania and they got a letter from Apafi and on the 17th of june 1701 from king Leopold as well. Another name of the
family was Görög. János Koszta was chancellor. His wife Róza Hollaki; their son János in 1848 was a royal assessor. István in
1815 was councilor and served in Leopold’s order. The other branch of the family lives in Bihar Belényes, Márton Koszta in
1849 was an officer, after that civil servant, he escaped to north America, than in 1853, again in Europe, he was captured and
could only escape with the help of Ingraham american captain. He died in 1858 in Guatemala. Their nobility is proven in Bereg
county by János, József; Bihar county by András, Mihály, János, Sándor; Szatmár county by Miklós. The most famous from
our parts is Koszta József (Brassó, 27th of march 1861 - Budapest, 29th of july 1949). A painter which won the Kossuth prize
and after his death left all of his paintings to the museam in Szentes, the museam out of gratitude took his name in 1949.
The family name Kalit is one of the most rare and interesting family names in Négyfalu-Sacele. This name returns to its
roots in Kászon. Nowadays in Torja are living the most people with the name Kalith, and in Lower Torja the ones named Kalit.
In the 1700’s the Kalit-s cam to Torja from Kászon and from here they travelled to Transylvania and the Carpathian Basin, and
after Trianon into to world: from Australia to Brazil and Canada. We can read about László Ferenc Kalit (6th of august 1858 –
4th of april 1928) vicar, he was born in Kászon and served in Alsócsernáton, Bálványos and Désakna. But the name is also
known in the Balcans, Turkey, Asia and India. For the decipherment the beginning KA- gives some kind of a basis. As content
Kalit, and its diminutive Kalit-ka also gives another starting point. In the latter birds are kept in captivity. Its comic meaning
represents a small house or room. Its figurative meaning represents jail. The seclers know it in galicka form. Now let’s look at
it in an abstract way: can be divided into three parts KA-LI-T. The meaning of KA- can be a place, own property. So Ka- also
means house, possession, country, this meaning comes from the sonority of the word. The second part -LI- bears the meaning
of lion, this is also proven by the indian mythology. The -T at the end of the word represents the place, the farm, something’s
home. Reading it together: Kalit = lion farm country, its meaning: the habitant of the country of the lion, if a man. If an animal,
then from this concept derives the word kalitka (eng. Cage), in the ancient times the lions were kept in cages and delivered to
the buyer. Another approach would be the following: K(a) = kő (eng. Rock), also a place limited woth a rock, but can also
mean a circle land + -al- =al (egn. Lower) as in earthly, not heavenly + -it = motherly or heavenly person. Reading it together:
Kalit = habitant of an earthly land, in case of a male a creating power, in case of a woman motherly creating power. In its
figurative meaning some houses, the inhabitant of a country. The ancient indian historical approach is not linear, but cyclic, as
in the cycles follow each other over and over again. The four principal eras are known from other cultures as well, as in the
golden, silver, copper and iron era. Today we live in the iron era of Kali, specific to this is hypocrisy, conlict and decadence.
This era started about 5000 years ago and it will last for another 42700 years, at the end a new golden era will start. Kali is the
personality of this era, he spreads the deterioration and irreligion. Another son of Brahma was Irreliogion (Adharmaisa), and
his wife was Falsity (Maja). They procreated two demons, Dambha – Mystification and Maja – Fraud. Both of them were
kidnapped by a demon named Nirriti who had no children. Dambha and Maja procreated Greed and Nikriti – Sneaky. Their
children were Krodha (Anger) and Himsa (Envy), their children were Kali and her older sister Durukti (Rough Speech). Kali
and Durukuti procreated Mritju (Death) and Bhiti (Fear). Their children were Djatana (Pain) and Niraja (Hell). So the goddess
Kali (Kali in Sanskrit means black) is the follower of Siva in the indian mythology, the goddes of transformation, of death and
rebirth. Something new can only be born at the price of death. Life and death ar inseperable. Kali is the female version of kala,
it means black. The homonymy meaning of kala is appointed time, may also mean the time of death. The ethymology of the
people connected these two words. Kali is the wildest form of Siva’s lover (Parvati). It travels on a tiger, spits fire, but it also
gave the name to the city of Calcutta. It held an arrow, a bow, a disk, a sword, a shield, a noose, a spear, a horn, a skull and a
semiluna. In the finnish ugrian languages Kalit is the plural for Kali. The deity of Kali was brought down among the people in
Kalit. To this our mythology about the Turul Bird is connected, it was also brought down in Kalit. Kalit is the copy of the
divine dimensions. In Turkish Kalit means rest. But it also means that glows, blazes, smolders, shines. Another meaning is
padlock. In India Kalit also means according to the meanings. Kalit in the binisaya language means meteor, quick and
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impulsive person. Part of the Blak people living in Transylvania were also called Kalit. The name Kalit is a connecting line
between the Scythian-Hun and Hungarian-Turkish ridge, in these lands it is also used today. In todays Germany Kalit means
braided basket (20-30 cm wide and 40 cm tall), it was used mostly in the Uckermarkt in Brandenburg to bear food when they
worked on the fields. The movie industry also used the name, one of the characters in Star Wars is Kalit a Jawa lieder. Its most
important geographical lines: Kalit (India, Kashmir, N 32° 53' 0'' E 74° 33' 0''), Gora Kalit (Kazakhistan, 451m magas hegy, N
49° 45' 40'' E 67° 27' 6''), Kama-kalit (Burma, Myanmar, Bago, N 17° 43' 0'' E 96° 48' 0''), Kalit (Mauritania, Adrar, N 21° 2'
13'' W 11° 30' 4''), Kalītū (
, Iran, Hormozgān 27° 47' 28" N 057° 06' 56" E), Kaliti (Lithuania, Ventspils Rajons 57° 14'
00" N 021° 59' 00" E), Kalita ( تيل ك, Irak, Arbīl 36° 32' 06" N 044° 42' 51" E), Kalita (Калита , Rusia, Yaroslavskaya
Oblast 58° 04' 50" N 038° 24' 44" E), Kalita (Estonia, Pärnumaa 58° 05' 46" N 024° 55' 45" E), Kality (White Rusia,
Brestskaya Voblast 52° 16' 00" N 025° 33' 00" E), Kalitz (Germany, Sachsen-Anhalt 52° 06' 00" N 012° 01' 00" E), Kalita
(Ucraine, Kyyivs'ka Oblast 50° 45' 00" N 031° 01' 00" E), Káli Tanyák (Hungary, Heves 47° 44' 00" N 020° 16' 00" E),
Kálitag (Hungary, Heves 47° 43' 00" N 020° 17' 00" E), Kalitsa (Bulgaria, Pernik 42° 29' 17" N 022° 50' 08" E), Kalitea
(Greece, Piería 40° 16' 35" N 022° 34' 42" E), Kalitka (Poland, Warmińsko-Mazurskie 53° 42' 00" N 019° 43' 00" E), Kalita
(Калита, Rusia, Yaroslavskaya Oblast 58° 04' 50" N 038° 24' 44" E), Kalita (Калита, Rusia, Smolenskaya Oblast 54° 45' 26"
N 033° 06' 47" E), Kalitar Kaur (Pakhistan, Balochistān 27° 27' 41" N 065° 46' 36" E), Kalitelepak (Indonezia, Jawa Timur 08°
21' 38" S 114° 05' 49" E), Kalitu (Tanzania, 03° 55' 00" S 033° 43' 00" E), Kalitabog (Philippines, Palawan 09° 08' 34" N 118°
07' 15" E), Kalita (Zambia,14° 06' 00" S 028° 09' 00" E), Kalitini (Kenya,00° 59' 00" S 038° 15' 00" E), Kalité (Côte d'Ivoire
Savanes 10° 22' 28" N 005° 29' 23" W), Kalito (Uganda, 01° 50' 00" N 033° 10' 00" E), Kalité (Chad Mandoul 09° 13' 13" N
017° 10' 15" E), Kalitmara (Turkey, Mardin 37° 18' 28" N 040° 46' 26" E).
The names which were discussed in this article are very well connected to the Huns, Scythians, Sumerians, and their
important members are the Hungarians, seclers and csángó-s. In the Uralic language family the mentioned words are recorded
as Scythian-Hun traces. The Hungarian-Turkish names are the names of the Scythian-Hun successors. These names can be
found on the places where the scythians and huns lived, so near the Urals and the river Volga, Caucasus, and from this to east,
south and west as well. The traces of the Turkish-Hungarian brotherhood were kept by the geographical and family names in
Barcaság. Every name has a key role in connecting the csángó-s from Négyfalu-Sacele, through Egypt, to the region of the Van
Lake.
(translated by Andrea Muerth)

BENCZE, Mihály: Magyar-török testvériség
Jelen írás teljese terjedelmében megjelent magyarul a Mikes International 2012. január-márciusi számában, pp. 101-129.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Z. Tóth Csaba : A Jupiter és Szaturnusz planéták uralmi helyzetei és jelentőségük a
magyar és a világtörténelemben
Alábbi ismertetés megértéséhez szükséges megfontolni mindenekelőtt azt a régi igazságot, hogy a valóság nemcsak az, amit
szemeinkkel látunk, ami „előttünk” van, hanem az is, ami bennünk és „fölöttünk”, az ember lelki-szellemi lényében rejtetten él
s alapját képezi minden világmegismerésnek. Az asztrológiának nemcsak a tudománytörténetben van helye: az asztrológia az
ősi világ tapasztalati tudománya, mely a földi élet és a kozmosz, a csillagvilág szerves, sokrétű szellemi összefüggéseivel,
megfigyelésével foglalkozott és az egyetlen az ősi tudományok közül, mely ma is művelhető, az „amint fent, úgy lent”, a
szinkronicitás, egyidejűség jelensége értelmében. Az asztrológiában lényegében analógiákról van szó, nem „hatásokról”,
hanem egyfajta „éterikus” tükröződésekről, bevésődésekről, mind az ember, mind a Föld éterikus organizmusa tekintetében.
Ennek magyarázata az egész teremtés alapszövetében, finomabb, ritmikus struktúráiban rejlik, az ember és a világ közös
életének titkában, melyet az egész éteri-asztrális összefüggésrendszer hordoz ősidők óta, s amit még (újra) fel kell fedeznünk.
Bár a természettudomány már eljutott annak tételezéséhez, hogy az ún. ősrobbanás előtt minden egy volt s ugyanazokból az
anyagokból vagyunk felépítve, mint a kozmosz, mégis a mai tudományos fogalmak, bizonyítási módszerek nem alkalmasak
arra, hogy ezeknek az összefüggéseknek az egyéni, lelki, társadalmi hordozóit, képi minőségét leírják, nem tudjuk kimutatni,
hogy mi közünk van a csillagokhoz, de mégis van. Az asztrális világ működési mechanizmusai, erői, közvetítő „anyagai”
ugyanúgy nem definiálhatók, nem megragadhatók földi-érzékleti fogalmakkal, mint ahogy végül is a természettudomány
alapfogalmai, tér, erő, anyag, energia sem. Az asztrológiát hasonlóképpen használjuk bizonyos, még elérhető beleérzés
segítségével, az asztrológia „működik”, de nem tudjuk materiálisan igazolni az alapvető miérteket, hogyanokat, mint ahogy a
természettudományos gondolkodás segítségével is megragadjuk a fizikai, biokémiai jelenségeket, de nem értjük magának az
életnek a jelenségét, dinamikáját. Legfeljebb elhitetjük magunkkal, hogy „mindent tudunk”, amikor pl. egy-egy biológiai
folyamat kémiai összetevőit részekre bontjuk, és azt mondjuk, hogy ezt-és-ezt a jelenséget, pl. az emberi örömérzést az
„opiátok okozzák”, az izgalmat meg az „adrenalin”, mintha a folyamatban nem is lenne ott az észlelő, örömöt érezni képes,
voltaképpen „távolba érző” emberi lélek, emberi „én”, miközben a tudomány fizikailag birtokába jut az egyes anyagoknak és
ezzel az ember, az élet manipulálási, megváltoztatási lehetőségeinek, „kopírozásának”. Az asztrológiát és szellemtudományos
összefüggésrendszerét (ld. a szellemi hierarchiák tana, Aquinói Tamás: Compendium theologiae, 1987, 416-418, Joannes
Eriugena, Dionysius Areopagites) valójában ma is fel lehet használni az egyéni és a társadalmi élet számos területén, mint
megismerési segédeszközt, mely kiegészíti a materialista alapú tudományokat, ahogyan az okosságot kiegészíti a bölcsesség,
különben amaz kiüresedik, irányát veszti, az ember és a világ ellen fordul az önzés jegyében, miként a Bibliában is olvassuk:
„A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik” (Salamon péld., 18,1). A „csillagok”
mindaddig „uralkodnak rajtunk”, akár okosak vagyunk, akár nem, amíg éretté nem válunk arra, hogy jóakarattal továbblépjünk
egy magasabb bölcsességhez, szellemi látáshoz, mely a földi élet materiális formáiban is képes meglátni a szellemi életet s az
érzésünk, akaratunk, gondolkodásunk, képzeteink, fogalmaink forrását „fölöttünk”, a szellemi világban, magasabb
önmagunkban, jobbik énünkben. Ennek az igazi emberi kiteljesedésnek a szükségességére, a felébredésre tanít bennünket az
asztrológia, a sors tana is, ez áll a középpontjában, miként minden vallási tanításnak.
A Jupiter és Szaturnusz planéták 20 évente kerülnek együttállásba (coniunctio, 0 o). A fényszögeik (aspektusok) ciklikusan
ismétlődnek az egyik vagy mindkét planéta hátráló (retrográd) és ismét előre haladó (direkt) mozgásának köszönhetően.
Együttállásukat az egyéb fényszögeiktől is függően pozitívnak vagy vegyesnek, míg szembenállásukat (oppozíció, 180 o) illetve
negyedfény-helyzetüket (kvadrát, 90o) negatívnak tekinti az asztrológia. Minden harmadik együttállás 60 évente visszatér a
kezdőpontjához, s ez a 60 éves ciklus jelenti az együttállás első szabályos visszatérését. Minden 40. együttállás durván 800
évenként visszatér a kezdőpontra. Ez a hozzávetőlegesen 800 éves ciklus jelenti a második szabályos visszatérést, amit az
asztrológia a Nagy Mutáció Ciklusának nevez. 800 éves párhuzamos uralmi ciklust alkotnak például a 3-4., a 12-13. és a 20-21.
századok (ld. függelékek).
Az ősi korokban a Jupiter és a Szaturnusz volt a két legkülsőként ismert planéta, és a régi asztrológusok az „Idő Nagy
Urainak” (chrono-crator = idő ura) nevezték őket. E két planéta egymáshoz viszonyított helyzetét úgy tekintették, mint ami
jelzője, szignifikátora a nagy, szociális, gazdasági és politikai változásoknak, történelmi fordulópontoknak. Természetesen az
égi-földi „dráma” megértésében más planetáris ritmusok is szerepet játszhatnak (pl. a Vénusz, a „Fényhozó” szabályos
pentagram-tánca), anélkül, hogy kizárnák egymást. Az egyes Jupiter-Szaturnusz együttállási ciklusok a kezdő jegy bélyegét,
pecsétjét viselik magukon, gyengülő, majd a következő együttállás felé közeledve azzal keveredő s ismét erősödő jelleggel,
hasonlóan a holdfázisokhoz. Az alábbiakban a sziderikus, valós zodiákus adatokat vesszük alapul, melyekre Cyril Fagan és
Donald Bradley kezdte felhívni a figyelmet az 50-es években, felülvizsgálva a kései görögök tropikus rendszerét (gör. tropé:
fordulópont, a napfordulós-napéjegyenlőségi pontokat követő; gör. sidera: vas, ami eredetileg az égből hullott meteorvasat
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jelenti, lat. sidus, sideris, sidereus: csillag, csillaghoz tartozó). Mint ismeretes, a földtengely ferdesége és az óramutató
járásával ellentétes mozgása a Nap tavaszi keletpontjának az ekliptikán történő lassú visszafelé vándorlását eredményezi
(precesszió), és átírja a megszokott, tropikus számításokat. Ennek következtében ma, 2012-ben a tavaszpont (SVP, Synetic
Vernal Point) a Halak 5o 05’-nél tartózkodik (ld. ábra alább), nem a Kosban, s természetesen minden állatövi jegy ennek
megfelelően "elmozdult" (a Kos 0o kb. AD 220-ra tehető; sziderikus adatok kiszámítása: tropikus adat mínusz 220 osztva 72,
AD 220 után; pl. 2012-nél: trop. adat mínusz 24’ 53”). Noha a nap útja mindig analóg a „tropikus”, éves zodiákus-jellegekkel,
vagyis minden tavaszkezdet „Kos-jellegű”, minden őszkezdet „Mérleg-jellegű” s így tovább – „tropikus” zodiákus alatt úgy
tűnik valójában az évszakok és a fogantatás, inkarnáció, Nap és Föld összefüggéseit kell értenünk, s ennek a személyes
horoszkópban lehet jelentősége –, a tropikus zodiákus merev naptárrá vált, melynek mára semmi köze sincs az égbolt valós
helyzetéhez (v.ö. V. DiCara: Reconciliation of the Tropical and Sidereal Zodiacs, és szerzőtől Néhány kérdés a tropikus és
sziderikus zodiákusról).
A Jupiter-Szaturnusz együttállások gyakran ugyanolyan elemű (tűz, föld, levegő, víz) zodiákus-jegyekben fordulnak elő,
valamivel kevesebb, mint 200 éves időtartam alatt (ld. a táblázatokat); az elemek nem csak földi elemeket, hanem szellemi
minőségeket is jelentenek, a tűz a szellemiséget, a kolerikus vérmérsékletet, a föld a fizikai-testi világot, a melankólikus
vérmérsékletet, a víz az éteriséget, a flegmatikus vérmérsékletet, a levegő az asztralitást és a szangvinikus vérmérsékletet, és
ide tartoznak egyéb analógiák is; ez a négyesség megjelenik a bibliai „lelkes lények” szimbolikájában is. Jelenleg egy földies,
materialisztikus együttállási ciklusban, történeti korszakban élünk, mely 1842-től kisebb megszakításokkal zajlik a Bak, Szűz,
Bika, Bak jegyek sorozatában, majd 2020-2159 között csak földies lesz. A korábbi kb. 200 esztendőben a világ és a magyar
nemzet életében több társadalmi és „kulturális” forradalom, két nagy háború, immár a második gazdasági-pénzügyi
világválság, fegyverkezési verseny és „rendszerváltások” sora jelezték a nagy változásokat. A földies együttállásokat megelőző
Nagy Kronokrátor ciklus tűz-elemű jegyekben zajlott 1723 óta, más elemű kisebb periódusokkal tarkítva (ld. színes ábrák,
függelékek).
A kb. 2020-2159 közötti Jupiter-Szaturnusz ciklus úgy tűnik egy mélyebben materiális korszakot eredményez, mélyebb
alászállást az emberiség számára. Ezt követően csak 2199-től számíthatunk nagyobb változásra, mely a levegő elemű
Vízöntőben következik be („kis” Vízöntő-korszak). Ezután jön a rég várt Nagy Korszakváltás, amikor a Halak 2160 éves nagy
kultúrkorszakából, mely AD 220 körül kezdődött, átmegyünk a valódi Vízöntő korszakba, 2380 körül. A Vízöntő-korszak a
szellemtudomány szerint a szláv népek által vezetett, keresztényibb, testvériesebb, az ember teljes, testi-lelki-szellemi
valóságához méltóbb korszak lesz.
A Jupiter-Szaturnusz hármas együttállások jelzik a főbb kulturális változásokat. Ilyen kiemelkedő jelentőségű hármas
együttállás volt a víz-elemű Halakban i.e. 7. máj. 29., okt. 1. és dec. 5-én, ami a „napkeleti mágusokat”, vagyis az ősiráni
Zarathas-vallás pártus kori papjait a születendő Megváltó keresésére indította, miként már régóta megjövendölte érkezését Irán
nagy prófétája (ld. a szűztől születő Szaosjant alakja az Aveszta könyveiben, The Zend Avesta, vol. II., J. Darmesteter ford.,
archive.org; v.ö. a Dávid király két fiától vezetett Jézus-genealógiák Máté és Lukács evangéliumában, vmint Augustus,
Tiberius és Heródes kora, Mt. 2,1., Lk. 2,1., 3,1, és a két Jézus-gyermek feltételezhető születési horoszkópja, Robert Powell,
astrogeographia.org). Jupiter-Szaturnusz hármas együttállás volt 1940-41-ben a tűz elemű Kosban, amikor a II. világháború
zajlott, majd sokan születtek ebben a tüzes periódusban 1961-ig, akik később nagy hatással formálták világunkat a
tudományos, művészeti élettől a könnyűzenéig. Hármas együttállás volt a Szűzben 1980-1981-ben, ekkor kezdődött a keleteurópai államszocialista diktatúrák lebontása (lengyelországi események, informatikai „forradalom”, majd a
rendszerváltozások). Jupiter-Szaturnusz hármas együttállás legközelebb csak 2238-39-ben lesz a „levegős” Ikerben, majd
2279-ben a Mérlegben.
Mit jelentenek a Jupiter-Szaturnusz együttállások? Tekintsük át a két, egymással kontrasztban lévő planéta jelentőségét az
emberi élet számára. Mindkét planéta, miként a többi is, rendelkezik pozitív és negatív vonásokkal, és a más planétákkal
elfoglalt helyzetük szerint válhat hangsúlyosabbá egyik vagy másik vonásuk. Nagy vonalakban: Jupiter az optimizmus,
növekedés, nagyvonalúság, humor, Szaturnusz a pesszimizmus, összehúzódás, komolyság, sőt komorság, és korlátozottság, sőt
korlátoltság. Jupiter az igazi szabadelvű, vagy nemzeti szabadelvű, Szaturnusz a konzervatív, dogmatikus, de az „uzsorás” is, a
megszorító, aki könyörtelenül behajtja az adósok tartozásait. Jupiter az árfolyam-növekedés, Szaturnusz az árfolyam-esés a
tőzsdén. Jupiter „bűne” a mohóság, Szaturnuszé a fukarság. Jupiter a magabízó, Szaturnusz a félénk. Jupiter kölcsönvesz,
Szaturnusz kölcsönad. Jupiter a nagyság, Szaturnusz a tekintély, Jupiter a „nagy szerencse”, Szaturnusz a „nagy
szerencsétlenség”. A hagyományos szimbolikában Jupitert királyként ábrázolják, míg a Szaturnuszt (lassú mozgása, gyenge
fénye miatt is) sánta, öreg koldusként, egyik kezében kaszával, másikban egy csecsemővel, ami utal szerepére egy korszak
lezárásában és egy új elindulásában.
A Jupiter- és Szaturnusz-elv egyensúlya kifejezi az anyagi megnyilvánulások és társadalmi kölcsönhatások jellegét. Az
együttállás utáni első évtizedben a Jupiter uralkodik, „növekszik” a Szaturnuszhoz képest. A második évtizedben a Jupiter
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„gyengül” és a Szaturnusz dominál. Így a páros évtizedek, 1960, 1980, 2000-től inkább jupiteriek, „joviálisak”, nyitottabbak,
haladóbbak stb., míg a páratlan évtizedek, 1970, 1990, 2010-től inkább a megszilárdulás, a próbatételek, a konzervativizmus és
komolyság felé hajlanak. Természetesen ezt módosítja, átszínezi az Uránusz, Neptunusz vagy a Plutó, amelyek egy évtizedet
nyitottabbá vagy konzervatívabbá tehetnek, általában hirtelen, impulzív, „alulról jövő” módon. Egy-egy hatalmi konstelláción,
rendszeren belül is megoszlanak a jupiteri és szaturnuszi vonások, és a különböző csoportokhoz tartozó személyiségek egyéni
születési képlete, hajlamai, reinkarnációs, karmikus öröksége szerint (a külső és a „belső” történelem együtt hatnak!).
Amikor a kb. 200 éves ciklusokban az együttállások a föld-elemű jegyekben jönnek létre, megszilárdul a hatalom és a
tekintély, az ipar, kereskedelem. Az 1842-1980 közötti periódus az ipari forradalom korszaka volt. Azok az emberek
irányították a világot, akik kézben tartották az acélüzemeket, vasutakat, autógyárakat, hajóépítő üzemeket, stb., majd 1980 óta a
civilizációnk „tudásközpontú” lett: internet, komputerek, adatbázisok, telekommunikáció, mobiltelefonok és hasonlók jelentik
a fő részvényeket a Wall Street-en, ezek a növekedés fő területei. A 2000-rel kezdődő 20 év kivételével, melyre a tűz-elemű
Kos-együttállás nyomja rá bélyegét, lehetőséget adva a szellemi impulzusok újabb megjelenésére, az ezt követő évtizedek
továbbra is földiesek, materialisztikusak lesznek.
Nézzük az utóbbi, kb. két évezred Jupiter-Szaturnusz ciklusainak néhány főbb eseményét a magyar és a világtörténelemben
(a ciklusokban nincsenek pontos korszakhatárok):
AD 213-452 között földies-elemű periódus kisebb megszakításokkal (233 Kos, 392 Mérleg), majd 332-333-ban egy
háromszoros Jupiter-Szaturnusz együttállás zajlik le a Szűzben és a Mérlegben: ekkor lesz a kereszténység államvallássá a
kelet-római birodalomban. Hunok törnek be Kelet-Európába 372 táján (Jupiter-Szaturnusz együttállás a föld-elemű Bakban),
majd a föld-elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások alatt uralkodnak a 412 és 452 (Bika, Bak) évekkel kezdődő 20 éves
ciklusokban (Attila király kb. 445-től uralkodott s 453-ban halt meg; a Jupiter-Szaturnusz ciklus 452-ben váltott Mérlegre).
471. évvel levegős elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszakok kezdődnek, majd 630-ban vizes jegyek következnek.
Ekkortájt, kb. 560-tól új hatalmi tényező, a keletről jövő avarok foglalják el a Kárpát-medencét, ahonnan azután számos
hadjáratot vezetnek nyugatra. Az avar kor levegő-víz elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások váltakozásában zajlik (meglepő,
de a lovasnomád avar-hunok gyakran hajón is támadták a bizánciakat, s hidat építettek a Száván, Sirmiumnál), majd a 789-es
Halak jegyű együttállási korszakban, 796-tól a frankok győzelmével ér véget az avar kor a Kárpát-medencében, egy JupiterSzaturnusz szembenállás közepette. Ázsiában a zsuan-zsuan lovasnomádok uralma 398-580 között leáldozott, s néhányan
ebben látják az avarok nyugati megjelenésének okát, bár inkább szóba jöhet a heftalita hunok vagy chiónok legyőzése 558-ban
(ld. az avarok eredeti var és chión/hun nevét). 375-525 között a germán támadások lerombolták a római városokat, majd
megjelennek a szerzeteskolostorok (529, Montecassino). A kínaiak a 6. század végétől hozzák létre a nagy víziutat a Jangcsén,
ami lehetővé tette a katonai csapatok és áruk gyorsabb forgalmát; Japán és Kína a következő 200 évet szinte teljesen a víz
elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszakok szerint élte le. Az iszlám a 7. század első felében jelenik meg, vizes elemű
Skorpió-Rák ciklusban, melyet 670 táján egy Vízöntő-priódus szakít meg (kb. ekkortól határozzák el a bagdadi kalifák az ókori
tudományok felkarolását). 709-710-ben hármas együttállás következik a vizes elemű Rákban, ami utal az arab hódítás
kezdetére, átkelésükre a Gibraltári-szoroson, valamint a frankok felemelkedésére, bár Nagy Károly megkoronázása a pápa által
801-ben, a Halak-ciklusban, egy Jupiter-Szaturnusz oppozíció ideje.
868-tól 1087-ig, a magyar honfoglalás, vezérkor és államalapítás idején tüzes jegyűek a Jupiter-Szaturnusz együttállások
(Nyilas, Oroszlán, Kos), melyeket mindössze 3 x 20 év egyéb elemű ciklusok szakítanak meg (908 Halak, 1008 Mérleg, 1067
Szűzben). 967-968-ban háromszoros Jupiter-Szaturnusz együttállás volt a Kosban, majd 1007-1008-ban ismét hármas
együttállás a Mérleg jegyében, amikor Géza fejedelem és fia, István király az országot a pogányságból a nyugati
kereszténységbe vezeti (1000 körül Jupiter-Szaturnusz szembenállás volt, ami némiképp beárnyékolta a folyamatot, s
kifejeződött István és rokona, az ősi jog szerinti trónigénylő, az idősebb Koppány konfliktusában). 1027-ben az együttállás
ismét a tüzes Kosban volt, majd egy Jupiter-Szaturnusz szembenálláskor, 1038-ban meghal István király. 1107-től föld eleműek
az együttállások, amikor a királyi hatalom megszilárdulása zajlik (a magyarság feltételezett régi Hold-időszámításáról, a 19
éves Metón-ciklusról ld. Kállai Géza: Új hold! Új király, Turán, 2009/2). Egy Jupiter-Szaturnusz/Nyilas ciklusban, de
szembenállás idején, 1054-ben következett be a bizánci és a római egyház közötti szakadás.
1107-1306 között kisebb megszakításokkal egy földies együttállási korszak zajlik, Bak-Szűz-Bika-Bak sorozatokkal.
Dzsingisz kán 1206-1227 között uralkodott, föld-elemű Bika-Bak periódusban, majd a tatár seregek 1241-ben lepték el
Magyarországot (1246-ban volt egy levegős együttállás a Mérlegben). E „földies” korszak a középkor virágkora, amikor az
arabok által hozott keleti tudományok (földrajz, csillagászat, orvoslás, matematika, alkímia, arisztotelészi filozófia, stb.) egyre
jobban elterjednek, hatással vannak a természettudományos gondolkodás kialakulására (ld. Aquinói Tamás vitája a korábban
élt Averroes téves filozófiai kommentárjaival, tanaival), ekkor jelenik meg Assisi Ferenc mozgalma (ferencesek és
domonkosok univerzália-nominália vitája), Dante, a katedrálisok építése, a banki váltó, s végigéli e korszakot a fejlődés nagy
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motorja, a templomos lovagrend (1108-1307/14). A Távol-Keleten 1274-ben a Nagy Szél (kamikaze) lerombolja a kínai flottát,
amely Japán ellen vonult fel, s ami már „előszele” a következő, „levegős” korszak uralmi viszonyainak.
Ezt követően 1544-től 1723-ig víz elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások következnek (kivéve a levegős 1504 + 20 év).
Ebben a periódusban teljesednek ki a nagy földrajzi felfedezések, amikor hatalmas vitorlás hajókon indulnak az ismeretlen
világok meghódítására a portugálok, spanyolok (Vasco de Gama, Kolumbusz, Cortez, stb.), s beköszönt a reneszánsz és a
reformáció nagy korszaka. Japánban a hajózás, halászat, kalózkodás fontos részeivé válnak az életnek ettől a korszaktól
kezdve. 1682-83-ban háromszor volt hátráló együttállás a Rákban, s 1686-ban sikerült legyőzni a törököket Magyarországon.
1723-tól egészen 1921-ig tűz-elemű ciklusok zajlanak (kivéve 1842 Bak), melynek küszöbén, de még az 1702-ben kezdődő
Halak-ciklusban (e jegy uralkodó planétája a Jupiter) 8 évig zajlott a Rákóczi-szabadságharc, a „joviális” Rákóczi fejedelem
nagyszerű alakjával az élen (1703-1711; megj.: Magyarország a jótékony uralkodásra termett Nyilas-jegyű országok közé
tartozik az asztrológia szerint, mely jegynek uralkodó planétája a Jupiter, így ez a planéta mindig elsőrendű szignifikátora a
magyarországi hatalmi szituációknak; a jupiteri jelleg adja népünk, népszellemünk egyszerre demokratikus és arisztokratikus,
nagyvonalú, igazi „szabadelvű”, keresztény, „atyai” alapkarakterét). A hosszú, tüzes elemű ciklusban zajlanak a nagy európai
forradalmak, üstökösként fellép Napóleon, helyet követelve a nagyhatalmak, Ausztria, Oroszország és Anglia között. Ez az
uralmi ciklus az I. világháborúval zárul le, a két materialisztikus birodalom, Anglia és az Egyesült Államok győzelmével.
1842-ben kezdődik fokozatosan a föld-elemű Jupiter-Szaturnusz együttállások ciklusa, az iparosítás, a
természettudományok, forradalmak és háborúk jegyében, ami egyre globálisabb mértékben ma is tart, fenyeget. 1980-81-től a
materializmus egy informatikai „tudásforradalomban” kezdett testet ölteni, s ma már a klónozás, géntechnológia (hamarosan az
embergép?) vetíti előre a technika (politika) és a gyakorlati élet összenövésének veszélyes tendenciáit. Ez a föld elemű ciklus
egy hosszú időszak lesz, amely 2159-2179-ben ér véget s kezdődik egy levegősebb uralmi-szellemi korszak, mely 2338-ig tart
majd.
2010-ben (máj. 23, aug. 17) került szembenállásba a Jupiter a Szaturnusszal. Erről a szembenállásról érdemes bővebben is
szólni, mert más planétákkal együttes szereplésük már előfordult a 20. században, 1930. júl., 1931. jún. között, a Nagy
Gazdasági Világválság idején (tropikus adatokat vettek alapul az amerikai szerzők, Eric Meece és Mark Lerner a bolygók
állatövi pozíciójának meghatározásánál, de itt sziderikus adatokat közlünk; a fényszögek megegyeznek mindkét számítási mód
alapján):
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Mint Mark Lerner felhívta a figyelmet 2000-ben, Eric A. Meece kutatásai nyomán (Horoscope for the New Millennium,
2000): 2010 nyarán a Jupiter együttáll az Uránusszal, mindkettő szembenáll a Szaturnusszal, és negyedfényben állnak a
Plutóval. Ez az erőteljes T-kvadrát a Halak elején (Jupiter-Uránusz), a Szűzben (Szaturnusz) és a Nyilasban (Plutó) zajlott le
(2. ábra). Egy ilyen planetáris együttállásnak, fényszögkapcsolatnak rendkívüli jelentősége van. Ez a kapcsolódás nagyon
hasonlít az 1930-31-es T-kvadráthoz, mely a Nagy Gazdasági Világválság idején volt, amikor a Jupiter a Plutóval állt együtt,
mindkettő szembenállt a Szaturnusszal, és volt egy kvadrátjuk az Uránusszal (ld. 1. ábra; megj.: a Plutót 1930. februárjában
fedezték fel s egy évvel később, a T-kvadrát táján született a majdani kelet-európai rendszerváltások két vezető alakja, Borisz
Jelcin, tropikus adattal 1931. febr. 1-én, és Mihail Gorbacsov, 1931. márc. 2-án). Uránusz/Halak-Plutó/Nyilas kvadrát ismét
lesz 2012. jún. 24.-én (kezdődik ápr. 11. és elhúzódik szept. 18-ig; tropikus adatok: Swiss Ephemeris, astro.com).
Eric A. Meece rámutatott, hogy nagy globális és nemzeti feszültségek várhatók, amikor a Jupiter és a Szaturnusz növekvő
negyedfénybe kerül egymással 2005-ben (márc. 1, dec. 17), és 2006-ban (jún. 23, okt. 26; ez „lecsapódott” Magyarországon is
az őszi eseményekben), és amikor elérik a teljes szembenállást 2010-2011-ben (földrengések, szökőárak, atomkatasztrófa
Japánban, heves esőzések világszerte, vörösiszap-katasztrófa Magyarországon, kiélezett viták a magyar belpolitikában és az
EU-val, az igazságos közteherviselés és a demokratikus alapjogok kérdésében, arab „tavasz”), majd amikor ezt követően
gyengülő negyedfényt alkotnak 2015. aug. 3., és 2016. márc. 23-án. Az ezeknek megfelelő korábbi ciklusokban, a 80-as és 90es években a következők történtek: 1986-ban a Challenger űrsikló és Csernobil katasztrófája, az Irán-kontra ügy, amikor a
Jupiter és a Szaturnusz növekvő negyedfényben voltak; 1989-1991 között a Jupiter és a Szaturnusz többször volt
szembenállásban, ekkor omlott le a berlini fal, megszűnt a Szovjetúnió, s az USA megkezdte az Öböl-háborút; 1995
novemberében a Jupiter-Szaturnusz gyengülő negyedfényben voltak, ekkortájt fejeződött be a balkáni háború, s majdnem
belesodródott a világ egy újabb koreai háborúba (v.ö. a 2005, 2017 és 2023-as évek jelentőségéről, Zur Offenbarung des
vierten Geheimnisses, in Rundbrief zum Jahreswechsel, 2000/2001, Internazionales Kulturzentrum, Achberg).
Ahogy 800 évvel ezelőtt, 1206 és 1226 között a civilizációnk egy materialisztikus, föld-elemű Jupiter-Szaturnusz
együttállási ciklusban tartózkodott, úgy történik ma is, 2000- 2020 táján (jelenleg ideékelődik egy sziderikus Kos-ciklus), s a
történelem (a kozmosz) valóban „ismétli” magát, természetesen más-más szinten, s nem csak a planétaszellemek vesznek részt
ebben (v.ö. a mennyei hierarchiák ősi tana szerint a Jupiter-szellemek az ún. Uraságok/Kyriotetes, a Bölcsesség Szellemei, míg
a Szaturnusz-szellemek a Trónok, az Akarat Szellemei; a Jupiter- és a Szaturnusz-szellemek az arkangyali korszakvezetések
felett állnak). A középkori 20 éves időtartam alatt jelent meg a fadúcnyomtatás a Távol- és Közel-Keleten, ekkor élt Assisi Szt.
Ferenc, ekkor még zajlottak a keresztesháborúk (a gyermek keresztesháború mintegy 50.000 gyerek halálához vagy
rabszolgasorba kerüléséhez vezetett), ekkor uralkodott Dzsingisz kán, és ekkor jött létre a Magna Charta Angliában (1215),
majd a ciklus vége felé az Aranybulla Magyarországon (1222, 1231), melyek korlátozták a királyok egyeduralmát,
megerősítették az emberi jogokat, az ellenállási jogot is beleértve, akkor még jórészt csak a szabad nemesség, várjobbágyság
számára (jobbágynak akkor még a várvédőket nevezték, mely elnevezés valósz. az ótörök jabgu = vezér, parancsnok szóból
ered). Ezek voltak 800 évvel ezelőtt a főbb események, s a Magna Charta egy nagyon hasonló Jupiter-Szaturnusz
szembenálláskor jött létre, mint a 2010-2011. évi szembenállás. Vajon a mai bel- és külpolitikai események (adósságválság,
recesszió, évtizedek óta megoldatlan szociális kérdések által keltett feszültségek) révén az emberek egy ilyen újabb, általános
jogi garanciát, egy új „Magna Chartát” fognak-e kikényszeríteni az egyes országokban és nemzetközileg, a pénzvilág
szabályozatlan túlhatalma ellenében (Orbán Viktor/„II. Endre” kormánya vs. az „anathémával” fenyegető Wall Street/EU és az
emellett protestáló „baloldal”? ld. még Z.T.Cs.: Párhuzamos életrajzok, 2012), vagy a válság, a konfliktusok még több és
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szigorúbb, „szaturnuszi”, egoista-materialista szabályozást, tiltást, adót, nehezebb életet, kevesebb szabadságot, sőt elnyomást
fognak-e eredményezni az emberek számára (a válság „rendezése” a nemzetközi, „szaturnikus” pénzügyi körök nyomására,
egy még szorosabb euro-atlanti együttműködés érdekében? V.ö. Lk., 16,9-13), és egy – a „birodalmárok” által önérdekből
bizonyára ismét megkomponált, majd a „terroristákra” kent – civilizációs összeomlással éli túl magát a „jó, öreg”, telhetetlen
materializmus és intézményrendszer (mint előrejelezték a The Economist 1992 dec. végi dupla számában, a 21. század
„katasztrofális” lesz, s végül 3 milliárd ember marad; ugyanitt „előre” közölték az arab „tavasz” 2011-es időpontját is…, ld.
Országépítő, 2004/4)? A valós csillagállások, a sziderikus asztrológiai számítások szerint sajnos nem sok jóra számíthatunk, ezt
több, különböző hagyomány is megerősíti (a tropikus számítások etekintetben mást mutatnak). Az 1842-től szakaszosan, majd
2020-tól 2159-ig folyamatosan Bak-Szűz-Bika-Bak jegyű sziderikus Jupiter-Szaturnusz együttállások eszünkbe juttatják a
Jelenések Könyvének képeit, a „nagy jelet az égen”, a napba öltözött, csillagkoronás asszony alakját és az ellene és utóda ellen
támadó „fenevadakat” (ld. Függ. III, v.ö. a jelenkorra vonatkozó egyéb jóslatok pl. Malakiás pápajóslatai, a maja-kalendárium,
Jeane Dixon-prófécia R. Powell magyarázatával, vagy Rudolf Steiner idevágó kutatásai, ld. összefoglalóan R. Mason: The
Advent of Ahriman, 1998). Mindez nem egy eleve elrendelt „világvégéről” szól, de ez is bekövetkezhet az ember mulasztásai,
a felébredés hiánya miatt. A harc a teljes emberért, a Krisztus-szellemet, érzékfeletti megismerést (újra) befogadni hivatott,
szabad, felelős és szeretetre képes emberért tovább zajlik, a nagy fény nagy árnyékot vet, de az átmeneti nehézségek ellenére,
ha valóban akarjuk – és ez minden nehézség, sors igazi értelme –, sikerülhet, hogy kialakíthatjuk a nemcsak a különféle,
általunk megválasztott, avagy önjelölt „eliteknek”, hanem mindenkinek kedvező, politika- és önzésmentesebb szociális
igazságosság, szabad szellemi-kulturális élet korszakát, egy érzékenyebb, figyelmesebb felfogás jegyében.

(1998-2000, Richard Nolle, Mark Lerner nyomán: Z. Tóth Csaba, 2012. 04. 21.)

Iniciálé Ptolemaios arabra, majd latinra
fordított Almagest c. csillagászati művéből

A JUPITER-SZATURNUSZ EGYÜTTÁLLÁSOK
(GEOCENTRIKUS, SZIDERIKUS ZODIÁKUS, 0o)
I.e. 6, i.sz. 2398

DÁTUM

IDŐ

JUPITER

SZATURNUSZ

-6 MÁJ. 29.
-6 OKT. 01.
-6 DEC. 05.
14 DEC. 26.
34 OKT. 05.
54 MÁRC. 26.
74 OKT. 29.
94 AUG. 21.
114 JAN. 29.
134 JAN. 20.
154 JÚL. 08.
173 MÁJ. 08.
193 NOV. 22.
213 OKT. 11.

09:13 AM
06:02 AM
02:46 PM
08:20 PM
05:29 AM
04:04 AM
07:47 AM
09:22 AM
11:03 AM
00:32 AM
00:37 AM
07:49 AM
03:45 AM
08:34 AM

20PI56
17PI25R
15PI34
04SA53
16LE40
28PI24
10SA03
25LE01
06AR13
21SA17
03VI12
20AR17
26SA35
15VI00

20PI56
17PI25R
15PI34
04SA53
16LE40
28PI24
10SA03
25LE01
06AR13
21SA17
03VI12
20AR17
26SA35
15VI00
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233 MÁR. 20.
253 FEB. 13.
273 AUG. 27.
292 JÚN. 27.
312 DEC. 13.
332 NOV. 28.
333 ÁPR. 22.
333 JÚN. 15.
352 MÁJ. 06.
372 MÁRC. 06.
392 OKT. 02.
411 AUG. 28.
411 NOV. 02.
412 MÁRC. 11.
431 DEC. 31.
452 JAN. 14.
452 MÁRC. 17.
452 AUG. 03.
471 JÚN. 20.
491 MÁRC. 23.
511 OKT. 30.
531 ÁPR. 30.
551 JAN. 14.
571 AUG. 29.
590 JÚL. 30.
610 ÁPR. 05.
630 NOV. 18.
650 JÚN. 10.
670 JAN. 27.
690 SZEPT. 17.
709 SZEPT. 13.
710 FEB. 04.
710 MÁRC. 30.
729 ÁPR. 20.
749 DEC. 06.
769 JÚL. 23.
789 FEB. 14.
809 OKT. 05.
829 JÚN. 04.
848 MÁJ. 15.
868 DEC. 24.
888 SZEPT. 08.
908 MÁRC. 13.
928 OKT. 25.
948 JÚL. 28.
967 JÚN. 25.
967 OKT. 06.
968 JAN. 04.
988 JAN. 16.
1007 NOV. 08.
1008 MÁRC. 07.
1008 JÚN. 01.
1027 ÁPR. 20.
1047 NOV. 18.
1067 SZEPT. 19.
1087 FEB. 26
.

03:07 PM
02:05 PM
04:10 AM
09:09 AM
03:34 PM
02:29 AM
04:55 PM
08:22 PM
08:26 PM
01:19 PM
11:42 PM
08:28 PM
09:58 AM
08:42 AM
05:01 PM
06:20 AM
02:10 PM
07:25 AM
00:56 AM
07:36 AM
07:54 AM
04:24 AM
03:59 AM
09:36 PM
08:41 PM
09:39 AM
08:56 PM
08:07 PM
04:26 PM
11:36 AM
07:41 PM
11:30 PM
04:44 PM
11:43 PM
02:47 AM
01:44 AM
10:17 PM
10:54 AM
02:34 PM
05:10 AM
07:01 PM
05:17 PM
04:42 PM
11:07 PM
12:16 PM
12:44 PM
09:30 AM
05:51 AM
05:11 PM
00:25 AM
02:38 AM
05:23 PM
07:42 AM
09:35 PM
02:07 PM
08:18 AM

26AR31
05CP37
21VI01
09TA58
09CP59
00LI30
28VI55R
26VI10
17TA29
20CP15
07LI59
28TA08
26TA32R
24TA13
24CP17
15LI28
14LI13R
10LI54
07GE27
04AQ16
22LI59
14GE15
08AQ05
27LI17
26GE22
18AQ06
06SC44
03CA01
22AQ06
10SC39
11CA33
09CA13R
08CA20
02PI33
20SC08
22CA54
07PI14
24SC05
29CA02
18PI29
03SA54
11LE26
24PI16
08SA09
18LE51
03AR27
00AR42R
28PI09
18SA25
28VI38
25VI23R
22VI28
13AR26
22SA53
08VI55
20AR37

26AR31
05CP37
21VI01
09TA58
09CP59
00LI30
28VI55R
26VI10
17TA29
20CP15
07LI59
28TA08
26TA32R
24TA13
24CP17
15LI28
14LI13R
10LI54
07GE27
04AQ16
22LI59
14GE15
08AQ05
27LI17
26GE22
18AQ06
06SC44
03CA01
22AQ06
10SC39
11CA33
09CA13R
08CA20
02PI33
20SC08
22CA54
07PI14
24SC05
29CA02
18PI29
03SA54
11LE26
24PI16
08SA09
18LE51
17AR34
00AR42R
28PI09
18SA25
28VI38
25VI23R
22VI28
13AR26
22SA53
08VI55
20AR37
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1107 FEB. 09
.
1127 AUG. 07.
1146 JÚN. 04
.
1166 DEC. 11.
1186 NOV. 08.
1206 ÁPR. 16.
1226 MÁRC. 05.
1246 SZEPT. 2 1.
1265 JÚL. 25
.
1285 DEC. 31.
1305 DEC. 25.
1306 ÁPR. 20.
1306 JÚL. 19
.
1325 JÚN. 01
.
1345 MÁRC. 24.
1365 OKT. 25.
1385 ÁPR. 09.
1405 JAN. 16
.
1425 FEB. 14.
1425 MÁRC. 18.
1425 AUG. 26.
1444 JÚL. 14
.
1464 ÁPR. 08.
1484 NOV. 18.
1504 MÁJ. 25.
1524 JAN. 31
.
1544 SZEPT. 18.
1563 AUG. 25.
1583 MÁJ. 03.
1603 DEC. 18.
1623 JÚL. 16
.
1643 FEB. 24
.
1663 OKT. 16.
1682 OKT. 24.
1683 FEB. 09.
1683 MÁJ. 18.
1702 MÁJ. 21.
1723 JAN. 05
.
1742 AUG. 30.
1762 MÁRC. 18.
1782 NOV. 05.
1802 JÚL. 17
.
1821 JÚN. 19
.
1842 JAN. 26
.
1861 OKT. 21.
1881 ÁPR. 18.
1901 NOV. 28.
1921 SZEPT. 10 .
1940 AUG. 08.
1940 OKT. 20.
1941 FEB. 15.
1961 FEB. 19
.
1980 DEC. 31.
1981 MÁRC. 04.
1981 JÚL. 24
.
2000 MÁJ. 28.

09:44 PM
06:54 AM
04:28 AM
08:21 PM
08:10 AM
07:08 PM
04:10 AM
08:52 PM
10:19 AM
09:19 PM
11:23 AM
01:48 PM
11:11 AM
05:46 PM
11:54 AM
11:29 AM
03:54 AM
07:58 PM
01:39 PM
08:40 AM
07:19 AM
03:19 AM
08:01 AM
05:15 PM
05:31 AM
06:13 AM
02:34 AM
05:48 PM
00:35 AM
06:52 AM
10:39 PM
11:18 PM
11:50 PM
07:35 AM
01:28 AM
05:48 AM
08:58 PM
03:15 PM
08:53 PM
04:42 PM
09:26 AM
10:49 PM
05:14 PM
06:10 AM
12:26 PM
01:38 PM
04:28 PM
04:14 AM
01:21 AM
04:38 AM
06:38 AM
00:01 AM
09:17 PM
06:55 PM
04:13 AM
03:58 PM

03CP27
16VI04
04TA01
07CP58
28VI04
11TA03
18CP27
04LI25
24GE42
22CP47
12LI35
10LI05R
08LI01
01GE08
03AQ01
20LI46
09GE24
05AQ01
29LI33
28LI18R
27LI40
21GE57
17AQI05
05SC26
28GE25
20AQ59
09SC35
10CA25
01PI11
19SC05
17CA06
05PI21
22SC58
17CA09
14CA20R
12CA30
16PI36
02SA57
06LE01
20PI57
06SA27
13LE12
02AR27
16CP41
25LE38
08AR36
20SA44
03VI04
20AR41
18AR42R
15AR21
01CP12
15VI14
13VI50R
10VI39 1
27AR58

03CP27
16VI04
04TA01
07CP58
28VI04
11TA03
18CP27
04LI25
24GE42
22CP47
12LI35
10LI05R
08LI01
01GE08
03AQ01
20LI46
09GE24
05AQ01
29LI33
28LI18R
27LI40
21GE57
17AQ05
05SC26
S8GE25
20AQ59
09SC35
10CA25
01PI11
19SC05
17CA06
05PI21
22SC58
17CA09
14CA20R
12CA30
16PI36
02SA57
06LE01
20PI57
06SA27
13LE12
02AR27
16CP41
25LE38
08AR36
20SA44
03VI04
20AR41
18AR42R
15AR21
01CP12
15VI14
13VI50R
0VI39
27AR58
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2020 DEC. 21.
2040 OKT. 31.
2060 ÁPR. 07.
2080 MÁRC. 15.
2100 SZEPT. 18.
2119 JÚL. 15
.
2140 JAN. 14
.
2159 DEC. 21.
2179 MÁJ. 28.
2199 ÁPR. 07.
2219 OKT. 31.
2238 SZEPT. 07.
2239 JAN. 13.
2239 MÁRC. 22.
2259 FEB. 03
.
2279 FEB. 06.
2279 MÁJ. 07.
2279 AUG. 31.
2298 JÚL. 12
.
2318 ÁPR. 27.
2338 DEC. 02.
2358 MÁJ. 23.
2378 FEB. 18
.
2398 OKT. 02.

06:19 PM
11:44 AM
10:29 PM
01:28 AM
0:33 PM 2
11:21 PM
04:01 PM
03:04 AM
03:13 AM
10:31 PM
11:05 PM
04:35 PM
11:25 AM
07:59 PM
02:53 AM
05:25 PM
05:59 AM
02:24 PM
07:01 PM
06:32 AM
06:25 AM
04:46 AM
11:01 PM
09:45 PM

05CP29
22VI40
05TA14
16CP06
9VI32
18TA37
20CP25
11LI14
26TA03
01AQ04
17LI12
05GE40
02GE25R
00GE41
05AQ15
25LI36
22LI51R
20LI07
16GE14
15AQ28
03SC01
23GE17
19AQ27
08SC10

05CP29
22VI40
05TA14
16CP06
29VI32
18TA37
20CP25
11LI14
26TA03
01AQ04
17LI12
05GE40
02GE25R
00GE41
05AQ15
25LI36
22LI51R
20LI07
16GE14
15AQ28
03SC01
23GE17
19AQ27
08SC10

Minden idő- és zodiákus adatot a Jupiter és a Szaturnusz együttállásaira vonatkozóan kompjuter hozta létre a
geocentrikus ekliptikus hosszúságot (tropikus zodiákust) használó Matrix Blue*Star software segítségével,
ívpercnyi pontossággal. Ezeket a tropikus adatokat számítottuk át sziderikus (a precessziós tavaszpont hátráló
mozgásának megfelelő) adatokra, AD 220. évet véve Kos 0o kezdőpontnak (1 fok = 72 év, kb. 16’ = 20 év). Megj.:
a Blue*Star 0-t (zérót) használ i.e. 1-re, így 1 évet hozzá kell adni az i.e. évekhez (-6 év = i.e. 7)

Rövidítések:
AR = Aries (Kos, tűz, +, cardinális/akarat)
TA = Taurus (Bika, föld, –, fix/érzés)
GE = Gemini (Ikrek, levegő, +, mutabilis/gondolkodás)
CA = Cancer (Rák, víz, –, card./ak.)
LE = Leo (Oroszlán, tűz, +, fix/ér.)
VI = Virgin (Szűz, föld, –, mut./gond.)
LI = Libra (Mérleg, levegő, +, card./ak.)
SC = Scorpion (Skorpió, víz, –, fix/ér.)
SA = Sagittarius (Nyilas, tűz, +, mut./gond.)
CP = Capricorn (Bak, föld, –, card./ak.)
AQ = Aquarius (Vízöntő, levegő, +, fix/ér.)
PI = Pisces (Halak, víz, –, mut./.gond.)
TA, CP = a legutóbbi két 800 éves Nagy Mutációs Ciklus kiemelve
2238 SZEPT. 07. = hármas együttállások kiemelve
AM = ante meridiem, dél előtt
PM = post meridiem, dél után
R = retrográd, hátráló mozgás
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Az elemek és vérmérsékletek (temperamentumok) összefüggései; a vérmérsékletek általában párban jelentkeznek az egyes
embernél, a planéták zodiákus jegyekben elfoglalt helyzete szerint (ld. népkarakterek is, v.ö. a babiloni négyarcú, szárnyas
„kerub” a Bibliában, Ezék. 10,14, és az evangélista-szimbólumok):
Tűz: kolerikus (Oroszlán-arc, az emberi testben a ritmikus-keringési rendszer ősképe)
Föld: melankolikus (Bika-arc, az anyagcsere-mozgásrendszer ősképe)
Levegő: szangvinikus (Sas-arc, az ideg-érzékszervi rendszer ősképe)
Víz: flegmatikus (Ember-arc, az „én/ego” ősképe)
(az értelmezésekhez ld. még: Baktay E.: A csillagfejtés könyve, Bp., 1989., Várkonyi Nándor: Az idő szívverése, Galaktika,
50, Trentai Gábor: Beszéljünk másképp az asztrológiáról, 1988)

Függelék I.
A Jupiter és a Szaturnusz planéták föld- és levegő-jegyű együttállásainak
hét átmeneti korszaka az elmúlt, kb. 2 x 800 éves ciklusokban
1.
AD 312., Bak → 332/33. + 20 év, Szűz-Mérleg (3x): a kereszténység, egy új, keleti kinyilatkoztatási tanítás a Nyugat irányadó szellemi
forrása, államvallás lesz
2.
372., Bak → 392. + 20, Mérleg: ázsiai hunok érkezése Nyugatra; a keleti impulzus ösztönös, tumultuózus találkozási vágya az új,
kelet-nyugati keresztény impulzussal; a monda szerint Attila királyt egy angyali látomás állítja meg Róma vagy Ravenna kapui előtt
(kb. 400 év múlva az arab hódítással hatalmas keleti bölcsesség-kincs kerül nyugatra)
3.
431., Bak → 452. + 20 év, Mérleg (3x): az európai hun birodalom és hanyatlása (Attila király halála: 453), a római birodalom bukása (493;
Vízöntő-Mérleg időszak: 491-511), népvándorláskor; az ókor vége, a középkor kezdete; a kereszténység fejlődése, elterjedése Európában
4.
1166., Bak → 1186. + 20 év, Szűz: a Nyugat Krisztust keresi Keleten, keresztesháborúk, gótika, skolasztikus filozófia
5.
1206., Bika → 1226. + 20 év, Bak: Magna Charta (1215), Aranybulla (1222), folytatódnak a keresztesháborúk; Dzsingisz kán uralma
alatt megerősödnek a mongolok (1241: tatárjárás Mo.-on);
6.
1961., Bak → 1980/81. + 20 év, Szűz (3x): a materializmus tudományos-gazdasági-politikai kulminálása; a berlini fal épülése,
atomfenyegetés, kiéleződik a kelet-nyugat szembenállás (vietnami háború), majd rendszerváltozások, berlini fal lebontása (1990); a 60-as
évektől emellett valóságos kulturális reneszánsz zajlik (színház, film, képzőművészet); 80-as évektől számítógép-korszak kezdete, 1981.,
Mária-jelenések a volt jugoszláviai Medjugorjében (R. Powell: The most holy Trinosophia, 2000).
7.
2000., Kos → 2020. + 20 év, Bak: új „keresztesháborúk”, pénzügyi világválság, neoiszlamista mozgalmak, új „Magna Charták” (?),
Kína felemelkedése (civilizációs összeomlás, Nyugat-Kelet háborúk, 3 milliárdan leszünk a végére? Vagy harmonikus Nyugat-Kelet,
anyag-szellem kapcsolatok?)
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Függelék II.
Milyen „csillagzat” alatt hódítottak a napkeleti lovasnépek Európában?
A Jupiter-Szaturnusz uralmi helyzetek egyes történelmi tükröződései
A keleti lovasnépek, a keresztény érában a szarmatáktól, a hunokon át az oszmán törökökig, a nem elhanyagolható iszlám
hódítással együtt, egyfajta katalizátor, erjesztő szerepet játszottak Európa kialakulásában, akár úgy, hogy egy bizonyos
„középső”, vagy ellensúlyi birodalmat igyekeztek teremteni Európában (hunok, avarok, magyarok), vagy a harcok után
szellemi-kulturális hatást gyakoroltak (moszlimok), illetve egy „mérleg nyelve” szerepük volt Kelet és Nyugat között, és mind
védekezésre, önmérsékletre, mind tanulásra késztették a megmerevedő világi, egyházi berendezkedéseikbe egyre jobban
bezárkózó európai népeket, görögöket, latinokat egyaránt (sőt az avarok fondorlatos legyőzésekor a frankok meg is
gazdagodtak az avarok kincseiből). Mivel a Jupiter és a Szaturnusz planéták együttállásainak 20 éves és hosszabb periódusai,
ciklusai alapvetően tükröt tartanak elénk a földi korszakok jellegére vonatkozóan, attól függően, hogy mely elemű (föld,
levegő, víz, tűz) zodiákus-jegyekben állnak együtt, így ezek áttekintése szemléltetheti, hogy az egyes „népszellemek” milyen
„csillagzat” alatt vezették hódításaikat, mi a jellemző „temperamentum” az illető népre az „okkult” tudomány nézőpontjából,
hogyan illeszkedtek a történelmi folyamatok az „égiekhez”? Ehhez társultak természetesen a népek fejlődésében szerepet
játszó egyéb, életmódbeli, éghajlati stb. tényezők, egységes, élő egészt alkotva az égi háttérrel.
Szarmaták: AD 14-ben Nyilas, azaz tüzes/kolerikus elemű Jupiter-Szaturnusz együttállási korszak kezdődött, és 173-ig tüzes
jegyekben voltak az együttállások, kivéve 54 és 154-ben; kb. AD 20-430 között tartott a szarmata-kor a Kárpát-medencében
(összesen 9x volt föld elemű uralmi ciklus ebben az intervallumban, azaz 180 éven át), de már ezt megelőzően vannak adatok
szarmaták, sőt minden bizonnyal magyar lovasok támadásairól (ld. Ovidius: Tristia, 191, „Metere” az Al-Dunánál AD 9 körül,
és ismét feltűnik egy „Mattzaris” népnév a celjei feliraton AD 40-ben; ezen adatok hitelességét megerősítik Plinius és
Ptolemaios adatai a Materi és a közeli rokonnépünk, a Souardeni, ill. „Sardi Scythae”, vagyis a szovárd nép nevéről az AD 1-2.
században, a Volga-Don térségében, ld. T. Pekkanen, Ural-Altaische Jahrbuch 45, 1973, részlete Turán, 2009/1); miután
kezdetben a rómaiak szövetségesei voltak a dákok ellen, AD 117-119-ben a jazig szarmaták nyugatról, az Alföld felől, a
„roxolánok” (= av. raoxa alan, ragyogó alán) a Kárpátokon túlról támadták hevesen a római Dáciát (melyet 106-ban foglaltak
el a rómaiak a dákoktól), majd a rómaiak legyőzték őket és 50 év béke következett; a 14-173 közötti Jupiter-Szaturnusz
együttállási ciklus tehát nagyjából egybeesik a pannóniai szarmata kor első, történetileg és régészetileg is kijelölhető
időszakával (korai periódus kb. 20-160, középső 160-260, késői 260-430, ld. T. Sulimirski: The Sarmatians, 1970, p. 171-182;
a szauromata törzsek, az Aveszta sairimá-i, i.e. 6. században jelennek meg a Kaukázustól északra, v.ö. Diodorus Siculus:
Bibliotheca, II. 43., Télfy, és G. Booth, 1814, p. 137)
Hunok: Bika, Bak – föld/melankolikus elemű jegyek 352, 372-től 392-ig, majd Mérleg-Iker évtizedek után ismét Bika és
Bak, 412, 432, 452-ig + 20 év. Ezt követően, szinte pontosan Attila király halálának és a hun uralom hanyatlásának évétől
kezdve 630-ig levegős elemű jegyek jönnek
Avarok (avar-hunok): Vízöntő, Mérleg, Iker – levegő/szangvinikus elemű jegyek, majd vizes/flegmatikus elemű jegyekben
630-tól kb. 150 évig
Arabok/moszlimok: Rák – vizes/flegmatikus elemű jegyek; 711-ben átkelnek a Gibraltári-szoroson, melyet hadvezérükről,
Gebel al-Tarikról, neveznek el, és győzelmet aratnak a dél-spanyolországi Cádiznál; a frankok állítják meg őket 732-ben
Poitiers-nél; dél-európai jelenlétük 700 éve alatt átadják a Keleten felvett s általuk átalakított hatalmas ókori tudáskincset; a
Rákban a Hold az uralkodó planéta, ez megfelel az iszlám félhold és a tudásközvetítés, tükrözés világának; ugyanakkor később
a hasonlóan „félhold” jegyében hódító törököket vizes elemű uralmi korszakban győzték le a keresztény hadak (az
arabok/szemiták és a törökök/turániak más népi minőséget, népszellemet hordoznak)
Magyarok, proto-iráni szovárd-magyarok, majd kb. AD 3-6. századtól részben mongoloid-turanid onogur/„hun”-magyarok,
„hungarok”: Nyilas, Oroszlán, Kos – tüzes/kolerikus elemű együttállások 868-1107 között, majd földies jegyűek 1107-1306
között, néhány kivétellel. Érdekes, hogy a magyar honfoglalás és hadjáratok tüzes „minősége” szinte valamennyi „rokon”,
vagy hasonló életformájú egykori lovasnéptől eltér, kivéve a szarmata korszakot (ami Jézus Krisztus megjelenésével és a
kereszténység elterjedésével is egybeesik), amely szintén egy kb. 160 éves tüzes elemű együttállási ciklussal kezdődött, majd
egy kb. 180 éves földies elemű ciklussal zárult le. Ez azt jelenti, hogy az asztrológia segítségével bepillantottunk az isteni
világtervbe, mely megmutatja, hogy a magyar honfoglalás és népkarakter pontos előképe nem annyira a hun-korszakban
keresendő (ahogy a mongol-tatár korban sem), hanem az azt megelőző szarmata korban (az iráni, valószínűleg méd eredetű
szarmatákkal való ősi és szoros kapcsolatunkat más kutatások is megerősítik, pl. antropológia, ld. Tóth Tibor, Turán, 2009/1).
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Később a Rákóczi-szabadságharc és maga a mélyen vallásos Rákóczi fejedelem még a Halak jupiteri jellegét tükrözi, majd egy
hosszú, tüzes elemű uralmi együttállási korszak 1723-tól megszakításokkal 1921-ig s ezután még 2 x 20 évig, 1941-61, és
2000-2020 között bontakozik ki. A forradalmak közül 1848 inkább földies Bak-jellegű volt, 1956 pedig inkább tüzes Kosjellegű; a tüzes Nyilas-jegyű 20 éves korszak végén, már inkább a földies Szűz-konjunkcióhoz közel zajlott le az 1917-es
oroszországi eseményekhez hasonlóan kívülről, szabadkőműves páholyokból kezdeményezett, siettetett 1919-es
„proletárdiktatúra”, melyet a Nyugat a saját hatalmi eszközeként használt, terjesztett el hosszú távra (ld. Palatinus József: A
szabadkőművesség bűnei, I-III., 1938, névsorral); a kelet-európai rendszerváltozások 1980/81-től ugyancsak a földies Szűz
jegyében álltak, 1990-re egy Jupiter-Szaturnusz (MDF-SZDSZ) szembenállással
Mongolok (tatárjárás): Bak – a hunokéhoz hasonló föld/melankolikus elemű együttálási ciklus végén; Dzsingisz kán 12061227 között teremti meg a mongol egységet; a tatárjárás 1241-ben, a levegő elemű Mérleg-együttállás küszöbén, gyengülő
kvadrát alatt éri el Magyarországot, talán ezért sem volt tartós (v.ö. a 800 éves nagy mutációs ciklust, 1206-1226 és 2000-2020,
az „égi Szűz” a Bak-periódusok között, v.ö. Ján. Jel. 12., 13)
Oszmán törökök: 1524. levegős, Vízöntő-jegyű, majd vizes elemű jegyek (1526-tól 1686-ig)
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Függelék III.
A Jupiter és a Szaturnusz együttállási ciklusai és a történelem (sziderikus adatok alapján)

Korunkban a Jupiter-Szaturnusz/Bak-Szűz-Bika-Bak földies uralmi együttállások úgy tűnik tükrözik a János Jelenések
könyvének 12. és 13. fejezetében leírt prófétikus látomásokat a napba öltözött, csillagkoronás asszony (Szűz) és a fenevadak
(Bak, Bika) alakjával. Érdekes módon, a periódus elején még visszatérő tüzes elemű együttállások 60 éve szinte
rendeltetésszerűen egybeesik Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) életének és működésének idejével, aki a kezdődő materialisztikus
korszakban elültette a szellemi fejlődés új, gyógyító csíráit (antropozófiai szellemtudomány és alkalmazásai). Steiner szellemi
látása alapján rámutatott, hogy a sárkány földretaszítása Szt.Mihály által egyúttal a Szt.Mihály-korszak kezdetének felel meg,
amely kb. 1880-2250 között tart, az arkangyali korszakvezetések sorrendjében. A csillagászati adatok tehát messzemenően
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megerősítik a keresztény hagyomány közléseit, és Rudolf Steiner következtetéseit korunk „apokaliptikus” jellegéről; az 19411961 és 2000-2020 közötti „tüzes” elemű periódusok is jelzik az alkalmas időszakot a hatékony szellemi impulzusok
megjelenése, továbbfejlődése számára.

Z. TÓTH, Csaba: The Power Positions of the Planets Jupiter and Saturn and their Importance in
Hungarian and World History
In this paper the author provides a detailed presentation of the astrological significance of the power positions of the planets
Jupiter and Saturn and examines their importance in Hungarian and world history.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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IRODALOM
Bendur István : Közös szívdobbanás
Miért hagyod kitépni nyelvedet?
Hiszen ezen ismerted meg magad,
Anyád az ősi szót csókolta rád,
Álmod évezredekből így fakad.
Eszméletednek nyelved a tükre,
A világ ezen dédelget, becéz,
Tudatod csiszolta drágakővé,
Ő a sorsod, akármilyen nehéz.
Ajándékul kaptad a nevedet,
S a tündér világot varázslatán,
Ritmusára élednek sejtjeid,
Onnan nem tépheti ki a Sátán.
Tudd: korok karjai átkarolnak,
Tréfák, dalok, táncok legyezője,
Ősanyánkhoz küldött szent fohászod
Reménytelenségek legyőzője.
Csüggedt óráidban csüggj a NYELVEN,
Amely veled az égig felszárnyal,
Táltos máglya lángpallos-tüzénél
A kéjsóvár lidérc fel nem nyársal.
Ebben a világban bárhol élhetsz,
Csak örököld kincsedet ne feledd:
Tán elkápráztat egy kényszer-ékszer,
De ne hagyd, hogy kitépjék nyelvedet!

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Szente Katalin : Ellik a tehén
Két jó barát, az egyik a Pisti, a másik a Józsi, a 70-es évek elején azzal töltötték a hétvégi szabad idejüket, hogy
vonatozgattak. Könnyen tehették, mert Pisti a vasút focicsapatának volt oszlopos tagja, ezért ingyenes utazásban részesült a
vasúti igazolványa alapján. A Józsi pedig vele volt, ezért úgy gondolták, hogy ez a promóció rá is vonatkozik, és ez abban az
időben nem okozott különösebb problémát a vasút életében. Ha valaki mégis kétségbe vonta ennek érvényességét, akkor Pisti
megmentette azzal a helyzetet, hogy úgy mutatta be a vasúti közegnek, leginkább a kalauznak a Józsit, mint a titkárát. Első
ránézésre ez a tény helytállónak bizonyult, mert az aktatáska látványa megalapozta ezt a kijelentést. Igaz, hogy az folyékony
kenyérrel volt rendszerint kibélelve, üveges kiszerelésben, amelyekkel erős hasonlatosságot mutattak, abból a szempontból,
hogy nyaktól felfelé mindkettő üres. Azt a nézetet vallották, hogy inkább legyen sörhasuk, mint vízfejük, viszont a sör lassan
butít, de ők ráérnek. Ezt az ideológiát nem feltételezte róluk senki, sőt azt sem, hogy egyáltalán ilyen van nekik. A külalakra
mindig nagy gondot fordítottak, Pisti inkább a sportos stílust kedvelte, Józsi a casualt részesítette előnyben, hiszen egy fontos
ember titkárának tartani kellett a színvonalat ebben a tekintetben is. Ennek magyar megfelelője a hétköznapi öltözet, melyben
jól megfér egymás mellett a farmer, inggel és zakóval, informális üzleti megbeszélések, délutáni bulik kényelmes viseleteként
Ez is hozzá tartozott az imázsuk kialakításához, hiszen ez másokban a róluk vetített képet tükrözte. Szabadidejük nagy részét a
vasúttársaság kötelékeiben töltötték, vagy azon az állomáson, illetve abban a faluban ahol éppen le sikerült szállni, ezért ez egy
meghatározó szempont volt a hitelességük érdekében.
Az egyik szombati nap is a szabadidő ilyetén hasznos eltöltésére irányult, különösebb úti cél nélkül, mint ahogy ez a
legtöbb esetben lenni szokott. Csak felszálltak a vonatra, épp amelyik beérkezett, teljesen mindegy, hogy az merre ment. Sok
variáció nem volt, nem lehetett belekeveredni az információk halmazába, mint majom a nokedlibe, hiszen csak két vonal
funkcionált a városi állomáson. Az útirány arról volt felismerhető, hogy éppen melyik vágányon állt a vonat és merre felé
nézett a mozdony eleje. Számukra ezek jelentéktelen momentumok voltak a lehetőségek palettáján, hiszen az utazások a
kalandok reményében történtek. Valószínűsítették, hogy ismét előadódhat valami olyan eset, ami más, normális emberekkel
nem történik meg. Akkor is ilyen gondolatokkal szálltak fel a vonatra, és úgy tűnt, hogy megint be igazoldódott ez a teória,
hiszen meghallották, hogy az egyik faluban bál lesz. Több sem kellett nekik, le is szálltak az ominózus falu állomásán. Ahogy
ballagtak be a faluba úgy toronyiránt, mert minden tisztességes faluban a templom, a kocsma és a bolt képezi a Bermudaháromszöget. A falu lakosságának a többsége ott tűnt el rendszeresen, hogy aztán néha fel is bukkanjanak, úgy, mint a piros
keresztes gömbölyű üveg a tengerből, amin a tag kissé viharvert állapotban leledzik. Ezeket a mozgásokat rögzítették a humán
térfigyelő rendszerek, ültek a vénasszonyok a padon, akik egyben a falu információs központját is alkotják, azt is tudják, ami
még meg sem történt. Mielőtt ebbe a centrumba értek volna, az utca közepén az egyik ház előtt egy nénike kétségbeesetten
kiabált, hogy doktor úr, doktor úr, nagy baj van, ellik a Riska. De a házból senki nem jött ki erre a nagy jajveszékelésre sem,
pedig a néni nem fogta vissza magát. Következtetni lehetett ebből, hogy valószínű a tulajdonos nem tartózkodott otthon. Pisti
azonnal a néni segítségére sietett, mint egy békebeli úttörő, aki a tizenkét pont szerint éli az életét. Szólt neki, hogy ne féljen,
rendben lesz minden, hiszen itt van a barátja is, aki állatorvos és a tehenek elletésének a specialistája. Ő nagyon megörült
ennek az égből pottyant segítségnek, mintha csak az istenek hallgatták volna meg imáját és azonnali intézkedést
foganatosítottak az ügyében, vetette is kereszteket szorgalmasan. Mikor meghallotta ezt a Józsi, kicsit sem nézett hülyén ki a
fejéből, de nagy megerőltetést ez nem okozott neki, hiszen csak az alapállapotot turbózta fel kissé. Ezt a megtisztelő titulust
még nem hallotta önmagáról, de Pisti halkan mondta neki, hogy amekkora paraszt, ez a helyzet a legkisebb mértékben sem fog
neki gondot okozni. Józsi helyeselt is, hiszen nekik is voltak teheneik és már több ellési folyamatot végignézett, sőt segédkezett
is egypár esetben. Ennek örömére azonnal elöntötte a buzgalom és rögvest beleélte magát az új titulusába, átvette a dolgok
felett az irányítást. Tudományos kérdéseket tett fel a folyamatot illetően, hogy milyen stádiumban van a tehén az ellés
területén, miközben már oda is értek a tett színhelyére, az istállóba. Itt valóban otthonosan érezte magát, mindjárt utasításokat
osztogatott a háziaknak, akik már erős sopánkodásnak indultak. Azonnal hozatott forró vizet, kesztyűt, kötelet, tiszta rongyot
és némi sót. Pisti az asszisztens szerepét vette át, ő pálinkát kért fertőtlenítés szempontjából, de azt a saját torkuk tisztítására
fordították, amit a gazdák természetesnek tekintettek. Józsi közben szakszerűen megközelítette a tehenet és az asszisztencia
segédletével kezdetét vette a procedúra, megmosta a kezét, felhúzta a kesztyűt és benyúlt a szülőcsatornába, ahol a borjú első
lábait meg is tudta fogni. Óvatosan, de erősen rákötötte a kötelet és húzni kezdte kifelé a kis állatot. Ezt a műveletet siker
koronázta, mert minden komplikáció nélkül világra jött a kisborjú. Nagy ováció fogadta az eseményt, a háziak öröm ujjongása
töltötte be az istállót, ismét előkerültek a pálinkás poharak, mert áldomást kellett inni erre a sikeres akcióra. Józsi fontossága
teljes tudtában ecsetelte a dolgok lefolytatását, mintha gyakorlati oktatást tartott volna kezdő medikusoknak. Pisti adogatta a
kezébe a kért eszközöket, mint ahogy egy asszisztens munkájához ez szervesen hozzátartozik. Aztán szénával ledörgölte a
borjút, áttörölte ronggyal, majd a sóval is, hogy azt az anyja lenyalja róla, ezáltal elfogadja, és azonnal táplálni kezdje, mihelyt
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az újszülött lábra áll. Ez most is így történt, minden ment a maga útján szépen, ahogy az egy tehén ellésénél normál esetben
történik.
A háziak azt sem tudták hogyan hálálják meg ezt a sikeresen lefolytatott műveletet, nagy hálálkodások kíséretében be
kellett menniük a konyhába, ahol eléjük tettek sonkát, kolbászt, és szűnni nem akaró buzgalommal öntögették a pálinkát.
Miután ilyen jól ellátták őket a gazdák, ők búcsúzkodni kezdtek, mielőtt még váratlan fordulatként elő nem kerül az állatorvos.
A néni ráadásként adott nekik háromszáz forintot, és az Isten áldása alá helyezte őket. Rohantak is kifelé a faluból, mielőtt
kiderül, hogy köszönő viszonyban sincsenek ezzel a szakmával. Az viszont jól eső érzéssel töltötte el mindkettőt, hogy segíteni
tudtak, még akkor is, ha csak az adott helyzetbe ugrottak bele meggondolatlanul. Az önbizalom, a tenni akarás és egy jó adag
szerencse, amivel sikerre vitték ezt az eseményt, őket is kisegítette ebből a visszás helyzetből.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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MŰVÉSZET
Murakeözy Éva Patrícia :
Rubens, Van Dyck & Jordaens
— Válogatás a Hermitage flamand gyűjteményéből —
A Hermitage Amsterdam rendezésében nemrég1 nagyszerű válogatást láthattunk 17. századi flamand festők műveiből. Az
Amszterdamban bemutatott 75 festmény és 40 rajz főleg Nagy Katalin cárnő magángyűjteményéből származik. A kiállítás
különös hangsúlyt helyezett Rubens műveinek bemutatására, akinek 17 festményét és számos rajzát csodálhattuk meg.

A csarnokba lépve, rögvest a kiállítás egyik fénypontjával találta magát szembe a látogató: a Peter Paul Rubens és műhelye
által készített A Föld és a Víz egyesülése című képpel. Ez a mesterien kivitelezett munka Antwerpen és a Schelde folyó
kapcsolatának allegóriája, amely utóbbitól a város prosperitása, mint kereskedelmi kikötő, függött. A festményen Antwerpent
gyönyörű, fiatal és nemes hölgyként látjuk, míg a Schelde folyó Scaldanus folyóisten képében jelenik meg.2

1. kép: A Föld és a Víz egyesülése (Antwerpen és a Schelde). Pieter Paul Rubens. Olaj és vászon. 222.5x180.5 cm. Flandria. 1618 körül. A
kép a www.hermitagemuseum.org weboldalról származik, a Szentpétervári Állami Hermitage Múzeum engedélyével.

1
2

2011 szeptember 17 és 2012 június 15 között
Varshavskaya, 1975
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A téma jelentőségét Rubens személyesen is mélyen átérezhette. A 16. század kezdetén Antwerpen a nemzetközi gazdasági
élet középpontjában állott, rajta keresztül folyt a világkereskedelem 40%-a. A képző- és iparművészet virágzott és a város
messze földről vonzotta a jól képzett mesterembereket. Rubens édesapja jómódú ügyvéd és városi elöljáró volt Antwerpenben.
Amikor azonban a nyolcvan éves háború (1568–1648) kitört, melyben a németalföldi tartományok (a mai Hollandia, Belgium
és Luxemburg) harcoltak függetlenségükért a spanyol uralom ellen, a protestáns többségű Antwerpen a harcok kereszttüzébe
került. A Rubens család jobbnak látta Németországba menekülni. Antwerpen területén rendkívül heves csaták dúltak, míg
végül visszakerült a katolikus spanyol korona uralma alá. Peter Paul Rubens tíz éves volt, amikor a család visszatért
Antwerpenbe. Művészeti szempontból egy új virágkor kezdődött. A reformáció során elpusztított rengeteg műtárgy pótlására
és a katolikus egyház hatalmának demonstrálása végett nagyszámú megrendelés érkezett a templomok részéről. A főúri paloták
díszítésében ugyancsak fontos szerep jutott a portéknak, csendéleteknek, vadászjeleneteknek. Egy új művész-generáció nőtt fel,
kialakítva a Flamand Barokk stílust. E stílus formálójává és legkiemelkedőbb alakjává lett Peter Paul Rubens. Ám bármekkora
gonddal állították is össze a menyasszony hozományát, a vőlegény nem tudott eljutni a menyegzőre. Az Északi Tartományok,
melyeket a spanyoloknak nem sikerült visszavenniük, megszerezték az ellenőrzést a Schelde folyó felett, elzárva Antwerpen
összeköttetését a tengerrel. Ennek következtében Antwerpen elvesztette jelentőségét, mint tengeri tranzitkikötő, és a város
lassú hanyatlásnak indult – bármekkora diplomáciai erőfeszítéseket tett Rubens maga is az északiakkal való megegyezésre.
Rubens életpályája egyébként töretlen ívvel futott a legmagasabb csúcsokig. Szinte minden festészeti műfajban
kiemelkedőt alkotott, lett légyen az portré, akt, drapéria, állatfestés, tájkép, történelmi vagy bibliai jelenetek megfestése… Ő
volt Európa legmegbecsültebb festője; művelt ember, aki jól ismerte a klasszikus szerzőket, s maga is lelkes műgyűjtő;
diplomata, akit mind IV. Fülöp spanyol király, mind I. Sándor, Anglia királya lovaggá ütött; és mindemellett szerető férj és jó
családapa3.
A nagy csarnok közepén állt a kiállítás központi eleme, Rubens Levétel a keresztről című képe. A festmény bravúrosan lett
elhelyezve: fél méter magas pódiumon állt, vörös háttér előtt, hozzá a csarnok egész hosszán végigvonuló vörös szőnyeg
vezetett. Ezzel az elrendezéssel sikerült megteremteni a templomok emelkedett légkörét.

2. Kép: Levétel a keresztről. Pieter Paul Rubens. Olaj és vászon. 297x200 cm. Flandria. 1617-1618 körül. A kép a
www.hermitagemuseum.org weboldalról származik, a Szentpétervári Állami Hermitage Múzeum engedélyével.
3

C.V. Wedgwood, 1982: The World of Rubens, 1577-1640. Time-Life Books Inc., 1982 (1967).
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A festmény már messziről megragadja a tekintetet és hosszas szemlélődésre invitál. A pillantás először Mária Magdaléna
ragyogó, színes ruházatára esik, melyről aztán felfelé vándorol a hosszú, selymesszőke hajra, majd meglepődve állapodik meg
Mária egyszerű ruházatán és bőrének sápadt csillogásán. Mária ruházatának sötét tónusa, kezeinek finom mozdulata, amint
utoljára kinyúlnak halott fia felé, fiatal, de megviselt arcvonásai, a tisztaságot és a lemondást sugallják. Mária Magdaléna, akit
hagyományosan, térdre omolva ábrázolt a művész, a bűnbánatot személyesíti meg. (Érdekes megfigyelni, mint kapott Mária
Magdeléna ábrázolása egyre nagyobb teret a századok során. A 13 th században még csak elvétve találkozunk Mária
Magdalénával a kereszt körül állók között, csak a 14. századtól kezd általánosabbá válni szerepeltetése, de mindig szélső
helyzetben vagy félig takarásban. A 15. századi festményeken már egyre szembetűnőbben jelenik meg Mária Magdaléna,
Rubens Keresztlevétel témájú festményein pedig gyakorlatilag mindig prominensebb Máriánál, sőt, nemegyszer még
Krisztusnál is. Nyilvánvaló, hogy a századok során egyre nagyobb szerepet kaptak az ábrázolásban a tisztán festészeti
szempontok.) A halott Krisztus testét, amely saját súlyától látszik lefelé csúszni, óvatosan irányítja Szent János (a létrán),
Arimathiai József (felül) és Nikodémus.
Ami legjobban meglepett a festményen, az Jézus Krisztus emberszerűsége. Jézus nem úgy jelenik meg a festményen, mint
Isten egyszülött fia, aki megfeszíttetett az emberiség üdvéért, hanem mint egy izmos, középkorú férfi holtteste. Az a vallásos
miszticizmus, ami még egy évszázaddal korábban is átsütött a németalföldi festők művein, itt már nem érezhető. Rubens
festményei, akárha vallásos témájúak is, csak az emberről beszélnek.
Rubens korának vezető szellemi áramlata a humanizmus volt4. Maga Rubens is humanista neveltetést kapott és nagy
érdeklődést mutatott a klasszikus szerzők tanulmányozása iránt. Imádott bátyja, Philip, a híres filológus és humanista, Justus
Lipsius tanítványa volt. A humanista áramlat egyik alappillére az a gondolat volt, hogy az ember a teremtés szerves része; hogy
az Isten által teremtett világot az ember tartja fenn és fejleszti tovább. Ilymódon az egyes ember tapasztalata jelentőséget nyert.
A humanisták az eredeti források tanulmányozására helyezték a hangsúlyt (legfőképpen a görög és római klasszikusokéra),
ellentétben a skolasztikus nevelési elvekkel, mely főleg Platón és még inkább Arisztotelész kommentátorainak írásaira
támaszkodtak. Terjedt az empiricizmus, mely később a modern tudományok alapját adta. Ezzel párhuzamosan új művészi ideál
jelent meg: az intellektuális művész; aki éppúgy jártas a a matematikában és a klasszikus művekben, mint amennyire
szakterülete mesterfogásait ismeri.
Ilyen intellektuális művész volt Rubens. És még sokkal több: valódi zseni, kimeríthetetlen kreativitással. Alakjai szinte
kicsattannak az élettől. Rubens pár ecsetvonással szinte bármit életre tudott kelteni. Mégis, ami leginkább érdekelte őt, az a test
mozdulata volt, s nem a lélek rezzenése, mely mozgásba lendíti a testet. Rubens a felületben élt, a textúrában, a dolgok, és
főleg az emberi test megjelenésében. Képes volt átérezni és megjeleníteni, milyen az, amikor a kötél belevágódik a húsba,
hogyan mozdul a textília a végtagokon, miként rezdülnek a zsírpárnák mozgás közben, hogyan változik a bőr színe hidegben…
Mindebben Rubens felülmúlhatatlan. Ám hiába keresnénk műveiben egy zseniális ember mélyértelmű gondolatainak,
világlátásának, átélésének tükröződését – a Rubens-i alakok tökéletesek ugyan, de szenvtelenek, az arcvonások mögött nincs
mély átélés.
A monumentális szenvtelenségnek ez az érzete nyomasztott a kiállítás legnagyobb részében. A festmény, amely először
megkönnyebbülést hozott, és szinte megnevettetett, ifjabb David Tenier Konyha című műve volt.

4

A humanizmus fogalmán elsősorban az 1400 és 1650 közötti időszak uralkodó filozófiai és intellektuális áramlatát értjük.
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3. Kép Konyha. ifj. David Teniers. Olaj és vászon. 171x237 cm. Flandria. 1646. A kép a www.hermitagemuseum.org weboldalról származik,
a Szentpétervári Állami Hermitage Múzeum engedélyével.

Egyszercsak elémtűnt ez az óriási konyha, melyben az emberek törpékként mozogtak. A különféle élelmiszerek nagy
bőségben és gyakran meglepő elrendezésben láthatók benne; a földön elszórva vagy éppen a mennyezetről lámpásként
lelógatva. A háttérben a tűzhely fölé egy rajz van tűzve: Tenier önarcképe, mintegy szignatúraként. Szöges ellentétben az
elfoglalt emberekkel, a költői összevisszasággal, az elszórt élelmiszerek között mászkáló kutyákkal, kitartott karral és
rendületlenül áll egy solymász és egyenesen a néző szemébe néz. Ez a mű a részletek iránti nagy odaadásal készült, de egyben
humort és távolságtartást is tükröz.
A festmény, hasonlóan Teniers más műveihez, a 16. századi holland festészet hagyományos szellemében fogant. A
kortársakra jellemző monumentális barokk művekkel ellentétben Teniers mindennapi jelenetek megfestésére specializálódott.
Ezt a választást az is elősegítette, hogy Teniers Anna Brueghel-t, id. Pieter Brueghel unokáját és ifj. Jan Brueghel leányát vette
feleségül (az esküvőn Rubens tanúskodott). A házásság révén hozományba kapott számos Brueghel képnek nagy szerepe volt
Teniers stílusának formálásában5. Rendkívül népszerűek voltak parasztjelenetei, melyeket nagyszerű elrendezésben, élénk
színekkel és nagy részletességgel ábrázolt. Számos festményében a testi vágyak témájával foglalkozott. Idővel művei egyre
fényesebbek lettek, késői alkotásai egyfajta aranyos vagy ezüstös fényben ragyognak. Teniers elismert művész volt, akit
Habsburg Lipót Vilmos főherceg udvari festőnek választott.

5

Natalya Babina, 2012
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4. Kép Önarckép szülők és testvérek között. Jacob Jordaens. Olaj és vászon. 175x137.5 cm. Flandria. 1615 körül. A kép a
www.hermitagemuseum.org weboldalról származik, a Szentpétervári Állami Hermitage Múzeum engedélyével.

“Jordaens lett Antwerpen legjobb festője” írta Rubens halála után pár nappal Balthasar Gerbier 6, angol-holland művész,
diplomata és udvari ember. Bár Jordaens majdnem akkora tehetséget mutatott az emberi alakok megjelenítésében, mint
Rubens, és szinte ugyanakkora elismerésnek örvendett, kompozíciói nagyon különböznek Rubenséitől. Festményein
hemzsegnek a figurák, vagy pedig dekoratív elemekkel vannak olyképpen telizsúfolva, hogy szinte fullasztóan hatnak.
Rubens korában a festőművészek társadalmi megbecsülése nagyot növekedett (pl. számos festőt ütöttek lovaggá). Ezt a
társadalmi elismerést tükrözi a számos egyéni és családos önarckép, melyekben a festők jómódú polgárokként, elegánsan
öltözött családtagok társaságában jelennek meg. Gyönyörű példa erre Cornelis de Vos családos önarcképe. A festményen főleg
a gyermekek kifejezésteli élénksége ragadja meg a tekintetet.

6

Wedgwood, 1982

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2012

76

XII. évfolyam, 3. szám

Mikes International

Volume XII., Issue 3.

_____________________________________________________________________________________

5. Kép: A művész önarcképe feleségével, Suzanne Cock-kal és gyermekeikkel. Cornelis de Vos. Olaj és vászon. 185.5x221 cm. Flandria.
1630 körül. A kép a www.hermitagemuseum.org weboldalról származik, a Szentpétervári Állami Hermitage Múzeum engedélyével.

Ismételten egy nagyszerű kiállítást láthattunk a Hermitage Amsterdam rendezésében. Hogy a flamand barokk festészet és
benne Rubens munkássága mennyire áll közel a mai látogató gondolatvilágához, más kérdés. Kétségtelenül jóval kisebb
lelkesedést vált ki a jelenkor műkedvelő közönségből, mint amekkora sikere saját korában volt. Rubens nőalakjainak
testességét gyakran emlegetik okként. (Csak zárójelben jegyzem meg: még soha nem hallottam, hogy bárki a férfialakok túlzott
izmosságára panaszkodott volna…) Ismervén az idegenkedést, a rendezők dokumentumfilmet készíttettek, melyben egy mai
holland festőművész, Philip Akkerman beszél arról, mi vonzza őt Rubens festészetében. Amit Akkerman kiemel, az Rubens
festőtechnikája, a csodálatos könnyedség, amellyel az ecsetet kezelte és biztos anatómiai tudása. A technikai tökélyt, mondja,
amelyet Rubens korában elért a festészet, azóta sem közelítette meg. És ezzel, azt hiszem, mindnyájan egyetérthetünk.
Az az intellektuális megközelítés, amely a Cinquecento során új életet lehellt a művészetbe, és kiteljesedve megteremtette a
barokk stílust, a 18. és 19. század során az akadémizmusba merevedett. E merevségtől úgy szabadult meg a festészet, hogy
fokozatosan kiszórta az összes intellektuális vívmányt. (A Hermitage Amsterdam aktuális kiállítása, “Impresszionizmus:
szenzáció & inspiráció” e szabadulási folyamat első szakaszát mutatja be.) A folyamat már elérte végpontját és jelen
pillanatban egyre több olyan művészt látunk, aki egyfajta középutat keres az intuitív impulzivitás és a racionális megközelítés
között.

Irodalom:
Natalya Babina, 2012: Teniers in the Hermitage. In: Rubens, Van Dyck & Jordaens. Flemish Painters from the Hermitage.
Exhibition catalog, pp. 147-151.
Varshavskaya, 1975, in: Rubens, Van Dyck & Jordaens. Flemish Painters from the Hermitage. Exhibition catalog, p. 38
Wedgwood, C.V., 1982: De wereld van Rubens, 1577-1640 (English title: The World of Rubens, 1577-1640) Atrium, 1982
(1967).

MURAKEÖZY, Éva Patrícia: Rubens, Van Dyck & Jordaens — Flemish Painters from the
Hermitage —
This is the Hungarian version of the article published in English in the Journal of Eurasian Studies, April-June 2012, pp. 100107. (http:www.federatio.org/joes.html)
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BEVEZETÉS
,,A nemi élet az élethez tartozik. Mint a házasság, a halál s a születés. Há nem
es beszéd! De hát anélkül nem tudunk megszületni s létezni.”
,,A békesség es helyre áll egy közösüléssel. Az egy olyan orvosság, ami
mindenre jó. Varázserő kell legyen benne!”
,,A közösülés sokszor zsarnokság…”
(Egy 80 éves parasztember és 75 éves parasztasszony gondolatai)

Miért és hogyan született e könyv?
Mert hiányérzetem támadt annak ellenére, vagy éppen azért, mert négy évtizedes kutatómunka során és nyomán megírtam a
születés, házasság, halál csíkszentdomokosi szokásvilágának monográfiáit (1994, 1995, 1999), feltártam a rítusok lelki hátterét
(2006), több mint száz tanulmányban bonckés alá vettem mindezek sok-sok részelemét. Más szóval az emberi élet három
sorsfordulójának kultúráját nyújtottam egy karakteres székelyfalú világából a néprajztudomány, a magyarságtudomány
számára. Rá kellett jönnöm azonban, hogy mindez nem elég a paraszti társadalom fő erővonalainak megismeréséhez, hogy a
születés, házasság, halál, az emberi élet hármas csúcsa nem áll, mert nem állhat önmagában. Köztük munka, vágyak,
szenvedélyek, birtokviszonyok, becsület, szégyen, félelem, indulatok, szerelmek és gyűlöletek, emberi kapcsolatok, viszonyok
zajlanak, mocorognak, gomolyognak, robbannak, csitulnak, füstölögnek, mint egy élő vulkán, amire legalább félszemmel az
emberek mindig odafigyelnek, mert onnan jön a három sorsforduló szellemi, lelki és tényszerű megvalósulásának tüze, melege,
titka, átka, csapása. És ezekből semmi sem nevezhető, minősíthető kultúrán kívüli jelenségnek. Rá kellet jönnöm, hogy az,
amivel annyiszor találkoztam a három sorsforduló kutatása során, de amit tartalmi körülhatároltság miatt egyikbe sem tudtam
csak kis részben beilleszteni, de róluk leválasztani sem – a nemiség és kultúrája –, a paraszti lét megkerülhetetlen kötőanyaga.
„Annyit nem imádkoztunk, s egyeb dolgainkról annyit nem beszélünk, mint erről”, a nemiségről való beszéd csaknem minden
találkozás és munkaalkalommal előjön, mert semmi sem olyan érdekes beszédtéma ebben a társadalomban, kultúrrétegben,
mint a szexualitás. Alig van az életnek olyan szegmentuma, amihez közvetve vagy közvetlen ne lenne köze. Ha az egyetemes
emberiség centrumelméletéből1 indulok ki, akkor, tréfásan, Vajda Mária telibe találó könyvcímét idézve (1988), a nemiség „a
világ közepe”, vagy majdnem az, a szó valós és átvitt értelmében is. Ha a néprajz tudomány lokális kultúrákat kutat és
nemzetre, etnikumra általánosít, miért nem irányul nagyobb figyelemmel egy-egy közösség nemi műveltsége fele is? Hiszen a
paraszti nemi műveltség, az önmagára utalt emberi közösségek óriási szellemi teljesítménye. Az élet titkait – a nemiség titkai a
haláléval vetekednek – történelmileg senki nem fürkészte annyira közelről és mennyiségi nagyságrendben, mint a természet
közvetlen közelében élő földműves.
A könyv az 1985-ben kísérleti szándékkal szintén Csíkszentdomokoson elkezdett, majd az utóbbi 15 év folyamán
szakszerűen és módszeresen kidolgozott apparátussal végzett terepkutatás anyaga feldolgozásának az eredménye.
Harmincöt, 40-80 év közötti, iskolai végzettségtől eltekintve, átlagon felüli értelmi szinttel rendelkező parasztember (65%-a
nő) körében végeztem kutatást a mélyinterjú módszerével. Valamennyi adatközlővel külön-külön 45-50 órányi beszélgetést
folytattam mintegy 2.120, a tárgykörhöz tartozó kérdésről, ami 1750 óra közvetlen emberi kapcsolatot, a megismerés páratlan
élményét nyújtotta. Ehhez társul a több ezerre rugó cédulák rendszerezésére, a gyűjtött anyag tipologizálására, értelmezésére,
feldolgozására fordított fel sem becsülhető idő, szellemi erőfeszítés, valamint a magyar és idegen néprajzi, szexológiai,
lélektani, teológiai stb. szakirodalom szemelvényes átolvasása, a néprajzi kutatás szokatlanul terjedelmes kérdőívének
kidolgozása. Mindezt nem a szenzációkeltés szándékával említem, hanem érzékeltetni kívánom a munka hosszas kimunkálási
folyamatát, pontosabban a választott téma kutatásának ezt a fajta (meglátásom szerint) előzménynélküliségét, egyediségét,
sajátos koncepcióját és megközelítési módját a magyar néprajzkutatásban.
Az Amikor az ember nincs es ezen a világon főcím folytatja és tükrözi eddigi könyveim címadási gyakorlatát, amivel
három dolgot óhajtok sugallni: 1.) az emberi élet bármelyik eseményének szokásvilága bonyolult és tekervényes, 2.) minden
átvezető-átmeneteli életpályának van egy zenitje, csúcspontja, 3.) mindenik címet adatközlőim vallomásaiból emeltem ki és
egyértelműen a képzőművész látásvilágára jellemzően, az egyedi csúcspillanat nagyszerűségét, gyönyörűségét, az ember egyegy helyzetének liminális állapotát ragadják meg. Ezt a realitást – és ez kutatói hitvallásom – a szokáskutatónak érzékelnie kell,
és ha a teljesség feltárásának szándékával-eszményével indul el, hosszú távon kell bejárnia, és folyamatában kell megtalálnia a
megismerés szakaszait. Jelen esetben a cím egy gyönyörérzés csúcsát, az elragadtatás maximumát fogalmazza meg. A
1

Ti. hogy mindennek van közepe: a világnak, országnak, falunak, városnak, közösségeknek, háznak stb.
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csíkszentdomokosi asszony szájából kibuggyanó szavak egyetemes érvényű emberi érzést mondanak ki, hisz az olasz Julius
Evola ugyanerről azt írja, hogy bármilyen szerelem vagy nemi vágy mágneses pillanata nem más, mint mámor, megrészegülés
vagy sűrített asztrális fény (kiemelés általam), mely felér az egyéni tudat megszakadásával, a hirtelen eggyé válás
megvalósulásának állapotával. (1994. 348)
Miben és hogyan látom a könyv tudományos hasznát, koncepcióját, helyét a néprajzkutatásban? – kérdéssor, melyre
nekem is válaszolnom kell, függetlenül attól, hogy hogyan ítélkezik fölötte a szakma. Nem lehet feladatom az eddigi kutatás
eredményeinek részletes felidézése, hiszen ezt már többen elvégezték, de könyvem helyének megjelöléséért mégis utalnom kell
a magyar néprajzkutatás néhány mérvadó eseményére, teljesítményére.
Elsőnek Ortutay Gyula A magyar parasztság szerelmi élete c. 1935-ben közölt tanulmányát említem egyrészt azért, mert az
e témakörben végzett addigi kutatások áttekintése és szigorú kritikája, másrészt mert útmutató a néprajztudomány számára,
leszögezvén azokat a szempontokat, amelyek nem mellőzhetők a paraszti szerelmi élet vizsgálásakor. Bírálatának éle
elsősorban a lakodalmi szokások kutatói fele irányult, akiknek azt rótta fel, hogy érdeklődésük egyoldalú, hogy „a népi
szerelmi élet nagy kérdésanyagát majdnem teljesen elhallgat”-ják, egysíkú leírások nyomán és mentén haladnak, ami ,,a
novellisztikus önkényesség” veszélyeket is hordozó csapása fele viszi a megismerést. „Kutatóink tán úgy gondolták, hogy e
szokások, mulatozások, vőfélyrigmusok leírásával kimerítik a magyar parasztság egész szerelmi, s szűkebben: egész szexuális
problematikáját.” És ezzel még nem merül ki ostorozásuk. Ortutay hiány-, illetve mulasztás leltárt készít arról, ami hiányzik az
addigi kutatásokból: 1.) népünk szerelmi, szexuális cselekvéseinek, törekvéseinek megismerése, amire ,,a magyar néprajzi
irodalomban eddig még kísérlet sem történt”, 2.) a szerelmi élet kutatásának kis területre való vonatkoztatása, 3.) csak néprajzi
szempontok érvényesítése, szociológiai szempontok mellőzése, 4.) csak a lakodalmi szokások iránti érdeklődés és az is
egyoldalúan, 5.) a népi szerelmi élet nagy kérdésanyagának majdnem teljes elhallgatása, 6.) merev kutatási módszerek,
felfogások, 7.) a magyar lélek és alkat életszerű megközelítésének hiánya a szerelmi élet és társadalom, szerelmi élet és népi
kultúra egésze összefüggésének ismeretlensége, hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki.
A helyzet változtatására irányuló útmutatásait négy tematikai csoportba foglalta össze, melyek az előbb rosszallott csorbák
pótlását célozzák, de a kutatási szempontrendszert is gazdagítják. Aztán alább engedi a hangját és így fogalmaz: „Azt is jól
tudjuk, hogy a népi társadalomnak, kultúrának éppen ez a területe tán a legnehezebben megközelíthető…” Viszont semmi nem
teszi indokolttá a paraszti szerelmi élet kutatásának elmulasztását, a „szemérmes elhallgatás, az érdeklődés szándékos
kikapcsolása nem vallana tudományos gondolkodásra”. (Vö. 1987. 12-19)
Meglepő, hogy a tanulmány, Ortutay dorgáló-útmutató szavai eléggé későn hatottak a kutatókra, a kutatásra. Látványos
fordulatot hoztak Bernáth Béla „virágnyelv” elemzései (1981, 1986), a MTA Néprajzi Kutatócsoportjának Erósz a folklórban
c. konferenciája (1982), az itt elhangzott előadásokból szerkesztett két kötet – Erósz a folklórban. Erotikus jelképek a
néphagyományban2 (1987), A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben (1987) –, Nagy Olga széki gyűjtései (70-es
évek vége, 80-as évek dereka), Vajda Mária Hol a világ közepe? c. könyve( 1988), a szolnoki Damjanich János Múzeum által
rendezett kiállítás és konferencia „Erotika a népi kultúrában” címmel (2003).
Leszámítva az időközben még megjelent nem számos tanulmányt és kötetet, ha csak a fenti kiadványok, rendezvények
datálását (80-as évek! Ez utóbbi kivétel.), a publikált anyagok tematikáját tekintem, arra a következtetésre jutok, hogy a
magyar néprajzkutatás mintha kifulladt volna, mintha elvégezte volna minden teendőjét, tematikailag mintha lezárta volna a
paraszti nemi kultúra kutatásának határait. Más szóval, a fent említett és nem említett minden kétségen felül érdemleges
megvalósítások ellenére, ha Ortutay Gyula most élne, nem biztos, hogy egyértelműen meg lenne elégedve a néprajzkutatás ez
irányban, 1935 óta végzett teljesítményével. Különösen ha a következő, tézis-szerűnek is nevezhető elvárását veszem alapul:
„A magyar kutatók…, akik a népi kultúra, népi társadalom struktúráját, motorikus erőit, legbensőbb tendenciáit ismerni
akarják, nem zárkózhatnak el tovább a parasztságunk szerelmi életének, szexualitásának részletekbe menő megvizsgálásától.”
(Kiemelés általam)
Ortutay helyett viszont Vajda Mária vonta meg, érdekes, hogy szintén a ’80-as évek elején, az 1935-től eltelt időszak
kutatási mérlegét, vele szembeni elégedetlenségét. A parasztság szerelmi életének kutatása c. tanulmányában, az eredmények
számbavétele nyomán így összegez: „Ennek ellenére az eltelt több mint négy évtized során a magyar néprajzi szakirodalomban
nem született … komplex vizsgálatot felmutató munka, s az idevonatkozó részeredmények is nagyon egyenetlen és szegényes
képet mutatnak.” (1982. 678)
Úgy tűnik, hogy a ’80-as évek a magyar parasztság szerelmi életének kutatása tekintetében egyféle divathullámot hozott, a
reá való figyelés lobogásának évtizede volt. Az erotika, Hoppál és Szepes megfogalmazásában „levegőben lévő” téma lett, a
Meglepő, hogy a kötetnek kétféle alcíme van: a külső borítón „a népművészetben”, a belsőn „a néphagyományban” olvasható. A filológia
szabálya szerint a belső borító adatait vettem figyelembe.
2
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’80-as évek során valamilyen oknál fogva a többi téma elé helyeződött. (Vö. 1987. 5-11) Térben és időben távol, csak
illedelmes feltételezésem lehet ennek a jelenségnek az okáról.
Ha Ortutay tanulmánya programadó munka volt, a Vajda Máriáé többszörösen az, mert a kutatott terület messzemenően
bonyolultabb szövevényét volt képes nyújtani. Ortutay hiányleltárát mintegy újra véve, a paraszti szerelmi élet és nemiség
problematikájának gazdagságát, körültekintő részletességgel tekinti át. Mivel mind a két kutató gondolatmenete számomra
referencia, fontosnak tartom (munkám legitimizálása érdekében is) Vajda Mária néhány, szintén programadó kulcsgondolatát
is kiemelni: 1.) ,,Bár a családnak fiziológiai alapja a szexuális élet, ennek kutatását teljes mértékben mellőzték a kutatók”, 2.)
„A nemiség… nemcsak bizonyos alkalmakhoz kapcsolódó rítusokban lelhető fel, hanem átszövi a mindennapi életet”, 3.) A
szemléletes és nagyon találó szólások, közmondások is fényt vetnek a régi emberek szerelmi életére, erkölcsi normáira, hiszen
ezek legjellemzőbb vonásai kristályosodtak szólásokká, közmondásokká”, 4.) A tréfás mesék erőteljes erotika hordozói, de „a
hagyományos mesekutatás egy tudományos előítélet miatt érdektelenül és közömbösen haladt el mellettük”, 5.) „A komasági
viszonyban levők közötti nemi kapcsolatok”, 6.) A kutatók nem minden esetben vették tudomásul, hogy „a kultúra szerkezeti
képére kikerülhetetlenül rányomja a maga mérlegét a nemiség”, 7) „A kutatások csak nagyon távolról és általánosságban
közelítik meg a szóban forgó témát, és az ezek adta magyarázatok… sokszor bizonytalanok, hézagosak …, ezek jobb
magyarázatáért kellene népünk szexuális életéhez fordulnunk”, 8.) A szerelmi élet, nemi erkölcs kutatása során nagyon fontos
az adott közösség erkölcsi világképének ismerete, hiszen csak ennek birtokában vizsgálhatjuk meg a nemi erkölcs súlyát, az
értékrendben elfoglalt szerepét. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozó tanulmányokkal még adós a magyar néprajztudomány”, 9.) A
családon belüli és kívüli nemi élet és kapcsolatok, házasságon kívül született gyermek stb. eseteivel foglalkozó jogszokások
tanulmányozása is hiányos, az alapkutatások hiánya miatt, 10.) A parasztasszonyi sors kiszolgáltatottsága, alárendeltsége,
szerelmi élete alig ismert, 11.) Figyelmen kívül marad a szerelem közösségi meghatározottságának problematikája, a közösségi
normáknak nem engedelmeskedő egyének kezelése, 12.) „Kevés kutató ismerte fel az emberek szerelmi – egyben társadalmi
gyakorlata – , s az álszent és képmutató etika között fennálló nagy ellentmondást, mely megbélyegezte a szerelmi gyakorlat
természetes következményeit”, 13.) Az emberi élet „sorsfordulói között nagy űr tátong”, mivel a szokásaival foglalkozó
tanulmányok, munkák „a szexualitás vizsgálatára kísérletet sem tesznek, mintha ezek nem tartoznának az emberi élet jellemzői
közé”, 14.) „Hiányoznak a tematikus gyűjtések sok szerelmi, szexuális problémát érintő területen: nincs képünk a magyar
parasztság szexuális ismereteiről”, 15.) A házasság előtti nemi életről, a törvénytelen gyermekről, leányanyák helyzetének
„tematikus feldolgozására kísérlet sem történt”, 16.) „A szexuális igények, problémák házasságon belüli megoldásáról
elképesztően kevés adatunk van. Nem ismerjük a házastársak nemi kapcsolatának gyakorlatát, gyakoriságát, a szexuális élet
kultúráját, életkori határait, a szexuális összeillés, frigiditás szerepét…, a szexuális élet súlyát”, 17.) „Nem vizsgálták a
szexuális devianciákat, perverzitásokat”, 18.) ,,Nem ismerjük… a házastársi hűség, hűtlenség, házasságtörés, válás okait”, 19.)
„A házasságon kívüli nemi kapcsolatról…legfeljebb csak szórványos, nagyon hiányos adataink vannak”, 20.) „”Keveset
tudunk az üzletszerű szexualitásról”, a legényeket beavató nőkről, a bordélyházakról, 21.) „A néprajzosok körében közhely az
egyháznak az a nagy alakító hatása, melyet korábbi évszázadokban gyakorolt népünk szellemi kultúrájára”, 22.) „A Bibliának
… a szaporodásról, családtervezésről, nemi életről, nemi erkölcsről stb. szóló tanításainak a parasztság tudatában és
gyakorlatában való tükröződését nem vizsgálták”, 23.) „A népi gyógyászattal foglalkozó munkák egyáltalán nem, vagy csak
érintőleges figyelmet szenteltek … a különböző nemi betegségek gyógyítására, a betegségek keletkezésére vonatkozó nézetek
bemutatására, a nemi élet körébe tartozó problémák népi orvoslására…”, 24.) Nem ismerjük a szerelmi szexuális élettel
kapcsolatban az idevonatkozó testi higiéniai gyakorlatot sem”, 25.) Hiányoznak a nemiség társadalmi, gazdasági szempontú
leírásai, a periférián élő csoportok szerelmi, szexuális életének leírásai, 26.) „Kevés ismeretünk van a szolgalegények, szolgáló
leányok szerelmi életéről.”
Íme egy kivonat, abból a vádjegyzéknek is nevezhető leltárból, mellyel Vajda Mária a néprajztudományt illette, és amely
nemcsak a kutatási mulasztások története, hanem a paraszti nemiség sajátos problematikájának igen összetett, széltében,
mélyében és összefüggéseiben látott konstellációja.
Vajda Mária tanulmánya a ’80-as évek elején jelent meg. Utána következtek a már említett, valóban előzmény nélküli és
fordulatot jelentő kutatási eredmények közzétételei. Összevetve ezeket Ortutay, majd Vajda Mária számvetésével, a
kutatásoknak irányt szabó ajánlásaival, nem tudom elhallgatni a magam csendes és jóhiszemű hiányérzetét. Azt, hogy nem
érzem, vagy csak részben érzem az Ortutay–Vajda Mária kutatási szempontrendszer és a megvalósítások bár
megközelíthetőnek mondható szinkronját. A konferenciakötetek előterjesztései, a kötetek tanulmányai, a későbbi közlések
túlsúlyban felfedezik, tudományos igénnyel elemzik a valamit a valamiben: a népi erotikát, nemiséget, szerelmet a népi
műveltség valamelyik területén, megnyilatkozásában, kategóriájában. Még pontosabban, a szerelmi-erotikus szimbolikát a
népköltészetben, a népművészetben, a népköltészet képes nyelvezetét, a népmesék szerelmi témáit, a mondák, jeles napok
erószát, a népművészet szerelmi motívumait, az erotika jelentkezését a folklórban, a dramatikus népszokásokban, általában a
népi kultúrában, hiedelmekben, táplálkozáskultúrában, a közösségi életben stb. Tehát a népi műveltség olyan területeihez,
kategóriáihoz közeledett a kutatás – túlsúlyban esztétikai intencióval –, melyekben az erósz, a nemiség implicite jelen volt.
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Mindenik közlés külön-külön egy darabja a paraszti szerelmi életnek, viszont összerakva mégsem tudják nyújtani a paraszti
nemi kultúra megközelítő egészét. Ha átgondolom, majd összefogom a kutatások eddigi eredményeit, a maréknyi tengervíz
képzete jön az eszembe: benne kimutathatók a tenger vizének fizikai-kémiai tulajdonságai, de hiányzik belőle a tenger vizének
moraja, morajlása, zúgása, háborgása, viharos hullámzása, kivédhetetlen ereje, hullámzás utáni elbűvölő csillogása, aztán
monoton kékesszürkesége.
Milyen vonatkozásban más az Amikor az ember nincs es ezen a világon?
Először is abban, hogy az Ortutay–Vajda kutatási szemlélethez közelít, székelyföldi kutatói cselekvéssel ahhoz próbál
igazodni. Másodszor abban, és ez az előbbiből fakad, hogy kutatási körét, metodológiáját egy már régen kiválasztott paraszti
közösség csaknem teljes nemiségére, a nemiség gazdagságára nyitotta rá.
Kutatási bázisa nem a már, jórészt mások által gyűjtött folklóranyagok, tehát közvetített erotika elemzése (kivételek is
vannak: pl. Vajda Mária, Nagy Olga). Ennél fogva a paraszti szerelemnek, erotikának nem idealizált változatát vizsgálja
felülnézetből, hanem a bevezetőben korábban említett minőségi szempontok szerint szelektált adatközlőkkel, konkrét térben és
hatalmas időráfordítással, atomjaira bontó kérdéseivel szembe ment a nemi kultúra és erkölcs szemszögéből a paraszti nemiség
csaknem teljes belső intézményrendszerével. Tehát inkább alulnézetből közelít, vagy szemtől-szembe találkozik a kutatás
tárgyával, a több mint kétezer száz kérdés (melynek mintegy negyede szövődik be a kötet testébe) beszélteti (kiemelés) a
szerelem, a nemiség különböző korú, rangú, státuszú, nemű, közösségen belüli megélőit. Olyanokat beszéltet, akik nem
tanultak szexológiát, lélektant, nem vettek részt felvilágosító tanfolyamokon, akiknek tudása nem tételes rendszerbe, hanem
élethelyzetekbe foglalt, hagyományozódott, a hagyományozódás során pedig folyton csíszolódott tudás. Olyan tudás, mely
rituálisan nem szocializált, ezért rendkívül gazdag az egyéni sorshelyzetekben. Majdnem olyan, mint egy példatár: a nemi
kultúra példatára. Az absztrahált, személytelen parasztember, tértől és időtől elvonatkoztatott paraszti erotika helyett érvényre
juttatja az antropológiai iskola, nevezetesen Frazer ama intelmét, hogy soha nem szabad a priori elvetni azt a magyarázatot,
amelyet egy parasztember adhat valamely szokásról, mert az a magyarázat mindig személyes értelmezés gyümölcse.
Szándékom szerint eme kutatásnak és feldolgozásnak kell nyújtania az Amikor az ember nincs es ezen a világon című munka
sajátos, részletekbe menő (Ortutayra emlékeztető kiemelés), tényfeltáró súlyát, de nyelvi, spirituális erényét is. Olyan tudást tár
fel, amely a nemiséget kutató, nem néprajzi szempontú tudományok számára is nyújthat fontos ismereteket, elmélyítésre
érdemes adatokat.
Nemcsak azt tárja fel, amit Ortutay sugall, hogy ti. a paraszti szerelmi életnek társadalmi, etnikai vonásai vannak, hanem
azt is, hogy a paraszti szerelmi élet földrajzilag, gazdaságilag, egzisztenciálisan, történelmileg is determinált, hogy a munka és
életkörülmények, időgazdálkodás, a létfenntartás hagyományai, kulturális szokások, népi- és egyházi, valláserkölcsi, a
hagyományos erkölcsi normák, egy sajátos nyelvezet által is meghatározott szellemi-érzelmi, affektív, szenzuális jelenség.
(Példaként említhetem a kollektív gazdálkodás időszakát vagy a ’89 utáni férfi munkaerő külföldre vándorlását mint a nemi
kultúrát és erkölcsöt determináló tényezőket.) És így tekintve erre a jelenségre feltárja azt, hogy a székely-magyar paraszti ,,ars
erotica” nem a keleti népekre jellemző időigényes és idő ráfordításos átszellemülésről, a nemi öröm- és gyönyörszerzés rafinált
fogásainak eltanulásáról, gyakorlatáról szól, hanem a nemi kultúra pragmatizmusáról, a testi vágy gyakorlatias, a helyzet-adta
lehetőségek leleményes és gyors, vagyis percnyi (kiemelések általam) kihasználásáról, máskor kierőszakolásáról, nagy egyéni,
családi és közösségi drámákról, örömökről, az egyéni tapasztalatok közösségivé tételének állandóan működő fórumairól. Tehát
a könyv a nemiség egészen sajátos társadalmi arculatáról, rendszeréről, az emberi sorsfordulók – születés, házasság, halál –
szokásvilágának ívén és pillérei közötti, ezeket összekötő és tartó műveltség és civilizáció kereséséről szól. Az általam
felgyűjtött és vizsgált paraszti műveltség sajátos arculatú azért is, mert rejtőzködő, titkolózó műveltség (kiemelés általam)
önmagában is, a maga természetében is, mint maga az átlag európai ember a nemiség tekintetében. És az is sajátossága, hogy
ennek az állításnak, ebben a társadalmi rétegben, az ellenkezője is igaz. Ha nem lenne egy más – közösségi – összefüggésben
nyitottsága is, nem állna össze sajátos hagyományos műveltséggé.
Az átmeneti szokások kutatása idején, amikor kezdetben nem tudatosan és célirányosan találkoztam a nemiség kultúrájával,
sokszor felvetődött bennem, hogy különálló kultúr-entitás-e, mely autonom módon létezik, vagy integrált műveltség a népi
kultúra egészében? A kérdést igen-el vagy nem-el megválaszolni könnyelműség, hiszen, mint lenni szokott, nincsenek
vegytiszta állapotok. Ha az eddigi kutatások irányultságára tekintek, azt látom, hogy az erotika, a nemiség „kimutatása” a
kultúra valamelyik más szegmentumában az elsődleges törekvés. Mintha egyféle szövettani vizsgálat leképezése történne. Így
tekintve és ezek szerint a nemi kultúra kísérő, integrált, adalék kultúra, ami áttételesen kommunikál, szépíti, kiemeli vagy
ködösíti a nemiség valamilyen rútságát, szégyellni valóját. Ha pedig Vajda Mária, Nagy Olga, részben Szenti Tibor, Szőcsné
Gazda Enikő és még mások kutatásaira, a magam következtetéseire alapozok, akkor viszonylagosan szuverén kultúrának
tekintem, hiszen összefüggő, célirányos, de rugalmas és alkalmazkodni képes, törvényszerű, de nem merev, viselkedési
mintákat parancsoló, helyzeteket értelmező. Rejtőzködő természeténél fogva nem tűnik külön kategóriának. És mégis az. Mert
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léte, minden rezzenése, mozzanata, lüktetése, egész alkata tükrözni képes a nemiség kezdetét, felívelését, lüktető-tomboló
erejét, lehanyatlását, amiért elválaszthatatlan a nagy sorsfordulóktól, a paraszti lét egészétől.
Milyen kultúra a parasztság nemi kultúrája, milyen erkölcs a parasztság nemi erkölcse?
Milyen jelenségeket sorolok ebbe a fogalomkörbe?
Eme kérdések gyakorlati megválaszolása teszi a kutatást és a belőle született munkát néprajzi kutatássá, néprajzi munkává,
ez különíti el a kultúrtörténeti, jogtörténeti, vallás- és egyháztörténeti, lélektani, szexológiai, egészségtörténeti, kriminalisztikai
stb. szempontú kutatásoktól. Kutatásaim egyféle alkalmazott néprajz a nemi élet, -kultúra, -erkölcs vizsgálatára és általa az
emberi lét más szempontú megismerésére, megértésére.
Aminek kutatására vállalkoztam, nem a népi kultúra közismert területe, kategóriája. Nem különálló fejezete a
folklorisztikának, sajátosan a szokásfolklórnak sem, mivel sem a folklór-, sem a szokáskutatás még nem érlelték azzá. Annak
ellenére, hogy a nemiség, akár elvont, akár faptikus jelenség, mely átszövi a népi kultúra csaknem egész tárgyi és szellemi
világát, a társadalmi-társasági együttélés és viselkedés rendszerét, a néprajztudomány még nem tudott autonóm helyet szorítani
neki a néprajz egészében. Lehet, hogy éppen higany-természete is az egyik akadály. Olyan kultúra, mely fölötte áll minden
hagyományosnak nevezhető, szokásokkal szabályozott élethelyzetnek. Mindenek fölötti és mégis mindenhez kötődő, mindenbe
kapaszkodó érzelmi, szellemi, erkölcsi, pragmatikai stb. tartalmú kultúra. Tapasztalataim alapján hasonlítanám egy
átláthatatlan sűrű erdőhöz, amit a mesehős is szorongással kerülgetett, amihez tétován közeledett, amikor aztán csapásokat
vágott benne, a félelem érzése fogta el, hogy vajon kijut-e belőle. Máskor pedig úgy látom, hogy a nemi kultúra olyan, mint a
hit, mint valami földi vagy afölötti panteista istenség: spirituális, erkölcsi, érzelmi ismeretlen lény, aki mindent lát, mindenben
jelen van, közvetve vagy közvetlen mindenhonnan látható, megtapasztalható, közösség mozgató, éltető, felsőrendű és
mindenható erő. Erő, melyben felfedezni a céltudatosságot, az alkalomszerűséget, az ösztön hatalmát, a pillanat csábítását, a
nem intézményes, empirikus, ám mégis hagyományozódó közösségi tudást, tapasztalatot, gyakorlatot, az egyéni és közösségi
életérzés általános és specifikus vonását, szemléletét, értelmező és cselekvő képességét, nyílt és rejtett szándékait, indulatait –
vágyait, félelmeit, dühét, ellenérzéseit, kételyeit, gyűlöletét, kompromisszumait –, társadalmi, közösségi morálját,
kedélyállapotát, értékítéletét, megengedő és tiltó taburendszerét. A paraszti kultúra furcsa műveltsége: elvont értelemben
jelentős része láthatatlan, másik része intim, titkolt, szégyellni való, de mégis hagyományozódó, nyilvánvalóan szinkretikus.
Verebélyi Kincső A Magyar folklór című munkában, a szokáscselekvések cím alatt említi a nemi viselkedést, mint a
hétköznapok egyik olyan jelensége, a mindennapiság szokása, amit a néprajzi-folklorisztikai szakirodalom „már számon tart”.
„Az ember és a teste közti viszony tűnik olyan kérdésnek, írja, amely… jól körülhatárolható”, de sejteti a kutatással szembeni
elégedetlenségét is. (1998. 403-404)
Milyen jelenségeket sorolok a nemi kultúra kategóriába? A teljesség igénye nélkül, gondolok arra a paraszti
környezetre, amelyben a gyermek, serdülő és fiatal felfedezi a nemiség külső és belső elemeit, a lelki és testi vonzódás
felébredésének tüneteit; az állatok párzásának megfigyelésére, a szülők nagyszülők beszédeinek, specifikus éjszakai
mozgolódásainak titkos lehallgatására, az erotikus cselekvések szintén titkos lefigyelésére, mindezek empirikus lelki
élményére, a gyermek- és kamasz közösség előtti, a felnőttek szeme elől elrejtőzve végrehajtott közösülés játékszerű
mimézisére, a látott, hallott és tapasztalt dolgok, titkok elbeszélésére, a primer nemi ösztön kialakulására. Gondolok a serdülő
leánykák erotikus játékaira, a szégyenvirág (gyönyörű szó!) megjelenésének titkaira, a nemi élet paraszti egészségtanára, a
nemiség ifjúkori megnyilatkozásaira, a házassági kötelékben való megélési módozataira, praktikáira, a nemi élet családi és
közösségi, társadalmi viszályaira, a nemi élet hiedelmeire, alkonyára, a deviáns jelenségekre. Kultúra és erkölcs az egyetlen
hitvesi ágyban való lét, mely egyformán közös akkor is, amikor alig várják, hogy összebújjanak, akkor is, amikor haragban
vannak, és akkor is, amikor gyűlölik egymást. Kultúra a nemi életről és akörül járó pletykák, viselkedések, állásfoglalások,
vélemények, ítéletek, a közhangulat; a nemiség (női) eszközeinek kitalálása és alkalmazása mielőtt az ipari készítmények
megjelentek volna, a teherbe esés elleni védekezés és házi abortiv praktikák. Kultúra a televízió, pornó- és szex lapok
előzmény nélküli hatásainak főleg morális feldolgozása, a látottak megvitatása a különböző életkorúak által. De igenis kultúra
a látható, de inkább a láthatatlan (belső) nemi szervek működéséről alkotott elképzelések, feltételezések, az élettani
mechanizmusok értelmezése (pl., miért születnek ikrek, fiúk, leányok, mikor esik teherbe a nő és mikor nem), a tikos
jelenségek megfejtése, közösségi megvitatása, és ebben az állat- és növényvilág megfigyelésére alapuló analógiás gondolkodás
és érvelés logikája. A nemiség kiemelkedő kulturális jelensége a hengergőzés néven ismert szokás és rítusegyüttes – a bujaság
rejtett módja – (Magyarlónán is vannak nyomai, henderikázás néven), amit egyértelműen kultúr-mítosznak tekintek, hiszen a
nemiség és a természet ébredése, termékenysége közti intim kapcsolatról, valami rejtélyes energia működésének hiedelméről,
mágiájáról szól, melynek gyökerei elsősorban ázsiai, de európai népek ősi műveltségébe nyúlnak vissza.
És mindenek fölött kultúra a nemiség sajátosan kimunkált rejtő és takaró nyelvezete, ahogyan tudnak beszélni és beszélnek
róla. A könyv lehetne a közvetlen paraszti tudás közlése helyett egy részemről elvégzett szubjektív értelmezés összegezése,
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ami azon nyomban sótlan, élet- és néprajz idegenné változtatná, amiből soha senki meg nem tudná, meg nem izlelné, értené és
érezné ennek a kultúrának hangulatát, igazi világát, morálját, másságát nyelvezetét. Mondhatnám például egyszerűen, hogy a
szülők tiltották a fiúknak, hogy „botlott leányt” vegyen feleségül, de ha az adatközlő szavait veszem át, mely úgy szól, hogy
„az eccer ide a lábát bé nem teszi, az nem mocskolja essze a családunkat”, akkor ugyanaz a közlés súlyossá válik, mert
szitokkal, indulattal, feszültséggel, erkölcsi előitélettel és állásfoglalással töltődik fel.Sajátos akusztikája is van.
És kultúra az egész nemiséget átható érzéskomplexum, a szégyen és félelem megélésének módja.
Összegezve, a nemiség és nemi ismeretek, a nemi ismeretek és nemi gyakorlat, nemi gyakorlat és nemi erkölcs, a szerelem
és nemi vágy, a nemi vonzódás és nemi ösztön, nemiség és közösségi ítélet végtelen sora és problematikája képezik és éltetik a
nemi kultúra páratlan gazdagságát.
A nemiség csaknem minden megnyilvánulásához erkölcsiség, erkölcsi ítélet, értékrend és magatartás társul. Paraszti
erkölcsiség! Aminek specifikumát abban látom, hogy a tiltások alakítják ki az egyén tudatában. Ez az erkölcs (de a kultúra is),
többet szól arról, amit nem szabad tenni, mint arról, amit igen és hogyan. Úgy is látom és értelmezem kutatásaim egészében,
hogy a paraszti erkölcs egyféle fantom, ám mégis kemény és valós diktatúra. Ez alatt azt értem, hogy egy bináris rendszerbe
kényszeríti a nemiséget: a megengedett és nem megengedett, szabad és tilos közé helyezi el. Vagyis rendet, szabályt kényszerít
a nemiségre, és betartását ellenőrzi. Ellenőrizteti! Mindenkivel, mert mindenki integrált tagja a közösségnek. A paraszti erkölcs
erős kulcsszava a NE/ NEM. A tiltás törvényének magva, filozófiája. És hogy még mélyebbre menjek: most úgy látom, hogy
ennél fogva a nemiségről szerzett tudás, minden tapasztalat tulajdonképpen törvényen kívüli, mivel egy hallgatólagosan,
konvencionálisan átruházott rendszerben működik. Vagyis ezt a képzést, a nemi felvilágosítást is, nem a család látja el, a saját
gyermekének semmiképpen, hanem a családon kívüli szerveződések. A paraszti szülő gátlásos volt és jelentős mértékben még
mindig az (példák fogják illusztrálni) a saját gyermeke előtt. A paraszti nemi erkölcsöt valami különös mechanizmus élteti,
melynek lényegét abban látom, hogy a nemiséget titokban kell tartani, ha azt akarod, hogy éljen, hogy létezzen. Foucault írja,
hogy a nemiség létét ,,csak a tilalom árán lehet fenntartani”. (1999. 84) Már a gyermekkel így kezdődik: „Ezt te nem kell
lásd…, nem kell tudd, ez nem a te fülednek való…, ha még egyszer ilyent kérdezel, ilyent mondasz, a fogaidot lenyeled!” De
az egyházi oktatás is ezt teszi. A Tízparancsolat hatodik parancsa így szól: Ne paráználkodj! Gondolatban sem! Érti a
kisiskolás, hogy hogyan lehet gondolatban paráználkodni? A pap meg meri mondani, hogy milyen a gondolatban való
paráználkodás? „Egymás közt susputyáltuk, de nem mertük a tisztelendő úrtól kérdezni.” – vallják adatközlőim. És éppen ez a
letagadás és elfojtás az az erő, ami a gyermek érdeklődését felkelti, ami hallgatózásra, leskelődésre, a szülők, felnőttek
kijátszására készteti.
A letagadásnak, elhallgatásnak mélylélektani és egyetemes vonású indítékai is lehetnek, amit a nagyon ősi
hiedelemvilágban látok gyökerezni. Amitől félt az ember, a rossztól, az ördögtől, gonosztól, a gyermek megrontásától stb.,
amit el akart rejteni, annak a nevét nem ejtette ki, nem vette a szájára, nem nevezte meg. A hiedelem lényege az volt, hogy a
félelmetes így száműződik a valóságból. Okom van így látni, hisz a könyvben számtalan példa szól arról, hogy a nemiséget
mennyire átitatja a félelem és szégyen, az érte való vágy és visszautasításának félelme és szégyene.
A kérdés most már az, hogy a paraszti nemi erkölcs elvont fogalom-e, vagy differnciált és konkrét társadalmi, gazdasági,
rang-, vallás-, kor-, nemek, etnikumok stb. szerinti színe, súlya, dimenziója van? Válasz helyett újabb kérdés. Például egyetlen
házasság előtti szüzesség elvesztése hányakat érint, milyen távú erkölcsi, érzületi, affektív következményei vannak és meddig
terjednek ezek? Ahogyan a szólás mondja, „a múlt nyári nevetgélésből lesz-e a ház szögletében sírdogálás”? Válasz gyanánt és
az érzékeltetés kedvéért: megingott a leány hovatartozás-tudata és érzésvilága, elbizonytalanodott a társadalmi helye –
botlott/nem botlott, terhes/ nem terhes, elveszi/ nem veszi, ha elveszi, hogyan kezeli, kié a bitang… stb.? Senkinek nem merte
mondani! A könyv azt domborítja ki, hogy a paraszti nemi erkölcs egy folytonos küzdelem az ember primer hajlamaival,
szükségleteivel szemben, a nem-ek és igen-ek határán belüli maradás kényszerében, a szégyen és félelem impériuma alatt, amit
az ember alkotott maga ellen és mégis magáért. A vágy féken tartásáért, a család és társadalom kiegyensúlyozott, magasabb,
mint vágycentrikus érdekeinek védelmében. Ez pedig nem más, mint a paraszti közösségek fennmaradásának, az anarchia
távoltartásának pragmatizmusa. Talán ezen keresztül érthető a gyermekeknek, fiataloknak is kiszabott és megkövetelt napirend
és annak szigora: hol, mikor, mennyit tartózkodhat, melyik nap mehet vizitába, táncba, hány órára köteles hazamennie.
Vallom, hogy egy paraszti közösség nemi kultúrája az adott közösség belső ellenőrzési eszköze.
A teljesebb átvilágítást és egyben a könyv gondolati felépítését már a tartalomjegyzék képes illusztrálni: azt a tényt, hogy
23 fő tartalmi egység és közel 200 alegység próbálja átfogni, érinteni a paraszti nemiség kulturális- és erkölcsi világát. Azáltal,
hogy a nemi élet, a nemiség kultúráját gyermekkortól a késő öregkorig vizsgáltam, Csíkszentdomokos mintegy 100 évre
visszanyúló, emlékezetben őrzött társadalmának múltjában, tulajdonképpen az egész paraszti életet tanulmányoztam, a
jegyzetanyagban pedig folytonosan összefüggéseket, párhuzamokat, hasonlóságokat jeleztem magyar népünk és más népek
nemi kultúrájával. Ezáltal nemcsak a paraszti nemi kultúra sajátosságaira derül fény, hanem eme műveltséget hordozó
közösség arculata is más megvilágításba kerül.
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Fontos-e, és miért fontos egy nép, etnikum, közösség paraszti társadalmának nemi kultúráját megismerni a XXI.
században, vagyis akkor, amikor a nemiség kérdéskörével már magas szaktudományok foglalkoznak, és maga a parasztság is
mintha ezek fele fordulna, és mintha hátat fordítana ennek a műveltségének is? Vagyis letűnt kultúra-e? Civilizált világunkban,
iskolázott társadalmunkban azt gondolnók, hogy igen. A látszat ellenére nem így van, kutatási eredményeim nem ezt igazolják.
Sok minden változott: a szexuális élethez tartozó orvosi és technikai vívmányok – fogamzásgátlók, terhesség megszakítási
praktikák – elterjedtek. De mindezektől eltekintve alapvető jelenségeiben, egyéni, kis- és nagyközösségi szövevényeiben
csaknem annyira konzevatív szokásvilágot, kultúrát éltet, mint a halál. A nemi mentalitás, viselkedés tekintetében, a nemiség
fogalomköréhez tartozó alapvető biológiai ismeretek tekintetében a hagyományos műveltség még tartja magát. Erre egészen
sokkoló példa a Ceauşescu abortusz törvényének nyomán felszínre bukkanó és széles körben alkalmazott abortív praktikák
sokasága. Akkor a törvény szigora aktivizálta ezeket. Most pedig a hagyományos nemi műveltség megtartásában egyre inkább
szerepet játszik az is, hogy az orvosi kezelések, egyáltalán az orvoshoz való járás, ismeret- és információszerzés hovatovább
megfizethetetlenek a paraszti társadalom által. Az utóbbi másfél évtizedben megjelenő és hatalmasodó krónikus orvoshiány
csak fokozza a tudományos ismeretek regresszióját a parasztság körében, a gyakorlatban pedig, ,,megpróbáljuk, mert annak is
sikerült” elve érvényesül. A védekezés eszközei azok, amelyekre kigyűjtik, kispórolják a pénzt, a családi (asszonyi)
„költségvetés” külön „cikkelye” lett, évre, félévre szóló előirányzattal/hatállyal. Kétségtelen, a jelenséget árnyalva, hogy a
paraszti társadalom gazdasági, szellemi, kulturális, erkölcsi stb. szempontból változott. És változott a nemi kultúra tekintetében
is. De a nemzedékek viszonyában a hagyományos műveltség és a szexuális liberalizmus konfrontációja minden más kulturális
jelenséghez képest a legerősebben mutatkozik, a legtöbb külső és belső konfliktust, békétlenséget, megütközést generálja.
A nemi kultúra megismerésének elvi fontosságát, aprópénzre váltva, tovább indokolom.
Széltében, mélységében, összetettségében való kutatása azért fontos, mert népünk minél teljesebb megértése szempontjából
– mennyiségileg és minőségileg – többet nyújt, mint bármilyen felmérés. A könyv (meggyőződésem szerint) igazolni fogja,
hogy a nemiség az a területe, felülete a paraszti életnek, amiről a születés pillanatában az újszülött neme ürügyén már
nyilatkoznak: örömmel, belenyugvással, lehangoltan, közönnyel, visszautasítással. Utalok azokra az esetekre, amikor az
újszülött leánykának a nemzését az apa letagadja, és a gyermeket megtagadja (a parasztság dinasztikus ambícióira, ami
Csíkszentdomokoson erőteljesen működött még teszek utalást). Családi, társadalmi tervekhez nyújt reményeket, vagy éppen
keresztül húzza azokat. A nemiségről, a hozza való biológiai és társadalmi idomulásról mindenkinek van véleménye, ítélete,
értékrendje, elfogadó, visszautasító vagy semleges álláspontja, mindenkinek van róla racionális, irracionális, valós és mitikus
ismerete. A nemiség minősítő kritérium a parasztság körében: szerinte és általa is ítélkeznek a társadalomban élő ember
erkölcsi, etikai, komportamentális arculatáról. A nemiség milyensége is hordozza, máskor befolyásolja az egyén társadalmi
felemelkedését vagy lesüllyedését, pozitív vagy negatív megítélését. A paraszti társadalomban (de a polgári, városi
közösségekben is) a nemi viselkedés képezi az egyénről szájról-szájra járó, különböző közösségi, illetve érdekszinteken
keringő, differenciált nyilvánosságú – mindenki tudja, beszéli, csak a beavatottak tudják, a megmondom, de ne mondd tovább
fajta – folklorizálódó információt. Ezeknek az alapján vagy nyomában fogalmaznak meg nyílt vagy rejtett, egyénre/egyénekre
vonatkozó, kedvező vagy kedvezőtlen döntéseket. A nemiség a paraszti társadalomban hangsúlyosan „motorikus, jó és rossz
tendenciákat” hordozó, alakító faktor. Produktív vagy romboló, kedvező vagy visszahúzó tényező a párválasztásban,
házasságkötésben, a házasélet békéjében, békétlenségében, a házassági viszonyrendszerben, a lendületes vagy „kételenkedve”,
kedvetlenül végzett munkában, a komaválasztásban, komaságban – a rokonságon kívüli legfontosabb társadalmi intézmény! –;
a nemi erkölcs minősége kihat a rokoni, társasági összejövetelek, ünnepek hangulatára, az asztal mellé ültetés rendjére („Avval
nem menyek egy társaságba…, Avval nem ülök egy asztalhoz…”), az összejövetelek hangulatára, az egymásra való nézés, a
„kinek a nótáját énekeli”, „kivel táncol” fokozott figyelésére stb.
Más szóval, a nemiség, a nemi kapcsolatok kultúrája az emberi kapcsolatok és viszonyok kultúrája is. És nemcsak érzelmi,
lélektani szinten. A pragmatikus paraszti társadalomban semmiképpen nem. Visszatérő gondolatomként említem, hogy a nemi
kapcsolatok mögött nem ritkán érdekkapcsolatok, az érdekkapcsolatok mögött kikalkulált nemi kapcsolatok léteznek („Az a
leány nekünk való, csináld fel” – inti az apa a fiát; „Ha az a legény kényszerget, hagyd meg neki”, mondja az anya a leányának,
aki addig minden lépését figyelte.).
Fontos azt is számba venni, hogy a nemiség óriási műveltséget generált és halmozott fel maga körül, a nemiség kultúrája,
akár biológiai, akár társadalmi, vagy mindkét vetületére tekintünk, magyar népünk óriási szellemi teljesítménye: a klasszikus
értelemben vett művészetek mindenike számára örök téma, és ez nincs másképpen a népi kultúra kategóriáinak esetében sem.
A ’80-as évek kutatásai ez utóbbi terület feltárásában hoztak kiváló és maradandó érdemeket. Minden emberi tapasztalat, tudás
az egyéni, közösségi, etnikai, nemzeti szellemi vagyont gyarapítja, kulturális-spirituális létbiztonságát szilárdítja. Folytonos
birtokba vétele és gyarapítása alapvető művelődési fegyvertény.
A népi kultúra, meglátásom szerint, az egyéni és kollektív elme, érzésvilág és alkotókészség kooperatív vívmánya,
teremtménye az egyén és közösség számára, érdekében. Mivel az egyéni és közösségi egzisztenciális érdekek időről-időre
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többnyire kívülről mindig determináltak, mindig változnak. És benne változik, variálódik a léttel organikusan összefonódó népi
műveltség is, a szokásvilág különösen. A külső hatásokat a közösségek belső, saját kultúrája fogja ki, dolgozza fel, idomítja
egyéni arculatához, habitusához. Ezért tud a népi kultúra is, benne a nemi kultúra sajátos etnikai, lokális, pragmatikai jegyeket
kialakítani, és létet tükröző képességgel bírni. Ezért beszélhetnénk és juthatnánk el a kutatásban a népi kultúra differenciáltan
sajátos stílusjegyeinek vizsgálatához. Valahogy úgy, mint az irodalomtudomány teszi az írók egyéni stílusának vizsgálatával.
Nos, ez a távolról sem teljes felsorolás is jelzi, hogy a nemiség problematikájának, „legbensőbb tendenciáinak”
megértéséhez Ortutay elvárása – a részletekbe menő lakodalmi leírások – sem hoztak volna/hoznának megnyugtató feleletet.
Hogy miért tekintem a nemiséget, mint gyűjtőfogalmat kultúrának a paraszti társadalom esetében is, vagyis ott, ahol
ennek nincs semmilyen fokon képzett specialistája, senkinek sincs intézményesen tanított ismerete erről? Éppen azért, mert
mindezen hiányok ellenére, ebben a társadalmi környezetben is van a nemiségnek specialistája, mindenki rendelkezik bizonyos
ismeretekkel, amit sajátosnak szokás nevezni, aminek mélységszintje, a maga sajátosságában éppen úgy differenciált, mint a
nem paraszti társadalmak tudása. Az ismeretek mennyiségi vetületéről pedig elmondhatom, hogy sok vonatkozásban túlhaladja
az iskolázottabb közösségek általános nemi műveltségét. Ezt a tudást a népi kultúra törvényszerűségei, belső mechanizmusa
révén szerzik meg, amihez igen jelentős adalék a természet – főleg az állatvilág – párzási, ellési szokásainak közvetlen vagy
ellesett látása, tapasztalása. Azért is beszélek paraszti nemi kultúráról, mert egy bonyolult mentális, pszichikai és pragmatikai
rendszer: ösztön, vágy, taktika és stratégia szövevénye, amit meg kell tanulni, amit mindenki meg akar tanulni, olykor talán
jobban, mint bármi mást. Olyan bonyolult, mikor konkrét, mikor elvont rendszer, amelyben sok minden a nemiség irányába
konvergál, körülötte forog, amit számtalan húzó és taszító erő tart mozgásban. Úgy gondolom, ezt a sajátos hálórendszert kell
jobban megismernie a néprajztudománynak, hogy többet és sajátosan mást nyújtson a tudományoknak magáról az emberről. Ez
a műveltség a maga módján betekintést nyújt az emberi/ paraszti intimszféra – szerelem, erotika, nemi élet – különböző
mélységű, többszörösen rejtett és mégis tudott titkaiba, melyet nem az alig vagy egyáltalán nem is lapozott tankönyvek,
szakkönyvek általánosító világa alakított. A kutatott intimszféra egyházilag, társadalmilag, gazdaságilag, hagyományok által
determinált: a paraszti műveltség, élettapasztalat, lelkivilág, szellemiség és világlátás függvénye.
Egy közösség, ahogyan és amilyennek látja a nemiség helyét és szerepét a maga életrendjében, ahogyan beszél, vélekedik,
ítélkezik fölötte és felőle, amilyen engedményeket tesz és amilyen határokat, tilalmakat szab neki, amit, amennyit, és ahogyan
tud róla, úgy minősíti és alakítja önmaga és mások számára lelki, spirituális, kulturális, civilizációs arculatát, értékrendjét,
életvitelét, egész humánumát. Egy nép, etnikum, közösség nemi kultúrája és erkölcse elsőrendű meghatározója a róla alkotott
véleménynek, ugyanúgy a MI tudatnak is. Kaj Birket-Smith írja, hogy „a szexuális élet az egész kultúrára alapvető hatással
van”. (1969. 211) Ezért tudatosan törekedtem feltárni, hogy a nemiség milyen mértékben része az élet egészének. Felszínen
indázó, kúszó-mászó, vagy az élet egészén gyökeret eresztő, abból táplálkozó és azt éltető növényzet? Erre a képzettársításra
egy temetés rejtett története késztetett (részletesebben a könyvben), mert megsejtette bennem, hogy az erotika, a szexuális
kapcsolatok, a nemi élet, más dimenzióban és más érdekrendszerben ugyan, de ugyanolyan szerepet játszik a paraszti
társadalomban is, mint az állami- és dinasztikus érdekérvényesítésben. Mikor nyíltan, mikor titokban!
Kutatási módszerem nem a leíró néprajz kánonját követte. Ortutay külön kitért ennek a módszernek a bírálatára, hibáira,
hogy ti. „a novellisztikus önkényesség felé viszi” a kutatást. (1987. 13) Én, ha szabad így mondani, magát a kultúrát, a tudást, a
megtapasztalást, a megélt életet és mindezekről kialakult szemléletet szólaltattam meg. Azt a tudást, tapasztalatot, életélményt
és életfelfogást, amit intelligens fiatalok, középkorúak, idősek, nők és férfiak hordoznak a nemiségről. Tehát olyan személyek,
adatközlők a beszélgető partnereim, akiknek a nemi élet még aktív és közvetlen esemény, de olyanok is, akiknek már közeli
vagy távolabbi emlék, akik az élettapasztalat összegezésének időszakában élnek.
Elsődleges kutatási módszerem, mint említettem, a sok adatközlővel lefolytatott, az egészen apró adatokig elvitt
mélyinterjú. Minden helyzetet, véleményt, ítéletet több adatközlő vallomásával jelenítek meg. Elsősorban azért, mert így
válnak árnyalttá, teljessé, hisz a többféle reflexió, a sokféle ítélet, vélemény, meglátás és tudás konvergenciája jön így létre. És
azért is, mert a vallomások nyelvi megfogalmazása sok esetben élményszerű, olykor gyönyörű. Sok tudás, egyenes beszéd,
fogalmazási készség, nyelvi lelemény rejlik bennük. A nemiség dolgainak nyílt, valósághű, nyers vagy képszerű közlési
módját, stílusát óhajtottam a könyvbe bevinni. (Pl. a férfiasságát egyre vesztő férjről a feleség sejtelmesen így nyilatkozik
asszonytársainak: „mostanába gyéren áll elé”, „nem kezd ember lenni”, „mostanába erőst nem tett tönkre”, „le van
szegényedve ezen a téren”, „a betyársága kezd lennebb hagyni”… stb.) Ezt egészítette ki a közvetlen megfigyelés, a beszélgető
társra való odafigyelés. Végig rögzítettem az arcok rándulásait, a beszéd, az emberi hang vibrálását, a beszéd közbeni
szüneteket, a hallgatásokat, a kérdéseket lereagáló sóhajokat, nyögdécselést, torokköszörülést, a súgva mondott dolgokat, hogy
senki ne hallja (noha négy szem közt beszélgettem minden adatközlőmmel), a tekintetek múltba révülését, a múlt emlékeit
felidéző, azokból válogató arcjátékot: az összerándult majd fellazult, homlokot, a kimondjam, ne mondjam, elhallgassam
tétovázó szándékot, a belső feszültség külső jeleit, a gesztikulációt, a könnyek által elfátyolosodott tekintetet, a remegő ajkakat,
a kitörő kacagást, a minden gátlás alól felszabadult diskurzust. A gyűjtés sikere újra visszaigazolta ama meglátásomat, hogy
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minden kutatáshoz fel kell nőni. Ha író vagy festő lennék, csodálatos portrékat rajzolnék: kívülről, belülről. És annyi
élethelyzetet ábrázolnék: felszínén, fonákján és mélységeiben. A nemiség néprajzi megközelítése számomra sokkal több
gondot jelentett (lehet, hogy enyhén túlozok), mint a szexuális élettel foglalkozó tudományok összességének, mivel a szerelem,
erotika, nemiség vizsgálatát nem steril rendelőben végeztem és rövid időre szabott célirányos kikérdezések alapján, hanem
parasztházakban, a társadalmi, gazdasági, kulturális, erkölcsi, vallásos élet, értékrend és életszemlélet összefüggéseiben, órák
hosszán át. Könyvem nem paraszti szexológia, hanem az érzelmi, testi vonzódások zegzugainak, erővonalainak feltérképezése,
belülről, kívülről való értelmezése. A nemiség jelenségei nem külső megfigyelésekre, kvantifikáló ítéletekre épülnek, hanem e
kultúrát ismerő, élő, alkalmazó közösség reflexióira, okfejtéseire, sajátos ok és okozati értelmezésire. Más szóval, a nemiség
néprajzi megközelítésének sajátosságát abban látom, hogy a szerelmet, nemiséget nem tekintheti a lélek-test egyszerű
binomjának, hanem, miként Evola fogalmaz, figyelembe kell vennie az emberi tudat egészen finom rezdüléseit, még a
transzcendens jelenségeit is. (Vö. 1994. 26) Példa gyanánt említem az egyik asszony magába zárt igazságtalanság érzetét a
fölött, hogy míg nekik tiltott és szégyen volt egymás testét látni, egészében érezni, addig a templomokban vasárnapról –
vasárnapra látja „a szép csóré vállú és keblű angyalokat és szenteket. Még Máriát es”. Ez a reflexió a szent és profán, a szent és
tíltott gyümölcs konfrontációja is egy klimaxon túl levő asszony rejtett tudatában. Kísérletet tettem arra, hogy kutatásom az élet
csaknem egészére kiható, és fordítva, az élet csaknem valamennyi helyzete által determinált, tehát egy oda-visszaható nemi
kultúrát és nemi erkölcsöt tárjon fel. Kutatói feladatomnak tekintettem azt is, hogy megtaláljam a nemi kultúra
hagyományozódási specifikumát, ami a többi hagyományos műveltség megszerzési módjától merőben eltérő.
Évek óta hordozom magamban ezt a kutatási témát. Nyugtalanított, hogy sokszor képtelen voltam mit kezdeni vele, hogy
fontos részeibe beleragadtam. Volt olyan félelmem is, mint a terhét viselő anyának, aki úgy érezte, hogy elhalt a magzat nála,
vagy hogy nem tudja kihordani gyermekét, hogy vetélnie kell. Aggasztott a koraszülés gondolata is, az, hogy nem életre való
könyv születik. Most, hogy világra jött, egészségesnek látom, érzem. A 23 alapfejezet és számos alfejezetén végig tekintve
látszatra úgy tűnik, a szülés analógiájánál maradva, hogy minden testrésze megvan. Néhány gyengeségét csak látom, de hátha
kinövi a kutatás folytatásával.
Kutatásaim talán legszebb szakmai és erkölcsi tanulsága az, hogy a paraszti nemi kultúra – titokzatos kultúra –
tulajdonképpen nem más, mint az élet élésének–zajlásának, az élet folytonosságának sajátos kultúrája. Eme hitemnek hadd
nyújtson erősítést egyik 75 éves asszony vallomása, ami a paraszti nemiség e könyvbe, írásba mentett kultúrájának gyönyörű
összegzése, a nemiség paraszti szemléletből fakadó himnusza: ,,Az, mikor mind a kettőnek jó, az a legnagyobb boldogság a
világon. Amikor eltalálja az ember, az a pillanat boldog pillanat az ember életében. Úgy érzi, akkor nem törődik semmivel. Az
emberiség is ebből származik. Ha az nem vóna jó, úgy az asszonynak, mint az embernek, nem es házasodnának essze, nem es
vállalnának gyermeket, s a nyomorúságot. Ha az a pillanat nem volna olyan jó. Ezért a pillanatért érdemes élni. Ezért a kicsi
rövid pillanatokért érdemes végig kínlódni 80-90 évet. Habár öreg korunkba má nem kell, de azért a fiatal kori kicsi boldog
időért vállaljuk az egész élet nyomorúságát.”

Csíkszereda, 2009. 01. 23
Dr. Balázs Lajos
Megjegyzés: Az intim jellegű adatközlés esetében a nemzetközi gyakorlat felment az adatközlők adtainainak közlési
gyakorlata alól. Csak életkort és nemet közöltem.
Dűlt (kurzív) betűvel szedve: a szerző kérdései, tájszavak, -szólások, -közmondások, kiemelések
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BALÁZS, Lajos: What Makes You Feel Out of This World — Sexual Culture and Morality among
Peasants
The ethnographic material presented in this book has been collected in Csíkszentdomokos (Hargita county, Romania) since
1985. Although the research started as a mere experiment, later, especially during the past 15 years, it has been performed
relying on a thoroughly elaborated apparatus.
35 people between 40 and 80 years of age were interviewed (65% of them women), who, in spite of having different
schooling levels, are all endowed with intellectual capacities above average. The people involved were interviewed for
approximately 45-50 hours each; they answered about 2,120 questions, which resulted in a close person-to-person relationship
between the interviewer and the interviewee, and, at the same time, created an opportunity for the researcher to experience the
overwhelming joy of discovery. The processing of the collected data required more than two years to complete.
The reason why the information above is presented is not to stir sensation among the readers, but to highlight on the special
approach towards the objective of research, which is unique in Hungarian ethnography.
The metaphorical title of the book, I think, successfully captures the grandeur of the moment, the liminal state of mind
experienced during rites of passage. The title also refers to the peak of sexual pleasure, to the paroxystic sensation of sexual
completion.
There were two sources that inspired me when I started carrying out research into this topic. The first one is of personal
character. When investigating the major turning points in human life, I have always had the impression that researchers usually
do not take into consideration the binder between these events. The generally accepted approach, which regarded the turning
points of life as isolated events, has always seemed untenable for me, because it failed to analyse the factors that hold these
events together, which are in fact intricate interconnections between love, passion, attraction, repulsion, interests and hatred,
i.e. culturally determined feelings and emotions. The second source of inspiration that encouraged me to start studying this
topic was an essay entitled A magyar parasztság szerelmi élete (Love-life among Hungarian peasants) by Gyula Ortutay,
published in 1935. In this paper the author provides an inventory of the results achieved in this field. At the same time he
stipulates the guidelines that he considered indispensable for the scientific study of sexual life among peasants. He also
criticizes some studies about customs, which he considers one-sided in the sense that they prove to be superficial when treating
the problem of sexual life among peasants. Ortutay’s paper did not have a significant effect on the methodology of research
until the 1980s, when several conferences were organised on this topic. Then another period of silence followed, as if the limits
of research on this issue had been canonised. Ortutay’s indications were only partly followed in the newly published papers.
Research was carried out mostly along aesthetical lines such as motives, symbols and language, while sexuality itself was still
considered taboo, and therefore it was not investigated in details.
In what respect can the present work be regarded as a step forward?
Unlike the majority of the papers written so far, this work does not focus on the analysis of indirect eroticism, therefore, it
does not present an idealised picture of love and eroticism among peasants. It is rather an account of a direct impact with
almost the entire interior workings of peasant sexuality. More than 2,100 questions were asked from people of different age,
sex and social status about the way they experienced love. Instead of providing an abstract, impersonal image of peasantry and
eroticism, devoid of space and time, the present work lays special emphasis on the interpretations of different phenomena given
by simple people. These interpretations are in fact manifestations of a hidden knowledge, which is a source of information for
ethnographers that can never be underestimated.
The approach presented above reveals not only the social and ethnical characteristics of eroticism among the peasantry, but
also its dependence on a number of geographical, economic, existential and historical factors. Furthermore, it becomes evident
that the working and living conditions, the way one’s time is scheduled, the traditions regulating people’s everyday life can be
regarded as spiritual and instinctual phenomena that are strongly influenced by culturally defined customs, folk- and religious
morality, by traditional moral standards as well as by a specific language. The Szeklo-Hungarian “ars erotica” does not bear
resemblances with the oriental attitude towards sexuality characterised by transfiguration and by acquiring sophisticated
practices to achieve sexual pleasure. Rather, the sexual culture of the people living in Csíkszentdomokos can be characterised
by a sort of pragmatism, by some inventiveness when taking advantage of a favourable situation, by great dramas affecting
both the community in general and the person in particular, by pleasures and by forums for sharing personal experiences with
the community. All in all, the present work investigates the problem of sexual life from a social point of view, which is why it
cannot be regarded as a book on sexology.
What are the concepts covered by the terms “sexual culture” and “sexual morality”?
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The way this question is answered is what actually turns the present book into an ethnographical work, and makes it
different from other writings about sexual life. This book is a work of applied ethnography that investigates sexual life, culture
and morality, presenting human life from a peculiar point of view.
When I speak about sexuality, I refer to the environment in which the child and the adolescent hears about, sees and
discovers the internal and external elements of sexuality, the first signs of spiritual and bodily attraction towards people
belonging to the opposite sex. Also, I refer to the erotic games of adolescent girls, to the way they experience the first
menstruation, I refer to sexual hygiene, to the way in which sexuality is lived by young people and married couples, to
practices connected to sexual life, to different superstitions, to the end of sexual life, as well as to different manifestations of
sexual deviance. Furthermore, one can regard as culture the gossips and different views on sexual life, the practices used by
women to stop their period blood when cotton wool or sanitary pads were not available or different contraceptive and abortive
practices. The way the psychical impact of pornographic pictures and TV programmes is assimilated, the discussion about
these experiences among people belonging to different age groups are also culturally determined. Last but not least, culture can
also be captured in the different views on how sexual organs work, in the interpretation of different physiological mechanisms,
in the explanations brought to some weird phenomena, as well as in the way they are discussed within the community. One of
the most outstanding cultural phenomena related to sexuality is the rite that takes place on Saint George’s day. It is considered
a cultural myth because it is a celebration of the intimate relationship between sexuality and the wakening of nature, the origins
of which can be traced back to ancient times.
And, above all, cultural influence can be detected in the way sexuality appears in language, in the whole register belonging
to this field such as euphemisms or the way one can talk and actually talks about sexuality.
There is a certain morality associated to each manifestation of sexuality, in which the dominant psychological phenomena
are the feelings of shame and fear. The research brings evidence to the presupposition that sexual morality among peasants is
not an abstract concept; on the contrary, it has well defined social, economic and religious dimensions.
The study of the culture of sexual life offers possibilities for the researcher to become familiar with the life of the whole
community. The notes provided in the book highlight on a number of connections and resemblances with other cultures. In
conclusion, the initiation into the culture of sexual life of the people living in Csíkszentdomokos provides an insight into the
life of the whole community.

~ ~ ~ ~ ~ ~
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Jövőnk öröksége XX  XXI.
A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyomány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti intézmény,
melyet a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere 2001. január elsején alapított. A Hagyományok Háza szolgáltató központ.
Három nagy egysége eltérő eszközökkel, de egyazon céllal és elkötelezettséggel várja a népi kultúra, a hagyomány iránt
érdeklődő nagyközönséget és a szakmabelieket, akik útmutatásért, vagy segítségért keresik fel intézményünket.
(http://www.hagyomanyokhaza.hu/)
A Jövőnk öröksége XX. → XXI. egy olyan projekt, amelynek célja a népzene és a néptánc széles körű terjesztése,
népszerűsítése és átörökítése a XXI. század technikai színvonalán – mindez az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
támogatásával valósulhat meg. A Hagyományok Háza és a Fonó Budai Zeneház közös kezdeményezésének egyik fontos eleme
az Utolsó Óra program eddig még publikálatlan gyűjtéseinek közzététele.
(http://www.utolsoora.hu/hu)
A számos könyv-, illetve CD-kiadvány közül a következőket szeretnénk itt bemutatni:

1. PATRIA — Magyar néprajzi felvételek 1937-1942 —

Szerkesztő: Sebő Ferenc
Kiadó: Hagyományok Háza, Budapest
Kiadás éve: 2010
Nyelv: Magyar és angol
Oldalszám: 174 + CD
ISBN: 978-963-7363-64-1

A magyar nyvelvterület minden jelentősebb részéről hírt adó népzenei hanglemezek fe;vételsorozatának gondolatát Bartók
Béla vetette fel. 1936-ban el is készült négy kísérleti hanglemez, amelyekhez részletes lemezkísérő dokumentáció is tartozott.
1937—ől 1942-ig 107 db 78-as fordulatszámú hanglemez került üzleti forgalomba PATRIA néven. A Magyar Rádió
stúdiójában felvett sorozatban népzene, népmese, szokásanyag és vallásos népénekek is helyet kaptak, bemutatva a legfőbb
magyar népzenei dialektusterületek jellegzetességeit. Két részből álló kiadványnuk jelen kötete a felvételek történetét bemutató
tanulmányok mellett ma már nehezen hozzáférhető korabeli dokumentumokat is tartalmaz. A mellékelt CD-lemezen pedig egy
igazi szenzáció: az újonnan restaurált és eddig hozzáférhetetlen népmeselemezek anyaga hallható.
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2. PATRIA — Magyar népzenei felvételek 1936-1963 —

Szerkesztő: Sebő Ferenc
Kiadó: Hagyományok Háza, Budapest
Kiadás éve: 2010
Nyelv: Magyar és angol
Oldalszám: 199 + DVD-ROM
ISBN: 978-963-7363-65-8

1936-ban Magyar Népzenei Gramofonfelvételek címmel négy kísérleti hanglemez készült a Magyar Történeti Múzeum és
az MTA összefogásával. Az eredeti paraszti előadás gramofonlemezen való megörökítését Bartók Béla szorgalmazta. E
lemezek mellé részletes lemezkísérő dokumentáció tartozott, melyben egymás mellé kerültek a dallamok és a szövegek
lejegyzései, a gyűjtés, valamint az énekesek adatai, fényképei — szinte megelőlegezve a CD-ROM eszméjét.
E kísérleti lemezek tanulságai alapján kezdődtek meg 1937-től a Magyar Rádió stúdiójában a PATRIA lemezsorozat
felvételei. Két kötetből álló kiadványunk e második részében adjuk közre az 1936-os kísérleti lemezek mintafüzetének,
valamint Bartók és Veress kézírásos lejegyzéseinek hasonmását. Kötetünk multimédiás lemezmelléklete pedig az 1936-tól
1963-ig felvett teljes gyűjtemény hanganyagát és dokumentációját tartalmazza.

3. ÚJ PÁTRIA SOROZAT — 50 CD

Szerkesztők: Agócs Gergely, Árendás Péter,
Kelemen László, Pávai István
Kiadó: Hagyományok Háza
Kiadási év: 2010
CD: 50 darab
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Sorszám

Felcím

Főcím

1/50

Aranyosszéki népzene

Gerendkeresztúr

2/50

Az Erdélyi Hegyalja népzenéje

Magyarbece

3/50

Erdőalji népzene

Kolozsi „Kicsi” Aladár és bandája

4/50

Észak-mezőségi népzene

Bálványosváralja

5/50

Észak-mezőségi népzene

Buza

6/50

Észak-mezőségi népzene

Ördöngösfüzes

7/50

Felcsíki népzene

Csíkjenőfalva

8/50

Almás menti népzene

Almásszentmihály

9/50

Felső-Maros menti népzene

Marosvécs

10/50

Gyergyói népzene

Gyergyócsomafalva

11/50

Kis-Szamos melléki népzene

Fejérd

12/50

Kis-Szamos melléki népzene

Récekeresztúr / Recea Cristur

13/50

Közép-Maros-vidéki népzene

Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence

14/50

Népzene a marosszéki Mezőségről

Mezőkölpény

15/50

Kelet-mezőségi népzene

Mezőörményes / Urmeniş

16/50

Háromszéki népzene

Őrkő

17/50

Nagy-Szamos melléki népzene

Magyardécse

18/50

Felső-Nagy-Szamos menti népzene

Oláhszentgyörgy / Sângeorz-Băi

19/50

A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből

Halmosd / Halmăşd

20/50

Szilágysági népzene

Szilágysámson

21/50

Vízmelléki népzene

Ádámos – Magyarkirályfalva

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2012

92

XII. évfolyam, 3. szám

Volume XII., Issue 3.

Mikes International

_____________________________________________________________________________________
22/50

Vízmelléki népzene

Balázstelke

23/50

Vízmelléki népzene

Héderfája, Gogánváralja

24/50

Csallóközi népzene

Gúta–Nagymegyer, Nemesócsa

25/50

Mátyusföldi népzene

Pered–Diószeg

26/50

Zoboralji népzene

Zsére

27/50

Vág–Garam közi népzene

Kürt

28/50

Alsó-Garam menti népzene

Garamszőlős / Rybník

29/50

Ipoly menti népzene

Ipolypásztó–Ipolyhídvég

30/50

Pólyánhegyaljai népzene

Horhát/Hrochoť

31/50

Felső-Garam menti népzene

Feketebalog / Čierny Balog

32/50

Medvesalji népzene

„Savanyáék” Fülekről

33/50

Gömöri népzene

Alsókálosa – Sandríkék

34/50

Gömöri népzene

Hanva, Sajógömör–Lőkös–Felsőrás

35/50

Felső-Bódva menti népzene

Szepsi–Sacca

36/50

Kassa vidéki népzene

Abaújszina–Magyarbőd

37/50

Sárosi népzene

Tótraszlavica / Raslavice

38/50

Zempléni népzene

Zámutov/Opálhegy

39/50

Bodrogközi népzene

Pólyány – Nyakáék

Somogyi népzene

Nemespátrói énekesek

Baranyai tamburazene

Versendi Kovács József és zenekara

Ormánsági népzene

Vajszló–Bogádmindszent

Hangszeres magyar népzene a Vajdaságban

Hertelendyfalva, Versec, Torontáloroszi,
Magyarszentmihály

40/50
41/50
42/50
43/50
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44/50
45/50
46/50
47/50
48/50
49/50
50/50

Galga menti népzene

Tura

Hevesi és jászsági népzene

Heves, Jászladány

Barkósági népzene Heves megyéből

Tarnalelesz

Barkósági népzene Borsod megyéből

Ózd, Domaháza, Sáta

Zempléni magyar népzene

Sárospatak, Sátoraljaújhely

Szatmári népzene

Zsarolyán, Szamosangyalos, Csenger

Szatmári népzene

Hirip

A Jövőnk Öröksége projekt egyik kiemelt része az Utolsó Óra programban rögzített gyűjtésekből készített CD-k (Új Pátria
sorozat) kiadása, valamint a gyűjtés teljes anyagának hozzáférhetővé tétele a Hagyományok Háza adatbázisában.
A századforduló legnagyobb szabású kárpát-medencei népzenei gyűjtése Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő
vezetésével a Fonó Budai Zeneházban zajlott 1997. és 2001. között. A program megvalósításának részleteit egy szűk szakmai
stáb – Kelemen László, Lukács József és Zsidei János – dolgozták ki.
1997 szeptemberétől kezdve kisebb megszakításokkal (nyári időszak, karácsony) rendre felvétel készült a még élő falusi
hagyományos népzenei együttesekkel. Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának
felgyűjtésére három-öt nap állt rendelkezésre, ezért jutott idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal,
népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsék, majd archív CD-lemezekre írják. Lehetőség szerint a zenekarokkal
egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak
feltárásához nyújt segítséget.
A program először az erdélyi hangszeres népzene minél teljesebb repertoárjának rögzítését tűzte ki célul, így az első
részben közel másfél év alatt 47 zenekar, valamint több tucat énekes és táncos érkezett Erdélyből. A program része volt a
hagyományos erdélyi furulyazene feltérképezése is. A gyűjtéseket elsősorban Kelemen László, Pávai István, valamint Juhász
Zoltán és Árendás Péter végezték, a táncgyűjtésben Zsuráfszki Zoltán és a Budapest Táncegyüttes néhány tagja segített.
Minderről számítógépes jegyzőkönyv készült, melyet Koncz Gergely írt. A lezárt gyűjtés kb. 550 CD-nyi zenei anyagot jelent,
továbbá minden csoportról videofelvétel is készült. A csoportok kiutazását Erdélyből Tötszegi András szervezte.
1999 tavaszától a gyűjtés 25 felvidéki együttessel folytatódott. A szlovákiai magyar, szlovák, gorál és ruszin csoportok
megszervezését és gyűjtését Agócs Gergely végezte, teljessé téve ezzel igen hiányosan kutatott falvak és területek gyűjtését is.
Itt újabb 250 CD-nyi anyagot rögzítettünk, nem beszélve a videofelvételekről.
A program harmadik része 2000 májusában kezdődött, a kimaradt kárpátaljai, partiumi, délvidéki és magyarországi
zenekarokkal. Táncosokat itt már csak elvétve találtunk, és az együtt muzsikáló zenészeket is gyakran több faluból kellett
összeszedni. A 40 különböző zenekar előkészítését és gyűjtését főképpen Vavrinecz András, Németh István, Árendás Péter,
valamint Pál Lajos (Kárpátalja) és Bodor Anikó (Délvidék) végezték. A paletta itt igen sokszínű volt: a vonósokon kívül a
kárpátaljai rutén bandától a bánsági román fúvósokon át a délvidéki tamburásokig sok zenész, magyar és cigány énekes is
megfordult a stúdióban. Az itt készült 450 CD-vel együtt az Utolsó Óra programban összesen 1250 CD telt meg zenével és
szöveges adatokkal.
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ÚTINAPLÓ
Obrusánszky Borbála :
Székelyföld hun hagyatéka
Az elmúlt kétszáz évben jeles magyar kutatók indultak el keletre, hogy megtalálják őseink emlékeit. Ezt az utat követik
most a keleti szakemberek, kazakok, törökök, azerbajdzsánok és mongolok, akik fel akarják fedezni nyugatra szakadt rokonaik
hagyományát. 2012. április 10-18. között három mongol kutató járt Székelyföldön, céljuk az volt, hogy megismerkedjenek a
hun-utód székelyek hagyatékával.
Az első benyomások
Nagy izgalommal készültek a székely értelmiségek és kutatók, kíváncsiak voltak, hogy a hunokkal foglalkozó mongol
szakemberek mit mondanak majd ősi örökségükről. A tét nagy volt, hiszen a Kárpát-medencei magyarok közül ők
büszkélkedhetnek a középkoran rögzített, hiteles hun eredettel. A 11. ősgeszták tudósításain alapuló 13. századi Kézai Simon
története, valamint a 14. században Kálti Márk által összeállított Képes Krónika tömören a következőképpen foglalta össze azt,
hogyan lettek a hunokból vagy hungárusokból székelyek: „…Maradt a hunokból még háromezer férfiú, ezek futással
menekedtek meg Krimhilda csatájából, s elhatározták, hogy Csiglamezején szedelőzködnek össze. Féltek a nyugati
nemzetektől, hirtelen rájuk ne támadjanak, s nem hívták magukat magyaroknak (eredeti szöveg: hungárusoknak), hanem más
névvel székelyeknek. A nyugati nemzetség ugyanis meggyűlölte a hunokat Attila életében. A székelyek tehát a hunok
maradékai, akik a többi magyarok visszatéréséig az említett mezőn tartózkodtak. Mikor tehát megtudták, hogy a magyarok
ismét visszatérnek Pannoniába, elébük siettek Ruténiába, együtt hódították meg Pannonia táját…”
D. Erdenebátor, régészprofesszor, az Ulánbátor Egyetem dékánja, Ucsiraltu professzor, a Belső-Mongol Egyetem
Mongolisztikai Központjának nyelvészprofesszora, valamint Csagdarszüren, filmrendező – néprajzos nemcsak tanulmányútra
jöttek, hanem részt vettek a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor napokon, ahol előadást tartottak a mongóliai hun kutatási
eredményekről. Én elébük mentem Bukarestbe és a Kovásznáig tartó közel háromórás úton már megkezdődött a társalgás a
közös hun gyökerekről. A téma felvezetése nagyon egyszerű volt, hiszen kísérőnket Csabának hívták, akinek nevéről
elmondtam, hogy a székelyek szerint ez volt Attila király legkisebb fiának a neve. Legalább is a magyar történelmi krónikák
így őrizték meg emlékét, aki egy jóslat szerint majd feltámasztja apja széthullott államát. Priszkosz rétor által megemlített
jóslat beteljesült, előbb Bajan hun-avarjai (uar-hun) vették vissza a hun területeket, majd az Árpád vezette hungárok
szabadították fel a Kárpátokat az idegen népek uralma alól, bár meg kell jegyeznünk, hogy a teljes Kárpát-medence egésze
sohasem került idegen uralom alá és az sem igaz, hogy onnan eltűntek volna a szkíta-hun népek.
A Csaba névvel kapcsolatban kételyek merültek fel, a 19. század végén német és magyar kutatók ellentmondásosnak
tartották, hogy Attila örökösét Irneknek emlegetik a bizánci források, valamint a bolgár királylista, a magyarok pedig Csabáról
tudnak. Ennek az lehet az oka, hogy utóbbi név inkább a királyfi méltóságára utalt, amelyben a csobán, a kínai csaovang
(zhaowang), valamint a perzsa csobin korai változatát találjuk meg.
A találkozás örömére az autóban vendégeink meghallgatták a székely himnuszt, ahol szintén szó esett a nagy király fiáról.
A hagyomány szerint Csaba királyfi a Hadak útján jön vissza hozzájuk, ha a népet nagy veszély fenyegeti. Hasonlókat regéltek
később Székelyföld vitéz hercegéről, a későbbi szent királyunkról, Lászlóról (1077-1095), akiben Csaba királyfi második
eljövetelét látták a keleti végeken. A hazánkban összeállított dubnici krónika egy különös eseményt örökített meg királyunk
halála utáni győzelméről, melyben Csaba királyfi visszatérésének ősi mondája őrződött meg: „A székelyek az Úr 1435. évében,
vízkereszt táján egynéhány magyarral kiszállván a tatárokra, számtalan pogányt kardra hánytak. A harc három napig tartott. És
beszélik, hogy míg az üldözés tartott, Szent László király fejét a váradi egyházban sehol sem találták. Az egyház őre
negyednap újból bement keresésére, akkor már ott volt szokott helyén, de átizzadva, mintha élve nehéz munkából tért volna
vissza. Az őr elmondta a csodát a kanonoknak és egyéb jámbor embereknek, egy öreg tatár pedig megerősítette állítását. Azt
beszélte ugyanis, hogy őket nem a székelyek és a magyarok verték meg, hanem ama László, akit mindig segítségül hívnak. És
a többi tatár szintén bizonykodott, hogy mikor a székelység rajtok ment, egy hatalmas termetű vitéz járt előtte, magos lovon,
fejében arany korona, kezében szekerce, és mindnyájukat lefogyatott rettenetes csapásaival és vagdalkozásával. A vitéz feje
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fölött pedig a levegőben egy szépséges asszonyszemély tündöklött csodálatos fényességben, fején aranykorona. Világos ebből,
hogy a székelyeket Krisztusért harcoltukban maga a boldogságos Szűz Mária és Szent László segítette a pogányok ellen, akik
saját erejökbe és sokaságukba vetették bizodalmukat.”
Útközben kutatótársaimmal arról is beszélgettünk, hogy a Bukaresttől északra eső terület, Havaselve sokáig a hun népek
fennhatóság alatt állt. Elmondtam, hogy a román régészek a Déli-Kárpátok alatt, Munténiánál feltételeznek egy nagy hun
szállásközpontot. Ezt a területet Kaukalandnak nevezték a késő antik szerzők, melyben a Kaukázus neve tűnik fel. Ne
csodálkozzunk ezen, hiszen a szkíta népek ugyanúgy jelen voltak mindkét térségben. A késő ókorban a Kárpátokat sokáig
lakóik után Szarmata-hegységnek nevezték. Egyébként a jelenlegi autóúton haladtak egykor a hunok is, akik a szarmaták és a
gótok lakta, ásványkincsekben hihetetlenül gazdag területet már a 4. század második felétől kezdték megszállni. Előbb kis
csapatok szállingóztak be szövetségeseikhez, a szarmatákhoz, majd Attila felmenője, Balambér 375-ben megindította
félelmetes európai hadjáratát. Ennek a hadműveletnek a keretében elfoglalták a korábbi szkíta és szarmata vidékeket, az ott élő
szövetséges (vagy ahogyan a keleti hunok mondják: íjfeszítő népeket) népeket felszabadították az idegen uralom alól, és együtt
megosztoztak a területen. A gótok derékhadát a Kárpátoktól délre, a Balkánra kergették, akik a Római birodalomtól vártak
segítséget. Milyen különös, hogy a régészek szerint a Kárpát-medencében nagyszámú gót élt, ennek ellenére mégsem oda
menekült a Balambér által elűzött tömeg, hanem délnek, a Duna-delta felé vette az útját. Elképzelhető, hogy a Kárpátmedencében mégsem ők, hanem a szkíta-szarmata, esetleg hun népek voltak többségben? A Dnyeszer felől érkező hunoknak
természetes volt, hogy a Kárpátok hágóin keljenek át és birtokba vegyék Pannoniát. Arról vita van a történészek között, hogy
vajon mikor is szállták meg a hunok a mai Magyarorzág területét, illetve annak nyugati felét, Pannoniát. Erre nemcsak a
magyar történeti krónikák szolgálnak értékes adattal, hanem a korabeli latin szerzők, Ambrosziusz püspök és Zosimus
krónikája is. Ők –a korabeli események kapcsán - úgy értesültek, hogy 380-ban Pannoniában már hunok éltek, ami azt jelenti,
hogy akár már a 4. század közepén is érkezhettek hun elődcsapatok a Kárpát-medencébe. A törökül fennmaradt magyar
krónika, a Tarihi Üngürsz említ egy korai beáramlást. A késő ókori történeti adatok ellentmondanak annak a máig hangoztatott
nézetnek, miszerint Pannonia csak 433-ban került a hunok kezére. Aetius valóban abban az évben megállapodást kötött a
hunokkal, de az már csak a Délvidék egyes területeire vonatkozott, addigra már az egész Kárpát-medence a hunok kezén volt!
A mai székely terület fontos stratégiai pontnak számított, onnan tudták hun őseink megfigyelni a kelet-római
csapatmozgásokat. Elképzelhető, hogy a mai Udvarhely mellett fenntartottak egy főhadiszállást a környék megfigyelésére.
Talán enne halvány emlékét őrzi a Rika erdejével kapcsolatos mondák.
Miközben a hunok korai történetén töprengtem, megérkeztünk a történeti Magyarország határára. Amint a Tömösi-hágóhoz
értünk, megemlítettem a nevet kutatótársaimnak, akik rávágták, hogy a szó a mongol tömör, vas rokona lehet, ilyen nevű
szoros és hágó név nagyon gyakori a mongolok által lakott vidéken és jelentése: vaskapu. A név nem idegen számunkra, hiszen
Közép-Ázsia, a Kaukázus és a mai magyar területek is tele vannak ilyen elnevezéssel: hol vaskapu, fol Dömör-kapu nevekkel
találkozunk. Későbbi utunk során még előkerültek olyan különleges helynevek, melyeket a nyelvészek ismeretlen vagy szláv
eredetűnek tartanak, holott párhuzama megvan a mongol nyelvben. Az egyik ilyen a Hargita. Kiderült, hogy Mongóliában is
létezik egy hasonló hegység, azt Hargajtnak nevezik, jelentése is rímel a székely hegységgel, az is erdős hegy. A mongolok
adata Orbán Balázs (1830-1890) véleményét erősítette meg, aki bejárta az egész Székelyföldet és azt találta, hogy a földrajzi
nevek általában ős-székely elnevezések. Mongol vendégeink az Udvarhelytől nem messze lévő Székelyderzs nevében a dersz
fűfélét fedezték fel. A legkülönlegesebb élmény a borvízzel kapcsolatban volt. A bor szót a középkori mongolban is
használták, bor vagy bor daraszun alakban. Hivatalosan a szó „iráni” jövevényszó, igaz, ilyen származtatásra nem áll
erendelkezésre elegendő bizonyíték. A mongolok elmondták, hogy szerintül a szó belső keletkezésű és a „bordo-” vagyis
pezsgés ige gyöke található benne. Ucsiraltu szerint a magyar víz szó is rokonságban van a mongol „usz”-szal, sőt az ásvány
szavunkról is megállapította, hogy a mongol arsaan rokona. A kumisz ordoszi kifejezését is megtalálni vélték a székelyeknél. A
mongol csege szó erjedt italt jelent, a székelyeknél a savanyú bornak csiger a neve, az almalevet pedig csügürnek hívják. Lehet,
hogy ezek alapján újra kellene gondolni a székelyföldi földrajzi neveket és kiiktatni a szóhasználatból „szláv” vagy éppen az
ismeretlen” eredetű kifejezéseket a hunok javára?

A székelykapuk varázsa
Alighogy beértünk Háromszékbe, a mongol kutatók az autóból megcsodálták a székelykapukat. Barátoson megálltunk és
alaposan szemügyre vettünk egy régi mintákat tartalmazó kaput, melyet nemrégen állítottak fel. Erdenebátor meghatottan nézte
a Nap és a Hold együttes ábrázolását. Elmondta, hogy a mongóliai hun sírokban ő is megtalálta ezeket a jelképeket és
megörült, hogy a székelyeknél az ősi hun jelek köszönnek vissza. A kapun lévő rovásfeliratokat lefényképezték, mert azt
egyértelműen az ősi hun örökség bizonyítékának vélték. Hiába állnak Mongólia szívében a 8. századi türk rovásfeliratok
(Tonjukuk és Bilge kagán emlékoszlopai), náluk már elfelejtődött az ősi írás.
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Erdenebátor szólt arról is, hogy eddig 21 rovásjelet számoltak össze a mongóliai hun sírokból előkerült tárgyakon. Ezek
azonban nem a türk rovással mutatnak rokonságot. Mongóliában léteznek olyan sziklafeliratok, melyeket a kutatók nem tudtak
megfejteni, mert nem türk nyelven íródtak. A kutatók lehetségesnek tartják, hogy azok korai, hun vagy zsuanzsuan emlékek
lehetnek. Mongóliában a szakemberek többsége elfogadja, hogy a hunoknak volt saját írása és az csak a rovás lehet és
valószínűleg annak egy változatát vették át a 6. Század közepén felemelkedő türkök.
A székelykapun tulipán motívumokról megtudtuk, hogy az nemcsak a mi kedves virágunk, hanem nyomai egészen
Mongóliáig érnek, ahol „altan dzul”-nak hívják. A tulipán Belső-Ázsiában is őshonos és a mongolok egyik kedvelt
díszítőmotívuma-tette hozzá Erdenebátor. Később az udvarhelyi Gizi-panzióban szemügyre vették a festett, régi székely
mintázatú szekrényeket, azokon a mongolhoz hasonló motívumokat fedeztek fel. Néhány teljesen olyan, mint a nálunk lévőtette hozzá Erdenebátor.

A hunok emlékei
A konferencia előtti napon rövid kirándulást tettünk Háromszék történeti emlékben bővelkedő településein. Vezetőnk
Tompa Csaba helybéli tanár volt, aki alaposan ismerte a régi műemlékeket. Először Zabolán álltunk meg, ahol a kopjafás
temetkezés sajátosságait mutattuk be mongol vendégeinknek. A kopja eredeti jelentése dárdaszerű szúró- és dobó fegyver és
azért lett belőle fejfa, mert a távol elesett katonákról így emlékeztek meg. Később már az elesettek otthoni sírjára is olyat
állítottak, így egy ősi katonai szokáásból alakult ki a kopjafaállításának a mai hagyománya. A szépen kifaragott kopjafán
megtalálható minden lényeges adat az elhunytról: férfiről, avagy nőről van-e szó, utóbbi lány vagy asszony volt, ifjan vagy
öregségben halt-e meg. Állítólag még gyermekeinek számát is elárulja az emlékoszlop. Nemcsak magyar, hanem keleti
analógiák is rendelkezésre állnak, bár az erre vonatkozó szakirodalmi ismereteinket még bővíteni kellene. A mongóliai hun
sírokat feltáró Zagd Batszajhan „Hunok” című könyvében azt olvashatjuk, hogy talált olyan hun sírt a Hentij megye Duulgahegynél, valamint a Szühbátor megyei Delgerhaan-hegynél, ahol kopják hevertek. A mongol régész párhuzamot keresett és a
közép-ázsiai kazak és kirgiz népeknél talált hasonló temetkezési módot. Felhívta a figyelmet, hogy a szkíta és hun utódnépek
között elterjedt szokás volt, hogy a meghalt hőst otthon kopjával helyettesítették. A jurtában állították fel a neki szentelt
fegyvert, úgy, hogy annak a hegye a tetőgyűrűn kibújjon. Egy év múlva az elhunyt emléknapján a kopját megfogták, a nyelét
eltörték és azt a jelképes vagy valódi sír fejéhez illesztve elégették.
Hazánkban, ez a régi, hun korig visszanyúló hagyomány a református egyház hívei között maradt fenn napjainkig. A
kopjafa használata lassan egybeolvadt a fejfával, népiesen fütül való fával, mely hasonlóságot mutat a szkíta és türk
kőbálványokkal. A mai hagyományban a kopjafának és a fejfának is az a rendeltetése, hogy a lélek felismerje sírját és oda
térjen meg vándorútja után. Elsőre meglepőnek tűnik, de a magyar fejfa rokonságban áll a mongol szuburgánnal, vagyis
sztúpával. Utóbbit még az ujguroknál fejfaként használták, a buddhizmus felvétele után a már meglévő szóval illették a
csúcsos, fejfára emlékeztető emlékművet, melybe sokszor elhunyt szerzetesek hamvait helyezték. A mongol
szuburgán/szoborgán szó a magyar szoborral rokon, erre legelőször Bálint Gábor jött rá. Az volt a bálványoszlop nevének
egyik változata.
Ucsiratu Zabolán megjegyezte, hogy a magyarság anyagi műveltségének párhuzamai egészen az észak-kínai területekig
lelhető fel, szerinte mindkét helyen a hunok ősi hagyománya őrződött meg. Nemcsak a székelykapuk, a gémeskutak és
bizonyos háztípusok, hanem bizonyos magyar ételfélék nevei is átöröklődtek a mai kínai hagyományba. 2011 nyarán belsőmongol utam során nekem is feltűntek az északkelet-kínai dahúr házak zsuppfedelei, valamint Jünnan tartomány kisebbségei
által lakott népeinek népviselete. Utóbbi helyre is nagyarányú sztyeppei bevándorlás történt. Székelyderzsen aztán a professzor
megjegyezte, hogy az erődtemplom ételtárolói őt a dél-kínai kör alakú, emeletes raktárházaira emlékeztette, melyet a hakkák
alakítottak ki. Egyes vélemények szerint ők azoknak a déli hunoknak utódai, akik a Kr. u. 4. században északról délre
vándoroltak és egyes csoportjaik elérték a mai Fucsien tartományt. A hakkák sokszor ki voltak téve az idegen népek
támadásainak, ezért olyan nagy házakat kezdtek el építeni, amely nemcsak lakhelyül szolgált, de a családokat, vagy egy egész
nemzetséget megvédett a sorozatos támadásoktól. Az építmény neve tu lou, amely Csornai Katalin szerint a magyar torony
szavunkkal egyezik meg. A kör alakú építmény belül kis részekre oszlik, azok nemcsak hajlékul szolgálnak, hanem kiváló
élelmiszer-raktárként és templomként is üzemelnek, sőt helyet adnak a jószágoknak is. Csakúgy, mint a székelyderzsi templom
esetében. Ucsiraltu szinte ugyanazt állapította meg, mint kollégája, Csao Bajartu, aki 2004-2005 között egy évet élt Budapesten
és a múzeumokat járva ő is hasonlóan összegezte a látottakat.
Rövid zabolai látogatásunk után Gelencére érkeztünk, ahol egy páratlan, Szent László freskókat megőrző középkori
templom áll, ahol nemcsak ősi keleti jeleneteket, hanem középkori rovásemlékeket figyelhettünk meg. Azokat a helyi pap véste
fel, valamikor a 14. században. Ez azt bizonyítja, hogy a székelyek ősi írását nemcsak a világiak, hanem az egyháziak is jól
ismerték. Hasonlót figyeltünk meg Székelyderzsben, ahol a 13. században élt pap, Mihály véste fel nevét a kövekre. Ezen kívül
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egy érdekes szokásra is figyelmes lettem. A látogatók az oltártartó alatti lámpatartóra nemzeti színű szalagokat kötöztek.
Amikor rákérdeztem ennek eredetére, a templomőr csak azt mondta: mi mindenhová kötözgetünk szalagokat. Talán nem is volt
tisztában azzal, hogy ők milyen ősi, hunokig visszamenő szokást őriztek meg. Mongóliában, de az eégsz szkíták és hunok által
uralt eurázsiai sztyeppén a szentnek tartott helyekre szalagot kötnek. Bernád Ilona nemrég megjelent tanulmányában kimutatta,
hogy Udvarhely közelében, Oroszhegyen, az Urusos-kútnál élő hagyomány a rongyok aggatása a fákra vagy keresztekre.
Amikor a 11. században Attila ivadékai, az Árpádok államvallássá tették a kereszténységet, akkor a táltoshitükhöz ragaszkodott
magyarok ősi vallásuk néhány elemét becsempészték a kereszténységbe és máig gyakorolták régi rítusaikat. A 11. századtól
tilos volt a régi bálványok imádata, nem áldozhattak őseink a természet erőinek, így a forrásoknál és kutaknál sem. Valószínű,
hogy a forrásokat azért nevezték el a hazai szentekről vagy Máriáról, hogy állíthassanak keresztet és ott gyakorolják ősi
szokásaikat, hiszen azt nem tiltották meg az egyházi és a helyi közigazgatási vezetők, hogy kereszt előtt végezzenek rituálékat,
főleg ha azok családi birtokon álltak, messze a hatóságoktól. Ezután, már nem hat különösen, hogy miért állnak istenháta
mögötti helyeken, a magas hegyek ormain keresztek.
Térjünk vissza Gelencéhez és a páratlan Szent László freskókhoz! Az ősi jelenetekről először a 19. században szereztek
tudomást. Már akkor az egyik kiváló történész, Nagy Géza, a szkíták kiváló tudora, majd László Gyula nyilatkozta azt, hogy
ezek a képek az ősi keleti örökségünk maradványai. Az egyik legkülönlegesebb eposzi elem az úgynevezett „fejbenézés”
jelenete, melyet nálunk Molnár Anna balladája őrizte meg. Ehhez szolgáltatott adatot Ucsiraltu, aki elmondta, hogy hun
elemeket megőrző mongol hőseposzban, a Dzsangarban is létezik egy ilyesmi. A templom oltárán még ott állt a húsvéti
kicsíráztatott búza, melyet karácsonyra és húsvétre készítenek a magyarok. Ennek az ősi hagyománynak a szokását
megfigyelhetjük Azerbajdzsánban, akik szintén a szkítáktól eredeztették magukat. Náluk a novruz bajrami, vagyis az ősi
tavaszváró újévi asztal egyik dísze.
Attila egyik utódjához, Szent Lászlóhoz elég sok nem keresztény történet kapcsolódik, ilyen az íjjal való jóslás mondája. A
nagy király állítólag sebesült katonáinak keresett gyógyírt. Azt kérte az istentől, hogy mutassa meg neki a gyógyírt katonái
bajára. Akkor kilőtt egy nyílvesszőt, mely a keresztes tárnicsra esett, és attól tényleg meggyógyultak emberei. Hasonló ősi, a
táltoshitben gyökerező szokás a magyar népmesékben is megtalálható, sokszor olvashatunk arról, hogy a messzire induló
királyfik nyilak segítségével döntötték el, hogy mely irányba induljanak. Székelyföldön régen nyilak segítségével sorsolták ki a
földterületeket. A 13. században a Kubiláj, minden mongolok ura kán ugyanezzel a módszerrel jelölte ki pekingi palotájának a
helyét. A 19. századból is van adatunk az ősi nyíljóslásra. A Góbi leghíresebb egyházfője, Dandzan Ravdzsá ugyanilyen „nyíl”
jóslást végzett és a száraz, vízben szegény helyen forrásra bukkant nyílvessző segítségével. A forrás azóta is buzog és kiváló
ital a gyomorfájós betegek számára.
Gelencével szomszédos Szentkatolnán meglátogattuk a legnagyobb magyar mongolistának, Szentkatolnai Bálint Gábornak
az emlékhelyeit. A róla elnevezett általános iskolában egy kis kiállítás mutatja be munkásságát, az épület előtt állt mellszobra,
melyet 2009 nyarán avattak fel. A falu központjában Bálint élethű szobra és egy kis park látható. A helyszínen Ucsiraltu
méltatta Bálint munkásságát, ő hívta fel arra a figyelmet, hogy a mongol és a magyar szavak nagyfokú egyezése csakis hun
nyelvből származhat. A mongol nyelvész elmondta, a mongolok és a magyarok között nem volt soha közvetlen kapcsolat, a
tatárjárás egy éve alatt nem kerülhetett be sok száz, vagy ezer szó a magyar nyelvbe. Egyetlenegy logikus magyarázat létezhet:
a mongolok és a magyarok az ősi hun műveltség örököseként szinte azonos módon örökítették át utódaikra Maotunnak (Bátor)
és népének a hagyatékát.

Hun régészeti hagyaték
Kézdivásárhely után Csenátonba látogattunk el, hogy megtekintsük a környék páratlan néprajzi gyűjteményét. A bejáratnál
egy 8. századi bolgár lakóépület maradványát tekintettük meg, megfigyelhettük, hogy a hun-utódnép ugyanolyan félig földbe
mélyesztett házakban élt, mint az ivolgai hunok a Bajkál-tó mellett, vagy a mi honfoglaló magyarjaink és a kora-Árpád-kor
lakói, de ennek a háztípusnak az eredetét visszavezethetjük a nyíregyházi szkíta településekig, végső soron az andronovóikultúráig. A múzeumban szétszéledt a csapat, hogy érdekességek után kutassunk. Erdenebátor nagyon alaposan megnézte a
kancsókat és korsókat, majd egy 16. századból származó teafőzőre mutatott: pont ugyanilyen került elő a mongóliai hun
sírokból! Majd odavitt az edényekhez és megmutatta, hogy mely minták egyeznek meg a hun edényekkel! Nekem az egyik
fényképen látható mente díszítő lánc keltette fel az érdeklődésemet, előző nap éppen olyat vettem észre az afganisztáni szkíta
leleteket bemutató angol nyelvű katalógusban. Odahívtam Erdenebátort és megkérdeztem, mit gondol. Ez nem lehet véletlenmondta. Utunk végén, Korondon, Ilyés Vészti Mihány fazekas műhelyében Erdenebátor szintén felfedezte az ősi hun kerámiák
utódjait. Szerinte a régi belső-ázsiai hun minták és formák megőrződtek a székelyek között. Amikor elújságoltam a mesternek,
hogy műhelyében készülő kerámiaformák és díszítések hasonlóak a mongóliai hun leletekhez, neki még a szeme sem rebbent,
csak ennyit mondott: mi a hunok utódai vagyunk, nem csoda, hogy vannak egyezések!

_____________________________________________________________________________________
© Copyright Mikes International 2001-2012

98

XII. évfolyam, 3. szám

Mikes International

Volume XII., Issue 3.

_____________________________________________________________________________________
Udvarhelyi körutunk alkalmával Ráduly János kis kibédi gyűjteménye nagy meglepetést okozott mindnyájunknak. A kis
székely faluban élő néprajzkutató a hazai és a kelet-európai rovásemlékek kiváló ismerője, aki előadta eredményeit a magyar
rovásjelek eredetéről. Szerinte azok leginkább az észak-kaukázusiakhoz állnak legközelebb, a kora középkori türkkel
mindössze két jel egyezik meg. A mongolok csodálkozva hallgatták Rádulyt, kiderült, hogy teljesen egyetértettek
álláspontjával, ők is úgy gondolták, hogy a türk rovásemlékek távol állnak a magyarok által híven megőrződött hun írástól.
Az idős kutató egyszer csak elővett egy régi rovásbotot és elmagyarázta, hogyan használták és milyen adatokat tüntettek fel
rajta. Ucsiraltunak egyszer eszébe jutott valami: a kínai Si Csi krónika azt írta, hogy a hunoknak nincs írásuk, csak fába rónak
jeleket. Szerinte a rovásbotról emlékezett meg az ókori szerző, melynek értelmét mai napig nem tudták megfejteni a
történészek. Erdenebátor és Csagdarszüren egyetértettek vele. Náluk már nem maradt nyoma az ilyen rovásbot használatára, de
a hun korban még létezhetett! Ez az adat megint azt bizonyította, hogy őseink híven adták át nekünk Attila örökségét. A
következő, Ráduly által bemutatott tárgy megint csodálatot keltett a mongolokban. Egy szarvasagancsból készített szarut vett
elő a magyar szakember pusztán azért, hogy rovásjeleket mutasson. Erdenebátor csodálkozva kérdezte, hogy mire való ez a
tárgy és kik használták. A mongol régész elmondta, hogy a mongóliai hun sírokból került elő ilyen lelet, de senki sem tudta,
hogy mire való. Most már megvan a megoldás- mondta. Meglepte, hogy nemcsak a forma, hanem a rajta lévő díszítés kétezer
év óta szinte semmit sem változott.

A hunok központjában
A mongol kutatókat elvittük Udvarhelyre, Székelyföld fővárosába. A település sokáig viselte az anyaszék elnevezést, mert
régen a székelyek főkapitánya ott időzött, de a középkorban ott gyűltek össze a székelyek. Kis csapatunk Kovásznáról indult el
és útközben találkoztunk szentgyörgyi kísérőinkkel, vezetőjük Kisgyörgy Zoltán újságíró volt, a térség legjobb ismerője,
mondák és régi történetek kiváló tudora. Velük derítettük fel Réka királynéval és Attila királlyal kapcsolatos regéket.
Megálltunk Erdővidék határánál, Nagybacon előtt, ahol a feltörő borvíz kútnál megittuk az áldomást. Ez a szokás nemcsak
nálunk őrződött meg, hanem a mongoloknál is. Az mindenesetre ősi eredetre ment vissza, a tordai törvényekben még a 16.
században is szkíta szokásnak vélték. A mongolok általában szent halmoknál, az obóknál végzik ezt a rituálét.
A falu határából már jól látszott a Rika-hegy vonulata, a Persányi-hegység része. A néphagyomány szerint Attila
főfeleségéről, Rékáról kapta a nevét, akit az 5. században Attilánál járt bizánci követ, Priszkosz rétor Krekanak emleget. A
turkológusok szerint abban a türk arikan, tiszta szó maradt meg. A mongolok szerint az ariun” tiszta, szent szó párja.
A hun emlékhelyhez Felsőrákoson át vezetett az út. Beállítottunk a helyi vadásztársasághoz, akik nagy szeretettel fogadtak.
A falon megláttuk a falu címerét, amelyben a Hold és Nap egy sátor volt található. Formája a mongolok ideiglenes sátorára, a
majhanra emlékeztetett bennünket. Kísérőink elmondták, hogy a falut régen Sátorosrákosnak nevezték és kicsit közelebb állt
Attila várához, mint a mai település. A vadászok elkísértek bennünket a terepre, ahol állítólag a nagy hun király felesége élt és
a népmonda szerint a közeli Bikás-tetőn halt meg, amikor ökrös szekere megvadult és magukkal ragadták a királynőt. Az ökrös
szekerekről eszembe jutott az ópusztaszeri Feszty-körkép, ahol Árpád fejedelmünk feleségét egy ökrös szekér húzta. Ilyen
„járműveket” más a királyi szkíták is használtak az ókorban, de hasolóval közlekedtek a mongol kánasszonyok is. Kísérőink
sorolták a közeli földrajzi elnevezéseket és egyszer csak fefigyeltem a Kustály-hegyre, ami az egyik kaukázusi hun hadvezér
nevére emlékeztetett, de talán a magyar Kurszán szóval is mutat némi rokonságot.
A terepre érve Pál Ernő elmondta, hogy régen az Attilának tulajdonított vár sokkal magasabb volt, csak köveit a közeli
andaházi kocsa építésekor elhordták. Azt is megtudtuk, hogy a Rika erdőségen át, éppen a vár alatt haladt el a régi út, mely
Udvarhelyet kötötte össze Erdővidékkel. Ezen kívül kiváló vadászterület volt, ami miatt hunok egy csoportja akár meg is
telepedhetett ott. A várban járt Orbán Balázs is, aki szerint nem volt túl jelentős központ, legfeljebb körzeti közigazgatási
központ lehetett. A nagy székely tudós a következőképpen foglalja össze tapasztalatait:
„Nem vitatom azt, hogy Attila tanyázhatott-e ezen vidéken; megállhat-e azon hagyomány, hogy a dákokkal ütközött, nem
vitatom, mert nem akarom a Rikának azon classicitását és költészetét elvenni, hogy nevét a havasalföldéről kijött Attilának
itten elhalt és eltemetett Reka nevű nejétől nyerte; hanem ha Attilának csakugyan volt itten erődje, az karózattal keritett
táborhely lehetett, s a hegyet koronázott kővárat csak később épithették oda a hunoktól elmaradt székelyek azon hegycsucsra,
melyet a természet várhelyül alkotott s melynek kegyeletes tisztelete eredhetett a honfoglaló hun király ottan tanyáztának
tudatából.”
Szintén ő írja le a következő esetet: „Mondják, hogy korábbi évszázadokban pásztor gyermekek e várban játszodván, nagy
fényes ezüst karikákat találtak, egy Máté nevü vargyasi faragó* arra járván, szépen kiczifrázott fakarikákkal cserélte be azokat
az értékét nem is sejtő gyermekektől, egyszersmint megmutatván magának a lelhelyet, hol ásni is kezdett s csakhamar oly nagy
mennyiségü ily karika pénzre talált, hogy fehér lova összeroskadott alatta. E kincsből a furfrangos ács, felgazdagodva a
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vargyasi Máté családot alapitá*. Fájdalom a lelt műdarabok már rég beolvasztattak.” Talán, ha az Attila várában talált
eszközök fotóját Erdenebátor meg tudná tekinteni, akkor meg tudná mondani, hogy lehetnek-e hun kori leletek a helyszínen.
Különösen a nyílhegyek és a kerámiák lennének fontosak számára.
További rejtély, hogy valóban ott volt-e a Réka királyné sírja, avagy csak egy kései monda köti oda a királyné nyughelyét.
Annyi bizonyos, hogy csak egy alapos régészeti feltárás dönthetné el a kérdést. Erdenebátor szerint évszázdok alatt olyan
vastag föld rakódott a terepen bármire is, hogy a sírokt szabad szemmel már nem lehet megtalálni, nem úgy, mint náluk,
Mongóliában, ahol a bronzkori sírok is a földfelszínen hevernek. Hosszas keresés után megtaláltuk azt a sziklát, melyet
sírkövének mondanak, de nem biztosan nem a hegyről legörgetett kődarab volt, hanem eredetileg ott álló hatalmas szikla volt,
amelyet esetleg áldozati helynek használtak, ahol a királynő emlékét ápolták. Pál Ernő a közelben megmutatta a Szentcsigkövet, ahol hunok és magyarok gylhettek össze, sajnos az elmúlt évszázadban áldozatul esett a helyiek kő ínségének.
Itt az idő, hogy megismerkedjünk magával a mondával: „Attila, a hunok nagy királya, csaták után rendszerint a Rika
erdejében pihent meg. Ott volt a Hegyestetőn hatalmas nagy vára. Ott lakott a felesége is, Réka királynő, és három szép dalia
fia. Történt egyszer, hogy a királyné befogatott hat tüzescsikót a hintajába, a szélnél is sebesebben hajtatott át a Rika erdején.
Amikor a Bikás hegyen vágtattak a csikók, hirtelen-váratlan egy megvadult bika száguldott szembe velük. A paripák
megriadtak, félre ugrottak, a hintó felfordult. Réka királyné beleesett a Rika patakjába, s ott halt meg szörnyű halálnak
halálával. Hej, nagy bánat borult Attila király udvarára, nagy bánat az egész országra! Felkeredtek a népek mindenfelől, jöttek
a nagy királyné temetésére, hogy lássák még egyszer. Három napig volt kiterítve a királyné. A negyedik napon volt a temetés,
de a gyászoló gyülekezetnek el kellett távolodnia a Rika erdejéből. Nem volt szabad látniuk, hogy hova temetik el Réka
királynét. Hármas koporsóba zárták Réka királyné holttestét; színarany volt a belső, ezüst a középső, vas a külső. Aztán négy
rabszolga a vállára vette, a várból levitte a Rika patak partjára. Ott egy feneketlen mély gödörbe eresztettek a koporsót s
ráhengerítettek egy nagy mészkövet. Attila a temetést a varból nézte végig, s szeme láttára ereszkedett kardjába mind a négy
rabszolga. Így Attilán kívül senki más tanúja nem maradt annak, hova temettek a királynét. Az a nagy kő, amely alá a királynét
temettek, meg most is ott hever a Rika patak partján. Senki lélek nem háborítja a királyné nyugalmát.”
A fenti elbeszélésben megőrződött néhány ősi szokás. Nemcsak Attila temetésénél, hanem Rékáénál is feltűnik a hármas
koporsó, ugyanolyanba temették Attilát Jordanes szerint. A mongóliai hun síroknál is megfigyelhető ez a temetkezési szokás.
A régészeti ásatások bepontosították a régi mondát, eszerint a koporsók nem nemesfémből készültek, hanem fából, csak
díszítéseket helyeztek rá aranyból és ezüstből. A siratás és a végső nyughelyre való elhelyezés szintén megvan Attila
temetésének történetében, valószínűleg az ősi temetési rítus maradványai éltek a nép hiedelmében. A temetést végzők
kivégzésének története is rendre feltűnik a sztyeppei mondákban, ez azonban pontosításra szorul, általában nem százakat öltek
meg, hanem azok a szolgák kísérték el uraikat a túlvilágra, akik nem akartak más gazdához szegődni.
Az erdővidéki túra után beértünk a hunok egykori központába, Udvarhelyre. Éppen a Budvár felől közelítettük meg a
várost. Egy rövid időre megálltunk és elmeséltem a mongol vendégeknek Orbán Balázs által gyűjtött regéket. A 19. században
a helyiek tudni vélték, hogy az volt sokáig a székelyek szent hegye, ahol a rabonbánok vezetése alatt rendszeresen összegyűltek
a hun utódok és ősi táltos hitüet gyakorolták. Ezt megerősítendő, a régészek Ferenczy István vezetésével feltárásokat végeztek
Budváron, amely kiderítette, hogy a hely már a bronzkor óta folyamatosan lakott volt. A hegy nevét a néphagyomány Budától
eredeztette, Attila testvérétől, aki a keleti részek bánja volt.
Autónk a Budvárral szemben lévő Jézus szíve kápolnánál állt meg, arról is elmondtam a helyi mondát, melyet Orbán
Balázsnál olvastam. Eszerint egy magyar vitéz a Budvár csúcsáról lenyilazta a tatárok vezérét, akinek szívébe fúródott a
nyílvessző és mindjárt szörnyethalt. Erdenebátorék mindjárt rávágták, onnan biztosan nem találták volna el a sereg vezérét, de
a szomszédos csúcsokról igen. Azt, hogy a helyre szív nevű emlékkápolnát emeltek, nem volt ismeretlen számukra, hiszen az
egy nagyon ősi keleti szokást juttatta eszükbe. Rövid pihenő után elértünk végre a város főterére, ahol megtekintettük Csaba
királyfi mellszobrát. Sajnos, a Kárpát-medencében csak néhány köztéri alkotás emlékezik meg Attila hős fiáról. A téren egy
milleniumi szobor is áll, mely büszkén hirdeti a hun-magyar rokonságot. A tér felső részén pedig Orbán Balázs egész alakos
szobrát látjuk, aki áldozatos munkával összegyűjtötte a székelység mondáit, feltérképezte várait és páratlan néprajzi adatokat
hagyott ránk, utódokra.
Tudományos műhelymunka
A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor napok egyik állandó programja a nagy tudós emlékét ápoló konferenciasorozat, ahol
elsősorban magyar előadók mutatkoznak be. Idén három mongol kutató is tartott előadást a hunok belső-ázsiai emlékeiről. D
Erdenebátor Mongólia szívében, Gol mod 2 lelőhelyen immáron egy évtizede tárja fel az északi hun királysírokat. Ezeknek az
eredményeit ismertette a mongol szakember a székely-magyar hallgatóság előtt. Felhívta a figyelmet a különleges
sírszerkezetre, a 20 méter mély mélyre ásott koporsós temetkezésre, melyet csak 2001-től, a legújabb technológiai megoldások
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segítségével tudtak kiásni. A gödör alján megvolt az a három koporsó, mely Attila temetésének mondájában is. Az egyiken
például a jurta rácsos falához hasonló arany díszeket találtak. Erdenebátor felhívta a figyelmet arra, hogy a mongol területeken
letelepedett hun előkelőknél megvolt a részleges lovas temetkezés, melyet őt zuld tahilgának neveznek. Ez az ősi áldozati
szokás máig él a mongoloknál: az áldozati állatot leölik, bőrét, koponyáját, és négy végtagát egy póznára tűzik fel. A részleges
lovas temetkezés emlékét őrzi a magyar népmese azon eleme, hogyha a megölt ló koponyáját megőrzik, abból az állat
újjászületik. Valószínűleg ez a hitvilági magyarázata ennek a különleges temetési módnak. A konferencián Makoldi Miklós,
magyar régész elmondta, hogy a részleges lovas temetkezés csak a hunokra és a magyarokra jellemző. Korábban már Érdy
Miklós már rájött ennek a jelentőségére. Különös, hogy néhány avar sírban is létezett is ilyen temetkezési forma, elképzelhető,
hogy ők hunok, esetleg magyarok (hungárusok) voltak? Erdenebátor bemutatott padmalyos sírokat is, melyek szintén
megvannak a hun és a magyar temetőkben, Erdélyben még ma is készítenek ilyeneket.
Ucsiraltu egy különleges témával készült. A hamarosan megjelenő könyvében a hun vezető nemzetség nevét rekonstruálta a
korabeli kínai források alapján. Már az is meglepett, hogy a sanjü, vagyis a főkirályi rangot ő csengernek írta át, ami egy régi,
honfoglaló nemzetségnév volt, ebből eredt az alföldi Csenger város neve. Közép-Ázsia korai uralkodói között szintén létezik
Csenger. Lehetséges, hogy mindezek a hun főkirályi cím továbbélésére utalnak? A csenger jelentése egyszerűen „tenger”, ami
nemcsak a hatalmas víztömegre utal, hanem népek sokaságára is. A szkíta-hun népeknél az nyerheti el ezt a címet, aki sok
népet tud összefogni. Később a csenger alakból Csingisz lett és a nevet máig Dzsingisz alakban rettegéssel ejtik ki világszerte,
ő volt, aki a 13. században feltámasztotta a hunok egykori világbirodalmát. Visszatérve az előadásra, a mongol nyelvész a
korabeli kínai forrásokban, így például a Han-dinasztia történetében szereplő Kia Luan-ti nemzetségnévet „kiaria(n)”-nak
olvasta el, majd a későbbi Csou-su krónikában „kerej-kirej” változatot talált meg. Ucsiraltu úgy vélte, hogy a nemzetségnév
egy ősi törzsszövetségnek, a kereiteknek a nevében maradt meg. Miután meghallotta, hogy a hun-utód magyaroknál a király a
legmagasabb méltóság volt, lehetségesnek tartotta, hogy az Európába érkező hunok már nem nemzetségnévként, hanem már
méltóságnévként használták azt. A keleti, hun eredet mellett szól az, hogy a király, korol és král alakok, avagy a király
változatai csak abban a térségben találhatók meg, amelyet egykoron a hunok és hun-rokon népek birtokoltak, vagyis KeletEurópában és a Balkán bizonyos részein.
Csagdarszüren előadásában ismertette a készülő hun filmjének a tematikáját. A tíz részesre tervezett sorozat egyik részében
a keleti, vagyis az ázsiai hunok történetét és műveletségét, másik felében a Mongóliában és Kínában alig ismert európai hun
történelmet elemezné, melynek főszereplői mi, magyarok lennénk, hiszen nálunk maradt meg legélőbben a hun származás
tudata és régi történeti krónikáinkban, néphagyományunkban máig kimutathatók az ősi hun elemek.
Más előadásokba is belehallgattak a mongol kutatók. Nagy Mari a nemez szőnyegekről tartott előadást, amikor Erdenebátor
meghallotta a nemez szót, rávágta, náluk is megvan egy hasonló alak, a nömrög, nemnee, mely takarót jelent. Ezek szerint a
szó nem iráni eredetű, hanem az ismét a hunok világába vezet bennünket?
Nagy hatást gyakorolt rájuk Makoldi Miklós előadása, aki a magyar lovastemetkezésről tartott beszámolót. Másnap reggel
kifaggatták, hogyan is gondolja a hunok európai történetét. A fiatal régész elmondta, hogy a hazai kutatók régen nem tartottak
számon hun sírokat, de ma már sokan úgy vélik, hogy a késő szarmata anyag egy része hun lehetett. Később megkérdeztem
Kiszely Istvánt, hogy mi erről a véleménye, hiszen antropológusként ő vizsgálta meg a népvándorlás-kor emlékeit. Ő szinte
azonnal azt válaszolta, hogy azok mind hunok voltak. A kései hun régészeti leletanyag valószínűleg a gepidák között található,
ott ugyanis kiemelkedően sok a mongoloid vonású ember, valamint a közép-ázsiai eredetű koponyatorzítás szokása is
megmaradt.

Csángók között
A Székelyföldre ellátogató mongol kutatók villámlátogatást tettek a moldvai csángóknál, mert szerették volna megtudni,
hogy az ottani magyarok hagyományban vannak-e korai, akár a hunokig visszavezethető emlékek. Indulásunk előtt igyekeztem
felkészülni a csángók történetéből, a legtöbb ismeretet Harangozó Imre és Halász Péter kutatásaiból merítettem, akik a régi
utazók feljegyzéseit tanulmányozva alaposan utánjártak a csángók eredetének.
Utunk Klézsére vezetett, ahol Duma András várt bennünket. Mindjárt bele is vágott a csángó történelem és a kultúra
ismertetésébe. Elmondta, hogy a csángók közé valóban telepedtek székelyek, akik a középkorban vándoroltak ki a Kárpátmedencéből, hanem már korán, a hunok hírnökeiként megtelepedtek a Szeret-folyó partján. Ez a gondolat felkeltette
érdeklődésemet, én már régen elképzelhetőnek tartottam, hogy Moldvában a Kr. u. 4. század elején megtelepedhettek hun
törzsek, hiszen azon a részen a bronzkor óta szkíta-hun népek tanyáztak. Eszembe jutott a Tarihi Üngürüsz krónika, amely arról
számol be, hogy nagy 375-ös hun katonai hadjárat előtt már Hunor vezetésével telepedtek meg hunok Pannóniában (ami
nemcsak a Dunántúlt jelentette, hanem az egész Kárpát-medencét), akik hasonlóan beszélő rokonnépeket találtak ott. Sőt a
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krónika arra is kitér, hogy a megtelepedettek kémeket küldtek a keleten maradt testvéreikhez és azt javasolták, hogy jöjjenek
oda és szállják meg ezt a gazdag országot. Ezek alapján méltán tekinthetjük őket a hunok hírnökeinek.
A magyar történeti hagyományon túl neves történészek is igazolták a korai hun jelenlétet Moldvában. A 19. század végén
Nagy Géza Ptolemaiosz Geographia című munkáját idézve igazat adott a magyar történeti krónikáknak, hiszen az antik
geográfus úgy tudta, hogy a Kr. u. 2. században a roxolánoktól keletre, Moldvában a szarmata törzsek között hunok is éltek.
Nagy Tibor a késő antik forrásokban talált adatokat arra, hogy bizonyos szövetséges csapatok, alánok-gótok-hunok a keleteurópai síkságról áttelepültek a mai Délvidékre (Vajdaság). Egy másik részük, Alatheus és Saphrac vezetésével már a
szarmatákkal együtt portyáztak Pannoniában. A római császárokkal szövetségi szerződést kötöttek (foedus) és a DunaDrávaszög környékén, valamint Tolna megyében telepedtek meg és ellátták a római birodalom védelmét. Párducz Mihály talált
4. századi házakat, melyekben hun előfutárok élhettek. Maenchen-Helfen volt az, aki az európai hunokról írt monográfia
szerzője a magyar kutatóktól függetlenül jutott ugyanerre az álláspontra. Leírta, hogy a hunok már 378-tól megtelepedtek a mai
Magyarországon, ami azt jelentette, hogy előörseik jóval korábban megjelentek keleten, Moldvában. Herwig Wolfram, a
gótokat kutató osztrák történész pedig a Prut- és a Szeret-folyó északi felénél feltételezett korai, 375 előtti hun központot. Ez az
ásványkincsekben gazdag és állattenyésztésre is kiváló vidék később is fontos szerepet játszott a hunok történetében. Az 5.
század második felétől a Dunántúlról kiszoruló hunok Dengizik vezetésével Moldvában telepedtek le. Attila második fia a
Kárpátoktól keletre rendezte be főhadiszállását, mely vidéket a bizánciak (H)onglosznak neveztek. Valószínűleg az ott élő
hungárokról, vagy onogurokról kapta a nevét, akiket gyakran emlegetnek a korabeli források. Későbbiekben ez volt Etelköz,
Árpád magyarjainak egyik korai szállásterülete.

A csángók neve
Mai napig néprajzosok és nyelvészek vitatkoznak azon, hogy mit jelent a csángó név. Sokan a „csángál”, vagyis vándorol,
vándor kifejezésből eredeztetnek és nem valódi önelnevezésnek, hanem ragadványnévnek tartanak, ugyanúgy, mint palócot. A
mongol kutatók elmondták, hogy náluk is van ilyen szó, a csánga, náluk „messziről érkezőt, vándort” jelent, ezen kívüli
jelentése: erős. Még tavaly, az ordoszi utam kapcsán hallottam arról, hogy Tibet keleti felén, a tangut nép között ma is létezik
egy ’csáng’ nevű nép, akik eredetileg az Ordoszban, a hunok egykori központjában éltek. A tangutok a hunok örökségét vitték
tovább, azért kellett régi hazájukból távozni, mert fellázadtak Dzsingisz kán hadai ellen a 13. században.
Más, hazai vélemények is léteznek, Sántha András felhívta a figyelmet egy fontos adatra. 680 körül a hun Irnek (Csaba
királyfi) egyik leszármazottja, Aszparukh elfoglalja Trákiát és ott megalapította a ma is létező bolgár államot. Állítólag ebben a
„honfoglalásában” részt vettek csangur törzsek. A Csíki Székely Krónikában szintén szerepelnek csángúrok, akik gyakran
keletről betörtek a Kárpátokba. Harangozó Imre egyik tanulmányában idézi Berzenczey László reformkori politikus és
világutazó egyik feljegyzését, aki a szabadságharc után sok helyre, így Kelet-Anatóliába is eljutott. Ott, a Fekete-tenger keleti
partvidékén élő töröktől hallotta, hogy egykoron azon a vidéken ungurok, csangurok és csángók éltek. Érdemes lenne további
adatoat gyűjteni legkeletebbre élő népünk eredetének feltárásához!
Kendő és hadag
A hagyományos csángó házak kívülről engem kicsit a palóc és a székely házakra emlékeztettek, annyi különbséggel, hogy
egyik végén az ereszt meghosszabították. Mondanom sem kell, hogy az eresz szót a mongolok is használják, a Sárga-folyó
környékén, jelentése megegyezik a magyarral. Már az első házba belépve megdöbbentem, mert a pitvarban ugyanolyan kályha
állt, mint amit Kelet-Tibet pásztorai építenek! Az ősi kályhatípus csak két, a világtól elzárt vidéken maradt meg. A
tisztaszobában szentképek szentképeket követtek, feltűnt, hogy különösen védik a sarkokat a szegletekben megtelepedő gonosz
erők ellen. A képek felett vagy alatt szétterített kendőket vettem észre. Rákérdeztem, hogy miért rendezik el így a képeket, de
nem kaptam kielégítő választ a helyiektől. Erdenebátort viszont a mongol táltos oltárra emlékeztette az. Ekkor eszembe jutottak
Otgoni Pürevnek, az ősi táltos hit egyik kutatójának a szavai, aki elmondta, hogy a vidéki mongolok között sokszor is sokszor
előfordul, hogy az ősi szokás érteme elhalványul, de még ragaszkodnak az őseik hagyományához. A mongolok mai napig a
szent képeket vagy a házi oltárokat legtöbbször selyemszalaggal (mongolul: hadag) díszítik fel. Másnap Pusztinában, egy
másik tisztaszobában a bejárattal szemben, a falon, egy kötélen szépen elrendezett kendők sorakoztak, alatta egy asszony
portréja látszódott. Mintha egy táltos szentélyt látnék! A mongol táltosoknál, bűknél hasonló oltárt figyelhetünk meg, ott egy
kötélre selyemszalagokat rendeznek sorba. Mint kiderült, a szkíta hagyományokat megőrző ukránok is hasonló szalagokat
használnak, azzal köszöntik a tisztelt vendégeket, de ugyanúgy díszítik vele a tisztaszobát, valószínűleg azzal tartják távol a
gonosz erőket. Különös, hogy a náluk rusnyiknak nevezett szalag piros színű, mely szín a legalkalmasabb a rossz erők
távoltartására. Czeglédi Katalin nyelvész elmondta, hogy ő nyelvészetileg is alátámasztva átja megfigyelésemet. A török
nyelvben a kedeg ajándékot jelent, a magyar szalag pedig rokonságban áll a hadag szóval.
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Csángófödön, majd Ukrajnában választ kaptam arra a kérdésre, hogy a magyar kendő használat kapcsolatba hozható-e a
mongol selyemszalaggal, a hadaggal. Azt már korábban Priszkosz rétor leírásából megfejtettem, hogy Attila királyt fogadó
udvarhölgyek fátyolszerű szalaggal való fogadása nem más, mint a mongoloknál megmaradt ősi vendégváró szokás, vagyis a
tisztelt vendégnek szent szalagot nyújtanak át, illetve arra helyeznek italt, elsősorban pálinkát és úgy kínálják a vendégeket. Ez
az európaiak számára furcsa szokásáról szinte alig született tanulmány, mivel a történészek nem tudták mire vélni a követ
feljegyzését. További adalékot szolgáltatott a korai vendégváró szokás meglétéhez Jurij Ozseredov, a Tomszki Néprajzi
Múzeum igazgatója, aki két éve arról tartott előadást Burjátiában, hogy a nyugat-mongol Zavhan megyében, türk kőbálványok
között találtak egy női szobrot, aki selyemszalagot és csészét tart a kezében, amit ő a hadag korai megjelenésének vélt. Akkor
már tudtam, hogy a Priszkosz rétor által megemlített szokás alapos megfigyelésen alapul.
Az ősi hit emlékei
Klézsén Duma András többek között felemlegette az ősi napkultuszt, mely máig jelen van a csángó hagyományban.
Elmondta, hogy szülei még minden hajnalban köszöntötték a felkelő Napot, sőt a pirkadatot harangszóval jelezték. Nem
egyedülálló jelenségről van szó, hiszen párhuzamai megvannak a hunoknál is. Ucsiraltu mindjárt idézte Szima Csien
feljegyzését: „Hajnalban az uralkodó elhagyja a tábort és a felkelő nap előtt arcra borul.” Rátértem Babba Mária kultuszra és a
csíksomlyói napbanézés hagyományára. Ucsiraltu megint közbeszólt, náluk is megvan a Baba név, olyan asszonyt neveztek
így, aki különleges jegyekkel rendelkezik. A székelyeknél ez az ősi szokás összekapcsolódik a pünkösdi búcsúval, de a
hagyomány eredete a hunokig vezethető vissza. Nemcsak a székelyeknél, hanem Bényben, az Ipoly-mentén élő palócok is
őrzik ezt az ősi szokást, ők Boldogasszony-napján (augusztus 15) vagy Kisasszonykor (szeptember 8.) már hajnalban
kimennek a forráshoz, hogy ott várják meg a felkelő napot, közben imádkoznak, énekelnek. Belső-Ázsia és a Kárpátok között
egy közbenső vidék is megőrizte ezt: a mai Azerbajdzsán területén emelekedik a 3629 méter magas Baba Dag, ahol helybéli
zarándokok nyáron felmásznak a hegyre, hogy onnan köszöntsék a felkelő napot. A bolgároknál a március hónapot Babba
Mártának szentelik, amikor megújul a természet. A legelterjedtebb szokás az, hogy egy piros és egy fehér fonálból készített
bábút aggatnak fákra, amely Babba Mártát jelképezi, azzal próbálják elnyerni jóindulatát és bőséges termésért könyörögnek
hozzá. A helyi néprajzkutatók szerint a kis bálvány elriasztja a gonosz szellemeket és az ártó erőket, melyek betegséget hoznak
az emberiségre. A bolgárok néphagyományában Babba Márta öreg és sánta asszony, akinek kedve változó és ez kihat a
mindennapos időjárásra. Ha mosolyog, akkor süt a nap, de ha valakire mérgelődik, akkor hidegre fordul az idő. Éppen ezért a
márciusi ünnepek célja, hogy jókedvre derítsék őt, hogy áldást és bőséget hozzon a földre. Az ünnepi szertartásokban szerepet
játszó vörös színt nemcsak a szkíta és hun utód bolgárok, hanem mi, magyarok is előszeretettel használjuk, rontás elhárítás
célból, ugyanez a feladata a martenyica bálványoknak is.
A moldvai csángók sok mondát őriznek Szent László királyról, aki hercegként a keleti végek hadvezére volt. Ezek, a
táltoshitet átörökítő mondák nem egyedülállóak, hiszen a magyar történetek keleti párhuzamai egészen az Altaj-hegységig
vezetnek bennünket, a szkíták és a hunok egyik központjába. A moldvai Klézsén ma is ismerik azt a regét, miszrint egyszer a
közeli Táltos-hegyen pihent meg Szent László. Lova megszomjazott, letérdelt és megpróbált a közeli Szeret-folyóból inni. A
vízforrás azonban túl messze volt, és a hátas nem érte el a 11 kilométerre lévő folyót, ezért László herceg kardjával egy árkot
húzott a hegy és a folyó közé, hogy lova oltani tudja szomjúságát. Hasonló történetet ismernek a hun-utód mongolok.
Szártagtaj bátor az Altaj-hegység egyik klönleges erejű vitéze volt. Egyszer apját a mandzsuk elfogták és Pekingbe szálították,
ahol tömlöcbe vetették. Amikor a fiú ki akarta váltani, azt mondták neki, hogy csak akkor engedik el, ha a fiú szülőföldjétől
egészen Pekingig egy árkot ás. Ekkor a vitéz összeszedte erejét és kardjával egy hosszú árkot húzott, mely elért egészen a
mandzsu fővárosig. Az udvarban állták szavukat és szabadon engedték az apát, aki Szártagtaj bátorral együtt hazatért kedvenc
hegyei közé. Talán ennek a mondatípusnak az egyik változata Csörsz árkáról szóló elbeszélés, ahol a helyi „longobárd” király
lányát csak akkor adta volna oda az „avar” (vagy szarmata) Csörsz vitéznek, ha árkot épít, és vízi úton viszi haza feleségét.
Az ősi táltos hit a természet erőinek tiszteletén alapult. A csángók máig tisztelik a kutakat és a forrásokat, a csorgót. Hiába
tiltotta meg Szent László a kutaknál való áldozást, szava már nem jutott el a Kárpátokon túlra, viszont a csángók, ahogyan a
székelyek is, az összes ősi „pogány” mondát szent királyunkra aggatták. A csorgó név nemcsak a csángóknál van meg, hanem
elér egészen a mongolokig, már a keletkutatás egyik atyja, Bálint Gábor felfigyelt arra, hogy a pálinkafőző edény csapját,
melyen kifolyik a szent nedű, a mai Ulánbátorban csorgónak nevezték. Klézsén mai napig állnak a bálványkövek a kapuk előtt,
a kereszteződéseknél, valamint a templomok előtt, melyeknek a feladata a porta mágikus védelme. A régi öregek ezeket
védelmezőnek nevezik, talán ezért is maradhattak mindmáig helyükön. Emberi alakú bálványkövek már a bronzkortól jelen
vannak a szkíták, majd hunok által lakott térségben, mi azonban legjobban a türk bálványokat ismerjük. A szó gyöke, a ’bál’
oszlopot, pillért jelentett, majd az ősök tiszteletére emelt szobrokra is alkalmazták. A Bibliában szereplő Bállal is megvan a
kapcsolat, hiszen annak kultuszát néhány monda szerint Nimród, mások szerint a lovas hurrik honosították meg.
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A kereszt vagy feszület imádatának szokása máig él a moldvai csángóknál, ahol az ilyen emlékek mögött még ott kukucskál
ki a bálványkő, utalva arra, hogy a kereszt ugyan az „új”, ezer éves magyar hit emlékét őrzi, de annak mély gyökerei a
táltoshitben gyökereznek. Nem véletlen, hogy a táltoshit csángóföldi emlékeit kutató Duma András az ősi bálványszobrok
továbbélését látja a keresztekben. A keresztek környékét óvták, gyakran kerítéssel vették körül. Őseink nem elégedtek meg a
puszta kereszt felállításával, ragaszkodtak ahhoz, hogy magas fával, a Boldogasszony szent növényével ültessék körbe a
területet. Eleink emlékezetébe ivódott az a hun korból ránk maradt hagyomány, miszerint szent fákkal körbeültett helyen kell
végezni az ősöknek szóló felajánlásokat.
A Magyar Néprajzi Lexikon szócikke szerint az úgynevezett szabadtéri keresztek állítása már a középkorban létező
hagyomány volt, a falusiak útszéleken vagy a közösség számára jelentős helyeken (folyópart, falu széle, a mező, dűlők kezdete,
balesetek, katasztrófák színhelye) emlékhelyeket emeltek, ahová a tanyákon vagy magányos szállásokon élők imádkozni jártak.
Sokszor az ünnepi körmenetek megálltak egy-két jelentős helyen és imádkoztak a jó és bőséges termésért. A népi hiedelem úgy
véli, hogy az útkeresztezõdéseknél vannak a rosszak és bűbájosok, akik arra várnak, hogy az arra haladókat megronthassák.
Ezért nem véletlen, hogy sok keresztet állítottak az utak keresztezõdéséhez. Régen a kereszt mellett elhaladt férfiak
megemelték kalapjukat, míg a nõk keresztet vetettek. Gyakran imádkoztak előtte egyénileg, de néha több asszony, esetleg egy
egész rózsafüzér-társulat kereste fel a falu keresztjeit. Ilyenkor virágot, koszorút vittek rájuk, és szükség esetén esőért
könyörögtek. Már ezekből a töredékes anyagokból azt sejthetjük, hogy a kereszteknél az ősi táltos hit bizonyos elemeit
gyakorolták őseink.
A kereszt nemcsak az ősi táltos helyeket jelölte meg az utókor számára, hanem elriasztotta a gonosz szellemeket. Ezen
kívül védett a természeti csapásoktól, és a termést veszélyeztető állatoktól. Ezek a helyek sokszor gyógyító erővel bírtak, nem
csoda, hogy néhányhoz rendszerint zarándokoltak az emberek. Az ősi mágikus gyógyítás jeleit is megtaláljuk bizonyos
rítusokban. Szeged vidékén a köhögős beteg kék szalagot viselt magán, melyet az út menti keresztre kötözött, ezzel levette
magáról a betegséget. A nyavalyatörős, vagyis az epilepsziában szenvedő pedig általában a temetői keresztre csavarta az ingét.
Nemcsak a kő kultusza él tovább keresztény köntös alatt, hanem a szent fáké is. A pusztinai templom előtt két sudár
fenyőfa magasodik. Hiába kerestem a választ, hogy mi célból ültették oda. A keleti táltoshitet megőrző népeknél kettős fák
általában áldozati központok voltak. A tibeti buddhista szentélyek bejárata előtt nagyon sokszor találunk két, szalagokkal
feldíszített oszlopot, melyek a világokat elválasztó kapura emlékeztetnek bennünket. Nem véletlen egybeesésről van szó,
hiszen a tibetiek ősei a szkíta népek között keresendők. A mongol táltosok is ültettek ilyen kettős fákat, melyeket aztán
selyemszalaggal összekötötték, az volt a szertartások helyszíne. A korai krónikáikban csak szaglagar modnak, vagyis
ágasbogas fának nevezik. A mongol jurtában is találunk kettős oszlopot: annak az a feladata, hogy elválassa a külső, profán,
valamint a belső szent teret. A mongolok úgy tartják, hogy aki ilyen szent fa alatt átbújik, az megtisztul bűneitől és jelképesen
újjászületik. A csángóknál is él még ez a szokás, főleg a gyógyászati eljárásokban figyelte meg ezeket Bernád Ilona.
Klézsén arra is találtam adatot, hogy őseink a nyírt a szent fák közé sorolták, lombos ágait az rontásra és bajelhárításra
alkalmazták. A nyírfa mágikus és gyógyító erejébe vetett hit elevenen élt a magyar paraszti hagyományban. A gallyak és az
ágak általában rontáselhárító eszközök voltak. A legtöbb háztartásban a ház bejáratát célszerű volt védeni az ártó szellemektől,
ezért az ajtók mellett sokszor felfelé fordított nyírfa seprők sorakoztak. A régi falusi portákat az év jeles napjain lombos
ágakkal díszítették fel. Ennek az volt a célja, hogy a mágikus erővel bíró gallyak megvédjék a ház lakóit az ünnepek idején
kószáló és a házakban megtelepedni kívánó rosszindulatú szellemek ellen. Ilyenkor az istállók bejáratát is feldíszítették, hogy
védelem alá helyezzék a jószágokat is. A régi társadalomban nagyon odafigyeltek a gyermekágyas anyák hatékony védelmére,
mindenáron el akarták kerülni, hogy az újszülöttet a szépasszonyok vagy a boszorkányok magukkal vigyék vagy megrontsák,
esetleg elapasszák az anya tejét. Különböző praktikákkal védték őket, az egyik ilyen volt, hogy az anya ágyába, sőt még a
csecsemőt rejtő bölcsőbe nyírfaágat rejtettek, hogy a mágikus erejű gallyak megóvják mindkettőjüket az idegenek ártalmai
elől. Érdekes egybeesés, hogy a táltoshitet valló mongolok is a nyírfát tartották a legjobb óvó-védő eszköznek, ők ugyan nem
ágakat vagy gallyat helyeztek a bölcső mellé, hanem abból faragták ki az újszülött első fekhelyét (mongolul: bulcsuk). Miután
a mongol jurta tartóoszlopa és a rácsos fala is nyírfából készült, az anya mellé már külön nem helyeztek ágakat, úgy gondolták,
hogy az egész jurta, mint egy védő burok elegendő védelmet biztosít számukra.
A magyar népi gyógyászatban sokszor alkalmazták a nyírfa bizonyos részeit. Szemmel verés vagy hideglelés esetén ágakat
vagy levelet tettek az illető fürdővízébe, de sokszor éppen ebből a fából csinálták a rontás elhárító szenesvizet. A nyírfa kérge
és ága kiváló füstölőszernek számított, a boszorkányok által megrontott teheneket azzal gyógyították, volt olyan vidék, ahol az
elapadt tejű állatokat nyírfa ággal verték meg, hogy megszűnjön az igézés. Erdélyben a fát a tavaszi időszakban megcsapolták
és az így kapott nyírvíz nagyon sok betegsére volt gyógyír. A nyírfa ágai elhárították a vihart, illetve a mongolok szerint jó volt
a villámcsapás megelőzésére. Utóbbiak a villámcsapás sújtotta jószágokat nem fogyasztották el, hanem egy nyírfából készített
ágyra helyezték, kivitték a mezőre, hogy vadállatok vagy keselyűk fogyasszák el húsukat.
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A mongol táltoshit úgy tudja, hogy nyírfába nem csap a villám, ezért sokszor égi fának emlegetik. Ebből készítenek nyelet
szerszámokhoz és fegyverekhez. A táltosok viszont dobjukat készítik a szent fából. A mongol táltosok legtöbbször nyírfa
ligetekben végeznek szertartásokat, úgy vélik, ha egy facsemeténél áldoznak, az később felnőve hatalmas erejűvé válik. A
fakultusznak korai nyomai is megvannak, mégpedig a 13. század közepén összeállított Mongolok titkos történetében, ahol
emlegetnek egy nyírfás áldozó helyet, vagyis szent ligetet, ezen kívül még egy különös szokásról is olvashatunk beszámolót:
amikor a kereitek fejedelme meg akarta erősíteni vérint való testvériségét Dzsingisz kánnal, vérét nyírfakéregbe csomagolva
juttatott el esküdt testvérének, ezzel bizonyítva hűségét. A kelet-európai síkságon berendezkedett Arany Horda kánság annyira
tisztelte a könyveket, hogy azokat nyírfakéregből készítette.

Szer és jóslás
Nemcsak a csángók, hanem a mongolok szent fája is a nyír, melynek mágikus és gyógyító erejébe vetett hit elevenen él
mindkét hun utódnép hagyományában. Gallyai és ágai rontáselhárító eszközöknek tartják számon. A magyar portákat régen az
év jeles napjain lombos nyírfa ágakkal díszítették fel, hogy megvédjék a területet a kószáló és a házakban megtelepedni kívánó
rosszindulatú szellemektől elkerüljék a természeti katasztrófát, elsősorban a villámlást. Legtöbbször a házak mellett az istállók
bejáratát is feldíszítették, hogy védelem alá helyezzék a jószágokat. A mongolok szent ligeteknek tekintik a nyírfaerdőket, a
fákat színes szalagokkal díszítik fel és ott imádkoznak. Táltosaik is ott rendezik meg az ősök szellemének szóló felajánlásokat,
de ott imádkoznak az éghez és a földhöz. Szintén a fa kultuszhoz kapcsolódik a tippadás, mely a csángóknál egy tapodásostáncos szertartás, egy ősi, mágikus szertartás emlékét őrzi. A szó egyébként varázslás és boszorkányság értelemben is
használatos, hiszen régen a táltoshitű magyarok így múlatták az időt. Ennek a táncnak és a hozzá kapcsolódó ünnepnek a
párhuzama megvan a 13. századra datált Mongolok titkos története című krónikában, melyet Otgoni Pürev a mongol „táltos hit
filozófiájának” nevezett. A fenti mongol krónika két helyen is szól a tippadásos táncról és szertartásról. Az egyiket akkor
rendezték, amikor Dzsingisz kán ősét, Kutulát kánná választották: „A Horhonag lombos fái körül annyit ugráltak és táncoltak,
hogy a földet lecsupaszították…”- jegyezte fel a névtelen krónikás. Később Dzsingisz kán vérszerződést kötött gyermekkori
barátjával, Dzsamukával. Az örök időre szóló barátság megpecsételése után a lombos fa alatt nagy mulatságot rendeztek, ettek,
ittak és táncoltak. Ezt az ősi szertartást néhány helyen még gyakorolják. Az Ordoszban a kánoknak szentelt központokban
magam is megláthattam, hogy milyen is volt a lombos fa. Két, egymáshoz közel ültetett nyárfát láttam, melyet a szerek idejére
szent szalaggal kötöttek össze. Ahol nem állt rendelkezésre fa, ott szekerekkel helyettesítették azokat és ugyanúgy
megrendezték a mulatságot. A hori burjátoknál ezt a fajta mágikus táncot – Ojuna Sirabnova szerint -éremsihének nevezték. A
csángóknál is létezik egy tippadásos tánc, lakodalmakon még ma is járnak körtáncot, amelyet varázslás egyik formájának
vélnek. Ugyanilyet járnak a mongolok is. A tippad szó nagyon hasonlít a mongol „deb-„ gyökre, az jelentette a jellegzetes
szakrális táncot.

Hasonló szokások
Az út végén Erdenebátor elmesélte, hogy ő már a Magyarországon járt kollégáitól hallott arról, hogy mennyire hasonló a
magyar hagyomány a mongollal, de most személyesen is meggyőződhetett róla. A vendéglátás, az üdvözlő szokások szinte
teljesen ugyanazok, mint a mongoloknál, ilyen például az áldomás, a népi gyógyászat, valamint a szent helyek tisztelete,
azokban sok rokon vonás ismerhető fel, de a népzenei dallamok is ismerősen csengtek fülükbe. Szerintük legalább három
tudományág – régészet, néprajz és nyelvészet – alátámasztja a székelyek hun hagyományát és a mongóliai analógiák alapján
bizonyítottnak vélték, hogy a székelyek valóban a hunok rokonai.

OBRUSÁNSZKY, Borbála: Hunnic Herritage of Szeklerland
Between 10 and 18 April 2012 three Mongolian scholars visited Szeklerland in order to discover for themselves the herritage of the
Szeklers, descendants of the Huns. This travelogue tells their encounters and discoveries.
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