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helyreállítani).A kupola a templom első
kifestésekormeszeltmaradt.
Aképekrosszállapota,esetlegameg-

változott esztétikai felfogás miatt a
rotundátaXV.századelejénújbólkifes-
tették.AXIV. századvége feléMagyar-
országon is elterjedta frissenvakolt fal-
ra való festés szokása, a freskótechnika,
amely sokkal maradandóbb az előzőnél,
ezértazújképekmárezzelamódszerrel
készültek.Ezektöbbmint550évutánis
olyanfrissek,minthaafestőtegnaptette
levolnaazecsetjétésbontottavolnaleaz
állványzatot.Az alsó réteg képeihez ha-
sonlítva a technikán kívül megváltozott
aművészistílus is,hiszenezekazújabb
freskókmáragótikusplasztikusstílushoz
tartoznak.Ezekneka festőjét sem ismer-
jüknévszerint,deazonfestőkkörébetar-
tozik,akikamunkájukatújmegoldások-
kaléskezdeményezésekkelgazdagították. 
Nagytótlakon legjobban a kupola fest-
ményei maradtak fenn.A kupola csúcs-
pontjában hatalmas mandorlát találunk,
amelybenKrisztus egy szivárványonáll.
Rajta kívül a hold és a nap, valamint a

négyevangélistajelképelátható.Akupo-
laívénekmezőinKrisztusszenvedésevan
lefestve,kezdveaJeruzsálembevalóbe-
vonulástól, a Passió-ciklus pedig a hen-
geralakúfalonfolytatódik.IttaHáromki-
rályokhódolatábólmárcsaknéhánysze-
rény maradvány látszik, amelyet a góti-
kusfestőművész(arégebbirétegreráfest-
ve)azészakioldalonhelyezettel.Afal-
fülkékbenszenteksoralátható.
A nagytótlaki körtemplom az egyko-

riMagyarKirályság,aMuravidékésafi-
atal Szlovénia jelentős középkori művé-
szeti emléke.Építészeti architektúrája és
freskói egyedülálló értéket képviselnek
még ezen a középkori téglatemplomok-
ban gazdag, csodálatos pannon tájon is.
Szemmel láthatóan tanúskodik arról, ho-
gyan éltékmeg az itteni emberek a szé-
petsok-sokévszázaddalezelőtt.Afeled-
hetetlenszépséget,amelyazivatarosév-
századokellenéremegmaradtésmaisél;
s amelyet nem csak a szemünkkel és az 
értelmünkkel, hanem a szívünkkel is ér-
zékelhetünk.

(Internetről)

A kallósdi kerektemplom
Kallósdfőnevezetességearománstí-
lusúSzt.Annakörtemplom(rotunda),
amely a 13. században épült. Mi-
vel a település Magyarország ha-
gyományos nyugati határvidékén, a
gyepűkhozközelterültel,avidéketa
háborúkelkerülték,ígyatemplomjól
mutatjaeredetiállapotát.Akőalapza-
ton téglából épült falakállnak, ame-
lyeketkúposankialakítottharangala-
kú lemeztető fed.A keleti oldalon a
körtemplomhoz egy alacsonyabb,
félkör alakú apszis csatlakozik. A
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templom külsejét sűrűn elhelyezett füg-
gőleges sávok, lizénák tagolják. A dél-
nyugati oldalon lévõ bejárat mellett fél-
köríves ablakok vannak a falba vágva.
Azősikerekalaprajz, akülső lizénák, a

koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a
kupola mind a román építészeti korban
készült épületről tanúskodnak és a XIII.
századközepéreutalnak.

(Internetről)

Ebben különbözött kortársai zömétől,
akikaszakemberségetválasztottákasiker
végett.Aszakemberaszakmához,mester-
ségeszerintiszabványokhozmérimagát. 
Nos,ezértmulatságospéldáulazatöbb-
ségi szaktudományos vélekedés Lász-
ló Gyula alapvető fölismeréséről, amit
sokaktól idézhetnénk, de most éppen
Györffy György(1917–2000)történésztől
tesszük:…akettősvagytöbbszöröshon-
foglaláselméletéttörténetiésnyelvészeti
forrásanyagugyanúgynemtámasztjaalá,
mintahogynemegyeztethetőanéppévá-
lás folyamatának legújabban megismert
törvényszerűségeivel.”
Nos,ha a lényegetnézzük, akkor eme

iskolapélda hangoztatói minden célsze-
mélyüknél jobban tudják, hogy a ma-
gyarságtudománybanHunfalvy Pál ural-
kodása óta egyetlen alaptétel létezik: a
magyar népnek, vagy ha ez nem megy, 
akkor a magyar nyelvnek, a finnugor

Czakó Gábor
Attila és Árpád nyelve

„A Pamír környéki hunok és az Altaj térségében élő avarok aligha járogattak a finn-
ugorok messze északnyugati honába nyelvórákat venni.”

László Gyula (1910–1998) több okból lett a magyarságtudomány fekete báránya. 
Például túltanulta magát. Először szobrász lett a Magyar Képzőművészeti Főisko-
lán, majd művészettörténet, néprajz, magyar, földrajz, régészet következett, sőt böl-
csészdoktori oklevelet is szerzett, és tanulmányutakat tett Angliától Görögországig. 
Mindebből művész volta a leglényegesebb. Műgyártó ugyanis bárki lehet, művész 
azonban csak az, aki a Teljességhez méri magát.

származásába vetett hit. Ebben rejlik a
„törvényszerűség”.Minden, ami erre ár-
nyékotvet,netánbajuszátcibálja, az tu-
dománytalaneretnekség.Sőt!

Engel Pál történészakadémikus(!) le-
szögezte aNépszabadságban (2001.má-
jus12.):„Atudományottvégződik,ahol
amagyar nyelv finnugor eredetét elkez-
dikkétségbevonni.Amiezenapontontúl
van,azaszellemiéspolitikaialvilág.”
Természetesen Györffy Györgytől

EngelPálonátGlatz Ferencig,smégraj-
tukistúl,mindenkitudja,hogyafinnugor
rokonságról„történetiésnyelvészetifor-
rásanyag”nemszól,mertilyen,sajnos,lé-
nyegébennincsen.Ismétlem:sajnos.
Ami közösnek látszó mondamaradék

fönnmaradtazugoroknál,azjobbárama-
gyar eredetű, ámdeeredeti alakjából, vi-
láglátásábólkiforgatotttöredék.Lásdpél-
dául: csodaszarvas-legenda. El kell ol-
vasniamagyarésamanysiváltozatot,s


