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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
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meg kell nézni Jankovics Marcell finn-
ugorszellembenkészítettfilmjét.Hiteles.
Afinnugorok vették át a történet foszlá-
nyait,samagukképéreformálták.
László Gyula válasza: „Az Akadémia

által elfogadott finnugor származtatás
száműzte a kutatók érdeklődési köréből
mindazt, ami ellentmondott volna a tan-
nak,ésezazegyoldalúságmindamaina-
piguralkodikamagyarőstörténetkutatá-
sában: a régészek szinte csak illusztráci-
ókkéntszolgálnakanyelvtudománytéte-
leihez.”
Igenfinomfogalmazás!

*
Az igazság igazságos. Fölragyogtatja,

amimár előbb is közkincs volt króniká-
inkból.PéldáulAnonymus(1200körül)a
GestaHungarorumban (50–51.) a széke-
lyekrőlmintAttila királynépérőlírt.
Ennyi elég is lehetne, hiszen a szé-

kelyek Csaba – a Tarih-i Üngürüszben:
Kaba– népének elvonulása után, a hon-
foglaláskor,aNévtelenidejébenisugyan-
úgy beszéltek, mint mindmáig: magya-
rul. Ahogy korábban is, amikor ők jöt-
tek be a Kárpát-medencébe. A hunok-
kal vagy az avarokkal! Létük az Árpád 
előtti honfoglalás eleven bizonyítéka. 
Kézai Simon írja: „Az Úr megtestesü-
lésétől számított 677-ben, száznégy év-
velAttilamagyarkirályhalálaután […]
miként a rómaiakkrónikájábanmegvan
írva, a magyarok másodszor jöttek ki
Scythiából.”Tehátahonfoglalásmostel-
fogadottidejénéltöbbmintkétévszázad-
dalkorábban!Ámekkormár„másodszor
jöttekkiScythiából”.Amagyarok!Akiket
ahatályostudományavarnaknevez.

*
A hunfalvyzmus szégyencsillagainak

egyikeaTarih-iÜngürüsz–Amagyarok
története–című,talánéppenegyelveszett

corvina fordításának elrejtése a magyar
tudósok és az igényes közönség elől.A
műeredetijétMahmud Temüdzsán, Nagy 
Szulejmán szultán (uralkodott: 1520–
1566) főtolmácsamentettemeg a tűzha-
láltól 1543-ban, amikor Székesfehérvár
elfoglalásakoratörökökelégettékakirá-
lyikönyvtárat.
AkárcsakAlexandriában,smikéntmeg-

történhetezBerlintőlLondonigazokkala
könyvekkel, melyek vagy ellenkeznek a 
Koránnal,ezértrászolgáltakatűzhalálra,
vagybennevannak,akkorpedigfölösle-
gesek.Mahmudakönyvetlatinbólaszul-
tániudvarbandivatozóúgynevezett„népi
desztánok” – értsd: népi regények – cir-
kalmastöröknyelvérefordította.

Vámbéry Ármin 1860-ban vásárol-
ta Isztambulban, s hazajövet az Aka-
démiának ajándékozta. Hunfalvy Pál
főkönyvtáros azonnal kiadtaBudenz Jó-
zsefnek(1836–1892),aki22évesen,1858
májusában érkezett Pestre, és három év
alattakadémiailevelezőtaggáérett!Ter-
mészetesen lesújtó bírálatot írt róla. Bí-
rálatot egy történelmi dokumentumról… 
AművetHunfalvyrögtönazártosztályra
helyezte!Ottporladt110évig!1971-ben
(!)hazafiakkalandoskörülményekközött
filmmásolatot készítettek róla, amelyet
Prágába csempésztek a Károly Egyetem
turkológus professzorához, Blaskovics 
Józsefhez, aki magyarra fordította. Az
elsőkiadás1982-benaMagvetőnéljelent
meg.

Szalay Károly,akötetszerkesztőjetöbb
életveszélyesfenyegetéstkapott!Később
Hazai György akadémikus fordítását és
kritikáját azAkadémiaiKiadó adta köz-
re(1996).

*
ATarih-iÜngürüsz26.fejezetébenol-

vasható:„Hunornépéttámadásérte,mely
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aztánilymódonelváltAdzsem padisahjá-
tól,ésPannonijatartományábaköltözött. 
Amikorabbaatartománybaérkeztek,lát-
ták,hogycsodálatosanbőséges folyamai
vannaknagyszámban,sokgyümölcseés
bőtermésevanannakazországnak,ésaz
őnyelvükön[azazHunor népének a nyel-
vén]beszélnek[azottaninépek].
»Mikorkerülakezünkbeennéljobbor-

szág?« – mondták [Hunorék]. Ennél az
oknál fogva Hunor népe [békés] meg-
egyezésselannakazországnakakirályá-
hoz ment, alattvalójává vált.”
Amű szerint ez volt amagyarok első

bejövetele Pannóniába, ám mégsem, hi-
szenazittlakókmagyarulbeszéltek!Óva-
toskérdés:azavarokittnetánhunmara-
dékottaláltak?
A könyvben több helyen olvasható,

hogyaKárpát-medencében„azőnyelvü-
kön[azazHunornépénekanyelvén]be-
szélnek[azottaninépek]”.
A Tarih-i Üngürüsz szerint egy bizo-

nyos Kattar nevű fővezér alatt a hunok
újrabejöttek.MajdaTiszánátkelőHunor
népeegyesültHunornakazzalanépével,
amelyikAdzsempadisahjávalerreatájra
költözött,ésitttelepedettle.
Aszékelyekegyértelműenhunok,akik

Erdélyben élnek – vallja e krónika szer-
zőjeis.

*
ÉrthetőHunfalvyPálrettegéseakönyv-

től, hiszenhaAnonymus mellett más kö-
zépkori írók is azt állítják, hogy Pannó-
niábanmárÁrpádékbejövetele előttma-
gyarulbeszélők,tehátmagyarokéltek,ak-
kor afinnugor tervnek lőttek – hogy kö-
zöshun–magyarszólássaléljünk. (Lőttek
neki – hun–magyar–ujgur–mongol szo-
kás a koporsó lebocsátása előtt belelő-
ni a sírba.)Tökéletesen fölismerte, hogy
akétszeri,netán többeshonfoglalásaző

finnugor elképzelését sírba döntötte vol-
na,hiszenaPamírkörnyékihunokésaz
Altaj térségében élő avarok aligha járo-
gattakafinnugorokmesszeészaknyugati
honábanyelvórákatvenni.

*
Ahivatalossággondjai időközben erő-

senmegszaporodtak.Nemelég,hogyaz
avarokrégészetihagyatékából,azúgyne-
vezettgriffes-indásmotívumokbólLászló 
Gyulaamimagyarőseinkkézművesség-
énekésszelleméneknyomátolvastaki.
Azúgynevezett írottasokat azért neve-

zik így, mert olvashatók! Éppenséggel
LászlóGyula kiváló tanítványa, a hozzá
hasonlóan sokoldalú Vékony Gábor tur-
kológus, történész, régész, nyelvész, ro-
vástudójóvoltából,akisorrafejtettemeg
az úgynevezett avar kori rovásírásokat.
Magyarul!
Miderültki?
Enépvalóbanelődünkvolt,hiszenma-

gyarul beszélt. Ez egyértelmű aVékony
Gábor által elolvasott környei és szarva-
si rovásokból, melyek jelenlegi legöre-
gebbnyelvemlékeink,mégiscsodálatosan
üdék,ésmeglepőenközelállnakmaibe-
szédünkhöz.Ráadásulannakisbizonysá-
gai,hogy670utánmegszaporodtakazit-
tenimagyarok!

*
Az igazi tudóst túlélik fölismerései.

Király Péter (1917–2015) nyelvészpro-
fesszor megállapította, hogy a VIII–X.
századi nyugat-európai forrásokban (fő-
leg a német nyelvterület kolostori név-
jegyzékeiben)előfordulómintegyhatvan
(!)Ungarus,Hungaer,Hunger,Hungarius,
Onger,Wangerszemélynévszinténama-
gyarok külső elnevezésére megy vissza,
és nem valamely német köznévre.
Ez pedig azt jelenti, hogymár a hon-

foglalás előtt létezett nyugaton magyar
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„diaszpóra”! (Király Péter: A honalapí-
tásvitáseseményei–Akalandozásokés
ahonfoglaláséve.Szerkesztetteésazelő-
szótírta:Udvari István.NyíregyháziFő-
iskolaUkránésRuszinFilológiaiTanszé-
ke,2006)
(Német) Lajos keleti frank király egy

860-ban kelt oklevelében egy határhegy
neve „marcha uengeriorium”; Widukind 
krónikájában (A szászok története):
„Avares,quosmodoUngariosvocamus”
(„az avarokat, akiket most ungaroknak
nevezünk”) – idézi LászlóGyula. (Múl-
tunkrólutódainknak,PüskiKiadó,1999.,
I.kötet)
A Szent Wandregisilius-kolostor 877.

évi évkönyve szerint: „Lajos kapta meg 
többek között az avaroknak, azaz a hu-
noknak vagy ungarorumoknak az orszá-
gát.”Tehátazavarkorikrónikásehárom
névviselőitegynépnektudta!
László Gyula látta, amit félénk vagy

dogmatikus pályatársai nemmertek ész-
revenni, ennélfogva a haladás irányát is
észlelte.
A 2000-ben történt Semino-vizsgálat

óta fölélénkült a genetika iránti érdeklő-
dés.Különösen,amikorkiderült,hogyhi-
ányzikbelőlünkazurálinépekreegyönte-
tűen jellemzőTAT (EU13+EU14)gén.
Vajon származhattunk-e azoktól, akik
nem lehetnekőseink?Ezt akérdést sen-
kinemtetteföl.
Mismásolás kezdődött: ha nem bio-

lógiai, akkor nyelvi leszármazottjai va-
gyunkafinnugoroknak.Hogyan?Bronz-
korimagaskultúra hordozójaként ésmű-
velőjeként, de némaként érkeztünk az
andronovói kultúra térségébe, hogy ott
végremegtanuljunkbeszélniaderékkő-
koriaktól?
Az idén fejeződött be az a kutatás,

melynek során a karosi honfoglalás kori

temetőkteljesgenetikaianyagátelemezte
Neparáczki Endredoktorandusz.
Adjukátaszótafiatal tudósnak:„…a

karosi honfoglalás kori temetők újabb,
immár tán teljes genetikai elemzése so-
rán89mtDNSgenomelemzésévelmeg-
állapítottuk, hogy a honfoglalók lehetsé-
gesőseinek41,5százalékaxiongnu(ázsi-
ai hun), 42,7 százaléka skandináv-ger-
mán, 6,7 százaléka kaukázusi (közel-ke-
leti),2,2százalékaszlávés6,7százaléka
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkat egyéb genetikai, antropológiai tör-
ténetiadatokisalátámasztják.”TehátÁr-
páddalnemjöttekfinnugorok!
Neparáczki Endre ezt is írja: „Ered-

ményeink támogatják középkori króni-
káink hitelét, miszerint a »honfoglalás«
népünk második bejövetele, és Árpád-
ék ittmármagyar nyelvű népességet ta-
láltak. Adataink hihetővé teszik az ere-
detileg is magyar nyelvű székelyek hun
hagyományát és a honfoglalást megelő-
ző jelenlétüket a Kárpát-medencében. 
Ezzel magyarázatot nyer a régészeti
anyagból levont következtetés,miszerint
ahonfoglaláskorinépességrégészetiha-
gyatékbólbecsült csekély létszámaalap-
jánnemadhattaalapjáta11.századi,Ár-
pád-kori tömbmagyarságnak (Kniezsa,
1993;Révész,2016).
A finnugor–honfoglaló genetikai kap-

csolat hiánya arra utal, hogy a magyar
nyelvfinnugor rétegeitnem lehetahon-
foglalókhoz kötni, ellenben a magyar
nyelvben meglévő masszív török nyel-
vi rétegetnagyvalószínűséggelhunere-
detűnektekinthetjük.Ezújabbkérdéseket
éskutatásiirányokatnyitamagyarnyelv
lehetségeseredetérőlés rokonságiviszo-
nyairól.”
Hunfalvysta nyelvészeti elképzelés-

nekalárendelttörténettudományunkmáig
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adósakorábbanérkezettsazótaisittélt
magyaroktörténeténekföltárásával.Ahe-
lyett,hogylegalábbmostmunkáhozlátott
volna – nyilván ezeregy oka volt, hogy
miért nem tette –, gőzerővel ostorozni
kezdteazimmárdoktorNeparáczkiEnd-
rét és témavezető tanárát, Török Tibort, 
akiidőközbenamagakutatásátismegje-
lentette.
Néhányészrevételkérszót:anemfinn-

ugorÁrpád-népmikéntlettmagyarajkú?
Afinnugorok–vagylegalábbahantik

ésamanysik–miértnemőriztékmegma-
gyarnyelvüketéskultúrájukat?
A finnugor elem tán csak nem azért

hiányzik teljes mértékben genetikai

állományunkból,mertőseinkvalamilyen
–milyen? – okból nemálltak szorosabb
kapcsolatbanafinnugorokkal?
Mikorésholtanultakmagyarulafinn-

ugornépektőléstőlünkisroppanttávolról
érkezőavarokéshunok?

*
AzutolsószólegyenLászlóGyuláé:„A

896-os honfoglalás történelme szilárdan
áll,amitamagamfelvetéseehhezhozzá-
fűz,csupánannyi,hogyÁrpádmagyarjai
aKárpát-medencébenmár javarésztma-
gyarokat találtak, akik előttük a 670-es
évektájánözönlöttekide.”-írjaa3szek.
ro

(2018. augusztus 12. Székelyföld.ma)

TiszteltCzakó GáborÚr!
…Nemolyanrégenazerdélyi,tágasabb
formában a Kárpát-medencébe letelepe-
dett örmények történetével én is foglal-
koztam.Deazéletárjaengemtúlmesz-
sziresodortazemlítetttörténelemalkotó-
inakutódaitól,valamintanagykönyvtá-
raktól, ahol kimagasló tetteik leírását tá-
rolják…Dr. Issekutz Sarolta elnök úrnőés
Bálintné Kovács Júliaúrnő jóvoltából. a
bukaresticímemrekapomazEÖGYfüze-
teket,melyeketonnannekemStockholm-
batovábbítanak.
Ilyenmódon azErdélyiÖrményGyö-

kerek füzetek utolsó négy számában
(2018/233,234,235és236.)azÖnésmá-
sokdolgozataiból tudomástvehettemar-
ról, hogy a Hunfalvy Pál által terjesztett 
maihivatalosfinnugormagyareredetnek
azellenfelei:aVámbéry Ármináltalkidol-
gozottéselsődlegesenhivatalosvoltturá-
nimagyar eredet hívei,Magyarországon

Gazdovits Miklós

Olvasói levél
ismernekazelőtérbetörni.(Mertkülföld-
önamagyarokfinnugoreredeténmárré-
genmosolyognak).
A turáni eredet hívei, a finnugorizmus

ellenmárrégótafontosütőkártyákkalren-
delkeznek és nincsenkizárva az, hogy a
közeljövőben hivatalosan is győzzenek.
Ez hatalmas fontossággal bírna a Kár-
pát-medencei örmény eredetű magyarok
részére,mertközvetettformábanmegad-
ja a lehetőséget annak,hogymégalapo-
sabban bizonyítani lehessen az 1850-es
évekbenHorváth István magyar történész 
–eleintenemannyirahatározott–állítá-
sát,mely szerint amagyarok vándorlása
idejében,amagyar törzsekkeretébenör-
ményekisjelentősszámbanjelenvoltak,
és egymás kulturális és más nemű szo-
kásaikrakölcsönösenhatottak.Eztazel-
méletet Lukácsy Kristóf határozott állí-
tássá fejlesztette és történelmi felfedezé-
séért „amagyar nemzet ötvöző elemeire


