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a Nobel-díjas kémikus, Dudley Herschbach 
a hallgatólagos tudásról és a szenvedélyes 
éleslátásról, Polányi egyik életrajzírója, Mary 
Jo Nye a tudományról mint személyes tudás-
ról és a társadalmi gyakorlatról, és a jelen írás 
szerzője Polányiról mint tiszteletbeli „mars-
lakóról” fog beszélni. Lesz néhány rövid 
megemlékezés is, többek között John C. 
Polanyi, Roald Hoffmann és Gerhard Ertl 
részéről. A jelen írás a berlini előadás néhány 
részletén alapszik (Hargittai, 2016). 

Az öt „marslakó,” Kármán Tódor, Szilárd 
Leó, Wigner Jenő, Neumann János és Teller 
Ede, nagy tudósok voltak, akik tudományos 
pályájukat is kockára tették azért, hogy tevé-
kenységüket a 2. világháború és a hideghábo-
rú idején az Egyesült Államok és a demokrá-
ciák védelmének szenteljék. A „marslakó” 
elnevezés onnan származik, hogy amikor a 
Manhattan-tervben feltűnően sok magyar 
fizikus vett részt, valaki azzal tréfálkozott, ezek 
a tudósok a Marsról származnak, és csak ál-
cázásul beszélnek magyarul. A „marslakók” 
mind az öten felső középosztálybeli budapes-
ti zsidó családba születtek, kiváló középisko-
lákban tanultak, az antiszemita Horthy-rend-
szer elől emigrációba kényszerültek és néhány 
éves németországi tartózkodás után az Egye-
sült Államok lett új hazájuk.

 Polányi Mihály családi háttere, egész 
pályája sokban hasonlított az előbbiekéhez, 
és sok találkozási pont is volt közöttük. Teller-
hez hasonlóan a Trefort utcai Mintagimnázi-
umba járt, Laura nevű nővére a fasori Evan-
gélikus Gimnáziumot végezte el, ahol később 
Wigner és Neumann tanult (Laura külön 
engedéllyel, magántanuló-
ként, mivel ezek az iskolák 
akkor még szigorúan fiúgim-
náziumok voltak). Polányi az 
1920-as évek elején Berlinben 
Wigner mentora volt Wigner 
doktori tanulmányai során. 
A neves tudománytörténész 
Abraham Pais (2000) szerint 
Polányi „döntő módon volt 
hatással Wigner gondolkodá-
sára és nemcsak a fizikában, 
hanem a filozófiában és a 
politikában is”. 

Tudományos eredménye-
it tekintve Polányi méltán 
tartozhatott volna a „marsla-
kók” közé, de nem vett részt 
védelmi munkákban. Az adatok szerint nem 
rajta múlott, mert felajánlotta a brit hatósá-
goknak a részvételt, de ajánlkozását elhárítot-
ták. John Wheeler, aki Niels Bohrral együtt 
dolgozta ki az atombombában felhasznált 
maghasadás elméletét, ebben a munkában 
támaszkodott Polányi és Wigner kutatásaira 
(Hargittai M. – Hargittai I., 2004). A fenti-
ekben említett vonatkozások és egész életmű-
ve alapján tekinthetjük Polányi Mihályt 
tiszteletbeli „marslakónak.” Wig ner szerint 
Polányi „1933-ban, Hitler uralomra jutásakor 
hasonló okokból emigrált Németországból 
Angliába, mint amiért eredetileg Magyaror-
szágról távozott” (Wigner, 2001). A kieme-
léssel itt arra utalok, hogy bár vannak, akik 

szerint Polányi és a többiek távozása Horthy 
Magyarországáról nem volt kényszerű emig-
rálás, Wigner ezt másképp látta.

Polányi 1908-ban érettségizett a Minta-
gimnáziumban, orvossá 1913-ban avatták. Az 
1. világháborúban az Osztrák–Magyar Had-
sereg katonaorvosaként szolgált. Már orvosi 

tanulmányai idején elkezdte 
tudományos kutatásait, ame-
lyek eredményét professzora 
elküldte Albert Einsteinnek, 
akinek tetszett Polányi mun-
kája. Polányi kémiai doktori 
disszertációja a Gázok (gőzök) 
adsorptiója, szilárd nem illanó 
adsorbensen címet viselte 
(Polányi, 1917). 

Polányinak mind az 1918-
as polgári demokratikus 
forradalom, mind az 1919-es 
kommunista diktatúra ide-
jén fontos hivatali beosztása 
volt, de csak szakmai kérdé-
sekkel foglalkozott, politiká-
val nem. A fehérterror és a 

Horthy-rendszer kezdetétől világosan látta, 
hogy a fiatal és ambiciózus tehetségek számá-
ra, különösen ha zsidók, nincsenek lehetősé-
gek Magyarországon.

Polányit egy időben a Tungsram cég 
foglalkoztatta külső szakértőként, de a ma-
gyar akadémiai-egyetemi élettel kevés kapcso-
lata maradt, és sohasem lett a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagja (1944-ben választot-
ták meg a Royal Society tagjának, és lett így 
Fellow of the Royal Society, FRS). 

Polányit az 1920-as évek végén a magyar 
sajtóban azzal vádolták meg, hogy megtagad-
ta magyarságát. Ebben az időben Magyaror-
szág autokrata és antiszemita ország volt, 
Németország – a weimari köztársaság – vi-

Két út vitt át a fák sűrűjén,
S a ritkábban járt lett az enyém,…

Robert Frost: The Road Not Taken 
(A nem járt út)

Hárs Ernő fordítása (URL1)

Bevezetés

Polányi Mihály (Michael Polanyi, 1891‒1976) 
magyar–brit tudós orvosból lett fizikai kémi-
kus, majd filozófus. Előremutató felfedezé-
seket tett az adszorpció kutatásában, úttörő-
en fejlesztette tovább a röntgenkrisztallográ-
fiát, és legismertebb kémiai felfedezései a re-
akciómechanizmusok kutatásában születtek. 
Legfontosabb filozófiai alkotása a Személyes 
tudás (Personal Knowledge) című ismeretelmé-
leti könyve (Polanyi, 1958). Kiváló mentora 
volt a huszadik század több vezető tudósának, 
köztük a Nobel-díjas Wigner Jenőnek és 
Melvin Calvinnak. Életműve maradandó 
alkotással gazdagította a huszadik század 
tudományát és kultúráját, de üzen a mai ma-
gyar valóságnak is. 

A Max-Planck-Gesellschaft berlini Fritz 
Haber Intézete 2016. október 5-én ünnepi 
előadóülést rendez a Berlini Műszaki Egyete-
men egykori vezető munkatársa, Polányi 
Mihály emlékére, születése 125. évfordulójá-
nak alkalmából. Három előadást terveznek 

Polányi Mihály 1937-ben 
Manchesterben 

(John C. Polanyi szívességéből)
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szont demokratikus és befogadó. Polányi 
(1929) válasza érdekes, mert kiemeli a két 
világháború közötti Magyarország néhány 
jellemzőjét, amiből ma is okulhatunk: 

„Ezerkilencszáznégyben, 13 éves koromban 
vesztettem el apámat. Azóta ösztöndíjakból 
és saját keresetemből éltem: A mintagimná-
ziumban, ahová jártam, a tanárok viselték 
gondomat, szereztek ösztöndíjat, házitanítást. 
Az egyetemen a második szemeszterben Tangl 
Ferenc1 laboratóriumába kerültem, aki attól 
kezdve nem vette le a kezét rólam. 1913-ban 
promováltam mint orvosdoktor. Pfeifer Ig-
nác2 gondoskodásának köszönhetem, hogy 
a következő évre egy gazdag fiú kísérőjeként 
kimehettem Karlsruhéba, a műegyetemre, 
kémiát tanulni. 22 éves voltam akkor.

 Németországban a professzorok heves 
érdeklődéssel ragadják meg a tehetségesnek 
vélt diák kezét. Olyanok, mint a műgyűjtő, 
akinek legfőbb szenvedélye tehetségeket fel-
fedezni. Ez az egyetemi tanárnak itt hivatásá-
hoz tartozik. Felneveltek és idehelyeztek 
[Berlinbe, a Kaiser Wilhelm Intézetbe], ahol 
egész erőmet kifejthetem. Mindennel ellát-
nak, semmit számon nem kérnek. Bíznak 
benne, hogy aki a tudomány munkájának 
örömét ismeri, az el nem hagyja azt, amíg él.

Miért mondom el mindezt? Mert az 
egésznek, visszatekintve, az a szörnyű értelme 
van, amit Ady százszor megírt, régen, mikor 

még csak néhány szürke felhője látszott a 
bekövetkező éjszakának. Visszatekintve, a 
mélységet látom, melyből engem, egyet a sok 
közül, szerencsés segítő kezek kimentettek. 
Visszatekintve, ott látok félúton megrekedve 
elveszni Polányi Mihályokat, jó barátaimban, 
akik visszamaradtak, ismeretlen szegény fi-
úkban, tucatszám olyanokat és különbeket, 
mint én, kidobva az egyetemről, numerus 
claususok, más klikkek drótsövénye előtt 
elterülve, – rokkantak halmán.

 Igen, elég egy pár Ady-szó: Rokkantak 
halmán, – A Gare de l’Esten, – Én nem vagyok 
magyar?! Ez kapcsol össze veletek, otthonma-
radt bajtársaim, Ady Endre szelleme. Remé-
nye annak, hogy Ady nemzete nem rugasz-
kodhatott el örökre a Nyugattól, hogy támad 
ott még Széchenyi és Kazinczy, hogy az 
egyetemeken lesznek majd újra Tangl Feren-
cek és Pfeifer Ignácok, – nyitott kapuk, segí-
tő kezek.

 A professzorok kutatni fognak a szegény 
tehetségek után, új megnyilatkozását tisztel-
ve bennük a szellemnek, melyért éltek. Res-
telni fogja mindenki, ha nála jobb ember 
alacsonyabb állásban van, s nem fog nyugod-
ni, míg azt kollégái sorába nem iktatta. 
Lesznek bár szerencsétlen Hivatalos Nagysá-
gok, de az igazi szellem útját nem állhatják 
majd. Hiszem, hogy ami itt Németországban 
életünk önmagától értetődő alapja, minálunk 
sem fog örökké utópia maradni.” 

Polányi Németországban kiemelkedően 
sikeres kutató lett. Aggódva figyelte a nem-
zetiszocializmus térhódítását, de egy ideig el 
sem tudta képzelni, hogy a „barna őrület” 
meghódítson egy olyan nagy kultúrájú orszá-
got, mint Németország. Idővel azután belát-
ta, hogy tévedett, és Angliába távozott. Man-
chesterben kiváló fizikai kémiai laboratóriu-
mot hozott létre. A sikeres kémikus 1948-ban 

még egy nagy változtatásra szánta el magát; 
a kémiát a filozófiára cserélte fel, és – ugyan-
csak a Manchesteri Egyetemen – a társada-
lomtudományok professzora lett. Filozófiai 
és különösképpen ismeretelméleti tanulmá-
nyai hosszú távon is nagy hatással lettek a 
társadalomtudományokra. Foglalkozott a 
tudományos kutatók magatartásformáival a 
különböző politikai rendszerekben, és elítél-
te azokat, akiket a szovjet propaganda meg 
tudott téveszteni. Hangsúlyozta, hogy a de-
mokrácia értékeit és előnyeit könnyen alábe-
csülik azok, akik benne élnek. 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történe-
ti Levéltárában fellelhető jelentések szerint a 
magyar titkosrendőrség az 1950-es évek végén, 
az 1960-as évek elején érdeklődött iránta egy 
nagyobb program keretében, amely az „ang-
liai lojális magyar emigráció” felderítésére 
irányult. A jelentések sok olyan sikeres orvos-
ról, ügyvédről, íróról, művészről, közgazdász-
ról, mérnökről és tudósról szólnak, akik főleg 
a Horthy-rendszer antiszemitizmusa miatt 
emigráltak Magyarországról. Köztük olyan 
nevek szerepelnek, mint Gábor Dénes, Kál-
dor Miklós, Balogh Tamás és Polányi Mihály. 

Találkozások

Polányi Mihállyal 1969-ben találkoztam a 
texasi Austinban, amikor a Texasi Egyetem 
Fizikai Intézetében voltam vendégkutató. A 
Fizikai Intézet vezetője hívott meg mindket-
tőnket Austin legelőkelőbb klubjába ebédre. 
Abban az időben Polányinak még csak fizikai-
kémiai munkásságát ismertem. Beszélgeté-
sünk sok témára kiterjedt, például a magyar 
nyelv idegen nyelvekből átvett szavaira, tör-
ténelemre és filozófiára, az információrobba-
násra. Ez utóbbi akkor még a mainál jóval 
kisebb mértékű volt, de Polányi már felismer-
te áldásos és káros következményeit. A szóba 

került témák és a beszélgetés hangulata egy-
aránt mély benyomást tett rám. Csöndesen 
és egyszerű kifejezésekkel beszélt, minden 
tényszerű volt abban, amit mondott és min-
den meggyőzően hatott. Csak az képes eny-
nyire szerény eszközökkel ennyire meggyőző 
lenni, aki igazán sokat tud. Utólag hiányér-
zetem támadt, hogy néhány téma, így példá-
ul a vallás nem merült fel a beszélgetésünkben, 
különösen azért, mert Polányi munkásságát 
a teológusok is nagyra értékelik. Polányi vi-
szonylag fiatalon kikeresztelkedett, zsidóságát 
azonban sohasem tagadta meg, sőt leginkább 
éppen a legnehezebb időkben, az 1940-es 
évek első felében hangsúlyozta.

Mint már említettem, Polányinak meg-
határozó szerepe volt Wigner Jenő pályájának 
alakulásában. Wigner önéletrajzi könyvében, 
amelyet Andrew Szanton segítségével írt 
(Wigner, 1992), elmondja, milyen mély be-
nyomást tett rá Polányi, aki akkor a Kaiser 
Wilhelm Intézet egyik részlegét vezette. Gim-
náziumi tanárán, Rátz Lászlón és a szülein 
kívül Polányi volt a legnagyobb hatással Wig-
ner pályájára. Polányi és Wigner 1925 és 1928 
között közös dolgozatokat publikált, és Wig-
ner sokat tanult mentorától. Személyes kap-
csolatuk is baráti volt, ami abban az időben 
mentor és tanítvány között szokatlannak 
számított. Wigner szerint Polányi mestere 
volt a fiatal kutatók ösztönzésének, és a di-
csérést művészien gyakorolta.  

Wigner sokat emlegette, hogy Polányi 
szeretett feltenni alapvető kérdéseket, mint 
például, hogy hol kezdődik a tudomány? Erre 
a kérdésre Wigner abban a hagyományos 
kétperces beszédben is utalt, amelyet a fizikai 
Nobel-díjasok nevében 1963. december 10-én 
a Nobel-díj átadási ünnepségén mondott el. 
Utalt Polányi inspiráló hatására, és idézte 
Polányit, aki szerint a tudomány azzal kezdő-

1 Tangl Ferenc (1866‒1917) orvosprofesszor, az MTA 
tagja, aki humán- és állatorvoslással is foglalkozott, és 
kutatóintézetet alapított az állattenyésztés kér déseinek 
tanulmányozására.

2 Pfeifer Ignác (1867‒1941) vegyészmérnök, a BME 
egykori professzora. A Tanácsköztársaságban való 
részvétele miatt el kellett hagynia a műszaki egyetemet. 
Az Egyesült Izzó kutatási laboratóriumát vezette, és 
elsőként hozott létre Magyarországon modern kuta-
tási szervezetet. Az 1930-as évek végén a zsidóellenes 
törvények intézkedése folytán elvesztette állását.
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dik, amikor koherenciát és szabályosságot 
fedezünk fel megfigyeléseinkben. A tudo-
mány ezeket a szabályosságokat rendszerbe 
foglalja, és elveket alakít ki a segítségükkel, 
amelyek természetes módon fejezik ki ezeket 
a szabályosságokat. Wigner szavai a fizikára 
vonatkoztak, de hangsúlyozta, hogy a mód-
szer más tudományterületekre is érvényes. 

Amikor Wigner befejezte berlini tanul-
mányait, édesapja elvárásának megfelelően 
visszatért Budapestre, és vegyészmérnökként 
az apja vezetése alatt álló bőrgyárban kezdett 
dolgozni. Polányinak köszönhette, hogy 
hamarosan folytathatta tudományos pályáját. 
Polányi szervezett számára – mai szóhaszná-
lattal élve – posztdoktori állást Berlinben, 
neves kutatók mellett. 

Később, már Polányi angliai élete során 
egy másik későbbi Nobel-díjas dolgozott 
Polányi mellett posztdoktorként a Manches-
teri Egyetemen, az amerikai Melvin Calvin. 
Calvin a Rockefeller Alapítvány ösztöndíjával 
töltött két évet Polányi mellett 1935 és 1937 
között. Calvin erre az időszakra vezette vissza 
annak a tudományos érdeklődésnek az erede-
tét, amely az 1961-es kémiai Nobel-díjjal el-
ismert felfedezéseihez vezetett. Calvin a No-
bel-díját a növényekben lezajló szén-dioxid-
asszimilációs folyamat felderítéséért kapta. 

Erich Schmid, az Osztrák Tudományos 
Akadémia egykori elnöke, korábbi Polányi-
tanítvány szerint Polányi megtestesítette az 
ideális tudóst, aki fáradhatatlanul keresi a 
jelenségek magyarázatát, de aki humorérzékét 
sem veszíti el, és képes a körülmények nehéz-
ségeit és korlátait is kezelni. Polányi nemcsak 
a legmagasabb szintű tudományos kutatás-
ban nyújtott mentorként kiváló teljesítményt, 
hanem oktatóként is. W. Mansfield Cooper, 
a Manchesteri Egyetem akkori rektora szerint 
Polányi előadásaiból nemcsak a jó tanulók 

nyertek, hanem a gyengék is, akiket Polányi 
sohasem hagyott magukra. 

Örökség

Polányi több fizikai-kémiai területen is úttö-
rő felfedezéseket tett, de a természettudomá-
nyokban, azáltal, hogy a felfedezések egymás-
ra épülnek, az egyéni teljesítmények viszony-
lag hamar feledésbe merülnek. Polányi filo-
zófiai – elsősorban ismeretelméleti – munkái 
bizonyulhatnak hosszabb távon maradandó 
jelentőségűnek. Mind természettudományos 
kutatásaira, mind filozófiai munkásságára 
jellemző, hogy kezdeti eredményeit értetlen-
ség és az elismerés hiánya fogadta. Orvosként 
úttörő természettudományos kutatásokba 
kezdett, majd ismert fizikai kémikusként fi-
lozófiai kutatásokba, ráadásul szokatlan ered-
ményekkel és sajátos felfedezésekkel. Igazi 
képesítéssel csak orvosként rendelkezett, 
amely területen nem születtek alkotásai, míg 
később választott területein, amelyekbe szin-
te kívülállóként kapcsolódott be, mérföldkő 
jelentőségű volt a munkássága. Erre a para-
doxonra fia, a Nobel-díjas John C. Po lanyi 
hívta fel a figyelmemet (Hargittai, 2003). 

Polányi Mihály számára a felfedezők ma-
gányossága fokozottan jelentkezett, de tartá-
sára jellemző, hogy nem vált keserűvé, és 
újabb és újabb próbáknak tette ki magát. 
Több felfedezésére is illett a korát megelőző 
jel ző. Vannak felfedezések, amelyek már 
annyira időszerűek, hogy a tudományos kö-
zösség készen áll azonnali befogadásukra. 
Más felfedezések befogadásához hosszabb idő 
szükséges, és vannak olyan felfedezések, ame-
lyek annyira korán születnek, hogy egy időre 
a tudományos közösség nem is tud velük mit 
kezdeni, és idővel a felfedezéseket meg kell 
ismételni egy, már a befogadásra érettebb 
időben és körülmények között. Polányi több-

ször is megelőzte korát felfedezéseivel. Az 
1910-es években az adszorpcióra vonatkozó 
felfedezései ilyenek voltak, és szerencsétlen 
módon az ezzel kapcsolatos csalódások rög-
tön a tudományos pályája elején érték. 

Polányinak megvolt az a tehetsége, hogy 
amint csatlakozott egy addig számára isme-
retlen kutatási területhez, rövid időn belül 
felfedezésekkel gazdagította. Ez történt akkor, 
amikor Berlinben megismerkedett a rönt-
genkrisztallográfiával, és szinte azonnal felis-
merte a szálas anyagok szerkezetkutatásának 
jelentőségét (Polanyi, 1962). Természetesen 
segítette az a körülmény, hogy kutatásaihoz 
ideális feltételek álltak rendelkezésére, és nem-
csak laboratóriumi felszerelésben, hanem 
kiváló munkatársak személyében is. Polányi 
szálas anyagok kutatásában elért eredményei 
fontosak voltak a biológiai nagymolekulák 
szerkezetfelderítése számára. Mindez akkor 
történt, amikor még hosszú évekig eldöntet-
len maradt az a kérdés, hogy egyáltalán létez-
nek-e a biológiai nagymolekulák, vagy csak 
inkább kolloid rendszerekről beszélhetünk.

Polányi idővel abbahagyta a röntgenkrisz-
tallográfiai kutatást. Amikor még részt vett 
benne, az ideálisan kristályos anyagok kuta-
tása jelentette a röntgenkrisztallográfia fő 
irányát. Akkor még nem lehetett sejteni, hogy 
a Polányi által vitt, még semmiképpen sem 
divatosnak számító kutatások hozzák majd 
el a század második felében azokat az áttöré-
seket, amelyek a mai orvosbiológia szinte 
folytonos forradalmát alapozták meg. 

A huszadik század másik nagy egyénisége, 
az úttörő krisztallográfus J. Desmond Bernal 
sem ismerte fel idejekorán, hogy a röntgen-
krisztallográfia legnagyobb eredményei nem 
az ideálisan kristályos anyagok kutatásában, 
hanem a kevésbé rendezett rendszerek terü-
letén születnek majd meg. Ezért írta később 

Bernal (1968), hogy „egy stratégiai hiba ugyan-
olyan súlyos lehet, mint egy tárgyi tévedés” 
(vagy jóval súlyosabb, tehetnénk hozzá). 
Bernal ezt saját döntéseivel kapcsolatban ál-
lapította meg, de lehet, hogy ez a megállapí-
tás Polányira is alkalmazható, amikor dönté-
seit az elé kerülő útelágazásoknál meghozta. 
A kiváló matematikus, Pólya György meg-
érezhetett valamit Polányi jövőbeli nehézsé-
geiből, amikor azt mondta: „Mihály egyedül 
járja az útját és erős hangra lesz szüksége 
ahhoz, hogy meghallják, amit mondani akar” 
(John C. Polanyi, 2003). Polányi rendkívüli 
mentornak bizonyult, és nagyszerű tudósok 
indulását segítette a lehető legnagyobb haté-
konysággal. Neki magának azonban sohasem 
volt mentora választott kutatási területein. 
Első tizenöt dolgozatából tizennégyet társszer-
ző nélkül írt meg és publikált. 

Polányit csak tudományos érdeklődése 
kormányozta abban, hogy milyen területe-
ken kutasson, témaválasztásában semmitől 
sem hagyta magát befolyásolni. Adszorpciós 
kutatási eredményei annyira megelőzték 
korukat, hogy abba kellett hagynia ezt a 
munkát. Legnagyobb sikerét a természettu-
dományos vonalon a kémiai reakciók meg-
értésében érte el, annak felderítésében, hogy 
mi stabilizálja a molekulákat, és mi készteti 
a molekulákat reakcióikra, mi történik velük 
a reakciók folyamán. Felfedezései nemcsak 
helyesnek és előremutatónak, de vonzónak 
is bizonyultak, még ha ez a jelző egy tudo-
mányos elmélettel kapcsolatban szokatlan is. 
A helyzet iróniája, hogy legtermékenyebb 
természettudományos kutatói időszaka azok 
az átmeneti évek voltak, amikor el kellett 
távoznia Németországból, és új életet kellett 
teremtenie Angliában. Ebből az időszakból 
harminckét dolgozata jelöli meg Berlint és 
Manchestert mint a kutatások helyszínét. 
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Polányi Mihály életútja, kutatói habitusa 
és embersége példa a dogmák bátor megkér-
dőjelezésére, a nem csak egy kultúra iránti 

érdeklődés hasznosságára, és arra is, hogy 
nagy tudós is lehet érzékeny embertársainak 
igényei és problémái iránti. 
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san mutatják, hogy az események efféle ala-
kulása sem csupán a mesék világába tartozik, 
de legalábbis minden további nélkül elkép-
zelhetőnek tartották azt. „Elkóborolt király-
fiak” ténylegesen léteztek. Lássunk néhány 
példát! Az első türk kaganátus bukása után 
annak vezetői Kínába kerültek, ahol egyéb-
ként igen magas rangokat kaptak. A kagáni 
család egyik tagja azonban nem elégedett meg 
a helyzetével, hanem fellázadt, és elmenekült 
a számára kijelölt udvarból. Fia így emlékezett 
az eseményekre: „Kagán atyám tizenheted 
magával indult el. Vonulásának híre elterjed-
vén, a város lakói a hegyekbe vonultak, a 
hegyek népei a völgyekbe szálltak, s egybegyűl-
vén hetvenre szaporodtak. […] Számuk 
hétszázra növekedvén, őseim törvénye szerint 
megszervezte, új életre keltette a népet, mely-
nek nem volt birodalma és kagánja.” A ké-
sőbbi Elteris kagán tehát kiemelt társadalmi 
helyzetét feladva, nem kis kockázatot vállalva 
elölről – és alulról – kezdte meg birodalma 
újjáépítését. Sikerrel: néhány éven belül lét-
rejött a második Türk Kaganátus. Második 
példánk a kimekek birodalmának létrejötté-

Számos olyan mesét ismerünk – akár ma-
gyart, akár másfélét –, amelyben a szegény 
ember legkisebb gyermeke erejével, ügyességé-
vel, eszével, furfangjával megszerzi a királylány 
kezét, és vele a fele királyságot, majd később 
az egész ország bölcs és igazságos uralkodója 
lesz. E történetekben a tehetség a hatalmi 
hierarchia legtetejére röpíthet valakit – ilyen 
társadalmi modelleket a valóságban is isme-
rünk. Van azonban e meséknek egy különle-
ges csoportja. Ezekben a majd királyságot 
nyerő szegény ember eredendően uralkodói 
családból származik, és csak sorsának vala-
mely szerencsétlen fordulata juttatja alacsony 
sorba, s onnan verekszi vissza magát – immár 
saját erejéből – a társadalmi hierarchia csú-
csára. Gondoljunk csak a királykisasszonyra, 
aki úgy szerette apját, mint a sót! A történet-
szövés ebben az esetben annyiban különbözik 
az előzőektől, hogy a főhős nem csupán saját 
képességeire, hanem neveltetésének előnyei-
re – tulajdonképpen a hatalom világának az 
ismeretére – is számíthat. 

A sztyeppei népek körében több hasonló 
történettel is találkozhatunk, melyek világo-


