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FODOR ISTVÁN:

Jerney István a dél-oroszországi
kun sírszobrokról*
A XIX. századi magyar tudományosság jeles alakja Jerney János (1800—1855)
akadémiai tag1, akinek gazdag munkásságában központi helyet foglalnak el a
magyar őstörténettel kapcsolatos búvárlatok. Ezt a célt szolgálta az 1844 és 1845
áprilisa között megvalósított oroszországi utazása is, amelynek eredményei
1851-ben két kötetben láttak napvilágot.2 E munka számos maradandó értéke
közül máig haszonnal forgathatjuk a moldvai magyarságnál tett megfigyelések
leírását, az egykori Levédia és Etelköz fekvéséről szóló megjegyzéseit, továbbá
a besenyők, kunok és egyéb nomád népekről tett eszmefuttatását. Az alábbi-
akban azonban munkásságának egy másik, véleményem szerint a maga korá-
ban szintén nem jelentéktelen eredményéről, a dél-oroszországi kun sírszob-
rokról tett megfigyeléseiről szeretnék szólni.

Jerney korában igen sokféle, többnyire meglehetősen fellegjáró és pontat-
lan elképzelés élt a tudományos köztudatban az orosz seregek által azelőtt
nemrég meghódított déli tartományokban igen nagy számban fellelhető ember-
alakos, csészetartó sírszobrokról, amelyek nagy része az ősi temetkezéseket
rejtő sírhalmokon (kurgánokon) állott. Akkor a kutatás még távol állott attól
a nemrég beigazolódott felismeréstől, hogy a tágas eurázsiai steppevidéken
három nagy nomád nép állított ilyen, ember alakjára mintázott kő sírszobro-
kat ősei tiszteletére: az i. e. IV—VI. században a kelet-európai szkíták, a
VI—VIII. században a közép- és belső-ázsiai türkök, majd a XI—XIII. század-
ban a kelet-európai steppéken honos kunok.3 Jerney János az utóbbiakról szá-
mol be, igen nagy teret szentelvén nekik munkájában. Ennek ellenére a ké-
sőbbi kutatás alig szentelt figyelmet megfigyeléseinek, azokat általában egy-
két sommás elutasítást tartalmazó megjegyzéssel intézte el.

1877-ben Henszlmann Imre elvetette Jerney felfogását, amely szerint a
szobrokat a magyar és vele általa rokonfajúnak vélt szkíta, hun, besenyő és
kun népességek állíttatták, s annak a véleménynek adott hangot, hogy létre-
hozóik gótok lehettek. Jerney nyomán — igen rosszul kivitelezett és eltorzított
rajzban — néhány szobrot is leközölt.4 Henszlmann nézetét 1893-ban kitűnő
érveléssel cáfolta Nagy Géza, rámutatván, hogy olyan területen is előkerültek

* E dolgozat a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 1984 októberében elhangzott előadásom
alapján készült, s első ízben a múzeumi tudományos ülésszak előadásait tartalmazó, sok-
szorosított, csak a szakemberek szűk köre számára hozzáférhető kiadványban látott nap-
világot. (Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1984. Szerk. Juhász Antal. Szeged 1985,
31—48. Old.)
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sírszobrok (a Volga-vidéken és Szibériában egészen az Altájig), ahol gótok
sohasem éltek.5 Későbben Bendeffy László erősíti meg Jerney érvelésének egy
részét,6 amelyre a későbbiekben térek ki kissé bővebben.

A külföldi szakirodalom nyilvánvalóan azért utalt rendkívül ritkán Jerney
munkájára, mert az magyar nyelven látott csupán napvilágot. Igaz, a sírszob-
rok kutatásában oly nagy érdemeket szerzett N. I. Veszelovszkij megemlíti
Jerney munkáját, de azt csak Henszlmann idézett munkája alapján ismeri.
Lényegében csupán arra szorítkozik, hogy elutasítja a szobrok magyar eredeté-
nek ötletét.7 Az újabb munkákban már hiába keressük Jerney nevét, hiányzik
az G. A. Fjodorov—Davidov és Sz. A. Pletnyova alapos összefoglaló műveiből
is.8 J. R. Daszkiewicz és E. Tryjarski nemrég megjelent, igen alapos kutatás-
történeti fejezetet is tartalmazó könyvünkben több alkalommal hivatkozik
Jerneyre, értékelésük azonban nem áll másból, mint a magyar eredet elveté-
séből, bár érdeméül megemlítik a szobrok akkor állapotáról szóló leírását.11

Valóban ennyi lenne csupán Jerney János érdeme e színpompás emlék-
anyag kutatásában? A válasz előtt nézzük, mit is ír valójában tudománytör-
ténetünk jeles alakja a szóban forgó sírszobrokról.

Jerney 1844-ben Odesszában látott elő-
ször sírszobrot. A városba érkezése után
röviddel megismerkedett N. N. Murzake-
viccsel, a Richelieu Lyceum tanárával, aki
az 1839-ben létrehozott Odesszai Történel-
mi és Régiségtani Társulat titkára volt.
Az ő vezetésével és kalauzolásával láto-
gatta meg az 1825-ben alapított múzeu-
mot. Az akkori egyszintes, szerény mú-
zeumépület 1843-ban épült a mai, 1883-
ban elkészült épület helyén.10 „A" Museum
1825-ben hozaték létre, s a város keleti,
tengerfeléi részében némi igénytelen de
czélszerü alacsony épületben foglal helyet"
— olvassuk Jerney könyvében.11 Az épü-
let előcsarnokában álló sírszobor az elér-
zékenyülésig meghatotta a tudós utazót.
Mint írja:

„Megjött három napi itt létem után a'
kedves pillanat. Az előterembe léptemmel,
balra a' szegletben legott szemembe ötlék
egy oda támasztva álló kőszobor, melly
körülbelül 1 1/2 öl magosságunak méret-

hetik szemmel a' faragvány alsó talapzati részét is hozzá véve. Megállottam e'
mű előtt, mély gondolatokba, ősvilági képzelődésekbe merülve, vizsgálám vé-
gig. Alig titkolhatám el a' benyomást, mellyel rám a' kő hatott; 's ha magam
nem tartóztatom, térdre hullva csókkal illetem a' különös alakot. Néma merev-
séggel fekvék a' szobor, de az én lelkemben bámulat, öröm és sok szép remé-
nyek' sajgó érzelmei hullámzának. Nem, ó nem lehet ez egyéb seytha-magyar
hős' szobránál! Lett légyen bár kún, jász, besenyő, vagy akármelyik vérségi
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felekezetből az ábrázolt harczfi; őseinkről háruló, ezer év előtti szent ereklyét
foglal magában e' mű. Ha tündér hatalommal megajándékozva varázsvesszővel
csak egy szót bűvölhetnék is le ajkidról ó te nagyszerű maradvány! bizonnyára
nem szólnál más mint imádott nemzetem' nyelvén. Üdvözlek őskori szent em-
lék! légy megismerve és tisztelve a' hő keblű igaz maradék által. Illy érzelmek -
s' gondolatokba süllyedve alig válhattam meg szemléletétől, míg nem tőle
távozva, miután Murzakevitsch úr tapasztala a' műre fordított különös figyel-
mem; és el is mondám néki, hogy az efféle kőszobrok már ismeretesek előttem
Pallas, León de Waxel és Dubois' munkáikhoz mellékelt rajzokból, de ez legyen
első és egyetlen, mit valóságban láthatok és pedig nagy örömömre, minthogy
a' történeti szövétnekek világánál scytha népek', különösen besenyőkunok ma-
radványinak tartván, nyomozásim egyik tárgyául e' kőszobrokat is válasz-
tám."12

A fenti idézetből az is nyilvánvaló, hogy Jerney nem véletlenül botlott
bele vizsgálódásainak újabb tárgyába, hanem már itthonlétekor áttanulmányoz-
ta a számára hozzáférhető szakirodalmat, s előre meghatározott célja volt a
sírszobrok vizsgálata. Miután Murzakevicstől megkapta az engedélyt, lerajzol-
tatta a szobrokat. S nem fölösleges sorait idéznem: ,,A' rajzolással Borel fran-
czia művészt bíztam meg olly meghagyással, miszerint nem homlok-irányban
(en face) hanem a'mennyire a' helyzet engedi, két oldal vast mintegy profilban
tegye másolatát, miáltal a' ruházaton két felül jelölt fegyvememűek kitetszők
legyenek."13

Jerney tehát az odesszai szobrot nem maga rajzolta, hanem szakavatott
művészembert bízott meg ezzel a feladattal, ráadásul egy igen fontos utasí-
tással ellátva, hogy ti. a rajzon jól látszanak a szobor ábrázolt ruházatának és
fegyverzetének részletei. Nagyon fontos mozzanat ez a XIX. század közepén,
ha tekintetbe vesszük, hogy számos olyan munka jelent meg még századunk-
ban is, amelyekben a szobrok rajzai a semmitmondásig elnagyoltak, vagy fél-
revezetőek. Jerney tehát pontosságra törekedett, s az általa, munkája I. táblá-
ján közölt rajz (1. kép) a korabeli követelményeknek messze magasan megfelel.
1983-as odesszai tartózkodásom alkalmával a múzeum tudományos munkatár-
sát, V. Vancsugovot kértem meg a szóban forgó szobor azonosítására, mivel ez
ma már a szobor kopása, valamint a múzeum sír szobor-gyűjteményének nagy-
mérvű gyarapodása miatt nem egyszerűen elvégezhető feladat. Szívessége foly-
tán sikerült a szobrot azonosítani.14 Közölte e tárgyat, a részleteket alig sej-
tető fényképen Vészelővszkij,15 majd legutóbb jó rajzon Pletnyova is.16 Ha az
utóbbi könyvben megjelent rajzot (2. kép) összevetjük Jerney rajzával, azt ta-
pasztaljuk, hogy a részletek nagyon sok eleme megegyezik. Számításba kell
azonban vennünk, hogy az öltözék és fegyverzet számos elemét csak később
(ti. a múlt század közepe után) ismerték fel a régészek a sírokból előkerült le-
letek alapján.

Nem adhatunk tehát teljesen igazat annak a Jerneyt ért gyakori vádnak,
hogy a sírszobrokba mindenütt „belelátta" a magyar jellemvonásokat és vise-
letet. Valóban a II. táblán közölt, perge bajszú szobrok nem mondhatók olyan
valósághűnek, mint az odesszai, de ez érthető is: az odesszait „pártatlan" mű-
vész, a többi rajzot pedig maga a szerző készítette.

Odessza után a Dnyeper és az Azovi-tenger partvidékén talált Jerney nagy
számú sírszobrot. Figyelme nem csupán a szobrokra terjedt ki, hanem alapo-
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san szemügyre veszi a sokszor hatalmas méretű halmokat, kurgánokat, amelyek
nem alapnélkül a mi kunhalmainkra emlékeztetik. A Dnyeper-parti Kahov-
kából (ahol később a híres vízierőmű épült) kiindulva ezeket írja: „Több
völgységen keresztül hajtva 7 órakor ismét 2 nagy halom közé értünk, melly-
től keletnek 6 létezik egymás mellett. Ezekből észrevehető a' halomsor' bizo-
nyos irány- és távolságban egymásután folyásának megszűnése, helyzetüknek
tárgy sem felevén meg; miből is az illyenek' valójában sír voltukat következ-
tethetni. E' hat halmot szemügyre véve, eggyen kőrakásokat láték; mellyre
legott fölmenvén, egy kőszobor' alsó, a' köldökön alul térdig terjedő, s' így föl-
sejetől megfosztott részét találtam meg eredeti helyén leásva. Ez 3 arasztot
mér, a' földben erősen álló térden aluli rész szinte annyi lehet. Hát része sima
a' faragott rész napkeletnek fordítva. Körötte a' halomnak sok kő- és szobor
töredékek elszórvák, valamint a' többieken is vájott gödrök és kődarabok,
világos jeléül annak, hogy az egykor fönállott szobrok kiásatván elvitettek. Ha
amaz ép és egész, hasonlóul már gazdára fogott találni. Megválva innen, nem
sokára újólag tömérdek halom fekvék előttünk, valamint 7 órakor a' Dnepertől
félórányira. 8 órakor nagy völgyszakadathoz jutánk, hol a' folyam felé kanya-
rodván, a' völgy' oldalán szOtlakő darabok csucsallának ki, mellynél ismét 6
halom egy csoportban, balra pedig 2; reá Kaira falu következett a' Dneper'
Kairka nevet viselő holt ágánál, azon völgyszakadatra kinyúlva, melly keleti
részén a' Dneperig terjed és kiálló gránitkő ormokban bővelkedik, csalhatatlan
bizonyságát nyújtva az orosz nyelven jelentéssel nembiró helyneve nem más
mint KŐÉR értelmének. Milly öröm: a' Dneperen átkelve már is elődink' em-
lékeire bukkanni! Meggyőződtem az iránt igenis, hogy e' hely csak magyar
nyelvű néptől nyerhette nevezetét; magából a' természet-billegzette helyzetből
vonatván le. Öröm-élvezetimhez még az is járult, hogy olly nagy számban tűn-
tek itt föl a' kőszobrok, miszerint hat órai huzamos vizsgálódás után sem valék
képes a' folyam mellett messzi nyúló faluban mind egyről egyig megszemlél-
ni; csak a' nyilvánosb helyeken föltűnő s' hozzáférhetőbbeket rajzolgatám le
vázlatban. Hlyének: A) a közönségháznál némi istállószinben jászolynak alkal-
mazva találtam 3 nagyot. 1-ső női szobor, 1 öl hosszú 1 1/2 láb széles; 2-dik
férfié, 4 láb magos, 2 láb széles, de már fej nélkül. 3-dik szinte férfit ábrázol,
5 láb magos, 2 láb széles, ismét fej nélkül. B) Dividenko házánál a' falu' déli
részében, 3 darab. 1-ső háza falának tövéhöz ásva az ereszét alatt épen a' pit-
varnál, sárga agyaggal betapasztva; colossalis nagyságú lehetett, minthogy a'
köldökön fölüli kilátszó rész maga 4 lábnyi. 2-dik a' szin' sarkánál gerendák
közt, 4 1/2 lábnyi lapos durva mű. 3-dik a' házelőtti kapunál földszint fekszik,
szinte durvább mű. Dividenko előadása szerint mindezek még atyja idejében
hozattak a' mohillákról (halmokról). Két legnagyobb ép szobrot 15 év előtt
elvitték tőle az akkor épült templom' alapjába; az 1-ső szám alattinak alsó
része is eltöretvén, oda alkalmaztatok. C) Szmatenkó Antalnő házánál Dividen-
kónak majd átellenében 2 példánynak jöttem nyomára. 1-ső a' kapufalához
leásva, fejnélkül, majd térdig látható, 2 lábnyi darab. 2-dik a' kapunál falba
rakva sima háttal kifelé, szinte 2 lábnyit mutat, szélességében pedig 1 1/2 láb.
Ehhez tartozónak mondatott egy fej, melly a' kapu ágasán czifraság gyanánt
áll. Ezen ép kerek művet, mellyen az orr és szemek csak karczolt vonásokkal
jelölvék, megvevén az özvegytől, magammal hoztam a' magyar académiának
elküldés végett. Az ehhez tartozó derék' része hasonlóul a' falba rakottnak
állitaték."17
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A nyitott szemmel, fáradságot nem ismerőén vizsgálódó tudós tehát saját
tapasztalatai alapján állapította meg, hogy a kurgánok elhelyezkedése temetők-
re vall, tehát ősi sírokat rejtenek, s a sírszobrok ezeken álltak eredetileg, míg
építkezéshez, a ház vagy a kert díszítéséhez ki nem ásták és el nem hordták
őket. Az ő korában még megszámlálhatatlan sokaságát találta e szobroknak az
utazó, számuk sokszorosan megcsappant arra a késői időre, amikor a tudomá-
nyos célú kutatás és felgyűjtés kezdetét vette. A helyneveknek a múlt század
közepére jellemző módon való etimologizálása, nyilván tovább erősítette Jerney
hitét, hogy őseink hagyatékára bukkant, ugyanakkor erőt is merített ebből
további vizsgálódásaihoz. Pedig már a következő faluban tapasztalhatta, hogy
a jól trenírozott orosz falusi csinyovnyikok nem becsülik túlságosan a tudo-
mányos buzgólkodást.: „Fél óra múlva már Haraszta, ismét magyar hangzatú
koronái faluba értem. Itt a' községház előtt megállván, annak udvarában keri-
tés gyanánt leásva állitott 5 darab fejnélküli nagy szobrot méregetni s' raj-
szolgatni kezdem: de csak hamar ott teremvén két szakállas pór, papírjaimat
elragadva, szidalmak és „spion" nevezés közt magukkal a' faluházába hurczo-
lának. Én orosz útlevelem és Kotzebue jászvásári orosz főconsultól brit orosz
nyelvű ajánlólevelet előmutatván, a' secretár- vagyis helységjegyzőjéhez vezet-
tetésemet kértem. Ök, miokból? nem tudom, ahoz nem vivének, hanem íráso-
mat miután bele bele tekingettek, de hihetőleg olvasni sem tudtak, vissza kéz-
besítették; és olly durva fenyegetés között, hogy valamit irni vagy rajzolni ne
merészelnék, végre elbocsátottak. Itt tehát a' bővebbi nyomozást nem tartván
tanácsosnak, 4 óra tájban tovább hajtottam, mindig a' sok szigetű Dneper
mellett."18

A Dnyepertől az Azovi-tenger partjához
vezető útján a Takmak halom mellett ta-
lált sok szobrot, azokat részletesen leírja,
egy részükről vázlatokat, rajzokat készít.
Különösen szembetűnő, milyen nagy gon-
dot fordít a szobron ábrázolt részletek, az
öltözék és a fegyverzet leírására. Emellett
mindenütt feljegyzi, mire használják a
helyéről elmozdított szobrokat mai tulaj-
donosaik. Érdemes leírását kissé hossza-
sabban idézni: „Fő gondot forditék itt az
értesülés nyomán található számos szob-
rok' megtekintése- s' fölkeresésére, követ-
kező eredménnyel. A) Letvenák István ud-
varában a' város' délkeleti részén van 3
darab. 1-ször egy merőben tábla alak, mi-
nőt még eddig nem láttam: hosszaságában
5, szélességben 1 1/2 láb. Egyik lapján
középtájon görbe kard, annak keresztben
helyezve kézijj, mellette tegez nyilakkal
töltve. Ezek fölött a' tábla' végén olly for-

ma vésések, mint rendesen a' szobrok' hátulján szoktak lenni, a' mellvas' ke-
resztbe kötött szijjait ábrázolva. Másik lapja a' táblának szinte simára faragott
némi czifraságokkal. 2-dik és 3-dik női szobor, 5 láb hosszaságú. B) Letvenak-
nak átellenében némi sarokháznál kapuoszlopul állítva 1 férfi szobor, 3 láb
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nagys. 1 1/2 láb széles. C) Kacsics Ludovi házánál a' város' nyugoti részében
2 példány. 1-ső férfikép, 4 láb magos. 2-dik női, szintolly nagyságú. D) Kacsics'
sorában némi ház' kapujánál 3 férfi szobor. 1-ső talapzatig 4 1/2 láb magos,
1 1/2 láb széles, sisakos és mellvasas szép példány. 2-dik szinte olly fegyver-
zetű, barna granitkőböli; keze csak könyökig előállítva; talapzatig, melly a
földben rejlik, 3 1/2 láb, szélességben 2 láb. A' 3-dik szinte 3 1/2 lábnyi magos.
E) Féder Misko házánál a' város' északi részében egy női szobor köldökirányig
látszva, 3 1/2 magos, 2 láb széles. F) Kucsubaj Amalko házánál 4 darab; az
1-ső férfié, vállban letörve, dolmánya jobb oldalán buzogány, tőr és még vala-
mi ismeretlen eszköz látható, 3 lábnyit mér. 2-dik fej nélküli férfi ábra térdig
4 1/2 láb, hátrészén a' mellvas' köteléki láthatók. Kettő női, szinte fej nélkül,
lefüggő emlőkkel. G) Szamilika özvegynél a' város' nyugoti részében a' főutczá-
ban egy szobor vályúnak alkalmazva. H) Szinte azon utczában egy ház' kapujá-
nál ágaskép köldökig leásva 3 lábnyira kiálló férfi szobor sisakban, mellvas-
sal, hátul leeresztett három ágban font és a' mellvas' kötelékinéi szépen látszó
hajjal. Meg kell itt jegyeznem, hogy Dubois franczia utazó' archaeologiai táblá-
jának 3-dik száma alatt a' minemü colossalis nagyságú jeles szobor közöltetik,
minek holtaláltatásáról már megrovott könnyelműségnél fogva halgat, Odes-
sában velem közlött, 1820-ban Stemkovszki által vett rajz' útmutatása szerint
az Takmaktól egy kis mélfölnyire fekvő Konszkije-Razdori faluban némi ház'
kapujánál talátatik. A rajzoló orosz tudósnak nem lévén fogalma a' zeke' két
oldalára vésett fegyvernemüekről, a' jobb oldali nyillal tölt tegzet és baloldali
púzdrába tett kézijjat, ruhaékesség gyanánt látszatik előtüntetni. A' mellvas
és karperecz hiven rajzolvák az eredeti szép példány után."19

A következőkben arról nyilatkozik, miért végzi e fárasztó, s esetenként
még csak nem is veszélytelen munkát. Ebből az idézetből az is egyértelműen
kiviláglik, hogy a helybéli lakosságot mindenütt részletesen kikérdezte a szob-
rok eredetéről, származásáról, feljegyezte babonás legendáikat is, tehát mai
értelemben vett néprajzi terepmunkát is végzett.

„Hü részletekben adom a' szobrok fölötti vizsgálódásom rendét s' léthe-
lyük, elsorolását, leginkább azért, hogy tapasztalásim után ha majd egykor
honfiaink közöl valaki újabb nyomozás végett ezen vidékekre utazandik, ma-
gát minden részben tájékozhassa, s' a' fölkutatás és tudakozódás' idővesztő
úgy, valamint kellemetlen foglalatosságától föl legyen mentve. Erősen hiszem,
eljövend az idő, midőn az őskornak e' bámulandó művei a' tudós vizsgálódók
által élénkebb figyelemre méltatva, a' scytha-magyar népfelekezetek' vallásos
úgy, mint művészi maradványai gyanánt fognak tiszteltetni. A' szobrok' erede-
te s' mivolta fölötti kérdezéseimre az itteni nép is, egy szájjal a' kurgánokróli
hozatásukat és kővé vált régi emberek' tartalmazását vallá: melly utóbbi ba-
bonás hiedelmüket gyakorta ollyatén balga kérdéssel adák elő: valljon mit
vetkezhettek ezen szerencsétlenek."20

Mariupolba (ma: Zsdánov) érve újból meglepi a szobrok sokasága, siralmas
állapota másodlagos felhasználásukban, s tudomást szerez nagymérvű pusztu-
lásukról is. Mint másutt, itt is leírja a szobrokat, kinézetük mellett anyagukat
is, de rajzolásukat már nem győzi, ezért felhagy vele.

,,E' városban szobrok' kutatása alkalmával bámulva látám azokat földbe
sárba süllyedve utczán heverni. Föltűnt A) a' tengerpartnál álló makaroni-
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gyár' kapuja elé illesztett két példány. Egyik férfi szobor, 5 láb, másik női 4 1/2
láb magosságú, a' leásott talapzaton fölül. Emennek orra helyén valaki által
pajkosságból lyuk vésetvén, s elcsúfitatott; annak feje' előrésze némi erőszak
által hihetőkép nem régiben letöretvén, az elvált darab még akkor is ott he-
vert. A' bajuszos szép példány töredéket kendőbe takargatva legényemmel
szálasomra vitettem, Kairban szerzett egész fejjel együtt hazámba, az acadé-
miának küldendőül. Kaukaszi alkat, arányos vonások és bajusz tűnnek föl raj-
ta. Ezt rajzban is láthatja az olvasó. B) Ugyanazon tengermelletti utczában
beljebb a' városban nyugotfelé némi ház' szegletén kivül fekszik egy női szobor
feketés granitkőböli, 5 láb nagyságú. C) Tovább menve a' déli vagy tenger-
melléki végsoron, egy szinte olly nagyságú. D) Beljebb éjszakfelé némi ala-
csony ház' szögetén csonkitott férfi szobor. E) Amattól nyugotra fekszik egy
másik, talapzattal együtt 1 öl hosszaságban. F) Külebb ettől 3 lábnyi férfi szo-
bor. G) A' város' nyugoti részén levő templomnak átellenében házszögletnél
fővel lefelé ásva, 3 1/4 lábnyi, melly annyiból kitűnő: hogy dolmánya nem
hosszú, mint rendesen a' többinek. Mindezek a' legkeményebb quartzkőböliek,
s' elárulják a' dnepermellékiektől bányájukra nézve különböző voltukat; né-
mellyek sárga és vörös szint játszanak, holott amazok általában fejéres azaz
mészkőből készülvén. Fölötte nagy számban tűnvén föl márcsak az utczákon
is e' csudálatos régiségek, benn az udvarokban és kinél létük iránti kutatással
s' rajzolgatásukkal fölhagytam, ha csak valami szokatlan nem fordult rajtuk
elő. Meggyőződtem itt arról is, hogy ezrekre mehetnek e' környéken a' meg-
maradattak száma. A' mi leginkább búsitott, az vala: hogy egyen sem talál-
hattam bár minő irásjellemet; és mindazok, kik efféléket állitólag ezer számú
példányban is láttak, valamelly betű' nyomát rajtuk szemlélhetni tagadák. Már
ezután csak arra terjesztem ki különösen figyelmem, hogy meddig terjed el a'
szobrok' valódi hazája. E' kérdést illetőleg mindenhol gondosan beszedtem a'
jártas-keltés egyének' értesitését. Itt aziránt nyertem világositást, mikép a'
környéken levő kurgánokról hozatták be, leginkább e' város' megtelepítése
alkalmával, mellyeken, mint eredeti helyükön én már egyet sem találtam
épségben és sértetlenül. Azon szomoritó hirt is ismételve haliam e' városban,
hogy a' nagyobb épületek alapjaihoz illy szobrok, ha kisebbek vagy könnyen
törhetők voltak, széltiben használtattak ekkoriglan."21

Kaira falu után tehát Mariupolban is vásárolt Jerney egy szoborfejet az
Akadémia részére. Ez utóbbi rajzát le is közli az I. tábla 3. képeként, s a kép-
hez megjegyzi: „Ennek eredetié a magyar academia gyűjteménye között lát-
ható". A hazaküldött szobrok azonban jelenleg ismeretlen helyen lappanganak.
A második világháború előtt a szobrok nyomába eredő Bendefy Lsázló írja:
„.. .minden arra irányuló fáradozásom, és utánjárásom, hogy ezeket feltalál-
jam, meddőnek bizonyult."22

A sírszobrokkal kapcsolatos vizsgálódásait összegezve Jerney még egyszer
leszögezi, hogy azok eredetileg a kurgánokon, azaz sírhalmokon álltak. Ez
a megfigyelése máig hatóan valósnak mondható, annak ellenére, hogy az ása-
tásokból ma már egyértelmű, hogy e halmok zömmel őskori temetkezéseket
rejtenek, csakúgy mint a magyarországi alföldi kunhalmok. Jerney még joggal
vélhette, hogy a szobrokat készítő egykori nép saját halottainak sírhalmára
állította e szobrokat.
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Arra a kérdésre keresvén a feleletet, hogy milyen nép hozta létre ezeket
az alkotásokat, a szerző számos korábbi elméletet tekint át, többek közt a mon-
golokkal való azonosítás gondolatát. Éles szemmel fedezi azonban fel, hogy a
XIII. századi utazó, Rubruk azon a területen haladt keresztül a mongol kán-
hoz vezető útjában, ahol most ő is járt, s a szerzetes megemlékezett a sírszob-
rokról is a kunok lakta területen. így tehát e szobrok nem mongolok, csakis
kunok lehetnek. Hivatkozik továbbá a szobrok alatt levő kun kurgánokra vo-
natkozó orosz évkönyvi adatra, végezetül véleményét így summázza: „Elég
tanuadások ezek, úgy vélem a' kőszobrok' nem más, mint kunoktóli szárma-
zásának megbizonyitására. Már ha ezen nemzet' történetét mélyebben vizs-
gáljuk, be kell vallanunk a' „Cumanus" név alatt azon rokonfajú és nyelvű
népnek éltetését, melly az orosz és lengyel krónikákban Polowcz és Petseneg;
a' byzantiaknál Comanus, Patzináka és Patzinakita, a' magyar évkönyvekben
Cuni, Cumani. Besseni, Bisenni azaz kun és besenyő nevezettel fordul elő; melly
ezen vidékeket a' legrégibb idők óta scytha, hun, turka, kazár 'stb. majd ösz-
szes, majd ismét felekezeti számosb nevekkel illetve lakta. Mindezeknek a'
magyarral egy törzsökről szakadása, és azonos, merőben dialectusi különbözésü
nyelvűsége valamint már eléggé kitüntetett, úgy az alább mondandókból is
minden lépten nyomon bebízonyuland. Mihezképest kimondom huzamos meg-
hányás után keletkezett abbéli erős meggyőződésem' és rendithetetlen hitemet:
hogy ezen kőszobrok hun-scytha népcsaládhoz tartozó, és igy magyar fajú
népeknek sok száz, sőt ezer évek alatt készült síremlékei, melly nyilvánitás a'
müvek' részleteinek megvizsgálása által is valósággá emelkedik: mielőtt azon-
ban illy térre vezetném az olvasót, egy Achilessel fölérő ellenvetést szükség
legyőznünk. Ebből áll az:

Tudatik a' történetekből, hogy az érdeklett keletről költöző népfelekezetek,
u. n. besenyők, jászok, kunok, palóczok különböző időszakokban jobbára a'
Magyarhaza' határi közt vér- és nyelvrokonaiknál keresve menedéket, vétére
ott települtek meg: lehetetlen ugyanezért, hogy ne találtanának nálunk ha-
sonló kőszobrok, ha csakugyan azoknál volt vallásos nemzeti szokás illy emlé-
keket állítani halottaik fölött. Igazuk van az ekép okoskodóknak; sőt én még
azt is hozzá adom, hogy a' magyaroktól, mint rokon fajtól szükségkép kellett
volna fönmaradniok efféle jeleknek hazánkban."23

A fentiekből egyértelmű: helytelen úton járnak a későbbi szerzők, amikor
azt állítják, hogy a sírszobrokat Jerney egyértelműen magyarnak vélte. A
valóság ezzel szemben az, hogy lényegében ő is a ma is általánosan elfogadott,
leginkább Veszelovszkij által beigazolt kun származtatás álláspontjára helyez-
kedik. Csakhogy Jerney a kunokkal rokonnak veszi a szkítákat, hunokat, be-
senyőket és magyarokat is, és úgy véli, hogy a közös vérrokonság és hitvilág
miatt mindezen népek állíthattak sírszobrokat. Ezért bizonygatja aztán hosz-
szasan a sírszobroknak a magyaroknál való meglétét is. Hivatkozván Kézainak
a tárnokvölgyi csatát leíró szövegében, s egyéb okleveleinkben is előforduló
„bálványkő" kifejezésre, valamint a „Bálványos", „Bálványosvár" típusú hely-
neveinkre olyan helyeken, ahol nem számolhatunk római kori szobrokkal.
Megjegyzi: „Szentek szobrait' s keresztyének emlékeit soha nem nevezek őseink
halványnak."24

Ma már aligha tartható fenn az a vélekedés, hogy a honfoglaló magyarok
is állítottak sírszobrokat, amint az még néhány évtizede felmerült,25 az azonban
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adataink alapján nem zárható ki, hogy a tatárjárás után hazánkba költözött
kunok (és jászok) nem állítottak néhány helyen kőből vagy fából készült sír-
szobrokat, hiszen előkelőik egy ideig még pogány módon temetkeztek, s az
Alföldön nagy számban találhattak a korábbi hazájukban lévőkhöz hasonló
földhalmokat, ahová e szobrokat felállíthatták.2"

A fentiekkel természetesen nem azt szerettük volna sugallni, mintha Jer-
ney János közel másfél évszázados elmélete a sírszobrokról ma is fenntartás
nélkül helytálló lenne. Számos vitatható és homályos kérdés ellenére a kutatás
nagy vonalakban tisztázta eredetüket, szerepüket és időrendjüket. Azt a hamis
vélekedést szerettem volna csupán megingatni — ami a későbbi kutatóknál
szinte vita nélküli, — hogy Jerney Jánost a múlt század műkedvelő arisztokra-
ta utazókhoz hasonlóan ítéljük meg. A magyar tudós felkészülten, széles iro-
dalmi ismeretekkel indult útjára, s a bennünket érdeklő kérdésekben is ismer-
te kora legújabb eredményéit. Gyűjtése pedig szinte példamutatónak mondható,
nem csupán a múlt század közepének színvonalához, hanem még jónéhány
későbbi évtized szokásaihoz képest is. Eredményei, következtései is kora szín-
vonalán álltak, s az sem meglepő, hogy reformkori hazaszeretete és népe tör-
ténelmének szeretete sok esetben átsugárázik tudományos állásfoglalásán.

Kiss István:
Apám síremléke
(1956, 140 cm, műkő)
— Bp. XV. Kerületi
köztemető
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