
TÉKA
Magyarország története I.
Néhány megjegyzés a magyar nép Sstörtenete finnugorkori szakaszához
a kötet megjelenése kapcsán

A külföldi és hazai kutatók többsége
már több mint egy évszázada amel-
lett a koncepció mellett foglal állást,
amely szerint a finnugor népek ős-
hazája az Ural hegységtől nyugatra,
nagyjából az Oka, illetve a Volga—
Káma környékére lokalizálható. En-
nek a felfogásnak a kialakításában
alapvető szerepet játszottak Köppen
adatai. A neves orosz földrajztudós a
mézelő méhnek az Uraitól keletre
való elterjedését viszonylag késői
időre datálta, az orosz telepeseknek
a XVIII. század vége felé az Altáj
hegység közelében való megtelepe-
désével hozta összefüggésbe. A mé-
zelő méhnek Nyugat-Szibériában el-
múlt korokban való egykori meglétét
Köppen és nyomában sokan mások
csaknem egészen mostanáig katego-
rikusan cáfolták, sokszor még azon
kivételnek számító tudósok is, akik
ezt éppen Szibériának a nyugati ré-
szén keresték, a finnugorok legősibb
szállásterületén. Általában minden-
ki, főleg azt az ellentmondást hang-
súlyozta, ami még a múlt században
felmerült, hogy az Uraitól keletre
eső szibériai területeken a mézelő
méh az orosz betelepülés előtt telje-
sen ismeretlen volt, ugyanakkor ro-
kon népeinek közös elnevezése vari
a méhre és a mézre. így a finnugor
őshaza területe földrajzi adatok alap-
ján csak Európában lehetett a méh
elterjedési vonala. E tradicionális,
egyszersmind széleskörűen elterjedt
Köppen-féle koncepció szerint a mé

zelő méh múltbeli, vagyis a XVIII.
század vége előtti hiánya Nyugat-
Szibériában, kizárja az Uralon túli
vidéket a finnugor őshaza feltétele-
zett helyei közül. Ez a nézet napja-
inkban is általánosan elterjedt. Csak-
hogy ez a kategorikus állítás for-
májában megfogalmazott feltétele-
zés az utóbbi időben előkerült ko-
rábbi korokra utaló palinológiai, va-
lamint az elmúlt századokra vonat-
kozó történeti-földrajzi adatok fé-
nyében sürgősen felül kell vizsgálni.
Több jelentős, eddig jórészt figyel-
men kívül hagyott bizonyíték ke-
rült elő, az Uralon túlról, a lomberdő
s vele együtt a mézelő méh XVIII.
század előtti nyugat-szibériai elter-
jedésével kapcsolatban. A fentebb
elmondottakkal kapcsolatban szeret-
nénk felhívni a figyelmet árrá a
fontos körülményre, ami eddig szin-
te teljesen ismeretlen volt a kutatás
előtt, jóllehet a mézelő méh elter-
jedésének immár csaknem száz éve
eddig is kiemelkedő jelentőséget tu-
lajdonítottak a finnugor őshaza meg-
határozásában. Elöljáróban azt kell
leszögeznünk, hogy szinte senki sem
vette a fáradtságot, hogy Köppen
állítását alaposabban ellenőrizze.
Ilyenképpen történt meg az, hogy
azok se, akiknek' nem tetszett elmé-
letei, és megpróbálták megcáfolni,
lényegében mégis egyetértettek vele
a mézelő méh elterjedési körzetének
meghatározásában. Köppen lényegé-
ben abból az egyetlen adatból, mi-
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szerint Behrens katonaorvos 1776—
1777 telén 30 méhrajt hozatott bas-
kírföldről Uszty-Kamengorszkba.
messzemenő következtetést vont le
arra vonatkozóan, hogy az Uraitól
keletre fekvő területeken a mézelő
méh állítólag hiányzott az oroszok
megjelenése előtt. Ennek ellentmon-
danak azonban a lombosfákra vonat-
kozó biológiai adatok, a korábbi ko-
rok erdőtörténeti rekonstrukciói is
továbbá más megfontolások. Ma már
megállapítható, hogy Köppen jólle-
het nem rendelkezett a szükséges bi-
zonyítékokkal, mégis kategorikusan
azt állította, hogy az orosz néptörzse-
ket megelőző időkben a mézelő
méh teljesen ismeretlen volt az Ura-
Ion túli szibériai térségben. Máskü-
lönben földrajzprofesszor létére ar-
ról sem tudott, hogy a hárs nem-
csak az Ural európai oldalán, hanem
Nyugat-Szibériában is, mégpedig az
Ural környékén: a Túra és a Szosz-
va déli medencéjében és ennek kö-
zelében, valamint az Altájban is.
megtalálható. Az utóbbi helyre azon-
ban a hárs a szillel együtt nem Euró-
pából, hanem a Távol-Keletről ke-
rült.

Ma már igencsak nehéz lenne felde-
ríteni, miért hagyta figyelmen kívül
Köppen a múlt század végén, hogy
előtte több mint száz évvel a neves
holland utazó N. Witsen a XVII. szá-
zadi szibériai tartózkodása során,
valahol az Irtis környékén élő déli
osztják csoportoknál primitív mé-
hészkedést talált. Ezt a finnugor ős-
haza kutatás számára perdöntő tényt
Witsen Oroszországról szóló híres
munkájában publikálta is, igaz hol-
land nyelven. Tehát az igazság az,
hogy a hárs és vele együtt a mézelő
méh Nyugat-Szibéria nagy kiterjedé-
sű területén valójában ismert volt.
nemcsak a XVIII. század végétől,
ahogy ezt állandóan hangoztatták,
hanem előtte is. Minderről azonban
Köppen nem tudott, így „kissé" el-

hamarkodottan foglalt állást a méze-
lő méh elterjedési helyét meghatáro-
zó bizonyítékok dolgában. Annál is
inkább gyanús ez, mivel jól kimu-
tatható, hogy tudatosan mellőzte
Pallas azon adatait, amelyek kon-
cepciójának ellent mondtak, arról
tanúskodnak, hogy a XVII—XVIII.
század fordulója körüli időben az
Uraitól keletre igenis ismert volt a
méhészkedés. Köppennek a finn-
ugor őshaza meghatározásával kap-
csolatban messzemenő következmé-
nyekkel járó pontatlansága mellett,
amely a hárs és a mézelő méh euró-
pai életterével állt kapcsolatban, ku-
tatástörténetileg legalább ugyanilyen
érdekesnek számít az a tudomány-
ban nem is egyedülálló körülmény,
hogy a Köppen utáni nemzedékek
félrevezető megjegyzését hosszú időn
át, minden ellenőrzés nélkül szósze-
rint, avagy átfogalmazva ismételték

Azt, hogy a finnugor őshazát főleg
azért kell az Uraitól nyugatra, Kö-
zép-Volga és Káma lomboserdős vi-
dékére lokalizálni, mivel az Ural
ázsiai oldalán és a hozzá csatlakozó
Nyugat-Szibériában a mézelő méh
életföldrajzi okok miatt a XVIII.
század végéig ismeretlen volt. Ezt a
téves földrajzi feltételezést persze
látszólag támogatta az a nyelvészeti
megfigyelés, hogy jelenleg az obi-
ugorok nyelvében a többi nyelvro-
kon néphez képest, valóban hiányzik
a méh és méz közös eredetű, finn-
ugorkori megnevezése. Talán ennek
hatása alatt, vagy más miatt a méze-
lő méh Uralon túli meglétét bizonyí-
tó adatokat, beleértve ebbe Witsen
nagyjelentőségű megjegyzését. a
finnugor őshaza meghatározással fog-
lalkozó tudósok több egymást köve-
tő nemzedéke egészen mostanáig
nem hasznosította bár nem volt tel-
jesen ismeretlen a szakirodalomban.
Hiszen Witsen megfigyelésére Zichy
már 1923-ban utalt, de kiegészítő
adatok hiánya miatt a kérdést akkor
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függőben hagyta, mivel ő, mint so-
kan mások, a Volga—Káma menti
finnugor őshaza mellett tört lán-
dzsát. Ebben feltehetőleg nem elha-
nyagolható szerepet játszott, hogy a
Volga—Káma őshaza koncepció po-
linológiai adatok hiánya miatt meg-
cáfolhatatlannak tűnt. Ezt közvetve
alátámasztani látszott, hogy legköze-
lebbi nyelvrokonainknál valóban hi-
ányzik a méhészkedésre utaló termi-
nológia. Senki sem gondolt azonban
arra, hogy ez a helyzet Nyugat-Szi-
bériában csak nemrég alakult ki.
vagyis másodlagos fejlődésnek tud-
ható be. A vogulok nyugati és déli.
valamint részben az oszt jakok déli
csoportjainak múlt század elejei
szállásterületén ugyanis a lombos-
erdő fái közül a szil és a hárs ma is
megtalálható, akárcsak a múltban.
Ennek azonban ellentmond, hogy az
obi-ugorok nyelvi anyagából hiány-
zik ezen fák elnevezése, ami feltét-
lenül magyarázatra szorul. Feltűnő
hogy Witsen és Pallas megfigyelései
éppen erről a vidékről származnak,
vagyis a hársfa szibériai elterjedése
közeléből valók. Ezen túlmenően
Nyugat-Szibériából újabban előke-
rült alapvető jelentőségű pollenada-
tok, amiket sajnálatos módon még
nem vett figyelembe az őshaza ku-
tatás, minden kétséget kizáróan bizo-
nyítják, hogy a középholocén elejé-
től kezdve a lomboserdő fái, közöt-
tük a hárs, amellyel a mézelő méh
sajátos szimbiotikus kapcsolatban
él, a Dél-Uraiból terjedt el a hegy-
ség ázsiai lejtőjén. Sőt a szillel és
egykoron tölggyel együtt Nyugat-
Szibériába is behatolt, egészen az
Obig. így hosszú időn keresztül is-
mert volt az osztjákok szállásterüle-
tének számító Közép-Ob medencéjé-
ben is. Később azonban, amit a
szövet kutatók újabb palinológiai
munkáiból tudjuk, a lomboserdő fái
közül a tölgy, egykori nagy kiterje-
dése ellenére, teljesen kiszorult Nyu-

gat-Szibériából, csak az Ural innen-
ső, nyugati oldalán maradt meg. Ér-
dekes, hogy éppen ide, a hegység
európai lejtőjére lokalizálhatok a
vogulok földrajzi elnevezéseinek
szubsztrátum rétege, amelyek egyér-
telműen tanúsítják a legközelebbi
nyelvrokonaink egyes csoportjainak
kelet-európai részleges tartózkodását.
Ez megint csak amellett érv lega-
lábbis közvetett formában, hogy az
obi-ugorok nemrég még foglalkoz-
hattak méhészkedéssel. Erre többen
gondoltak már. Ügy magyarázták,
hogy az obi-ugorok Európából át-
költözve Ázsia szibériai részébe, lé-
nyegében ökológiai okok miatt nem
tudtak ott méhészkedéssel foglalkoz-
ni.

Véleményünk szerint inkább úgy
történt, hogy legközelebbi nyelvro-
konainknál a méhre és mézre vonat-
kozó szavak megvoltak egykoron
akárcsak a szil, tölgy és a hárs elne-
vezése is, de az obi-ugorok délebbi
csoportjai, amelyek méhészkedtek —
eltűntek, jobban mondva asszimilá-
lódtak még azelőtt, hogy nyelvésze-
inknek sikerült volna az általunk
beszélt dialektusokat följegyezni.
Hasonló a helyzet a szil és hársfa el-
nevezésekkel is a vogulok és osztjá-
kok délibb nyelvjárásaiban. Aligha
véletlen, hogy a másik ugorcsoport-
ban, amelyet a magyar nyelv képvi-
sel, a méz és méh szavak a szillel
együtt a finnugor korból megmaradt
reliktumoknak számítanak. A méh
és méz lexémák alapján aligha le-
het arra következtetni, hogy a finn-
ugor, vagy akár a magyar őshaza ki-
zárólag a Uraitól nyugatra, a Volga
—Káma vidékén feküdt, és a hegy-
ség keleti, ázsiai oldalát ki kell re-
keszteni rokon népeink egykori kö-
zös kiindulási helyei közül. Követ-
kezésképpen minden olyan kísérlet,
amely a méh és méz, továbbá a
lomberdő fáira vonatkozó lexémák-
ra hivatkozva az Uralon túli terüle-
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tekét, azaz Nyugat-Szibériát meg-
próbálja kizárni az őshaza szóbajö-
hető körzetéből — alapvetően téves.
Arról van ugyanis szó, hogy az elter-
jedt, de teljesen hibás feltételezéssel
szemben bizonyos állatok, (méh és
sün) illetve a hárs és szil most is, de
a távoli múltban, nemcsak az Ura]
európai részén, a Volga—Káma
mentén, hanem a szibériai oldalon
ugyancsak jól ismertek voltak. Kö-
vetkezésképpen az eddig használt
életföldrajzi adatok korántsem szol-
gálnak bizonyítékul azon feltevés
mellett, hogy a finnugor őshaza te-
rületébe nem tartozott bele az Ural
hegységtől keletre fekvő Nyugat-
Szibéria is. Ezt megerősítik az arche-
ológiái feltárások és polinológiai
vizsgálatok is. Az Ural mindkét ol-
dalán a mezolitikus és az azt követő
neolitikus korban, a Dél-Urai szibé-
riai lejtői kivételével mindenütt
azonos régészeti kultúrát mutattak
ki a szovjet kutatók, amit az uráli
nyelvcsalád hagyatékának kell tar-
tanunk. A legújabb őstörténeti ösz-
szefoglalásokban azonban érthetetlen
módon a 30 évvel ezelőtt publikált
elavult palinológiai adatok szerepel-
nek szinte szórói-szóra, jóllehet azóta
N. A. Hotyinszkij tollából új össze-
foglalás született. A neves szovjet
palinológus nem kis mértékben mó-
dosította a nemrég elhunyt Neaustadt
túlhaladott következtetéseit, melyet
László Gyula és mások hazánkban a
finnugor őshaza meghatározásává"
kapcsolatban nemegyszer felhasznál-
tak, így pl. csaknem egy évtizede
publikált, de az őstörténetírásunk
még nem eléggé értékelte azt a mód-
felett fontos tényt, amely mostmár
véglegesen eldönti a lomberdő Ural

környéki megjelenése időpontjáról
évtizedek óta .folyó vitát, nevezete-
sen: hogy a lomboserdő egyik
refugiuma a holocén elején éppen-
séggel a hegység déli része volt.
Másszóval a lomboserdő nem az i. e.
III—II. évezredben érte el az Uralt,
hisz ott mindig is honos volt. Nem
volt ismert eléggé az sem, hogy a
szil, hárs, sőt a tölgy s mogyoró
Nyugat-Szibéria délibb és középső
övezetében honos volt a középholo-
cén elejétől fogva, bár azóta ezen
fák élettere itt jelentősen módosult,
de sohasem szorult ki onnan teljes
egészében. A lomboserdő tipikus fái-
nak jelenlegi megléte az Uralon túli
vidékeken — nem beszélve ennél
jóval nagyobb múltbeli elterjedésük-
ről — közvetett bizonyítékának szá-
mít a mézelő méh nyugat-szibériai
elterjedtségét illetően. Ezt nem le-
het figyelmen kívül hagyni sem a
finnugor, sem a magyar őshazakuta-
tásban, mivel alaposan rácáfol né-
hány elterjedt, de beigazolatlan fel-
tételezésre, amely kizárólag a Volga
—Káma mellékét tartja rokonnépe-
ink szétválása előtti közös szállás-
területének. A finnugor őshazát az
Európa és Ázsia határán kell keres-
ni, s beletartozott az Urai-hegység
mindkét oldala és a Volga—Káma
vidéken kívül Ny.-Szibéria térsége.
Uymódon a palinológmi és régészeti
adatok, valamint Köppent cáfoló
Witsen-megjegyzés alapján, a múlt-
hoz képest elég nagy pontossággal
meg tudjuk határozni azt az öveze-
tet, ahol rokonnépeink éltek közvet-
lenül azelőtt, hogy végleg elváltak
volna egymástól.

VERES PÉTER
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