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Endrődi Szabó Ernő

A néptörténet diszkrét bája
avagy a dákoromán kontinuitás a tények tükrében

Önmagunk jó és pontos megértése, az önismeret előfeltétele mások - egyál-
talán, a másság - megértésének, elfogadásának. És viszont! De, beszéljünk akár
személyes, akár közösségi, népi, nemzeti önismeretről, a múlt pontos és beható
ismeretét egyik sem nélkülözheti. Csakis ez, a múlt tudása szolgálhat az önismeret
- végső soron az identitás - szilárd fundamentumául. Nem kell különösebb tár-
sadalomtudományi jártasság például ahhoz, hogy fölfedezzük az ötvenes-hatva-
nas évek ideológiai agymosása, történelemhamisításai következtében a hetvenes
évtized végére össztársadalmi méretekben megmutatkozó nemzeti identitásválság
és a nagyjából ugyanez időtájt fölélénkülő magyar őstörténeti kutatások közötti
ok-okozati összefüggést. Aligha tévedek, ha úgy látom, hogy az évtizedeken át
ideológiai függőségben tartott, a napi politikát kiszolgálni kényszerülő magyar
történettudomány itt, az őstörténeti és honfoglalás kori kutatások területén nyerte
meg "függetlenségi háborúja" első csatáit. És nem csupán az olyan látványos
áttörés/ek/re gondolok, mint amilyen a "kettős honfoglalás" elmélete esetében
következett be. Gondolok az olyan, "osztályidegensége" miatt elsorvasztott tu-
dományszakok újjászületésére is, mint amilyen például a történeti antropológia,
a történeti néprajz, a címertan, a családtörténet, a település- és egyháztörténet
és jónéhány más, nemzeti önismeretünk kimunkálásához nélkülözhetetlen szaks-
túdium. Gondolok azután az ezek eredményeit közzétevő kötetek megjelenésére
is, például a Magyar Őstörténeti tanulmányokra., a Mályusz Elemér Emlékkönyvre
- ami egyúttal az évtizedeken át félreállított, európai rangú történész-iskolát te-
remtő professzor csöndes "rehabilitációja" is volt - vagy épp a "kettős honfog-
lalás" elméletét az írástörténet oldaláról alátámasztó Vékony Gábor munkássá-
gára.

*
A kiváló kutató, a nagy szentmiklósi aranykincs és a szarvasi rovásírásos tűtartó

feliratainak megfejtője, az elmúlt év végén megjelent Dákok, rómaiak, románok
című munkájában olyan területre "merészkedett", ami meglehetősen robbanás-
veszélyes, mondhatni, teljességgel elaknásított terep. Mi sem jelzi ezt jobban,
mint az a tény, hogy több, mint negyven éve nem jelent meg e tárgykört tüzetesen,
monografikus igénnyel, kellő fölkészültséggel vizsgáló mű. Azaz: a kérdéssel
való foglalkozás - mint oly sok más téma esetében - ezúttal is a kérdéssel való
nem-foglalkozást jelentette. Pedig a probléma - a dáko-román kontinuitás - ne-
künk, magyaroknak is elevenünkbe vág, benne térségünk, a Duna-táj egyik ne-
uralgikus gócára tapinthatunk.

Olyan kérdésről van tehát szó, amit eredeti formájában - elméletként, hipo-
tézisként szemlélve - csupán szellemtörténeti képződménynek, tudománytörténeti
érdekességnek tekinthetnénk, ám mégsem tehetjük, mert az alapeszme - kilépve
a tudósi munkaszobák falai közül - a századok során nagyon is valóságos, nagyon
is veszélyes, a másságokat valamiféle "történelmi felsőbbrendűség" nevében el-
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tiporni akaró szándékká, nyílt politikai gyakorlattá változott. Vékony Gábor azt
a történelmi időszakot, a románság dák-római leszármaztatásának nagyjából más-
fél-két évezredet átívelő időszakát vizsgálja, amelyik a tekintélyes múlttal, s ha
lehet, még terebélyesebb jelennel rendelkező román nacionalizmus és idegen-
gyűlölet, az "országgyarapító" nagyromán politika, illetve a romániai államalkotó
kisebbségek, magyarok, szászok és más népcsoportok megnyomorításának, erő-
szakos beolvasztásának mindenkori hivatkozási alapja.

Az igényes monográfia ilyen értelemben nem egyszerűen tudományos mű,
hanem politikai és erkölcsi tett is egyben. Hiszen épp a romániai forradalom
óta eltelt két hónap eseményei, a természetes jogaikat, másságuk megőrzésének
alkotmányos garanciáit, intézményi kereteit követelő/visszakérő kisebbségeket
ért durva támadások bizonyítják: a tartósan, hosszú időn át tudatosan, módsze-
resen mérgezett lélek gyógyulásához, az agymosás, a tömegpszichózis által fer-
tőzött tudat megtisztulásához - végső soron a románság igazi önismeretének,
történelemhamisítás nélküli nemzeti identitásának kialakulásához - évtizedek, ha
nem épp emberöltők szívós munkája szükséges.

Európa néptörténetének, népalakulásának folyamatairól sok tényt, adatot ki-
derített már a történettudomány. A magyar nép etnogenezisét vizsgálva László
Gyula mutatott rá arra a realitásra, hogy néhány nyelvi-etnikai zárvány kivételével
- mint amilyenek a baszkok vagy a lappok - Európa népei, nemzetei kivétel
nélkül keveredés, méghozzá sok, de legalábbis többkomponensű keeveredés útján
születtek. Bizonyos esetekben a keveredés tényét nem csak az antropológiai és
kulturális - nyelvi, néprajzi, stb. - jegyek mutatják meg, de erre utalnak maguk
a népnevek is. A katalánok, andalúzok és bajorok említésekor igazán nem nehéz
meghatároznunk e népek két legnagyobb etnikai komponensét, nem nehéz föl-
fedeznünk, hogy a katalán népnév gót és alán /germán és iráni/, az andalúz
vandál és luzitán /germán és ibér/, míg a bajor bói és avar /kelta és türk/
összeolvadásra utal. Emez utóbbi esetben a népnéven és az írásos forrásokon
kívül egy, a szó szoros értelmében szembetűnő antropológiai bizonyítékra is
hivatkozhatunk, nevezetesen a mai bajorok egy részénél még mindig - bár né-
miképp már elkorcsosult változatban - föllelhető mongolredőrc. Ez a szemhéj
bőrének olyanfajta lefittyenése, amitől a szem forma mongolossá - ha úgy tetszik
/távol/keletiessé - válik. A kelta bói és az antropológiai jegyeit tekintve mon-
goloid, nyelvében türk var, avar népesség bajorrá alakulásában - miként majd
minden nép esetében - természetesen más, e térségben zömmel germán elemek
is szerephez jutottak. De nem csak ennek, pontosabban: elsősorban nem ennek
köszönhető, hogy a bajuvárrá összeolvadt kelta és türk népesség németajkú ba-
jorrá vált az idők során. A nagyobb hatást a kommunikációs kényszer gyakorolta.
A két, egymásétól teljesen különböző szókincsű, grammatikájú, stb. nyelvet be-
szélő etnikum közötti érintkezés ugyanis kizárólag egy, a korra és a térségre
jellemző közvetítő nyelv segítségével jöhetett létre. Ez pedig nyilvánvalóan csak
valamelyik korabeli germán dialektus lehetett, melynek átvételében, elterjedé-
sében alighanem jelentős szerepet játszott a kelta és germán nyelvek rokonsága
is.

S ha a bizonyság kedvéért szélesebbet markolunk, akkor is, abban az esetben
is hasonló jelenségekre bukkanunk. Az ír nyelv prefixumos ragozása például
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feltűnő hasonlóságot, mi több, egybeesést mutat Észak-Afrika hamita /berber,
tuareg, stb./ nyelveivel, s azt, hogy e hasonlóság nem a véletlen műve, az írek
bizonyos antropológiai jellegzetességei is tanúsítják; a taut /nép, törzs/jelentésű
indoeurópai alapszó, mind a kelta /tuatha dé danann = a víz népe/, mind a
germán /teuton/, mind a szláv /taut = tót/ népek körében megőrződött, igaz
imitt-amott enyhe jelentésváltozással; a cseh és morva püspökök még a 13.
században is arról írnak a pápának, hogy bői társaik /vö: boi haemus = bóiok
hegye = Cseh- és Morvaország latin neve/ csak színlelik a kereszténységet, mert
pogány ünnepekkor ősi kelta szokás szerint tölgyesekben áldoznak isteneiknek;
Dél-Olaszország egyes tájain még századunk harmincas éveiben is beszélték az
albánt, Szicília eldugott falvaiban még ma is él a görög nyelv egy elkorcsosult
változata; az illírek balkáni benyomulása által Elő-Ázsiába vetett trákok - ottani
nevükön frígek - egy csoportja, az ősi Urartu ekkorra, az ie. 3. évezredre már
meglehetősen kevert etnikumú populációjára telepedve, velük összeolvadva vált
a mai örmény nép elődjévé; a kaukázusi őszetek, ez az iráni népekhez tartozó
kis nemzet, és az ugyancsak kaukázusi, dagesztáni kumükök, a jászok és a kunok
révén, mai napig rokonuknak tartják a magyarokat; a magyar népszokások kö-
rében föllelhető kiszebuba rítus megegyezik a kelta népek körében honos Zöld-
király vagy Zöldlovagkészítés tavaszváró, termékenységi rituáléjával, de ugyan-
ezt a szokást mentették át, ősi szláv hagyományként, keresztény elemekkel átszőtt
pantheizmusukba a bogumilok - a példák számát a végtelenségig szaporíthatjuk.

De távolabbi tájakra tekintve is ugyanilyen jelenségeket tapasztalhatunk. A
grúz és örmény írásos források tanúsítják, hogy a mamelukok valaha valóban
etnikumként jelentek meg Egyiptomban, testőri feladatok ellátására odavonult
kipcsak-török törzsek voltak; ma már tudjuk, hogy a japán nép koreai és auszt-
ronéz etnikumok összeolvadásából született; tudjuk, hogy a japán szigetek ős-
lakói, az ainuk - amint erre medvekultuszuk is rávilágít - szibirid népesség /vö:
finnugor medvekultusz/; tudjuk, hogy India nyelvi és népi sokszínűsége nem
csak veddid-dravida-indoárja etnikai rétegződés eredménye, henem a mai képet
eredményező majd' tízezer éves folyamatban sumer, sémi, elámi, szinid, mon-
golid, türk, iráni, annamita és ausztronéz etnikai és kulturális hatások is érvé-
nyesültek - és így tovább, mint mondtam, a kézreálló példák száma kimeríthe-
tetlen.

A rövid, szükségképpen illusztrációszerű fölsorolás vélhetőleg érzékletesen
bizonyította, hogy valamely nép, etnikum egy vagy két közvetlen őstől való
egyenesági leszármaztatása - enyhe kifejezéssel élve - tudománytalan.
Amennyiben nem a népi eredetmondák, származásmítoszok szövegében talál-
kozunk vele, hanem tudományos igényű szakmunkában bukkanunk rá, az effajta
kísérlet inkább csak tudománytörténeti jelentőséggel, mintsem valódi históriai
hitellel bír. Az újabb kutatásmódszertani fejlemények nyomán egészen nyilván-
való, hogy a régi gyakorlattal ellentétben, amikoris hol a nyelvészet, hol a ré-
gészet, esetenkint a néprajz vélte kimondani az egyedül üdvözítő megoldást
valamely nép etnogenezise tekintetében, e régi gyakorlattal ellentétben tehát a
népalakulások tudományos igényű föltárása ma már elképzelhetetlen a komplex
vizsgálati módszer alkalmazása nélkül. Azaz, akár a többi nép esetében, a ro-
mánság etnogenezise vizsgálatakor sem mellőzhető a tudomány-, szellem- és
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gazdaságtörténeti, a régészeti, nyelvészeti, diplomatikai, felirattani, a történeti
néprajzi, történeti szociológiai, az antropológiai és forráskritikai szempontok
együttes érvényesítése a kutatás folyamatában.

Úgy tűnik azonban, hogy a román tudósok zömét hidegen hagyja ez a kö-
vetelményrendszer. Prekoncepciójuk - a dáko-román kontinuitás - aggályok nél-
küli, kutatásaik pedig inkább érzelmileg komplexek, mintsem módszereik tekin-
tetében. IJi. Crisannak a dákok királyáról, Boirebisztaszról írt könyvében például
ezt olvashatjuk: "Burebista /sic!/ ragyogó cselekedeteivel és a géta-dákok di-
csőséges történelmével jogosan büszkélkedtek annyian, akik utódaik szerettek
volna lenni. Ám utódaik mi, románok vagyunk. Burebista írta ókori történelmünk
legemlékezetesebb lapjait." Figyelmen kívül hagyva most a sanda logikai csúsz-
tatást, mely szerint Burebista/Boirebisztasz, az ie. 1. évszázadban már román
történelmet írt - bár a mai fogalmaink szerinti népeknek ekkor még nyoma sincs
a korabeli Európában /következtetés: a románság Európa legelső modem érte-
lemben vett népe-nemzete/ - és figyelmen kívül hagyva az inkább hitszónokra,
mintsem történészre valló stiláris hevületet a következőket jegyzem meg. Az,
hogy a dákok és géták rokonítása még ma is sok megválaszolatlan kérdést rej-
teget, s az, hogy a mai román nép kialakulása a nemzetközi kutatási erdmények
egybehangzó következtetései alapján a 9-12, a szovjet történészek szerint pedig
éppenséggel a 10-13. század folyamán következett be, nos ezek a sziklaszilárd
tények csöppet sem zavarják a szerzőt. Az sem, amit pedig könyvében maga is
elismer - sőt régészeti térképek mellékelésével illusztrálja is -, hogy az ókori
Dácia leletekben napvilágra hozott tárgyi kultúrája - amelyből azután a szellem-
iekre is következtethetünk - egyrészt erősen kevert népességre enged következ-
tetni, másfelől pedig túlnyomó súllyal kelta jellegű. Egyik legékesebb bizonyítéka
ennek az oppidum-jellegű "dák" erődítési rendszer, de említhetjük a román tu-
dományosságban újabban "dák"-nak nevezett, tipikusan keleti kelta pénzverést.
Nem csoda hát, ha a kicsit is szakavatott ember bosszankodva vagy rezignált
fejcsóválással olvassa L. Barzu szavait: "... a román nép kialakulási folyamata
csak úgy képzelhető el, mint a római civilizáció ráoltódása mindarra, ami a
dákság világát jelenti, a dákság képezvén azt az alapréteget, amelyből a román
nép kinőtt... A dák-római népesség és a latin nyelv folytonossága, más szavakkal
a román nép eredete, ősisége és a kárpáti-dunai-pontuszi térségben való állann-
dósága már régóta nem "hit" kérdése. Az utolsó mondatot olvasva azonban
mégis igazat kell adnunk Barzunak. Amit állít, az valóban nem hit, hanem po-
litikum kérdése. Az, hogy kilóg az otromba lóláb, csöppet sem zavarja a "tudós"
szerzőt. Sőt, mintha kifejezetten arra törekedne, hogy a régmúltat megrajzoló
szavaiból kibontakozó földrajzi keret kísértetiesen emlékeztessen a közelmúlt,
a félmúlt és a jelen geopolitikai kereteire, sőt, azon is túllépve, a Tiszától a
Dnyeszterig terjedő nagy "Nagyrománia" képét, a román politika e régi ábrándját
vetítse elénk.

Summa summárum: e hevült, bennünket magyarokat is, és különösen az er-
délyi nemzetrészt fenyegető, politikumtól és faji ideológiától átitatott "történészi"
megállapítások nyomán szükségképpen fölmerülő kérdésekre a magyar tudo-
mányosságnak is kötelessége válaszolni.
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Választ azonban csak a tények adhatnak. Vékony Gábor négy nagy tárgykörbe
csoportosítva végzi el vizsgálatukat. Az első: a dák-római-román etnikai-kultu-
rális folytonosság eszméjének kialakulása, az elmélet történeti útjának módszeres,
tüzetes áttekintése. Eközben arra is sort kerít, hogy bemutassa a Románián kívül
élő román néprészeket és csoportokat: a zömmel Görögországban, Észak-
Thesszáliában és Epiroszban élő aromunokat, a Macedóniában, a Vardar jobb
partján lakó meglenorománokat, Dalmácia isztrorománjait, hozzáfűzve, hogy
ezek a népek-néprészek magukat általában vlach, vlas néven emlegetik, s hogy
környezetük is hasonló elnevezésekkel illeti őket /kutsovlach, karavlasi, make-
dovlach, stb./.

Tudománytörténeti elemzése nyomán kiviláglik, hogy a dák-római-román kon-
tinuitás eszméje a balkáni országokban utazgató olasz humanidák tollából szü-
letett, akik ezt az elképzelést latin-román szóegyezésekre alapozták. E felfogás
azután - többé-kevésbé megfellebbezhetetlen igazság formájában - a román tu-
dományosságba is bekerült, és a Supplex libellus Valachorumban, de különösen
az erdélyi iskola - Samuil Micu-Klein, Gheorghe Sincai és Petru Maior - mun-
kássága nyomán, kifejezetten politikai jellegű követelések ideológiai megalapo-
zását szolgálta.

Az elmélet tudományos igényű, elsősorban nyelvészeti szempontokat érvé-
nyesítő vizsgálata később, Róbert Roesler 1871-ben megjelent Romanische Stu-
dien című, a románság balkáni eredetét valló és bizonyító munkája után követ-
kezett be. Ugyanezen a nézeten van - elsősorban szintén nyelvészeti érvek alapján
- a román Al. Philippide is, aki megállapítja, hogy a román nyelvnek az albánnal
való kapcsolatai a Dunától délre szorítják azt a területet, ahol ez a nyelv kialakult.
Szerinte a balkáni romanizmus kései, 3-4. századi maradványai közül a román
nyelv és nép erősen kevert etnikai szubsztrátumon jött létre, amelyben csupán
a trák alap volt közös.

Nagyjából ezen a nyomvonalon halad Vékony Gábor is. Philippide megálla-
pításait továbbgondolva, szellemes érveléssel és nem kevés meggyőző adattal
bizonyítja, hogy abban az esetben, ha a románság dáciai romanizált népesség
volna, akkor dákoknak /daci/ neveznék magukat mind a mai napig, nem pedig
vlachnak és rominnak. A romanus /római = romin/ elnevezés épp azért marad-
hatott meg náluk, mert a birodalom több provinciájából valók, s a közösségtudatot,
a népi egységet, a Balkánt ezidőtájt elözönlő szlávsággal szemben, csak ez az
összetartozást jelző-jelentő szó őrizhette meg. Hasonló önelnevezési metódus
jellemzi a bizánci birodalom európai területeiről a 10-11. századtól észak felé
vándorló cigányságot is. Rom, roma nevük ugyancsak a romanus lekopott vál-
tozata, amiként ezt, tehát a romanus nevet őrizték egészen a múlt század végéig
a nagyjából a románsággal egyidőben latinizálódott illír-pannon etnikumú dal-
mátok is. /Közbevetőleg: az illír-pannon elnevezés itt kissé félrevezető, mert a
pannonnak nevezett népesség eleve illír-kelta szubsztrátumot föltételez, amelyhez
szláv, türk, iráni és valószínűleg germán etnikai komponensek is csatlakoztak./

Noha, mint láthattuk, a román eredetkérdés, alapjaiban, már a múlt század
végén tisztázódott - s nem kis mértékben az olyan kiváló román tudósok mun-
kássága nyomán, mint Al. Philippide, E. Petrovici, és l. lordan -, a józan érvek
és a szigorú tények ellenére a kontinuitás tudományos szempontból teljességgel
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tarthatatlan elmélete változatlan szívóssággal élt és él tovább napjainkig. Ennek
okait, az eddig említetteken túlmenően, az Európa nyugatibb és északibb régióihoz
képest meegkésett román történelmi fejlődésben, a fiatal nemzeteket jellemző
romantikus, a nemzeti kisebbrendűségi érzést kompenzáló történelemszemlélet-
ben kell keresnünk. Ahogyan azt a romanista Hermán József 1985-ben megjelent,
nyelvészeti kutatási eredményeket közreadó könyvében megfogalmazta: "... a
dák lakosság szinte nemzeti tömbként való megmaradásának és páratlanul gyors
romanizációjának hipotézise, mint a dáko-román kontinuitási elmélet egyik eleme,
racionálisan alig felfogható módon, oly mértékben telítődött politikummal, sőt
emóciókkal, hogy a kérdés higgadt és nyílt megvitatása alig lehetséges."

A vizsgálódás másik sarkalatos pontja természetesen magára a dákságra, az
antik szerzők által dák királyságnak /arkhé/ nevezett terület népességére, e terület
néptörténetére vonatkozik. Minthogy a fonal vége az ie. 1. évezredig nyúlik
vissza, s minthogy a tárgyalt időszakban ókori népmozgalmak sokaságával kell
számolnunk, szükségképpen csak vázlatos kép rajzolható. Az ie. 1. századig,
Boirebisztasz dák királyságának kialakulásáig ezen a nagyjában-egészében a Kár-
pát-medence keleti felét, a történeti Galíciát és Besszarábiát magába foglaló te-
rületen a következő, fontosabb népalakulások mentek végbe.

A régészeti kultúrák alapján és a történeti források: Hérodotosz és Sztrabon
nyomán megállapíthatjuk, hogy ezen a területen a írásokkal és moesekkel rokon
nyelvet beszélő géták az első azonosítható nép. A nekik tulajdonított régészeti
kultúrára azonban az ie. 14. századtól folyamatosan különféle jövevények tele-
pedtek rá, akik azután fokozatosan összeolvadtak az alapnépességgel. Alapvetően
két etnikai-kulturális expanziót kell figyelembe vennünk. Az egyik a keleti sztyep-
pékról érkező, iráni nyelvet beszélő, a szkítákkal közeli rokonságban álló lovas-
nomád nép. Erdély, azaz a későbbi dák királyság központi területén az ie. 8.
századtól mutatható ki jelenlétük és szupremáciájuk. Megtelepedésük után ugyan-
is a korábbi lakosság fölszívódik, s erről az anyagi kultúra kétséget kizáróan
szkíta jellege tanúskodik. Régészeti és toponímiai adatok bizonyítják az agat-
hürszek és szigünnák megtelepedését. Kár, hogy ezt az időszakot tárgyalva Vé-
kony Gábor nem szentel figyelmet annak a hipotézisnek, amely szerint ugyan-
ekkor, az agathürszekkel és szigünnákkal együtt érkezett egy ugyancsak iráni
nyelvet beszélő lovasnomád nép, a dahák, akik a géta-trák alapnépességgel
összeolvadva alkották volna a későbbi dákság magvát. Ennek a szálnak a fölvétele
és legombolyítása már csak azért is fontos lett volna, mert számos adalék látszik
alátámasztani e hipotézist.

A másik igen nagy jelentőségű expanzió az északnyugati irányból érkező, a Bal-
kánon át Elő-Ázsiába nyomuló keltaságé, kiknek különféle törzsei a Kárpát-medence
egész területén megtelepednek. Szupremáciájuk az ie. 4. századtól vitathatatlanul
adatolható. Ahogyan Vékony Gábor ezen időszak anyagi kultúrájának vizsgálata
után megállapítja: "Erdély területén a 4. századtól kelta uralommal számolhatunk
/sőt ennek kiterjedése a Kárpátokon túlra sincs adatok híján/, a dák népességnek
az ie. 1. századig jelentősebb szerep nem jut." Már amennyiben feltételezzük, hogy
a dákság az ie. első századnál korábban is létezett. Mert Vékony Gábor nem mondja
ki ugyan, de adatsorai mégis arra engednek következtetni, hogy dákság, egységes
etnikumként sohasem létezett. Ha a gétáknak tulajdonított Gáva-Holihrad kultúra
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megjelenésétől az első dák államalakulat létrejöttéig terjedő kilencszáz év etnikai
viszonyait e szóbanforgó terület térképére vetítjük, a nép- és törzsnevek sokasága
között egyszer sem bukkan föl a dacii /dákok/ kifejezés. A szóval első ízben későbbi
korok történetíróinak munkáiban találkozhatunk. Föltehetően ezúttal is azzal, a tör-
ténetírásban meglehetősen gyakori jelenséggel állunk szemben, amikoris egyfelől
valamely politikai szövetség, államalakulat nevét egészében átruházzák az annak
földrajzi kereteit kitöltő népességre, másfelől a történetírók, saját koruk etnikai vi-
szonyait vetítik vissza a múltba. /Ezt tapasztalhatjuk Anonymusnál vagy az Orosz
évkönyvek esetében./ Tudva ezt, és a térség közel egy évezredes népalakulási fo-
lyamatait, valamint az ie. első századra kialakult etnikai viszonyait figyelembe véve
valószínűsíthetjük, hogy a dák szó sokkal inkább jelöl politikai egységtudatot, egy
politikai-gazdasági alakulathoz való tartozást, mintsem hogy valamely egynemű
etnikumot takarna. Az ilyenfajta politikai "nemzettudat" létére nemcsak a tárgyalt
időszakból, de későbbi korokból is hozhatunk példát; gondoljunk a középkori Ma-
gyarország meglehetősen kevert etnikumú lakosságának hungarus elnevezésére vagy
a mai Belgium lakóira, akiknek köztudomásúlag semmi közük a belgákhoz, ehhez
az ókorban fölmorzsolódott kelta néphez, lévén más és más francia és holland
anyanyelvű és kultúrájú vallonok és flamandok.

Nos, ilyen erősen kevert etnikai-kulturális viszonyok között jött létre Boirebisztasz
dák királysága az ie. 1. század folyamán. A királyt neve egyébként a bastarnák
népéhez köti. Ez az antik forrásokban hol germánnak, hol keltának, hol szkítának
nevezett nép ekkortájt a Prut és a Dnyeszter közötti területen élt, körülbelül ott,
ahová Sztrabón a keltoszkíták törzsét helyezte. S alighanem hihetünk e sok meg-
bízható adatot közlő görög tudósnak, hiszen ebből a korból jól ismert a sztyeppéi
türk és iráni lovasnomád népek és a különféle germán - esetenkint kelta - törzsek
szimbiózisa, melynek okait a gyakori hadviselésben kell keresnünk. Egészen pon-
tosan abban a tényben, hogy a germán vagy kelta gyalogos, és az iráni vagy türk
népek lovas harcmodora kiválóan kiegészítette egymást

*
Még összetettebbé, bonyolultabá válik a kép, ha a dákság etnikai szubsztrátumára

névetimológiával és a történeti néprajz adataival igyekszünk fényt deríteni. Egészen
kézenfekvő, hogy a görög Dakosz, Dakoi, Dauosz, Daoi és a latin Dacus, Daci, a
frig - tehát kisázsiai trák - daos "farkas" jelentésű szóra vezethető vissza. Ami nem
azt jelenti, hogy a dákoknak közvetlen köze lenne a frígekhez, azt azonban igen,
hogy etnikai komponenseik között a gétákon kívül más trák törzseket is keresnünk
kell. Ezt támasztja alá a dákok egyik rétegének a pileati-nak. a fövegeseknek a
frígiai sapkával teljesen megegyező fejfedője, pontosabban e fejfedő viselete. Ami
egyébként - mármint a frígiai sapka - csak a fül- és tarkóvédő lebenyek hiányában
különbözik a szkíta fövegektől.

A daos elnevezésnek azonban az indoiráni társadalmakban meglévő, fiatal har-
cosokból álló férfitársaságokhoz is köze van. Ezeket a fiatal harcosokat ugyanis
mind az iráni, mind pedig az ind népek körében farkasoknak - iráni mairya, ind
marya - nevezik. /Hasonló férfi- és nőtársaságokról, testvériségekről tudunk a gö-
rögség körében is, azzal a különbséggel, hogy náluk eredetileg egy-egy nemzetség
totemállata testvériségéről, medve-testvériségről, bagoly-testvériségről, stb. volt szóV
A "farkasok" hajukat hosszúra eresztve vagy befonva hordják, meztelenül vagy
félmeztelenül harcolnak. E jelenséget azonban a keltáknál is tapasztalhatjuk - bár
rájuk inkább a fonott hajviselet jellemző -, s azt is tudjuk, hogy régmúltban a
keltákhoz hasonlóan a germánok is meztelenül vagy félmeztelenül indultak harcba.
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Hasonló a helyzet a dákok hadijelvényével. Ez a draco, a sárkány volt, amelyet
vászonból varrtak, farkasra emlékeztető fejjel, és hosszú botra erősítettek. E jelvény
iráni, szkíta-szarmata és parthus kapcsolataira már régebben rámutattak, eleddig
azonban nem esett szó az ugyanolyan erős kelta szálról. Vékony Gábor sem említi,
hogy a dragon és a pen-dragon, a sárkány és a sárkányfej ugyanolyan szerepet
töltött be a kelta népek körében is, mint az irániaknál. Sőt, a szigeti kelták közül
a kimrik, a velsziek a mai napig nemzeti szimbólumként használják. /Zászlójuk:
középen vízszintesen osztott zöld-fehér sávon narancsszínű, ritkábban vörös sár-
kány./

Mindezen adatok fényében leszűrhetjük azt a következtetést, hogy a dák társa-
dalom uralkodó rétege iráni férfitársaságból keletkezett, s az általuk megszervezett
terület népei - etnikai hovatartozásuktól függetlenül - ezért kapták meg a "farkas"
jelentésű dák nevet. A trák alapnépességű, az ie. 8. századtól iráni szupremáciájú
protodák társadalom azután - épp a fentebb említett hasonlóságok okán - könnyen
befogadta a területükre az ie. 4. századtól tömegesen betelepülő keltákat, akik -
nem utolsósorban anyagi kultúrájuk fejlettsége következtében - ettől kezdve jelentős
szerepet játszottak a térség népalakulási folyamataiban. Erre nemcsak a tárgyi em-
lékek utalnak, hanem többek között az is, hogy az utolsó dák király, Decebal neve
nem dák, hanem éppenséggel kelta eredetű. Az ő uralkodása alatt egyébként a
királyságban a kelták és irániak mellett kisebbségben vannak maguk a tulajdon-
képpeni, szűkebb értelemben vett dákok. Akik, ezt mostmár nyugodtan leszögez-
hetjük, trák-iráni összeolvadásból keletkezett népességként határozhatók meg. A
királyság nyelvi képe az etnikaihoz hasonlóan színes: a dák mellett általánosan
elterjedt, beszélt nyelv volt a kelta, valamint egy, az örménnyel feltűnő hasonlósá-
gokat mutató, eddig még pontosan meg nem határozott dialektus, és feltételezhetően
beszélték a bastamák nyelvét is. Minderre toponímikus és személynévi adatok nyúj-
tanak bizonyságot.

Nem változik, sőt, etnikai tekintetben tovább bonyolódik a helyzet, amikor De-
cebalt leverve Róma provinciává szervezi az egykori királyságot. Jelentős illír be-
telepedést, majd nagymértékű görögösödési folyamatot tapasztalhatunk, utóbb, a
rómaiak kivonulása után germán és avar, még később alán /tkp. jász, vö: lasi-Jász-
vásár/ és bolgár-török betelepedéssel, mindezek tárgyi és toponímiai emlékeivel
találkozunk. E korszakot áttekintve Vékony arra, a szakirodalom által egyébként
többször leszögezett, következtetésre jut, hogy: "... a provinciában a dákok roma-
nizációjáról nem beszélhetünk, így e területen [a mai Románia erdélyi területén]
dák-római folytonosságról sem... a romanizmus megmaradásáról sem Dacia terü-
letén, az aureelianusi kivonulás után nincs bizonyító adatunk helyben továbbélő
provinciálisokra... A román nyelv eredetéhez tehát a dáciai latinnak nincs köze, így.
ha ez fenn is maradt volna, utódja akkor sem a mai román lenne... Röviden: adataink
nemcsak a dák-római kontinuitást nem támogatják, de latinul beszélő népcsoportok
fennmaradását sem Dacia területén. A földrajzi nevek hiánya e vonatkozásban cá-
folhatatlan érv." Teljességgel igaz, hogy valamely autochton nép által adományozott
földrajzi - folyó, hegység, ritkábban településnevek - zömmel, még ha torzított
formában is, de más etnikumok betelepülése után is megmaradnak. S Erdély - az
egykori dák királyság központi területe - folyóneveinek zöme magyar vagy szláv
eredetű, a legnagyobbé, a Küküllőé viszont türk. A folyó román neve, Timava,
kétséget kizáróan szláv eredetű, jelentése ugyanaz, mint a türk elnevezésé: "köké-
nyes".
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Sem dák, sem latin névadással nem találkozunk tehát, s ez a körülmény arra
utal, hogy ezen a területen teljeskörű népcserékkel kell számolnunk, melyek
közül a legutolsó épp a magyar honfoglalás eredménye volt. Mindezek alapján
pedig nyilvánvaló, hogy erre a területre a romanizmus csak visszatérhetett, aho-
gyan vissza is tért 900 év elteltével, amikor a újlatin nyelvet beszélő románok
az egykori római provincia határán megjelentek.

A negyedik nagy tárgykör: a román nyelv és a román nép kialakulása, illetve
e népalakulási folyamat lokalizálása. A számos régészeti, nyelvészeti, történeti
néprajzi és írásos adat alapján a románok elődeinek, a protorománságnak a ki-
alakulása csakis a Balkán-hegység déli része és Épeirosz, illetve Észak-Thesszália
közötti területen képzelhető el. Az írásos források tanúsága szerint ugyanis ezen
a területen még az isz. 6. században is él egyfajta kései, vulgáris latin. Ugyanakkor
erre a vidékre jellemző az a szállásváltó pásztorkodás, amit itt még egyes el-
szigetelt trák csoportok is folytattak ebben az időszakban, és ami a románokra
is oly jellemzővé válik. /A görögországi aromunok például századokon át a
Balkán déli lejtőire jártak föl legeltetni./ Es ugyancsak itt kerülhettek interetnikus
kapcsolatba a románok elődei a szintén a 6. századból adatolt, hozzájuk hasonló
életmódot folytató besszusókkdl. Föltehetően tőlük kölcsönözték azokat a való-
színűleg trák-illír alapnyelvekre visszavezethető "ősromán" szavakat, amelyek-
nek az albánban nincs megfelelője. Nyilvánvalóan többről van azonban szó,
mint egyszerű kölcsönzésről, az összeolvadásra a később román területként szá-
montartott Besszarábia neve és bizánci források is utalnak.

A románság és a román nyelv kialakulása tehát csakis a Balkán-félsziget
latínizált vidékein történhetett - állapítja meg Vékony Gábor. Ez a következtetés
nagyjából összecseng Al. Philippide és V. Parvan, valamint Moldován Gergely
teóriáival. Csupán annyi a különbség, hogy míg az előző kettő dák-albán, illetve
trák-román népalakulást föltételezett, az utóbbi a thesszáliai-épeiroszi Pindosz
hegység környékén kereste, illetve vélte megtalálni a román "őshazát", a ro-
mánságot egy, ezen a vidéken még az antikvitásban megtelepedett italicus pász-
tornéptől eredeztetve. /Meg is kapta, s a mai napig megkapja a román "tudo-
mányosság"-tól a renegát címkét./

A román népalakulás lokalizálását a nyelvtörténet segítségével végzi el Vékony
Gábor. Tény ugyanis, hogy a román nyelv története egy bizonyos időszakban,
a 4-6. század folyamán nem választható el az albán nyelv fejlődésétől. Erre a
szoros kapcsolatra utalnak az albán és román nyelv ismeretlen eredetű - ámbár
az újabb adatok fényében valószínűen a besszusoktól kölcsönzött - közös szavai,
melyek száma 100-ra tehető, míg az egyéb egyezések-hasonlóságok száma 3000
körül mozog.

Nehézséget csupán az okoz, hogy tudjuk: az albánok nem őshonosok mai
lakhelyeiken. Ezt a nehézséget Vékony egy szellemes, a fölsorakoztatott adatok
fényében helytállónak látszó elgondolással hidalja át. Nevezetesen azzal, hogy
az akkortájt a mai Ruténföldön - Észak-Bukovinában, Dél-Galíciában, Márama-
rósban és a Prut és Szeret forrásvidékén - élő, általa géta-dákoknak tételezett
karpoktól eredezteti az albánokat. Tény, hogy a karpokat - akikről minden bi-
zonnyal a Kárpátokat is elnevezték /vö: albán kerp = szikla/ - már a legelső
adatok is magashelyi szállásváltó pásztornépként mutatják be. Tény továbbá,
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hogy egyetlen olyan, az egykori dák királyság területén élt népet ismerünk, amit
a rómaiak népi egységben telepítenek át, s ezek szintén a karpok. Egy részük
Pannóniába, más részük Moesia inferiorba kerül. Abba a provinciába tehát,
amelyben - amint ezt Georgiev bolgár nyelvész kimutatta - a géta-dákokkal
rokon, bár erre az időszakra jelentősen latinizált népesség, a moesek laknak. Az
is tény, hogy az egykor Dáciában lakó népek közül, más lakhelyen ugyan, de
egyedül a karpoknak nyílott lehetőségük arra, hogy egységes népként megma-
radjanak a Római Birodalom határain belül. "Biztosra vehetjük, hogy meg is
maradtak, s ... hogy utódaik a mai albánok." - írja Vékony Gábor. Kár azonban,
hogy igen meggyőző nyelvészeti, etimológiai és toponímiai érvelését nem veti
egybe az antropológia adataival. Azok ugyanis arról tanúskodnak, hogy az al-
bánok zöme az ún. dinári-típushoz, azaz egy lokális jellegű mediterrán alrasszhoz
sorolható. Mivel ma már az is tisztán áll előttünk, hogy a dinári típus elsősorban
az illírekhez köthető, kézenfekvő, hogy a karpok csak összeolvadás útján vál-
hattak albánokká.

Ettől függetlenül azonban az is tény, hogy 600 körül, a protoromán korszak
kezdetén, a románok elődeit az albánok elődeinek közvetlen közelében kell ke-
resnünk. Későbbi, a 9-10. századtól adatolt északi irányú vándorlásukhoz a Bal-
kán-félsziget Dunáig való bizánci visszafoglalása teremtette meg a keretet. Ezt
követően pedig a 12. században újjáalakult bolgár cárság, illetve a területén
folyó bolgár-vlach-kun együttélés adott lehetőséget arra, hogy a vlachok lege-
lőinek egy része a Kárpátok déli oldalára kerüljön. Ezután már csak idő kérdése,
hogy szórványos csoportjaik a Magyar Királyság területén is föltűnjenek. Leg-
korábbi okleveles adatolásuk 1290-ből származik, amikoris III. András legelte-
tési-átvonulási joggal ruházza föl őket. Tömeges idetelepedésük jónéhány szá-
zaddal később történik, valószínű összefüggésben az oszmán-törökök európai
expanziójával.

Csak sajnálhatjuk, hogy ezen időszak, a románság - ekkor még általánosan
és mindenütt: vlachok - bizánci és bolgár cárságbeli történetének tárgyalásakor
Vékony Gábor nem fejt föl egy igen fontos népalakulási szálat, az ún. törökös
vonalat. Utal ugyan arra, hogy létezik egy ilyen szál, idézi Anna Komnenoszt,
aki a 11-12. század fordulóján arról ír, hogy mindazokat, akik nomád életmódot
folytatnak, a köznyelv vlachoknak nevezi. Nem említi azonban a turkológus
Rásonyi László hipotetikus etimológiáját, mely szerint a vlach vagy blak népnév
a türk bukik nép nevéből származna. Pedig hogy a mai románság néppé válási
folyamataiban a különféle türk népeknek is jelntős szerep jutott, #azt kun és
besenyő eredetű személynevek sokasága, példának okáért Basarab első havasal-
földi vajda kun neve is bizonyítja. Ugyancsak érintőlegesen utal a szláv beol-
vadásra is.

Eddig a tények, amiket Vékony Gábor, helyenkint föllelhető hiányai ellenére
is kiváló történeti összefoglalója fölsorakoztat. S a tények makacs dolgok. Igaz,
sanda szándéktól, polititumtól, torz ideológiától vezetve kiforgathatok, félrema-
gyarázhatók. Ám attól még tények maradnak!


