
GONDOLKODÓ

A magyarság őstörténetét, gyökere-
it, eredetét tudományos és laikus viták
kereszttüzében kutatták évszázadokra
visszamenőleg. A történelmet oktató
szakemberek is csak töredékéi - több-
nyire a szintézisre törekvő összegzések
egy részét - ismerik a tengernyi szak-
irodalomnak. Az átlagember szinte
semmit nem tud válaszolni a kérdések-
re: Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Iga-
zak és töprengésre késztetők Kiszely
István gondolatai. „Sikerült elvenni
múltunkat, büszkeségünket és önbe-
csülésünket. Múltunkat illetően ma
még mindig a Habsburg Monarchia
idejének ideológiai szintjén vagyunk.
Hajszálgyökereinket elvagdosták,
amelyek pedig a nedvességet szívják a
talajvízből, de fő gyökereink még meg-
vannak. Ha egy nemes fa egy-két évig
nem hoz termést, az még nem nagy baj.
Ha gyökerei elég mélyek, majd hoz
termést ezután. Ha viszont a fa gyöke-
reit elvágják, kipusztul. Az élet viharai
bennünket is elsodorhatnak, mert fő
gyökereink is elsorvadnak. A népek
őserdejében csak akkor van helyünk,
ha gyökereinket elrendeztük, és a
mélyben az éltető talajvízig leeresztet-
tük. Csakis így tudjuk átvészelni átme-
neti nehézségeinket." A honnan jöt-
tünk című könyv szerzője közel har-
minc éves szaktudományos tevékeny-
ség után fogott tollat, hogy népének
múltját tudós kortársai és elődei segít-
ségével feltérképezze. Ahogyan Luci-
fer megmutatta Ádámnak a világot,
úgy vezeti kézenfogva olvasóit az ős-
történeti gondolatok között. Az, aki
vállalkozik erre az útra, hatalmas biro-
dalom kincseit ismerheti meg, és el-
döntheti, mi az igazság az egymásnak
gyakran ellentmondó teóriákban. Új
munkahelyén, a Magyar Televízió kül-
földi osztályán kerestem meg, hogy
könyve megjelenésének ürügyén né-
hány érdeklődésre számottartó kérdés-
ről beszélgessünk.

- Honnan ered a gondolat, hogy
életednek egy jelentős részét a magyar-
ság eredetének kutatására fordítottad?

- A gondolatok megérnek, függetle-
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Honnan jöttünk?
nül a személyektől. Azt, hogy egy
könyv vagy egy kutatás mikor aktuális,
soha nem az ember mondja meg, ha-
nem a kor. Régebben emberek kellet-
tek, akik könyvet írtak, és a műre
rányomták a bélyegüket. Hóman Bá-
lintra gondolok például. Újabban az
ember személytelenné válik, és a korok
diktálják, hogy mikor mit kell írni.
Mint antropológus, megírtam a föld
népeit. Ezt tanítom az egyetemen is. A
magyarság eredetét nem tudtam beten-
ni ebbe a kötetbe. Nekem üresen ma-
radt Ázsia és Eurázsiának az a része,
ahová beerőltették. Antropológiailag
nem fogadható el a finnugor elmélet.
Sem Török Aurél, sem Bartucz Lajos,
de egyetlen ma élő kollégám sem fo-
gadta el. Antropológiailag ugyanis ez
az elmélet nem igaz.

Az antropológia csak a múlt század
második felében alakult ki. Tehát késői
tudomány. Bizonyító anyagát pedig
szinte csak napjainkban szerzi meg. A
szellemi - és tárgyi kultúrával foglal-
kozó tudományok is szinte csak e szá-
zadban rendezték soraikat. A népek
vádorlását, rokonítását és eredeztetését
legkorábban a nyelvészek kezdték el.
Nem csoda, hogy viszonylag korán
jutottak szintézisre. Őstörténetünknek
valóban ismerünk olyan ágát, mely az
Ural hegység délnyugati, illetve délke-
leti vidékére is elvezet. De hogy a
magyarság innen származott volna, ar-
ról nincsen szó. Ez csak egyik szála
őstörténetünknek. Egy szintézist te-
remtő munka megszületéséig minden
szál megvizsgálása és bizonyítása
szükséges. A különböző származtatá-
sok - a finnugor, a belső- ázsiai, a
közép-ázsiai vagy akár a közel-keleti -
önmagukban nem igazak. A jövő majd
eldönti, mi volt az alapvetően megha-
tározó őstörténetünkben.

Az ember tehát olyat próbál tisztáz-
ni, amit maga nem lát. Öregkorban
nyúlunk a legkényesebb témákhoz.
Közel harmincéves szakmai munkát
követően merészkedtem arra, hogy a
magyarság őstörténetére vonatkozó
írások tanulmányozása után felgyü-

lemlett személyes tapasztalataim birto-
kában megírjam a könyvet. Régóta já-
rom Ázsiát ebből a célból. Feldolgoz-
tam és publikáltam a Kárpát-medence
embertörténetét. Azt keresem vissza,
amit itt látok. Ha Európa történetét
végignézem, akkor a Kárpát-medencét
bele tudom tenni az újkőkor, rézkor,
bronzkor, vaskor, a római kor elejéig.
Ekkor valami történt. Bejöttek a szar-
maták, hunok, avarok, Árpád magyar-
jai, és még hozzátelepítik a jászokat és
a kunokat. Én a hunoktól a kunokig
ívelő szakaszt értem a magyarságnak.
Ezeket az embereket kellett visszake-
resnem.

- Feltételezem, rengeteg dolgot,
összefüggést kell figyelembe vennie a
kutatónak.

- Egy népet meghatároz nyelve,
testi alkata és szellemi, tárgyi kultúrá-
ja. A nyelvvel nem foglalkoztam, bár
hihetetlen nagy hiányosságokat látok a
finnugor nyelvészet terén. Nézzük a
legyegyszerűbb példákat. Ha az ember
megkérdezi, hogy nyelvileg mi jellem-
ző egy népre, a következő választ kap-
ja. A család és a hozzá kapcsolódó
nevek: apa-ata, anya-ana. Jellemzőek a
vallási nevek is, a növény- és állatne-
vek, a testrészek nevei. Ezek tehát a
meghatározóak. Az itt található szava-
ink mind török eredetűek. Vizsgálhat-
juk a kultúrát is. Magam zenét tanul-
tam. Egész Európában csak a magya-
roknak van pentaton, kvintváltós vagy
még ősibb, kvartváltós, ereszkedő dal-
lamú, hangsúlytalan végződésű zenéje.
A finnugor zene hét hangra osztja az
oktávot. Semmi köze az ugor zenének
a magyar zenéhez. Nézhetjük az egész
hiedelemvilágot is. Nálunk nincs med-
vekultusz, de vannak totemállatok, to-
temmadarak. Népművészetünkben az
életfa, az égig érő fa, a tulipán motí-
vum mind sokkal távolabbról ered. So-
kat jártam Belső-Ázsiában - az idén is
tervezek utat -, és az ember egyre
többet és többet meglát az igazságból.
Aztán elkedvetlenedik, hogy miért
nem látta vagy látja ezt más is. Miért
nem jöttek rá arra, ami nyilvánvaló,



amivel mindent meg tudunk magyaráz-
ni? Miért kellett mindent erőltetni?
Persze erre is van magyarázat. Tanítvá-
nyaimnak szoktam mondani, hogy
amikor Napóleon 1805-ben Bécshez
érkezett, megkérdezte tanácsadójától,
Franz Talleyrand-tól, hogy mit tegyen
a magyarokkal? Talleyrand így vála-
szolt: „A magyarok becsülik nagyjai-
kat, és büszkék múltjukra. Vedd el
múltjukat, és azt teszel velük, amit
csak akarsz!" Egy nép, amelyiknek
nincs írásbelisége - gondolok a finn-
ugor népekre -, az arra nem büszke. A
gyűjtögető, halászó nép - mi soha nem
voltunk ilyenek, hiszen lovas nomád
kultúránk volt - arra nem büszke. A
sámánkutatók tőlem rossz néven vették
a kritikát, most már megértik, hogy
lealacsonyították tudatosan a mi vallá-
sunkat a sámánhitre. Nekünk a szibé-
riaiakhoz hasonló sámánjaink, akik
szaggatott farkasbőrökbe öltözve nar-
kotikum, epilepszia vagy éppen alko-
hol hatására doboltak és üvöltöttek,
soha nem voltak. A mi táltos hitünk
magas természettudományos ismeret-
tel rendelkező, gyógyító emberekre
jellemző hit volt. Persze, hogy le kel-
lett mindent alacsony ítani olyan szint-
re, hogy ne legyünk büszkék rá.

- Miért van az, hogy a magyarság
őstörténetével foglalkozó kutatót most
is, régebben még inkább, mindig sanda
szemmel nézték, illetve nézik?

- Azért, mert ez mindig ideológia
volt. Olyan modellt kellett elfogadtat-
ni, amire egy nép nem büszke. HivataL

losan ezt tanították. Az Akadémia is
ezt fújta, tévesen. Én visszamentem
oda, ahol ez elromlott. 1842 az a dá-
tum, ameddig minden tankönyv egyér-
telműen leírja a magyarok eredetét.
Három hullámban érkeztek a Kárpát-
medencébe: mint Attila hunjai, mint
avarok és mint Árpád magyarjai, akik-
hez hozzátclepítették 1231-ben a já-
szokat és 1246-ban pedig a kunokat.
Ez volt minden könyvben - elemi,
közép- és felsőfokúban - leírva. A
dolgok 1842-től kezdtek megváltozni.
Sandán pedig azért néznek, mert van-
nak ügyeletes tanok, és aki az ellen
szól, azt szükség szerint kirekesztik.
Azért jöttem cl a Tudományos Akadé-
miától 28 év után, hogy ezt az őstörté-
netről szóló könyvemet megírhassam.
Igyekeztem etikusan minden nézetei

leírni, és eljutni valahová. Aki elolvas
egy igazi, magyar őstörténeti munkát,
abban megfogalmazódik, hogy mi nem
vagyunk indoeurópaiak, nem vagyunk
szlávok, mi magyarok vagyunk, akik
térben, időben távolról jöttünk, és
büszkének kell lennünk ősiségünkre,
mert ott van a rovásírásbeliségünk, a
lovasnomád kultúránk, a hihetetlenül
gazdag vallásunk, életkultúránk, kato-
nai szervezettségünk. Minden, ami egy
kultúrnéphez hozzátartozik.

- A könyv gazdag szakirodalomra
támaszkodik. Saját véleményed szerint
honnan jöttünk, honnan eredünk?

- A magyarság sokszálú. Jelentősen
több tényezővel kell számolnunk, mint
gondoltuk. Odáig tudok visszamenni,
ameddig tárgyi bizonyítékot, tehát sír-
anyagot, embercsontanyagot találok.
Honfoglalás előtt kb. 1200-1500 évvel
tudok visszanyúlni. Ez a kompetenci-
ám. Tehát a legkorábbi hun adatok
időszámításunk előtt az első évezred
elején. Akkor Belső-Ázsiában volt egy
népcsoport, a hun törzsszövetség,
amelynek a tagjai tulajdonképpen vál-
takoztak. A törzsszövetség bomlása
után a hunok egy része Közép-Ázsia
felé ment, és később bejöttek a Kárpát-
medencébe, mint Attila népe. A ván-
dorlás iránya nem véletlen, tekintve,
hogy a legnyugatibb eurázsiai sztyeppe
a magyar Alföld volt. Ezt követően a
nagy türk törzsszövetség alakult meg,
és ugyanezt a hagyományt folytatta.
Törzsszövetség volt sok törzsből. A
magyarságnak a legősibb szála Belső-
Ázsiából ered. Természetes, hogy a
hun és a türk törzsszövetségből nép-
csoportok ott maradtak az Ural délke-
leti részén, és együtt éltek ugor népek-
kel, akik később szintén bejöttek. Mag-
na- Hungária, Levédia, Etelköz fontos
állomáshelyek, ezekkel nagyon sokat
foglalkoztak a kutatók, ezeket nem is
vitattam soha. Van egy másik szál,
amiről viszont nem volt szabad beszél-
ni, az iráni szál. A besenyők, szarma-
ták és a jászok mind iráni népek. Az
iráni magasföldön ötvöződtek. A legk-
lasszikusabb iráni népnek tulajdonkép-
pen a szidták számítottak. Valamikor
ennek a századnak elején ezt a szót,
hogy szkíta, szittyává tették, és rossz
fogalommá vált, akárcsak a rassz, az
élettér. Nem tudtak a történészek kü-
lönbséget tenni a rassz szó és az igaz

gondolat között. Az iráni vonalat le
kellett tagadni. Kimaradt tehát az ős-
történetünkből egy nagyon fontos szál.
A Jászberény- négyszállási temetőnél
Selmeczi László ásott legkorábbi jász
sírokat. Ugyanezek az emberek laknak
most Jászdózsán. A jászok legelső ge-
nerációját én három helyen tudtam
visszakutatni: a Krím-félszigeten, a
Kaukázusban és az iráni magasföldön.
A szokásokat is meg lehetett találni.
Voltak gyereklányok eltemetve, és a
nyakukban ott volt egy kis állatcsont.
Meghatároztuk, milyen állatcsont. Há-
zinyúl ugrócsontja volt átfúrva, és azt
hordták a nyakukban. Ezt megtaláltuk
Jászberény mellett Négyszálláson, a
Krím- félszigeti alánoknál, a Kauká-
zusban és az iráni magasföldön. Ren-
geteg hasonlóságot találtunk ember-
anyagban is. Az iráni népek hihetetlen
magas kultúrával rendelkeztek, egy ősi
irán, perzsa és mezopotámiai kultúrá-
nak a hagyományait őrizték és hozták
magukkal a Kárpát-medencébe. Van
egy kaukázusi szálunk, amelyikről
ugyancsak nem illett beszélni, de szin-
tén hozzátartozik a magyarsághoz. Na-
gyon primitív képlet az, hogy az Ob
folyó alsó folyása mentén volt egy
nagyon primitív halászó, gyűjtögető
nép, amelyik elindult a Magna-Hungá-
ria területére, s onnan három szálláshe-
lyen keresztül bejöttek a Kárpát-me-
dencébe. Ez sem a nyelvünket, sem a
testalkatunkat, sem a szellemi, tárgyi
kultúránkat, hiedelemvilágunkat, nép-
rajzunkat, népmesekincsünket, népmű-
vészetünket nem magyarázza meg.
Nem oldottam meg a magyar őstörté-
netet, de az eddigi munkákat próbáltam
harmonizálni. Ami hiányzik, azt igyek-
szem saját terepmunkámmal pótolni.
Oda megyek, ahol még nem jártak. A
legkeletibb szárnyat mindig kihagyták.
Most sem könnyű és egyszerű eljutni
ezekre a helyekre, de úgy érzem, mu-
száj csinálni, hogy pótolni tudjunk ko-
moly hiányokat.

- Említetted az ősi hiedelemvilágot,
az ősi kultúrát. Mit lehetne tenni annak
érdekében, hogy ezek egy része újra
közkincs legyen, különösen a fiatalság
körében?

- Az emberek különösen hosszú
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kényszerszünetek után rájönnek, hogy
múlt nélkül nincs jövő. Valóban, a
fiatalság nevelése az igazán fontos. Az
iga/ság érdekében meg kellene változ-
tatni a tankönyveket. A legfrissebb
könyvek is hevenyészve készülnek, és
nem írják le pontosan a magyarságot.
A közelmúlt, főleg a XX. század törté-
néseit próbálják helyretenni, de az ős-
történetig nem nyúlnak vissza. Pedig
nagyon kellenének új. más szemléletű
tankönyvek, mind az általános és kö-
zépiskolákban, mind pedig az egyete-
meken és főiskolákon. Az emberek fél-
nek bizonyos szavaktól: magyar, ma-
gyarságtudat. Az angolok és franciák
igen büszkék a múltjukra. Az arab büsz-
ke az arabságára, a zsidó a zsidóságára.
Nekünk is tudatosítani, tanítani kell,
honnan jöttünk, mit hoztunk magunkkal,
mivel vagyunk különbek, mint mások.
Tartást és büszkeséget kell adni a nép-
nek. A múzeumokban a különböző iz-
musok helyett nagyon elegáns kiállításo-
kat lehelne rendezni. A televízió egyre
kevesebb ilyen jellegű műsort sugároz.
Alig ismerik az emberek igazi népművé-
szetünket. A legtöbbször csak álmagyar-
kcxlással találkozunk.

Engem két évvel ezelőtt a paraszt-
párt indított képviselőként. Egyetlen
volt a pártok közül, amelyik a magyar-
ságtudat növelését tűzte zászlajára.
Úgy tűnik, ez most megint kelendő. A
magyarságtudat ott lappang minden
kérdés, probléma mögött.

- Igazából a magyar értelmiség
nem tudta kibeszélni magát ebben a
témakörben sem. Miért?

- így igaz. Valamilyen primitív ok-
nál fogva ebben mindig negatívumot
látlak. A magyarság - már említenem
- sokféle. Szent István leírja ezt intel-
meiben Szem Imrének: tartsd meg a sok
színt, meri ettől szép egy ország! Mindig
ezt a sokszínűséget hangoztattam eddigi
munkálkodásomban. Soha nem hallgat-
tam cl semmit, nem hódoltam be divatos
elméleteknek. Csak elmondtam a ma-
gam véleményét, igazát. Az emberek
ismerete nagyon hiányos. Győrben több
mint ezer ember előtt tartottam előadást.
A végén fiatalok kerestek meg, hogy
amit tőlem hallottak, azt miért nem
mondta nekik eddig senki.

- Ebben a tanárképzés, a felsőfokú
képzés is ludas. Nagyon egyoldalúan a
finnugor rokonságra épült minden.

- Valóban, a finnugor elmélet érvé-
nyesült más kutatások rovására. Igazá-
ból csak ezt tanították. Gyakran csak
az lehetett egyetemi tanár, aki politika-
ilag megbízható volt. Aki pedig meg-
bízható volt, az elkötelezett is lett egy-
ben. Valahol buta ember is, mert egy
igazán értelmes kutató politikának nem
kötelezi cl magát. Ezt én soha nem
tettem. Mindig kimondtam azt is, amit
nem kellett és nem illett. Magyarságtu-
datot próbáltam adni az. embereknek.
Gyakran mondják ma is, hogy nem jó
ez a keleti kapcsolat, hiszen az Európa
Parlament felé pedálozunk. Ezt nem
értem. Európa örüljön, hogy mi hajlan-
dók vagyunk oda menni. Nem része-
sedni akarunk. Mi oda viszünk és nem
is akármit. Viszünk egy magas kultú-
rát, műveltséget, dolgos népet, ezer-
éves mezőgazdaságot. Nem kell kö-
nyörögnünk és nem kell letagadnunk
dolgokat. Tehát az én gondolataim ma
sem a legaktuálisabbak. Mégis mindig
ugyanúgy mondom. Csak körülöttem
változik a világ. A gyerekeimnek ez
már evidens lesz.

- Magyarságtudat, nacionalizmus.
A két fogalmat gyakran kapcsolják
egymáshoz. Veszélyesnek tartod-e a
nacionalizmus erősödését?

- Nagyon primitív ember, aki a
magyarságtudatot a nacionalizmushoz
kapcsolja. Az egészséges múlttudat,
nemzettudat nem nacionalizmus. Min-
den izmus rossz. A kommunizmus ép-
pen olyan rossz, mint a fasizmus. A
fasizmus idején a kommunizmust tar-
tották rossznak, Rákosi, Kádár idejé-
ben a fasizmust. A nacionalizmus
mindkét korszakban rossznak számí-
tott. Szélsőséges ideológiák vezette po-
litikum idején a nemzettudat mindig
hátráltatta a diktatúrát. Az emberek, ha
múltba néztek, mindig erőt tudtak me-
ríteni. Hitler idejében tehát ugyanolyan
veszélyes volt a magyarságtudat erősí-
tése, mint a kommunizmus idejében.

Komoly emberek soha nem sütötték
rám, hogy nacionalista vagyok. Ha va-
laki egy országnak múlttudatot próbál
adni, az a legtermészetesebb érzés kell
hogy legyen. Párizs mellett megtalál-
tuk néhány évvel ezelőtt Adelaidot,
Capett Hugó feleségét. Franciaország-

ról tudjuk, mennyire soviniszta, min-
denütt ott a gallkakas. Kijött a francia
kulturális miniszter, kezet rázott, és
kifejezte abbéli örömét, hogy megint
tudnak a fiatalságnak valami újat adni
történelmükből. Az első nagy, birodalo-
malapító királynak a feleségét. Ezek ter-
mészetes gondolatok minden népnél. A
magyarságnál is. Akkor tudunk megma-
radni mint magyarok, ha a múltunkra
építünk. Amikor lassan mindent elveszí-
tünk a kultúránkból, bejön a Mcdonald's
kultúra, az. ősi magyar pörkölt, lebbencs,
pacalkultúra helyett, amikor az ősi ze-
nénk helyett heavy- metál zenét játsza-
nak, akkor vész el lassan a mi kultúránk.
Nem volna baj, hogy van ez is, csak
lenne a maga helyén. Meg kellene értetni
az emberekkel, hogy mennyivel maga-
sabb rendű a mi zenekultúránk, ételkul-
túránk, népművészetünk. Az igazi mű-
vészet benn él az emberek szívében ősi-
dők óta

Ma a világon szinte mindenütt fel-
színre kerül az etnikai tudat. Ez nem
véletlen. Az embereken erőt vett a
bizonytalanság, a kollektív félelem-
érzés. A fejlett technikai civilizáció, a
tömegkommunikáció - kritika hiányá-
ban - az uniform izálódás irányába hat.
A kis népek csak úgy tudnak fennma-
radni, ha tudatosan megőrzik hagyo-
mányaikat, a rájuk jellemző sajátságai-
kat. Az emlékezetüket vesztő nemze-
tek eltűnnek, mondta Vitkiewics igen
szépen. Minden feladat ebből a gondo-
latból következik. Rengeteg eddig el-
mulasztott tennivalónk van a nép nem-
zettudatának megőrzése, erősítése,
megtartása és az utókornak történő át-
adása terén.

- Lesz-e folytatása a Honnan jöt-
tünk? kötetnek?

- Rengeteg a kutaüiivaló, ami még
hátravan. Az utánunk következő gene-
rációk majd folytatják térben és időben
a megkezdett munkát. Őstörténetünk-
ről hamarosan napvilágot lát egy olyan
munka, amely bizonyított igazságokat
tartalmaz. Szerzők sokasága közöl
majd tényeket a magyarok eredetéről,
amelyek a tudományos igazság mellett
nemzeti büszkeségünk ápolását is szol-
gálják. Hiszem, hogy a mi népünk nem
kizárólagosan egy gyűjtögető, halászó,
vadaszó népnek az európai csökevé-
nye. A magyarok ősei magas szellemi
és tárgyi kultúrával rendelkeztek.


