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László Gyula ötven rajza a honfoglalókról1 

Az öífen ra/z a honfoglalásról című kiállítással egyik legnagyobb, legjelentősebb 
kortársunk életműve előtt tisztelgünk. A kiállításnak, a rajzok, grafikák segítségével a 
képzőművészet nyelvén megfogalmazott gondolatoknak különös időszerűséget ad, 

hogy ebben az évben emlékezünk a honfoglalásunkat befejező eseménysor 1100. 
évfordulójára. Ennek a kivételesen jelentős életműnek a minél szélesebb körben való 
megismertetése az avatott szervezők, a kiállítás rendezői lelkes tenni akarásának 
eredményeként remélhetőleg egyre több honfitársunkban mélyíti el azokat a gondola-
tokat, amelyek nélkül gyökereiket veszített, helyüket, szerepüket nem találó, zavart 
lelkületű állampolgárként élünk saját hazánkban. 

1982-ben ismerkedtem meg az 50 rajzzal, s a fekvő alakú, népszerű formában 
megfogalmazott ismertető szöveggel ellátott képzőművészeti albumot másfél évtizede 
lapozgatom. Számomra ezek a rajzok a magyar honfoglalás • első képi információi 
voltak, amelyből csodálatos kultúra tárulkozott fel előttem. Egészen más világ, mint 
amelyről az iskolában tanultam. Igaz emberek, férfiak és nők elevenedtek meg képze-
letemben, a mesterségeket tökéletesen értő és művelő elődeinket látom a képeken. 
Bátor lovas harcosokat, a mindennapi életüket gazdag leleménnyel berendező embe-
reket. A pusztai életfonna fejlett szintjén élő, az 1100 évvel ezelőtti kultúra legmaga-
sabb fokán álló kemény, határozott arcélű embereket ismertem meg. 

Ettől kezdve éreztem, hogy le kell számolnom azzal a belénk nevelt hamis tudattal, 
miszerint a keleti pusztákról elűzött, a besenyők által elkergetett, szedett-vedett nép-
ségről, a Kárpát-medence magas hegyeinek oltalmában védelmet kereső, élhetetlen 
emberekről van szó. Ezen élmények hatására olvastam el László Gyula professzor úr 
alapművét, az 1944-ben első ízben megjelent, A honfoglaló magyar nép élete című 
művét. Ez a könyv, majd a csaknem négy évtizeddel később megjelent 50 rajz, s a 
professzor többi műve, tanulmánya, előadása, s a vele készített beszélgetések sokasá-
ga, tehát a teljes életmű, egészen más honfoglalásképet, magyarságképet mutatott fel, 
mint amit évtizedeken keresztül belénk sulykoltak. 

Ennek az életműnek a beható ismerete, többek között az 50 rajzon keresztül az 
életmű egy részének képszerű formában történő közkinccsé tétele, segít eloszlatni azt 
a történelmi homályt, amely a XX. századi magyar történetírást folyamatosan jellemez-
te. Némiképpen persze ez jellemzi a modernkori magyarság történetében kiemelkedő 
jelentőségű 1996-os, millecentenáriumi évet is, amelyben oly sok a tartalmatlan hó-
kuszpókusz és oly kevés a fontos, kimondott gondolat. Minden nép életében egy ilyen 
kivételes évforduló lehetőség és alkalom arra, hogy múltjáról, származásáról, gyökerei-
ről, a saját történetében fellelhető, azonosulásra késztető szép példák felmutatásával a 
mindennapok nehéz küzdelméhez lelkierőt, reményt, hitet, kitartást nyújtson Sajnála-
tos, és elgondolkodtató, de mintha némelyeknek még mindig az lenne az érdekük, 
hogy honfoglaló őseinkkel, 1100 éves történelmünk legragyogóbb pillanataival a nagy 
tömegekben ne alakuljon ki érzelmileg átélhető azonosságtudat. Vajon miért? 

Azt gondolom azért, mert e század tragikus történelmi tévútjai, felbecsülhetetlen 
károkat okozó gyötrelmei után egy gyökereihez visszatérő, öntudatában megerősö-

1 Elhangzott a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjteményben 1996. április 4-én. (Szerk.) 
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dött, a világ megváltoztathatóságába vetett hittel élő nép olyan szellemiekben, anyagi-
akban is gazdagabb, szebb és boldogabb világot tudna teremteni maga körül, amely-
nek segítségével országunk újra Európa megbecsült és jelentős részévé válna. Nekünk 
sehova nem kell megalázkodva bekéredzkednünk, hiszen 1100 év alatt sokszor az 
európai fejlődés élvonalában voltunk. Európának ugyanúgy szüksége van egy minden 
szempontból felszabadult, hitében, erkölcsiségében, s természetesen gazdaságában 
megerősödött Magyarországra, mint ahogy nekünk is szükségünk van az európai 
népek közösségére. A Millecentenárium évében, az ezredforduló előtt újra és újra 
hangsúlyoznunk kell, hogy mindenekelőtt azokra a hagyományokra kell építenünk, 
amelyek Magyarországot történelme során oly sokszor emelték a legjelentősebb 
nemzetek sorába. Ehhez azonban legelőször is vissza kell találnunk a gyökerekhez, el 
kell hinnünk, minden zsigeríinkkel éreznünk és tudnunk kell, hogy kik voltunk, 
honnan és miért jöttünk, s milyen céllal telepedtünk le végleg választott hazánkban. 
Éreznünk és tudnunk kell, hogy őseink, vezéreink, Álmos, Árpád és a többi nemzetség 
fejedelmei 1100 éve megteremtették az alapot ahhoz, hogy a sokféle népcsoportból 
kialakult, egyesült magyar nép fennmaradjon, s méltó utódja lehessen honfoglaló 
őseinek. 

Tudom, hogy ezen gondolatok egyikét-másikát sokan, sokfelé még ma is kritikával 
illetik. Természetesen senki sem sajátíthatja ki magának a bölcsek kövét, s nem hiheti, 
hogy az egyedül érvényes igazság letéteményese, de ez a gyanús bizalmatlanság abból 
is ered, hogy kevés ismeretünk van, sok a történelmi fehér folt, következésképp 
tanulságokat sem tudunk levonni. Hiányoznak a mélyen átélhető művek, produkciók, 
emberi, tudósi, művészi teljesítmények, amelyek segítségével sok százezer, sok millió 
ember élményszerűen találkozhatna azokkal a gondolatokkal, amelyek segítenék 
népünket a világ történéseiben való jobb eligazodásban. Egy fejlett tudatú, öntudatára, 
tehetségére, erejére ébredt népet a mai modern világban már nem lehetne félrevezetni, 
megalázni, következésképp észrevétlenül kihasználni, gazdagságától megfosztani. 
Hiszen, ha lassan is, de visszatalálunk ezekhez az értékekhez, hiszen őseink történeté-
nek megismerése mindannyiunk számára messze világító példa: 1100 évvel ezelőtt a 
magyarság saját erejére, tehetségére támaszkodva tudott önálló, végleges hazát terem-
teni. Ezen felismerések tudatosításához, érzelmi átéléséhez nyújt felbecsülhetetlen 
segítséget a tudományos kutatások eredményeit közérthető formában megfogalmazni 
tudó László Gyula professzor úr életműve; többek között a most kiállított 50 rajz, a 
rajzokból sugárzó szellemiség. 

Pályakezdésemtől kezdve 15 éve foglalkozom a magyar történelem kérdéseivel, 
jelentős személyiségeivel, ezen életművekből leszűrhető tapasztalatok feldolgozásával, 
közkinccsé tételével. Filmes és színházi munkáimban igyekeztem az ismeretterjeszté-
sen túl olyan, nagy tömegek számára is átélhető, a szenvedélyekre ható előadásokat 
létrehozni, amelyek örökre összekovácsolhatják a múltunkra, sorskérdésünkre érzé-
keny, nyitott lelkületű embereket. Életem nagy szerencséje, hogy az elmúlt években 
személyesen is kapcsolatba kerülhettem László Gyulával, és a vele folytatott beszélge-
tések meghatározó jelentőségűek voltak számomra. 

A könyvekből, tanulmányokból, nyilvánosság előtti megnyilatkozásokból kiolvasha-
tó, megtanulható ismereteken, szemléletmódon kívül a személyes találkozások és 
beszélgetések számomra legfontosabb tanulsága az, amit divatos szóval toleranciának 
szoktunk nevezni. A régészeti kutatások, az azokból levonható tanulságok, tapasztala-
tok, történelmi ismeretek birtokában megírt vagy megrajzolt nagyívű munkák, a kép-
zőművészeti alkotások, s általában a közvélemény által - ma már állami és művészeti 
díjakkal is - elismert életmű birtokosa soha semmire nem mondta, hogy az így, vagy 
úgy van. Mindig hozzátette: ezt én így gondolom, ez vagy az a feltevésem. Mivel 
régmúlt korokról van szó, amelyek megfejtése tudjuk, rendkívüli nehézségeket okoz, 
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ezért az igazi tudós ember mindig toleráns, tiszteli mások gondolatait, feltevéseit, 
sohasem állítja, hogy a megdönthetetlen igazság birtokosa. Az újabb és újabb kutatá-
sok, eredmények, következtetések módosíthatják álláspontját, a kiérlelt, sokoldalúan 
körbejárt, alátámasztott, bizonyított tudósi felismerések együttese adhatja a megközelí-
tően teljes igazságot. Korunkra jellemző, hogy ezt, a teljes élet bölcsességével és 
derűjével kimondott, hirdetett és gyakorolt toleranciát vele szemben olykor kevéssé 
alkalmazzák. A „kettős honfoglalásnak" nevezett elméletet a Millecentenárium évében 
még mindig sokan helyből elutasítják, ahelyett, hogy felvállalnák az elmélet kidolgo-
zásához vezető évtizedes, sokoldalú tudósi munkálkodás útjának végigjárását. Persze 
ez sokkal nehezebb, fizikai és szellemi értelemben is Embert próbáló feladat, s ko-
runkban amúgy is a hangoskodók, a felületesek, a percemberek világát éljük. Ők 
azonban időről-időre eltűnnek, s megmaradnak az igazi teljesítmények, mint László 
Gyula életműve is. Enélkiil nemcsak szegényebbek lennénk, de szakmai, lelki és 
szellemi kapaszkodóinkat, támaszainkat is elveszítenénk. 

Rendkívül megtisztelő számomra, hogy László Gyula professzor úrral együtt gon-
dolkodhatom a Honfoglalásról tervezett és rövidesen leforgatandó kosztümös, törté-
nelmi játékfilmem előkészítése kapcsán, amelyet Nemeskürty István forgatókönyvéből 
készítek. A vele folytatott konzultációk segítettek abban, hogy remélhetőleg fel tudjuk 
majd idézni azt a világot, amely a mostani kiállításon látható képekből is sugárzik. Bár 
sem régész, sem néprajzos, sem történész nem vagyok, filmes és színházi emberként 
nagy tisztelettel szeretném magamat is László Gyula tanítványai közé sorolni, ami 
önmagában is rendkívüli megtiszteltetés. Külön öröm, s az alkotó munka sokszor 
gyötrelmes folyamatában erőt és kitartást ad, ha abban a tudatban dolgozhatom, hogy 
magam is hozzájárulhatok ennek a nagyhatású, a magyarság szempontjából kiemelke-
dő jelentőségű életműből eredeztethető gondolatoknak minél szélesebb értelemben 
vett közkinccsé tételéhez. 

Koltay Gábor 

Anonymus Erdély-képe1 

1. A téma felvezetését viszonylag messziről kell kezdenem. P. mester históriájának 
Erdélyről szóló részeit, a tőle mondottakat és nem mondottakat csak úgy lehet jól 
értelmezni, ha munkájának egészéből, illetőleg általános jellegzetességeiből indulunk 
ki, különösen figyelve a szerző ismeretkörének a tárgyához kapcsolódó lehetőségeire, 
a mű megírásának szándékaira és munkamódszerének sajátosságaira. 

E kérdésekről két okból is bátorkodom nyilatkozni. Egyfelől a hatalmas méretű 
anonymusi szakirodalomban a sok tévedés, üres hipotézis, periferikus problémát 
feszegető eszmefuttatás, elavult nézet mellett bőven vannak a téma érdemi részeibe 
vágó, beható szövegelemzésből kiinduló, átfogó eredmények; gondolok itt főként 
Szilágyi Loránd, Horváth János, Györffy György, Makkai László, 1. Tóth Zoltán, Kristó 
Gyula idevágó munkásságára, melyekre a kritika soha el nem hanyagolható szűrőit 
nem nélkülözve az Anonymus-kutatóknak támaszkodniuk lehet. Másfelől hosszú idő 
óta foglalkozom magam is - elavult nyelvészeti nézetek revideálásának okából, mely-
hez szükségszemen kapcsolódik tüzetes szövegelemzés is - a Magiszter művének 
teljes tematikájával, amelyből magától értetődően adódtak általánosabb tapasztalatok. 

2. Ezeket röviden a következőkben foglalhatom össze: 1. A Névtelennek ténylege-
sen megírt műve méreteihez, tartalmához, megannyi részletéhez képest meglehetősen 

1 Az Erdély a honfoglaláskor címmel az Erdélyi Szövetség által 1996. március 18-án, Bu-
dapesten szervezett tanácskozáson elhangzott előadás szerkesztett szövege. (Szerk.) 
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