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– és annak részeként az iron nyelv, 
továbbá a Nart-eposz) megtartó erőt 
jelenthet az alig több mint félmilliós 
oszét közösség egésze számára. En-
nek a történeti múltnak a minél ala-
posabb és hitelesebb megismerésére 
és megismertetésére tette fel az életét. 
(Ezek között kitüntetett figyelmünket 
érdemlik a „kaukázusi magyarokról” 
közzétett adatai.)
 Szülővárosában szerzett történész 
diplomát, doktori értekezését a Le-
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(Ушёл из жизни Феликс 
Хазмурзаевич Гутнов, известный 
ученый, доктор исторических 
наук, профессор.)

 A hivatalos hír így szól: életének 
69. évében 2020. december 10-én itt 
hagyott bennünket Félix Hazmurza-
jevics Gutnov, a történettudományok 
doktora. Búcsúztatja az oszét tudomá-
nyos élet és a nartok népe.
 Az emlékező szavak megfogalmazá-
sára egy személyes találkozás emléke 
és egy tudós életműve, amelynek hatá-
sa Oszétiánál jóval szélesebb: Európa, 
így a magyarság és rokonnépeik kö-
zött a jászok vonatkozásában is alap-
vető és meghatározó. 
 Három évvel ezelőtt, amikor az 
Észak-Oszét-Alán Köztársaság fővá-
rosában, Vadikavkazban jártunk, az 
Orosz Tudományos Akadémia V.I. 
Abajevről elnevezett Észak-Oszét 
Bölcsészet- és Társadalomtudomá-
nyi Intézete (SOIGSI) által szervezett 
konferencia adott lehetőséget a szemé-
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lyes találkozásra. Az oszét történészek, 
régészek, néprajzosok a tudomány em-
berén túl ’a távoli jász rokonnak’ meg-
előlegezett barátsággal, bizalommal 
fogadtak bennünket. 
 Különleges ajándék volt számom-
ra, hogy megismerkedhettem Gutnov 
professzorral, akinek nevéhez köthe-
tő a kaukázusi jogszokáskutatás – s 
ennek részeként a magyarországi já-
szokkal rokon digorok mindennapjait 
meghatározó jogi vonatkozású szoká-
sok – forráskiadása is. Ismerve tudo-
mányos tekintélyét, látva kollégái felé 
áradó mérhetetlen tiszteletét, odaadó 
figyelmét meglepő volt közvetlensége, 
keresetlen egyszerűsége, szerénysége, 
és az a szakmai érdeklődés és figyelem, 
amellyel megajándékozott bennünket. 
Kutatásairól beszéltünk, megjelent 
könyveiről, amelyek közül akkor még 
csak néhányat ismertünk. Saját példá-
nyait is mint szellemi kovászt osztotta 
meg a más országbeli kutatókkal. 
 Életművét, tudományos pályáját és 
egész életét meghatározta, hogy hitt 
abban, a történeti múltra épülő mo-
dern oszét kultúra (az oszét-alán kul-
turális örökség, a nemzeti identitás 

bemutatásával, gyerekprogramokkal, 
népzenei műsorokkal és nemzeti rock-
koncertekkel. Szorgalmazni fogjuk, 
hogy a szabadságharc helyi esemé-
nyeit festőművészek monumentális 
képeken fessék meg, amelyek a mel-
lett, hogy egy-egy településnek ne-
vezetességeivé is válhatnak, oktatási 
eszközként is használhatóak lesznek. 
Nélkülözhetetlen a médiával való kap-
csolattartás egy új szintre emelése, de 
annak is nagyon örülnénk, ha az em-
lékhadjárat életét megörökítő filmal-
kotások készülnének.

Ha nem tévedek, ez életfogytig tartó 

cselekvési terv Önnek.

‒ Bízom benne, hogy messze mutató 
távlati lehetőségeket lehet kiaknázni 
ebből a különös építményből, s abban 
is bízom, hogy lesznek majd olyanok, 
akik folytatják ezt a szép és nemes 
munkát, ha mi, mai hadjáratosok már 
letesszük a lantot!

Máté Endre hagyományörző

ningrádi Állami Egyetemen folytatott 
tanulmányokat követően 1981-ben 
védte meg. Ettől az évtől volt a SOIG-
SI kutatója, 1995-től a K.L. Khetagu-
rov Észak-Oszétiai Állami Egyetem 
(SOGU) oktatója, a középkortörténeti 
tanszék professzora. 
 Több mint 200 monográfia, törté-
neti, régészeti és néprajzi tanulmány, 
szakcikk szerzője, kutatási témái kö-
zött szerepelt a szkíták és az alánok 
korai története, az észak-kaukázusi 
társadalmak, illetve Oszétia közép- és 
újkori története, az oszét nemzetség- 
és családnevek elkötelezett kutatója 
volt. 
 Élete és munkássága – ahogyan kol-
légái fogalmaztak – a szakmai és sze-
mélyes elhivatottság példája. Mi adta 
az erőt a kitartó és következetes kuta-
tómunkához, az új és új kérdések meg-
fogalmazásához, az őt jellemző nyu-
godt, szelíd, nemes nagylelkűséghez? 
A család, a nemzetség, a kollégái, akik 
barátai is voltak, továbbá tisztelői és 
tanítványai széles köre. Mert Oszétiá-
ban a múlt tisztelete egyet jelent a múl-
tat őrzők (a régi szokásokat ismerők és 
megismertetők) szakmai és közösségi 

megbecsülésével. (A történész profesz-
szor az oszét parlament tanácsadója is 
volt.)
 Félix Hazmurzajevics Gutnov most 
messzire ment – vagy éppen hogy ha-
zatért? Az alán királyok és a nart le-
gendák hősei fejet hajtottak, a hallha-
tatlanok pedig egymásra mosolyogtak, 
amikor körükbe ért.
Рухсаг у!
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