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hadakozásbanőketilletiazelsőség8Más-
honnan tudjuk,hogyakazárok törzse az
újhontkeresőmagyarokhozcsatlakozott
s így semmi sem ellenzi, hogy az örmé-
nyek a kazárokhoz és ezekkel a magya-
rokhozcsatlakoztakésazokkalPannóniá-
baésDáciábajötteksazoknakhonfogla-
lásábanrésztvettek.Eztnyilvánhirdetika

8Jndsidsian:flntiquitatumflrmeniacarumT.1.p.
343.

MagyarokÉvkönyvei,ugyaneztigazolják
az esztergomi örményeknek IV. Béla ki-
rályelődeiáltaladott,deáltalamegerősí-
tettszabadalomlevelei;eztbizonyítjákaz
erdélyiszámoshelységnevek,melyekrégi
lakóiknaknemzetinevétmaiglanismeg-
tartották.
(Megjelent: A Magyarországi Örmé-

nyek Egyesületének kiadványa II. dr.
Gopcsa László:Az örmény népélet, Bu-
dapest,1922,27-29.oldal)

Előrebocsátom,semnyelvész,semtörté-
nésznemvagyok.Csupánkönyvbarát.
Mindig is kedveltem (különösen a régi)
könyveket.Miótapedignyugalombavo-
nultam – több mint húsz éve –, eredeti
mesterségemtől (gyógyszerész vagyok)
eléggéeltávolodvasokidőtfordítottama
patináskiadványok (főképpahistóriával
foglalkozók) föllelésére,megóvására s –
természetesen–tanulmányozásárais.Így
bukkantamráegy–immár112éves–ér-
dekeskötetre.
SzerzőjeLukácsy Kristóf,acímepedig:

Magyarok őselei, hajdankori nevei és lak-
helyei. Kolozsváronjelentmeg1870-ben.
A könyvnek sajátos előtörténete van. A
múlt századderekánaz európai tudomá-
nyos világ fokozott érdeklődést kezdett
mutatni azÖrményországbans általában
aKisázsiábanvégzettrégészetiásatások,
levéltári dokumentumok, kövekre, falak-
ravésettföliratokiránt.Snemvéletlenül;
többezerévesromok,kódexek,tekercsek
bukkantakfölazismeretlenségből.
Hazai tudományos életünk — érthető

módon—ugyancsakfölfigyeltaleletek-
re, Horvát Istvántörténészpedigfelhívás-
salisfordultazörményértelmiségiekhez.

Egy örmény könyv kapcsán
„Ki lészen—kérdi—azújhazájáról

gondoskodó, közöttünk lakó örmények
közül,kiakönnyebbhasználhatásvégett
lefordítjaszámunkraazörményírókbóla
magyar népeket tárgyaló (esetleges) he-
lyeket?” E felhívásra válaszolt Lukácsy
Kristóferdélyitudóspap,akiamagyar,la-
tin,német,görögnyelvmellettörményül
is beszélt, lévén ez utóbbi az anyanyel-
ve.Lukácsyzsengeifjúkoraótatanulmá-
nyoztaazörményírottemlékeket,sbeje-
lentette,hogyvanköztüksokolyankút-
fő,amely2000éves,ésrészletesentudó-
sít ongor őseinkről,Skytia-Baktriábanélt
eleinkről, s ő hajlandómindezt lefordít-
va azAkadémia rendelkezésére bocsáta-
ni.JelentkezésenyománazAkadémiaföl-
kérteatudóst,hogymutassabeaszóban
forgó dokumentumokat. Ekkor Lukácsy
–akimárjáratosvoltakülönbözőlevél-
tárakban–ismétáttanulmányoztaabécsi
ésvelenceiun.machitáriusörménykolos-
torifőiskolákkódexeit,valamintmásdo-
kumentumokat és 131 db 2000 éves ör-
mény szöveget, s azok magyar átültetését 
–áldozatosmunkájatermését–helyezte 
1851-ben letétbe az Akadémia történeti 
osztályán.HorvátIstvánésFejér György 
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akadémikusok nagy örömmel fogadták
az új forrásmunkákat, és Toldy Ferenc, 
azAkadémia titkára ünnepélyes jegyző-
könyvikivonatbanmondottköszönetetaz
értékes anyagért, rámutatva, hogy „ez egy 
régenérzetthiánypótlásátteszilehetővé”.
Milettaletétbehelyezettiratoksorsa?
Nemtudnipontosan.Lehet,hogymeg-

vannakmég,deazisföltételezhető,hogy
elkallódtak.Meglepőugyanis,hogyazok
atörténészek,akikvalamitisírtakőstör-
ténetünkről, nem említik ezeket a kútfő-
ket; úgy lehet, nincs is tudomásuk léte-
zésükről. Szerény lehetőségeimhez mér-
ten igyekeztem valamit is megtudni az
iratok hollétéről. Teljesen eredménytele-
nül.Általábanelmondható,hogyazőstör-
ténetünkkel foglalkozómunkáknemigen
ismerikazörményforrásokat.
Sovány,demégisvigasz,hogyLukácsy

könyvébenfüggelékként, igenszép,ékes
örmény betűkkel nyomtatva megtalálha-
tók ezek az iratok. Sajnos, csak örmény
nyelven. Minthogy itthon örmény betűk
nincsenek, Lukácsy a bécsi machitárius
kolostori főiskola nyomdájában állíttat-
taelőezt a függeléket, sutólagkötötték
a könyvéhez.
Akönyvbenazörményektörténetétmu-

tatjabetörténetírásunksok-sokdokumen-
tumaalapján.Közbenazonbansűrűníra
türk ongorokról is, akikkel az örmények
holkereskedtek,startósanbékésviszony-
banéltek,holpedigháborúztak.Lukácsy
szerint ez a jó-rossz viszony közel ezer
évig tartott, ez idő alatt pedig az ongor
nép bőségesen tanult az örményektől, s
általában sokat sajátított el a perzsa-ör-
ménycivilizációvívmányaiból.Akönyv
érdekes következtetésre jut: i.sz. 440 tá-
ján — tehát abban az időben, amelyről
Priszkosz rétorésavilágtörténelemtöbb
dokumentuma szól— az ongorokat egy

nálukvadabb, erősebbkeleti nomádnép
elűzteszálláshelyükről,sőkaVolgameg
azUrál déli része közti térségbe húzód-
takföl,egészenBaskíriáig,aholtalálkoz-
tak,majd egybeolvadtak a dél felé tartó
ugorokkal.Lukácsy—akutatásokakko-
riálláspontjánakmegfelelően—ilymó-
donmagyarázzameg,hogyugorokéstür-
kök is vagyunk.Ebben a szellemben to-
vábbhaladvaLukácsy200olyan szavun-
katsoroljaföl,amelyek–fejtegetésesze-
rint–örmény,perzsa,szanszkriteredetű-
ek,ésjobbáraörményközvetítésselkerül-
teknyelvünkbemégannakidején.
Lukácsysokkérdésheznyúltmég.Föl-

vetipéldáulazt,hogykikisvoltakazegy-
kori keleti dokumentumokban sokat em-
legetett kusok vagy kusánok, s Chorenei 
Mózes hajdani örmény hadvezér és tu-
dós történészre (aki éveket élt a kusok-
kusánokközött)hivatkozvaállítja,hogya
kusok,kusánok,hunok–azonosak.
Mai szemmel nézve ez annál érdeke-

sebb,minthogyazismertangoltörténész
és író Robert Graves,valamintanagylen-
dületteléskiterjedtapparátussaldolgozó
szovjetrégészetissokvonatkozásbanha-
sonló következtetésre jut e „titokzatos”
néppelkapcsolatban.
Milettakönyvsorsa?Nagyjábólaz,ami

a letétbehelyezettdokumentumoké:fele-
désbemerült.Mégjó,hogynemveszettel.
Említik a jelentősebb lexikonok, megta-
lálhatóaMagyarTudományosAkadémia
könyvtárában,Kolozsváron is van belőle
néhánypéldánymagánszemélyektulajdo-
nában,valamintkönyvtárakban.Tudomá-
nyoséletünkbe,kutatásainkba,akönyvé-
szetigyakorlatbaazonbanakötetnemke-
rültbe,nemidézik,nemhivatkoznakrá.
Pedig hát annak idején akadt egy-két

számottevő méltatója. Még a megjele-
nésévében (1870) a jeles tudós,Fraknói 
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Vilmos húszoldalas tanulmányt irt róla a
Századokban,stöbbekköztilyenmegál-
lapításokattesz:„Lukácsyművétalegfi-
gyelemreméltóbbakközékellsorolnunk”,
„Komoly tanulmányok eredménye áll
előttünk”,„Ajánlomatörténészekfigyel-
mébe!”
Atörténészekazonbannemfigyeltekfel

rá. Hogymiért? Föltettem a kérdést né-
hánytudósnak.Azegyikegyszerűenhírét
sem hallotta a könyvnek,mások viszont
épp csak tudtak róla, de nem ismerték.
Olyannal is találkoztam,akiés—amel-
lett—túlhaladottálláspontotképviselt.
Nemazénfeladatomakönyvtényleges

értékét megállapítani, sem a történészek

álláspontjának helyességét vitatni. Csu-
pánamagamvéleményétmondhatomel:
énérdekesnektartomakönyvet,súgyvé-
lem,hamegállapításaimamártúlhaladot-
tak is, a benne foglalt sokdokumentum,
adat, a gazdag könyvészeti anyag miatt
kétségtelenülmegérdemliafigyelmesta-
nulmányozást. Nem ritka dolog a törté-
netírásban,hogyolyanmű,amelyrekora
nemfigyelföl,akésőbbinemzedékekér-
deklődését kiváltja, és ilymódon forrás-
munkakénthozzájárulbizonyoskérdések
tisztázásához.

Laczka József
Megjelent Korunk folyóirat 41. évfolyam 

5. szám (1982. május)

A nagytótlaki kerekegyház
Varga Géza 
írástörténész

Az alsómaráci sík-
ság északi része szelí-
den emelkedik a tagolt,
dombos Őrség felé, az
erdős tájatazonbanket-
tévágja a trianoni rab-
lóbékesoránmeghúzott
szlovén-magyar ország-
határ.A termékeny sík-
ság Szlovéniához tarto-
zik,adombosabbŐrség-
nekpedigazegyikrésze
Szlovéniához került, a
másik része Magyaror-
szágon maradt. Az Őr-
ségbe látogató magyar turisták többnyi-
retudomástsemszereznekahatárhozkö-
zeli,deazontúlfekvőnevezetességekről,
amelyekegyikeanagytótlakiSzentMik-
lós körtemplom. Ezen kívánunk segíteni
azalábbiképekésleírásközreadásával.

Ez a Szlovéniában
szokatlan, kör alapraj-
zú,románstílusúépület
a Kebele-patak völgyé-
ben, érintetlen termé-
szetikörnyezetbentalál-
ható.AtemplomaXIII.
század közepén épült.
Elsőként 1365-ben em-
lítik, az építtetőre vo-
natkozó adat nem ma-
radtránk.Szerencsére,a
templom története nem 
túl mozgalmas s ennek
köszönhetően az épület
szinte érintetlenül őrzi
az eredeti állapotot.Az
1778-as vizitáció jó ál-

lapotbantalálja.Aszentélyhelyéreugyan
1845-bentornyotépítettek,deezmamár
nincs meg.Aműemlék jelenlegi állapo-
ta két műemléki restauráció eredménye.
1956-ban feltárták az eredeti szentély
alapjait,1978/79-benpedigaz1845/46-as


