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Hankó Ildikó 
 

A MAGYAR KIRÁLYSÍROK SORSA  
 (Magyar ház kiadó. 2008.) 

 

 

 
 

A könyv borítója (Internet) 

 
Időben Géza fejedelemtől Szapolyai Jánosig öleli 
át a magyar királysírok sorsát Hankó Ildikó, aki 
tudományos szakíró és író a szó legnemesebb ér-
telmében. Korábban a Magyar Nemzet tudomá-
nyos rovatát vezette, mostanában a Demokrata ha-
sábjain találkozunk vele leggyakrabban. 

Aki ezt a könyvet elolvassa, annak sikerül 
megismernie a magyar történelem emberi oldalát 
és sokkal közelebb kerül a vezérfonalhoz, mintha 
lexikális adatokat búvárolna. A magyar történelem 
eseménysorozata természetesen magában foglalja 
a királyaink halálát és sírjainak sorsát is, mégis, 
szinte lehetetlen megközelíteni azt a valóságszin-
tet, ahová a mű elolvasása után jutunk. Hankó Il-
dikó a legjobb történeti művek íróitól idéz, egy-
egy király halálát és temetését, továbbá sírját ille-
tően,    de ezzel együtt a tetemeket csak a legritkább 
esetben sikerül megtalálni. Hová lehettek, a nagy 
királyok    és fejedelmek holttestei. 

Kézbe véve a művet azonnal Aba Sámuelre 
gondoltam és utána néztem Abasár, Tarnaszent-
mária, Feldebrő térségének leírásában, ahol Aba 
nemzetség élt és építette már a Honfoglalást meg-
előző évszázadokban a magyar hit befogadásához 
alkalmas templomait. Hankó Ildikó Bakay Kornélt 
idézve közelítette meg Aba Sámuel sírhelyének    és 
csontmaradványainak sorsát. Bakay Kornél 1829-
ig tudta feltárni a sári monostor alapjainak emlé-
két, amikor egy borospince ásásakor kör templom 

alapjaira bukkantak és az ott talált csontokat el-
dobálták, de az is hihető, ahogy mások véleked-
nek, hogy Aba Sámuel tetemei a feldebrői temp-
lomban keresendők, vélekedtek a szerzők, Hankó 
Ildikó vagy az idézett Bakay Kornél. 

Sorban, alapos és részletes irodalmi ada-
tokkal, illetőleg a saját kutatásaival bizonyítva írta 
le a szerző a nemzet léte és a nemzeti identitás 
szempontjából kiemelkedően fontos szakrális kér-
dést. 

Azért érzem jelentős műnek Hankó Ildikó 
könyvét, mert a tudományos megközelítés módja 
sehol nem kerüli meg a nemzeti bánatot, és bár 
soha nem érzelgős, de érezni lehet a kegyelet 
szentségét. Mindnyájunk helyett egy könyv lap-
jain siratja el szent királyainkat, mégsem távolo-
dik el a tudományos precizitástól. Ha ilyen köny-
veket adnánk ki, talán lenne esélyünk felnőni 
ahhoz a szinthez, ahová 1789-ben Gróf Széchenyi 
Ferenc és a Literátori Concessió az első akadé-
miai próbálkozás, a Magyar Tudós Társaság mű-
ködésének színvonalát elképzelte. 

A szerző Mahatma Gandhi egy gondolatával 
utalt arra a királyi sorsra, amelyet kicsiben, a 
nemzet élő sejtjeiként mindnyájan megtapasztal-
tunk már: „Először megtörnek téged, később ne-
vetnek rajtad, később harcolnak ellened, m a j d  
g y ő z ö l ” Adja Isten, hogy így legyen 

(szerk). 
 
 
 
 

Szentkatolnai Bálint Gábor 
 

A MAGYAR NYELV DÉL-INDIÁBAN 
 (Frig Kiadó 2008.) 

 

 

 Elfogódottan írok Szentkatolnai Bálint Gábor-
ról, mert úgy nevezte őseinket, testvérnépeinket, 
ahogyan azok hívták magukat, egyszerűen t u -
r á n i n a k  és úgy írt ázsiai kutatásairól, hogy 
azzal gerincet adott minden előző és utána kö-
vetkező tanulmánynak. 
 Kőrösi Csoma Sándor falujától 20 km-re 
Szentkatolnán született két évvel Kőrösi halála 
után 1844-ben. 

Bálint Gábor Erdély különböző gimnáziumai-
ban tanult s mire leérettségizett már tizenkét 
nyelven beszélt, bele értve a hébert, törököt és 
perzsát. 1875-ben egyetemi magántanári diplomát 
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szerzett mandzsu, mongol és tatár nyelvekből. Ki-
adta török alak- és mondattanát. Az Akadémia tá-
mogatta mongóliai útját is, ahonnét értékes kal-
mük, mongol, mandzsu gyűjtésekkel tért haza 
1874-ben. Élt Damaszkuszban és Bagdadban, Li-
banonban és Spanyolországban, majd az athéni 
egyetemen lett az arab nyelv előadója. 1887-ben 
Bejrútból küldi el az Erdélyi Múzeum folyóiratnak 
„A tamul nyelv a turáni nyelvek sanskritja vagy 
van-e a magyarnak testvére?” című tanulmányát. 

Vesztére, mert ezért a tanulmányáért 1879-
ben valósággal száműzik Magyarországról. Közel 
másfél évtizednek kell eltelnie, és a hazafias ér-
zelmű erdélyi arisztokrácia összefogása kellett ah-
hoz, hogy hazatérhessen és katedrához jusson. 
Persze, nem Budapesten, hanem távol onnan, Ko-
lozsváron. 1893-tól a kolozsvári egyetemen török, 
tatár, japán, mandzsu, majd kabard nyelveket 
adott elő. 

1895-ben Zichy Jenő meghívta expedíciójára 
a Kaukázusba, ahol a magyarok nyomait keresték. 
Bálint Gábor felfedezte a kabard nyelvet: gyorsan 
megtanulta, majd az összegyűjtött anyagot öt év 
alatt feldolgozta, melynek eredményeként megje-
lentetett egy kabard-magyar nyelvtant és egy 
kabard-magyar-latin szótárt. 

Idős korában három dologra volt büszke: 
Szentkatolnai előnevére, a kolozsvári egyetem 
tiszteletbeli doktori címére, és azokra a tudomá-
nyos munkáira, amelyeket előtte senki sem vég-
zett el. Írásai, tanulmányai több ezer oldalra ter-
jednek, ezeket folyóiratokban és napilapokban 
közölte. 
 Bálint Gábor a tamil nyelvet kutatta Dél-
Indiában, azt, amit a nép beszél. Már a 19. század 
közepén élő angol utazók is észrevették, hogy a ta-
mil nyelv hasonlít a magyarra. Bálint Gábor is úgy 
találta, hogy a tamil valóban t u r á n i  nyelv. 
 A tudományos fórumok, kiadók Európa szerte 
megdöbbentek ettől a tudományos ténytől és sem 
kiadni, sem méltatni nem merték munkáját. A hi-
vatalos finn-ugor elmélet mellett az igazság agyon-
hallgatás áldozata lett. 
 A magyarságkutatók között Dr. Obrusánszky 
Borbála viselte gondját szellemi hagyatékának, s 
jó ismerője tanainak György Lajos és e könyv 
nyelvészeti közreműködője Tharan- Trieb Mari-
ann. 
 A könyvet Varga Csaba szerkesztette, nagy  

tudományos csattanóval. Tamil-magyar szóegyez-
tető szótárat közöltet, olyat, amilyennel a finnugor 
tankönyvek kábították a fejünket az egyetemen, 
csakhogy a finnugor összehasonlítás csikorgott, a 
tamil-magyar pedig egymáshoz simul. 
 Már Kőrösi Csoma Sándornak feltűnt, hogy 
Dél-Indiában rokon nyelvi elemekkel beszélnek. 
Hajóutat tett tehát és sok szót gyűjtött a Ganges 
menti népek ajkáról. Ezeket a feljegyzéseket halá-
la után angol barátai kiadták, tehát természetes 
dolog az angol művelt rétegnek az indiai nyelvek 
megítélésére vonatkozó tisztánlátása. A köny ta-
nulmányainak írója is megemlíti, hogy Angliában 
ma már könyvtárnyi anyaga van a Dél-indiai ugor 
nyelvészeti anyagnak. Obrusánszky Borbála sze-
rint Caldwell a tamil nyelv kutatója is megálla-
pította, hogy a tamil, mint dravida nyelv nem 
indoeurópai eredetű, hanem turáni. 
 ”Enn-appan” mondja a tamil, s az ”én apám” 
mondja a magyar. Számtalan szó teljesen egyezik 
a magyarral: czika, czikk, czimpa, czin(cog), 
czingár, czipel, czipó, czir(ógat), czirák (csira), 
czondra stb, s én mindössze egy oldalt néztem át, 
s két gyökszót nem írtam ki, mivel némi magya-
rázatot igényelt volna. A tamilban minden egyezik 
a ragozó turáni nyelv őselemeivel, így a magán-
hangzó harmónia, a nyelvtani nemek hiánya, tu-
lajdonragok használata, s általában a ragozás. 
 Bálint Gábor korában 150 millióan voltak az 
Indiában élő déli ugorok, s ez nem kis szám. Há-
lával kell gondolnunk azokra, akik felhívták rájuk 
a figyelmünket, s külön köszönet illeti a Magyarok 
Világszövetségét, amiért 2008-ban VII. Világ-
kongresszusán ”A finnugorizmus áldozatainak re-
habilitálása” c. konferenciájára ezt a művet meg-
jelentette. 
 

 
 

 Az értékes fotók Dobos Attila és Mátéffy Esz-
ter felvételei. 
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