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DISPUTA_____________ _
Az ebben a rovatban megjelent írásokhoz szívesen várjuk 
olvasóink észrevételeit, írásait!

Képes György

Die unendliche Geschichte: 
„Kitalált középkor"

ichael Ende híres regényében (amelyből Wolf- 
gang Petersen forgatott világsikerű filmet) egy 
Bastian nevű, az átlagosnál kissé nagyobb 

képzelőerővel megáldott fiú csodálatos mesevilágba té
ved. Hasonló kalandokat él át manapság egy Heribert 
Iliig nevű, szintén német úr, aki rendszerszervező-in
formatikusból lett közismert történetíró. A pályaelha
gyó számítástechnikus Kitalált középkor című első 
könyve -  magyar kiadójának, az Allprintnek hála -  im
már valóban végtelen történetté dagad: 2003. karácso
nyára a történelem rejtélyeinek frappáns megoldása 
iránt fogékony olvasók könyvespolcaira kerülhetett 
folytatása, a Magyarok a kitalált középkorban. Talán 
épp Erich von Danikén művei mellé.

KITALÁLT KÖZÉPKOR, .
AVAGY KI ÉS MIT HAMISÍT...

A Rubicon történelmi folyóirat a 2003. május 1-jét 
követő hosszú hétvégén a történelemtanárok továbbkép
zési programjába illeszkedve szervezett konferenciát az 
„alapmű” állításainak tételes megcáfolására. Az előadás- 
sorozaton a folyóirat „Kitalált középkor” című számának 
szerzői ismertették a könyvvel kapcsolatos elgondolásai
kat, megosztva az igen népes hallgatósággal (tanárokkal, 
diákokkal, történészekkel és érdeklődőkkel) a történettu
domány és segédtudományai széles eszköztárának fel- 
használásával szerzett tudományos ismereteiket. A kon
ferencián a jogtörténész szakmát e sorok írója képviselte 
(Képes György: Jogtörténeti kalandozás a „kitalált” 
Frank Birodalomban, Rubicon 5/2003:29-31. p.), ezúton 
is köszönetét mondva Balogh Elemérnek a Rubicon idé
zett számában közzétett igen értékes és meggyőző egye
temes jogtörténeti háttéranyagért (Balogh Elemér: A ko
ra középkori Európa jogtörténeti forrásairól, Rubicon 
5/2003: 32-33. p.).

A jogtörténet -  természetesen -  alapvetően a történé
szek, levéltárosok által feltárt, rendszerezett írásbeli for
rásokból dolgozik -  oklevelekből és más dokumentu
mokból, amelyek jogi aktusokat, jogszabályokat vagy 
jogi relevanciával rendelkező utalásokat tartalmaznak. 
A Heribert Iliig által kitaláltnak bélyegzett frank állam, 
így a mesebeli uralkodónak aposztrofált Nagy Károly 
időszaka sem szűkölködik ilyen forrásokban. E források

__értékét aligha csökkentheti, hogy jelentős részük későb-
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bi átirat csupán. A középkori oklevelek nagy része ilyen 
formában maradt fent, ugyanakkor forráskritikai elem
zéssel -  évszázadok alatt (amúgy elsősorban német terü
leten) kikristályosodott tudományos módszerekkel -  hi
telességük alátámasztható.

Mégis, a misztikum és a féligazságok megszállottjai 
könnyen legyinthetnek, ha okiratokról (főként másolat
ban fennmaradt okiratokról) van szó: hamisítványok! 
Jogi szempontból egy okirat akkor hamis, ha formai kel
lékeinek (keltezése, aláírása, a rajta elhelyezett pecsét 
vagy lenyomat, netán a papír maga vagy épp az írásmód) 
bármelyike hamis, illetőleg ha a tartalma valótlan.

A formai kérdéseket elsősorban a nyelvtörténészek 
és más kutatók tudják tisztázni. Közismert, hogy az 
egyes korok eltérő nyelvhasználatából jó néhány 
oklevélről sikerült kideríteni annak valótlanságát 
(főként birtokadományozások és tulajdonlás jogcímét 
alátámasztó egyéb oklevelek kapcsán, amikor a kevés
bé gondos hamisító egy több száz évvel korábbra datált 
irományt saját kora nyelvezetében szerkesztett meg), 
mindazonáltal a papír vagy a tinta kémiai összetétele, a 
betűk formálása, a pecséten látható szimbólumok és sok 
egyéb jel is utalhat a hamisításra.

Még a mai kor modern eszközeivel sem könnyű ok
iratot oly módon meghamisítani, hogy alapos kutatással 
ne derüljön fény a csalásra. A középkorban a hamisítás 
az egyik legsúlyosabb bűncselekmény volt, az emberi 
becsület és méltóság elvesztésével járt (egyéb, mai 
szemmel sajnos szigorúbbnak ítélt szankciókról nem is 
beszélve). Igen nagy kockázatot vállalt tehát az, aki a 
maiakhoz viszonyítva lényegesen rosszabb technikai 
feltételek mellett ilyesmire adta a fejét. Vajon a bizánci 
és a német-római császár, illetve a pápa felhatalmazása 
elegendő volt ahhoz, hogy a hamisítási munkában részt 
vevő szerzetesek felvállalják annak erkölcsi és bün
tetőjogi terhét, hogy tevékenységükkel félrevezetik az 
emberiséget? Vajon nem volt egyetlen „renitens” sem, 
aki megbánta tettét, és fényt derített az igazságra? Ne
tán a piramisok tervezőihez hasonlóan mindannyiuknak 
meg kellett halniuk (vagy visszatértek arra az idegen 
bolygóra, ahonnan érkeztek)?

Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy az Iliig ál
tal kitaláltnak nevezett korszak tárgyi emlékei hamisít
ványok, nyilvánvalóan nem csak formai értelemben kell 
hamisaknak lenniük az erre a korra vonatkozó okleve
leknek, hanem a bennük foglalt szöveg is a fantázia szü
leménye lehet csak. Ehhez pedig -  az ügyes „másolat
gyártási” technika alkalmazása és háromszáz év nyelvi 
fejlődésének megálmodása mellett -  igen magas fokú 
jogtörténeti, államtörténeti, jogfilozófiai ismeretekkel is 
kellett rendelkezniük a készítőknek, de legalábbis kel
lett, hogy legyen egy olyan géniusz, aki Tolkien módjá
ra előbb pontról pontra megtervezte a fantáziavilágot, 
annak államszervezetét és jogrendjét, majd pedig fel
ügyelte az aprómunkát, az oklevelek és más tárgyi em
lékek hű legyártását.

Tegyük fel, hogy mindez megtörténhetett. III. Ottó és 
tettestársai megtalálták Tolkient, Arisztotelészt és 
mondjuk Csemegi Károlyt egyszemélyben (aki ráadásul



lörtáwli sietnie

egymaga felügyelt és irányított egy dolgos szerzetesek
ből álló ímoki gárdát), és az ő közreműködésével sike
rült „rekonstruálniuk" egy soha nem létezett korszak 
iratanyagát (kár, hogy a mi földhözragadt időszámítá
sunk szerint Kr. u. 1000 körül élt jogászzseni semmi
lyen más művet nem hagyott maga 
után...). De mit kezdünk a nem 
létező korok régészet által feltárt tár
gyi emlékeivel, a viking- és avarkori 
leletekkel vagy éppen az angolszász 
tárgyanyaggal?

Ez utóbbiról a Rubicon által szer
vezett konferencián Bárány Attila tar
tott meggyőző és lebilincselően izgal
mas előadást. A fiatal Anglia-kutató 
számos példát ismertetve hívta fel a fi
gyelmet arra, hogy az oklevél
hamisításokhoz képest itt még inkább 
emberfeletti lehetett a teljesítmény: a 
leleteket szisztematikusan, a világ 
különböző pontjain el is kellett ásni, 
azok megfelelő anyagból, logikusan
fejlesztett motívumokkal történt le- ________ _
gyártását követően. Különösen érdekes a hajóroncsok 
kérdése, hiszen ezeknél a rakományt (például arab pénz
érméket) is kérlelhetetlen logikával kellett meghamisíta
ni (bővebben lásd: Bárány Attila: Anglia Nagy Alfréd 
korában -  a „lyukak országa,” Rubicon 5/2003: 36-43., 
különösen: 42. p.).

A JÁTÉK NEM ÉRHET VÉGET...

Ahogy mondani szokás: Iliig úr könyve ezer sebből vér
zik. A Rubicon mellett a másik vezető történelmi folyó
irat, a História is helyt adott az állítások cáfolatainak. 
Orosz István Meg nem történt történelem? címmel rész
letesen kifejti, egy történész miért tekinti komolytalan
nak Iliig „következtetéseit” (lásd: História 2003/2. szám). 
A magyar szakmai közvélemény egyöntetűen a könyv el
lenében toglalt tehát állást -  hasonlóképpen, mint ahogy 
a mű szülőhazájában, Németországban is történt.

Mindezek ismeretében nem csoda, hogy amint a Har- 
ry Potter-könyvek oldalvizén is megjelennek a hasonló 
regények, egyes kollégák itt is kihasználták a kecsegtető 
alkalmat, hogy Heribert Iliig segítségére siessenek. Ta
valy nyáron került a magyar könyvesboltokba Uwe Top
per könyve, „A nagy naptárhamisítás”, amelyben a 
szerző Gergely pápa naptárreformját alapul véve jut el 
kutatásaiban addig a merész következtetésig, hogy az 
emberiség általunk ismert története a bronzkorig vissza
menőleg hamisítások (de legalábbis időbeli tévesztések) 
sorozata. Senki nem akkor élt és uralkodott, amikor gon
doljuk. Topper Heribert Illignél lényegesen nagyobb 
gondot fordít az iszlám világ és a keleti civilizációk 
időszámításának vizsgálatára, és természettudományos 
(így különösen csillagászati) módszerekkel igyekszik 
alátámasztani a Kitalált középkor modem legendáját.

A végtelen történet legújabb állomása a bevezetőben

már említett „Magyarok a kitalált középkorban” című 
munka, az elmélet ősatyja, Heribert Iliig és szerzőtársa, 
Klaus Weissgerber közös alkotása. A két szerző László 
Gyula kettőshonfoglalás-elméletét, továbbá a közép-eu
rópai történelem néhány más rejtélyét (így a nagyszent- 

miklósi aranykincs vitás időbeli be
sorolását) alapul véve azt bizonygat
ja, hogy a magyarság történetének 
nyitott kérdéseire sincs más kézzel
fogható válasz, minthogy II. Szil
veszter pápa, valamint II. Ottó né
met-római császár és bizánci kollé
gája, Bíborbanszületett Konstantin 
alattomban meghamisította egész tör
ténelmünket.

Nem lecsapva a kötet valószínűtle- 
nül impozáns magyar irodalomjegy
zéke által feldobott magas labdát 
(már a Kitalált középkor bibliográfiá
ja is meghökkentette az értő olvasót), 
hadd idézzünk csupán néhány sort a 
Népszabadság recenziójából, vala
mint a História már említett számá

ban, még az új kötet piacra kerülését megelőzően meg
jelent egyik igen meggyőző tanulmányból:

„A szerzők szerint 911-ben érkeztek a Kárpát-me
dencébe az (újabb) magyarok, méghozzá 
Besszarábiából. Mármost ha tudjuk, hogy Etelközről 
van szó, amelyet a moldvai Basarab vajdáról több száz 
esztendővel később neveztek el Besszarábiának, azt is 
tudjuk, hogy ez a tévedés olyan, mintha azt állítanánk, 
hogy a Mayflower utasai az Egyesült Államok partjai
nál kötöttek ki. ” (forrás: www.nol.hu)

„Kiskunfélegyházán egy ház alapozása közben került 
napvilágra egy honfoglalás kori lovassír, melyben ösz- 
szesen 39 pénzérmét találtak, közöttük Vastag Károly 
(884-888) és Odo (888-898) nyugati frank uralkodók öt, 
illetve két dénárját. Az érmék lehetnének hamisítványok 
-persze, nem azok -, ám valaki akkor is a sírba helyez
te azokat. (...) kénytelenek vagyunk azt feltételezni, 
hogy a „történelemhamisítók," tehát Bíborbanszületett 
Konstantin, esetleg III. Ottó, netán II. Szilveszter csem
pészte -  talán nem személyesen, hanem „ügynökei" ré
vén -  a sírba az érméket. Ha így teszünk, akkor persze 
még azt is tudnunk kellene, hogy a két császár, illetve a 
pápa honnan ismerte a honfoglalók temetkezési helyeit, 
és miképpen voltak képesek, nyilván nagy titokban, a 
csalást lebonyolítani" (Zsoldos Attila: A történelem ha
misítása, História 2/2003)

TALÁN MÉGSEM LESZ VÉGTELEN 
A KITALÁLT KÖZÉPKOR TÖRTÉNETE?

Mai korunkban a csodák köztudottan nem három napig, 
hanem a közönség befogadókészségének legvégső határá
ig szoktak tartani. A szenzációra szomjazó olvasók talán 
még kitartanak egy darabig, pedig jó lenne, ha ők is tudo
másul vennék: sokkal könnyebb megjegyezni, hogy Szent 
István 1000-ben lett királyunk, minthogy 703-ban... __

http://www.nol.hu

