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ciális fémtárggyal). A földvár keleti 
részét határoló sánc és árkok közelé-
ben napvilágra került négy középkori 
temetkezés (egyik felnőttnek a ko-
ponyacsontjába fúródott számszeríj 
nyílheggyel) csak növelik a galamb-
falvi vár egyedi aspektusait.

A galambfalvi várról sajnos nem 
rendelkezünk írott forrásokkal, így 
funkciójának kérdésére nincsen egy-
értelmű válasz. A Vágás-patak félre-

eső völgyében elrejtett menedékhely 
kialakításában a szokványostól eltérő 
tárgyi hagyaték (pl. sarkantyú) székely 
előkelők vagy lófők közreműködését 
sejteti, és feltehető, hogy az 1456-ban 
V. László királytól címeradományt 
nyert Galambfalvi család ősei újíttat-
ták meg az őskori sáncvár földműveit. 
Kőfalak, illetve belső kőépület híján 
viszont legalább egy fatoronnyal kell 
számolnunk a vár területén, különben 
nehezen beszélhetünk egy előkelő 
család refúgiumáról. A torony helyét a 

földvár délnyugati részén emelkedő 
szabályos, csonka kúp alakú magasla-
ton kereshetjük, a középkori leletek 
szóródása és a dombocska elkülönülő 
megerődítése ugyanis arra utal, hogy 
ez volt a késő Árpád-korban létesült 
vár magja. A földvár területén feltárt 
középkori, keletelt temetkezéseknek a 
kor egyházi szokásának megfelelően 
felszentelt földben, templom körül 
lett volna a helyük (hasonló esetet a 
nagyekemezői Burgberg várából is-
merünk Erdélyből). A sírok elrende-
ződéséből úgy tűnik, hogy nem egy-
szerre, viszont röviddel egymás után 
kerültek elhantolásra, tehát a háttér-
ben egy nem mindennapi esemény hú-
zódhat meg (hatalmaskodás, háború). 

A középkori Udvarhelyszék várai-
nak többségéről (Rapsóné vára, Tar-
tód vára, Firtosvár, Budvár) az elmúlt 
évek régészeti kutatásai kimutatták, 

A magyar jellem általános megha-
tározására már igen sokan, igen sok-
szor vállalkoztak. Voltak akik sorokat, 
oldalakat, esszéket, tanulmányokat, 
sőt könyveket írtak e témában – ma-
gyarok és idegenek, utazók, irodalmá-

1rok, tudósok egyaránt.  Bátran kije-
lenthetjük, hogy mindannyian csak 
megközelítették, csak körülírták a fel-
vetetteket. Hiszen egy nép jellemét 
csak pontos ismeretek birtokában, a 
történeti összefüggéseket átlátva, az 
egymással és szomszédaikkal fenntar-
tott viszonyaikat elemezve, nemze-
dékről nemzedékre történő változása-
iban értelmezhetjük. Annál nehezebb 
lehet egy-egy szóban vagy akár tő-
mondatban megtenni ezt, akár az 
egyes ismérvekre lebontva is. Hát 
még nemzetközi összehasonlítás-
ban?!

Most mégis egy ilyen, XVIII. szá-
2zadi imagológiai  kísérletet mutatunk 

be olvasóinknak. 
Miksa László kadét (1767–18??), 

kinek személyiségét, érdeklődési kö-
rét egy hosszabb lélegzetű írásban 

3mutattuk be egy pár évvel ezelőtt,  
írásgyűjteménye hatodik kötetének 
végére egy Európa rövid bemutatása 
(Laconicum Europae spectaculum 
Anno 1709) című táblázatot (2. sz. 
kép, részlet) is illesztett, melyet több 
mint valószínű, hogy az abban a kor-
ban közkedvelt és közkézen forgó, 
nemzeteket összehasonlító írások, ké-

pi ábrázolások alapján szerkeszthetett 
meg, ha nem egy az egyben vette át azt 
valakitől. Az tény, hogy a XVIII. szá-
zadban a népeket párhuzamba állító 
különböző kisebb-nagyobb összeál-
lításoknak többféle változata (egysze-
rű kézírásos vagy nyomtatott táblázat, 
illusztrált fehér-fekete vagy színezett 
metszet) is ismert volt. Ezek közül 
említésre méltó a XVIII. század első 
harmadából, Stájerországból szárma-
zó, népeket öltözékükben megjelenítő 

4„néptáblázat” (Völkertafel , 1. számú 
kép), melynek mintájául az augsburgi 
Friedrich Leopold 1718–1726 között 

5készített metszete szolgálhatott,  il-
letve az egész Európában elterjedt és 
gyakran másolt, szintén augsburgi 
rézmetsző és műkereskedő, Martin 
Engelbrecht (1684–1756) kiadásában 
1736/1737-ben megjelentetett, igen 
színvonalas és művészi kivitelezésű, 
allegorikus, rokokó metszetsorozat 
képei. 

Az ifj. Paul Decker (1677–1713) 
és Johann Wolfgang Baumgartner 
(1712–1761) által tervezett és rajzolt, 
Andreas Hoffer (1704–1780), Philip 
Andreas Kilian (1714–1759), Chris-
tian Friedrich Lottes (1701–1740) és 
Johann Georg Pinz (1697–1767) által 
rézbe vésett gyönyörű metszetek kis 
kartusaiban/medalionjaiban a Miksa 
László táblázatában is előforduló jel-
lemzőket fedezhetjük fel. Az interne-

6 ten több helyen is elérhető metszetal-

bumban, melynek címe: Laconicum 
Europae Speculum Quo IX. Illius 
Praecipuae Nationes Et Populi, Abs-
que Omni Praeiudicio, Ludibrio Et 
Opprobrio, Saltem Curiositatis Et 
Oblectationis Gratia, Certis Charac-
teribus Et Symbolis Discernuntur, Ob 
Oculos Positum. Cura et sumptibus 
Martini Engelbrecht chalcographi et 
eiusdem artis negotiatoris. Augustae 

7Vindelicorum.  (3. sz. kép), tíz európai 
nációra vonatkozó kép található 
(moszkovita [orosz], batavus [német-
alföldi], polonus (4. sz. kép), hunga-
rus, suecus [svéd], anglus, germanus, 
italus, gallus [francia], hispanus). 

Az album főcíme kissé eltér a Mik-
sa által megfogalmazottól, de értel-
mében végül is ugyanaz.

8„Európa kis tükré”-ben , amint az 
a címből is kiderül, a szerzők kíván-
csiságtól és élvezettől vezérelve, min-
den előítélet, megvetés és gyalázat 
nélkül a nációkra és népekre utaló leg-
biztosabb jellemzőket és jelképeket 
különböztették meg. A népek allego-
rikus ábrázolásában minden esetben 
az uralkodó személye áll a központ-
ban az őt kiszolgáló világi és kleri-
kális nemesi réteggel körülvéve. A ké-
pek mellékinformációi, az alig jelzett, 
az elő- vagy háttérből felvillantott 
tárgyi vagy figurális szimbólumok ad-
ják meg az illető népre utaló általános 
elvi keretet: az itáliaiaknál a pápaság, 
az egyetemes kereszténység, a Szent 
Péter bazilika, a római jog és a római 
kultúrát idéző Pegazus; a németalföl-
dieknél, angoloknál hajóflottájuk, 
gyarmatbirodalmi gazdagságukra 
utaló színesbőrűek, délszaki növé-
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hogy a tatárjárás után épült közösségi 
menedékvárak voltak, melyek létesí-
tésében fontos szerepük lehetett a szé-
kely tisztségviselőknek, az igazgatási 
és katonai teendőket ellátó lófőknek 
és főembereknek. Ebbe a sorba nagy 
vonalakban beilleszthető a sajátos for-
mai jegyekkel rendelkező galambfal-
vi vár is, melynek létesítésében a Ga-
lambfalvi család őseinek közreműkö-
dése sejthető. A nagyméretű őskori 
földvár részben megújított sáncai közt 
vészhelyzet esetén azonban nyilván 
menedékre lelt a környék közszé-
kelysége is.

Sófalvi András

A földvár szintvonalas felmérése 
az erődítési elemekkel 

(Benkő Elek, Ferenczi Géza és 
Ferenczi István nyomán)

Elméleti rekonstrukció 
a vár központi részéről 

(Gyöngyössy János 
munkája)

Középkori fémleletek a várból 
(rajz: Demeter István)
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nyek sokasága, jól öltözött polgársá-
guk és polgári épületeik; a moszkovi-
táknál (oroszoknál) építészetük, ke-
reskedelmük; a németeknél filozófu-
saik, választófejedelmeik, keveredő 
keresztény és pogány (antik) papjaik, 
katonáik; a franciáknál palotáik, mű-
vészeik, zenészeik, tudósaik; a len-
gyeleknél a túlnyomó többségben 
megjelenített feudális elit stb. Majd 
ezt a keretet futja körbe mindegyik 
metszetnél a többnyire ugyanazon 24 
kategóriát, jellemzőt felsorakoztató, 
medalionokat tartalmazó, igen díszes 
keret. Ettől eltérés csak két esetben 
van: a németalföldi 18 ismérvvel, il-
letve a svéd 25 ismérvvel. 

A XVIII. század az etnikumból 
9nemzetté való átalakulás  kezdetének 

korszaka is Európában. A nemzet fo-
galma ekkor még nincs kikristályo-
sodva. Az emberek még felszínes, 

többnyire hamis elképzeléseken és 
előítéleteken alapuló általánosítások-
ban gondolkodnak. Óriási különbsé-
gek érződ(tet)nek a kis és nagy, hódító 
és alattvaló, gazdag és szegény népek 
között. 

Mi a ránk, magyarokra utaló listára 
és képre (lásd a hátsó borítón) szorít-
kozunk ez alkalommal. A képet ebben 
az esetben is, mint már jeleztük, egy-
felől a heraldikai szimbólumok alatt a 
trónoló III. Károly és az őt körülvevő 
erényalakok, másfelől a nemesség do-
minálják. Előtérben Fortuna a bőség-
kosarával. Az illusztrációt körbeölelő 
gyümölcsfüzér kis tábláin sorakoznak 
az európai közfelfogást tükröző, a ma-
gyarok jellemére vonatkozó latin 
nyelvű feliratok. Nagybetűkkel a jel-
lemzési kategóriák: scientia (tudá-
suk), ingenium (sajátságuk), mores 
(modoruk), genius et natura (termé-

szetük), physiognomia (arckifejezé-
sük), vestitus (ruházatuk), amant 
(vonzodásuk), terra quam inhabitant 
(lakóföldjük), in cultu religionis (val-
lásuk), abundant (gazdagságuk), ani-
malia quibus comparuntur (állat, 
melyre hasonlítanak), moriuntur et se-
peliuntur (haláluk és temetkezésük), 
in potu et cibo (italuk, ételük), apti-
tudo illorum ad negotia, artes et res 
gerendas (kereskedelemhez, művésze-
tekhez, hadviseléshez való hajlamuk), 
quae ab istis desiderantur a bono pub-
lico (közjóhoz való viszonyulásuk), 
methamorphosis et mutatio illorum 
status (állapotuk átalakulásai és vál-
tozásai), uxores illorum quo modo 
soleant tractari (feleségeikhez való vi-
szonyuk), clima poli et aeris (éghaj-
latuk és levegőjük), temperamentum 
illorum (vérmérsékletük), zodiaci sig-
nis subsunt (égövi jegyük), tempus 
consumunt (időtöltésük), domini quos 
agnoscunt (úrnak elismertek), in vir-
tute bellica (hadi erényük), morbus 
quo decumbunt (súlyos betegségük), 
vitia (hibájuk). Ezeket követik a kis-
betűs meghatározások. Ezekből tud-
hatták meg, hogy a magyar kultúrája 
latin, hogy sajátsága az elszántság/ 
vakmerőség, modora nyers, természe-
te ijesztő/rettenetes, arca barátságta-
lan, ruházata színes, kedveli a láza-
dást, földje gazdag, hitében erős, min-
denben bővelkedik, farkashoz hason-
lítható, szablyával temetik, italban, 
ételben bővelkedő és pazarló, munká-
ban, művészetben fortélyos, hadban 
testtel lélekkel résztvevő, elvárható 
tőle a királyhűség, a törvények elfo-
gadása és a közmegegyezés. Továbbá, 
hogy a magyarok a valamikori fosz-
togató és kegyetlen hunok erkölcsileg 
sokat javult leszármazottai. Engedel-
mes feleségeikkel szelídek. Éghajla-
tuk és levegőjük jó és természetes, 
temperamentumuk ingerlékeny és de-

rűlátó. A nyilas jegybe tartoznak. 
10Szeretnek henyélni , úr náluk a ven-

dég, háborúban szeretnek zavart kel-
teni. Betegségük a tífusz, és állhatat-
lanságuk a nagy hibájuk.

Befejezésként említjük meg, hogy 
ezek a jellemvonások nagyrészt meg-
egyeznek az említett stájer néptáblá-
zatban megfogalmazottakkal. Mint-
egy negyed évezred távlatából érde-
mes szembesítenünk egykori megítél-
tetésünket mai valónkkal!

Róth András Lajos

1. Teljesen találomra pl.: VI. Bölcs Leó 
(886–912) bizánci császár, Fruili Beren-
gar (845–924) Itália királya, karoling csá-
szár, Ibn Mahmud Gardézi (–1061) utazó, 
Ottó (1114–1158) freisingi püspök, Mar-
zio Galeotto (1427–1497) humanista, Pa-
ul Pierre Broca (1824–1880) antropoló-
gus, Fruili Berengar (845–924) Itália ki-
rálya, karoling császár, Victor Hugo 
(1802–1885) szépíró, Saint René Taillan-
dier (1817–1897) történész, Ybigniew 
Kazimierz Brezezinszki (1928–) politi-
kus; Nádasdy Ferenc hadvezér (1555– 
1604), Esterházy Miklós nádor (1583– 
1645), Szepsi Csombor Márton (1594– 
1623) utazó, Kemény János fejedelem 
(1607–1662), Zrínyi Miklós (1620–1664) 
hadvezér és költő, II. Rákóczi Ferenc 
(1666–1735) fejedelem, Széchenyi István 
(1791–1860) gróf, Hermann Ottó (1835– 
1914) természettudós, Babits Mihály 
(1883–1941) költő, Hóman Bálint (1885– 
1951) történész és politikus, Szekfű Gyu-
la (1883–1955) történész.
2. Tulajdonképp napjainkban fellendülő 
„nemzetképkutató” tudományág. Kollek-
tív képzetekkel, képi ábrázolással, vizu-
ális kivetítéssel foglalkozó tudomány. Té-
mához kapcsolódó cikk: Tapodi Zsu-
zsanna Mónika: Imagológia – egy ősi 
gyakorlat megújuló megközelítésben. In: 
Létünk, 41. (2011) 4. 42–46. 
http://epa.oszk.hu/00900/00997/00019/p

df/EPA00997_Letunk-2011-4_042-
046.pdf (2013-11-30)
3. Róth András Lajos: Az önszórakoz-
tatástól... a társadalmi kritikáig (Miksa 
László 6(5) kötetes kéziratos gyűjtemé-
nye). In: Balázs Mihály és Gábor Csilla 
(szerk.): Emlékezet és devóció a régi ma-
gyar irodalomban. A kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Magyar Iroda-
lomtudományi Tanszéke által szervezett 
nemzetközi konferencia előadásai. 2006. 
május 24–27. Kolozsvár, 2007. 555–578. 
4. „Kurze Beschreibung der In Europa 
Befintlichen Völckern Und Ihren Ai-
genschafften” Lásd: http://webdoc.gwdg. 
de/edoc/ia/eese/artic29/sbock/voelker.jp
g (2013-12-02) Ez csak 17 ismérvet ha-
sonlít össze (jellem, természet és a ka-
rakter, értelem, tulajdonság, tudomány, 
öltözet, erénytelenség, szokás, betegség, 
ország, háborús erények, vallásosság, 
fennebbvalók elismerése, gazdagság, idő-
töltés, megfelelőjük az állatvilágban és 
halál) spanyol, francia, itáliai, német, an-

gol, svéd, lengyel, magyar, orosz és tö-
rök/görög nép esetében.
5. „Aigentliche Vorstell- und Beschrei-
bung der Fürnehmsten in EUROPA be-
findlichen Land-Völcker” Lásd: http:// 
de.wikipedia.org/wiki/Völkertafel_(Steie
rmark) (2013-12-02)  
6. Német Történelmi Múzeum: http: 
//www.dhm.de/gos-cgi-bin/dbfrage.pl? 
Thema=Europa&Status=800&Datenban
k=allwww  (2013-11-29)
7. Augsburg (Németország)
8. laconicum = lakonikus, rövidre szabott, 
szűkszavú 
9. Niederhauser Emil: Etnikumból nem-
zet. In: História, 23. évf. (2001) 3. sz. 
www.historia.hu/archivum/2001/0103nie
der.htm (2013-11-29) 
10. Engelbrecht kiadása és Miksa László 
jegyzete közti egyetlen eltérés ebben a 
pontban található. Utóbbinál szerepel az 
„et bellando” = és háborúskodni/harcolni
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nyek sokasága, jól öltözött polgársá-
guk és polgári épületeik; a moszkovi-
táknál (oroszoknál) építészetük, ke-
reskedelmük; a németeknél filozófu-
saik, választófejedelmeik, keveredő 
keresztény és pogány (antik) papjaik, 
katonáik; a franciáknál palotáik, mű-
vészeik, zenészeik, tudósaik; a len-
gyeleknél a túlnyomó többségben 
megjelenített feudális elit stb. Majd 
ezt a keretet futja körbe mindegyik 
metszetnél a többnyire ugyanazon 24 
kategóriát, jellemzőt felsorakoztató, 
medalionokat tartalmazó, igen díszes 
keret. Ettől eltérés csak két esetben 
van: a németalföldi 18 ismérvvel, il-
letve a svéd 25 ismérvvel. 

A XVIII. század az etnikumból 
9nemzetté való átalakulás  kezdetének 

korszaka is Európában. A nemzet fo-
galma ekkor még nincs kikristályo-
sodva. Az emberek még felszínes, 

többnyire hamis elképzeléseken és 
előítéleteken alapuló általánosítások-
ban gondolkodnak. Óriási különbsé-
gek érződ(tet)nek a kis és nagy, hódító 
és alattvaló, gazdag és szegény népek 
között. 

Mi a ránk, magyarokra utaló listára 
és képre (lásd a hátsó borítón) szorít-
kozunk ez alkalommal. A képet ebben 
az esetben is, mint már jeleztük, egy-
felől a heraldikai szimbólumok alatt a 
trónoló III. Károly és az őt körülvevő 
erényalakok, másfelől a nemesség do-
minálják. Előtérben Fortuna a bőség-
kosarával. Az illusztrációt körbeölelő 
gyümölcsfüzér kis tábláin sorakoznak 
az európai közfelfogást tükröző, a ma-
gyarok jellemére vonatkozó latin 
nyelvű feliratok. Nagybetűkkel a jel-
lemzési kategóriák: scientia (tudá-
suk), ingenium (sajátságuk), mores 
(modoruk), genius et natura (termé-

szetük), physiognomia (arckifejezé-
sük), vestitus (ruházatuk), amant 
(vonzodásuk), terra quam inhabitant 
(lakóföldjük), in cultu religionis (val-
lásuk), abundant (gazdagságuk), ani-
malia quibus comparuntur (állat, 
melyre hasonlítanak), moriuntur et se-
peliuntur (haláluk és temetkezésük), 
in potu et cibo (italuk, ételük), apti-
tudo illorum ad negotia, artes et res 
gerendas (kereskedelemhez, művésze-
tekhez, hadviseléshez való hajlamuk), 
quae ab istis desiderantur a bono pub-
lico (közjóhoz való viszonyulásuk), 
methamorphosis et mutatio illorum 
status (állapotuk átalakulásai és vál-
tozásai), uxores illorum quo modo 
soleant tractari (feleségeikhez való vi-
szonyuk), clima poli et aeris (éghaj-
latuk és levegőjük), temperamentum 
illorum (vérmérsékletük), zodiaci sig-
nis subsunt (égövi jegyük), tempus 
consumunt (időtöltésük), domini quos 
agnoscunt (úrnak elismertek), in vir-
tute bellica (hadi erényük), morbus 
quo decumbunt (súlyos betegségük), 
vitia (hibájuk). Ezeket követik a kis-
betűs meghatározások. Ezekből tud-
hatták meg, hogy a magyar kultúrája 
latin, hogy sajátsága az elszántság/ 
vakmerőség, modora nyers, természe-
te ijesztő/rettenetes, arca barátságta-
lan, ruházata színes, kedveli a láza-
dást, földje gazdag, hitében erős, min-
denben bővelkedik, farkashoz hason-
lítható, szablyával temetik, italban, 
ételben bővelkedő és pazarló, munká-
ban, művészetben fortélyos, hadban 
testtel lélekkel résztvevő, elvárható 
tőle a királyhűség, a törvények elfo-
gadása és a közmegegyezés. Továbbá, 
hogy a magyarok a valamikori fosz-
togató és kegyetlen hunok erkölcsileg 
sokat javult leszármazottai. Engedel-
mes feleségeikkel szelídek. Éghajla-
tuk és levegőjük jó és természetes, 
temperamentumuk ingerlékeny és de-

rűlátó. A nyilas jegybe tartoznak. 
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dég, háborúban szeretnek zavart kel-
teni. Betegségük a tífusz, és állhatat-
lanságuk a nagy hibájuk.

Befejezésként említjük meg, hogy 
ezek a jellemvonások nagyrészt meg-
egyeznek az említett stájer néptáblá-
zatban megfogalmazottakkal. Mint-
egy negyed évezred távlatából érde-
mes szembesítenünk egykori megítél-
tetésünket mai valónkkal!
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