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Kétségtelen adatok igazolják, hogy őse-
ink – közéjük értve a magyarul beszélő
avarokat is, talán éppen Theophülaktosz 
Szimokattész álavarjait – ismerték a ke-
reszténységet, sőt, sokan hitükként val-
lották.(T.Sz.:Világtörténelem,ford.Ola-
jos Teréz) Erről a Szarvasi tűtartó, vagy
aNagymácsédikeresztistanús-
kodik. Legkorábbi templomunk
–közvetettadatokszerint–még
Géza nagyfejedelem idején
(970-997)épülhetett,akiEszter-
gomban„fogadtaSzent Adalbert 
prágai püspököt, itt keresztel-
kedettmeg,és innen irányította
európai tekintélyű politikáját.”
(Prokop Márianyomán,Magyar
Szemle,ÚjfolyamXXIV.9-10.
szám.) Számos más forrás sze-
rintGéza974-benakeresztséget
ésazIstvánnevetSantGallen-i
Szent Brunókezébőlvetteföl.

A püspöki székhelyeken komolyabb
épületeketemeltek. Ilyen lehetettazelső
pécsiszékesegyházis,ami1064-ben,Sa-
lamonkirályunkharmadikkoronázásakor

Czakó Gábor
Mcheta-Feldebrő, avagy a kaukázusi kapcsolat

leégett.A templomépítések Szent István 
közismertrendeletenyománváltakorszá-
gossá.
Vidéken tíz faluemeltegy templomot.

A temploma falvak közti határvonal ta-
lálkozásánál állt, körülötte osztották föl 
atemetőtkellőszámúrészre.Azarányos

ésközöstemetőhasználatmáig
tanulmányozhatóaVasmegyei
Zsennye és Gyanógeregye
közt félúton álló Szent Cecí-
lia,ottaniszóvalSzent Cicelle, 
templomkertjében.
Az első templomok legin-

kábbköralakúakvoltak,s lé-
nyegében az oltárt, a miséző
papotéssegítőit,megatemp-
lom kegyurát fogadták be. A
többiek,ajónépIstenegealatt
álldogált, térdepelt. Egészen
biztos,hogylegalábbnégyke-
rektemplomunk a X-XI. szá-
zadbanépült,ésépítőik–tágan

fogalmazva – kaukázusi példákat követ-
tek.Azidőkfolyamánahívekszaporod-
tak,sarégimelléegyúj,nagyobbtemp-
lomotemeltek.Akiszomborikörtemplom
kívülről köralakú, belül karélyos. Még-
pedighat karélyos. Igenhasonlatoshoz-
zá a Karcsán(Zemplénvm.)Gerényiben
(Ung vm.), valamint Kolozsmonostoron
(Kolozs v.m.) épült templom. Némelyik
kutatóban fölmerült, hogy egyazonmes-
termunkái.Vagyegykőművescsoporté.

*
Ahonfoglalókkalérkezettkabar-kazár

népcsoport,melyből föltehetően a paló-
cok származtak, az Ipoly és a Sajó közt 
foglalt szállást magának. Gyaníthatóan

A kiszombori körtemp-
lom metszetrajza.

A Gerényi belül hatkarélyos kerektemplom ma 
szentélyként szolgál.
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a magyarok ún. kaukázusi ágából va-
lók. Erejükre és tekintélyükre jellemző,
hogy vezetőjük,Aba Sámuel, Szent Ist-
vánveje lehetettésharmadikkirályunk.
Feldebrőn készíttetett nemzetségének
templomot, s önmagának temetkezései
helyet.Szinténkaukázusimintaután,de
őelevenagyobbtemplomotrakatott.Ta-
lánnemörmény,haneminkábbgrúzpél-
dátkövetve.
A kaukázusi magyar kapcsolatról len-

tebbleszszó.
Kétségtelen,hogyÖrményországavi-

lág első Krisztus-követő állama, amely
301-ben vette föl a kereszténységet, IV.
Tiridatész(298k.-324k.)idején.Grúzia
nem sokkalmaradt el: III. Mirian (284-
361)334-benkeresztényhitre tért,majd
337-benállamvallássátetteGrúziában.
Az ország már a Krisztus előtti idők-

tőlkezdvetöbbszörszakadthercegségek-
reésrészkirályságokra,majdegyesült,és
újrabomlott.AzókorbanMchetaisönál-
lóállamnakszámított,majdakeresztény-
ség fölvétele után megalkotta azt a temp-
lom-mintát,amihamarosanamélyhatást

gyakoroltazegésztérségre,sőt,mint
látnifogjuk,hazánkbaiseljutott.
Szent István veje, Aba Sámuel,

a harmadik magyar király építtette
mégtrónralépéseelőtt.Itttemettékel
1044-ben.
Atemplomszemlátomástakauká-

zusi templomépítészet szabályait és
eszményeitkövetteanyugat-európai
helyett.Anégyzetestoronyfalaitát-
törteegyegyenlőszárú,végeinélke-
rekítettkereszt.A templomközepén
állótornyotígyoszlopoktartották.A
bővítéssoránazeredetiépületjóré-
szét, köztük az oszlopokat és a tor-
nyotlebontották,segyhosszantitég-
lalapalakúfőhajótalakítottakki.

Mcheta, koraközépkori grúz főváros Szent Kereszt 
templomának alaprajza (585-605). A VI. században 
épült istenháza a kaukázusi templomépítészet ősmin-
tája.

A Mcheta-i Szent Kereszt templom a mai ál-
lapotában.

Feldebrői templom alaprajza, XI. sz. eleje. A 
sötét körvonal jelezte fal és épület Aba Sámu-
el korában készült.
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Azeredeti,AbaSámuelkirályáltalépít-
tetetttemplommodellje,amiarestaurálás
során végzett föltárás alapján készült.A
maitemplombanlátható.Atárgysutasága
ellenére isnyilvánvalóakétépület szer-
kezeti azonossága.Persze nemez amo-
dellvoltaMcheta-iSzentKereszttemp-
lomelőképe,hanemfordítva.

*
Miért követett kaukázusi mintákat is a 

koraimagyartemplomépítészet?Meginta
császári történetíróhoz, Bíborbanszületett 
Konstantinhoz és adatközlőihez, Bul-
csú és Tormás hercegekhez kell fordul-
nunk. „Abesenyőkpedig,akiketkorábban
kangarnak neveztek (ugyanis ez a kangar
név náluk a nemes származás és vitézség
értelmébenvolthasználatos),ezekhátaka-
zárok ellen háborút indítván és legyőzet-
vén,kénytelenekvoltaksaját földjüketel-
hagyniésatürkökéreletelepedni.Amikora
türkökésazakkorkangarnaknevezettbe-
senyőkköztháborúütöttki,atürkökhadse-
regevereségetszenvedettéskétrészresza-
kadt.Az egyik részkelet felé,Perzsiavi-
dékentelepedett le,sezeketa türkökrégi
nevénmostanáigszabartoiaszfaloinakhív-
ják,amásikrészpedigvajdájukkalésve-
zérükkel, Levedivelnyugatramentlakni,az
Etelküzünevezetűhelyekre, amelyhelye-
kenmostanábanabesenyőknépelakik.”

Tehát őseink egy szerencsétlen csa-
ta után kettészakadtak. Perzsia vidéke
Észak-Kaukázust jelenti, annak is a fo-
lyók öntözte, legeltetésre alkalmas lan-
kásabb területét. Tovább nem mehettek,
mertaperzsákerősenőriztékavárakkal,
falakkalvédettDerbentiKaputéskörnyé-
két. A hegység bércei, szakadékai közt
csakkisebbcsoportokkelhettekát.Egész
hadakmáhákkal,állatokkalsemmiképp.
A XIV. sz. végéig a Kuma folyó tér-

ségében valóban létezett Kumagyaria –
arab ejtés szerint – Madzsar fővárossal.
KumagyariaésaDunamentiMagyaror-
szágköztikapcsolatotBendefy Lászlóde-
rítettefölrészintaVatikánLevéltárában,
továbbá a helyszínen. (Amagyarság ka-
ukázusi őshazája,Gyertyán országa,Bp.
1942,1999.)Kapottisérteazorrára…
Konstantinazt ismegörökítette,hogya

kazár alattvalók közül egy vagy több ka-
zár,v.kabardcsoportÁrpádnépéhezcsat-
lakozott.(L.Kazár,Kazárd,Kozármisleny,
Kozárvárstb.helyneveinketésakazárnép-
viseletet.Hozzáértéshíjánakazárésapa-
lócviseleteltéréseinekéshasonlóságainak
elemzésébe nem bocsátkozom.) Hogy ők
pontosankikvoltak, nem tudjuk.Azbiz-
tos,hogyaXI.sz.elejénélükönAbaSá-
muelállt,Szt.Istvánveje,harmadikkirá-
lyunk(1041-1044).AzAbákbirtokaiamai
Nógrádmegyétőlakeletihatárignyúltak,
ésmagukba foglalták amai kazár és pa-
lócvidékeket.Acsaládtagjaiházasságok,
birtokcserék révén sokfelé elkerültek. Je-
lesemlékükaPécsett1984-benföltártro-
vásírásosközépkoricímerpajzsuk.Kézzel
foghatóbizonyítékaezarovásországosis-
meretének és használatának. Sokatmond
azis,hogytemplombanmaradtránk.

*
Középkori magyarjaink bírhat-

tak kazáriai, földrajzilag kaukázusi

Az eredeti, Aba 
Sámuel király 
által építtetett 
templom mo-
dellje
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kapcsolatokkal, jelesül aXIV. sz.végéig
fönnállt Kuma menti Magyarországgal,
sőt,aKaukázusgerincéntúliÖrményor-
szággal és Grúziával is. Különösen föl-
tehetőezazAbákról,akazár-kabartörzs
vezetőiről, akik számára természetes le-
hetett, hogy „hazai”, kaukázusimestere-
ket hozattaknemzetségi templomuk épí-
téséhez.Talánéppenezeknekaziparosok-
nakésivadékaiknak,tanítványaiknakmű-
vészetétőrziaFeldebrőitemplomerede-
tirésze,megakerektemplomokszépsége.

*
Sajnos,nemsokat tudunkekeletiszá-

lak szövésének-bomlásának részleteiről,
hiszen a hivatalos magyarságtudomány
létük föltételezését is finnugor-ellenes
eretnekségnekminősíti.Ennélfogvaama-
gánkutatásokhitelességétmindmáigeleve
elutasítja, még a kézzel fogható, olvasható 
vatikániokiratokatis,vagynépzene-kuta-
tóinkfölvételekezreiveligazoltjelentése-
it–Agócs Gergely, Juhász Zoltán, Sipos 
János ésmások – akik többszörösen bi-
zonyították,hogyazÉszak-Kaukázusban
sannakelőterébenélő,matörökajkúné-
pekbizonymagyarnépdalokaténekelnek
és muzsikálnak. (Czakó-Juhász: Beljebb
a magyar észjárásba, CzSimon bt. Bp.
2010, kottákkal és hanglemezzel)Külön
tanulmánytérdemelne,hogybeszéltnyel-
vüketmiértcseréltékle,smilyennyomós
ok miatt tartottak ki mégis zenei anya-
nyelvükmellett?
A Zichy-expedíció során Szentkatolnai 

Bálint Gábor megtanulta a kabard nyel-
vet és elkészítette Lexicon cabardico-
hungarico-latinum c. kabard-magyar-latin
szótárát ésKabard nyelvtanát (Kolozsvár
1894,ill.1900),mivelsokrokonvonástta-
láltakabardésamagyarközött.Követői
egyelőrenincsenek.JuhászZoltánkutatása
– nagymennyiségű dallam számítógépes

összevetésemindkétkultúrából–kiderítet-
te,hogyakabardnépzeneamagyarlegkö-
zelebbirokonaiközétartozik.
Alegfrissebb:mégfélesztendejesincs,

hogy M. Lezsák Gabriella régész vezette 
kiscsoportbejártaakaukázusi–aharma-
dikMagyarországfővárosa–Madzsarvá-
rosromjait,skiderítette,hogyháromilyen
nevűhelyakadaKumafolyóvölgyében.
Ráadásul a kis expedíció az észak-kau-
kázusi térség múzeumaiban (!) számos
honfoglaláskori tárgyat tanulmányozha-
tott!Mégcsakkisemkellettásniőket!

*
Tán e rövid ismertetésből is kiderül,

hogy X-XI. századi eleink kapcsolatban
álltak – Szabados György szavával – a 
harmadik Magyarországgal, a kaukázu-
sival. (Magyar államalapítások a IX-XI.
században,SzegediKözépkorászMűhely
2011.)Erősenvalószínű,hogyafeldebrői
templom, meg bizonyára a hatkarélyos
körtemplomaink építőmesterei is a kau-
kázusikeresztényekközül jöttek.Semmi
okunk föltételezni, hogy nemottanima-
gyarok voltak.
Idejelennefélretennibizonyosdogmá-

katéstárgyilagosanmegvizsgálniahon-
foglaláselőtti-utáni időkbenyúlókauká-
zusimagyarkapcsolatokat.

Is.

Cayuelas-Krasznai Dániel (Cikk a 44. oldalon)


