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adósakorábbanérkezettsazótaisittélt
magyaroktörténeténekföltárásával.Ahe-
lyett,hogylegalábbmostmunkáhozlátott
volna – nyilván ezeregy oka volt, hogy
miért nem tette –, gőzerővel ostorozni
kezdteazimmárdoktorNeparáczkiEnd-
rét és témavezető tanárát, Török Tibort, 
akiidőközbenamagakutatásátismegje-
lentette.
Néhányészrevételkérszót:anemfinn-

ugorÁrpád-népmikéntlettmagyarajkú?
Afinnugorok–vagylegalábbahantik

ésamanysik–miértnemőriztékmegma-
gyarnyelvüketéskultúrájukat?
A finnugor elem tán csak nem azért

hiányzik teljes mértékben genetikai

állományunkból,mertőseinkvalamilyen
–milyen? – okból nemálltak szorosabb
kapcsolatbanafinnugorokkal?
Mikorésholtanultakmagyarulafinn-

ugornépektőléstőlünkisroppanttávolról
érkezőavarokéshunok?

*
AzutolsószólegyenLászlóGyuláé:„A

896-os honfoglalás történelme szilárdan
áll,amitamagamfelvetéseehhezhozzá-
fűz,csupánannyi,hogyÁrpádmagyarjai
aKárpát-medencébenmár javarésztma-
gyarokat találtak, akik előttük a 670-es
évektájánözönlöttekide.”-írjaa3szek.
ro

(2018. augusztus 12. Székelyföld.ma)

TiszteltCzakó GáborÚr!
…Nemolyanrégenazerdélyi,tágasabb
formában a Kárpát-medencébe letelepe-
dett örmények történetével én is foglal-
koztam.Deazéletárjaengemtúlmesz-
sziresodortazemlítetttörténelemalkotó-
inakutódaitól,valamintanagykönyvtá-
raktól, ahol kimagasló tetteik leírását tá-
rolják…Dr. Issekutz Sarolta elnök úrnőés
Bálintné Kovács Júliaúrnő jóvoltából. a
bukaresticímemrekapomazEÖGYfüze-
teket,melyeketonnannekemStockholm-
batovábbítanak.
Ilyenmódon azErdélyiÖrményGyö-

kerek füzetek utolsó négy számában
(2018/233,234,235és236.)azÖnésmá-
sokdolgozataiból tudomástvehettemar-
ról, hogy a Hunfalvy Pál által terjesztett 
maihivatalosfinnugormagyareredetnek
azellenfelei:aVámbéry Ármináltalkidol-
gozottéselsődlegesenhivatalosvoltturá-
nimagyar eredet hívei,Magyarországon

Gazdovits Miklós

Olvasói levél
ismernekazelőtérbetörni.(Mertkülföld-
önamagyarokfinnugoreredeténmárré-
genmosolyognak).
A turáni eredet hívei, a finnugorizmus

ellenmárrégótafontosütőkártyákkalren-
delkeznek és nincsenkizárva az, hogy a
közeljövőben hivatalosan is győzzenek.
Ez hatalmas fontossággal bírna a Kár-
pát-medencei örmény eredetű magyarok
részére,mertközvetettformábanmegad-
ja a lehetőséget annak,hogymégalapo-
sabban bizonyítani lehessen az 1850-es
évekbenHorváth István magyar történész 
–eleintenemannyirahatározott–állítá-
sát,mely szerint amagyarok vándorlása
idejében,amagyar törzsekkeretébenör-
ményekisjelentősszámbanjelenvoltak,
és egymás kulturális és más nemű szo-
kásaikrakölcsönösenhatottak.Eztazel-
méletet Lukácsy Kristóf határozott állí-
tássá fejlesztette és történelmi felfedezé-
séért „amagyar nemzet ötvöző elemeire
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vonatkozólag, melyek 
közé határozottan be-
iktatta az örményt”, az
MTA történelmi osztá-
lyának levelező tagjai
közé választotta.

Szongott Kristófpedig
a magyar-örmény rokon-
ság lehetőségét is bizo-
nyította.
„Vitatkozhatunkafenti

érvekkel, az azonbanbi-
zonyos, hogy az Erdélyi 
Örmény Iskola nemzeti
mozgalom politikai cél-
jainakmegfelelőenveze-
tőiaKárpát-medencében
élő örmény nemzedéke-
ket a magyar-örmény ro-
konságtudatábanésszel-
lemében nevelték. Ez
magyarázzaelsődlegesen
amagyarörményönmegnevezést.”(G.M.:
AzErdélyiörményektörténete;Kriterion,
Kolozsvár,2006,p.:135-152).
A vándorlás-kori (Árpád-kori ma-

gyar-örmény kapcsolatokról – valamint
az egymásra hatásuk lehetőségéről nagy
mennyiségüirodalomjelentmegSzongott 
Kristóf után is.De azok a szerzők, akik
(Szilágyi András szerint) „a Kárpát-me-
dencébenlévő110centrálistemplom”ka-
ukázusibehatásra építéséthozzák felbi-
zonyítékként, csupán a rotundák külső, 
felszíni, építészetstílusihasonlatosságuk-
kal foglalkoznak. Ilyen képen nem lehet 
biztosantudniazt,hogyezeketatemplo-
mokat kik építették és kiknek a haszná-
latára?(Legalább isegyrészük,hogyne
abszolutizáljunk). Pedig egyes rotundák
falainak belső, lényegi díszítményei az
előbbi kérdésekremegadják a pontos és
vitathatatlanválaszt.

Ígypéldául aBodrog-
közben lévő (kaukázu-
si hasonlatossága miatt
annyit tárgyalt) Karcsai
rotunda belső faldíszít-
ményei között fennma-
radtkétdombormű,me-
lyek az örmény hitre-
gék legnépszerűbb és
lelkükhöz legközelebb
álló hőseit ábrázolják.
Az egyik dombormű
két küzdő alakot mutat.
Pontosbban, az örmény
Szaszuni Dávid legen-
daIV.énekénekmásodik
részében leírt, a leány-
nézőbe jött ifjú Miher 
és afiatal harcosnak áb-
rázolt és álcázott ifjú
ara, Gohár birkózási je-
lenetét, amint a kontyos

Gohár,Miher szakállát tépve küszködik.
Amásodikdomborműkét összefonódott
nyakúhattyútábrázol.Az„Ah! Tamar!” 
legenda
kétvízbefúltszerelmesétmutatja,miu-

tánholttestükhattyúváváltozott.
A Kiszombori (kaukázusi hasonla-

tossága miatt ugyancsak sokat tárgyalt)
rotunda esetében a templom bejáratával
szemben lévő diadalív két oldalán lévő
freskóra szeretném felhívni a figyelmet.
Afestménykétremetétábrázol.Azegyik,
kereszttelakezébenfekszik.Amásikpe-
dig a barlang bejáratánál térdel.ASzent 
Gergely Legendából tudjuk, hogy Ger-
gely,azörményekelsőpüspöke,325-ben,
a Szebuh hegy egyikbarlangjában reme-
téskedettésitthaltmeg.Teljesenépholt-
testét évekmúltán találtamegegypász-
tor, egy pünkösd utáni 4. szombaton.A
festmény éppen ezt a majdnem minden

Részlet a bukaresti örmény kultúr-
ház oldalát díszítő domborműről: 
Miher birkózik a madvének álcázott 
Gohárral
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örménytemplombanmegtalálhatójelene-
tetábrázolja.(L.u.o.,p.90-97,265-271).
Más adatokkal egybekötve, nem le-

het jobban, „kézzel foghatóbban” és vi-
tathatatlanul bizonyítani azt, hogy ezt a
kétkívülrőlkerek,debelülrőlhatkarélyos
templomot az Árpád-kori magyarokkal
jött örmények építették, saját használa-
tukra. Mert egyetlen vándor néptöredék
semdíszítiúj letelepedésihelyeikenépí-
tetttemplomaikatmásnemzethitregéiből
vett hősökkel.Az Árpád-kori örmények
nemcsak építkezési modelljeiket hozták
magukkal,hanemnépregéikhőseitis!
TiszteltCzakóGáborÚr!
Lehet,hogyfeltetteakérdést:vajonmi

késztetett engemarra,hogyÖnnekezt a
leveletküldjem,ésméghozzáafentitar-
talommal.Válaszolokakérdésre:
–elsősorbanaz,hogyamégmásáltalnem
említett szerény, de határozott észrevé-
teleimmel válaszoljak
a füzetek 323. számá-
ban megjelent cikké-
nekutolsóötsoraiban,
Stockholmban is hal-
lott, kiáltásszerű fel-
hívására, mely szerint
„Ideje lenne félreten-
ni bizonyos dogmákat
és tárgyilagosan meg-
vizsgálniahonfoglalás
előtti-utániidőkrenyú-
ló kaukázusi magyar
kapcsolatokat”. Mert
énúgygondolom,hogy
azemlítettrotundákfa-
lainlévőörményhősök
jelenlétemármagában
is elegendőazemlített
kapcsolatok, vitát meg
nem engedő, bizonyí-
tására.

– másodsorban azért, mert (ha ezért túl
merésznek is vesznek) fel szeretném
hívni a szakemberek figyelmét arra,
hogy az örmény evangéliumok, mise-
könyvek,néphagyományokésfaldíszí-
tési faragvány-modellek ismeretealap-
ján(esetleg)másrotundákfalain is ta-
lálkozhatnak jellegzetes kaukázusi ör-
mény faldíszítési modellekkel. Nem
feltétlenülszükségesa túlmesszelévő
kaukázusi templomok komplikált sza-
bályait feszegetni, mert a Kárpát-me-
denceirotundákbanésamagyarszótár-
banhatározottabbbizonyítékokattalál-
nak,csakbekellismerniőket!

–harmadszorpedigazért,mertmivel–ha
hivatalosannincsiselismerve–,azÁr-
pád-kori magyar-örmény kapcsolatok
létezése határozottan be van bizonyít-
va, a szakemberek inkább azt döntsék
el,hogymilyenszámbanvoltakjelenaz

örményekazÁrpád-ko-
rimagyar törzsek kere-
tében,ésmilyenformá-
banésmértékbenhatot-
tak egymásra együttlét-
ükidejében.
Megtisztelveérezném

magam, ha egy válasz-
levelében – mint szak-
ember- kritikailag mér-
legelnéazerrőlatémá-
rólkönyvembenésleve-
lembenírottakat.Mellé-
kelek fénymásolatban a
könyvembőlhat illuszt-
rációt.

Jó egészséget és to-
vábbi sikeres munkál-
kodástkívánok.

Tisztelettel:
Gazdovits Miklós 

Ahtamar hattyúi a taroni evangéli-
umos könyv (1306) díszítőelemei kö-
zött. (A Szamosújvári Örmény Múzeum 
tulajdona)


