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Az állandó bizottság javaslata ez ügyben: 
Többek hozzászólása után ez ügyben a képv. testület egyhangúlag a következő határozatot 
hozta.

Határozat 

Képv. testület Őnagyméltósága gr. Apponyi Albert országgyűlési képviselőnek búcsú-
szózatát, amely arról értesít, hogy a bekövetkezett új irányok békés, lehetőleg zökkenés 
nélkül való érvényesülése, nemzeti hagyományaink lehető legnagyobb részének megmentése 
érdekében a további politikai működésre igényt nem tart. Mert a nemzeti egység fenntartása 
csak egészen más alapon lehetséges, mint aminőn azt ő felépíteni iparkodott, s ez új alapnak 
lerakása csak úgy sikerülhet, ha a régi rendszerrel elválaszthatatlanul összeforrt név a 
látóhatárról letűnik, amely elhatározását mély sajnálattal veszi tudomásul, hosszú politikai 
működése alatt a haza és a városunk érdekében kifejtett önzetlen, becsületes és közhasznú 
működéséért hálás köszönetét fejezi ki és soha meg nem szűnő ragaszkodásáról biztosítja. 
Az eredeti búcsú-szózatnak jelen határozat kapcsán a városi múzeumba leendő elhelyezését 
és megőrzését rendeli. Elhatározza gr. Apponyi Albert országgyűlési képviselőnek arczképe 
megfestését s annak a város közgyűlési termében leendő elhelyezését. Ennek haladéktalan 
végrehajtásával a városi tanácsot megbízza, s egyidejűleg felhatalmazz, hogy a felmerülendő 
költségeket a város pénztárából utalványozza ki. Ezen határozatban foglaltakról a képv. 
testület Önagyméltósága gr. Apponyi Albert országgyűlési képviselőnket külön átiraton 
értesíti. Miről Banner János városi múzeumőr az eredeti búcsú-szózat csatolásával, a városi 
tanács pénztárnok számvevő ezen határozattal értesíttetnek.             
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A jász etnikum eredetének, őshazájának 
meghatározása több mint két évszázada 
foglalkoztatja a kutatókat. Mint arra Selmeczi 
László legutóbb is felhívta figyelmet, a 18. 
században az még kérdésként sem merült fel, hogy 
eredetileg is magar nyelvűek voltak-e, inkább csak 
az elenvezésük eredetét, jelentését vizsgálták.1 
Horváth Péter 1801-ben a jászok jazig elnevezését a 
tót nyelvű, szláv népekhez kötötte.2 Horváth István 
negyed századdal később ezt már cáfolta, s a római 
kori feliratú kőemlékek és írott források említette 
jazig elenevezéseket egyértelműen a szarmatákkal 
hozta kapcsolatba.3 Gyárfás István is lényegében 
ezt a szálat követte, amikor a 19. században arra 
a következtetésre jutott, hogy valaha létezett egy 
külön jász nemzet, amelynek az ókorban jelentős 
szerepe volt nemcsak Ázsiában, hanem még 
Afrikában is. Szerinte a jászok lakhelye a nyugatra 
költözésük előtt a szarmaták földjén volt.4 

A jászok nevének, eredetének megfejtésében 
teljesen új irányt jelentett, amikor 1899-ben V. I. 

Lamanszkij a moszkvai régészeti társulat lapjának hasábjain kifejtette, hogy a középkori orosz 
krónikákban említett jászok azonosak az alánokkal, illetve az oszéteknek nevezett népesség-
gel, akik a kunokkal együtt vonultak nyugatra, s Magyarországon telepedtek le.5 Az egykori 
kaukázusi Alánia lakóinak leszármazottairól pedig már akkor is köztudott volt, hogy megőriz-
ték indoiráni, a szkítáktól, szarmatáktól örökölt nyelvüket is.6 

Az orosz eredmények ismeretében a magyar kutatók közül 1912-ben Melich János hívta 
fel a figyelmet arra, hogy a jász elnevezés a Kaukázusban élő oszétek elődeinek, az alánok egy 

1 Selmeczi 2012, 5. Selmeczi László: Az atyák emlékezeti. A Kaukázustól a Zagyva-Tarna völgyéig. Jászsági fü-
zetek 47. Jászberény, 2012.
2 Selmeczi László 1981:A négyszállási jász temető. Előzetes közlés az 1980. évi feltárásról.
3 Horváth 1829, 20–21., 60.
4 Gyárfás 1870, I. 292–293. Gyárfás István: A Jász-kúnok története I–IV. [1870, 1873, 1883, 1885]
5 Ламанский 1899, 294.  Ламанский, Владимир Иванович 1899: 3аметку об ясах аланах. XI. Археологический   
съезд. Киев.
6 Миллер 1881. II. 44-99. Миллер, Всеволод Фёдорович 1881: Осетинские этюды, ч. І-ІІІ. Мocквa. (1992)
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csoportjának a neve, akiket a grúzok osz-oknak, oszéteknek (osz-ethi – oszok országa) hívtak, 
s a magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került.7 (Bár a tudományos köztudatba kevésbé került 
be, mint később majd látni fogjuk. Az első oszét területen kutató magyar expedíció, Zichy Jenő 
és munkatársai, 1897-ben megjelent kétkötetes munkájukban részletes beszámolót közöltek 
útjukról, s mint már akkor leírták, „az osszetet az alánnal (osz, ász, jász) veszik egy népnek”.)8

Lényegében ma is az az általánosan elterjedt, és már számos hazai és kaukázusi régészeti 
letettel is alátámasztott vélemény, hogy a magyaroszági jászok elnevezése, anyagi kultúrája 
szorosan kapcsolódik a kaukázusi oszétek hagyatékához.9 Sőt, a Kaukázus előteréből a 
8. században északabbra húzódó alánok (ászok) közül kerülhettek ki azok a honfoglaló 
magyarokkal együtt a Kárpát-medencébe beköltöző alán töredékek is, akiknek emléke többek 
között az Eszlár (Oszlár) és Varsány helyneveinkben maradt fenn.10 A jász hagyományok és 
a falvaikat, temetőiket feltáró Selmeczi László ásatásai, valamint az okleveles adatok is arra 

7 Melich 1912. Melich János: A jász népnévről. Magyar Nyelv VIII. 113-119; Selmeczi 1996, 69.  Selmeczi László: 
A jászok betelepülése a régészeti leletek tükrében. In: Zúduló sasok. Gyulai Katalógusok 2. 67-80. Gyula. A négy-
szállási I. számú jász temetõ. BTM Műhely 4. Budapest.
8 Zichy 1897, I.  Zichy Jenő: Kaukázusi és középázsiai utazása I-II. Budapest.
9 Selmeczi 1981; 1992, 1995; 1996; 2001; 2005a; 2005b; 2007., stb. Selmeczi László: A négyszállási jász temető. 
Előzetes közlés az 1980. évi feltárásról. Communicationes Archaeologicae Hungariae; A négyszállási I. számú jász 
temetõ. BTM Műhely 4. Budapest; A jászok etnogenezise. In: Tanulmányok és Közlemények. Debrecen_Szolnok 
127-144; Egy eltűnt jász település nyomában. In: A Jász Múzeum Évkönyve 1975-2000. Jászberény, 2001. 127-149; 
A jászok eredete és középkori műveltsége. Jászsági füzetek 37. Jászberény;  A jászok betelepedése Magyarországra. 
Korai jász sírok a négyszállási temetõben. Communicationes Archaeologicae Hungariae. 565-586; A jászok betele-
pedése, a magyarországi jászok a 13-15. században. Jászsági Évkönyv 2007, 102-116. stb.
10 Selmeczi 1992, 75.
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mutatnak, hogy a jászok népe a Kaukázus északi 
lábától a tatárok elől menekült a 13. században 
nyugatra, és egy részük a kunokhoz csapódva 
Magyarországon telepedett le.11 

A régészeti hagyatékuk egyértelműen arra 
mutat, hogy állatállományuk jelentős, föld-
művelésük fejlett volt.12  

A jászok eredeti nyelvének meghatározásában 
döntő fordulat pedig az volt, amikor Fekete Nagy 
Antal 1957-ben a körmendi Batthyány-levéltár-
nak az Országos Levéltárba került anyagában 
megtalálta azt az oklevelet, amelyen az első és 
máig egyetlen jász nyelvemlék van. A Budán 
1422. január 13-án kelt oklevél hátoldalán egy 
kétnyelvű, a pilis jászok között készült, 42 szót 
tartalmazó jegyzék olvasható, amelyet a rátaláló 
besenyőnek vélt. Az alaposabb feldogozás 
során Németh Gyula az oszét nyelv segítségvel 
fejtette meg a szavakat, munkája nyomán az 
is egyértelművé vált, hogy az oszét nyelv két 
nyelvjárása közül nem az iron, hanem a dig-
or változathoz állnak közelebb a kifejezések.13 
Az elmagyarosodott középkori jászok eredeti 
nyelvének az iráni népek közé tartozó oszétek-
kel való rokonságára rávilágító forrás közlése nemzetközi szinten is nagy érdeklődést váltott 
ki, külföldön számos további tanulmány foglalkozott vele.14 Az oszét nyelv sok szempontból 
egyedülálló, hiszen az indoeurópai nyelvcsalád iráni csoport keleti ágának egyetlen élő nyelve, 
amelyen a Nart-eposz is íródott. Az eddigi egyetlen középkori jász nyelvemlék másolata ma a 
Jász Múzeum kiállításán látható. 

A jászok eredetének kutatása során a régészeti leletek és a már említett nyelvemlék 
párhuzamai, szoros oszét kötelékeinek vizsgálatakor általában kevés szó esik arról, hogy az iron 
és digor népcsoportok területe máig jól elkülönül, nyelvük mellett szokásaik, hagyományaik 
11 Selmeczi 1992, 62.
12 Selmeczi 2005, 101–120.
13 Németh 1959. Németh, Julius: Eine Wörterliste der Jassen, der Ungar- ländischen Alanen (Abhandlungen der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jg. 1958, Nr. 5, 
Berlin; Szabó László 1996, 45-57; Szabó László: Társadalom, etnikum, identitás. Folklór és etnográfia 91. KLTE, 
Debrecen.
14 Németh 1959; Абаев 1960. Абаев, Василий Иванович: Немет Ю. Список слов на языке ясов, венгерских 
алан: перевод с немецкого и примечания В. И. Абаева. Орджоникидзе, 1960; Becker 1965. Becker, Henrik: Zur 
Jassischen Wortliste (in: Wissensch. Zeitschr. d. Friedr.-Schiller-Univ. Jena, Heft 1, Jg. 14, 159-161; Ritter 1976. 
Ritter, Ralf-Peter: Bemerkungen zur «Jassischen Wörterliste. Acta orientalia hungarica 30, 245-50; Кузнецов 2015. 
Кузнецов Василий Александрович: Ясы и куны Венгрии. Владикавказ. 2015.
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7 Melich 1912. Melich János: A jász népnévről. Magyar Nyelv VIII. 113-119; Selmeczi 1996, 69.  Selmeczi László: 
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8 Zichy 1897, I.  Zichy Jenő: Kaukázusi és középázsiai utazása I-II. Budapest.
9 Selmeczi 1981; 1992, 1995; 1996; 2001; 2005a; 2005b; 2007., stb. Selmeczi László: A négyszállási jász temető. 
Előzetes közlés az 1980. évi feltárásról. Communicationes Archaeologicae Hungariae; A négyszállási I. számú jász 
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a digor és az iron ugyanazon nyelv fejlődésének két, 
egymást követő szakaszához tartoznak.19 A régésze-
ti leletekben és a szokásokban mutatkozó kisebb-
nagyobb eltérések azonban egyre inkább felvetik 
annak a lehetőségét is, hogy rokon, de nem egymás 
utáni fejlődési fokon álló, hanem sokkal inkább két 
eltérő utat bejáró csoport nyelvéről van szó.

A digor írásbeliség az ironnal párhuzamosan 
a 19. század közepén alakult ki, azonban az oszét 
irodalmi nyelv alapjául szolgáló iron dialektus arán-
ya kezdetektől jelentősebb volt, ami időnként a di-
gor nyomdatermékek szinte teljes megszűnéséhez 
vezetett. A lenini nyelvpolitika alapján aztán a di-
gorok nyelvét mint az oszét nyelv iron dialektusa 
melletti, 1937-ig kifejlesztett irodalmi nyelvet ke-
zelték, akkor azonban ábécéjüket ellenforradalmi-
nak minősítették és betiltották. Az ironok ritkán 
beszélik a digort, és nehezen is értik. 

Viszont a digorok jól megértik és beszélik 
is az iront, mert a szovjet időkben az volt az 
oszétek egyetlen irodalmi nyelve, és a mindennapi 

életben ma is az iron a meghatározóbb. Jól mutatja ezt az is, hogy a 2002-es népszámláláson 
Oroszországban mindössze 607 ember vallotta magát digornak, s 2010-ben már csak 223-an.

A digorok ma Oszétia öt völgyszorosa közül csak egyben, az Uruh folyó völgyében 
fekvő legnyugatibban laknak Digor és Iraf járásban. Az oszétek 1774-es csatlakozását 
követően 1781-ben ők is az Orosz Birodalom részévé váltak. A cári kormány a 19. század 
első felében igyekezett elkülöníteni a keresztény és a moszlim falvaikat, ezért egy részüket 
a síkságra telepítette, ezek a családok alapították a Terek jobb partján a mai Mozsdok 
közelében Csernojarszkoje (Дзæрæште, 1805) és Novo-Oszetyinszkoje (Мусгъæу, 1809) 
településeket, a század közepén pedig Digort (1852). Később jelentős számú moszlim 
költözött Törökországba is, ahol az örmény határhoz közeli Kars város közelében 
telepedtek le (Digor, Szarükamüs és Hamamli). 

A kaukázusi népek közötti eltérések egyik sajátos és legjobb fokmérője a széles körben 
elterjedt, de mindenki által magáénak érzett, s ennek megfelelően az egyes népcsoportokra 
hangolt Nart-legendák motívumai, így az iron és digor hagyományok közötti finom eltérések is 
kiválóan tükröződnek benne. Például a Nart-eposzok egyik központi alakja, Szoszlan/Szoszrukó 
nemcsak az oszéteknél, hanem a kabardoknál, abházoknál, balkároknál csecseneknél és még 
számos más kaukázusi népnél is kedvelt.20 Neve török eredetű, Abaev szerint a híres grúz 

19  Абаев, Василий Иванович: Осетинский язык и фольклор. Москва, 1949.
20 Abaev 2016, XXXVI. Абаев, Василий Иванович: Introduction The Ossetian Epic “Tales of the Narts”. In: Tales 
of the Narts: ancient myths and legends of the Ossetians. Translated by Walter May; edited by John Colarusso and 

is számos vonásban eltérnek, kapcsoaltaik már 
irányokba mutatnak. 

A magyarországi jászok eredete szempontjából 
ismereteink mai szintjén már ezeknek a kisebb-
nagyobb eltéréseknek is lehet jelentősége. Az, 
hogy az eddig egyetlen jász nyelvemlékünk a digor 
nyelvjárás szavait tartalmazza, mindenképpen 
indokolja, hogy a velük kapcsolatos ismeretekre a 
jövőben még jobban figyeljünk. Ezért az irodalmi 
adatok, példák rövid áttekintése mellett a kutatást 
ezúttal elsősorban a digorok földjén tett saját, 
2016-os terepi megfigyeléseim közreadásával 
szeretném segíteni. 

A digorok (дигорæ, дигорæнттæ) első em-
lítésével a 7. századi örmény földrajzi leírásokban 
találkozhatunk „asdigor” alakban, ami egy a szá-
mos érv közül, ami arra mutat, hogy az iron-digor 
nyelvjárás kialakulása jóval a mongol invázió előtt 
megtörtént. Továbbá ez az elnevezés V. A. Kuznye-
cov szerint arra mutat, hogy a nyugati oszétok önel-

nevezésének tartott digor név, a digor törzs két etnikai komponensből tevődött össze. A 
nyelvészeti analízis szerint pedig a digor szó nem iráni, hanem helyi, kaukázusi eredetű, 
s jelentése: adyge.15 Az Észak-Kaukázus alán törzsei régészeti leletanyagának elemzése 
is arra utal, hogy az oszétek iron törzsének tagjai is a helyi, későkobáni régészeti kultúra 
feltehetően ibér nyelvű leszármazói, akik a szarmata törzsekkel időszámításunk első száza-
daiban kerültek kapcsolatba.16 Kaloev is arra hívja fel a figyelmet, hogy a digor területeken 
a régészeti feltárások anyaga, a Nart-eposzokhoz köthető helynevek összességében – a 
bronzkor óta, a szkíta-szarmata időszakon át tartó folymatos szálként – a digorok kial-
akulásának egyik fő központját jelzik.17 

Az oszétek középkori történetéről már az írott forrásokból is sokkal egyértelműbb adataink 
vannak, sőt még a népi emlékezet is egészen meglepő részleteket őrzött meg. A digoroknál 
például a mai napig számos legenda őrzi a pusztító mongol hadjáratok emlékét, s még azt 
is, hogy hagyományaik szerint a hódítók egyik ősszel még a Digor-szorosba is betörtek.18 A 
mai kutatás egyik sarokpontját továbbra is V. A. Abaev azon véleménye jelenti, hogy a digor 
nyelvjárás az ironhoz képest jobban őrzi a közös ősnyelv archaikusabb jellemzőit, ugyanakkor 
15 Кузнецов 1993. Кузнецов Василий Александрович: Алано-осетинские этюды. Владикавказ, 1993; Selem-
czi 1996, 73-74.
16 Кузнецов 1993. Кузнецов Василий Александрович: Алано-осетинские этюды. Владикавказ, 1993; Selem-
czi 1996, 73-74.
17 Калоев 1971, 35., 38. Калоев, Борис Александрович: . Осетины. Историко-этнографические исследования. 
2-е изд. Мocквa, 1971.
18 Калоев 1971, 31.

Dirgor nő  (Zichy 1897, IV. tábla)
Oszét férfi  (A Zichy – expedíció 
gyűjtéséből – Néprajzi Múzeum 

Fotótára F1304)



História História 127126
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19  Абаев, Василий Иванович: Осетинский язык и фольклор. Москва, 1949.
20 Abaev 2016, XXXVI. Абаев, Василий Иванович: Introduction The Ossetian Epic “Tales of the Narts”. In: Tales 
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Tamar királynő (1160–1213) oszét férjére, Dávid 
Szoszlanira vezethető vissza. A digor változatban 
azonban Szoszruko alakja hiányzik, csak Szoszlan 
nevét ismerik.21 A Szoszruko név a „fenyegető” 
jelentésű Szoszlán adige nyelvű megfelelője.22 A Nart-
eposzok Szoszlan és Batradz ciklusában mindekettő 
kitűnik a többiek közül harcias, emberfelettien hősies 
alakjával. Azonban Batradztól, a legyőzhetetlen 
erejű, becsületes, egyszerű gondolkodású hőstől 
eltérően Szoszlan a legerősebb ellenségek elleni 
harcban mindenféle cselt és ravaszságot bevet, míg 
a nála gyengébb és a legyőzött ellenséggel szemben 
kemény és könyörtelen. Különösen rossz színben 
tünteti fel az eposz a Totradz, Alimbeg fia elleni 
harcban.23 Szoszlan jelzője næræmon, ami annyit 
jelent viharos, fékezhetetlen. 

Alakja különösen a digoroknál volt népszerű, 
számos mesében is feltűnik, a hegyoldalakban 
látható hatalmas ősi kősztélék közül többet is a 
síremlékének tartanak, de számos kőről gondolják 
azt is, hogy azon ült a hős. A nyári ünnepüket is 
Szoszlanról nevezték el, s a völgyeik fölött átívelő 
szivárványt is „Szoszlán íjá”-nak nevezik, hasonlóan a perzsákhoz, akik azt saját hősükről 
„Rusztem íja”-ként emlegetik.24 

Dumézil külön tanulmányt szentelt a kis-ázsiai Mithrahoz hasonlóan kőből születő, a Napot 
megjelenítő hősnek. Szoszlan gyakran délben éri el győzelemeit – hiszen a napsütés akkor adja 
neki a legtöbb erőt. Számunkra azonban egy másik vonása a jászsági hagyományok miatt még 
fontosabb. A Nap ellopásának motívuma széles körben ismert, a Nart-eposzban ez Szoszlan és 
Tar fia, Mukara harcában jelenik meg.25 A Nap megtestesítője nyilvánvalóan Szoszlan, a hideg 
tél nyilvánvaló jelképe, a jég alatt rejtőzködő gonosz lény pedig Mukar, akinek neve ismerősen 
cseng a jászoknak is.26 A Kárpát-medencében csak a jász népcsoport területén riogatták a gyer-
ekeket azzal, hogy elviszi őket a Mókár.  Ami jelzi, hogy náluk ismert volt és máig megőrződött 
a digor mítoszelemek egy része. Régészeti leleteink szempontjából pedig Szoszlánon a lánya 
miatti sérelmét megtorló Balszag kerekének a sírokból előkerülő kicsinyített másai vezetnek 

Tamirlan Salbiev.
21 Abaev 2016, XXXVI.
22 Abaev 2016, XXXVII.
23 Abaev XXXVI.; Kovacs J. Béla (ford.): A Nap gyermekei. Nartok. Jász-Alán hősmondák. Budapest, 2008.
24 Abaev 2016 XXXVII. 
25 Миллер 1881, I. 35., 36; Dumézil 1986, 404., 117. Dumézil, George: Mítosz és eposz. Budapest, 1986.
26 Kovács 2008, 83-91.

Digor férfi (A Zichy – expedíció 
gyűjtéséből – Néprajzi Múzeum 

Fotótára F1220) ugyanezen területre.27 Ezért különösen fontos számunkra, amint arra Abaev felhívta a figyel-
met28, éppen a digor válozatokban a csodás kerék neve Oinon, ami a szerző szerint Szent János-
ra utal. Szoszlan legnagyobb ünnepét a nyári napéjegyenlőségkor, Keresztelő Szent János nap-
ján (június 21.) Nar falu közelében tartják, ahol állítólagos sírja is található. Ilyenkor a kosokat 
a hős tiszteletére vágják le, és az emberek könyörögnek neki, hogy jó időt küldjön.29 Abaev 
szerint Szoszlán lényegében a régi pogány napisten Oinon, vagyis Szent János az új keresztény 
napisten kereke ellen harcol, és meghal ebben a harcban.30 Az már a magyar honfogalás kori 
ötvösremekeink értelmezése szempontjából sem mellékes, hogy például az égi kereket, mint 
istenfegyvert egyedül a komló tudta megállítani.31 

Az elmondottakból is látható, a digor hagyományok párhuzamai számos esetben arra mu-
tatnak, hogy a náluk megőrződött motívumok szálai szélesebb, de inkább a Kaukázustól délre 
lévő iráni területek felé mutatnak és nem a sztyeppe irányába.32

27 Selmeczi László például a négyszállási I. temető 309. és 340. sírjában tárt fel kerék alakú amuletteket (Selmeczi 
1992).  Kovács 2008, 83-91.
28 Abaev 2016, XXXVIII.
29 Csibirov 2008, 68. Чибиров, Людвиг Алексеевич: Традиционная духовная культура осетин. Владикавказ, 
2008; энциклопедия 2013, 100-101. Энциклопедия: Осетинская этнографическая энциклопедия. Владикавказ, 
2013.
30 Abaev XXXVIII.
31 Kovács 2008, 156.
32 Szabó 2018. Szabó Géza: Égi ajándék: a komló – a honfoglalás kori tarsolylemezeink díszítéséről. Életünk 
LVI/8-9 (2018) 1-11.
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tatnak, hogy a náluk megőrződött motívumok szálai szélesebb, de inkább a Kaukázustól délre 
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27 Selmeczi László például a négyszállási I. temető 309. és 340. sírjában tárt fel kerék alakú amuletteket (Selmeczi 
1992).  Kovács 2008, 83-91.
28 Abaev 2016, XXXVIII.
29 Csibirov 2008, 68. Чибиров, Людвиг Алексеевич: Традиционная духовная культура осетин. Владикавказ, 
2008; энциклопедия 2013, 100-101. Энциклопедия: Осетинская этнографическая энциклопедия. Владикавказ, 
2013.
30 Abaev XXXVIII.
31 Kovács 2008, 156.
32 Szabó 2018. Szabó Géza: Égi ajándék: a komló – a honfoglalás kori tarsolylemezeink díszítéséről. Életünk 
LVI/8-9 (2018) 1-11.
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Az indoiráni népek csoportjába tartozó jászok őshazájában több magyar kutató is járt már,33 
ezek egyik korai előfutára volt 1895-ben az első Zychy-expedíció. Gróf Zichy Jenő a keleti 
kutatásokban személyesen is érintett volt: családjának Kaukázusban maradt rokonságát is szer-
ette volna felkutatni. Első, máig legkevésbé ismert útja elég nehezen indult, a hivatalos körök 
támogatását idehaza és Oroszországban is csak igen mérsékelt módon sikerült elnyernie. Az 
előzetes tervben a Kaukázus két oldala és a Kaszpi-tenger melléke, Dagesztán mellett Örmén-
yország felkeresése is szerepelt.34 Az utóbbi helyett azonban – a három és fél hónapra nyúlt 
út során többször megváltoztatott terv szerint – a gróf inkább Ashabad, Buhara, Szamarkand 
meglátogatása mellett döntött. Türkmenisztán, Üzbegisztán sivatagából hazafelé átszelték 
Grúziát, majd Novoroszijszk és Moszkva érintése után a Szentpétervárra érkező Zichy Jenő 
grófot fogadta az orosz uralkodó, II. Miklós cár. 

A gondosan előkészített expedíció Budapestről 1895. április 30-án indult a szekszárdi 
apátplébános régész Wosinsky Mór, a kolozsvári egyetem két tudósa, Bálint Gábor nyelvész 
és a gyorsírásos naplót vezető Szádeczky-Kardoss Lajos, illetve a kaukázusi nyelveket 
ismerő, örmény származású Csellingerián Jakab részvételével. Vonatuk Lembergen keresztül 
a harmadik napon érkezett Odesszába, majd Novoroszijszkot, Krasznodart elhagyva a 
második hét végén már az Elbrusz északi oldalán folyó Kubán völgyében lakó kabardoknál 
gyűjtöttek, utána a sztyeppén azonosították Madzsar nevű település helyét és ott feltárásokat 
is végeztek.35 Wosinsky feladata volt a tervezett ásatások megvalósítása és felvételek 
készítése a magukkal cipelt fényképezőgéppel. A temetkezési szokásokról, a viseletről, a 
gazdálkodásról készített felvételek nemcsak a magyar, hanem a kaukázusi népek kutatása 
szempontjából is pótolhatatlan értékeket jelentenek. Az expedíció május végén érkezett a 
mi szempontunkból legizgalmasabb szakaszához, a magyarországi jászok őshazájába, a mai 
Oszétiába (Észak-Oszét Alán Köztársaság) és az azzal szomszédos területekre. A kutatók 
figyelme mindenre kiterjedt: a településszerkezet, a házak, a házbelsők, a férfi- és női 
viseletek, a szokások leírása, fotózása mellett folyamatosan gyűjtötték a tárgyakat is. Mint 
azt maga Zichy is megfogalmazta: „… ezzel óhajtottam alapját vetni hazai múzeumunkban 
is egy kaukázusi osztálynak, amely ma minden európai gyűjteménynek oly fontos és nehezen 
egybeállítható alkotó része.”36 Európa figyelmét a rézkortól újabb és újabb hullámokban 
érkező népcsoportok Kaukázusig követhető régészeti hagyatéka irányította a területre. 
Különösen az oszétoknál őrződtek meg a bronzkorig követhető szokások, díszítőelemek. 
A bronzkori Kobán-kultúra és a szkíta-szarmata anyagi kultúra továbbélése, ugyanakkor 
itt a Kis- és Közép-Ázsia, valamint az Altáj felé is mutató kapcsolatok rendszere miatt az 

33 Sajnos a tényleges terepi munkára csak kevés kutatónknak volt lehetősége, s ezt nem pótolhatják a már rend-
szeresnek és gyakorinak mondható testvérdelegációs látogatások sem, mint amilyen legutóbb az „Alán nyomok” 
2016-os nemzetközi nyári egyetem programjai voltak, ahol szintén népes hivatalos jászsági delegáció vett részt.
34 Az utazás eseményei részletesen követhetők Szádeczky-Kardoss Lajos eredetileg gyorsírással készült naplója 
alapján, melynek átírt, teljes szövegét az expedíció után több mint száz évvel Schelken Pálma adta közre. Szá-
deczky-Kardoss 2000. Szádeczky-Kardoss Lajos 2000: Zichy-expedíció Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895. Szádecz-
ky-Kardoss Lajos útinaplója. Gyorsírásból megfejtette: Schelken Pálma. Budapest, 2000.
35  Szádeczky-Kardoss 2000, 92–95.
36 Zichy 1897, XLVI.

évezredek alatt egyedülálló fontosságú csomópont alakult ki.37 Az európai utazók például 
már a 19. században sem kis meglepetéssel tapasztalták a hasonlóságot a földművelés területén 
a német és az oszét dzibirnek (дзыбыр) nevezett könnyűeke között.38 Számos eszköznek 
még a megnevezése is egyezett, sőt, a hegylakó oszétek között a komlóval főzött ünnepi 
sört is a német fülnek ismerős alut, aluton (ӕлутон) szóval illették.39 A nyelvi kapcsolat az 
indoeurópai nyelvek indoiráni ágával, az oszétek nartokról szóló nemzeti eposzának Angliáig 
megfigyelhető párhuzamai mind arra mutattak, hogy a Zichy-expedíció által is érintett 
Kaukázusi rész Európa őstörténetének egyik kulcsfontosságú területe. Mivel az archaikus 
elemek a Kaukázus középső részein különösen jól fennmaradtak, a kutatók többsége arra 
gondolt, hogy ezek az indoeurópai kultúrkör keleti terjeszkedésének a hegyek között elzárva 
kivételesen jól megőrződött maradványai.40 Az utóbbi évek kutatásai azonban egyre több érvet 
hoznak fel amellett, hogy valójában ez nem egy, a feltételezett nyelvtörténeti fejlődés alapján 
kialakuló végpont, hanem a különböző réz- és bronz fegyverek, ékszerek alapján jól követhető 
régészeti tárgyak elterjedéséhez hasonlóan kiindulópontja számos, Európát érintő változásnak. 
Az öreg kontinens népeinek olyan évezredeken át újabb és újabb hullámokban való kulturális 
és etnikai felülrétegződésének tanúbizonysága, mint amihez hasonló folyamatok napjainkban 
ismét különös erővel hatnak területünkre.41 

A nartok leszármazottjainak földjén például a vendégbarátság a mai napig kötelezően meg-
tartott szokás, ahogyan azt a Zichy-expedíció tagjai a Bakszán völgyében Atazsukino faluban 
egykor meg is tapasztalhatták.42 Ebédjüket alacsony, háromlábú asztalkákra tálalták. Az eg-
yikre köles- és barna kenyeret főtt tojással, szőlőt, mellé pedig tálakban kétféle, minden háznál 
frissen főzött sört tettek. Az egyik egy sárgás színű, kölesből készült savanykás ital volt – a 
magyarországi jászok és a kunok körében is ismert boza –, a másik pedig egy keserű és füstös 
árpasör.43 A következő asztalkán egy csészében tojásos, lisztes palacsintaféle lepény, egy-
egy réteg tejföl, mellette tea, cukor, citrom, valamint kétféle összehajtott, sajttal, illetve édes 
töltelékkel készült sütemény volt. A harmadik, kis peremes asztalkán szolgálták fel a nyárson 
sült birkahúst, a saslikot.

37 Der Kaukasus 2015. Der Kaukasus im Spannungsfeld zwischen Osteuropa und Vorderem Orient: Dialog der 
Kulturen, Kultur des Dialoges (im Gedenken an den 140. Geburtstag von Alexander A. Miller): Materialien der 
Internationalen Fachtagung und Humboldt-Kolleg. Sankt Petersburg, 2015.
38 Zichy 1897, 298. Калоев, 1973, 13–14.
39 Abajev a Skandináviáig hasonló módon sör jelentéssel elterjedt szóban látta az oszétek indoeurópai kapcsolata-
inak egyik fontos bizonyítékát (Абаев 1949, 338–347). Sajnos sem az orosz, sem a szemmel láthatóan az alapján 
készült magyar fordítások nem tükrözik ezeket a látszólag csak árnyalatnyi, de az italok története szempontjából 
rendkívül fontos különbségeket (Kovács 2008, 265.; Istvánovits– Kulcsár 2009, 252.) A nagyobb mennyiségben 
ivott sörre a Nart-eposzokban mintegy másféltucatszor – és a mai gyakorlatban is inkább – a бӕгӕны szót hasz-
nálják (Нарты; Калоев 2004, 156; Бедоева 2014, 15–18.), ami minőségét illetően inkább a brеw ketegóriájú bar-
nasörökhöz áll közelebb. A hétköznapi gyakorlatban a sör megnevezésére a két szó jelentése mára már egybemosó-
dott, gyakran szinonimaként használják (Szabó 1992).
40 Dumézil 1986, 131.
41 Szabó 2017a Szabó Géza: Eastern myth elements in the West in light of the Nart sagas and the archaeological 
finds of the Carpathian Basin. Nartamongæ Nartamongæ 2017 XII/1-2, 194-218.
42 Szádeczky-Kardoss 2000, 99–107.
43 Szádeczky-Kardoss 2000, 100.



História História 131130

Az indoiráni népek csoportjába tartozó jászok őshazájában több magyar kutató is járt már,33 
ezek egyik korai előfutára volt 1895-ben az első Zychy-expedíció. Gróf Zichy Jenő a keleti 
kutatásokban személyesen is érintett volt: családjának Kaukázusban maradt rokonságát is szer-
ette volna felkutatni. Első, máig legkevésbé ismert útja elég nehezen indult, a hivatalos körök 
támogatását idehaza és Oroszországban is csak igen mérsékelt módon sikerült elnyernie. Az 
előzetes tervben a Kaukázus két oldala és a Kaszpi-tenger melléke, Dagesztán mellett Örmén-
yország felkeresése is szerepelt.34 Az utóbbi helyett azonban – a három és fél hónapra nyúlt 
út során többször megváltoztatott terv szerint – a gróf inkább Ashabad, Buhara, Szamarkand 
meglátogatása mellett döntött. Türkmenisztán, Üzbegisztán sivatagából hazafelé átszelték 
Grúziát, majd Novoroszijszk és Moszkva érintése után a Szentpétervárra érkező Zichy Jenő 
grófot fogadta az orosz uralkodó, II. Miklós cár. 

A gondosan előkészített expedíció Budapestről 1895. április 30-án indult a szekszárdi 
apátplébános régész Wosinsky Mór, a kolozsvári egyetem két tudósa, Bálint Gábor nyelvész 
és a gyorsírásos naplót vezető Szádeczky-Kardoss Lajos, illetve a kaukázusi nyelveket 
ismerő, örmény származású Csellingerián Jakab részvételével. Vonatuk Lembergen keresztül 
a harmadik napon érkezett Odesszába, majd Novoroszijszkot, Krasznodart elhagyva a 
második hét végén már az Elbrusz északi oldalán folyó Kubán völgyében lakó kabardoknál 
gyűjtöttek, utána a sztyeppén azonosították Madzsar nevű település helyét és ott feltárásokat 
is végeztek.35 Wosinsky feladata volt a tervezett ásatások megvalósítása és felvételek 
készítése a magukkal cipelt fényképezőgéppel. A temetkezési szokásokról, a viseletről, a 
gazdálkodásról készített felvételek nemcsak a magyar, hanem a kaukázusi népek kutatása 
szempontjából is pótolhatatlan értékeket jelentenek. Az expedíció május végén érkezett a 
mi szempontunkból legizgalmasabb szakaszához, a magyarországi jászok őshazájába, a mai 
Oszétiába (Észak-Oszét Alán Köztársaság) és az azzal szomszédos területekre. A kutatók 
figyelme mindenre kiterjedt: a településszerkezet, a házak, a házbelsők, a férfi- és női 
viseletek, a szokások leírása, fotózása mellett folyamatosan gyűjtötték a tárgyakat is. Mint 
azt maga Zichy is megfogalmazta: „… ezzel óhajtottam alapját vetni hazai múzeumunkban 
is egy kaukázusi osztálynak, amely ma minden európai gyűjteménynek oly fontos és nehezen 
egybeállítható alkotó része.”36 Európa figyelmét a rézkortól újabb és újabb hullámokban 
érkező népcsoportok Kaukázusig követhető régészeti hagyatéka irányította a területre. 
Különösen az oszétoknál őrződtek meg a bronzkorig követhető szokások, díszítőelemek. 
A bronzkori Kobán-kultúra és a szkíta-szarmata anyagi kultúra továbbélése, ugyanakkor 
itt a Kis- és Közép-Ázsia, valamint az Altáj felé is mutató kapcsolatok rendszere miatt az 

33 Sajnos a tényleges terepi munkára csak kevés kutatónknak volt lehetősége, s ezt nem pótolhatják a már rend-
szeresnek és gyakorinak mondható testvérdelegációs látogatások sem, mint amilyen legutóbb az „Alán nyomok” 
2016-os nemzetközi nyári egyetem programjai voltak, ahol szintén népes hivatalos jászsági delegáció vett részt.
34 Az utazás eseményei részletesen követhetők Szádeczky-Kardoss Lajos eredetileg gyorsírással készült naplója 
alapján, melynek átírt, teljes szövegét az expedíció után több mint száz évvel Schelken Pálma adta közre. Szá-
deczky-Kardoss 2000. Szádeczky-Kardoss Lajos 2000: Zichy-expedíció Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895. Szádecz-
ky-Kardoss Lajos útinaplója. Gyorsírásból megfejtette: Schelken Pálma. Budapest, 2000.
35  Szádeczky-Kardoss 2000, 92–95.
36 Zichy 1897, XLVI.
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37 Der Kaukasus 2015. Der Kaukasus im Spannungsfeld zwischen Osteuropa und Vorderem Orient: Dialog der 
Kulturen, Kultur des Dialoges (im Gedenken an den 140. Geburtstag von Alexander A. Miller): Materialien der 
Internationalen Fachtagung und Humboldt-Kolleg. Sankt Petersburg, 2015.
38 Zichy 1897, 298. Калоев, 1973, 13–14.
39 Abajev a Skandináviáig hasonló módon sör jelentéssel elterjedt szóban látta az oszétek indoeurópai kapcsolata-
inak egyik fontos bizonyítékát (Абаев 1949, 338–347). Sajnos sem az orosz, sem a szemmel láthatóan az alapján 
készült magyar fordítások nem tükrözik ezeket a látszólag csak árnyalatnyi, de az italok története szempontjából 
rendkívül fontos különbségeket (Kovács 2008, 265.; Istvánovits– Kulcsár 2009, 252.) A nagyobb mennyiségben 
ivott sörre a Nart-eposzokban mintegy másféltucatszor – és a mai gyakorlatban is inkább – a бӕгӕны szót hasz-
nálják (Нарты; Калоев 2004, 156; Бедоева 2014, 15–18.), ami minőségét illetően inkább a brеw ketegóriájú bar-
nasörökhöz áll közelebb. A hétköznapi gyakorlatban a sör megnevezésére a két szó jelentése mára már egybemosó-
dott, gyakran szinonimaként használják (Szabó 1992).
40 Dumézil 1986, 131.
41 Szabó 2017a Szabó Géza: Eastern myth elements in the West in light of the Nart sagas and the archaeological 
finds of the Carpathian Basin. Nartamongæ Nartamongæ 2017 XII/1-2, 194-218.
42 Szádeczky-Kardoss 2000, 99–107.
43 Szádeczky-Kardoss 2000, 100.
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Az ebéd idején zene szólt, a lányok táncolni a legények pedig énekelni kezdtek. Az expe-
díciós naplóban Szádeczky leírása szerint az egyik csinos kis fekete szemű lányon piros kaftán, 
lila alsószoknya, sárga-fehér alsóval, alatta piros bugyogó volt. A lányok fejét kendő fedte, 
melynek végét a nyakukra csavarták, az asszonyok pedig ezüstös díszítésű pártát hordtak. A 
nők kézfejét a ruha ujjának hosszan lelógó, kiszélesedő, gazdagon díszített vége takarta. A 
távozó vendégek a ház ajtajára régi szokás szerint a már ott megfordult nemzetségek jelei, az 
ott sorakozó tamgák mellé maguk is felvésték címerüket.44 Rövid vlagyikavkázi tartózkodá-
suk alatt Wosinsky a helyi múzeum gyűjteményét is megtekintette. A tudós pap számára az 
alig két évtizeddel korábban Koban falunál felfedezett, az ausztriai Hallstatt bronzkor végére, 
a vaskor elejére keltezhető temetőjéhez hasonló fontosságú sírmező leleteivel való megis-
merkedés meghatározó jelentőségű volt. A Kobán-kultúra hatása a gazdálkodás, az életmód, 
a szokások és a hitvilág terültén, a geometrikus díszítések használata a ruhákon, a bútorokon, 
a söröskorsókon az oszétek mindennapi életében még jól megfigyelhető volt. Ezért vásárolt 
sajátjai mellett a helyi fényképészek e mozzanatokat és részleteket megörökítő felvételeiből 
is.45  Így kerültek albumába például a kor legnevesebb fotósainak, Roinashvili, Gadaev és Jer-
makov képei is.46 Ezeken a korabeli szokások szerint a későbbi közlések során már gyakran az 
azokat Budapesten átdolgozó Weinwurm Antal neve szerepel – az utókornak nem kis fejtörést 
okozva.47 Wosinsky Mór naplója sajnos elveszett, így időszerű lenne legalább a különböző 
gyűjteményekben lévő fotóhagyaték teljes anyagának összegyűjtése és feldolgozása. A 
mostani út során az első Zichy-expedíciónak a hazai múzeumainkban őrzött több mint kétszáz 
fényképfelvételének számos helyszínét, és készítői közül 13 fotós nevét és alkotásaikat sikerült 
beazonosítani. Pjatigorszkban a múzeumi kiállításban ugyanazon fotók másolatait láttam 
viszont, amelyekből Wosinsky is vásárolt annak idején.48 A Grúz Hadiútról és a Kaukázus déli 
oldalán készített felvételekből pedig főleg a Tbiliszi Történeti Múzeumban találtam példán-
yokat, amelyek azonosításában Lika Mamatsashvili segített.49 Oszétia szempontjából is fon-
tos lenne a világhírű névadó kobani lelőhelynek valaha a vlagyikavkázi múzeumban őrzött, 
az egykori Uvarov-gyűjteményhez tartozó anyagainak bemutatása. Mint az oszét kollegáktól 
megtudtam, ezekből a Wosinsky által lefotóztatott leletekből ma már alig pár darab van meg. 
A Zichy-expedíció a Középső-Kaukázusból a Terek folyását követve 1895. május utolsó két 
napján a Grúz Hadiúton haladt tovább a Darjal-hágót elhagyva ázsiai úti céljaik és a gróf grú-
ziai rokonságának felkutatása felé.50 Az Oszétiában gyűjtött anyagok leírása az 1897-ben kiad-

44 Szádeczky-Kardoss 2000, 104.
45 A vlagyikavkazi múzeum felvételeit is helyi fotós, felthetően a rendkívül sokoldalú, tárgyfotókat is készítő 
А. К. Engel készítette.  Абрамов–- Энглези 2012, 4–5. Абрамов, Григорий Юрьевич – Энглези, Александ: 
Фотографы Владикавказа. Владикавказ, 2012.
46 Alexander Roinashvili, F. Gadaev és Dimitrij Ivanovics Jermakov (1845–1916). Mamatsashvili 2014, 23–25; 
47 Zichy 1897, V–VII. tábla.
48 Szádeczky-Kardoss 2000, 89.
49 Lika Mamatsashvili kedves segítségét, szakmai tanácsait ezúton is köszönöm.
50 Hazaérkezésük után Zichy Jenő a bírálatok ellenére két újabb expedíciót is szervezetett a következő években. 
Az áttörő sikerű harmadik útját követően a régészeti, néprajzi, nyelvészeti és a zoológiai kutatások eredményeinek 
elismeréseként Zichy Jenő grófot 1898-ban a Magyar Földrajzi Társaság, egy évvel később pedig a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta.

ott két vaskos kötet tizenöt oldalán magyar és francia nyelven jelent meg, a kor vonatkozó 
tudományos eredményeinek meglepően részletes és korszerű szemléletű áttekintésével.51 A 
következtetések egy része ma is helytálló: „az osszétek magukat ironoknak, országukat Iro-
nisztánnak nevezik; a grúzok osszinak hívják őket, az arab írók aszinak, az orosz krónikák 
jasszinak; az osszétek azonban áznak, (minek a jász, ász felelne meg).52 Az oszétek nyelve 
iráni, délhez fűzi, anthropologiája úgy látszik, az északi népekhez csatolja… Míg az ókori irók 
egy része Mediából (Sirván) származtatja őket, hagyományuk szerint a Don (Tanais) mellől 
jöttek, s bár egyideig szarmaták és szarmatamédek utódainak tartották őket, ma az osszétet az 
alánnal (osz, ász, jász) veszik egy népnek…53 Akár keresztények azonban, akár mohamedánok, 
vallásuk teli van az ősi pogány kultusz maradékaival. Jár ugyan templomba is, de elzarándokol 
a dzuárokhoz is és marhát áldoz azoknak.”54 Az ismertetésben az is olvasható, hogy az ironok 
és a digorok különböző dilektusban beszélnek, s társadalom szerkezetük is eltérő, a digoroknál 
a nemesek és a szabadok mellett jelentős volt a szolgák és rabszolgák aránya is.55 Az oszéte-
ket kinézetük, a gyakori szőke haj és kék szem, szikár, magas termetük is megkülönbözteti a 
többi kaukázusi néptől, bár szinte völgyenként eltér az egyes antropológiai típusok aránya. A 
digorok például a leírás megfogalmazása szerint szép fekete szeműek, tatár hatásokból szár-

51 Zichy 1897, I. 66–81.
52 Zichy 1897, I. 70.
53 Zichy 1897, I. 67.
54 Zichy 1897, I. 71.
55 Zichy 1897, I. 74.
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mazó mongolság jellemzi őket.56 Az oszétek eredetének áttekintése során előtérbe került Jurij 
Klaprot azon elképzelése is, hogy az oszétek Kr. e. 7. századra visszanyúló kis-ázsiai, méd-alán 
gyökerekkel rendelkeznek,57 s ehhez kapcsolva az antropológiai vizsgálatok adatai között a 
kifejezetten déli, Mezopotámia felé mutató jegyek is említésre kerültek.58 
Ez a 19. század eleje óta hol erősebben, hol halványabban élő elképzelés az oszétek alapvetően 
sztyeppei származása mellett (részben déli eredetet feltételező elmélet) egyébként teljesen új 
értelemzést nyer az utóbbi két évtized kutatási eredményei ismeretében. 

A paziriki leletek vizsgálata alapján egy markáns kis-ázsiai vándorlást feltételeznek Közép-
Ázsia irányába a Kr. e. 7. században.59 Ez egyik magyarázat lehet az oszét hagyományok-
ban, a Nart-eposzokban megfigyelhető korai déli elemek beépülésére már a keleti, sztyeppei 
területeken. Az mindenesetre a rövid áttekintésből is látható, hogy a 19. század végén a ku-
tatás rendelkezésére álló adatok az oszétek esetében a közös nyelvi kultúra mögött valójában 
eltérő szálakból összefonódó közösségre utaltak. Magyarországon lényegében a Zichy-expe-
díció kötetében jelent meg az első magyar (és francia) nyelvű néprajzi ismertetés a Kaukázus 
népeiről, s benne az első tudományos igényű összefoglalás az oszétekről és területükről. 

56 Zichy 1897, I. 74.
57 Клапрот  1948. Клапрот, Юрий: Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг. 
ИСОНИИ, вып. XII, Орджоникидзе, 1948. 
; Гутнов 2001, 10-11. Гутнов, Феликс Хазмурзаевич: Ранние aланы. Владикавказ, 2001.
58 Zichy 1897, I. 69.
59 Marsadolov 2000. Marsadolov, Leonid: Variants in Models of Transition: The Cimmerian Traditions of the Gor-
dion Tumuli (Phrygia) Found in the Altai Barrows (Bashadar, Pazyrik). In: Jeannie Davis-Kimball – Eileen M. Mur-
phy – Ludmila Coryakova – Leonid T. Yablonksy (Eds.): Kurgans, Ritual Sites, and Settlements. Eurasian and iron 
Age. BAR International Series 890. Oxford 2000, 247–258; Szabó 2017b Szabó Géza: The European connections 
of the Median period. In: Archaeology of Historical Period of Iran. 297-322. Tehran (Megjelenés alatt); Szabó 2018.

A Digor-szoros bejárata 2017. novemberben

A fejezet szerzője, Posta Béla külön kitért a digor szokásokra is, megemlítve híres szent 
barlangjukat,60 ahol évenként kétszer, a szénakaszálás és a gabona aratása előtt mutatnak 
be áldozatot, s az előző ünnep óta született gyermekekért is imádkoznak. A barlangban 
elhelyezett sokféle áldozati adomány között hosszúnyelű, az áldozati étel kimerésére szol-
gáló kanalakat, pénzt, golyót, nyilat, vadásztrófeákat, szarvasagancsokat, bölényszarvakat 
stb. sorolt fel. A legszentebb helyükön mondott esküt megszegni a leggyalázatosabb bűn 
volt, s a nők oda be sem léphettek.61  

Ételeik, italaik között megemlítették a vajban főtt sajttörmelékekkel készült dzikkát és a 
töltött pirogokat, illetve a sör erősebb és gyengébb, ízletesebb változatát, a bagant, valamint a 
kölesből készített bozát is. 

A részletes és átfogó ismertetés mellet csak az oszétek jelleméről, habitusáról írt 
meglehetősen negatív elemeket is tartalmazó sorai62 mutatják, hogy a szerző csak a kora-
beli, elsősorban orosz irodalom alapján és 
nézőpontjából, konkrét terepi ismeretek nélkül 
írta meg összefoglalását.63

Kései utódként a Zichy-expedíció nyomait 
követve nyári szabadságom alatt Grúzia után 
2016. július 25. – augusztus 16. között régésze-
ti és néprajzi párhuzamok után kutatva sikerült 
bejárni Észak-Oszétia területét is. Meghívóm 
Oszétia nemzeti költője, Muzafer Dzaszohov és 
családja volt. A hazája határain túl is közismert 
író, szerkesztő Balassi-fordításaiért 2015-ben Bu-
dapesten vehette át a Balassi-szablya nemzetközi 
irodalmi díjat. Utána a szervezők régi vágyát is 
teljesítették, ellátogathatott Jászberénybe és meg-
nézhette Lehel kürtjét, amelynek legendáját egyik 
művében már korábban feldolgozta. Ezen az úton 
találkozhatott a közel negyven éve nem látott mag-
yar barátjával is, édesapámmal és keresztlányával, 
a húgommal. Meghívása e régi barátságnak és 
családi kapcsolatnak is szólt.64 

Az újabb expedíció feldolgozásra váró gazdag 
anyagából ezúttal a digorok földjén tapasztalt néhány részletet emelek ki. A földrajzi környzet 
ismertetése mellett a már itt is többször említett Zadaleszki Nana – Задалескы Нанайы 
бӕрӕгбон, a falu ősanyjának ünnepét szeretném legalább röviden bemutatni.
60 Itt a Digori-szoros híres szent helyére, a Zadaleszki Nana barlangjára gondol
61 Zichy 1897, I. 73.
62 Zichy 1897, I. 76.
63 Zichy 1897, I. 4.
64 Muzafer Dzaszohov és családja megtisztelő barátságáért valamint támogató segíségéért örökre nagyon hálás 
vagyok.

Az Uruh folyó a szoros elején
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A Digor-szoros bejárata 2017. novemberben
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követve nyári szabadságom alatt Grúzia után 
2016. július 25. – augusztus 16. között régésze-
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бӕрӕгбон, a falu ősanyjának ünnepét szeretném legalább röviden bemutatni.
60 Itt a Digori-szoros híres szent helyére, a Zadaleszki Nana barlangjára gondol
61 Zichy 1897, I. 73.
62 Zichy 1897, I. 76.
63 Zichy 1897, I. 4.
64 Muzafer Dzaszohov és családja megtisztelő barátságáért valamint támogató segíségéért örökre nagyon hálás 
vagyok.

Az Uruh folyó a szoros elején
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Az iron völgyszorosok bejárása során is már sokat törtem a fejemet a digor területekre 
tervezett utam megszervezésén, de ebbe a Vlagyikavkáztól legnyugatabbra eső völgybe 
meglehetősen nehézkesnek tünt az eljutás. Pedig olvasmányaim alapján mindenképpen 
szerettem volna eljutni a jászokhoz a nyelvemlékük szerint legközelebb álló digorokhoz, 
65 és az indoiráni ősvallás élő gyakorlatát is fontosnak tartottam megnézni. Egy véletlen 
találkozás – vagy az oszétek hite szerint az útonjárókat támogató és védelmező Uasztürdzsi 
segítségének köszönhetően ez a vágyam is hamar teljesült. Oszétia Nemzeti Tudományos 
Könyvtár Ritka Fondok Gyűjteményében a 19. századi néprajzi és régészeti szakirodalmat 
kutattam, amikor véletlenül megütötte a fülemet egy ismerős településnév: Madzsar. A híres 
közéleti személyiség, koreográfus, színész és művész Zsorzs Gaszinov baráti kapcsolatai miatt 
éppen arról a településről keresett anyagokat, ahol annak idején Wosinsky is ásott. A gyors 
ismerkedés és barátkozás után meghívott a Digor-szorosba, az ősanya kultuszhoz kapcsolódó 
Zadaleszki Nana ünnepére. 

A mai, a hegyek lábánál fekvő Digor települést az Urszdon folyó partján csak 1852-ben 
telepítették be újra, így ásatások híján itt csak a környezet nyújt némi támpontot a tatárok elől 
elmenekülő, vagy a Kaukázus völgyeibe húzódó digorok egykori életterének megismeréséhez 
– ahonnan feltételezhetően a magyarországi jászok elődei is útjukra indultak. A sztyeppe 
szélén, a Kaukázus lábánál lévő városka előtt hatalmas mező terül el jó minőségű feketeföld-
del, csernozjommal, rajta ismerős növényzet: kamilla, katáng, bogáncs és már ott is megjelent 
a parlagfű. Az utak mentén nyárfasor, az utcákon hárs-, dió-, szilva- eperfa, az épületek előtt 
virágok: mályva, büdöske, a benti virágágyásokban pedig inkább rózsa, labdarózsa, szegfű, 
törökszegfű, őszirózsa tövek álltak. 

Az öreg, téglalap alaprajzú, 2-3 osztatú házaknál még látható az oszlopos, paticsos 
falszerkezet, az ívelt, egymásba fordított cserepekkel fedett tető pedig szinte mediterrán 
hangulatot áraszt. Általános, hogy az újabb épületeket a régivel szemben építették meg, és 
azokat fallal összekötve egy teljesen zárt, szőlőlugassal befutatott átrium-szerű részt alakítottak 
ki, ami mögött már csak a kert van. A kertekben keményhúsú, a rétesalmánkhoz hasonlóan 
savanykás nyári alma, cseresznye, meggy, kajszi, meggy, körte, birs, sárga-, kék fosószilva, 
a kerítésnél ribizli, málna, szeder, mogyoró, komló és a nálunk nem termesztett, apró piros 
bogyójú kalina látható. Az ágyásokban csemegekukorica, bab, tök, uborka, paprika, parad-
icsom, dinnye, nyári káposzta, krumpli, cékla, torma, kapor, a söprűnek szánt cirok volt. De 
sok a gondozatlan kert, az idősebbek még művelik a földet, a fiatalabbak azonban már itt is 
városlakóként élnek. Aprójószág, tyúkok, kacsák, libák, pulykák is szép számmal voltak a 
házaknál, amikor ott jártam, a tehenek csordája éppen a lapályon szélesen terülő, több ágra 
szakadó Uruh folyó egyik szigetén delelt. A tej házi feldolgozása általános, mint Lira Gotojeva 
elmondta, az ő családjában most is összegyűjtik a tej fölét és azt hagyják kicsit megsavanyodni, 
mert akkor könnyebben lehet köpülni, úgy készítenek vajat belőle. Ő ma is a huszonhat éve 
meghalt szüleitől örökölt köpülővel készíti a vajat. A Kaukázus lábának előterérében lévő Dig-
or környékén jól látható és érezhető volt, hogy ott a hasonló fekvésű iron részeknél pár fokkal 

65 Калоев 1996, 102.

melegebb, egyben szárazabb mikroklíma van. A teljesen sík és kissé hullámosabb részeket 
egyaránt tartalmazó, a sztyeppe déli szélén a hegyek lábánál fekvő terület nagymértékben 
a mi Jászságunkhoz hasonló, növényzetében és az állatvilágában is alig van eltérés. Szinte 
ugyanazon kép fogadja az oda érkezőt – csak a távolban kéklő Mátra helyett a Kaukázussal 
–, ugyanazon terményeket lehet látni a szántókon, zöldségeket, gyümölcsöket a kertekben, 
de még a mezőkön is hasonló virágok virítanak. A középkori betelepülőink számára a hely 
kiválasztásánál valószínűleg az ismerős táj és mikroklíma, ahol a megszokott életformát is 
folytatni lehetett, jelentős szerepet játszhatott.

Ettől jelentősen eltér az a terület, ahova a 13. századi tatárhordák pusztításai elől a hegyek 
közé költözők behúzódtak, mai nevén Digor-szoros. Mint a többi völgynél, a bejáratánál a 
sziklafalat itt is csak egy szűk kanyon töri át. A keskeny, gyakran lavinák és kőomlások által 
rongált út a sziklafalba vájva kanyarog a zúgva rohanó Uruh folyó felett. A régi kis híd csak pár 
méter hosszú, de 85 m magasan van, másutt pedig a hiányos, korhadt, a léptek alatt is recsegő, 
ropogó deszkák intettek óvatosságra. Mielőtt véget érne a szoros, a sziklafalból fakadó for-
rásnál egy kis kápolnaszerű épület tűnik elő, amelynek falán tábla hívja fel a figyelmet arra, 
hogy – mint azt a Zichy-expedíció tagjai is tapasztalták – szokásaik szerint a szent helyre csak 
férfiak léphetnek be, akik ott mondják el ősi imáikat. Ehhez ott is elmaradhatatlan kellék a 
három egymásra helyezett töltött lepény, a pirog, a főtt hús és a vodka, vagy annak korábbi 
helyi változata, az arak. A hatalmas kihelyezett perselybe mindenki legalább három fémpénzt 
dobott, a valamivel arrébb lévő, az útrakelőket is segítő Uasztürdzsi szobra előtt elhaladva 
pedig keresztet vetettek.  A kereszténységben Szent Györggyel azonosított, az égi- és a földi 
halandók világát összekötő lovas védelmező erejére itt különösen szükség van, hiszen ebben a 

A behavazott Zadaleszk a tél első napján (2017)
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völgyben az aszfaltozott út csak nem régen készült el. De már az is számos helyen me-
grepedt, leszakadt. 

A többinél keskenyebb, sziklásabb, mintegy 40 km hosszú völgy oldalát és végét hóhatár 
fölé emelkedő hegyek és gleccserek zárják le. Növényzet, élet szinte csak a folyó mentén, a 
sokszor függőleges sziklafalak alatti lejtőkön és kisebb teraszokon van. A mesterséges teraszok 
többségét még a bronzkorban, a Koban-kultúra idején alakították ki. 

A szűkebb és a tágabb környezet is rendkívül gazdag régészeti és műemléki látnivalók-
ban. A dombtetőn álló hatalmas kőoszlopok, sztélék, miként valószínűleg a bronzkortól a falu 
öregjeinek egykori tanácskozóhelyét, a nihászt kerítő kőtömbök, a középen lévő lapos asztalt 
körbevevő kisebb ülőkék is ritka egységben megőrződött emlékei a múltnak. Valamivel ma-
gasabban Lezgor és Donifarsz inkább már műemléki látnivalókkal szolgál, ahol a középkori 
vár, lakótornyok és a halottak városán kívül még a régi alán katakomba is látható.

  Azonban a szemben lévő oldalon megbúvó kis falu, Zadaleszk máig megőrizte az ősanya 
szinte változatlan formában megtartott ünnepéhez (Задалескы Нанайы бӕрӕгбон) kapcsolódó 
szertartásokat. A helyiek szerint ugyancsak az 1200-as évekig nyúlik vissza Nana tisztelete, aki 
a síkságon pusztító Aranyhorda csapatai elöl a jól védhető szoros egyik barlangjába menekített 
31 gyereket. Azok felnőve összeházasodtak és benépesítették a völgyet, hálás utódaik minden 
évben augusztus első szombatján emlékeznek Nanára, az ősanyára. Tiszteletének gyökerei 
azonban nyilvánvalóan az emlékezettel átfogható századoknál is régebbi időből erednek. 

A többségében a férfiakhoz köthető ünnepek mellett ez kifejezetten a nőkről, lányokról 
szól. Három kiválasztott család készítette elő az ételeket, főzte az ünnepi sört és a pálinkánknál 
valamivel gyengébb arakot. A lakomára az egész falut meghívták – messze földről is sokan 

A Zadaleszki Nana barlangi szentélye

eljöttek. A tűzhely láncát a kisgyermekek homlokához érintve kivételesen a kiválasztott idős 
nő, a Nana áldotta meg az abban az évben született lányokat, valamint az új menyasszonyokat 
és az elé vitt ételeket, italokat is.66 

Kivételesen ő imádkozott, kérte az égiek segítségét a gyerekek egészsége, jóléte, boldog 
jövője érdekében, vette őket védelmébe. 

Anyák kérték, hogy járjon közbe ügyeik megoldásában, lányuk egészséges szülésében, 
vagy távol lévő katonáskodó, tanuló fiúk védelmében.67 Az udvaron elhelyezett tablókon em-
lékeztek az elmúlt mintegy másfél század Nanáira, amiből jól látható, hogy személyében a 
nagycsalád női vezetőjének az afszin - æфсин szerepe öröklődött tovább.68 

Az utcán felállított sátrakban az egész falu számára tartott lakomán – igaz külön asztalok-
nál – de részt vehettek a fiatalabb férfiak, valamint a nők és a gyerekek is. A lakomát ezút-
tal is a legtekintélyesebb férfiaknál az asztalfőre ültetett legidősebb ember, a fündzsü hisztar 
(фынджы хистӕр) és két segítője (дыккаг хистӕр, ӕртыккаг хистӕр) irányította a szigorú 
rendben elmondott imák és tósztok hosszú sorával. 

Az asztalokra nem ugyanazok a húsok kerültek. A teljességet jelképező három pirog mellé 
csak a fündzsü hisztar asztalára helyeztek bikafejet, rajta a jobb lapockával, balra mellé az öt 
csigolyából álló nyakat, a „fiatalabb” hetvenesek elé a bordát, a fiatalokhoz pedig a lábszárat 
tálalták. Pontosan úgy, ahogy az a bronzkori hagyományokat megőrzött Nart-eposzokban ol-
vasható: „Mától fogva legyen az a szokás, hogy a legidősebbet a házban egy fejjel tiszteljék 

66 Mint feljebb ezt már leírtam, ezt máskor – például az iráni népeknél az egyik legfontosabb, a szénakaszálás 
ünnepén is – csak a kiválasztott férfi teheti meg.
67 Туаев 2016. Туаев, Темина Давидовна: Обычаи осетин. Владикавказ, 2016.
68 Туаев 2016. Туаев, Темина Давидовна: Обычаи осетин. Владикавказ, 2016.
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meg! Legyen ő a fejhez hasonlóan értelemmel megáldott! A nyelv pedig azt jelképezi, oktas-
sa nyelvével a fiatalokat, maradjon a nevelőjük, hogy megfogadhassák minden szavát…”69 
A levágott jobb fül ezúttal is a kiválasztott fiatalnak járt, természetesen az egy hörpintéssel 
felhajtott arak és a megfelelő áldás kíséretében. 

Két másik asztalnál – ahol főleg (ottani viszonylatban) középkorú férfiak, az egyiknél a 
helyiek, a másiknál inkább vendégek ültek – szintén egy fündzsü hisztar és segítői irányították 
a lakoma menetét a szokásoknak megfelelő teríték mellett, de előttük csak kosfej volt. A nők 
és gyerekek, illetve a fiatalok lényegesen szerényebb asztalaiknál csak kétoldalt ültek, ott az 
asztalfőre nem is terítettek.

A falu messze földön híres szentélye azonban nem a településen, hanem a közelben lévő  
barlangban van,70 ahová a hagyomány szerint Nana a tatárok elől a gyermekekkel először be-
húzódott. Ez Oszétia egyik legrégibb és legtiszteltebb szent helye. A legendaváltozat szerint 
a Mahcseszk faluból való Asztanov családból az egyik fiatal egy angyalt látott röpülni, akit a 
barlangig követett. Ott azt látta, hogy ég a tűz, és felette van a mennyezetről függő láncon az üst 
is. Attól kezdve az egész szorosban tisztelni kezdték az angyalt, mint védelmezőjüket. 

Régebben évente kétszer, aratáskor és szénakaszáláskor is a már egy évvel korábban kisor-
solt és szalagokkal, fából faragott láncokkal, figurákkal jelölt bikát áldoztak a barlangnál.71  

Pontosan egy héttel a szénakaszálásuk kezdetének július utolsó szombatjára eső ünnepe 
(Дыгуры зӕды бӕрӕгбон) után jártam arra. A faluból csak egy kis fekete folt látszott a sziklafal 
69 Kovács 2008, 324.
70 Туаев 2016, 248–249.
71 Туаев 2016, 248–249.

A Nart-tudományok XXI. századi paradigmaváltása elnevezésű konferencián 
Muzafer Dzaszohov, Nagy Janka Teodóra, Lugvig Csibirov és a szerző

közepén, ami lentről megközelíthetetlennek 
tűnt. A csapás csak a szirt lábánál lévő kis 
tisztásig vezetett. Ott a vérnyomok és egy tuskó 
árulkodott arról, hogy a lakomához kiválasztott 
bikát addig vezették a saját lábán, ez a rituális 
vágás, nyúzás és perzselés helyszíne. Innen 
már csak egy alig látható kis ösvényen lehetett 
felmászni a barlanghoz. Az előtte lévő, kis 
kiugró teraszon először a hatalmas üstök tűntek 
elő, amelyekben a bikákat, juhokat főzik. 
A barlang bejárata mellé állított hússzedő 
kampók, villák, szűrőkanalak, beljebb pedig 
a felhalmozott ivószaruk sokasága látszott. A 
régészeti korú, hasonló tárgyakat tartalmazó 
kincsleletek szempontjából is elgondolkodtató, 
hogy az ételek, italok elkészítéséhez, 
tálalásához, vagyis a szertartáshoz használt 
eszközöket még ezen a településtől távolabb 
eső a helyszínen is ott tárolták.

A barlang hasadékszerű bejárata mintegy 8 
m magas, 4-5 m széles volt, amelynek az elejét 
egy két méter magas kőfallal és az arra rakott, 
a sikeres vadászatok töménytelen mennyiségű 
szarvasagancsával fedett gerendákkal zárták le. 
A bejárattól balra a lakoma közel 4 m hosszú, 12-15 fős asztala állt, a végében a fündzsü 
hisztar faragott székével, mögötte áldozati állatok hosszú évek alatt megszámlálhatatlan men-
nyiségben felaggatott szalagjai és a fa billogok, láncok, bika, valamint kos, tur koponyák 
adták a hátteret. A szentély hátsó részén egy kis beugróban kereklapú, háromlábú asztalka, 
mellette néhány ülőkével és egy kis tűzrakóhellyel mutatta, hogy a barlangban nem csak nagy 
lakomákat, időnként szűkebb körű szertartásokat is tartanak. Az asztalon álló, megkezdett 
üvegekben még habzó, friss sör mutatta, hogy nem sokkal előttem is jártak ott és emlékeztek 
régi rítusaik szerint. Mintegy szemléletesen bizonyítva: az oszétek nem csak évszázadok, de 
évezredeken át is meg tudták őrizni az indoiráni gyökerű hagyományaikat. A barlang hátsó 
járatát az évszázadok alatt a lakomák maradványaiból felhalmozott koponyák torlaszolták el.  
Jobb oldalon volt a fiatal segítők helye egy rövidebb, nagyjából 2 m hosszú asztal, két oldalán 
padokkal, mellette a falnál pedig egy szekrényen a felhalmozott poharak, ivókürtök feküdtek. 
Középen pedig mint egy oltár, a leásott oszlopra kötözött szarvas koponya agancsai között 
ikonok lógtak, szó szerint is egybekapcsolva a két kultuszt. 

A Zadaleszki Nana tisztelete a Digor-szoroson túl is széles körben elterjedt, gyakran nevezik 
az oszétok anyjának, védelmezőjének, Naphozónak, Fényhozónak is, ő vált az embereknek a 
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fényt, reményt, boldogságot hozó asszony szimbólumává.72 Neve a hasonló hangzás miatt óha-
tatlanul is eszünkbe juttatja a grúzoknak a keresztséget elhozó Szent Nino-t, a személyéhez 
kapcsolt tulajdonságok pedig Szűz Máriát. Miként az oszétek számára magától értetődő, hogy 
a keresztény Szent György férfi megfelelője Uasztürdzsi, ugyanúgy Szűz Mária női megfelelő-
je a Zadaleszeki Nana. Még régebbi időkben ugyanilyen páros volt a nartok tanácsában min-
den öregnél magasabban ülő Urizmag és bölcs felesége, Satana. A Zadaleszki Nana Naphozó, 
Fényhozó jelzője pedig jól mutatja a pirogokban is napjankig továbbélő óiráni napkultuszhoz 
való szoros kapcsolatát. Az is jól látható, hogy ez a párhuzamosítás nem csak a hitvilágot 
érinti, ez csak az ottani tükröződése a közösség mindennapjait is hasonló módon férfi-női 
oldalon irányító családfő (sokszor egyben a tanácsban legmagasabban ülő, vagy  fündzsü hisz-
tar) és felesége, az afszin párosának.73 Az afszin szerepe az oszét társadalomban annyira erős 
volt, hogy gyakran férje halála után ő lett a család feje, és valamelyik fiát vette maga mellé 
segítségül. Halála esetén nem feltétlenül a családfő felesége, hanem a nagycsaládban lévő 
legidősebb feleség örökölte tisztségét. Mint arra Abaev alapján Kaloev is felhívja a figyelmet, 
maga az æфсин elnevezés is óiráni, Közép-Ázsiában széles körben elterjedt, a masszagétákál 
és a szarmatákán a női katonai parancsnokot jelentette.74 Ezek a társadalomszerkezetet is 
tükröző több évezredes hagyományok öltenek formát majd akkor is, amikor a 13. században a 
Kárpát-medencébe települő jászok településeik több mint felét a lovas védőszentjük, vagy az 
ősanya tiszteletéhez köthetően nevezik el.

Az oszétiai és ezen belül a digor területeket is érintő anyaggyűjtés az elmúlt két évben is 
folytatódott. Tavaly ősszel Nagy Janka Teodórával meghívást kaptunk a „A Nart-tudományok 
XXI. századi paradigmaváltása” címmel rendezett konferenciára, s az előadások megtartása 
után lehetőségünk volt a könyvtári és terepi kutatásokra is. A közössen végzett régész-néprajzos 
munka önmagában is teljesen új lehetőségeket nyitott meg előttünk. Talán az egyik legnagyobb 
eredmény az volt, hogy együtt a nők előttem korábban zárva lévő világába is bepillanthattunk. 
Sőt, a családi kapcsolataik alapján iron Roza Tandelovát és a digor Larisza Hekilaevát 2018-
ban sikerült meghívnunk Magyarországra, ahol két héten át kiegészthettük adatainkat, és nem 
csak dokumentálhattuk, de meg is kóstulhattuk a bemutatók során készített hagyományos oszét 
ételeket és az általuk főzött sört. Ennek a friss anyagnak a feldolgozása még tart, reméljük, 
hogy ismét sikerül majd hozzájárulni a magyarországi jászok szellemi és anyagi kultúrájának, 
néprajzi értékeinek jobb megismeréséhez. Bízunk abban, hogy lassan sikerül majd előrébb 
lépni, támogatást nyerni a további terepi munkák feltételeinek hivatalos megszervezéséhez és 
folytatásához is.
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Szádoczki Vera*

MAKÓ PÁL LEVELEI

Bevezetés

Makó Pál levelezése

Az utóbbi években, évtizedekben örvendetesen megszaporodott azon kutatások, tanul-
mánykötetek, szövegkiadások, konferenciák száma, melyek 16–19. századi magyarorszá-
gi tudósaink levelezését vizsgálják.1 Szép számmal maradtak ránk ugyanis levelezések – 
sokszor válaszlevelekkel együtt –, melyekből rengeteg értékes információt nyerhetünk tudó-
saink érdeklődési területeiről, az információ (tudományos nézetek) áramlásának módjáról. 
Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a 18. században minden valamirevaló, és a kor 
áramlataiba bekapcsolódni kívánó tudósunk, bármely szakterületről legyen is szó, intenzív 
levelezést folytatott hazai és nemzetközi kollégákkal, barátokkal, tanárokkal. Nem lehetett 
ez másképp a jezsuita Makó Pál esetében sem, aki korának kiváló matematikusa, fizikusa, 
költője, pedagógusa volt.2 Bizonyosan levelezett, ahogy arról a Szörényi László által meg-
talált és kiadott, Roger Boscovichhoz címzett levél is tanúskodik (válaszlevél nincs),3 de 
mégis egy szóval foglalhatjuk össze legpontosabban azt, amit levelezéséről tudunk: hiány. 
Elveszett, lappang vagy nem is volt? Ez utóbbit magam részéről nem tartom elképzelhetőnek, 
amit az a tizenegy, véletlenszerűen innen-onnan előkerült levél is jelez. Több levél utal arra, 
hogy nem az a kapcsolatfelvétel első és utolsó darabja, válaszol, kér, kérdez, de az előzmény 
és folytatás nem ismert.

Logikus feltételezésnek tűnt ott keresni levelezését, ahol élete során, főleg utolsó éveiben 
működött: jezsuita rendházakban, illetve olyan intézményekben, ahová a feloszlatás után 
szállították a jezsuita anyagokat: a Magyar Nemzeti Levéltárban, a Budapesti Egyetemi 
Könyvtárban, Pannonhalmán, egyéb egyházi könyvtárakban, levéltárakban, de ez a kutatás 
nem járt sikerrel. Joggal gondolhatnánk, hogy váci kanonokként sokat tartózkodott e helyütt, 
és az ottani levéltár bővelkedik Makótól származó levelekben, iratokban, vázlatokban stb. 
De nem. Makó nemigen tartózkodott Vácott, így hagyatékát sem ott őrizték meg. Nincs a 
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nítóképző Főiskola, 1997; Uő., Kétszázötven éves a newtoni fizika hazánkban: Kerekgedei Makó Pál pályaképe. 
Fizikai Szemle, 2013/7–8, 237–242; Szádoczki Vera: Makó Pál és az 1777-es Ratio Educationis = Scientiarum 
miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században.; szerk. Kasza Péter, Kiss 
Farkas Gábor, Molnár Dávid. Szeged, Lazi, 2017 (Convivia Neolatina Hungarica, 2), 229–241.
3 Szörényi László kiadása Makó Pál Boscovich-hoz írt leveléről: Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolatai-
hoz 1577–1797.; szerk. Herner János. Szeged, 1989, 135–141.


