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Kobold Tamás megnyitóbeszéde  
a X. Magyar Őskutatási Fórumon 

 

 
Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!    

 
 Tisztelettel és igaz barátsággal köszöntöm a 
Magyar Őskutatás tizedik jubileumi Fórumának 
résztvevőit. Öröm és büszkeség tölt el, hogy ez ez ez ez a 
tudományos esemény immár tizedik alkalommal 
kerül megrendezésre szülővárosomban és ezen be-
lül is szűkebb pátriámban Diósgyőr-Vasgyárban. 
Nyilvánvalóan ebben kitüntetett szerepe van a 
Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király 
Magánegyetemének áldozatos, kitartó és kiváló 
szervező munkájának. Köszönet érte. 
 A magyar őskutatás jelentőségteljes, szer-
felett érdekes és az elmúlt tíz évben robbanás-
szerű a dinamikája. Ugyanakkor a vélemények, 
álláspontok, kutatási eredmények megoszlása is 
igen jelentős, sőt nem egyszer egymásnak ellent-
mondó, hacsak például a magyarok eredetére, 
őshazáira, vándorlási útjára, néppé és nemzetté 
alakulására vonatkozó elméleteket vesszük tekin-
tetbe. A magyar tudományos társadalomnak rend-
kívül nagy adóssága van a magyar őskutatás terén 
és a kutatási eredmények korszerű bemutatá-
sában. Nyilván e mögött    az    adósság mögött ott van 
a „népi demokrácia” negyven esztendejének 
szellemi és kulturális terrorja. Ugyanakkor az is 
tény, hogy a szabadság visszaállítását követő el-
múlt tizenöt év könyvtermése pedig azt látszik 
igazolni, hogy „íróasztala fiókja” számára csak 
igen kevés kutató dolgozott. Ez a miskolci fórum 
tehát fontos szerepet tölt be a magyar őskutatás 
eredményeinek bemutatásában és komoly szelle-
mi inspirációt jelenthet a témában kutatók szá-
mára. 
 Augusztus havában vagyunk, legnagyobb 
nemzeti ünnepünk havában, amikor különös erő-
vel, nagyobb átéléssel tudatosítjuk magyar-
ságunkat, nemzeti önazonosságunkat. Szent István 
napja magyar ünnep, amikor a Kárpátok bérceitől 
ölelt annyi vér és veríték áztatta tájon lélekben 
mindnyájan összebújunk, gondolatban ismét egy-
másra találunk, határainkon innen és túl. Fi-
gyelmünket nemzetünk történetére, sorsára irá-
nyítjuk. Ez a tény és egy konferencia, mely a ma-

gyar történetről, életről, műveltségünkről szól, al-
kalmat ad arra, hogy szóljak több mint ezer esz-
tendő napi aktualitásáról, az  az  az  az európai magyar-
ságról. 
 Ihletésért népmeséinkhez, a magyar történet-
hez és irodalomhoz fordultam.. 
 Népmeséink kedves alakja a legkisebb fiú. 
Akár az öreg királyé, akár a szegény emberé, de 
mindig ő oldja meg a titkot, benne világosodik ki 
a mese értelme. A magyar néplélek mély sejte-
lemmel önmagát szereti ebben a legkisebbik fiú-
ban. Történelmi sorsunk és hivatásunk magasabb 
igazsága szunnyad a mese pólyájában. Nemzetünk 
eredetének és kialakulásának képe részleteiben 
még homályos lehet ugyan, de egészében teljesen 
egységes, egyértelmű. S ez a kép a legkisebb fiú 
csodálatos meséjét igazolja, magyarázatát adja 
annak a sejtelmes szeretetnek, mely iránta a 
magyar nép szívében él. Mert ez ez ez ez a legkisebb fiú, 
maga a magyar nemzet. 
 A mese történeti igazsága abban van, hogy az 
Ural-altáji ősnép évezredeken át elváltan élő ágai 
e nagy népcsalád legkisebbik fiában, a magyar 
nemzetben egyesültek. Ő lett a végleges eredője 
az óriásnép szétfutó ágainak, a századokon át 
Európába fúródó ék egyetlen olyan hegye, amelyet 
nem lehetett letörni. A török ág: hun, avar, bolgár, 
kun, tatár, ozmán előtte is, utána is rázúdult a 
Nyugatra s minden hulláma nagyobb, harsogóbb 
volt nála. De egy se tudott itt megmaradni, csak a 
magyar. Sorsszerű tény, hogy ez a legkisebb fiú 
lett végérvényes kifejezőjévé Európában a Kelet-
nek. 
 Ennek az igaz mesének bűbáját nemcsak az 
idők és arányok roppant méretei adják meg, 
hanem főleg    az, hogy a magyar nemzet kialakítója 
a saját családi iskolája volt. A vándorló magyarság 
Kr. u. kilencedik század végére, ezer esztendőn és 
hosszú láncolaton át formálódik magyarrá az euró-
pai élet második ezer esztendejére, de ez a kifor-
málódás mindvégig egy kézen: a török testvérén 
megy át. Ez a kemény hun, bolgár, avar, türk, 
kazár testvérkéz gyúrja, kalapálja, cirógatja kar-
mos szeretettel magyarrá, tőle kap jelleget és 
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kultúrát, történelmi személyiséget. De éppen azért 
mese a mese, mert mindezek eltűnnek, semmivé 
lesznek, mintha egész óriás mivoltukban csak 
azért léteztek volna, hogy legkisebb szolgájuk és 
kis öccsük: a magyar kijárhassa alattuk a törté-
nelmi iskola osztályait s megőrizve és magába 
olvasztva belőlük minden maradandót, tömörített 
önmagában Európába plántálja örökéletük fáját. 
Ezer éven át bujdosott, nőtt, alakult az öreg ural-
altáji király legkisebb fia, amíg elérkezett az élete 
titkát rejtő tündérpalota: Európa kapujába, ahol a 
második ezer év különös története várt rá. A föld, 
a színpad: a Kárpátok medencéje maga is rá várt 
időtlen idők óta. Mert történeti tudatunk határain 
belül senki se tudott itt gyökerest és maradandót 
alkotni előtte. Sokszázados őserdő nőtt már a 
római civilizáció kövei és csontjai felett is, amikor 
a magyar lovacska leereszkedett a földrengetegek 
közt lüktető vérereinek, a folyóknak völgycsíkjain 
a nagy keleti sztyeppék utolsó állomására,    az 
Alföldre. Talán csak a Tisza fenekén dobbant meg 
egy régen megállott szív a hármas koporsóban, 
hogy folytatása következik............ 
 .........De nem következett. Nemzetünk euró-
pai története új kezdés, új mese. Mindenesetre 
egészen európai história, mely első percétől 
kezdve elszakadt és szembefordult Kelettel. Kelet 
felé nincs többé gyökér, hátvéd, visszaút, csak 
ellenség. Ettől kezdve besenyő, kun, tatár, török 
arccal találja őt magával szemben. Némelyiket 
magába olvasztja, mások rátaposnak és másfél 
századig is rajta feküsznek, hogy lélegzetét kiszo-
rítsák belőle. Nem olvad, nem fullad meg. Végre 
mindegyik lefolyik róla, mint a visszahúzódó ár-
víz, szinte nyomuk se marad. A magyarság úgy 
fészkelődött be Európa ölébe, hogy saját testével 
lett győztes védője Kelet ellen. 
 Később még több is lett: érvényesülési tere és 
kiterjesztője az európai szellemnek. És végre a 
legtöbb lett: áldozat Európa biztonságának oltárán 
a töröktől való megölettetése által, önálló létének 
elhullatásával a Habsburggal szemben, a szovjet 
kommunizmusnak történő kiszolgáltatásával. Több 
mint ezer éves európai létünk után is joggal tesz-
szük fel a kérdést: miért kellett európaivá len-
nünk? Mi az európai magyarság életének titka? 
Mindmáig vannak vonatkozások, melyekben ide-
genek vagyunk Európától, megrendítő társtalan-
ságban Kelet és Nyugat között. Hajdani kamasz-

korunk befészkelődő mozdulatai „Európa rémévé” 
tettek, általános és fokozódó magatartása velünk 
szemben mindvégig ellenséges maradt. A meg-
értés jelei csak ritka kivételek voltak. Európa 
soha sem értette meg, hogy a magyar történet nem 
folytatása a pusztító keleti invázióknak, hanem 
európai kezdés és törekvés. És mégis, a magyar 
nemzet mindig európainak tartotta magát Kez-
dettől fogva Európa bűvöletének varázsa alatt áll. 
Még a gyűlölete is szerelmes gyűlölet. Szenvedé-
lye az, hogy európai legyen. Ezt    az európaiságot a 
legkülönb, a legmagyarabb magyarok teszik saját-
jukká és lesznek profétikus hordozói Európával 
szemben is, nemzetük zömével szemben is annak 
a magyar európai öntudatnak, mely rajtuk át törté-
nelmünk döntő jellegét adja meg. 
 A puszta lét szempontjából is egyetlen lehető-
sége volt    ez    számunkra    az életnek. Mégis ennél 
sokkal titokzatosabb oka van az Európához for-
rasztó vágynak éppen a legkülönbek lelkében, 
akik a nemzet Géniuszának kifejezői. Európa 
valami olyat jelentett és adott a magyarság keleti 
lelkéhez, ami abból hiányzott, de amire szellemi 
értelemben olyan szüksége volt, mint az éltető le-
vegőre és a mindennapi kenyérre. Kelet népének 
életcélra, emberi élettartalomra, lendítő életesz-
ményre volt szüksége. Ez az, ami a rokon népro-
hamokból hiányzott. Nem volt az életüknek igazi 
értelme. Kimerültek, magukat emésztették fel 
„lángzó haragjukban”. Az értelmet, a lelkiséget, a 
szellemiség értékeit Európa adta nekünk. Ez a 
letagadhatatlan igazság. 
 Szent István Európának ezt    az ajándékát 
szükségszerűen a kor keresztény egyházának ke-
zéből vette, sajátította el és adta nemzetének    az 
élet kenyeréül. Amit ő így ismert fel és így élt át, 
azt újra és újra saját sorsukká tették és nemzetük 
hivatásául tűzték ki a legnagyobb magyarok. A 
történelem változó fordulóiban változó formákban 
és korszerűen kifejezve, de lényegében azonos 
értelemben hordozták európaiságunk zászlaját 
Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi 
Mátyás, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Rákóczi 
Ferenc, Széchenyi István és annyi más, ebbe a 
sorsvonalba tartozó nagy magyar lélek. 
 A lelkiségre, humánumra, kultúrára, ember-
hez méltó életre vágyó magyarság ennélfogva 
mindig európai volt és az is marad. 
 Más kérdés, hogy ezt az igazságot maga Eu- 
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rópa mennyiben méltányolja. Az erre adott felelet 
nem befolyásolhatja, és nem változtathatja meg a 
mi életünk igazságát. Nem érette, az ő kedvéért, 
hanem önmagunkért kell európai nemzetnek len-
nünk. Saját magyar szellemiségünk kifejtésére 
van szükségünk az európai kultúra valódi és örök 
értékeinek érvényesítése által. A mi európai fel-
adatunk: embernek lenni – magyarul. Az önérté-
kek nem Európáé, hanem az egyetemes emberi 
szellemé. Nem a magáét adta nekünk, hanem a 
sajátjává tett abszolútumot. Ha ezt mi a sajátunk-
ká tettük, európai, de magyar műveltséget terem-
tettünk, melyben a mi nemzeti szellemünk éli és  

valósítja meg az egyetemes szellemiséget. Éppen 
az a fontos, hogy ne ruha legyen rajtunk    ez a 
műveltség, hanem életünk lényege és értelme. Így 
lehetünk különb európaiak, mint a politikai 
Európa. 
 
 Ki tudja, talán mi vagyunk azok, akik magyar 
nemzeti kultúránk által visszaadhatjuk az „euró-
pai” szó elveszőben lévő hitelét. 
 
 Köszönöm figyelmüket és kívánom, hogy a 
Fórum pozitív eredményei tájékozódási pontként 
szolgáljanak a magyar őskutatásban. 
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