A nagyszentmiklósi kincsről — kétféleképpen
(László Gyula—Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs. Corvina Kiadó, 1977.)
A régészeti élétünket érzékenyen figyelő L. I. ÉS-beli jóslata bevált. A régész László
Gyula és a fotóművész Rácz István közös könyve szinte „belső használatra" szántnak bizonyult: a fővárosi könyvesboltok csak néhányat kaptak belőle s valamennyi
példányuk pillanatok alatt elfogyott. Semmi csodálni való: a szerző ismert és népszerű tudós, a téma a közérdeklődés homlokterébe került magyar őstörténettel
rokon, a tárgy egy aranykincs feldolgozása — mindez gyönyörű és nagyszámú színes
és fekete-fehér fényképekkel kísérten, pazar kiállításban (papír, tipográfia, képszerkesztés), olcsó áron. Ha a Corvina valójában csak kísérleti léggömbnek szánta e
kiadást, akkor máris bízvást készítheti a következőt — jóval nagyobb példányszámban is.
Ez a kissé merkantilista mellékízű bevezető nem kell, hogy föltétlenül anakronizmusnak tűnjék. Az aranytárgyak évezredeken át maguk is elsősorban a gazdagság kifejezői voltak, s nem mindig és föltétlenül szolgáltak tényleges használatra.
Hosszú felsorolás helyett erre a nagyszentmiklósi kincsnél is találni. példát: az
egyik korsó oldalát valamikor nagyerejű ütés vagy nyomás érte. Ezt kijavították
ugyan, de utána már olyan rések maradtak rajta, hogy folyadékot többé nem lehetett benne tartani; egy másik korsó fenekére pedig úgy véstek vagy poncoltak be
valamilyen rovásírásos nevet vagy szót, hogy az említett művelettel az aranylemezt
átlyukasztották. E tárgyak tehát alkalmatlanná váltak a használatra, de nem a mutogatásra; hiszen értékük és a díszítések mondanivalója továbbra is megmaradt.
A nagyszentmiklósi kincs a Kárpát-medencei régészeti irodalomban önálló bibliográfiai tételként szerepel, ezért aztán akár csak lexikoncímszó tömörségű összefoglalása is több oldalt tenne ki. Így tehát a jelentősége érzékeltetésére semmiképpen sem az összefoglalás több elmélyülést igénylő szándékával, hanem figyelemfelkeltésül, távirati stílusban ennyit mondhatunk róla: 1799-ben Nagyszentmiklóson
(Sinnicolaul Mare, Románia) földmunka alkalmával arany tárgyak kerültek napvilágra, melyekből 23 darab, összesen körülbelül 10 kg súlyú korsó, csésze stb. jutott
el császári parancsra Bécsbe, ahol azokat ma is őrzik. A kora középkori Kárpátmedence egyik legjelentősebb lelete, Irán és a sztyeppe kölcsönhatásait viseli magán.
László Gyula könyvének tudományos részletességű megvitatására természetesen nem
ez a megfelelő hely. Csakhogy még a hagyományos szerkezetű recenzió (tartalmi
ismertetés, eredmények és tévedések mérlegelése, ú j feladatok megjelölése) írásától
is tartózkodnom kell. Az a helyzet, hogy ez a kincs egy mélységes mély kút, melynél ú j ötletek, szempontok könnyen vetődhetnek föl, viszont a könyv szerzője és az
előtte dolgozó kutatók hosszú sora által elvégzett munkával szemben méltatlan
lenne ezt a módszert választani. A műkedvelőkét nem számítva is, már több száz
tanulmány, könyv jelent meg róla, sokszor — most is — világhírű tudósok tollából.
Ennek ellenére sem a kisebb horderejű kérdések tömegénél, sem pedig a kinccsel
kapcsolatos fő problémáknál a megoldásnak olykor talán még a közelébe sem jutottak el. (Nem dőlt még el, hogy hol, mikor és kik készítették, ki lehetett az utolsó
birtokosa, mit jelentenek a görög betűs és rovásírásos feliratai!) Hát akkor mit
tehetne egy ismertetés egy irodalmi-kulturális folyóiratban?!
Ami a felsorolt alapkérdések megválaszolását illeti, László Gyula őszinte hangú
szövege nem kívánta elhitetni az olvasóval, hogy bármelyik téma vizsgálatánál is
lezárt eredményhez sikerült volna jutnia (például „ . . . úgyszólván semmit sem
tudunk Nagyszentmiklós világából", 117. old.). Hallgatóit az egyetemen a mások
véleményének megbecsülésére próbálta nevelni, mondván, hogy természetesen sokszor tévedhettek az előttünk dolgozó nagyok, de mi sem — sohasem! — vagyunk
csalhatatlanok. Ez jutott eszembe nemcsak a. könyv olvasása, hanem az elmúlt héten
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a kincs Bécsben való tanulmányozása közben is. Előttem volt a lelet két legutóbbi
monográfiája: Nikola Mavrodinov bolgár művészettörténész 1943-ban megjelent
könyve és a most tárgyalt mű. Számos megfigyelésük helyességét a technikai részleteket hűen érzékeltető mikroszkóppal sikerült megerősítenem, míg akadt egy-két
olyan is, melyet az ott segédkező- Kovács László kollégámmal együtt másként láttunk (meglehet, később ez utóbbiak egy részét szintúgy túllépi majd a kutatás).
Ráadásul minden kutató szeme — egyéni érdeklődése, tudományos neveltetése folytán — egyébként is mindig más-más dolgokra figyel föl. 23 darab ötvösremek, a
XIX. század eleje óta írnak róla — mégis (és tehát)) jut is, marad is még feldolgozni való!
Az elismerés kifejezésén túl nem merülök bele annak felsorolásába, hogy a
könyv milyen érzékenyen követi a legfrissebb irodalmat és leleteket. Nem időzöm el
a tudós témák népszerű megfogalmazásai dicséreténél — László Gyula munkásságával kapcsolatban megtették ezt már sokan, sokszor. A tudománytörténeti jellegű,
de nagyon is emberközelségű visszaemlékezéseit azonban, melyeket okulásunkra ittott szövegébe közbeszúr, mindig izgalommal olvassuk, hiszen e személyek nekünk
már csak bibliográfiai tételeket, pantheonbeli alakokat jelentenek. Íme egy példa:
„Ezt gróf Zichy István, a Magyar Nemzeti Múzeum volt főigazgatója mondta el a
szerzőnek. Amikor »Magyar őstörténet«-én dolgozott, sokat bajlódott Álmos fejedelem nevének megfejtésével. Felkereste tehát Gombocz Zoltánt, a magyar nyelvtudomány feledhetetlen nagy emberét, néki szívbeli barátját, és megkérte, fejtené meg
neki a szó eredetét. Mire Gombocz finoman elmosolyodva kérdezte, hogy »melyik
nyelvből óhajtod?«" (91. old.) A kincs kutatástörténetében először olvashatjuk együtt
antropológus, archaeobotanikus és archaeozoológus szakvéleményét az ábrázolásokról.
A könyvnek két erényét emelem ki. Az egyik a korábban közzéadott vélemények ismertetésének módja, a kutatási eredményeket áttekintő fejezet alaphangja.
A régebben kifejtett nézeteket, elméleteket László Gyula nem a saját felfogása
szemüvegén keresztül láttatja velünk, hanem egyéni tudományos meggyőződését is
csak az eddig megjelentek sorába állítja. Irigylésre méltó és követendő bölcsesség!
Nyereségünk a kincs mögött sejthető, hatalmas kultúrtörténeti háttér fölvázolása. Eddig foglalkoztak már a lelet lehetséges korával, birtokosaival, a díszítések
eredetével és lehetséges tartalmával, de kevés szó esett még arról, hogy tulajdonképpen milyenek is voltak a sztyeppei étkezési-ivási szokások, milyen szerepet töltött ott be a bemutatásra felhordott gazdagság. Itt egy egész fejezet szól erről a
kérdéskörről.
A régészet erősen vizuális tudomány. Lehetetlen lenne elhallgatnunk a szerzőtársként feltüntetett Rácz István fotóművész hatalmas munkáját (8 tábla, 84 kép).
Ez a II. világháború után másodjára is Finnországba vetődött honfitársunk most
valóban mindnyájunk elé hozta ezt a kincset. Friss bécsi tapasztalataimból is tudom,
hogy milyen roppant nehéz ezt a részletekben hihetetlenül gazdag témát, a reflektorok alatt valahol mindig csillogó-villogó aranyat megfelelően lefényképezni. Neki
ez sikerült, s a kinagyított részek valóban hűek, tükrözik azt a világot, melyet a
kora középkori eurázsiai sztyeppékbői a nagyszentmiklósi kincs mentett át az
utókorba.
A Corvina Kiadó gondozta László Gyula másik, 1971-ben megjelent nagysikerű
könyvét is (A népvándorlás kor művészete Magyarországon). Azóta azt angol, német,
francia, holland kiadás követte. A nagyszentmiklósi kincsről készült könyv esetében
is hasonló érdeklődésre számíthatnának.
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(Aurul Carpa(iIor. Calendar al revistei Transilvania, 1978.) A fenti könyvvel
pontosan egyidőben jelent meg Romániában a Transilvania lapkiadónál egy nagy
formátumú, színes, fényképes naptár. A 14 felvétel — Ion Miclea gondos m u n k á j a
— a nagyszentmiklósi kincset mutatja be. Az utolsó lapon Radu Florescu művészettörténész megkísérli röviden összefoglalni a lelettel kapcsolatos legfontosabb tudni100

valókat. Kitűnő gondolat volt ez a kiadótól, hiszen így a naptártulajdonosok emlékezetébe nyilván jól bevésődnek majd az aranytárgyak formái, díszítései s a velük
kapcsolatos történeti problémák. A tudományos ismeretterjesztés szempontjából tehát
föltétlenül dicséretes ez a vállalkozás. Néhány megjegyzés — egész pontosan az
ismeretterjesztés szerepe és ereje miatt — mégis idekívánkozik. Természetesen
szó sincs arról, hogy egy ilyen alkalomból készült és hasonló terjedelmű szövegtől
a hatalmas szakirodalom pontos kivonatát várnánk el. Mindenki által tudott, hogy
milyen nehéz egy ágas-bogas problémakör lényegét tömören visszaadni. Csakhogy
az is ismeretes, hogy ez esetekben a nyújtott információ értéke megsokszorozódik.
Ezért fokozottan kell ügyelni az esetleges apró pontatlanságok kiküszöbölésére.
Félrevezető a naptár — még ha csak hangulatkeltőnek is szánt címe („A Kárpátok aranya"). Nagyszentmiklós Makó környékén van, az Alföldre esik, s a Kárpátok
legközelebbi nyúlványai (Ruszkai-havasok, Szörényi-érchegység) körülbelül másfél
száz kilométerre vannak. (Az Erdélyi-középhegység más geológiai korban keletkezett,
így nem tartozik a Kárpátok vonulatához.) Arról pedig nem tudok, hogy fémvizsgálatok mutatnák: a nagyszentmiklósi tárgyak anyaga az erdélyi aranybányákból
származik. Bizonyára nyomdahiba, hogy a kincs 24 darabból állna — Bécsbe csak
23 darab került, ennyit ismer a tudományos világ. Említésre méltatlan apróság az
is, hogy a róla szóló első közlemény nem 1850-ben, hanem 1801-ben jelent meg. Nem
itt kell vitázni arról, hogy a keresztény jelek és görög feliratok alapján világos lenne
a birtokosa orthodox keresztény volta (valaminek a birtoklása az időben még nem
szükségszerűen jelentette az azzal való ideológiai azonosulást, s különösen nem, ha
e keresztelési szöveget mutató edényekre utólag török személynevet karcoltak. Itt
jegyzem meg, hogy a kincs etnikai-kulturális hovatartozása mérlegelésénél nem esik
szó a kincs nagyobbik felén látható török típusú rovásírásokról és tulajdonjegyekről).
A különféle „turáni" népek (e politikai felhangú kifejezés egy emberöltő óta
nem használatos) felsorolásánál értelemszerűbb lett volna betartani az időrendi
sorrendet. A besenyők ugyanis a X. század, a magyarok a IX. század végén jelentek
meg a Kárpát-medencében, a magyarok említése után számunkra nem világos, hogy
kik az „Árpádiak". Ez után említi a bolgárokat, kiknek onogur ága a VI. században,
dunai csoportja a IX. században jutott el a Duna—Tisza tájára, s végül említi a
bolgárokkal távoli rokon kutrigurokat, akik a VII. század után (amikorról való a
kincs) már nem is szerepelnek a forrásokban.
Gondolatmenete ellentmondásos. Egyrészt elismeri, hogy a sztyeppei népek
( = az avarok és magyarok, B. Cs.) hozták Európába az iráni formákat és típusokat.
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e népek kincsei kisebbek és egyszerűbbek, mint a
nagyszentmiklósi (ezen érvelésből nem szabad kihagyni az avar ötvösséghez igen
közelálló vrapi aranyleletet!). így, szerinte a kincs keletkezése idejében (ezt külön
nem határozza meg) egyetlen művészeti központ volt képes e munka elvégzésére: a
Morva fejedelemség (erre még visszatérünk). Következő lépés: Nagyszentmiklós
jelentős távolságra van a morva fémműves központoktól és annak az időnek minden
más központjától. Konklúzió: a nagyszentmiklósi kincs egy korai tanúság a legrégibb román politikai alakulatokról, valamint az ezek keretébe tartozó udvari élet
színvonaláról (ld. alább).
A morva kapcsolatokról: e feltételezés tudtommal teljesen új. A nemzetközi
irodalomban általánosan elterjedt felfogás éppen ellentétes irányú hatásokat feltételez és kutat. A morva fémművességet az avar anyag, illetve a nagyszentmiklósi
kincs felől (is) érhette befolyás — a vita csak ennek mértéke körül folyik. A morvák orthodox rítusa itt nem tekinthető döntő érvnek: Cirill és Metód egyháza a
IX. században csak körülbelül két évtizedig tevékenykedhetett morva földön.
A román államalakulatokról: a IX. századi Moravia után egyszeriben a XI. sz.
eleji Ajtonyvárra (később: Csanádvár) kerül a szó. Ennek fontosságáról egyelőre
pusztán az okleveles adatok tanúskodnak, a múlt századi — bizonytalan hitelű —
ásatásokon kívül ugyanis nem ismerjük a R. Florescu által hivatkozott régészetieket.
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Valótlan állítás, hogy Anonymus — az általa kitalált — Glad „fejedelem" orthodox
keresztény politikai alakulatáról beszélne — a bizánci egyház jelenlétéről Ajtony
udvarából (XI. század eleje) és egy másik forrás alapján van tudomásunk. Kronológiai zavart okoz, hogy az Ajtonyra való hivatkozás után az Anonymus által is
a honfoglalás idején szerepeltetett Glad kerül az érvek sorába. A román történettudomány egyik archimedesi pontja, hogy Anonymus ezen Gladja csapatában bolgárokat, kunokat és blakokat ( = vlahokat) tüntet fel (dél-szlávokat viszont nem,
miként ezt R. Florescu állítja). E közlés hitelét történészeink vitatják, mivel a
kunok csak 1051 után lépték át a Volgát. Nyilván e körülmény hatására R. Florescu
e népnevet a besenyőkre helyesbíti — csakhogy ők is csak a X. század végén jelentek meg e földön, s akkor is miként vehetnének részt a IX. század végi eseményekben? S hogyan higgyünk Anonymus fenti mondatának, ha annak egyik elemét szükségszerűen korrigálni kell? Vajon az elmondottak valóban elegendők ahhoz, hogy
e tájon egy olyan „helyi formációt" feltételezzünk, melynek — ismét egy időrendi
ugrás — „a VIII—IX. században Moravia és Bulgária voltak a pólusai"?
Talán túlzásnak tűnhetik, hogy ilyen részletességgel foglalkoztunk a Transilvania kiadó falinaptára kísérő szövegével. Az olvasó mégse lásson ebben aránytévesztést a László Gyula—Rácz István könyvével szemben. A nyilvánvaló műfaji eltérések mellett bizonyos közös vonásaik is vannak (egyidejű megjelenés, reprezentatív
kiállítás, népszerűsítési cél, s egy véletlen egybeesés: borítójukon ugyanaz az ivócsésze látható). Más kérdés, hogy feladatukat milyen módon töltik be.
BÁLINT CSANÁD
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