László Gyula: Régészeti tanulmányok
Az ízléses, szép kiállítású kötetben a magyar régészet iskolát teremtő kutatójának 24 tanulmányát kapja kézhez az olvasó. E dolgozatok gondolatgazdagsága, témáik
sokszálú kifejtése eleve reménytelen vállalkozássá teszi még a rövidre fogott tartalmi
ismertetést is. Egy rendkívül gazdag életmű egyenként is ezerszínű mozaikjai ezek.
Olvasásuk nem csak a szakembereknek okoz izgalmakkal teli örömet, hanem minden,
múltunk iránt érdeklődőnek is. Mert miről is szólnak ezek a dolgozatok? Szerzőjük
szerint is „ . . . egy kissé v a l a m e n n y i . . . arra keres feleletet — még ha megírásukkor
nem is mindig gondoltam reá —, hogy voltaképpen kik is vagyunk mi magyarok".
Néppé válásunk története, nemzeti önismeretünk fontos tartópillére pedig korántsem
csak a szakembereket érdeklő tudományos probléma, hanem mindannyiunk közös ügye.
A László Gyula stílusát ismerő sokezres olvasótábor számára aligha meglepetés,
hogy ez a kötete is valóban mindenkihez szól, minden magyarul tudó számára érthető nyelven. És korántsem csak azok a dolgozatok, amelyek eleve a nagyközönség
számára íródtak, hanem a jegyzetekkel ellátott tudományos értekezések is. Bizonyára
a régészetben teljesen járatlan olvasó is egy percre sem lankadó érdeklődéssel és
élvezettel kíséri nyomon a szerző okfejtését, amikor például Köcsön Péter szamosháti
kocsis táltostörténetéből ősvallásunk színes képét bontja ki, vagy Szent István Prágában őrzött kardjának díszítésében szinte az egész Eurázsiát átfogó motívumkincset
elemzi. Minden írás a magasszintű ismeretterjesztés ragyogó példája, arról győzi meg
a szakembereket, hogy a kutatói munka útkereséseit is vonzó olvasmánnyá lehet
tenni. Amint a szerző a bevezetőben írja
az, hogy az ember közérthetően mond
el valamit, nemhogy nem jelenti a »színvonalból« való engedést, hanem éppen a
gondolat, a bizonyítás csiszolását teszi szükségessé." A történész és a közönség kapcsolatának megjavítását (vagy megteremtését) is — a maga példája nyomán — csak
így véli elérhetőnek. („Egyezzünk meg: írjunk érthetően, tisztán, anyanyelvünkön, s
máris enyhülnek az ellentétek a kutató és az olvasó között.")
A közérthető, világos fogalmazás mellett a régészeti tárgyak, jelenségek értelmének tisztázására való törekvés hatja át leginkább László Gyula minden dolgozatát, a
30-as évek végén írott legkorábbiaktól kezdve egészen a nemrég elkészültekig. A régész ásója nyomán napfényre került leletek formai sajátságainak vizsgálatát sohasem
öncélnak tekinti, hogy újabb és újabb csoportokba és alcsoportokba sorolhassa őket
a múlt századi tipológiai módszer alapján, hanem bennük a régmúlt emberének üzenetét, az egykori való élet kövületét látja. Ezért fordul munkáiban annyiszor a régiséget gyakran elevenen láttató néprajz, vagy a szavaink ősi tartalmát és eredetét
kutató nyelvtudomány adataihoz. Honfoglalóink temetőiben ő látta meg először családformájuk tükörképét, beláthatatlan lehetőségeket tárva fel ezzel a régészettudomány számára az ősi társadalom és hitvilág kutatásában. E módszer ma már annyira
általános, hogy alig-alig említjük meg megalkotóját. Pedig egykor heves ellenzői is
akadtak ennek az eljárásnak, az ún. „reálarchaeológia" képviselői.
Már a korai tanulmányok is szerzőjük szinte páratlan tájékozottságával, máig
friss ötleteinek zavarba ejtő gazdagságával lepik meg az olvasót. Ha a feltevések
közül néhányat meg is haladott az idő, legtöbbjük ma már tudományterületünk jól
igazolt tételei közé tartozik. Néhány elgondolás köré pedig éppen napjaink kutatása
hord újabb és újabb bizonyítékokat. Ilyen például a honfoglalás kori lovastemetkezéseink ősiségéről leírt gondolat, hogy tudniillik e szokás eredetét a mintegy két és
fél ezer év előtt élt szkíták körében lelhetjük fel. Üjabb adataink ezt az időhatárt
egy ezredévvel még korábbra tágították, e szokás gyökereit éppen a László Gyula
által megjelölt területen, a hatalmas eurázsiai sztyeppén találjuk meg. A 40-es évek
elején a szerző által feltételesen magyar munkának meghatározott, solymászt ábrázoló permi ezüsttálról (316. 1.) két szovjet kutató nemrég újabb adatok fényében
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bizonygatta a magyar eredetet. A csernyigovi ivókürt magyar voltát pedig egyre
több magyar jellegű lelet felbukkanása jelzi ezen a területen.
A kötetbe jó néhány tanulmány került a magyar őstörténet köréből. Pósta Béla,
Nagy Géza és Zichy István kezdeményezése után, egészen a legutóbbi időkig régészeink közül László Gyula volt az egyetlen, aki e rohamosan fejlődő tudományszak
sajátos eszközeivel vizsgálta a finnugor és a magyar előidők legtöbbször homályba
vesző történetét. Évtizedekig egymaga végezte azt a munkát, amelyen a szomszéd
államok többségében kutatóintézetek népes gárdája fáradozik. Eredményei mégis
alapvetőek, nagyrészt ezeknek köszönhető, hogy ma már aligha képzelhető el olyan
nagyszabású őstörténeti elgondolás, amely ne venné számításba a régészet vallomását.
(Ezenkívül legalább ennyire jelentős az a körülmény is, hogy az őstörténetünk iránt
a korábbinál jóval élénkebben érdeklődő fiatalabb régésznemzedék László Gyula
egyetemi előadásain és dolgozatain nevelkedett.) Ezért joggal fűzi hozzá a szerző
régészeti mondanivalóját kiváló történészünk, Szűcs Jenő tanulmányához, aki népünk
ősiségét a honfoglalás előtti századoktól vizsgálja. Azzal egészíti ezt ki, hogy az ősmagyarság önálló népi megjelenése jóval korábbra, talán négyezer évvel ezelőttre
tehető. (Magam úgy vélem, hogy mintegy két és fél—háromezer éve beszélhetünk
magyar népről.) Megszívlelendőek a szerzőnek azok a sorai is, amelyekben az „egyenes vonalú" őstörténet veszélyeire figyelmeztet, hiszen az ősmagyarság valóban rendkívül hosszú időt töltött az eurázsiai steppevidék azon régióiban, ahol szomszédai
nem rokon finnugor, hanem jobbára iráni vagy török nyelvű népek voltak. Természetes, hogy ez utóbbiak óriási hatást gyakoroltak elődeink nyelvére, kultúrájára,
gazdálkodására és népi alkatára. Vizsgálódásainkba tehát e népeket is be kell vonnunk. Ez viszont nem jelenti azt, hogy tagadnánk a magyarság népi összetételét
döntően meghatározó alapréteg finnugor nyelvűségét és származását. De így van ez
a világ minden más népénél is. A VI. századtól több hullámban kelet felé özönlő
keleti szlávok közé például hatalmas tömegű balti, finnugor és egyéb népesség olvadt
be, lényegesen megváltoztatva az előbbiek embertani jellegét és műveltségét. Ma
mégsem az Urálnál vagy Szibériában keressük a szlávok őshazáját. A magyarság
legkorábbi története is a finnugor népek őseihez kapcsolódik. (Azt viszont csak
sajnálatos elírásnak vélhetjük, hogy az obi ugorok nyelvüket a magyaroktól kölcsönözték volna: 68. 1.)
Az utóbbi évek kétségkívül leghatásosabb régészeti-őstörténeti elméletéről, az
úgynevezett „kettős honfoglalásról" ugyan az ilyen című fejezetben csak két tanulmány kapott helyet, rövid említésével, a reá való hivatkozással a szerző majd mindegyik újabb dolgozatában találkozunk. Ez az elgondolás rendkívül népszerű a történelem iránt érdeklődők táborában, és sokan azt is tudni vélik, hogy ez nem a kutatásban időről időre kényszerűen felbukkanó munkahipotézisek egyike, hanem végérvényesen elfogadott igazság. Az így vélekedőket maga László Gyula hűti le világosan megfogalmazott soraival: „Magam mindig hangsúlyozom, hogy amit megfogalmaztam, feltevés, ugyan mindenképpen indokolt feltevés, de — egyelőre — még nem
eredmény. Ám közvéleményünk ezt már mint kész tényt fogadta, és több levélíró
»•a magyarság ellenségének« nevezte azokat, akik ellenérveket hoztak e feltevéssel
szemben." (80. 1.) (Ehhez azonban hozzáteszem, hogy a közvélemény ilyenfajta nézeteinek kialakulását az elgondolás — szerintem kissé túlságosan gyakori — propagálása is elősegítette. Ehelyett talán az ellenérvekkel való tárgyilagos vitának kellene
többször helyet kapnia.) Magam a szakemberek túlnyomó többségének nézetét osztom
(vö. például Bartha Antal, Bóna István, Czeglédy Károly, Györffy György és RónaTas András bírálatát), amely szerint minden számbajöhető tudományág adatai ellene
szólnak a kettős honfoglalás feltevésének. Ellenvetéseimet több helyen kifejtettem,
ezért azok elősorolásától e rövid ismertetésben eltekinthetek.
Ennek ellenére nem tudok egyezni Bartha Antal túlzó vélekedésével (Népszabadság, 1977. augusztus 13., 7. 1.), aki szerint László Gyula elgondolása eszmeileg egy
tőről fakad a „dákoromán" és a „nagymorva" elmélettel, hiszen miféle nacionalista
nézetnek adhat tápot annak feltevése, hogy egyes magyar népcsoportok mintegy két87

száz évvel Árpád honfoglalása előtt jelentek meg a Kárpát-medencében? A „kettős
honfoglalás" elmélete — annak ellenére, hogy nézetem szerint nem állja ki a tárgyilagos tudományos kritika próbáját — igen súlyos, valós történeti-régészeti ellentmondásokat, megoldatlan kérdéseket is felvet. Jelenleg például régészetünk nem tud „elszámolni" a magyarság által itt talált avarok és szlávok tárgyi hagyatékával. Ha
csupán ennek a kérdésnek szentelünk a jövőben nagyobb figyelmet, m á r akkor mérhetetlenül nagy tudományos haszna volt az elmélet felvetésének. Nem beszélve a
körülötte — sajnos, elég lassan — kibontakozó viták hasznosságáról, amikor az összecsapó nézetek képviselői újabb és újabb érvekkel kénytelenek előhozakodni, egy sor
rég „megoldottnak" hitt kérdést felülvizsgálni. Biztosra vehető, hogy mindenki gazdagodni fog ezáltal, a tudomány is, az értő olvasótábor is.
A könyvet végigolvasva őszinte örömmel dicsérhetjük a kiadó vállalkozását, hogy
e pompás kötettel sok, alig hozzáférhető dolgozatot tett mindannyiunk kincsévé.
(Sajnos, azt nem tudjuk meg, hány példányban.) Mint minden válogatásból, ebből is
hiányolhatunk néhány dolgozatot, elsősorban talán az avarság néprajzáról és a Kolozsvári Testvérek Szent György-szobrának lószerszámáról szólókat. Reméljük, egyszer majd ezek az írások újabb kötetté állnak össze. (Magvető, 1977.)
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