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Az ujgurs6g legr6gibb

fedi. Val6szinfi, hog'y eredetileg valamelyik
ttirk tcirzsnek vagy dinasztiinak volt a neve,
amely aztin kes6bb nemzetntiw6 alakult'
X{indenesetre az oguz-tiiriiks6ghez tartoztak
s birodalmuk, mint rendesen a tiircik n6pekLorrenererr
tiirzssziivetsig6n alaPurr.
alapult. A
nel, Torzsszovels.gelr
n61,
lt' t6rt6nelem
l6.t6kri:6be

l6v6

a mai

Eszak-Mongolia vid6k€n

Szelenga

nevilir tokuz-sguz (lolenc torzs) volt s a tUrkok
fiinhatosAga al6 tartoztah. A forr6sok szerint
la:san megeros6dtek s tiibb alkalommal megkis6relt6k szabads6guk kiviv6sat, ami ?54ben sikeriilt is. Legy6zik 6s megdiintik a tiirkdk uralm6t.
Az iisszes tiirk n6pek koztil tal6n az ujgur
32, amelyik Khinaval
viszonyban
iobarAti
_
,___
7_*,_.r 7_-. 7
Eppen ezert lalan ro
risokban a legb6vebb ftiljegyzeseket. Az
eddig 6tkutatott khinai adatok nemcsak azt
mondj6k el, hogy mik6ppen lett hatalmass6
ez a n6p, hanem megeml6keznek magas kultur6jukr6l, irodalmukr6i, felsorolva az ujgYr
nyelven megjelent irodalom termekeit. Meg
khinai nyelvre forditott uigur irodalmi maradvanyok is vannak.
6nAll6 6letiiket Bojla khag6n alatt kezdik.
Mindjirt az els6 khinai feljegyz6s azt besz6li
ei. hoev 762-63-ban, mikor a cs5sz6r ellen

a #Gali- toiEeE-t6ll6zadtak, az ujgurok
fejedelme hatalmas sereggel siet Khina segitseg6te s messze benn a Khinai birodalom
bJlsej6ben, a Hoanoh6 foly6t6l delre, Btigii
khinjuk leveri a lSzad6kat. Ez a hadj6rat
miivel6d6stijrteneti 6s vailSsi szempontb6l is
kiilonris figyelmet r6rdemel. A khlgilr ugyanis
n6sv manicheus papot vitt magaval.

mint az ut-6-1uk

-ttirkdknek
-ffihunoknak,
az Orkhon vid6ke
kez6

kcivet-

alkotta
birodalmuk kcizpontj6t. Az idevezetS utvonalat az elmult szazadok alatt a khinaiak pomn6san kiismert6k s hadmiiveleteikhez berenhezt6k. A pusztakon a kutak eg6sz sora allott
s meserSsiiett tirillomisaik is voltak eg6szen

*"--i Urga vid6keig'

TalS.Ln ez

az

-Iehetettkiiz"oka annak, hogy az ujgurok birodalmuE
it mar i- ?OO-as 6rreE-Lql,tl,g-Ig4m

S?hribe, a mai Kocso vid6k6re tettek 6t, itt
tudorn.iao"* tisztAn ujgurok eltek. A mai
'Iurf6n
vid6k,a
Lz
el6ttvil5.g
*aityot
Itnt
6s vid6ke tisireretes. Ezen a vid6ken fejl6dik
ki az a kultura, amelyre esodAikoz6 szemmel
t"f.i"t a mai kulturtbrt6net, mert e7- vrr-agInd6-Tibet
tooU"" tulsz6rnyalta Khina 6s araboknak'
az
l"it*aiat s tanitomestere lett olyanok
volak,
i"tap"'"f.Xori kuiturallapotai
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lapitott6k, hogy az a Kr. u. IV. sz6zadbol
van s igy a legr6gibb az addig iismert hindu
keziratok kciztitt.
Alig ment hire ennek, rigy az angol, mint
az orosz korm6ny utasitotta Kasgarban l6v6
konzulait, hogy igyekezzenek a dolognak
ut6na j6rni s ha volnAnak m6g ilyen k6ziratok"
vagy r6gis6gek, azokat szerezz6k meg. Az
utasit6s ered:rr6nye az volt, hogy Szentpeterv6rra 6s lfulkutt6ba m6g nehiny r6gi k6zirat
keriilt. Ezek egy rrhze a gyerekek j6tekAul
szolgAlt, m6sr6ize az iivegtAblSt helyettesitei
ablarpaprros volt s amint megtudtak, igen soi:
elpusitult, mert a bennlak6k ezzel a _rySi
pipirossal fojtottAk le feg;rveriikben a tiiltest.
Hogy a szizadok folyt6n mennyi mehetett
tiinlrre, azt neh6z volna megAllapitani. Most
mfu ai eg6sz miivelt vil6g figyelme ide ir5.nyult. 1892-ben a franciAk megszerezngl egy
k6ziratot, mely a Kr. u. II. szi"adb6l va16
volt. Ez a p6risi muzeumba keri.irlt. A tudosok
kiirrSben egyre nagyobb lef,t az 6rdekl6des.
Azok, akik a turAni fajtol minden 6si kultur6t, s6t ennek a k6pess6g6t is ab ovo m6gtagadt6k; most is felemeltt6k szarmkat, de a
komoly szakemberek meg6llapit6saival szemben k6nyteienek voltak megh6tr6lni.
FeLrnertilt annak a sztiks6gess6ge, hogy
rendszeres kutat6s al6 vegy6k ezt a vid6ket.
El6bb a finnek, majd az oroszok, utAnuk pedig az angol szolgilatban 6116 magyar Stein
Aur6l vezettek kutat6 expedici6t erre a vid6kre. Asat6saik igen 6rdekes s a legkiiltrnf6l6bb eml6keket tirtak ftil. Eredm6nyiikiin
a n6metek is felbuzdultak s 1902-ttil kezdve
n6gy expedici6t kiildiittek. Ae oroszlinr6sz
LJCoq nev6hez fiiz6dik. Hozott anyaga utirn
Thonrson Vilmos, az ujgur irAs megfejt6je'
az ujgur f6v6ros ki6s6s6ra a ktivetkezdket
mondil: "Idikut-Serri hgsonlit Pompejihe-2.
ezzal'a kiiliinbs6ggel,

o
o

hogyitt nem

az elemek,

harrem az emberi kezek romboltak." Ez a
mond6.d igazin fei6n talAlta a szciget' A kiSsott
maradvAnyok miidnem mindegyik6n megSllapithat6 a sz6nd6kos rombolAs. A szobrok
feleit lei.itiitt6k s mindenf6le ed6nyeket <isszetOitek. Tal6l'ak olyan helyis6geket, ahol tiimegesen voltak scontv6zak egymas hegyelh6t-6n. L6tszott raituk, hogy agyonvert6k
6kej s rigv maradtak ott, abban a helyzetben,
ahogy. eEym6sra hullottak. A ruhafoszlAnyo'
kon-meg a v6rfoltok is megmaradtak. tlgyl6tszik egEsz v6rosokat irtottak ki, aki pedig
elmenektilhetett, az tobb€t nem t6rt vissza.
A mohamedSn fanatizmus rernekelt. A kihalt
v6rost azut6n eltemette a ltisz 4s a homok'
A tudom6::yra n6zve ez az eltemet6s volt a
szerencse, mert az.igy eltemetett dolgok megmenekiiltek a kes6bbi pusztulAstol is. A
f6v6rosnak falai majdnem 6pen 6llottak,
hosszris6guk 10 kilom6ternyi, magary4g-uk
pedig 2dm6teren feltili: Mindi6r! az els6 je
ient&ekn;I, mint p6ratlan sai6ts6got jegyezhogy majdnem egym6s mellett
t6k meg;
-teresztmy, .buddhista 6s manicheus
tai6ltak
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templomokat 6s kolostorokat. Nagy szAmban
akadtak sziklatemplomokra is, amelyeknek
szaja beomlott s igy jtitekonyan elzArta a

ki.ilvilAgtol.

--

,

Mindezekben a romokban 6s sziklatemplomokban gytinyiirfr kivitehi s friss, 6l6nk szinti
falfestm6nyek eg6sz tiimeg6t tal6lt6k. Ezenkivi.il rengeteg sok k6ziratot s hatalmas ktinyvt6rak maradvinyait. A berlini muzeumba
egyszerre 233 teie l6da anyagot kiild6tt Le
Coq. en megn6zi ezt a muzeumot, csod6lkozva l6tja, hogy egdsz falfestm6nyek vannak
ott, teljes eps6gben. Ezeket a fresk6kat kisebb
darabokban egy kiil6nleges elj6r6ssal preparrilt6k 6s szedtek le a falakr6l, Berlinben p€'
dig rijra iissze6llitott6k. Igy maradtak meg
az ujgur kor mffremkei, amelyeknek ma a
tud6iok, mtiv6szek 6s mti6rtdk csod6j6ra j6rnak. Az iisqzes festm6nyek er6sen hajlanak
a realizmus fel6. A legijabb megAllapitisok
szerint megbecstilhetetlenek az Sltaluk festett
portr6k. Eladdig a fest6szetben az 6br6zolt
ember 6s eredetije kiiziitt vajmi kev6s volt
a hasonlatoss6g. A m6s kultur6k hatAsa alatt
fejl6diitt fest6szet 6s rajzol6s, megrajzolt egy
emberalakot s al6irta az illet6 nev6t. Igy
peld6l eg6sz csom6 persa kir6ly arck6pe
maradt r.e6nk, amelyek annyira hasonlitanak
egym6shoz s az emberi arcot jeilemzci karakterisztikus von6soknak annyira hijj6val vannak, hogy lehetetlen eltagadni azt, hogy bizonyos s6ma szerint k6szii{tek s az alSjuk -irt
neveket b6tran el is lehetne cser6Lri. Es igy
volt ez 6lta16ban a khinai, jap6n 6s indiai
mrivdszetben. Az ujgur mirv6szek az els6k,
akik rajzolisban nemcsak a faji, de az egy6ni
vonisokat is feltismert6k s biztos k6zzel megorcjkitett6k. 6k a vil6g legels6 igazi portretist6i. De a fej mellett a ruhSza, a kiirnyzet 6s
a tijek is a leggondosabb kidolgoz6sban
r6szestilt.

Stein Aur6l 1906-1908-ban eszkijziilt expe'
dici6ja alkalm6val v6gigj6rta a Tarim medence 6s a Taklamakan tertilet6t s a romvirosok eg6sz sorozatAra akadt, olyan helyeken is, amelyek ma a homotsivatag messzi
belsejiben feki.isznek. E v6rosok kdztil volt
olyan, amelyekb5l m6r a Kr. u. II. szAzadban
elmeneki.iltek a lak6k. Hun ktitetiinkben
megeml6kezti.ink Hiuen-csang kinai utaz6r6l,
aki-szint6n meger6si, hogy ebben az id6ben
mar a sivatagban szarnos romv6ros AlIt. Stein
$,ur6i ktinyv6b6l ismerj0k ezeket a kiAsott
romokat. L-egnagyobb r6sziikn6i csak a homok
altal elteme[ett lalr6szek maradtak a sz6l.

az a re5.2,

kiiziitt f6leg

mikor leirja,

a

lev6lt6r maradkant. Ut6bbiak nag

iiva
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ti.

oldalSval

Ssnak fq1ditva, v6g6n
ve s a zslnor
agpecs5ttel lepecs6telve. Egyik hat5r6llom6s Srtorny5nak romjaiban egy rovatozott
frilsorolSst talSlt, amelyben nyilv6n volt tartva
azoknak szhma, neve, akik Stlept6k naponkint
a hatirt. A forgalomra 6rdekes k6pet vet az,

rral egy lyu

hogy tobb ny
irva, kiikinf6le
azonos

n sokkal

n

6s jelent6segri a tunhuangi ezernyi buddha
templom kikutatSsa. Egy magas sziklafal
oldalSn kririilbelil 500 barlang van. A legtiibbnek a m6ly6n fresk6k vannak. Stein
meghallotta khinai kis6r6j6tril, hogy egy barlangban nagy kiinyvtir van elrejtve. Az
egyik sziklatemplomot ugyanis restaur5it6k
s ekkor j<ittek 16, hogy a r6gi templomokat
d ezeknek mriv6szi fresk6it a mohamed5nizmus nem pusztitotta el. ,Az ujgurok v6gtelen
magas kulturSj6ra jellemz6, hogy mindezek
el6 egv ujabb v6kony falat hriztak. amely
megett mtikincseik 6pen maradtak. Egy ilyen
k6s5bb hirzott fal mrig6'tt volt az emlitett
kiinyvtSr is. Stein Aur6l
valsaz6n
keziratot hozott
a nemet es francia
is sokka
zsakmanvoltak, A krtort vr
ugylAt

n6pn6l, ha olyan nagy kiizkincse volt az
iisszes turrini n6peknek?
Magyar|zz6k meg ezenkiviil azt is; hogy
mik6ppen tcirtenhetett meg az a csod6s esei,
hogy a magyar nyelvnek eg6sz sor olyan, a

trir<ik elemhez tartoz6nak nevezett szava van,
amelyek egyetlen egy tiiriik nyelvben sincse.
nek meg, eddig kider6thetdleg meg sem voltak, _$4h egyediil az ujgurban? Azt hiszem,
N6meth Gyula 6s Gomb6cz ZoltAn tan6r urak
mar ma is el-jutottak ahhoz a vilaszrithoz,
ahol 6llj-t fognak kiSltani az internacionalista,
minden magyar becsiiletet letiporni akar6
altudomSnyos 6i6rt6kelti ir5nyzatnak.
Az eddig meefejtett u'izur iratok nagvobbik
r6sze vallSsos irat. M5r emlitettiik, hogy a

ffigym6s

mellett talflAk

a

kiiltinf6le vallisok templomait. *{z ujguroknSl
telies vallSsszabads6q uralkodott. Mir ekkor
a kultur6nak azon a magas fok6n Sllottak,
amib6l m6g ma is tanulhatna nagyon sok
ugynevezett eur6pai kultur6llam, mely nem
az egv6ni becsiilet 6s kivil6s6g, s nem a v6r
szerint it6li meg az embereket, hanem aszerint,
hogy a v6letlen milyen vallSsrivS tette.
Az ujgurok, mikor a Tarim medence vizkcirny6k6re huzpdtak, a turSni n6pekn6l 5ltalanosan elteriedt 5svallSsnak. a mSgus hitBaritosi-Balogh
nek voltak a hivei.

; ;a;;A';;;;s;k ?JG
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feldolgoz5s6t, de m5r az eddigiek is csodSs
f6nvt vetnek affi

kor6ra. Eppen mikor ezeket a sorokatT6-IapjuE-ai-6rtesit6st, hogy a khinaiak Stein
Aur6I uiabb expedici6j6t megakad5lyozt6k,
mert nem akarjSk megengedni, hogy a birodalom teriilet6rril ezek a m6rhetetlen 6rt6ku
miikincsek idegenbe v6ndoroljanak. A sz6lsri
nacionalista khinai lapok m6g azt is ktivetel-

t6k a d6l-khinai korminyt6l, hogy tegyen
l6p6seket az eddig elrabolt kincsek visszaadSsa
i16nt.
Az a m5r sokat emlegetett s a vilSgon

p5ratlanul 5116: saj6t nemzete ellen irinyul6
tudom6nyossig, amely n6lunk l6bra kapott,
s" m6g igazfin magyar v6rt tudSsainkat is
magival ragadja, els6nek sietett megillapitani azt a t6telt, hogy a magyarsignak az
ujgur kulurihoz semmi, vagy csak igen kev6s
kiize van.
Azoknak, akik a nemzeti dicsris6get r6s
becsiiletet rigy akarj6k megmenteni, hogy
m6g a val6szimit is lehetetlennek 6llitj6k,
aj6nlom figyelm6be a krivetkez6 k6rd6sek
megszivlel6s6t.

Hogyan magyarflzzfik meg azt, hogy
6l fen

a

rasl tlonnan
s
egy 6sibb formiban, ha nem egy
t6riil fakadt a tudomSnyunk?
Mi6rt nem maradt fenn minden tiiriikiis
hozzit
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