
orrHoN A NAGyvrLAcn.q

Az utobbi tiz 6v sor6n, bels6_ 6s koz6p_
azsiai ritjaimon tobbszor is taldlkozta:n
azgkkal a keleti magyarokkal, akik a ka_
zak torzsszdvetsdgekben 6lnek NyuS;
Mong6lidban, a hatalmas torgaji _oJru_
ras-szikes pusztdn, 6s Nyugat_Szib6rid_
oan az omszki teruleten. Eredeilegendd_
kat gyrijtdttem kdzotttik. Az af6nbiat<ban
ezek kozul adok kcizre n6hinyat.

2000 jriliusanak v6gen egy kazak_ma-
gy_ar csalddf6 jurt6janak vend6ge voltam
a.Mong-ol-Altajban, a 8996 m6ter *agus
A-ldott Szent Hegy (Cengel Hatrnan uiii
alpesi retjein. Krizveilenul feletttink fe_
h6rlettek a havas csrics gleccserei. Kri_
r6s-konil az a-lpesi r6teken az aul tobb
ezer.jakja,iova, birkdja 6s kecsk6je legelt.
Amig a jurta t:ilzhely6nfotta birkavaiso_
ra a havasi hidegben nehezen felforr6 viz_
ben, hflzigazddnk k6r6semre a k6vetkez6
k6t mondat mes6lte el:

,,Ezer duuel ezel1tt eludnd.orottunk
Ngugat fele. Ttiuol innen, a Szir_naLrli
foly6n titl, egg hatalmas t6 kozel1ben i6_pilnk. megtitkozott egg masik ndppel. A
csatd,t elu esztettz)k. Testu ereinrc' O atran
harcoltak, sokan od.al)esztek koziilik-.
Az €letben murad,ottak toudbb aonuttii
Nyugatfeld. Mi, akik bdkesebb termesze_
ttiek uaggunk, uisszat1rttink AzsiaOi.

V7n egU masik legenddnk is, amety
seerint egA s?alTas ngomdba ereaue
udndoroltunk. Nem uadd.szttmrc rd, ii_
nem k)uetttitk. A szaruas j6t tueja, hogg
hol uannak jo elohelgek, go"aoi bgriii,
suru. sok uadat rejtci erddk. igg tjrd,emes
6t k1uetni udndortasdban. eeit soran-i
mi 6seink rnegtuttak a. s?ar:)os k6uet6sdt,
€s aisseaforduttak. Kitart6bb te sta€reink
touabb kouettdk az dtlatot wuugat feii.
Azt mesdlik, u olt, amikor olg an rzigeia ei
uoltturk, hogg ng ersbcirb6l kdsziiettink
mag,unknak dereksztjat. aet fcizti)k meg
es ettilk meg inseg idejen. Tatan ezert is
hagytuk abba a udndorlast,6s tdrtilnk
uissza ide."

M6snap reggel ell6togattam egy teara
a csal6d ritvos6nekjurtdj6ba. Megcsodal_
hattam ndla honfoglal6 Oseint pafmettds
diszit6sri ezrist-aranyveretes fegyverove_
inek, nyergeinek mrizeumba ill6 pontos
m6sait, mai vdttozatait. K6s6bb jdrtam a
Hovd foly6 partjan a magya-r temetdben,
ahol a sirok fot6 kopjaf6val diszitett fahd-
zakat 6pitettek. K6t sirra hadi kopj6t is
kitriztek, hasonl6an ahhoz, ahogr annak_

idej6n itt ndlunk, a Kfurpift_medenc6ben
a maryar harcosok sirj6t jeiolt6k hadi
kopj6val. Nem tudtam volna akkor elk6p_
zelni, hogy ezeknek a fasiroknak csakne^m
pontos mdsdval taldlkozom 2002_ben,
Kazakisztdnban, a tobb sztzezer n6g,-
zetkilometemyi szikes-mocsaras torgti
pusztasag kdzepen, a Torgaj_vid6ki S;-
ga telepr,rJ6s magya-r temet6j6ben, tobb
ezer kilom6ternyire a Mongol_AJtajt6l. E
sir kozritt 6s az altaji temet6 fasrr;"ai tr;_
zott mindossze annyi volt a krilonbs6g
hogy a szagai fasir olda-ldhoz .g], ,irkZvolt tdmasztva, amelyre legfel0l n6p_
nevrink volt bev6sve: MADIAR, vagyis
MAGYAR. A szagai magya-r temet6ben
valamennyi sirkdre fel van v6sve, hogy az
argtin tdrzsszcivets6g magyar torzs6nek
egyik taga nyugszik otr.

A torgaji argun-magyarokt6l is hallot-
tam olyan legenddkat, amelyekben fon-
ros szerepet j6tszik a szarvas_motir,um.
E_zek egyike a kovetkez6k6ppen sz6l:

.EJ! 9evi.o1 az Atttfoly6na-l 1a mai vogaj
ket testv64 Kudijar 6s Magyar. fgysZer
elhat{xozt6k, hogy ny6jaikkat, csorOat_
kal, m6neseikkel elindulnak Nyugat fel6.
Egyikuk egy szarvast kovetett, 6szak_
nyugati ir6nyban, 6s el is jutott oda,
ahov6 k6szult. A m6sik testv6rt feltar_
t6ztattfik ftj6ban 6s megott6k, kett6_
vitCti,k. (A kazak n6pi szimbolika szerint

.u T.!t"]"gar ift azr jetenti, hogy a torzs
Ker[eva]t.) Ez a monda szinte pontos
ttikork6pe aK6zai Simon 12g6_ban irott
kr6nik6jdban feljeryzett magyar ur;;;_
legenddnak. Kezai szerint .gyt", k.i
testv6r, Hunor 6s Magor egy szarvast kci_
vetve keltek di a.llataikkal az ezovt_tii-
99r 

m.gcsarain. A rulparton kia_lakitottdk
uJ szalasteruletriket. A ket vezer a-ldn
kirdJyldnyokat vdlasztott nOui, narcosait
is alan t6nyokat vettek feles6gril. ig1z t<e-
letkezett a hun 6s a magyar n6p. Xezai
Simon mriv6t IV (Kun) t6szl6 ki;dfyunf<-
nak ajdnlotta. Kun L6szl6 eCesanyja i<un

ferceSni 
vott, a kirdly mindent megtett

a,pusztai hun_magyar tragyomanyoi fet_
tamaszt6s66rt a Magyar Kirdtys6gUan 6s
az udvarban is.

Rabukkantam a csodaszarvas nyom6_
r.a az lrtis foly6 partjan, Nlugat-Szib6ri-

:1,*,.u kara-tali temetcjben is. Az egyikstra helyezett femlapot *"g1r*o, f,a_mettdk keretezik, a fels6 16.r* p"Aigig,
szarvasagancs par jelenik _"g. n, n._
veletlen. Temet6jr,ikbe a magyar_kipcsal<
torzs tagjai valaha ezer kilom6terekr6l is
visszahoztdk ha-lottaikat. Xara faf, aJ
volt egyko4 m6g a nom6d vilagnan, akif _

csakokhoz csailakozott magyarok koz-ponti szdlldshelye. Annakid ej6n Atitnak
nevezt6k el, egykori hazigul<ra, 

" 
Vofg"_

videkre eml6kezve.

Benkd Mihdla az Altajban
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Maggar >. .:z -:: par az Aldott Seent Hegyen, Mongol-Altaj

A kele": :t:ag]'a-rok tort6netet Magna
Hungat:a ianr letenek elveszt6se utdn
a kozei: -.:sra.r kronikakb6l ismerhetjuk
me g ,{ .:' , ::kal'ok szerint az Aranyhorda
megaa!::asa utdn a keleti magyarokat
Batu.;a:r testv6re, Sejbani k6n hadsere-
gebe osztott6k be. Amikor a){ll. szfvad
masoci:k feletrjl kezdod6 orosz nyom6s
eloi a Se;banidak elhagyb5k a Volga-vi-
deket, es Kozep-Azsia foly6volgyeiben
szeleztek u; legeloket, a keleti magyarok
egyikere lerrek a kazak es tizbeg dllamo-
kat megalapuo 92 rolzsnek. Mongol-alta-
ii mnprver hzzioazrlar torzsenek szobeli
hagyomd"nya-r a-lapjda. igy eml6kezett
meg errcil:,,Vi ssza t e r t [Lrtk Azsi ab e".

123?-ben Julianus barat ell6togatoti
az Urdl-Volga vid6lo'e. X'Iagna Hungdridba.
Hivba a keleti magyarokat, hogy jOjjenek

el a Magyar Kiralysdgba, v6dekezzunk
egputt a f6lelrnetes mongol hader6 ellen. A
keleti magyarok akkor nem fogadhattak el
Julianus bar6t meghiv6sdt, a kapcsolatok
az 7238-as nagy mongol hadjarat utdn kis
hij6n ezer 6we megszakadtak. Id6n ny6-

- ron, 2008. augusztus 8-10-en a Kiskunsdgi
Nemzeti Parkban 54000 honfitarsunk ta-
I6lkozott a Magyarorszdgra l6togat6 har-
mincket f6s kazak-magyar krildotts6ggel.
Vendegeink a Magyarok Vil6gszovets6ge,

6s oseink harcmiiv6szet6t fe[d626 haryo-
mdnyorzo csoportok meghiv6sdra 6rkeztek
hozzfxtk. Sokaig vdrtunk tehdt Julianus
bar6tnak a keleti magyarokn6l tett l6toga-
t6sdnak viszonzisfua. De kiv6rtuk.

B enko Mihdly, tdrtdnese, orientalista,
iro. 1988-2006 kdzdtt tieenngolc alkalom-
mat jart Azsidban, elsosorban a Mongol-
Altaj nak a nomdd k az akok lakt a t eri.ilete -

in €,s a Kaeak Koztdrsasdgbal,. AmcLgAcr
1stdrtenet ndprajzi-tdrtd,neti-reg€.seeti
pdrhuzatnait 6s a keleti magycr nd,pto-
redd,kek emlLkeit kutatja. TItdom(tngos
cikkeit magAer 6s kiilfOldi akaddmiai 6s

egyeb tudomdnyos folg6irstokban tette
koza€. Utjair1l sz6l6 kdnya alakti tudo-
manyos beszdntol6jat kazak kutat6tdr-
s da al, B ab a.kumar Khinag attal kozo sen
irlo; A Keleti Magyarsag irott Emlekei.
(2006). Erpedici6ir6l kdpes konguekben
is b ese(tmol: N om(td uildg B els o- Azsidb an
t 1998t. Juliantu ngomdokain Azsiaban
(2001), A rorgali Madicrok (2003), Ma-
ggar Rlpcsakok (2007).l{u.tatasait a Bri-
tish Academy Stein-Amold Erploration
Fund-ja (rulgA alkcrlonunal), a Nemzeti
I{ulturdlis ALap, az MTA-Soros Alapit-
aang, a BARSZ MagAar-Kazak Al(ryit-
udng a TIMP Kiad6, a Vegydpszer Ngrt,
es ct MOL Ngrt. tdmogattak.

Djuszenbek Nakipov
MAGYARHON
,.6n, de akkor, akkor nem vesztink el,
Akkor elet es dicsciseE vdr rdnk'
(Pet6fi S6ndor: A Nertzethez)

Petofi Sdndor. a nasv koltd
Krioil[[Fm k;;;fii. 

"--- -'
L{0ry m6lt6n szdlhas'sak Ter6lad,
O, en Magyarhonom.

Kikben a nom6d ut6dok
Ma is hisznek, vakon.
Kozos 6seink szelleme
Lebeg pusztdidon,

Lelkem a Mdltba visszaszdll
S a vdres csat6kon
H6s Arp6ddal ontom v6rem
Frtlded6rt, Magyarhon.

Jo szellemekhez fordulok,
S hozz6d sz61 a da"lom,
$isz sokan estek et koziilunk
Erted, Magyarhonom

Lovas 6seinknek v6re
Pezsdul fel szabadon,
Ereimben, hogyhajdrok
Fuves pusztdidon.

A Kek Eg Ura, Tengri az,
Kihez im6dkozom,
Hogy orokre legyunk eryek,
Veled, oh, Magyarhon.

puna partjdn Buda 6s Pest
Osszeforrt erykoron,
Budapest. egyseged jelkepe,
Mint a mienk szep Asztan6nk,
Oh, modern Magyarhon.

Osi osztoneim m6sis
Azt suttogi6k titkon:
Ugyanazok vaglunk ma is,
Mint egykor l6h6ton.

Evszazadok utdn, vdgre
Elhetunk szabadon. -
J6 lovasok, fej-fej m.ellett
Ugetiink az fton.
Mintha ap6m, s anydm sz6lna:
Ez vegakaratom:
Szerelettel n6zz ott v6gig
H6zon, s templomokon.

Mig egyedtil k6boroltam
Honi nuszt6inkon.
T6vo1i ndv6rre lettem
Benned, 6h, Magyarhon.

gzivunkben mi egyek vagyunk,
Osi modon. s fiatla-lon.
Dun6d vil6gfolyamm6 lett,
Csodds Magyarhonom.

rJj 6vsz6zad,. A ti6d 6s mi6nk.
Elhetunk szabadon,
Kozos nevunket kimondom:
Fenseges Magyarhon.

Testv6rk6nt v6Etattunk valaha
Pusztai t6jakort
Hiszek B enne d, Kazahsztinom,
S Benned. Magrarhonom.

Tengri isten, ki uralkodsz
Havas ormainkon,
Ne fehdkezz6l mee r6lunk.
Tartsd mindent t6[6 szemedet,
Kazakon, s magJraron.

Magyar, kazak. F6ny 6s vad sz6l.
Uram, halld sohajom:
Segit6 kezedet k6ri,
Kaz ahszL in s M agyarhon.

(Djuszenbek Akipov, uzletember 6s kolt6
(A]matir. a torgaji kazak-magyar kuldott-
seg tagjakent rdszt vett 2008. augusztus
B-10-en a bosztorpusztai kurult6jon.
Koltem6ny6t Benk6 Mihety ultetle 6t
maryana..Mandoky Ongaj sa nyersfordi-
[asa a]apJan. )


