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Leszarnola.

Attilaorl

(M6ra Ferenc Kiskunf€legyhriarin sziiletett 1879-ben, 1902-ben k<iltcizritt Szegedre, s e v6ros maradtir6i es tudom6'nyos mfikcid6s6nek szintere egeszen halilliig, 1934-ig, Taenhlt even 6t volt a szegedi Somogyi Konyvtar 6s a
V6rosi Muzeum igazgat6ja. kveleiben tesz vallomdst arr6l, hogy a tudom6nyos buvdrkodris, a tclrrtenelem, a regeszet
es az dsatrisok jobban 6rdekelt6k, mint maga az irodalom. Ezt w elbeszeleset az ,,l|tazi$ a foldalatti Magyarprsz6gon"
cimf kotet6b6l vessztik. F<ildalatti Magyarorszdgnak M6ra a ma1yar mtltnak azt a vrlfugitt nevezi, amelynek e-t"k"it
a r6g*zet es az 6sat6sok hozzdk fel a fold takar6ja al6l.)

Attila nagy urunkkal sok tigyes-bajos dolgom
Mondta konilbehil fel oritig, de el6bb becsukta
volt nekem, noha szemdlyes taftiLlkozisom nem volt az ajtot s rdforditotta a kulcsot is.
m6g vele s att6l tartok, nem is lesz az innens6 vil6gBotzaszt6 nagy titkok ezek, k6rem aliissan,
ban. Kicsit fnom mfu azt a sok kovetet, akikkel nem -a vil6g ftilere val6k.
megtizeni, hogy mely r6szen taftiLlhat6 6 a hat6:
Sirt, csuklott, vonaglott, mig kozolte velem a
runknak, hol a Tisziban, hol a nridasaink kozt ka- borzaszt6
nagy titkokat, amiket rdszletesen nem
nyarg6 erekben. Hiriba szabadkozom, hogy 6n csak adhatok
tovibb,
csakugyan nem eg6szen a
a szeg6nysori 6sokkel vagyok barriti viszonyban s vil6g ftil6re valok.mert
Pontos naptdri ddtumok szerint
halott kir6lyok el6hrlnnozisara csak az citcidik fize- sorolta fel a jeleneseket. 1922.
mdrcius i 7-6n ejf6l
tesi osztilybeli regeszek illetekesek, a kovetek mind utAn 2
6rakor volt az els6. Akkor meg nem Attila
bel6m vetik remenytik horgonyrlt. Mrir pedig 6n azt jelent
meg neki, csak az 6126, egy 6sz oreg ember,
nem gy6zom se id6vel, se szivarral. Ki is van adva aki
megmutatta neki a Marosban azt az drv6nyt,
az ordr6 a hile,niil is, a kulturpalot6ban is, hogy aki amelyik
forgatja a h6rmas kopors6t s arra neki kell
Attila-rigyben keres, annah mir az el6szob6ban le
kell harapni a fejet. Bejonni ugyan akkor is bejon a
hirhozo, de fejetlen l6v6n, nem tudja hov6 dugni a
szivart s 8y a diplomrlciai trlrgyatrisok harnarrlbb

veget 6rnek.
VasS.rnap

reggel azonban olyan kovetet
ktildott hozzim Attila, akinek a fej6t leharapni
magarnnah se volt b6torsdgom: egf sir6 asszonyt.
Ugy n6ztnm, valami kisiparosn6 lehet, tisztes kopotkuhriju, menyecsk6nek miir <!reg, <tregnek m6g
menyecske. Hull a szemeb6l a konny, reszket a
szAja sz6le, m6g az Attila szive is megesett volna
njta. Hit persze, hogy belesimogattam a nagy sz6k-

be, szaladtam ki egy pohrlr friss vizert, 6s megk6rdeztem, miben lehetek szolgillatAra.
Ahogy egy kicsit osszeszedte magit, bemutatkozott sz6p illedelmesen. Csakugyan iparosnd,
kisteleki asszony, otszcir volt neki jelenese Attiftival
s azt jdtt jelenteni nekem, mert a Vildglapban aztolvasta, nogy ebben az tigyben en vagyok a komisz6ros es az Attila 9rrhonAm tartozik, mint rirllami
letetr<ikh<lz.

IAttarn, hogy a dolog nagyon komoly s megadtam rnagam a sorsnak, mint ahogy ilyen magas
hivatalok visel6j6hez illik.
Mondja, j6 asszony, mondja.

-

20 KRONIKA

Attlle, ,rfsten ostora", e hunok hetelmas klrdlya. Egykorf
k6p e Ttr6czt Kr6ntkr eugsburgl khd{s{b61.

I

--

.;
l:
j!

Hd't ezeket tudom 6n, kdrem sz6pen. Meg

- mutatni azt az orv6nyt akdr ebben az
tudom
6niban. Mikor tetszik most m6r azt a nagy kir6lyt
megszabaditani?

Most mrir mit mondjak a boldogtalannak?
Mondjam neki, hogy verje ki a fej6b6l ezt a bolonds6got, vagy ktildjem orvoshoz? Okosabb volna de
Isten tudja, mintha embertelenseg lett volna ettol a
szegeny l6lekt6l thnaz utolso iiLtekilt elvenni. Hiszen
ugy l6tom, mriir tul van azon, hogy okosan lehetne
vele besz6lni. Megfogtam a kezet 6s azt mondtam
neki:
N6zze, j6 asszony, nem j6 viltig volna most
Olyan nary a szeg6nyseg, hogy meg t6n
az Attilira.
a gyongytakar6t is leszednek rola a n6pek. De az
arany, meg az ez{ist kopors6jrlt okvetlen elvennek
t6le ad6ba. Hanem mondja meg a nagy kir6lynalc,
ha megint jelen6se lesz, hogy ttirt6ztesse meg egy
kicsit mag6t es vdrjon addig, mig megint orome
lehet a nepeben.
Hrit valami nagy sikere nem volt ennek a joszrind6knak sem. Sohase felejtem el a szomorf
ntz€*t, amilyent 6n meg emberi szemben nem l6ttam.

mondta csonJaj nekem, jaj nekem
a szob6b6l.
Ekkor haragudtam meg uz Isten ostordra, aki
m6sf6lezer ev t6vol6bol is hazajrlr kiserteni 6s egy-

- ahogy kitdntorgott
desen,

M6re Ferenc

vigyinnt addig, mig fol nem veszi valaki. Ahogy az
6sz oregember eltfnt, 6 ugy folizgult, hogy kiugrott
az 6gyboI, folkeltette az uritt es elmondta neki a
dolgot. Az ember azonban nem lep6dhetett meg
valami nagyon, mert csak legyintett es annyit mondott:

Hiszen a

te 6lmaidb6l m6r

rdgen reg6nyt

- volna irni!
lehetett
De kes6bb aztAn Atttla is megmutatta magdt a
szeg6ny asszonynak. Ugy, ahogy a koporsoban
fekszik, gyongytakaro alatt. Fekete szakiillas nagy
ember, magyarul beszel es nagyon bar6tsagos
termeszetri, ahogy az otodik jelenesb6l kidertil,
amely most az 6szon tortent, kisasszonynap-ej'
szakdjdn..

szer0 lelkeket megzavarni. Eddig nem nagyon izgatott a temetese rejtelye, amiben csak koz6pkori
hiszen a. monda szerint
vdndormeset lettam,
Alarich got kir6'lyt is igy temettek a Busento medrebe, m6gpedig negyven ewel el6bb, mint Attil6t.
En mindig ugy ereztem, hogy ezt a meset fogtrirk nl
a mi nagyurunkra is, meg is irtam, amit gondolok,
be is vertek 6rte a fejemet. Dehit nekem kem6ny
fejem van s az a gondolatom timadt, hogy most
mrlr tudom6nyosan szimolok le Attil6val. Mar
olyanform6n, hogy ut6na j6rok, mit mondanak a
temetes6r6l a tudosok.

H6tam mogott a R6vel-lexlkon, nem 6ppen
szakk0nyv, de a clkkelt szakemberek lrt{k, mesterel a maguk tudominy{nak. Els6 lepesnek j6 lesz
ez, kihuzom a mdsodik kot€tet, meg is tal6lom, amit
keresek. ktilon cimszo alatt. ld0z,em sz6 szerint:
Attila sirja. Semmi adatunk sincs, hol lehetett. A szin
6wel- kes6bbi Jordanest6l (cap. 49) csak annyit tudhatunk
meg, hogy miutan tort, ,,strav6t" tartottak a Hrinok Attila sir-

halma felett (super tumulum eius), h6rmas, alralny-, eztst-

es

Ugy mondom, ahogy volt, egyszer csak azt
zrirva holttetem6t fegyvereivel 6s dkszereivel
- 6szre, hogy az Attila feje a v6llamon van, vaskopors6ba
vettem
egy0tt egy medreb6l elvezetett foly6ba temettek, a foly6t
arra na1yot sikoltotlam, az rrram azt mondja, alig azutin ismet visszavezettek medrebe s akkor mindenkit meg6ltek, aki tudott valamit a sin6l . . .
birt eszmeletre teriteni.
Most is elkezdett reszketni, de aztfun er6t vett
A munkatarsak jegyzeke szerint ennek a komagin, osszetette a kezet az oleben es nezett r6m
tetnek a mayar tdrlenelmi cikkeit els6rendf szakmegv6ltrisert esedez6 szemmel.
1977.
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'ja, amit mondatnak vele, hanem eppen az ellen'
kez6i6t. Attilet nem folyoba temettek, hanem foldbe, hun nemzeti szokas szerint.
Most jon a dolog izgatobb r6sze: mitoszi ere-

Attila lakom{ja (Than M6r

festm6nye)

emberek, nagyobbara akademikusok irtak' Akire
gyanakszom, nehiny ewel ezel'5tt halt meg' nagyon tisztelt alakja volt tortenetiriisunknak s igen
drdemes kutatoja 6smultunknak. Be is erhetnem
vele, de ha mir benne vagyok, csak megn€zem, ki
mit tud meg. Van egy csomo kisebb-nagyobb
ertekezes Attila temeteser6l, osszenezem mind. Aki
foly6ba temetteti a nagyurat, az mind Jordanes 49'
fejezet6re hivatkozik. Ejnye, meg kellene n€zni ezt
a mindenkitdl id6zett g6t pltspOkOt, aki konyvet
mindenf6le elveszett autorokb6l kompil6lta ossze'
Meg van az mdr vagy husz ev ota, Gombos F'
Albin kiadta derek magyar fordit6sban is' olvastam
is en azt valamikor, de persze nem tudos celbol,
csak gyonyoriisegb6l. No most el6keressuk a 49'
fejezetet komolY sz6ndekkal.
El6 is keresem, meg is tal6lom, meg is lep6dok
rajta, de nagyon. Ej, itt valami nagy eliras lehet. De
h6t van a mi konyvtarunkban eredeti Jordanes is,
latinnyelvti, szaladjon csak, J6nos, keressen ki egyet
a katalogusbol es hozza elt
Ez az ni, ez a szep diszn6b6rkoteses, els6min6segben dohos salabakter, homburgi kiadas
16 I l -b61. De rebus Gothicis. De itt vannak a hunok
is abban a bizonyos 49. feiezetben.Az Attila esete a
,,puella lldico"-val, a tavatal a selyemsdtor alatt, a
megYan iff minden, csak
tor, a hiirmas kopors6,
a foly6v{z nincs! Egr drva sz6 se rd'la. De igenis itt
vun az ellenkez6je. Tisztdn, vildgosan, magyardn'
ha laflnul van is . . . Noctuque secreto cadaver est
terra reconditum . . . niiet a holttestet titkon a
f0ldbe reitett6k. Ugy, ahogy a Gombos F' Albin

szerkesztette Kozepkori Kr6nikak magyar
forditdsdban is megolvashatja, aki megnezi.

Dehat ugy latszik, nem neztek meg Jordanest,
csak ideztek, valahonnan is, meg egym6sb6l is,
mert hi6ba, ak6rki mit mond, megis csak nagy itt a
tekintelyek tisztelete.
Ezzel hit keszen vagyunk. Az egyetlen torteneti forrds, amire hivatkozni szok6s, nem azt mond-
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detii es honnan szirmazott a kozhit, amivel ma falun-v6roson taldlkozik az ember? R6szantam a
vas6rnapot a detektiv-munkdra es Anonymust6l
Horv{th Mihdly els6 kiad{sdig minden idevdg6
tdrt6neti munk6ra kiterjesztettem a nyomoz{st.
Sorra vettem a kronikakat, megneztem a nagy jeazok is idezik Jorzsuitakat, Katond| Prayt
s6t mbg az oreg
danest, de azok meg is neztek
Fesslert se felejtettem ki, s6t eppen 6t gyanusitottam
is egy kicsit, de 6t is kenytelen voltam drlatlannak
min6siteni. A szabadsagharcig se a tort6nelmi irodalomban, se a szepirodalomban meg csak mendemonda gyandnt sincs nyoma sehol annak, hogy Attil6t vizbe temettek volna. S6t a komoly torteneti
irodalomban meg azut|n sincs. A H6man-Szekf0
nagy tortenelmi munkdja nem foglalkozik ezzel az
apro reszletkerdessel, a Szil6gyi-fetre millenndris
munka els6 kotetenek egyik jegyzete pedig eppen
azt olvassa ki Jordanesb6l, aminel egyebet nem is
lehet kiolvasni: hogy Attilat eppugy halom al6
temettek, mint a tobbi hunt.
a gondolatom tdMikor idriig jutottam,
^z
kdlthette' a legJ6kai
mes6t
sz6p
a
ezt
madt, hogy
-magyar
anytortenelmunk
aki
var6-zslo,
nagyobb
kutattam
Addig
nyi homrily6t elsziv6rvdnyositotta'
a szia koteteben, mig meg is tal6ltam a Hadak
rri(iAt. Hun rege-sorozat az, amely Holtak harca
cimmel jelent meE az 1854-es Holgyfutar-ba1 s
azutAn kUtonboz6 cimek alatt sok kiadast 6rt.
Gyermettoromban magam is olvastam ezeknek a
fametszetekkel illusztrdtt kiadasat, amin mir nagyon sok ngalom rajtz hagyta a kezenyomdt' Naezt is
6on nekiortiltem, hogy a konyviarunkban
mint
peldrinyban,
rongyos
ilegtal6ltam, majd olyan
ewel
negyven
elakadt
umiy"tt"tt az en lelegzetem
ezel6tt. S tal6lomra eppen oda nyitottam' ahol holdas ejszakriban eresztik a vizbe a h6rmas ko-pors6t'
J6kai regenyiro volt s nem tartozott torteneti
felel6sseggel. De a l|tszat|t szerette megadni. Kellett
neki a iortenelmi hitel egy szem bizdja, amib6l
egesz kenyeret dagasszon a fantAzi'6ja. Most m6r hol
taldlhatta ezt az egy szem buziiiu?
Ezert azthn igazin nem kellett messze mennem. 1854-ben jelent meg Ipolyi Magyar mythol6gidja is s az egesz eletere teritett asztalul szolgdlt a
meiet Kr6zus6nak. A B6lv6nyos-v6r-t is ebbol
epitette fel, meg Orbrln Balazsbol. Itt kellett neki az
Attila-legenda egy szem bnz$irt is megtal6ki azon

a frissiben.

Itt is tal6lta, meg pedig a VII'

amely az elemek tiszteleter6l szol.

fejezetben,

A vn-r6l ertekezo

szakaszban ezt irja a na1y prispok,
zotyog6s stilusdban:

a maga nehezen

a

temetkez6si helyeik is (m6r t.i. az 6smagyaroknak) s
tal6n magi$an a foly6 medreben, mint Attil6rol egy

hagyomriny van tudtomra, mely szerint hasonloan,
mint,Uarich (Jordand. 29),6 is a foly6nak leeresztese utan. kincsei es fegyvereivel annak medrebe
temettetik, miutan a hulklmok ismet foleje eresztetnek.

Tehrit Ipolyinak ,,Attil6r6l egy hagyom6ny
volt tudtara"' De hol vette ezt ahagyom6nyt, nem
mondja, holott mdshol mindeniitt lelkiismeretesen
megnlvezi a forrdst, vagy szdmszeint hivatkozik a

.-'
;

n6piz6jr6l valo gytijtesere. Ezt az adatht nem hitelesiti semmivel J az nyilv6n nem feledekenysegb6l
tortent, eppen ebben az egy esetben' A nagyszivri es nagy l6ngu tudos aligha tudta yolnp
e"rdiririt adni=-ennek- a hagyomrinynak, gmelynek
iontoisrigat neki is ereznie kellett' Igy nem

hagyomlnynak sziimit az, csak johiszemf f"l-

tevZsnek. Ha Alarichot foly6ba temette a maga g6t

n6pe, m6rt ne mriveJtek volna azt a hinok is At'
til6val, aki m6g ktilonb istenostora volt' mint korirbbi PirlYatbrsa.
A csira teh{t lpolyi6, J6kd nevelte bel6le a
6s
fdt Gdrdonyi G6za megsz6laltatta raJta a fltlemlll6t. Verse a Tiszilban alv6 hun kinilyrol belekeriilt az olvas6konyvekbe es teljesse tette a legenda
kialakulAsat. Amihez en se az6rt nyihtam hozz6,
hogy szetfoszlassam, mert a legend6kat ugy seq
leh6t meghalasztani 6s mi ertelme is volna annak?
Egyebtink sincs, mint a legendrlink es azokra olyan
nagy sztiksegtink van, hogy ha nem voln6nak,
csin6lnunk kellene 6ket. Csak erdekesnek taJrilLtzrn
elmondani, hogyan szriletett szemiink liltt6ra ez a
szep legenda, {mi, ha csak legenda, az meg orom is
tteLtink, pusztit6 alfoldi 6skdlod6knak' Most m{r
lehet keresni Attildt, aklt m6gis csak tObb remenyseg8el lehet aranyszem{ homokunk alatt
keresni, mint foly6vizek 0rv6nyeiben'

Hun-szarmata feJedelen. R6g6szetl lelet
m{sodlk fel6b6l.

e 4.

sz(zsd

(Val6ban igaz, hogy Haz6nkban a 19. sziuad kozepeig
senki sem tudott arrol, hogy Attila hun kirrilyt egy elterelt'
majd medrebe visszaeresztett foly6ba temettek volna' 5z6z
ewel Attila halala utrin Jordanesz g6t tortenetiro ugyan eleg
rdszletesen leirja a hun kirdly temetesenek szertartis6t, de a
sirhelyr6l csup6n ennyit mond: ,,Ejjel a holttestet titokban a
foldbe rejtettek")

A

szeged-nagyszdks6st

hun

feJedelem

(Ilyen fejezetcim alatt ertekezik Szombethy Vlktor ,'A
malysr r6g6szet regdnye" cimri konyveben a szegedi hat6rban folytatott reg6veti kutaLisok eredmenyeir6l. K<inyve
1976-ban jelent meg Budapesten, a Panordma K<inyvkiad6
kiaddsiban. Ez a tudomdnyos igennyel szerkesztett konyv
ugyanolyan mcgvildgitisban foglalkozik az AttiLa-temetes
mond6j6val, mint M6ra Ferenc elbeszelese f6levsz6aaddal koribban. S6t meg hivatkozik is M6rdra, Attila mondabeli hirmas kopors6jdnak emlitesekor, t6le kolcsclncizve e szavakat:
,, . . . hogy a hun kirrilyt kereszteny m6don kopon6ba zirtdk,
azt csak akkor hiszem el, ha kideriil, hogy Nagy Lro p6p6t
Szombathy konyvenek emlitett
t6h6ton temettek el."

-

lejezeteben ezt olvassuk.)

Attlla

temet6se

1977, JULIUS

(M6r J6zsef tllusztr{cl6Je)

. . . Ujabb id6ben nehdny regeszrink ugy v6li,
hogy mrir nem is kell keresnrink Attikit, mivel kozben el6kenilt annak az apr6*ent elkall6dott vagy
osszegyrilt tomerdek aranykincsnek k6p6ben,
amelyet a Szegedhez tartnzo nagyszeks6si hatirban taltlltak.
A nagyszeks6si lelet tortenete val6ban ktilo'
nos, s6t egy kicsit ertheteflen is ' . .
A nyomok a Szegedt6l mintegy 20 kilometerre
a Duna-Tisza koz6n, a jugoszl6v hat6r kozel6ben
fekv6 nagyszeks6si puszt6ra, BAlint M6ty6s rossz
kis sz6l6jebe vezettek. M6r els6 helyszini szeml6je
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alkalmdval a sz6l6t6kek kozott kapirgrilva, aranyakat la;lld,ft itt M6ra. Ennel is meghokkent6bb volt
azonban, amit megtudott. A tulajdonos Imre fia
ugyanis emlekezett az arany karperecre, vagy ahogy
6 hivta, az aranyabroncsra. Meg az els6 vilrighdboru el6tt, iskoliisgyerek kordLban kerillt el6 az
azota naggyi terebelyesedett kdrtefa t<iveben sok
egyeb ,;encscirfilb€ncsommel" egyritt
olyan
sokkal, hogy egy kubikos talicska taftin f6lig tele lett
volna veltik.

A

hunok rov{ssal frt
magyar nyelvfi okmdnyai
A kehely sok mas tArggyal egyutt 1934-ben a
Szeged-Nagyszeksos hatArihan feltart hun sirb6l
kenilt el6. Az egesz leletnek e kehely a legszebb
darabja. Az oldalan 1ev6 kerek ablakocskdkban
eredetileg dr6gakovek csillogtak . . .

M6r6nak a sz6l6 ininak <itszoroseert sikertilt
dsatlsi engedelyt kicsikarnia a szittya konoksrigu
oreg tulajdonostol, de azzal a kikotessel, hogy sem
sz6l6ben, sem gyrimolcsfaban nem tesz krirt. Ilyen
konilmenyek kozott nehez volt teljes 6rtekf munkdt
vegezni, az isalAst megis nem vdrt siker koron6zta.
Az emlitett fa kortil egy csom6ban ,,csontvdznak
vagy temetkezesnek minden nyoma nelkril" 93
aranf,ilrgy kertilt el6, amivel a szegedi muzeum
nagyszeksosi aranygffitemenye 163 darabra emelkedett.

Nehdny tdbbe-kevesbe j6l megfigyelt V.
szdzadi fejedelmi lelet kozlese id6kozben ugyanis
fenyt vetett nbhdny rejtelyes nagyszeks6si aranytArgy eredeti rendeltetesere. Krilonosen fontosak
azonban az elmult evtaed sordn szakszerrien feltart
fejedelmi es kirrllysirok, mivel ezek segitsegevel a
nagyszeks6si toredekek, valamint a korribbi, nernszakszenien megfigyelt hasonl6 leletek viseleti es
temetkezesi leltArdra is egyre tobb f6ny dertil . . .
Mieft fontosak ezek az uj sirok? Azert, mert
eppen ezeken keresztril lehetett hitelesen, tudomdnyos bizonyossiiggal igazolni azt a korabeli tor6neti forrdsokb6l ismert, de regeszeti leletekb6l
csupdn sejtett t"ttyt, hogy az. V. szdzad fejedelmeinek es el6kel6inek viselete val6ban Attila f6Az apr6 pontokkal jelzett ,poncolt' betfik
embereinek viseletet utilnozta.
rovdsjelek, melyeket a rovds 6ltal6nos szabillydt
. . . Erdekes az elektron edenyek alakja. A felkovetve jobbr6l balra haladva irtak, ugyhogy a
gomb alaku cs6sze a korakozepkori barbfur fe- szdveget
is ebben az irfunyban, jobbr6l balra kell oljedelmi etkeszlet 6lland6 darabja, megtaldljuk a
vasni. A jeleket ugy tagoljuk szavakba es ugy irjuk
hunok el6l elrejtett szildgysomlyoi gepida kiralyi at dbeces betrikkel, amint vonatkoz6
tabkinkon
kincsben eppugy, mint a honfoglalo magyarsdghoz
bemutatjuk. A szoveg mai helyesirassal igy hangzik:
kothet6 nagyszentmikl6si kincsben. A talpas kehely
oli meg Ungarok TitAnitt a szt.-romai kiny."
alakja a keztikben hasonl6 kelyhet-cseszet szo- ,,Ezzel
E dobbenetes hirt v6ve, azonnal fel kell vetrongat6 bels6-azsiai torok-mongol sirk6szobrok nrink a kerdest, vajon j6l olvastuk-e a rovdsjeleket?
halotti szertartAsdt idezi, talin ezert kenilt a leletbe A helyes olvasds els6 feltetele
hogy minden
ilyen kehely. Maga a gorog feliratos kehely alig- egyes jel hangerteket felhasznriljuk,az,
egyet sem hagyhanem Kauk6zus-videki gruz vagy ormeny keszit- va ki, egyet sem m6dositva.
Jelen esetben ez igy
meny.
trirtent. A mdsodik ismerv az, hogy eredmenyul er(A fenti idezetiink utols6 mondata azt 611itja a na1y- telmes mondatot kapjunk, amelyben a szavak egymiissal szoros gondolati egysegbe kapcsol6dnak.
szeksosi kehely-leletr6l, hogy azon gOrOgbetfs fellr{s van. E
Olvasatunk
ennek a kiviinalomnak is megfelel.
regeszeti lelettel Bar{th Tlbor is foglalkozott ,,A magyar
Vegril
harmadszor
meg kell legyen az irrisnak a
n6pek 6st0rt6nete" cimri nagy mfvenek els6 koteteben,
jellemz6
gralikaja. Ezt is kitjuk.
fonetikus
amely 1968-ban jelent meg Montre6lban, teh6t nyolc ewel
Forra
Ir6stechnikatlag tehii nem lehet az olvasas ellen ki
kor6bban, mint Szombathy Viktor tanulm6nya.
Bardth
Tlbor konyv6nek 36-38 oldalair6l vesszrik a kovetkez6ket.)
fogdst emelni. . .
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A Budapesti Nemzeti Muzeum anelktil, hogy
tudn6, az egyrk leghiresebb viftigtortenelmi emleket.
a.n?Ey hun kir6ly meregpoharitt 6ni es a magyar
reg€szek, anelktil, hogy rajottek volna, a szeg-edi
hatirban Attila kiriiy skj6ttArtAk fel. A nyetveJzek
is meglepetessel vehetik tudomasul, hogy 453_b6l
egy hallaflanul fontos magyar nyelvemiek kenilt
el6, amely els6 <isszeftigg6 nagyobb nyelvemlekrin_
ket, a Halotti Beszedet 750 ewel megellzi. De
uryanez a szoveg azert is vtl6,gszenz6cio, mert
bel6le kidenil, hogy a 4. es 5. szlzadban m6r
magyarul beszel6 es iro nepek eltek a Karpat_
medenceben, hogy Attila kirrily a magyarok kirrilya
volt es tcikeletesen igaz a kr6nik6k furadAsa,,
amelyek vtitig ismetlik, hogy a hunok magyarok,
,,Huni sive Hungari".
(A kehelyen szerepl6 irdst minket megel6z6leg
senki sem olvasta el. Az irrisjelekre neive seri
alakult ki hatArozott velemeny. Fettich N6ndor re_
qes1, Nagyfalusy kor6bbi velemenyet kovetve a
behik nagyobb reszet gcirognek, kisebb reszet isme_
retlen eredetrinek tafija. Domanovszky Akos a jele_
ket rovdsjeleknek btja. Meszdros Gyula ,ejtese
szerint a szoveg valami kaukiizusi (6-karthvelil nvel_
ven lenne irva. Most kidenilt, hogy ezek a feltetelezesek alaptalanok; a szoveg rovrisj-eiekkel irt magyar

nyelni

feljegyzes.)

Hadak ttJa. {Z,lchy Mlhrlly festm6nye.)

1977. JULIUS

