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A bar bár Észak címû könyv ere de ti leg dok to ri ér te ke zés nek ké szült. Szer zõ je, David Fraes -
dorff je len leg a ham bur gi egye tem mun ka tár sa. Ér te ke zé sét 2003/2004-ben fo gad ták el Ham burg -
ban. Fraesdorff mûve könyv for má já ban 2005-ben je lent meg az Orbis mediaevalis so ro zat ötö dik
kö te te ként. A so ro zat kö te tei sok ban gaz da gít hat ják a kö zép ko ri vi lág kép rõl, gon dol ko dás mód ról
való is me re te in ket.

Fraesdorffnak nem az volt a cél ja, hogy Észak-Eu ró pa tör té ne tét meg ír ja. Azt mu tat ja be,
hogy a 9–12. szá za di kró ni ká sok mi lyen nek lát ták Észa kot. Meg tud hat juk, hogy a kor Észak-fo -
gal ma más volt, mint a mos ta ni. Ma el sõ sor ban Skan di ná vi át te kint jük Észak nak, a 9–12. szá zad -
ban azon ban az Elba és Ode ra közi szlá vo kat, sõt a ruszokat is észa ki ak nak te kin tet ték. Te hát
olyan te rü le te ket is észak hoz so rol tak, me lye ket ma in kább észak ke le ti nek mon da nánk. Ez a faj -
ta Észak-fel fo gás Fraesdorff sze rint a 9. szá zad ele jé re ala kult ki, és a 12. szá za dig élt to vább. Eb -
ben az idõ szak ban az „észak” nem egy sze rû en föld raj zi ki fe je zés volt, ha nem val lá si, kul tu rá lis
fo ga lom is. A kor szak ele jén po gány vi dé ket ér tet tek alat ta, ké sõbb már in kább vad, mû ve let len
te rü le tet je len tett.

A szer zõ meg is mer tet min ket az Észak-fo ga lom tör té ne té vel az an tik vi tás tól kezd ve. Meg -
tud hat juk, hogy a gö rög és la tin szer zõk egy aránt két fé le fo ga lom cso por tot hasz nál nak az „észak” 
je lö lé sé re. Az egyik fo ga lom cso port ba csil la gá sza ti ki fe je zé sek tar toz nak. Ilyen a gö rög arktosz,
va gyis ’medve’. La tin meg fe le lõ je a septemtrio, il let ve septentrio (septem triones), ami ’hét csép lõ
ökör’ je len tés sel bír. Mind két ki fe je zés az ál ta lunk Gön cöl sze kér né ven is mert csil lag kép re utal. A 
má sik fo ga lom cso port ba tar to zó sza vak az észa ki szél re vo nat koz nak. Ilyen a gö rög boreasz, la ti -
nul aquilo. Az em lí tett ki fe je zé sek kö zül az arktosz és septemtrio a va ló di észa kot je lö lik, a
boreasz és az aquilo in kább az észak ke le tet (38–39).

A csil la gá sza ti észa kot je lö lõ ki fe je zé sek az an tik for rá sok ban sem le ges tar tal mú ak. Az
’északi szél’ je len té sû ki fe je zé sek azon ban ne ga tív töl té sû ek, mert az észa ki szél sö tét fel hõ ket,
hi de get és vi hart hoz. A Bib li á ban több nyi re ne ga tív je len tés ben tû nik föl az észak. Eze ken a he -
lye ken a Vulgata az aquilo ki fe je zést hasz nál ja. A Bib li át ol va só kö zép ko ri em ber szá má ra te hát
az aquilo ele ve ne ga tív tar tal mú ki fe je zés nek szá mí tott (40–43.).

Fraesdorff is mer te ti az Észak ról való föld raj zi fel fo gá sok tör té ne tét. Be mu tat ja, mit tud tak 
az észa ki táj ról az an tik szer zõk (46–53.). Ír a 8. szá za di Germania-fogalomról, mely a ké sõb bi
Észak-fo ga lom elõ kép ének te kint he tõ. Germánián ak kor a Raj ná tól ke let re esõ te rü le tet, Eu ró pa
észa ki, észak ke le ti ré szét ér tet ték, ahol po gá nyok él tek. Ami kor Nagy Kár oly ide jén a frank bi ro -
da lom ha tá ra ki to ló dott az El bá ig, a skan di náv és szláv te rü le te ket még nem te kin tet ték együ vé
tar to zó nak. A vál to zás 822-tõl kö vet he tõ nyo mon. Ebo, reimsi ér sek ek kor ka pott meg bí zást Jám -
bor La jos csá szár tól, majd 823-ban I. Pasz kál pá pá tól az észa ki né pek meg té rí té sé re. Ké sõb bi for -
rá sok már a dá nok, své dek és szlá vok meg té rí té sé re szó lí ta nak fel. I. Pasz kál bul lá ja után, a hit té -
rí tés kez de te i tõl egy sé ges Észak ról be szél he tünk, mely a skan di náv és szláv te rü le te ket is ma gá -
ban fog lal ja (53–68.).

 Fraesdorff rá mu tat arra, hogy a frank bi ro da lom ha tá rai egyút tal a ke resz tény ség ha tá ra it 
is je len tet ték. A bi ro da lom fel bom lá sa után to vább élt az össze tar to zás tu da ta. Az El bán túli te rü -
le tet már po gány nak, ide gen nek érez ték. Ez is ma gya ráz hat ja, hogy a skan di náv és szláv te rü le te -



ket össze fog la ló aquilo-fogalom olyan so ká ig fenn ma radt. A szer zõ is mer te ti Skan di ná via és a
szláv te rü le tek köz ti kul tu rá lis, gaz da sá gi kap cso la to kat is (68–82.).

 Ki raj zo lód hat elõt tünk a ko ra be li em ber fe jé ben élõ tér kép: Thietmar püs pök egy Chem -
nitz kör nyé ki hely re is hasz nál ja a septentrio ki fe je zést; Bré mai Ádám nál az Elba a szláv te rü le -
tek déli ha tá ra, a Bal ti-ten ger nála Jütlandtól nem ke let re, ha nem észak ra fek szik; Helmoldnál
már meg je le nik a ma i hoz kö ze lebb esõ ég táj hasz ná lat is (82–111.).

Fi gye lem re mél tó, hogy a Brit szi ge tek nem tar toz tak a kor fel fo gá sa sze rint az Észak te rü -
le té hez, el len ben Iz lan dot, Grön lan dot, a me sés Winland szi ge tet azon ban Bré mai Ádám észak -
hoz, aquilohoz so rol ja mint misszi ós te rü le te ket (101–104.). Fraesdorff azt is meg ma gya ráz za, mi -
ért nem ta gol ták az észak ke le ti, szláv te rü le te ket a Ke let hez, az orienshez: a ko ra be li szer zõk
ugyan is azt szent ég táj nak tar tot ták, ezért óva kod tak at tól, hogy a po gá nyok föld jét oda so rol ják.
In kább ne vez ték azt is Észak nak, hi szen ez a ki fe je zés a Bib li á ban is több nyi re bal jós tar tal mú.
Ami kor az észak ke le ti né pek is kezd tek ke resz tény hit re tér ni, õrá juk is al kal maz ni kezd ték a Ke -
let, oriens ki fe je zést (104–113.). 

A szer zõ ál ta lá nos ké pet ad az ég táj ról való óko ri és kö zép ko ri fel fo gá sok ról. Meg tud hat juk, 
hogy a dél és a ke let po zi tív tar tal mú, az észak és a nyu gat több nyi re bal jós la tú ki fe je zés nek szá -
mí tott. A ko rai kö zép kor ban is ilyen ér te lem ben hasz nál ták az aquilo (’észak’) szót, de még nem
vo nat koz tat ták né pek re. A 8. szá zad vé gé tõl kez dik a vi kin gek re al kal maz ni, 822-tõl pe dig a skan -
di ná vo kat és szlá vo kat egy aránt be le ér tik az aquilo fo gal má ba (114–129.).

Fraesdorff ezen be ve ze tõ fej te ge té sek után kezd bele a cím ben meg je lölt mû vek rész le tes
vizs gá la tá ba. Arra ke res vá laszt, hogy Rimbert, Thietmar, Ádám és Helmold mi lyen ki fe je zé se ket
hasz nál az Észak meg je lö lé sé re, és azok mi lyen töl te tû ek. Ezek ben a fe je ze tek ben rö vi den is mer -
te ti az egyes szer zõk élet raj zát is. Rimbert, hamburg-brémai ér sek elõd jé nek, Ansgarnak élet raj -
zát írta meg. Mû vé ben éle sen el kü lö nül egy más tól a ke resz tény vi lág és a po gány Észak. Ezért a
le he tõ leg ne ga tí vabb ki fe je zés sel, az aquilo szó val je lö li a po gá nyok föld jét (130–134.). 

Thietmar merseburgi püs pök 1012-tõl ha lá lá ig, 1018-ig írta kró ni ká ját. Ami kor a po gány
el bai szlá vok ról ír, az aquilo szó val élve ’északiak’-nak ne ve zi õket. Thietmar mû vé ben azon ban
ér ték men tes ki fe je zés is elõ for dul az Észak meg je lö lé sé re: ami kor egy olyan ese mény rõl ír, mely a
mai Szász or szág te rü le tén tör tént, pars septentrionalisnak ne ve zi a he lyet, s ami kor a föld raj zi
ér te lem ben vett észa ki ég táj ról ejt szót, az arctos és septentrio ki fe je zést hasz nál ja (135–143.).

Bré mai Ádám 1075/1076 kö rül írta kró ni ká ját. Az aquilo ki fe je zést egy részt az egy ház me -
gye misszi ós te rü le té re hasz nál ja, de ugyan ezt a szót al kal maz za ak kor is, ami kor az „észa ki né -
pek vadságá”-ról, és az „észa ki ki rá lyok”-ról ír. Ér ték mi nõ sí tés nél kül, föld raj zi ér te lem ben 21-
 szer for dul elõ nála az aquilo. Eb ben a je len tés ben azon ban gyak rab ban hasz nál ja a septentrio ki -
fe je zést (26-szor). Elõ for dul nála az az arctos szó is, ami itt nem annyi ra a po gány vi dék meg je lö -
lé sé re, in kább a hi deg, tá vo li táj ra vo nat ko zik. Föld raj zi ér te lem ben, ér ték men te sen gyak ran elõ -
for dul nála a boreas szó is, ami Thietmarnál még nem ke rül elõ. Ádám az „Észak”-ot egy sé ges
misszi ós te rü let nek te kin ti, de meg kü lön böz te ti az ott élõ há rom nagy nép cso por tot: a skan di ná -
vo kat (populus pyraticus), az El bán túli szá szo kat és a szlá vo kat. A skan di náv né pe ken be lül kü -
lönb sé get tesz a dá nok, své dek, nor vé gok kö zött, és ír az iz lan di ak ról és a grön lan di ak ról is
(144–157.)

Bosaui Helmold a 12. szá zad má so dik fe lé ben írta mû vét Szlá vok kró ni ká ja cím mel. El sõ -
sor ban azok kal a szlá vok kal fog la ko zik mûve, akik észak ke le ten lak nak. Ezért fi gye lem re mél tó,
hogy a kró ni ká ban alig for dul elõ olyan ki fe je zés, mely a csil la gá sza ti észak ra vo nat ko zik. Az
arctos egy ál ta lán nem for dul elõ Helmoldnál, a septentrio csak há rom szor, s eze ket a ré sze ket is
köz vet le nül vagy köz ve tet ten Ádám tól vet te át. Helmold fõ képp az aquilo és boreas ki fe je zé se ket
hasz nál ja, me lyek ere de ti leg az észak ke let re vo nat koz tak. Fraesdorff meg jegy zi, nem dönt he tõ el, 
hogy tu da tos volt-e ez az el já rás Helmoldnál. A po gány Észak ra az aquilo szó val utal Helmold. A
boreas ki fe je zést ak kor hasz nál ja, ami kor sem le ges ér te lem ben ír ar ról a te rü let rõl, amit más hol
aquilonak ne vez. Helmold is há rom egy ség re kü lö ní ti észak né pe it: szlá vok ra, El bán túli szá szok -
ra és dá nok ra. A skan di náv né pek kö zül csak a dá no kat em lí ti. Ha po li ti kai szem pont ból tár gyal
egy nép cso por tot, populusként em lí ti õket, val lá si, kul tu rá lis ér te lem ben a gens ki fe je zést hasz -
nál ja (157–168.). 

A könyv má so dik fe lé ben Fraesdorff azt vizs gál ja, me lyek azok a szem pont ok, ame lyek
alap ján az Észak a négy szer zõ szá má ra ide gen nek szá mí tott. Jerzy Strzelczyk alap ján val lá si,
kul tu rá lis, po li ti kai és et ni kai ide gen sé get kü lön böz tet meg. Tisz táz za, mit je len tett az ide gen ség
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az an tik vi tás ban és a kö zép kor ban, vé gig ve zet a barbarus és a paganus sza vak je len té sé nek tör té -
ne tén, s ezt kö ve tõ en fog neki a négy mû elem zé sé hez (179–200.).

Rimbertnél a val lá si és a kul tu rá lis-po li ti kai ide gen sé get vizs gál ja Fraesdorff. Rimbert
szem be ál lít ja a ke resz tény és a po gány vi lá got. A po gány sá got a hi deg jel lem zi, a ke resz tény sé get
a hit me le ge. A po gány ság el len ál lá sát a ke resz tény ség gel szem ben a ke resz té nyek bû ne i re ve ze ti
vissza. Rimbert a po gány val lá sok is te ne it az ör dög gel azo no sít ja (201–213.). Ami kor olyan ér te -
lem ben szól az észa ki ak ról, mint meg té rí ten dõk rõl, gentesnek ne ve zi õket, ami kor azt eme li ki,
hogy a ke resz té nyek re ve szé lye sek, a paganus ki fe je zést hasz nál ja. Hasz nál ja a pyratus és bar -
barus ki fe je zé se ket is (213–219.).

A Thietmar-krónika elem zé sé nél val lá si, va la mint po li ti kai és kul tu rá lis ide gen sé get kü lö -
nít el Fraesdorff. A val lá si ide gen ség kap csán rá mu tat arra, hogy Merseburgi Thietmarnál a po gá -
nyok és ke resz té nyek mel lett meg je len nek a hi te ha gyók is. Az „észak ról” jövõ tá ma dá so kat úgy
fog ja föl, mint Is ten bün te té sét a ke resz té nyek bû ne i ért (226–237.).

A po li ti kai és kul tu rá lis ide gen ség tár gya lá sá nál meg tud hat juk, hogy a barbarus szót Thiet -
mar nem al kal maz za, hasz nál ja azon ban a pyratus, ferox (’vad’), furor ki fe je zé se ket. A perfidia szót
nem csak az észa ki ak ra, ha nem az ava rok ra (ma gya rok ra) is al kal maz za a merseburgi kró ni kás. Csak
a vi kin ge ket és az el bai po gány szlá vo kat ne ve zi „ku tyák”-nak (canes). A „kí gyó” szót is hasz nál ja
Észak kal kap cso lat ban. Be mu tat ja a „len gye lek zord tör vé nyei”-t, a po ro szok föld jét is „zord”- nak
áb rá zol ja. A „vissza ta szí tó Észak né pei” közt em lí ti a szkí tá kat. A szkí tá kat egyéb ként azon a he lyen
em lí ti egye dül a kró ni ká ban (237–250.).

Bré mai Ádám nál a val lá si és kul tu rá lis ide gen sé get kü lö ní ti el Fraesdorff. Sze rin te Ádám
az észa ki ak val lá sá val szem ben már nem olyan el uta sí tó, mint Rimbert. Az észa ki val lá sok is te ne -
it ugyan Rimberthez ha son ló an „ör dö gök”-nek mond ja, tud ja azon ban, hogy a své dek a ke resz -
tény Is tent is se gít sé gül hív ják. A ke resz tény ség el ter jesz té se Észa kon meg is sze lí dí ti a bar bá ro -
kat. A bar bár tá ma dá so kért, a hit té rí tés ne héz sé ge i ért ugyan ak kor a ke resz té nyek is fe le lõ sek. Az 
Észa kot Ádám is hi tet len ség gel, hi deg gel, sö tét ség gel kap csol ja össze. A dél jel lem zõ je a ke resz -
tény ség és a me leg. A sö tét ség és hi deg nála a csil la gá sza ti észak hoz kap cso ló dik, és nem fog lal ja
ma gá ban a szlá vok lak ta föl det. Ádám sze rint Észa kon sza kál la sok az asszo nyok. Ez is azt mu tat -
ja, hogy ke mény nek kép zel ték az ot ta ni a kat. Az észa ki ak to váb bá nem sír nak a bû ne ik fö lött,
vagy ak kor, ha meg hal va la ki jük. Ez zel az ál lí tás sal Ádám szem be ál lít ja õket a ke resz té nyek kel,
ahol erény a könny hul la tás (252–272.).

A kul tu rá lis ide gen ség rõl szó ló fe je zet ben Fraesdorff a kö vet ke zõ ket ál la pít ja meg Ádám
mû vé rõl. Ah hoz, hogy va la kit ke resz tény nek szá mít sa nak, Ádám sze rint nem elég a ke reszt ség,
szük sé ges az an nak meg fe le lõ élet vi tel is. Meg em lé ke zik a nem ke resz tény né pek jó tu laj don sá gá -
ról is, ven dég sze re tõk nek mond va õket. Fraesdorff sze rint el kép zel he tõ, hogy a hit té rí tõk szá má -
ra így akar ta von zób bá ten ni azt a vi dé ket (272–290.).

Fraesdorff kü lön fe je zet ben tár gyal ja, mi lyen an tik ki fe je zé se ket hasz nál Ádám Észak kal
kap cso lat ban (290–308.). A Bal ti-ten gert „Szkí ta-ten ger”-nek, a kö rü löt te élõ né pe ket (skan di ná -
vo kat és szlá vo kat) „szkí ták”-nak ne ve zi. Fraesdorff vé gig ve zet a szkí ta szó fo ga lom tör té ne tén.
Meg tud hat juk, hogy a gö rö gök szá má ra a szkí ták je len tet ték az „észa ki” né pet. A ké sõb bi szer zõk 
is szkí ták nak ne vez ték azo kat a né pe ket, me lyek az õ szá muk ra észa kon lak tak. Skan di ná via la -
kó it gó tok nak is ne ve zi Ádám (291–297.).

Azo kat a tá vo li vi dé ke ket, me lye ket nem is mert, ama zo nok kal, „ku tya fe jû ek”-kel (cyno -
cephali), és más ször nyek kel né pe sí tet te be. Sze re pel te ti a hyperboreusokat is. Õket az an tik szer -
zõk jó sá gos lé nyek ként ír ták le, Ádám Észak va lós né pe it azo no sít ja ve lük (297–318.).

Fraesdorff rá mu tat Ádám mû vé nek eszkatologikus vo nat ko zá sa i ra. A szkí tá kat és gó to kat
ugyan is Góg és Magóg né pe i nek, a vég íté let elõ hír nö ke i nek te kin tet ték. Fraesdorff pél dák kal iga -
zol ja, hogy a 14. szá za dig a ke resz tény vi lág min den ko ri pe re mén élõ né pe ket azo no sí tot ták a vég -
íté let né pe i vel (309–317.).

Bosaui Helmold az egyet len, aki nél Fraesdorff négy ide gen ség-ka te gó ri át kü lö nít el: val lá -
si, et ni kai, po li ti kai és kul tu rá lis ide gen sé get. Val lá si lag Helmold fõ leg a szlá vo kat tart ja ide gen -
nek, s szin tén dé mo nok nak ne ve zi az észa ki val lá sok is te ne it. A po gány Észa kot õ is hi deg gel,
faggyal kap csol ja össze. Fraesdorff rá mu tat arra, hogy Helmoldnál az erdõ je len ti a po gány ság, a
kul tu rá lat lan ság ho nát. Más kö zép ko ri szer zõk alap ján iga zol ja, hogy az eu ró pa i ak szá má ra azt
je len tet te az erdõ, amit a Bib li á ban a pusz ta: va gyis az el ha gya tott vi dé ket, mely ben az Is ten hez
is kö zel le het ke rül ni, de le het az ör dög te rü le te is (319–333.).
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Helmoldnál az et ni kai ide gen sé get is ki mu tat ja Fraesdorff. A szlá vok ról — akik közé a po -
ro szo kat is oda so rol ja — és dá nok ról ugyan is ve lük szü le tett tu laj don sá go kat ál la pít meg: mind -
két né pet vad nak áb rá zol ja, a dá nok azon ban sze rin te egy más sal szem ben is ke gyet le nek. Helm -
old meg em lé ke zik uganyakkor a szlá vok ven dég sze re te té rõl, azon ban al kal mat lan nak tart ja õket
a ke resz tény ség be fo ga dá sá ra. Ez érv ként szol gál hat arra, hogy né met te le pe sek kel te gyék ke -
resz ténnyé azt a vi dé ket. Fraesdorff sze rint Helmoldnál pár hu za mo san van je len a val lá si és az
et ni kai ide gen ség: a 11. szá za dig volt jel lem zõ a val lá si ide gen ség, a ke resz tény ség el ter je dé sé vel
— a 11. szá zad tól — en nek he lyé be lép a kul tu rá lis, majd a 12. szá zad tól az et ni kai ide gen ség is
ki mu tat ha tó. Ar ról azon ban nem le het szó Fraesdorff sze rint, hogy a val lá si ide gen ség et ni ka i ba
csa pott vol na át (333–343.).

Fraesdorff ér tel me zé se sze rint a bosaui kró ni kás po li ti kai szem pont ból is el kü lö ní ti az ide -
ge ne ket. A svéd te rü le te ket Sueonia he lyett Suedia né ven ne ve zi. Ez a ki fe je zés már Ádám nál is
elõ for dult, Helmold azon ban el sõ sor ban ezt a ki fe je zést hasz nál ja erre a tér ség re. Te hát nem egy -
sze rû en své dek lak ta vi dé ket lát ben ne, ha nem po li ti kai egy sé get. Be szél ke le ti és déli szlá vok ról.
A skan di náv te rü le tek a hamburg-brémai ér sek ség misszi ós te rü le té hez tar toz tak. Fraesdorff sze -
rint a skan di náv ér sek sé gek lét re jöt te után Helmold már nem te kin ti egy sé ges te rü let nek az
„Észak”-ot. A holsteiniak po li ti kai be ren dez ke dé sé rõl is ír a kró ni kás. Meg jegy zi, hogy nem fi zet -
nek ti ze det, és gró fi had se reg he lyett sza bad se re get ál lí ta nak fel (343–348.).

A kul tu rá lis ide gen ség rõl szó ló fe je zet ben Fraesdorff a kö vet ke zõ ket ve szi ész re Helm -
oldnál: a kró ni kás a holsteiniakról és a szlá vok ról fel jegy zi, hogy ra bol nak, de meg di csé ri õket
ven dég sze re tet ükért. A kul tú ra Helmoldnál össze kap cso ló dik a val lás sal. A ke resz tény ség in kább
az élet vi tel tõl függ, mint a ke reszt víz tõl, ami ro kon Bré mai Ádám fel fo gá sá val. A bosaui kró ni kás
a ke resz tény ség ci vi li zá ci ós fö lé nyét is ér zé kel te ti. A Bal ti-ten ger vi dé két ke let rõl nyu gat felé ha -
lad va írja le, a vé gén ér el sa ját te rü le té hez, ahol az el bai szá szok és szlá vok lak tak. A ke resz tény -
ség és a bar bár ság köz ti el len tét en nek meg fe le lõ en nem úgy je le nik meg nála, hogy az észak ke le -
ti te rü le tet ne ve zi bar bár nak. A bar bár sá got nála in kább az erdõ jel ké pe zi, ami val lá si és kul tu rá -
lis vad sá got is je lent het (348–354.).

A ma gyar ol va só érdelkõdéssel fe dez he ti fel Fraesdorff mû vé ben a ma gyar vo nat ko zá sú ré -
sze ket, ame lyek szá ma per sze, a kö tet té má já ból adó dó an, meg le he tõ sen ke vés, de ezek is szol gál -
hat nak új don sá gok kal. A szer zõ meg em lí ti a ma gya rul Eu ró pa kö ze pe 1000 kö rül cím mel 2002-
 ben meg je lent ta nul mány kö te tet, mely sze rin te mo dern szem lé le tet tük röz az zal, hogy a kö -
zép-eu ró pai né pek múlt ját együtt mu tat ja be: az ez red for du ló ide jén va ló já ban a nyu ga ti szlá vo -
kat nem te kin tet ték együ vé tar to zók nak a ma gya rok kal (23.).

Thietmar elem zé sé nél Fraesdorff ki eme li, hogy a kró ni kás az ava rok ra is al kal maz za a
perfidia ki fe je zést, más he lyen „Is ten os to rai”-nak ne ve zi õket (240., 246.). Fraesdorff azon ban
nem mond ja ki, hogy az ava rok Thietmarnál a ma gya ro kat je len tik. Ez ért he tõ, hi szen a könyv fõ -
leg az észa ki né pek re össz pon to sít, a ma gyar ol va sót azon ban ér de mes erre fi gyel mez tet ni.

Ami kor Fraesdorff Bré mai Ádám mû vét tár gyal ja, idé zi, hogy a szlá vok, cse hek és ma gya -
rok sa nyar gat ták a ham bur gi egy há zat. Rá mu tat Ádám nak arra a fel fo gá sá ra, mi sze rint a szlá vok 
föld jé nek déli ha tá ra Ba jor or szág, Ma gyar or szág és Gö rög or szág (98–90.). Bosaui Helmold kró ni -
ká já ban ta lál egy meg jegy zést, mi sze rint a ma gya rok sem nyel vük ben, sem kül se jük ben nem kü -
lön böz nek a szlá vok tól (99.). Helmold itt ugyan má sok vé le mé nyét köz li, még is ér de kes, hogy lé -
te zett ilyen vé le mény. 

A szkí ták ról, Góg és Magóg né pé rõl szó ló rész megintcsak ér de kel he ti a ma gyar ol va sót, hi -
szen eze ket a né pe ket szo kás volt kap cso lat ba hoz ni a ma gya rok kal. Fraesdorff rá mu tat arra,
hogy a szkí tá kat va la ha esz mé nyi nép nek kép zel ték el. A bar bár tá ma dá sok ha tá sá ra ez a kép
meg vál to zott. Fraesdorff idéz egy szö ve get Szent Amb rus tól, aki sze rint a szkí ták elõbb „jó em be -
rek” vol tak, ké sõbb vál tak „em ber evõk”-ké (291–292.). Fraesdorff nem em lí ti, a re cen zens azon -
ban nem hagy hat ja szó nél kül, hogy a ma gyar Anony mus Gestájában ha son ló gon do la to kat ta lá -
lunk. A vég íté let né pe i nél Fraesdorff meg jegy zi, hogy a 10. szá zad ban a ma gya ro kat is a vég íté let
nép ének tar tot ták (314.).

Fraesdorff köny vé nek fõ új don sá gát an nak bi zo nyí tá sa je len ti, hogy a 9–12. szá zad ban Eu ró pa
észak ke le ti ré szét is az „Észak”-hoz so rol ták. Fraesdorff fel hív ja a fi gyel met: 19. szá za di for rá sok ban
is elõ for dul, hogy Ke let-Eu ró pa ré sze it Észak hoz so rol ják. Ke let-Eu ró pa tör té ne té nek ku ta tói, va la -
mint a ger ma nis ták és skandinavisták en nek tu da tá ban is van nak, õk azon ban ezt az Észak-fel fo gást
a hu ma nis ta for rá so kon ke resz tül az an tik kor ra ve ze tik vissza (23–24., 362–363.).
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Fraesdorff mûve igen ala pos, új sze rû és ap ró lé kos mun ka. El sõ sor ban Észak-, il let ve Ke -
let-Eu ró pa ku ta tói for gat hat ják ha szon nal. Fo ga lom tör té ne ti át te kin té se it azon ban más té ma kö -
rök mû ve lõi is hasz no sít hat ják. Mód sze re pe dig ta nul sá gos le het mind azok nak, akik az ide gen sé -
get ku tat ják.

Halmágyi Mik lós

Hatházi Gá bor

SÍ ROK, KIN CSEK, REJ TÉ LYEK
Hí res kö zép ko ri ré gé sze ti le le tek Kis kun ha las kör nyé kén

Kis kun ha las, Thorma Já nos Mú ze um – Ha la si Mú ze um Ala pít vány, 2005. 224 o.

Hatházi Gá bor ed di gi tu do má nyos mun kás sá gá ban ko moly sze re pet ka pott a ku nok ku ta -
tá sa. Gon dol junk csak a 2004-ben a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um gon do zá sá ban meg je lent im po záns
kö te té re (A ku nok ré gé sze ti em lé kei a Ke let-Du nán tú lon), vagy a kü lön bö zõ fo lyó irat ok ban ol vas -
ha tó cik ke i re, il let ve ta nul má nya i ra. A Sí rok, kin csek, rej té lyek könyv cím és a so kat sej te tõ cím -
lap azon nal fel hív ja a fi gyel met, hogy je len eset ben sok pom pá za tos tárgy ra szá mít ha tunk. Az al -
cím to vább erõ sí ti ezt a gon do la tot: Kis kun ha las kör nyé ké nek régészeti em lé kei nem is me ret le -
nek a mú ze u mo kat lá to ga tó nagy kö zön ség szá má ra.

A Be ve ze tõben a szer zõ rö vi den össze fog lal ja a kö tet meg je len te té sé nek a leg fon to sabb oka -
it. Az ed di gi ku ta tá sok egy ér tel mû en rá vi lá gí tot tak, hogy a Dél-Kis kun ság kör nyé ke kü lön le ges
he lyet fog lal el a ma gyar ré gé sze ti örök ség ben. A könyv meg ál mo dói el sõ sor ban a szü lõ föld del
sze ret ték vol na a kin cse ket meg is mer tet ni, de — vé le mé nyünk sze rint — ezt az igényt az egész
or szág ra ki le het ne ter jesz te ni. A szer zõ tisz tá ban volt a fel adat ne héz sé gé vel: egy olyan mû vet
kel lett lét re hoz ni, amely egy szer re szól a szak em ber hez, ugyan ak kor a nagy kö zön ség el vá rá sa it
sem sza bad fi gyel men kí vül hagy nia. En nek je gyé ben már itt ol vas ha tunk egy rö vid, a la i kus szá -
má ra is ért he tõ kis össze fog la lást a ré gész mun ká já ról (a jogi nyel ve ze tet is me rõk elõnyt él vez -
nek). A „szo ká sos” ku ta tás tör té ne tet be mu ta tó rész ben a szer zõ ki tér a te rü let rõl al ko tott is me -
re tek ala ku lá sá ra, a ku ta tá sok kal kap cso la tos té vu tak ra és buk ta tók ra, tisz te leg a nagy elõ dök is -
mert és ke vés bé is mert tag jai elõtt. Ez utób bi ak so kat tet tek egy-egy kincs meg men té sé ért, és a
szak em be rek hez való eljuttatásukért. 

A ku nok föld jén címû fe je zet ben a szer zõ rö vi den össze fog lal ja az et ni kum tör té ne tét. Ki tér 
ere de tük re, ván dor lá suk ra, a ma gya rok kal való kap cso la tuk ra, és be te le pü lé sük re. Hatházi a fõ
hang súlyt a tör zsek el he lyez ke dé sé re he lye zi, ezért ala kul ha tott ki némi hi ány ér zet po li ti ka tör té -
net egyes ese mé nye i vel kap cso lat ban. A szer zõ a 13. szá zad má so dik fe lé nek, és a 14. szá zad ese -
mé nye it a ké sõb bi fe je ze tek ben tár gyal ja. A be te le pü lõ ku nok ma guk kal hoz ták a ma guk anya gi
kul tú rá ját. Ez jól ki mu tat ha tó a Kis kun ha las tér sé gé ben el te me tett kun arisz tok rá cia leleteiben.

A kö vet ke zõ fe je zet — A Kis kun ság utol só po gá nyai — már át ve ze ti az ol va sót a konk rét
sí rok, kin csek vi lá gá ba. Itt va ló já ban egy kü lön le ges ré gé sze ti em lék cso port ról van szó, amely nek
je len tõ sé gé re már Pálóczi Hor váth And rás is rá mu ta tott. Ezek alap ján re konst ru ál ni le het a po -
gány hit vi lá got, az egy ko ri kun vi se le tet és har cá sza tot. Az ék sze rek, ru há za ti ki egé szí tõk, fegy -
ve rek fon tos tám pon to kat szol gál tat nak a ke res ke del mi kap cso la tok sok szí nû sé gé nek bi zo nyí tá -
sá ra. Nem mind egy azon ban, hogy a le le tek mi lyen ál la pot ban és mi lyen kö rül mé nyek kö zött ke -
rül nek elõ. Ezért volt nagy je len tõ sé gû a Csong rád me gyei Csengelén fel tárt elõ ke lõ kun har cos
meg ta lá lá sa, mi vel Hor váth Fe renc sze mé lyé ben vég re egy szak ér tõ ré gész ve zet het te az ása tá so -
kat. A Bo gár hát nevû le lõ hely egyéb meg le pe té se ket is tar to ga tott a ku ta tás szá má ra. A ma gyar
falu la kói va ló szí nû leg a ta tár já rás ide jén hár mas árok- és cö löp szer ke ze tû sö vény fal rend szer rel
övez ték temp lo mu kat. A fel tárt üsz kös ro mok azon ban en nek a vé de ke zé si mód nak a si ker te len -
sé gé rõl árul kod nak. A csengelei kun elõ ke lõ vi se le té nek be mu ta tá sá hoz Hatházi jól hasz nál ta fel
a képi ábrázolásokban rej lõ le he tõ sé ge ket.

A to váb bi sí rok is mer te té se ha son ló te ma ti ká val tör té nik. A le le tek mos to ha elõ ke rü lé si
kö rül mé nye i nek be mu ta tá sa után a „fel tá rás” óta el telt ku ta tá si ered mé nyek is mer te té se kö vet -
ke zik, kö zért he tõ nyel ve zet tel. A csólyosi kun elõ ke lõ sír ját he lyi nap szá mo sok ta lál ták meg, de
eb ben saj nos sok kö szö net nem volt. A mun ká sok va ló szí nû leg a sod rony ing gel bán tak el a leg job -
ban, az ér té kes em lék 80 szá za lé ka oda ve szett. En nek kap csán fáj lal hat ja az utó kor, hogy a ko vá -
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