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A KAPTARKOVEK FULKEINEK KORAROL,
RENDELTETESnnOT, ES rrAszxArorRol

Tur6n II. (XXIX.) dvfolyam 6. szdmdban

Mih6ly Pdter tdmrir 6ttekint6s6t adja a kap-

tdrktikutat6s eddigi eredmdnyeinek. A ma-

gyarorsz6gi fiilkds szikl6k bulg6riai p6rhuzamai alap-
j6n pedig rij felvet6seket vSzolfel a kapt6rftlkdk (ke-

retes ftilkdk) rendeltetds6vel, a fiilkdk kdszit6inek ki-
ldtdvel ds a fiilkdk kifarag6s6nak kor6val kapcsolat-

ban. A ftlkdk kifaragds6nak 6s haszn6lat6nak idejdr6l
kapt6rkriveink ez idirig egyetlen i srnerttd v6lt kiil fti Id i
pdrhuzama, a bulgririai kdt kaptrirfiilkecsoport (Mada-

ra ds Rojrik) alapjiln fogalmazza meg tdzis6t, misze-

rint,,A fiilk6k kdszitoiben nem a hunokkal yagy az

568-ban, az avarokkal bekertilt protobolg5r csoporto-

kat l6tom, hanem a 670 uttlni griffes-ind6sokkal bejritt

nagyobb onogur ndpessdget, illetve annak vezet6-

r6teg6t." Ehhez mdg a krivetkezSkel teszi hozz6: ,,A
fiilkdk felt6telezdsem szerint jelkdpes sirok voltak.
amelyekben az 6srik fab{tlvdnyfit tartottiik, s 6venkdnt

6ldozatbemutat6 szertafi6st vdgeztek. Kdszit6siik 680

ut6ni dvekben kezdridhetett, s e kultusz gyakorl6sa

Bulg6ri6ban 865 ut5n, n6lunk pedig ndhriny 6vtized-

del kds6bb fejez6dhetett be." (Mih6ly P. I999-2000.

I 16, I 17.) Allbbi hozzdsz6lSsomban e kdrd6skrirre

kapcsolatban egy mrisik lehetsdges vitlaszt fogalma-

zok meg, r5viliigitva, hogy a v6lt vagy val6s pirhuza-

mok, anal6gi6k nem megfelel6 drtdkeldse tdves kri-

v etkeztetdsekh ez v ezelhet. ( L d. a c {ml apfo t 6 t)

***
Mih6ly Pdter a hetvenes dvekben meglelent topo-

gr6fiai tanulmrinyaiban - melyekben elfogadta Sarid

Andor 6l|ispontiii, aki a fiilkdk rendeltetdsdt a mdh6-

szettel hozta kapcsolatba - a kutatiis toviibbi felada-

tai koziil elsd helyen a fiilkdk ,,rendeltetdsdnek ds

gyakorlati hasznilatinak rekonstru6l6s5t" jel6lte

meg. Ennek l6pdseit a topogr6fiai adatokb6l levont

kri vetkeztetdseken kiv i.i I a p6rh uzamok fe lt6riisiiban,

de sajnos kizhr6lag mdh6szeti iriinvban hatdrozta

meg. (Mih6ly P6ter 1975. 47.) Fontosnak tafiotta:

a magyar ds kiilft,ldi m6hdszettrirtdneti irodalom
efiekintdsdt;

a ma is alkalmazott sziklamdh6szet gyakorlati
megfi gyelds6t ktilfbldi p6ldrik alapj6n;

a mdhdszet gyakorlati kipr6bril6sdt a mdg 6p, kere-
tes ft lk6kben v agy ezek m iiso lataiban.

1 976-os publik6ci6jriban mdg hat6rozottabban 6l-
Irist foglal a kaptrirkdvek flilkdinek gazdasiryi rendel-
tet6se mellett: ,,A kiilfbldi mai 6s mdhdszettcirtdneti

anal6gi6k szerint a frilkdk rendeltetdse a sziklamdh6-
szettel hozhat6 kapcsolatba. Bdr azanal6giiikban sze-

repl6 fiilkdk form6ban ds mdretben m6sok. mint a

magyarorszdgiak, de a gyakorlati mdhdszeti krivetel-
mdnyeknek a kapt6rfiilk6k is megfelelnek." (Mih6ly
P . 197 6. 263.) Mir ekkor megfogalmaz6d i k a fi.i lkdk-
ben m6hdszkedo ,,etnikum" mibenldte, amit a bulgri-
riai kaptdrfti I ke-anal6 gi6k hatisdr a fo ga I m azott m e g :

,.Az 1972-73-ban Bulg6ri6ban felkutatott - a magya-

rorsz6giakkal azonos - kaptdrko anal6girik
(Provadiai-plat6: Rojrik ds Madara kdzsdg) kaptrirfiil-
ke-bar6tlak6s egyiittldtet igazolnak. Ezek etnikuma

bolgilr, bizdnci vagy m6s elemekbril risszetevrido

szeuetesekb<il 6llott. Kivril6an drtettek a kofaragds-

hoz, mert a ftlk6ken kivt'rl a lakhelyeiket is szikllba
vdgi6k. A ftlkdkben val6 mdhdszet tehii.ehhezazet-
nikumhoz kiithetS." (Mihdly P. 197 6. 264.) A kaptir-
krivek topogr|fi|jitt lezdr6, harmadik tanulm6nya

1979-ben jelent meg. Ennek vdgdn risszefoglalta a
magyarosz6gi kapt6rkrivek topogr6fiai cisszesitdsd-

nek fontosabb adatait, melyek alapj6n me96llapitofia.

hogy megfigyeldsei ,,az erdei mdhdszetet l6tszanak

igazolni", (Mih6ly Pdter 1979.82,) A magyaroLszilgi

fiilkdk ttibbsdge szerinte kiv6l6an megfelelt a mdhtar-

tis szdmfira. b6L - teszi hozzit - van ndhiiny kism6re-

tii 6s csekdly mdlysdgil ftlke, amelyekben ..kock6za-
tosnak 6s gazdasilgalannak tiinik a m6htart6s." (Mi-
hdly P, 1979.82,) Teh6t a kaptdrftilkdk rendeltetdse-

vel kapcsolatban - els6sorban az anal6girik hatdsrira -
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megfogalmazott konklilzi6 a mdhdszeti rendeltet6s

feltevds6t er6sitette.

Mindezt azert tartottam sziiksdgesnek megiegyez-

ni, mert a kdtfdle, elt6r6 vdgkdvetkeztetds gialiorlati-

lag azonos ismeretanyag b6zisrln sziiletett meg! Csu-

pi{n annyi trirt6nt a kdt ellentdtes kdvetkeztetds meg-

fogalmazasa kdzdtt, hogy a kilencvenes 6vek kiizepen

- Mihrily P6terrel kriztisen - iltrostAltuk a rendelkezd-

siinkre 6116 adathalmazt. A k<iztisen megirt tanulm6-

nyunkban leirtuk, hogy atopogr6fiai adatok ki6rtdke-

l6se nyomiin nyert statisztikai val6sziniis6g a m6h6-

szeti rendeltet6s ellen sz6l, mig ,,a kultikus, itldozati

c6lri fiilkehasznillatot illet6en nem fogalmaz6dott

meg kizir6 ok." (Baniz Cs. - Mih6ly P. 1995-1996.

l0l.) Az alapvet6 kdrd6sek azonban tov6bbra is nyi-
touak maradtak:

L Mi volt a fiilk6khez kapcsol6d6 kultikus szertar-

fis. ritus, a mdgritte 6116 vall6salakulat 6s mitol6gia?

2. Mett6l meddig tartott a fiilk6k kifaragds.'inak 6s

haszn6latdnak (a kapt6rkdvekhez kapcsol6d6 kultusz

gyakorl6s'{nak) ideje?

3. Kik voltak a fiilkekdszit6k 6s ritusgyakorl6k?

Metyik ndpessdghez (csoporthoz. nemzetsdghez, et-

nikumhoz, nemzethez) krithetjiik a kaptdrkrivek fa-

ragviinyainak kialakitrlsdt?

A kdrddsek megviilaszolils6t - okleveles adatok hi-
6nya 6s a ndphagyom6ny ellentmond6soss6ga miatt -
a r6gdszeti felt'irdsokon tril, a mai napig a topognlfiai

adatok fi gyelembevdteldrel tartjuk lehets6gesnek. Je-

len helyzetben kdt in{nyban tdjdkoz6dhatunk:

A) az egvik az ,.azonos anal6girik" bovitdse, azaz

a keretes flilk6k mris viddkeken tiirtdn6 keres6se 6s az

analdgi6khoz tdrsul6 adatok bevonilsa;

B) a mr{sik a kaptrlrkiiveken. illetve a tigabb krir-

nyezetiikben fellelhet6 6s a fiilk6kkel kapcsolatban

ldv6 k6faragasi jelensdgek (k6kultrira) vizsgritrata.

Magam ez ut6bbit, tehet a fiilkds szikl6kon el6for-

dul6 egvdb k5faragdsi nvomok (lvukak, cs4torn6k,

t6lalakri mdlyed6sek. k6tistitk) duekintds6t 6s elemze-

s6t tartom ldnyegesebbnek. mdr csak az6rt is, mert az

eddig ismertt6 v6lt anal6gi6k sok szempontri tisszeve-

t6se 6s elemzdse m6g nem tiirtdnt meg! A mrilt dvben

megielent krinl"vemben. ralamint tanulmdnyaimban

is a hangsrill't ezekre a.ieiensegekre lektettem . (Barhz

Cs. 1997., 1998.,19991a,19991b. A kultikus rendelte-

tds kdrvonalazis6t a kapl{rkdveken vagy kiizvetlen

kdzeliikben tal6lhat6 egr6b k6megmunkrildsi jelens6-

gek, szikl6ba faragott mdlyed6sek, iiregek rendeltetd-

sdnek tiikr6ben lehet megenni, ami ktildn tanulmiiny

tixgiltkdpezi. Baniz Cs. 1995)

Mihily Pfiter az el6bbi trij6koz6d6si irdnyn6l ma-

radva, a kapt{rlrtiveket tovibbra is a bulgr{riai anal6-

gia rdv6n kapcsolja be 6stiirtdnetiinkbe, de mir - a

Turdnban olvashat6 eldadrisszrivegdnek tanris6ga sze-

rint - a kds&avar-onogur-bolg6r horizonton trljdko-

zodva. Kdvetkeztet6se azonban, vdlemdnyem szerint.

legalSbb annyira elhamarkodott, mint a hetvenes

dvekben megfogalmazott mdh6szked6 bolgrir/bizinci

szerzetesek te6ri6ja. Jelen hozzilszfililsamban - a kul-

tikus tevdkenys6g pontositiisa ndlkiil - a kultusz gya-

korldsdnak kordval 6s a kultuszt gyakorl6k ktir6nek

megnevezesevel kapcsolatban a sajdt dll6spontomat

fejtem ki, a termdszettudom6nyos megfigyel6sek,

pontosabban a geomorfol6giai kuatrisok eredm6nye-

inek fi ryelembevdteldvel.

A KAPTARKoVEICIEZ KAPCSOL6D6
KT]LTIKUS NTUS
GYAKORLASAN,TT II}ETE
(A rmKEK HASZNaLATANAK KORA)
NS A SZAMALIS TEVEKENYSf,GET
FOLYTATo XppnSSrC
MEGHATAROZASA

Mind ez id6ig egrediil kdt r6gdszeti feltdnis nyrijtott
bizonyos timpontot a kaptrirfiilkdk korfnak meghatri-

rozitsithaz. A cserdpvriraljai Mang6-tet6 ddli oldalin
magasod6 Nagykrip (B"4.DI eloterdbol el6keriilt kdt

darab I l-12. szilzadra datr{lt hulldmvonalas keriimia-
ttireddk (Korek Jdxef, 1960), valamint a szomolyai

Vdn-hegtr @.7.a) V. szSmri sziklattimbjdnek iiregdb6!

ismerffd v6lt 14-15. szdzadi cserdptiired6kek (Sa6d

Andor. 196l) alapjdn azonban nem lehet a fiilkekd-
szitds idej6t. azaz a fiilkehaszndlat als6 hatr{r6t kijel<il-
ni! A kdt iisat6s eredmdnyei alapj6n csupfn annyi va-

l6szfniisithet6. hory az Arp6d-korban hellyel-ktizzel

mdg litogattik a kapt{rkiveket. M6s m6dszerhez kell
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teh6t folyamodnunk, ha e kdrddst meg kiv6njuk v61a-

szolni.

A Nyerges-hegy nyugati oldal6n (H.2.e) emelked6

k6t kap6rkdvon 24 fiilke talllhat6. (Mih61y Pdter to-

pogr6fiai thblinathban l8 ftilke 6s 5 fiilkenyom szere-

pel. Az al6bbiakban az 6 szbmozis6t 6s jelzdseit kd-

vetem.) AzI. szhmt sziklavonulaton 11 fiilke (1-11'

sz6mriig), valamint 4 flilkenyom (B, C, D 6s F) Ossze-

fiigg6, tagolatlan (homog6n) feltileten helyezkedik el,

ez6rt esetiikben m6d nyilik periodiz6ci6ra, illetve re-

lativ - bizonyos megfontoldsokkal pedig abszolut -
kronol6gia kialakit6s6ra. (1. dbra)

M6r els6 rilndzdsre is tdbb fiilkegener6ci6 hil6nit-

het6 el. Nyi1v6nva16, hogy a legdpebb, kerettel ren-

delkez6 fiilkdk k6sziiltek a legk6-

sdbb. Itt a3.,5.,7., 8. 6s 9. szhmi

fiilk6k k6pviselik az utols6 flilke-

farag6si peri6dust. A keret ndlktili-

ek, az eredeti 6llapotn6l sek6lyebb

flilk6k 6s ftilkenyomok, h6tlapma-

radv6nyok rdgebben kdsziilt flil-
k6k maradv6nyai.

Miel6tt 6rnyalnrim a k6pet, mdg

egyszer hangsilyozni kell, hogy a

vizsgrllt fiilk6k majdnem azonos

helyzetben, megegyez6 kitettsdg-

ben vannak, teh6t egyform6n ha-

tottak nljuk a felszinform6l6 er6k.

A tagolatlan feltlet gyakorlatilag

egyenl6 felt6teleket biztositott a

fiilkdk fennmaradhsihoz. A fiilke-

periodizdci6 elk6szit6s6t egy ter-

m6szeti jelens6g, a riolittufa felszi-

ndnek kdrgesed6se segiti el6. A
k6zetet fed6 k6reg a csapaddkviz,

a leveg6 6s azlloszewezetekhat|-

s6ra j<in ldtre. A kdmiai m61l6s so-

r 6n az esov iz, talajv iz a benniik 1e-

v6 oldott ionokkal bontja, oldja a

kozetet, a feliileti leoblit6s rdv6n

pedig a kev6sbd el1en61l6 agyago-

sabb rdszek elhord6dnak, azellen-

5l16bb anyagok visszamaradnak, s

kemdny k6regg6 6llnak tissze. Ez a

k6reg a talajtakar6b6l kih6moz6dott k6zet csupasz

felszin6n is tov6bb vastagszik, er6sddik. Ha sirly6n6l

fogva nagy foltokban levdlik a k6tombr6l, az iide fe-

Itileten irjb6l megkezd6dik a k6rgesedds folyamata.

(Borsos B. l99l)
A 3., 5., 7., 8. 6s 9. kiv6sdsekor 6ttortdk a m6r meg-

l6v6 vastag k6rget. Ezek a fiilk6k ma viszonylag 6p

bels6 feliilettel - nem k6rgesed6 k6zetfelszinnel -
rendelkeznek, 6s a kereteik isj6 6llapotban maradtak

meg. Minden bizonnyal cisszetartoznak, azaz egy fa-

rag6si peri6dust k6pviselnek, melyek koztil kitrinik a

kdt leg6pebb fiilke: a 3. 6s a7 . szhmi.

Az 6p 9. fiilke ktjzvetlen szomszdds6g6ban a -
m6r csak nyomokban megl6v6 * 10. 6s 11. fiilk6k 6r-
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Eger - Nyerges-hegy Ny-i oldala
I. sziklavonulat ddlkeleti oldala

homogdn sziklafeltllet

l. gener6ci6

2. gcner6ci6

3. gcnerAci6

dekes kdpet mutatnak. A 10. eset6ben megmaradt a

h6tlap fels6 rdsze a boltozat egy darabk6j6val, a ll.
h6ts6 falin pedig m6g a farag6snyomok is j6l kivehe-

t6k 6s ami a legfontosabb: mindk6t fiilke megl6v6 fe-

Itilete telj es eg6sz6ben kdrgesedettl A kdmyezd szik-

lafeliilet vastag, patin6s, az oxidhci6t6l sdt6tbarna

k6rg6vel egybeolvad6 homoru flilkenyomok kdpvi-

selik az els6 gener6ci6t - a vizsg6lt sziklaoldalon.

Ezeket j6val r6gebben fara$ik ki, mint az els6nek

emlitett keretes fii1k6ket.

A kiemeltebb helyzetben l6vo, az 6p 3. fiilke

fiilott el6sejl6 B 6s C fiilkenyomok szint6n nagyon

rdgiek, j6form6n csak ,,6rny6kok". Enyh6n bem6-

lyed6, legrimb<ily<idtitt halviny nyomok - k6reg

n6lkiil. A krirnyezd sziklafeliileten is csak egy

vdkony, lefeld vastagod6, h6mladoz6 kdreg l6that6,

amit 6ttrjrnek a nyomok. Ez6rt 6s a flilkefeltilet

k6reghi6nya miatt fiatalabbnak tekinthet6k a 10. 6s

11. fii1k6kt61.

l. dbra

Val6szfntileg ebbe a genenici6ba sorolhat6 a 7. 6s 5.

fiilke kdzritti 6. sz6mmal jelzett igen sekdly, az el6bbi-

ekt6l alacsonyabb helyzete miatt jobban meg6z6dtitt

flilke, melynek bels6 feltilete szint6n nem kdrgesedett.

Tanuls6gos a 4. flilke, amely kett6rep edt, uu akdt

fele hil<inv6lt sziklatombdn l6that6! A repeddsen al5-

csorg6 csapad6kviz alaposan elkoptatta a fii1k6t, en-

nek ellendre a jobb oldali rdszhdtlapjin igen 61es v6-

sdsnyomok fedezhet6k fel. E fiilke igen lekopott 6l1a-

pota 6s a kissd patin6s farag6si nyomokkal bir6 felii-

letdarab miatt a 10., 11. ds a B, C, 6. fiilkdk fdmjelez-

te peri6dusok krjz6 illeszthetd be.

Mellette, kiss6 jobbra lent, szintdn van egy 6rde-

kes fiilkenyom, azF, (ez Mih6ly P6ter jegyz6kdben

nem szerepel), amely nem bem6lyed a k6zetbe, ha-

nem kidomborodik a kdmyezet6b6l. V6s6nyomos

kdrges h6tlap ez, amely kd,riil a sziklafeliilet lepusz-

tult, mintegy tanirfalkdnt, ftigg6leges,,tanfhegykdnt"

orzi az els6 flilkegener6ci6 hiltlapjilt.
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Vdgeredmdnyben kimondhatjuk, hoglt a Nyerges-

heglr nyugati rdsz6n htz6d6 kapt6rk6vonulat egrm6s-

sal tisszevethetii fiilkdi harom karakteresen elkiiltinii-

16 genen{ci6t k6pviselnek, azaz h6rom nagyobb fiilke-

faragdsi peri6dus mutathat6 ki:

A fiilkdk faragrisi sonendjdt dltaHban nehdz meg-

6llapitani, de mint pdld6nkbol is kitiinik. ndhiiny eset-

ben bizonyos periodizdci6ra mod nyilik. A n1'ergesi

fiilkdket nern egr id6ben kdszitettdk, kifaragdsuk tribb

hullimban ttirtdnt. A k0liinbdz6 peri6dusok ktizdtt

tribb dvtized" sbt lvstAzad is eltelt. A kaptirkrivek

fiilkdinek kifarag6sa 6s hasznilata tehAttdbb evszAn-

dot tilel iit. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a biikkal-

jai kaptirkiivekndl gyakorolt tev6kenys6g, a fiilkdk-

hez ktit6d6 ritus - bizonyos id6k<iztinkdnt ttirtdn6 -
gyakorl6sa egv dvezreden dLt tartott. Vdlemdnyem

szerint a kultikus tev6kenysdg h6rom nagrobb ritmu-

sa a ktivetkez6k6ppen illeszthetd be az abszohit id6-

szamitiisba:

Azegdsz Btikkalj6t 6ttekintve, ehhez annyit sztik-

s6ges hozz6tenni, hogy nagy val6sziniis6ggel az els6

ftlk6ket j6val a nyergesi els6 generaci6 meglelen6se

el6tt faragtrik ki. Ezek kon{nak megSllapitrisa azonban

mdg tovibbi alapos vizsg6latokat ig6nyel! R6gdszeti

leletek pedig csak a harmadik genenici6hoz kapcso-

l6dnak, a ker6miattjreddkek a fiilk6k Arp6d-kori hasz-

ndlatrit (6s nem kezdetdt!) igazolj6k, bizonyitjrik.

A ftilkeperiodizilci| rdvln meghatdrozott tlg idti-

intervallum, valamint a kaptirk6mez6 teriileti kiterje-

d6se az ldtszik igazolni, hog a flilkdkhez kapcsol6-

d6 ritust gyakorl6k k<ire mdr hun korban is. majd az

avarok 6s az onogurok (k6s5-avarok) idej6n, valamint

a magyar honfoglal6st krivetoen is ezen a terlileten dlt

6s j6l elktildniill rdsz1t k6pezte a mindenkori 6llam-

alakulatok lakossrig6nak! Tehrit a Mih6ly Pdter rlltal

meghatiirozott 680-t6l 865-ig (Bulg6ri6ban). illetve a

9. szAzad utols6 dvtizeddig (hazankban) terjed6 id6-

szak nem fedi le a kaptdrkrivek haszn6lat6nak teljes

idejdt, csak egyik peri6dus6t!

Nezztik meg, hogv ,ufilturarrnt-e olyan n6pcso-

po(ot. tilrsadalmi r6teget. amely a jelzett korokban a

Biikkaljdn - illetve l6gabb drtelemben a D6li-

Fe lfiildtin (M6traerdon). mai t6j fogalmakkal a Mdtra

6s Biikk viddk6n - 6lt 6s elkiildniilt a sikviddki (alfill-
di) sz{llisteriileteken lak6kt6l.

Az Attila hun nagykir6ly hal6la (453) utani sokkot

kihasznflva a gepid6k vezet6je. Ardarik felkel6st rob-

bantott ki az Attila-fiak ellen. A Nedao foly6ndl lezaj-

lott csat6ban (455) a gepiddk a rugiak, szvdbek, heru-

lok" szarmatiik szd,vetsdge r6v6n legy6zte EllaUllek

nagrkir6lyt. Ezt ktivet6en a hunok keletre menekiiltek

- sz6l a somm6s tiirt6n6szi vdlemdny. Felmeliilannak

a lehetrisdge. hogy a ..bdlcs <ireg Ardarich" - ahogy

Szdsz Bdla nevezi a gepida liga vezet6jdt - a fiatalabb

Attila-fiakkal sztivetsdgben inditott harcot Ilek ellen,

hiszen a Nedao menti csata utin a hunok keleti sz6r-

nya nem omlott rissze, s6t mdg sok6ig tekintdlyes er6t

kdpviselt. Dengizik mdg kiizel m6sfdldvtizedig ural-

ta az al-dunai ds pontuszi sztyeppdket, a keletr6l 6rke-

z6 n6pvindorldsi hull6mokat el6szrir a Don. kdsobb a

Dnyeper vonalfn tart6ztatta fel sikeresen. Azigazitl-

i6

els6 gener{ci6: 10.. I 1., F, esetleg 4.

m6sodik generaci6: 6." B, C

harmadik generaci6: 5.. 8.. 9. 6s az

idetartozo legdpebbek: 3.,7.

els6

generici6:

Kr. u.

5-6.

sziaad

Kr. u.

400-550

Kozoll

hunok,

szarmatdli

kora

mfsodik
gener6ciS:

Kr.u.

7-8.
szAzad

Kr. u.

670-800

k<iz<itt

avarok

(onogurok)

kora

harmadik

gener6ci6:

Kr.u.

l0-14.

szAzad

Kr. u.

900-t 300

kriztitt

magl'arok

kora

idetartoz6

legdpebbek:

Kr.u.

I 500-as

ivekig
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r6s 466 6s 469 k<izdtt ktivetkezett be. 466-ban a Bolia

foly6 mentdn - mely nagy val6sziniisdggel a Ddli-

Felfijld 6szaknyugati hatdrfoly6jdval, az lpolly al azo-

nos - Thiudimer osztrog6tjai legyozt6k a Hunimund

6s Halarich vezelte szvdb, Beuca ds Babai vezette

szarmata, Edica 6s Hunvulf vezette szkir 6s termdsze-

tesen gepida hadak szrjvetsdgdt, 469-ben pedig

Dengiziket gy6ae le I. Le6 kelet-r6mai cs6sz6r had-

vez1re, Anagastes. Lev6gott fejdt lindzs6ra tizve
Konstantin6polyba vittdk. Dengizik hal6l6t krjvetoen

omlott dssze a hun t6mad6 szellem. Ekkor Attila leg-

kisebb fia, Irnik[rnek/Ern6k veszi 6t a hun n6pek ve-

zetdsdt. A magyar mondrik Csabdja kiv6l6 diplom6ci-

ai 6rzekkel szervezi meg Attila vil6gbirodalmdt alko-

t6 ndpek trireddkeinek letelepitds6t. I. Le6 ritengedi a

Kelet-r6mai Birodalom balk6ni tartom6nyait: a sza-

dagarok, szkirek, al6nok Moesia inferior 6s Scythia

minor teriiletdn kaptak itjhazbt.lrnik sziikebb kisdre-

tdvel Dobrudzs6t6l ddlre, a Balk6n-hegysdg (Sztara

planina) dszaki eloter6ben, valahol Pliszka (egyesek

szerint Tomi) kiirny6kdn dpitette ki sz6lkistertilet6t.

A Duna mentdn m6g a 470-es dvekben is folyamato-

san 6ramlanak n6pek 6s hun csapatok az i\ hazdba,

amelyek krjzritt Jordanes megemllti a fossaticiusok-

nak 6s sacromontisiaknak nevezett csoportokat.

Az el6bbiek 6rokvdd6knek, az ut6bbiak szenthe-

gyieknek fordithat6k,,valam i lyen el6tttink i smeretlen

ftildrajzi helyek ut6n". (Szrisz B. 1943. 434.) Szdsz

86 la m unk6j6nak j e gy zetd b en hozzdteszi'. .. E nevek

tal6n a telepesekjogi helyzetdre utalnak." En teszem

hozzS.hogy ebben az esetben tal6n a hun tiirsadalom-

ban jelenl6v6 egyfajta kasztrendszer nyomaival van

dolgunk.

Pontosabban az indiai t6rsadalom sz6rmaz6si-ritu-

6l is-foglalkozrisi krizd ssd ge inek varna-ren dszer 6hez

hasonl6 specifikus t6rsadalmi egysdggel. A varn6k

rendszere a kdsriv6dikus korban (Kr.e. 1000 - 600.)

alakult ki. 6s a hinduizmus t6rh6dit6s6val a Kr. u. el-

s6 6vezred sor6n szil6rdult merev rendszerr6. A
varn6kat a dharma (kritelessdgek, tdrv6nyek) elve

szabdlyozza. meghat6rozva azegydn ds csoporlja val-

l6si 6s trirsadalmi magatartds6t. A varn6kon beliili hi-

erarchia szerint a br6hmana varna (a papok tdrsadal-

ma) az els6. alattaaksatriia varna (a katonai arisztok-

rbcia,a harcosok varn6ja: a mindenkori uralkod6 rs

ezek kdztil keri.ilt ki!), a vaisja varna (ftildmrivesek,

kereskedok, kdzm rivesek. azaz szabad ktizem berek)

krivetkezik, legv6gtil pedig a szolgdk sudra varn6ja. A

varnarendszert iitsz<ivik a krizris 6sre visszavezetett,

szilkebb krizrissdgek csopo(jai: ezek a dzs6tik (a tu-

lajdonk6ppeni kasztok).

A tcirzsi-nemzets6gi szervezet eme legszigonibb

formdja az 6kori lr6n tertiletdn is ismeretes (pi$ra),

ott h6rmas tdrsadalmi tagoz6d6skdnt van jelen. A
varnarendszer nyomai a szkit6kn6l is felfedezhetok,

akikndl megkii16nbiiztett6k a ,,kirilyi", a ,,f<jld-

mrives" ds a,,lovas szkitdkat" (Hdrodotosz)! Ezekhez

hasonl6 specifikus t6rsadalmi egysdgekre - nem pe-

dig dletkdriilmdnyeik ds gazdags6guk szerint kiikjn-
brizo tcirzsekre vagy etnikumokLa - utalhatnak a hu-

nokkal kapcsolatban felbukkan6 szenthegyi 6s az

6rokvddo elnevezdsek is.

A sacromontisi jetz6 teh6t arra a .,brahmana

varn6ra" vonatkozhatott, amely a szkita-hun biroda-

lom szakr6lis civezetdben a szent helyek vddelm6t l6t-

ta el. A szenthegyiek a mindenkori - keleti eredetri -
bi Lodal om alkot6 vagy ural kod6 ndpe ssdg. a szkitdk, a

szarmatilk, a hunok, majd kdsobb a gepidrik, az aya-

rok 6s a magyarok papi r6tegdt jelentett6k. Vdlem6-

n1'em szerint ennek a kultrlr6j6t tekintve vertik6lisan

tribbgyrikerti, de egy id6horizontban m6gis egys6ges

embercsoportnak - specifikus tdrsadalm i egl,sdgnek -
mai napig fennmaradt tdreddke a pal6cnak nevezett

n6prajzi csoport! (Ezt a kdrd6sktirt - a latroknak ds

kunpa[6coknak is nevezett pal6csiig karakterdt, erede-

tdt, amely mdg kor6nt sem tiszt6zott, valamint hunok-

ka[, avarokkal ds kabarokkal val6 kapcsolatAt,az Aba
nemzetsdg szerepdt - bovebben A Tarna vrilgye.

Uton Pal6corsz6g fel6 cimii, megielends elott rill6
kdnyvemben t6rgyalom.)

Csak z6r6jelben jegvzem meg, hogy a fossaticiu-

sok - mint 6rokv6d6k - esetdben. a Cs<irsz-iirkok ds

Ordrig6rkok mentdn szotg6l6 katonai r6tegre, a harco-

sokra (ksatrija varna) dpprlgy gondolhatunk, mint egy

speci6lis feladattal, az Alftild vizjdrdsit szabiiyozo

osi ftjldmiivek - rivz6tonyok, grltak, fokok, csatorn6k

- karbantarlds6val megbizott varn6ra, a sikviddk viz-

6pit6ire, az elo tdj fenntart6ira. Az Alftjld korai viz-
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rendezds6nek eredetdr6l, az osi 6neri gazd6lkodas

egys6ges rendszerdrol, a foly6szab6lyozisok elotti

v izhasznilatr 6l Andr6sfalvy Bertalan (Duna mente),

Frisnyrik S6ndor (Szatmiir-Beregi sik), Dunka S6ndor

(Hortob6gy), Moln6r Gdza (Tisza mente) adnak ala-

pos k6pet.

Tehdt az dnv,lleminyem szerint a kaptdrkovekhez

kotddd kultuszt gtakorl| ndpessdg - minden bizony-

nyal - a ma pal1cnak nevezett ndprai;i csoport

Sseivel azonos, akiket Jordanes sauomontisiaknak

- azaz szentheglieknek- nevezett. A hun tdrsadalom

eme specifikus 'egysdge a Kdrpdt-medence

,,sztyeppei tipusti" dllamaiban - val1sz[niien mdr

a lrunok krtrp dt-me dencei megi el e ndsdt me ge I 6z6en

ipptigy, mint a magtarok honfoglaldsdt kovetfien -
a szakrdlis ovezetek szent helyeinek Srzisdt, videl-

mdt ldthatta el.

Ez a felvet6s egyrdszt magyarinatot ad arra, hogy

a btikkaljai kapt6rk<i-mezti midrt a Pal6c centrumnak

nevezett (Bak6 F. 1989) teriilet ddlkeleti peremdt, a

pal6c ds maty6 ndprajzi csopoft 6rintkez6si 6vezet6t

jekili ki, milsr6szt feltrirja a biikkaljai 6s a bulg6riai

kaptdrktivek kapcsolatrlt is !

***
Eddigi kutatrisaink ttlkrdben megdl lapithat6, hogy

a hdrom kaptdrkdves teriilet kozill a Biikka$a.ielenti

a centrumot!ltt tal6lhat6k a legnagyobb szrimban 6s

legnagyobb teriileten kapt6rktivek ds ftlk6k. itttal l-
hatjuk a legdpebb 6s legszebben kimunk6lt vakabla-

kokat, de a legtrigabb ftlkefarag6si id6intervallum is

itt mutathat6 ki! Valamint itt tal6lhat6k a legnagyobb

gazdags6gban - a ftlk6k ktirnyezetdben - a m6r em-

litett egy6b k6megmunk6l6sijelensdgek, ds ami szin-

tdn fontos, ezen a teriileten taldljuk meg a legkarak-

teresebb arculatri tjkori kokultrira emldkeit is. A h6-

rom tertilet mennyis6gi szempontfi risszevet6sdt (n6-

h6ny kapt6rk6-lelohely kiemelds6vel) az alilbbi thb-

l6zat szemlllteti:

1995-1996-os adatok kaptrirkrivek

szama

Osszes ftilke keretes, teh6t

6p ftlke

Pest megy6ben iisszesen 28 80 162

Di6sd - Szid6nia-hegy 6 20 l0

Pomhz - Holdvihig6rok 2 9 2

Biikkalj6n iisszesen

(A bairj szrlnt6 - Hrimp<irgo-vd I gy ndlkiil) 72 473 161

Cseripv6ralja k<irnydkdn cisszesen 2l 132 JJ

Szomolya - V6n-hegy d6[nyugati oldala 8 117 56

Eger - Nyerges. M6sz-hegy 6 47 t9

Bulg{ridban iisszesen 3 38 15

Roj6k ) 2t l4

Madara t7
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Nyugodtan kimondhatjuk, hory a kapt6rflilk6k 6s az

egydb szikl6ba faragott iiregek (lyukak, csatom6k, k6-

iistok) 6ltal kdpviselt szeftartiisrend (helyesebben egy

megldvo kultusz kapt6rkdvekkel dokument6lt form6ja)

itt, a Btikkalj6n - k6t ktiltinb<jz6 karaktenj nagytil, az

Alftild 6s a Felfiild hatiir6n - alakult ki, ennek az archa-

ikus kokultrir6nak itt volt a k<izpontja! A madarai ,!s

roj dki sziklafalak fulkdinek ere dete p edig - amennyib en

val1ban ,,azonos anal1giiti" a mi knptiir/iilkiinknek-
az 5. szdzadvigin, a Kdrpdt-medence ezen tdjdr1l ki-

draml1 hun tdrsadalmi egsig ballanon tortind megje-

lendsivel hozhatd knpc solatba ! Erydbkdnt ennek lehe-

tosdg6t Dark6 Jeno Turdnban megielent ir6sa is meg-

erositi, miszerint a K6rp6tokon trilra kivonult hunok a

Duna torkolat6t6l ddlre es6 teriileteken telepedtek meg.

Dengizik vesztes h6borrij6t k<ivetrien ugyan Irnik ural-

m6nak sflypontja a Dunrit6l dszakra kertilt, de csak id6-

legesen, hiszen ez iddtSl kezdve bolg6r ndven - nyuga-

ti hun ds keleti ogur elemek egysdgekdnt - rendszeresen

felbukkannak Moesia ds Thr6cia teri.iletdn. (Dark6 J.

1999-2000) A kivonulds termiszetesen nem jelenti a
Kdrpdrmedence elndpteleneddsit: a hajdani Hun Biro-

dalmat allrotd nipelemehtek, tdrsadalmi csoportoknak

csak egt risze hagta el kordbbi hazdjdt! Eme tortdne-

ti hattdr szerint tehdt a bukkaljai kaptdrfulkek voltak a

bulgdriaiak,,el1kipei", nem pedig forditva, ahogy Mi-
h6ly P6ter dolgozatasugallja! Q. dbra)

A Bi.ikkalja, Dobrudzsa 6s Provadia ktjzti etnikus

<isszeftiggdst dokument6lja a Srily - Latonit rin. Ldlek-

lyuk-barlangja is. A mestersdges eredetri sziklahelyisdg

kiirt6j6nek faliiba vdsett - elso megkdzelit6sben a 8-9.

szilzadra dat6lt - felirat p6rhuzamait a Fehdrn6 Walter

Anna 6ltal ismertetett Constan{a melletti mulfatlari bar-

langliolostorban, valamint Fehdr G6za A bolg6r-trinik

miivelts6g emldkei 6s magyar 6strjrtdneti vonatkoz6sa-

ik ( I 93 I ) cim[i munk6j6ban bemutatott madarai szikla-

helyisdgben tal6ljuk megl (Bar6z Cs. 1997. 208-214.)

*,t *

A Pest megy6ben tal6lhat6 ftlkds szikl6k 6s a
biikkaljai kaptSrk<ivek krizti kapcsolat sincs mdg iga-

zinfelthrva. A dun6ntrili ,,kapt6rkcivek" eredete tal6n

az Abanemzetsdg (cumanus - kabar - kunpal6c nem-

zetsdg!) ottani jelenldt6vel fiigg cissze. A krizdpkori

Pilis megye vildgi birtokosai kdzrjtt m6s megy6k irri

nemzets6gei is k6pviseltettdk magukat, igy a Heves

megyei Ab6k is. lenon, azaz Borosjenon (ma:

Pilisborosjen6) a Kompoltiak rendelkeztek birtokkal.

A Jenoi-torony kapt6rfiilkds szikldja kdzeldben takil-
juk Csobrinka telepiil6st is, amely szintdn az Ab6k ot-

tani j elen ldtdre utal. En a kapcsol atot azonban az Ar -

pdd-kor vdgdre-ut6nra dat6lj6k a ktizdpkori oklevelek

(Gyrirffy Gy. 1998), m6rpedig a pilisi fiilkdk sokkal

archaikusabbnak, Arprid-kor etottinek trinnek. Elgon-

dolkodtat6 ugyanis, hogy a Pest megyei fiilk6k nem

annyira egytintettiek, mint a brlkkaljai vakablakok,

sokkal szab6lytalanabbak, az azonos sziklafalon el6-

fordul6 ftlkdk form6i, m6retei is igen ktikinbriz6ek

(amint az a Biatorb6gy - K6-hegy ddli oldal6nak ftl-
k6s szikl6i esetdben is tapasztalhat6), a dun6ntrili fiil-
kdk formavil6ga jelent6sen eltdr a btikk-viddkiek6tril,

ami sok esetben k6tsdgessd teszi az cisszetartoz6st.

Ugy gondolom, hogy e kdrdes tisztdzisihoz meg

tribb, alapos, rjsszehason I it6 vizsgdlatr a van sziiksd g,

valamint a ftldrajzi nevek elemzdseire, amelyek t6-
jak, t6jegys6gek - irrisos adatok megjelendse el6tti -
etnikus vary nemzetsdgi kapcsolatait t6rhatj6k fel
(gondoljunk a Pilisben el6fordul6 Csob6nka, Kande

helynevek Eger k6rny6ki p6rhuzamaira)!

d<:B,F

V6gezettil mdg egy rrivid megjegyzds, szintdn a

Tur6n tavalyi 6. szdmdhozds a kaptrirfiilke-anal6gi6k

k6rd6s6hez. Benk6 Mih6ly Mazsarok kriztjtt a Mon-
gol Alt6jban cimfi ir6s6ban megemliti, hogy a Hovd-

foly6 vid6k6n a mazsarok t6li sz6il6sai mellett szikl6-
ba faragott fiilkesorok tal6lhat6k: ,,Ezek hasonl6ak a

mi Biikk ds Pilis hegys6gek-beli >kaptrirftilkdinkhez<,

amelyekr6l tud6saink felt6teleztdk, hogy Sseink m6-

heket tartottak benniik" (Benko M. 1999-2000. 104.)

BenkS Mih6ly mrlr tribb alkalommal felhivta a figyel-
met erre a t6voli recens (?) kaptiirfiilke-anal6gi6ra:

pdld6ul egy r6di6mtisorban, a Kis Ujsrigban megje-

lent ir6sriban (1998. szeptember ll.) ds a Magyar

Nemzetben, egy vele k6sztilt riportban (2000. janu6r

I 1.). Miut6n felvettem a kapcsolatot - levelezds rit
j6n, majd szem6lyes talillkozirs rdv6n - Benko Mi-
h6llyal, megudtam tole, hogy 6 maga nem Litta a fiil-
kdket, nem ismeri alakjukat, pontos m6reteiket. Csu-

p6n krizvetett adatokkal rendelkezik: ,,Egy kazak
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THRAcIA *asutra))

Balkda

Ielmagyarazat:

IA lur-a*orer6helyek l-JIl mss'r*i s{nc-tukok ffi-ugasrres/$gek

Kaptirk&lel6trelyek a Kirpit-medenceben 6s a B*lkin-f€lszigeten. A: Biikkalja; B: Pitis es a Budai-hegyseg;
C: Bulg6ria (Madara, Roj*kh D; Abarijszint6 - Hrimpcirgri-vrilgy.

akszakal szerint szobrok voltak benniik, kazak s6m6n

bar6tomt6l 6s a mazsarokt6l kapott informi{ci6im sze-

rint 6ldoz6helyek." (Benk6 Mih6ly 1998. szeptember

1 l-6n hozzhm irt 1eve16b61.)

Ezek alapjbn - m6r6sek, dokument6ci6k hi6ny6-

ban - nem szabad olyat illlitani, hogy a sosem l6tott

fiilkdk,,hasonl6ak" a k6rp6t-medencei kaptrirfiilk6k-

hez! Pontos adatok hi6ny6ban elhamarkodottnak tar-

2. dbrs

tom az ilyen kijelentdseket. A fentebb leirtak alapj6n

l6that6, ho gy az azono s morfo 16 giai saj dtossdgok&al

rendelkezri, val6ban,,azonos anal6gi6knak" tekinthe-

t6 kapt6rflilke-lel6helyek kdzti kapcsolat rnegit6l6se

is milyen probl6m6kat vet fel. A bizonytalan, ellen-

<irizetlen p6rhuzamok felemleget6se, kodudatba val6

elp16nt616sa, azok 6stdrtdneti ktivetkeztetdsekbe val6

bevondsa pedig tdveddselt sorozat6t induk6lhatja.
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