
BARAZ CSABA

Tur6n 2001. 6vi 4. szfimiban megjelent ir6-

somban r6mutattam ana, hogy a tar-
nukuolg mezei itkozet lokaliz6l6sa mi6rt

fontos. Ez adja ugyanis a kulcsot a keztinkbe Attila
ds sok m6s hun f6ember sirj6nak keresdsdhez: ahol a

csata zajlott, att6l a helyt6l nem messze, abhlvhny-
k6n6l, k6szobom6l, kdmedni vdlgyben, esetleg fiil-
k6s k6szikl6kn6l (Kewe Oza, Cuwe Azoa, Keueoza

stb.) kell lenni Attila sirj6nak - nem pedig a hunok

egyik alftildi,,tdborvdrosdnak" komydkdn, ahogy

sokan vdlekednek!

,,5 eltemettdk 6t a fdntebb emlltett helyen, Bdla,

Kadocsa s a tdbbi kapitdnyok melli." - iqaKdzai
Etele temet6sdr6l. Induljunk el ezen a nyomon, an-

nak ellendre, hogy Bakay Korn6l rigy v61i: Attila sir-
jdt nem itt, a K6rp6t-medenc6ben kell keresni, hanem

a t<jbbi hun nagykir6ly temetkez6helydn, a hun biro-

dalom ktizponti (?) teriiletein, a kir6lyi temet6kben

(?), messze keleten.r

Induljunk el ezen a nyomon annak ellendre, hogy
B6na Istv6n A hunok 6s nagykir6lyaik cimii kriny-

v6ben en6l a k6rddskdn6l igy ir: ,,Attila siia ter-

mdszetesen megtaldlhati, mint minden, amit valaha

fdldbe rejtettek. De nem kereshetf. Kepzelji)nk el

egy igazdn nagtmdretii slrt, akkordt, amelybe a sok-

sok drdgasdg kdnyelmesen elfdrt. Akar egy egdsz

szobdnyit. Egtetlen hektdron 500 ilyen nagy sir f,ir-
ne el, egy nigyzetkilomdteren mdr 50 000. Mivel a

hunok tdborvdrosdrdl, amelynek ki)zelebbi vagy td-

volabbi kdrnydkdn Attildt eltemettdk, egltel1re csak

annyit sejthetilnk, hogt a Temestril iszalcra, a Krirris-

tdl pedig ddlre fekildt valahol a Tiszdntillon, Attildt
pedig valisziniileg a Duna-Tisza ldzenek keleti feli-
ben temettik el, legaldbb 20 000 km2 jdhet szdmitds-

ba. Ezen - nem tivedds! - I millidrd Anila-slr kep-

zelhet1 el. Kdnnyebb a tiit a szalmakazalban meg-

taldlni!"2 K6s6bb, a Hist6ria lapjain megismdtli v6-

lemdnydt a sir keres6sdnek rem6nytelensdgdrol: ,,Ma

mdr kdpesek vagtunk sok mindenre: ldgifotdzassal
telepeket, falvakat, rdmai erddoket, villdkat, kdzep-

kori templomokat, sdt temetriket tudunk feltdrkdpez-
ni, mielStt egyetlen kapavdgasra sor kerillne. Magd-
nyos s[r esetdben viszont ez a mddszer reminytelen.
Mi a garancia arra, hogt amit a levegdben Auila sir-
jdnak ldtunk, az afdlddn valijdban nem egl k**p-
lisverem? Az orszdg, de legaldbbis a Ddl-alfr)ld r)sz-

szes krumplisvermit fel kellene tarnunk (vis s zamen6-

leg 300 dvre, amidta lcrumpli van - a jdgvermelcrdl

nem is szdlva) ahhoz, hogt esetleg eredmdnyre jus-
sunk! "3

**{<

Attila, Atila, Etele neve egy6bk6nt ,,nem gdt sz6, ds

nem atydcskdt jelent - ahogy sokdig hittek, hiszen el-

kdpzelhetetlen, hogt egt hatalmas, hddit| ndp had-
vezdr-uralkoddja a leigdzott kisszdmri gdtoktdl nevet

fogadott volna el. A vdletlen egyezes a gdt mttala< *
atydcska szival ugtan megvolt, de ez a hunokat ke-

vissd irdekelte. Az 1tdrdk xitil< vagt fitil< szd azt
jelenti, hoglt lragtogd,fdnyes,fensiges< - ebbdl ke-

peztik egdsz egtszer{ien az DAtild( iltile< tulajdon-

nevet. Az Atil (ltil) newel folydkat is jeldltek, pdlddul
a Volgdt, szintdn wagog6< jelentdssel."a

Attila, a ragyog6, fEnyess6ges, fens6ges uralkod6
halii6r6l es az azt kdvet6 v6gisztess6gr6l - nem pe-

dig a temet6sroll - az esem6ny utdn szin 6wel ir6
al6n- g6t szitrmazisi Jordane sn61 maradt fenn tud6 s i-
tis: ,,Attila holttestdt az alfdldi tdbontdros kozepdn

vagy a vdros el1tti mezd krizep,in, selyemsdtorban

ravataloztakfel. A ldndny csoddlatos es iinnepdlyes

volt. Az egisz hun ndp legkivdlobb lovasai nyargal-
tdk krirbe-kr)rbe a ravatalt is az elhunyt tetteirdl
gydszdalt dnekeltek... Miutdn a gtdszdnekkel elsirat-
tdk, sirhalmafdl(itt, ahog) 6k nevezik, stravdt tartot-
tak nagy evds-ivdssal-. (Postquam talibus lamentis

est deflefus, stravam super tumulum eius... A strava

ATTILA SiRJA ES IZ OP.ZOT
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egyesek szerint halotti tort, m6sok szerint halomba

rakott zs6km6nyt, milglyfit, halotti 6ldozatot jelent')

Ejszaka pedig titokban fdldbe rejtettdk (temett6k) a

holttestet. " (Jordanes, Getica XLIX. 256-258.)

...noctuque secreto cadaver terra reconditum coper-

cula... ,,Ezutdn a kivdlasztott szolgahad is klsdret ilt-

nak indult a kopors|val arra az ismeretlen helyre,

ahovd... keleti szokds szerint el kellett reitenidk afdl'
di maradvanyokat, hogt kegteletsirt1 rablhk ,is az

ellensig ne akadion red."s

,,Koporsdjdt el6szi)r arannyal, maid eziisttel, vd-

gi)l vassal boritottdk, ezzel ielkdpeme, hogt a legha-

talmasabb uralkoddnak minden kiiar: a vas, mivel

ndpeket gtdzolt le, az arqny es az ezi)st, mert mindkdt

birodalom dkessigdt elnyerte. Idetemettdk (melldhe-

lyeztdk) az ellensdgtdl zsdbrndnyolt fegntereket, drd-

gakdvektdl ragtogd l1szerszdmokat, es killdnbtizd

mdltdsdgelvdnyeket, amelyek a feiedelmi pompdt

dkesitik. Azirt pedig, hogt az emberek kivdncsisdgdt

e sok drdga kincstdl tdvol tartsdk, a sirt kiszitd embe-

reket iszonyatos bdrkdnt, irgalmatlanul legtilkoltdk.

igt ragadta magahoz a hirtelen hqlal a temetettel a

temetdket egyardnt. " (Jordanes, Getica XLIX. 258.)

A temet6s m6dj6r6l, mikdntj6r6l ktiltinbtiz<j el-

k6pzel6sek l6ttak napvil6g0t. Az egyik felfogds sze-

rint szkita szok6st ktivetve halmot emeltek sirja fti16.6

,,Mikipp,. hdnyidkfel azutdn a sirra afdldet s ala-

kitjdkfilibe a dombot ard dllitott ktivekkel, melyet a

hilnhalmok szdzadokon dt mutatnak; sokszor ezekfe'

lett mig a sirhalom tetejebe dllitott kd vagt halmo-

zott kdvek helyibe szobor vagt hdz is emeltetett, mint

a lvdnika Keve s a hun vezdrek siridndl tudia..."t

Ipolyi Arnold Magyar Mythologia cimii munk6j6ban

megemlit egy m6sf61e hagyom6nyt, reg6t, amely sze-

rint ,,Attila is kincseivel a leeresztett Duna medrdbe

asatik el, s a viz fi)libe eresztetik, hogt kincseihez ki

s em f,lrh e s s en". 8 A foly6mederbe temet6snek (Duna,

Tisza, Maros, Ktiro$ szdmos k6pvisel6je van.e A

sz6pirodalomban is ez a felfog6s terjedt el, gondol-

junk Petdfi S6ndona, J6kai M6na, G6rdonyi Gdzhra.

E gondolat alapja minden bizonnyal a Jordanes

Getica-j6ban tal6lhat6 tort6net, mely a vizig6t

Alarich temet6s6t beszdli el. Eszerint ugyanis

Alarich sirjAt D61-It6li6ban a Busentus foly6 medr6-

be rejtik el 410-ben, egy hadjfurat k<jzben...

,,Scytha mddon" - i4aKdzai a hun el<ikel6k teme-

tds6r<i1. ,,Scytha szokds szerint" - olvashatjuk a K6-

pes Ik6nik6ban Keve kapit6ny 6s tdrsainak temet6s6-

rril. A ,,szkita tipusti" 6si sztyeppei temetkez6si m6d-

nak a legf6bb jellemvonilsa a sirhalom (kurg6n,

tumulu$ 6s emberdldozal egytittese! Attila hunjai-

nak, u eur6pai hunoknak az osei a xhiung-nuk (Lige-

ti Lajos, Sz6sz B6la) - noha V6s6ry Istv6n szerint

,,Maotun ds Attila ndpe ln)ze tdrtinetileg semmikip-

A Nagt-halom ldtkdpe
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A Tdriikasztal ds a Bdlvdnyki)vek dsszkipe

pen sem lehet egtenl1sdgjelet tenni"to - akik egydb-

k6nt a t<ir<jk nyeh,ri hun tcirzsszrivets6g vezlrtorzse-

k6nt a kelet-irdni, szaka tipusri nyelvet beszdltdk.

Eme iizsiai hunok egyik vez6rdnek vagy uralkod6j6-

nak szkita tipusri temetkezdsi m6dj6r6l Kr. e. 90 kr,-

rtil kinai fonris (Si-ki, I 10. fejezet) tud6sit: az uralko-

d6 tetem6t - arany 6s eztist kincseivel egyetemben -
kett6s kopors6ba he1yea6k, s melld temett6k hii em-

bereit 6s asszonyait, akik elkis6rt6k 6t a tulvil6gi

itjfua.lt E hagyom6ny folytatisak6nt a tiirk<ikn61

(akik a kinai fon6sok szerint a xhiung-nuk lesz6rma-

zottjai), tov6bb6l e temetdsi ritus, amely a mrisvil6g

er6teljes kdpzetdnalapul. A nyugati tiirk I(temi (kinai

fon6sokban: Si-tien-mi, Szeti-mi, gdrdg feljegyzd-

sekben: Szizaboulosz) kagbn576. dvi halotti szertar-

t6s6n n6gy foglyot riltek meg, hogy az elhunytat,

mintegy annak him<ikekdnt, lovaival, kincseivel elki-

sdrj6k a hal6lon tuli viligba - tud6sit Menandrosz.

634-ben Ili kag6n tetemdt eldgett6k, sfrja ftild dombot

emeltek, aminek oldal6ba beletemett6k a kag6nt m6s-

vil6gi ttj6ra ringyilkos |ldozatkdnt ktivet6 bar6tj6t ds

rokon6t. Ktil-tegin ttirk uralkod6 sirpalot6j6ban (ma-

uz6leum6ban) csak az elhunyt szoborm6sa volt meg-

ta161hat6, a tetemdt (vagy hamvait) m6siitt, a hagyo-

m6nyok ekiir6s6nak megfelel6en ismeretlen helyen,

rejwe temett6k el, hogy meg6vj6k minden 6rta1omt61.

A sffigura megjelendse u emberildozat elhalv6nyu-

l6s6tjelenti, id6vel az ember6ldozatok helyett a sirok-

ba vagy sirhalmokra krib6l, agyagb6l, f6b6l kdsailt fi-
gur6t (k6pet, faragott b6lv6nyt) helyeztek. K6pes

Kr6nika: ,,...eryt kdszobrot is emeltek ott, s azt a he-

lyet, illetve viddket Kewe Ozdnak neveztik el."

,,Az 576. uralkoddi temetis ... jol beleillik azok-

nak a kirdlytemetkeziseknek a soraba, amelyeknek

rdszletei ismertek az i.sz. L szdzadi japdn szigetek

ndgi s[r< (ko frn) kultilrdjdtdl Attila hun kirdly me-

sis temetisdig; yagt az i.e. II. dyezred vigi, Sang-

kori Kina uralkodoi sirjaitol egdszen a legujabb id6k

magtarorszdgi Mttila sirj a< -hagtomdnydig. Ha vd-

gigtekintilnk ezen az Eurdzsia-szerte ismert temetdsi

hagyomdnyon, a tiirk uralkodd 576. dvi temetdse er-

re a lszkita tlpusunak< nevezhetd temetkezisi formd-
ra emlikeztet..."t2

A sajdtos tdrt6neti, tiirsadalmi, etnikai 6s kultur6-

lis h6tteni szkita (ds hun) temetkez6si szokds leg-

hangsrilyosabb motivuma a temetkez6si hely rejtett-

sdge - legal6bbis a vezet6 rdteg eset6ben. Keleti szo-

k6s szerint a krizn6p szhmfira ismeretlen helyen, rejt-

ve kellett eltemetni a hun nagykirrily't is. Rejtve, de

nem jeldletlen sirba. A ,,krumplisverem m6retti sirt"
mag6ba fog1a16 sirkamra fti16 emelt sir6pitm6ny (ha-

lom) - vagy annak lassan elenydszo maradvhnya -
ma is mega161hat6, 6rdemes keresni. Nem az6rt,

hogy rdgdszetileg felt6rjuk...

{<**

E1626 ir6somban kr6nikds adatok elemzdse rdv6n a

Tarna foly6cska egyik v<ilgyszakasz6ra ir6nyitottam

a figyelmet - egy szkita-hun temetkezdsi 6vezet,

szak6lis viddk hajdanvolt ldtez6sdt illet6en. Erde-

mes sz6tn6zni a helyszinen is. Sirokt6l nem messze,

a siroki v6r szikl6ba faragott folyos6inak 6szaki ab-

lakaib6l j61 16that6, de a foly6vrilgy mdgis fdlrees6

pontj6n, 28 mdter relativ szintktildnbsdggel emelke-

dik a vdlgy si(a ft16 a szajlai Nagy-halom (tenger-

szintfeletti magass6ga: I 8 7,6 m), amelyhez egy drde-
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kes - mostan6ig nem publik6lt - Attila-hagyom6ny

friz6dik.

Miel6tt ismertetndm a ttirt6netet, le kell szdgez-

nem, hogy a domb term6szetes eredetti. A geol6giai

kutat6sok szerint anyaga az oligocdn kiscelli emele-

t6ben k6pz6ddtr Kiscelli Agag Formdcid. Ennek a

k6zetrisszletnek az iide Sllapot6ban kdkessziirke, sz6-

razon, m6llottan s6rga szini agyag, agyagm6rga 6s

alerit az uralkod6 kdpztldm6nye, amelybe homok-

k6, mang6nos agyag, vulkini tufa is telepiilt. A fel-

s6kiscellien (33-24 milli6 dvig) 6sftildrajzi jellemz6-

je a Magyar Paleog6n Medence, melyben az Alpi'
Molassztengerhez hasonl6 iileddkegyiittes k6pz6-

ddtt: az euxin f6ciesti Tardi Agyagra foraminifer6s,

epibati6lis agyagmhrga (ez a Kiscelli Agyag), majd

slir form6ci6k (Par6di, Sz6chenyi Slir) telepiiltek. A
vid6k uralkod6 k6zettipusa egy6bkdnt az als6mio-

c6nben (egri 6s eggenburgi emeletben) k6pz6dtitt

glaukonitos homokk6, az igynev ezett P dt ervds dr ai

Homokkd Formaci1. Az Istenmezeje kdzsdg ftldtt
magasod6 Noe Szdl1je nevti hegyoldal, a biikkszen-

terzs6beti Nagt-k1, az ivhdi Szent-volgy Nagy- ds

Kis -Lyukas-kove, abtmai Szer-kd v agy Yfrasz6 k<jr-

nydk6nek hosszu vdlgyeiben l6that6 kop6r meredek

sziklafalak alyaga ez a glaukonitos homokk<j. Az

O z d- P d t erv ds dr ai - domb s dg vagy mis nev en H ev es -

Borsodi-dombsrig dombjai kdzdtt kanyarg6 Tarna

foly6 vid6k6nek feldpitds6b eL az agyag, agyagmfirga

6s a zold homokk6 d<int6 fontoss6go." A vid6k er6-

zi6 iital megform6lt agyagos homok (apoka vagy

slir) - homokk<lkopdrai lenyig<iz6 l6tv6nyt nyujta-

nak (l6sd: asz6 elnevez6sek).

Azt viszont meg6llapithatjuk, hogy a domb mes-

ters6ges alakitrlsf. A geomorfol6gia tudom6nya nem

admagyarinatot a Tama foly6 volgy6t tjvez6 domb-

vonulatt6l elito, azzalkapcsolatban nem 6116, szab6-

lyos (enyh6n nyujtott ellipszis alapir) kfp alakri fel-

szinforma k6pz6ddsdre! Ilyen ktil<in6ll6, a vtilgytalp

sikja fo16 magasod6 felszinformira (ami nem tekint-

het6 sem rigynevezett korrdzids piramisnak, sem pe-

dig suvaddssal l6trejtitt k6pz<idm6nynek, mert itt hi-

finyzlk az ezek keletkez6s6hez sztiks6ges nagy relief-

energi6jri tdnkperem, meredek lejt6 ( van m6s pdlda

is: a Tam6ba om16 Leleszi-patak vdlgydben bfjik

meg a P6sv6r. Ezt a dombot a kdz6pkorban meger6-

sitett6k, az er6ditds s6nc-6rka m6g ma is j6l 16that6.14

A v6rat 1997. 6prilis 3-6n m6rt'rik fel Nov6ki

Gyul6val, ekkor j6rtunk a szajlai Nagy-halomn6l

is. A Kossuth utc6ban lak6 Csabai Jdnosnd (sziJle-

tett Tul6k Margit) 93 6ves ndnike igy bircsirzott t6-

ltrnk: ,,Mikor dssdk mdr ki Attildr? " Margit ndni ap6-

s6nak a nagyapja volt Csabai Piil, a t61tos, akirll az

al6bbi, 1949-ben kelt lev6l s261. R6szlet a dokumen-

tumb6l:

Kedves Ndri )csdm!

Els Ssorban szeretettel iidv rizldm ddes any ddat, az

dn drdga io Marcsd ndvdremet, apddat, kedves sdgo-

romat ds tdged kedves felesdgeddel egtiitt. Sok-sok

iv 6ta nem irtam hozzdtok, nem szeretet hidnya

miatt, de mert tollal sehogt, irdnnal is alig tudok ir-
ni. Ez a sebesillisemmel idrd ... mirgezds kdvetkez-

mdnye is nem irasiszony, mint Jdzsi bdtydd nevezi;

azonban most irok. Taldn ez lesz utolsd irdsom leg-

kedvesebb testviremhez ds csalddidhoz. A r,lgi igaz

Lrzdss el, ragaukn do szer etettel kiv dnok mindannyii -

tobnak hosszu eletre sz6l6, megeldgeddssel teli dletet.

Most rdtdrek kedves emlikeim ismertetisdre.

Ndgy dves voltam, amikor a killsd portai szomszd-

dunkkal, Csabai Pal 80 dvenfelilli dregapdval meg-

ismerkedtem. Ez a kiikd portai rakoddhely volt a

kedvenc idtsz1helyem is remegd fdlelemmel telitett

kivancsisdg vonzott a falu ndpe altal (nevezett)

Csabaiek papja, a Ndltos<-hoz. (Ennek dccse v6ill

ment Terpesre (?) egy csalddhoz, errdl ennyit tudok.)

Nagytudasi.t ember volt, embert, dllatot gtdgitott,
idesapdmmal ds a papokkal latinul beszdlt, melyet

szdtarbdl gtakorlat utjdn tanult meg. Engem magd-

hoz idesgetett, s amig ilt, 2 is fil even dt Hun is 6s-

magyar trirtinetekkel tomte a bulcsimat. Te Zsultdr,

ide hallgass! - kezdte. Rdviden: Attilhu (Attila) meg-

halt, a fdemberek kerestek eg) nem lakott helyet, hol

a drdga tetemet eltemettdk. Csaba kirdlyfi, kinek mdg

anyja elt, a ket bdtyjdi nem, a mostani Szajla helydn

talalta meg az alkalmas helyet, Sserddk kozdtt kis pa-

tak mentin, azon a sikon, melyet a Tar-lil-na (?) va-

gyis a mai Tarnafolyd csindlt maganak. Itt letettdk a

drdga testet, lovat, fegvereit, drdgasdgait ds (a

holdnak hdromszori megujuldsa idejdn( a 300 rab-
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A vdr szikdba vajt folyos1i

szolga nagy halmot hordott rd a mellette livd hegy'

bdl. (Rajza melldkelve.) A rabszolgalcra felilgtelt a

fdtdltos fegyveres szolgdival, Csaba kirdlyfi fegyve-
reseivel a siroki kdt Varheg mdgr)tt vdrt. (Raiz.) A

hqlom elkdszillte utdn a fritdltos egt feher is egt fe-
kete lovat dldozott Hadurnak is Armdnynak, itt
(dalla( utolsot az (aldddt( kdvdn. (Az akkori dreg

szajlaiak dlddkdnek neveztik, apank rdcfolusi fdldie
mellett fekildt, alatta forrds bugtogott, s ez a rdc-

falusi kenderaztatdkat tdpldlta.) Azutdn afdtdltos - a
nevdre nem emldkszem - a rabszolgdkat dtvezette a

kdt Vdrhegy mdgi, hol nagy zomolort tartottak, mely

utdn Csaba kirdffi fdembere, Zubokan vagy Kubdn

a rabszolgdkat myilkdze vevdn rendre megdletd<.

Veldkhala afdtdltos is; ldna ezt Zubokankardjdba

d6le, hogy ne maradj on lat6i a a helynek. " Csqba ki-

rdffi leghiibb embereit a mai Sirok helydn hagyta,

hogt a halmot 6rizzik. Az dreg Csabqi dllitdlag ezek

utodja, s amikor Orszagh Balazs Mdtyas kirdlytdl ezt

a terilletet birtokul kapta, Csabaidk atdltriztek a ha-

lom melli, mely lakatlan hely volt.

A Csabaiak is a Bdrcaiak 1 880. dvi ds taldn utdb-

biak mai lak1helye f\l\tti hegroldalban buitak meg.

Ezt a helyet taldn mdg ma is Csu-taj ndven ismerik.

Ez az elnevezis Csabai szerint 1smagyarul 'zdrthely'

vag 'bilvdhely', mig a Tdr-na kitdrt vagt nyitott he-

lyet jelent.

Magtarazat: Sirok is Szajla lakdit Orszdgh Ba-

lazs relepftette, utdbbiba totokat. igt a hatdrriszek is

tdtul neveztettek el: pl. Borzsa, Greger, Dolina,

Kopenya stb. Hqlom, itaAm, Dalla stb. magyar:

Barcai ,is Csabai voltak egedilli magtarok. Bdrcai

Pal szerint Csabaidk az 1700-as dvek elejin mdg az

rjsi hiten voltak, ds - az volt a parancs - vagl meg-

keresztelkednek vagt ciherdn 1gettetnek meg. Csabai

megmutatta nekem a nyilat, tegezt, csakdnt, szuette

dreg dolgokat, megmagyardzta mi az a boldo-

ganyffia. Ez a mestergerenddt aldtdmaszto gtdm-

oszlop. Anitt irtelemben boldogasszony, boldog-

anya ereje tartjafenn avildgot... Az 1896-os generdl

katonai tdrkdp szerint a siroki kdt Vdrhegy mi)gdtti

vdlgy ds az ezt zdrb fdlkor alaku domb Haldszi-vdlgt

ds Haldsz1-hely ndven vanfelvdve. Ezeket az dn gye-

rekkoromban Halaszd volgtnek is Haldszd hegnek
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nevezftk. Itt tdrtint Csabai szerint a rabszolgdk le-

nyilazasa. Sirolvtak neve sirat6, sirok-bdl ered ds

Szajla neve sajna volt. Volt, hog volt, az 6reg Csa-

bai Pdl okos ember volt, hogy ezen adottsdgokat az

6 s i s d gb 6 I sz drm azt atj a.

Egri didk koromban felmdrtem a szajlai Nagt-

halom terilletdt, alapteriiletdre mdr nem emlikszem,

magassdga 45 m. Ennyit szdmolt egri jogakadimiai

tandr Kandra Kabosts ilr, kinek minden idevonatko-

zd adatot dtadtam. 6 ttgl nyardn kijdu hozzdnk,

dsszejdrtuk adataim helydt, s azt mondta: Hinnem

kell, mert nem taldlok okot a kdtelkeddsre. Megnez-

tilk a Szederjesletdrdl balfeli, ddlre a Nagtkd teril-

letet, taldltunkj6 j cm vastagsdgu akkora tdlat, mint

egt kerdk, ndgt darabra tdrve. Alig birtam hazaci-

pelni. Ezelcrdl irt egt tudomdnyos folydiratba egy

nagt cikket. Nekem is megkilldte, de hdt valakinek

kdlcstinadva elveszett. O serkentett, lalpezzem ma-

gam, s amennyire lehetett, prdbdlkoztam vele.

l9ll-ben a Budapesti Hirlapban olvastam, hogt

dr. Edvi lllds Aladdr ds dr. Csdnlry Dezsd vezetdsivel

Wienerneustadt (Bdcsiljhely) mellett Attila, esetleg

Arpdd sirja utdn kutatnak. Feljegzdseim, Csabai

hagomdnyai is az iddkdzben szerzett adatok alap-

jdn ennek lehetetlens,lgdt pr6bdltam bizonyitani a

Budapesti Hlrlap iltjdn. Cikkeim megjelentetdse utdn

dr. Csalldny Gdborl6, a szentesi m{rzeum igazgatdja

igazat adott azon dllitdsomnak, hog a ndpvdndorlds

idejdn elhalt fejedelmek nagy drtikekkel telitett sirjdt
nem helyeztdk a vdndorldsok utvonaldra, sdt nagyon

is elrejtettdk, merl amint irtam is, a vdndorli nemze-

tek errisen hittik: jaj annak a nemzetnek, amelynek

elhalt fej edelme s irj dt ell ens dges hadak fel&ilj dk ! Ez

hagtomany volt, amit minden nemzet betartott. Kdr-

dezem, van-e tudomdsunk az iddbeli ismert kirdlyok,

fejedelmek sirjai helydrdl? Kivdve a gi)rdg, r6mai ds

frank kirdlyokit.

Ezen ktizlemdnyehtek a Budapesti Hirlap adott

helyet. A bdcsiljhelyi kutatds mdg tartott, s a vezetdi

irgy Csalldnyt, mint engem alaposan lekaptak.

Csalldnyt azdrt, mert Attila sirjdt Szentes mellett a

Tisza partjdn lenni dllitotta, engem pedig, hogtan

mertem ilyen nagt tuddsu urakksl kikezdeni. 1912.

oktoberdben dtfurtdk a bicsiljhelyi dombot ds taldl-

tak egt ilreget, kdzepdn jdkora vdrhenyeges folttal,
melyet rozsdafoltnak viltek, egtebet semmit. Ekkor

leereszkedtekhozzdm, taldlkdra hivtak dr. Varjil iro-

ddjdba a muzeum trirtinelmi osztdlya igazgatdjdhoz.

Ez 1913. juniusdban tortdnt. Jdl elkdszitett rajzokat

vittemmagammal, de sem ezeken, sem el6zd cikkeim-

ben a hely felismerdsdhez szillcdges helynevek nem

voltak megadva. Erre csak az esetben voltam hajlan-

dd, ha a kutatasban, mint meghivott, dn is ott leszek.

Dr. Varjil ebben nekem adott igazat, igt errdl irdst

adtak. Sok huza-vona utdn kaptunk a Magt. Tud.

Tdrsasdgt1l 800 korondt, a Vall. Kdzokt. Minisztdri-

umtdl 400 korondt azzal, hogt az dsszeget 1914. au-

gusztus hd vdgdn adjdk ki. l9l4 jilliusdban beiltiitt q

lvach, is Attila vagt Arpdd apdnk azdta is nyugod-

tan alszanak. Ha a megfelel1 idd elkrivetkezik a szilk-

sdges iratokat vagt dn vagt Pali fiam dtadjuk, most

azonban azt sem tudom merre vannak, mert virdgva-

sdrnap el6tt kdmiives is festd dolgozott ndlunk, ez-

utdn nagt pucolds eg hitig, azutdn iinnep ,!s ven-

ddg, ki tegnap ment el. Az dn irataim a padldson van-

nak, hogt hol magam sem tudom...

A leirtakat emlikezetbdl adom, mivel csak ndhdny

tdreddket taldltam feljegyzdseimbdl, pedig a tdrkdpek

ktizi)l a legszi)lrsdgesebbeket elkitldtem volnq. Oszin-

tin mondom, semmihez nincs kedvem, nemcsak a

mtil6 bajom miatt, de mdg erds insultus drt a napok-

ban, melyet nehez elfelejteni...

Ismdtelten a legjobbakat kivdnva szeretettel rilel,

cs1kol mindnydtokat

bdtydd ds csalddja

Kecskemdt, 1949. mdjus 6

Eddig a lev6l. A lap alj6n a k<ivetkez6 bejegyz6st

tal6ljuk mdg:

Vadassy Norbert recski tanitd mutatta ezt a leve-

let, melynek ez hiteles mdsolata. Mdsolta: Galvdn

Kdroly, muzeoligus.

Eger, 1957. jillius 811

,.r<*

Ezhita szajlai Nagy-halom regdje, a Jordanesndl o1-

vashat6 elbesz6l6s folytat6sa. Jordanes csup6n a ra-

vatalt 6s a halotti tort (a strava-t) irja le, azaz akdz-
n6p el6tt za1l6 gyilsz-szertartdst. Csabai P6l trirt6nete
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viszont kibontja azt, amirol a g6tok t<irtdnetir6ja - 6s

fon6sa - csak annyit tudott, hogy az ljhomllyhban
trjrt6nt, azaz a h,,tn nagykir6ly titokban, ismeretlen

m6don 6s helyen trirtdn6 temet6s6t. Attila legkisebb

fia ds ftjemberei a Tama vdlgy6ben tal6lt6k meg azt

a megfelel6 helyet, ahov6 elrejthett6k az elhunyt te-

tem6t ds a sirmell6kleteket. Hhromsziarabszolga h6-

rom h6napi munk6val 6pitette ki a sirhelyet, emelte,

form6lta a sirhalmot. Csup6n a fbtiltos feltigyelte

fegyveres szolg6i 6l6naz 6pitkez6st, Csaba katonii-
val a siroki k6t V6r-hegyt6l d61re, a mai Ha16sz6 ne-

vri r6ten tilborozotr. A sirhalom elkdsziiltdt krivet6en

a f6t6ltos l66ldozatot mutatott be Hadirnak 6s fu-
m6nynak. (Ebben a krizl6sben a hunok zoroasrtiz-
mus6nak lenyomatdt fedezhetjiik fel: Hadrir megfe-

leltethet6 Ahura Mazd6nak (Ohrmazdnak), az irilni
mitol6gia 6s a zoroasztrifnus panteon f6isten6nek,

Armany pedig Ahrimannak, a gonoszs6g f6isten6-

nek. Aj6 6s a rossz dnikp6rharc6b6l fakad6 ilraliz-
mus megkrivetelte, hogy mindk6t fdistennek hldoza-

tot mutassanak be egy feh6r 6s egy fekete 16 k6pd-

ber: ,,itt Malla< utolsdt az >dldhdttt ktivdn". Az il-
dozati k6, o1t6rk6 tal6n a siroki Vrir-hegyhez egy

keskeny nyereggel csatlakoz6 sziklatorony, a fara-

gott tetejii Tdrdkasztal8 volt. Ezt krivet6en a f661tos

6s feglveres szolgii a temetkez6s helyszin6r<i1 6tve-

zettdk a rabszolg6kat a hunok t6borhely6re, ahol

nagy zomotort tartottak. A halotti tor ut6n aszolg6-

kat mind megdltdk. A ftit6ltos 6s Zubok6n f6vez6r is

kardjdba d6lt, hogy ne maradjon tanijaa sirhelynek

(pontosabban a sirdpitm6ny 6s a sirhalom szerkezetl-

nek, egymiishoz val6 viszonyinak). Csaba kir61yfi

leghribb emberei maradtak a mai Sirok hely6n (a

siroki fels6vir sziklatrlmbjdbe faragott kazamatili-

ban), hogy orizz5k a halmot. Az orzokleszirmuot-
tai viselik a Csabai nevet. Sz6p kerek tdrtdnet - ak6r

igy is lehetett.

***
A foly6mederbe t<irt6n6 temetkez6s egy61tal6n nem

illik bele az itt felviaolt kdpbe. Hacsak nem fgy,
ahogy Bom Gergely drtelmezi ezt a hagyomirryt".

Szerinte a mitoszok nyelvdn an6l lehet sz6, hogy At-
tila szem6lye a temetdst ktivet6en hull6mtermdsze-

triv6 l6nyegtil 6t 6s 61 tovSbb napjainkig. A foly6ba

temet6s ds a halomba temetds egym6st nem kiz6r6
k<iz16sek, hiszen a HaLoM 6s a HuLL6M szavak

egyarhnt a szak6lis ftldmiivel6s delej-vonalaira

utalnak, valamint ana, hogy Attila a temet6st kcive-

t6en egy esszenci6lisabb l6tszintre kertilt annak hul-
16m-term6szete folyt6n.'e A t6jban jelenl6v6 er6ha-

t6soka, a m6gneses 6raml6si vonalaka ds azok cso-

m6pontjaira t<jrt6nt utal6s a Tur6n IV. dvfolyam6nak
4. szimbban.2o

Tradicion6lis megkrizelitdssel egy meghrikkent6,

de nagyon elgondolkodtat6 feltev6st fogalmaz meg

L6szl6 Andr6s a maryar kir6lyok Szent Koron6j6val

kapcsolatban. Szerinte ,,a magtar Szent Korona nem

kdsziilt sehol. Ez Attila legendds slrjaban, a hdrmas

koporsdban lehetett, Attildnak, a szalcrdlis magus-ki-

rdlynak fehamadt teste helyin, a kirdlyi hatalom ds

uralom jelenldtinek a lenyomatakint, s azt a celt szol-

gdlta, hogt Attila dinasztidjdnak a kirdlyi urai, Attila
nepe utddndpdnek kiralyai majd ezzel karondzhassak-

korondztathassdk meg magukat, s ez legten majd a

keresztiny hun-magtar kirdlyok s a majdani ilj or-
szdg korondja. '2r Merthogy ,,A taoista magia beava-

tdsi-megvalhsitdsi utj dnak legmagasabb foknzatai
krizd tartozik a taoista mdgus feltdmaddsa. A lviptd-
ba vagt sziklasirba helyezett es biologiai drtelemben

teljesen halott mdgus - a taoistdk tanusaga szerint -
egt idd mulva elt{int a sirjdbdl, s a helyen jogar, vagy

egt jogar-markolatu kard maradt. '22 Mrirpedig a hu-

nok hagyom6nyvililgdnak,vall6s6nak taoizmussal va-

16 kapcsolata is val6sziniisitheti) - a zoroaszkizmus

mellett. Mindebb6l az kdvetkezik, hogy ha Attila tes-

te nem is lesz meg soha, a sirhely, az l6tez1k. M6g-
hozzi egy igen jelent6s 6tl6nyegiil6si ponton, ami a
Krirpdt-medence egyik legszentebb helye!

(Ezt a felfogilst er6siti PaAl Zoltfun is Arvisurd-
j6ban. A pal6c n6p161ekb61 fakad6 nagyfoki 6rz6-

kenysdggel meg5ldott teremt6-mesdki k6szsdgri 6zdi
gy6ri munkris liltom6sos sztilet6sii regevililgilban, a ro-
v6s6mrini feljegyzdseken alapul6 fgynevezett fu-
visur6kban tal6ljuk a kdvetkezd k<izl6seket: ,,Peregtdl
a kdt Hddos irdnydban egt tyumen, azaz tizezer ldpds-

re nyugszikAtilla." Az Arvisura k<ivetkez6 oldal6n o1-

vashat6, hogy a Maros ds a Tisza risszefoly6sin6l elte-
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metett Attila sirjdnak orzdsdt Ilona 505-ben megsztin-

tette, 6s ugyanitt Attila h6rmas kopors6j6nak elszdlli-

tiisiir6l, v6ndorl6s6r6l (!), annak keletre ttirt6nri 5the-

lyez6sdr6l is 6rtesiilhettink'. ,,Most mdr esedikes volt

Atilla harmas koporsdjanak elszallitasq, A hdr-

maskoporsd tovdbb vdndorolt Buda utddainak vdd-

ndksige ala... Nekese... meghagyta, hogy maid Atilla

koporsdit Buda emlikdre hozzdiukmenekitik, de Urdl-

Buda utdn valosziniileg a 12 szdki-hun tt)mdny nem-

zetsdgeinek kozponti dba kell szdllitaniuk.' 23

i< ,i( *

A szajlai Nagy-halom teh6t - hasonl6an M6traer-

d6 (Eszaki-kdz6phegysdg, Pal6cfold) m6s szakdlis

objektumaihoz, a kaptbrkdvekhez, a kdz6pkon ko-

lostorokhoz, a Le6ny-v6rhoz, a Cstnyamunk6hoz, a

Makj6n-v6rhoz stb. - a fent emlitett 616-pu1z6l6-

6raml6 energiarendszer kitiintetett pontjiin til.2a

Ez a homokk6-dornb egy lettint vil6g eml6ke, a 16-

la sz6l6 lev6l pedig Csabai P6lnak, az uto1s6 szenthe-

ginek (sacromontisinak), az Attlla-sir 6s a pal6c szel-

lemisdg orzojlnek6llit eml6ket. A hun nagykir6lynak,

de a szkita ndpek minden fejedelmdnek trirt6nete tjsz-

szefon6dott a sacromontisiat sors6va125. Ahogyan

nem leljiik a szentkir6lyok sirjait, rigy nem tal6ljuk ma

mhr u orzoket, a szenthegtiekel sem. A pal6c szelle-

mis6g szinte teljesen elstillyedt. Nem halt ki, nem ttint

el, csup6n visszahirz6dott, ekejtiizdtt. Jobb napokra

viirva. Attila sem halt meg, csup6n visszavonult' A

szent tijon b6rmikor tal6lkozhatunk Vele 6s a ttibbi,

idek<it6d6 szent kir6llyal, a tradici6 hordoz6ival, rdg-

mrilt id6k tdltosaival, barboncdsaival brib6josaival.

,,A ti)nddrndp birodalma az itt minden szegletdn

megbilvik. Sok-sok ait6n keresztill eliuthatunk oda:

almon kereszti)I, meditdcion at, 6si helyek megldto-

gatdsdval, ahol a vilagok kdzdtti fdtylak vikonyab-

bak, dttetszdbbek, mint mdsutt." (John Matthews)

Pal6cftjld m6gikus ftildje sz6mos kaput kin6l k6t vi-

lirykozt, melyek ktiziil egynek me$al6l6s6hoz, ki-

nyit6s6hoz tal6n ezen ir6s is hozzitjfirul. A Mritraerd6

szent helyeit b6rmikor felkereshetjtik, a kultikus 6s-

vdnyeken, zar6ndokutakon bSrmikor j6rhatunk-ke1-

hettink, de j6 ha tudjuk, a kapuk csak bizonyos id6-

pillanatban nyilnak meg.
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1 Bakay Korn6l 1997.178.
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3 B6na Istv6n 1996. 14. Ide kivrlnkozik egy szem6lyes meg-

jegyz6s: a krumplisverem m6retii sirgddtir vizi6littal rioga-

tott Makkay J6nos is, aki egy 1997-ben velem k6sziilt riport-

hoz frizdtt megiegyz6sdben a kdvetkez6 sz6madatokkal 6rvel

az Attila-sir keres6s6nek hi6baval6s6g6t illet6en:,,...ahhoz,

hogy Attila sid6t teljes biztons6ggal me$al6ljuk, fel kellene

t6rni a Karp6tmedencdben az emberisdg kezdete, esetiink-

ben legalibb a v6rtessz6l6si telep vagy a Lambrecht K6lmiln-
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barlang embere 6ta eltemetett minden sirt. Cca. 200 milli6t.
Azt azonban nem tudjuk, hogy ez a k6tszrizmilli6 sir (illet6-
leg az lvtizezredek soriln bel6le megmaradt, mondjuk 130

milli6 sir, ds 70 milli6 szdtroncsolt maradv6nyai) hol fekszik.

Ennek a 200 milli6nak a megtal6l6s6hoz igy teh6t fel kellene

t6mi a teljes magyar hont, helyesebben az eg6sz Krlrpritme-

dencdt, ami az ezermllliitrd elmdleti sir krumplisverem m6re-

hi dsszes helydt jelenti." B6na hasonlata ugyanis nem h6fa -
hangsrilyozza Makkay J6nos - mert ,,egy sirgridrir val6ban

akkora sz6les, hosszu 6s mdly, mint egy krumplisverem."
(Heves Megyei Nap 1997. 6prilis 5. I l. oldal). Ha vaktiiban

keresiink valamit, akkor val6ban rem6nl.telen a feladat, de

hilt az6rt van ndmi hil6nbs6g egy neve sincs 6sember 6s a

hun nagykir6ly kdzritt temetkez6si helydt illet6er Ut6bbir6l

ugyanis hagyomrinyok 6s k6nikis feljegyzdsek dllnak ren-

delkezdsiinke. Igaz ezeket illik nem komolyan venni, s6t kri-

telez6 hitelteleniteni...

4 Kdpes Gdza 1982.23.

5 Sz6sz B6la 1943.364.

6 Nagy Gdza 1895.327.,,igy drtelmezem - risszevetve a miis

tur6ni n6pekn6l meglev6 szokisokkal - Jordanes azon sorait,

melyekben azt mondja, hogy a kik a temet6sben rdszt vettek,

azokat a hunnok megdltdk. Hogy nem foly6 medr6be temet
tdk, mint a kds6bbi mond6k 6llitjdk, hanem a szittyilk, krinok,

k<iz6p- 6s bels6-rizsiai tur6niak szok6sa szerint halmot emel-

tek fril6je, Jordanesb<il is kdvetkeztethetni. (Stravam super

tumulum eius ... concelebrant. Cap.49.)"

7 Ipolyi Amold 1854. 567.

8 Ipolyi Amold 1854. 201., 373.,567.
9 Radnai Mikes: A dombegyhriei Attila-hagyominy. Bdkdscsa-

ba;fber Zoltin: Attila sirj6nak probl6m6ja. Budapest, 1988.

(Kdzirat) Ez ut6bbit ismerteti Mihiily P6ter a Tur6n IV. 6vfo-

lyaminak 6. szimi$an. A hidrobiol6gus f,ber Zolt6n hipot6-

zisdnek kOzldse mindenk6ppen indokolt, de nem 6rtott volna

n6hriny kitikai 6szrevdtelt hozzifiimi. Mindenkdppen sziik-

sdges lett volna t6ved6seire, bels6 ellentmond6saira r6mutal
ni. Pdld6ul arra a k6ptelen kijelent6sre, hogy a kiirp6t-meden-

cei ,,nagyobb foly6k kdt oldal6n 6ririsi itrt6r, azu mocsarak

voltak, amelyek igen megnehezitett6k a foly6k loigithozva-
16 jltist." Az 6rt6r nem azonos a mocs6rral. Az irtereken egy

fokok 6ltal szabiiyozott, tavak, morotviik fiiz6rdb6l, rirkok

(csatomdk) hitl6zatitb6l 6116, ember riltal miikOdtetett (fos-

saticiusok) dl6 vizrendszer volt m6r a ndpvindorlis konlban

is! Egy6bkdnt is (egy hidrobiol6gusnak hitdndsen) hildnbsd-

get kell tenni a foly6k fels6, kriz6ps6 6s als6 szakasz jellege

kozdlt. Az Attila sirhelydiil v6lt Duna-mell6k6g megkdzelit-

hetetlens6g6r6l,,,<,rr,k id6ke sz6l6 kifoszthatatlans6g6r6l"

pedig annyit, hogy, ha a mederbe val6 temetkezds Eber Zol-

t6n iiltal megfogalmazott kdvetelm6nyeit (mai sz6haszn6la!

tal az infrastruktur6t 6s a szem6lyi feltdtelt) ndzzuk (kivii6
ithdlizat, el6g munkrls, 6pit6anyag, szakiparos, r6mai hadi-

mdmdk), akkor a biztons6g elve igencsak s6riilni l6tszik. A
Duna eme szakaszfinak (Esztergomt6l Budapestig) mell6k-

6gai lehet, hogy 1500 6vig nem v6ltoztatjek medriik nyomvo-
nal6t (mint egy 6ber iiltal megfogalmazott fontos felt6tel), vi-
szont szdmtalanszor szinte teljesen kiszdradtak a t6rt6nelem

sor6n (l6sd Noszlopi Ndmeth P6ter fot6j6t Az Arped-kori Bu-
da nyomai a Pilisben cimii kdnyv 88. oldalin). Aprop6 Obu-

da: Vetus Buda, Attila viirosa, Sicambria, Aquincum azonos-

sdg6nak probl6mijrihoz sem 6rtott volna n6h6ny kutatristrirt6-

neti kieg6szitdst flizni. Nem szabadott volna megjegyzds ndl-
kiil hagyni Eber Zoltinazon fat6lis t6veddsdt sem, miszerint
Attila nyriri sz6ll6sa,,nedves, flistcis, higi6nia ndlhili sritrak-

b6l" 6s ,,biidds jurt6kb6l" 6llt volna. Priszkosz tud6sit6sa

eg6szen m6s k6pet fest Attila egyik fapalot6s, flird66piilettel
rendelkez6 kOzpontj616l...

10 V6s6ry Istv6n 1993. 51.

1 1 Ecsedy Ildik6 1988. 20.

l2Ecsedylldik6 1988

l3 B6ldi Tam6s 1983

14 Nov6ki Gyula - Baraz Csaba 2000. 12-13.

15 Kandra Kabos (1843 - 1905) 1869-ben szentelt6k papp6,

1877-t6l hejrib6bai, 1878-ban nyirlugosi lelk6sz. 1886-t6l az

egri F6k6ptalan Hiteleshelyi Levdlt6riinak levdlt6rosa. 1 878-

t6l a Mriemldkek Orszigos Bizotts6grinak kiiltagia. 1885-ben

inditja meg az Adatok u egi egyhinmegye tcirt6nelmdhez

cimii sorozatot. I 897-ben jelent meg Magyar Mythologia ci-
mii miive. Bartalos Gyul6val 6s Tiirk Frigyessel egyiitt kutat-
tik, kerestdk a ,,pog6ny" magyarok hitvil6ginak nyomait
Eger k<imydkdn.

16 Csallriny Gribor 1897-ben szeryezte meg a Csongr6d viirme-
gyei Tdrtdneti 6s Rdg6szeti T6rsulatot. R6g6szeti leletek, mri-

t6rgyak, kOnyvek alkotta gyrijtemdnyiiket 1906-ban vette 6t a

megyei kdzigazgat6s. Csalliny autodidaha m6don k6pezte

mag6t, rdg6szeti felt6r6sai nyom6n piratlan mennyis6gri le-
lettel gazdagodott a szentesi mfzeum, melynek 30 6vi t6rsa-

dalmi munka utiln,1926-ban lett igazgat6 6re.

17 E lev6lrdszlet eredetij6t Mlfiai Zoltin (Zach|r Zoltdrtr6l ma-
gyarositotta nevdt) tanit6 irta, Vadassy Norbert ddesanyjd-

nak, Zachin Mririinak a testvdre. M6trai Zolt6n sziilei
Zachitr Gyula €,sLiptovszky Paula - Szajl6n laktak, az apa otl
volt kilntortanit6. Az adatokat Vadassy Norbert l6nya,
Vadassy M6rta bocs6totta rendelkez6semre 1994. mirciusri-

ban, amit ez fton is kdszdndk. A levdl hiteles misolata az eg-

ri Dob6 Istviin Vdrmrizeum rdg6szeti adattirihan tal6lhat6:

DIVM. R,A.91.
I 8 Bardz Csaba 2000/a

19 Born Gergely 1996

20 Born Gergely 2000 (2001)

2lLiszl| Andr6s 2000. l6-17.

22Litszlt Andrrls 2000. 15.

23 PailZohen 1998. 589-590., 609.

24 Ezl szemlllteti a Turiin IV. 6vfolyam 4. szitm|nak 52-53. ol-
dal6n ldv6 tdrklpv ialat.

25 A sacromontisiak ds a pal6cok kapcsolatbr6l: Barin Csaba

2000tb.76-78.
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