
EElszánt nyomkereső barátaim, ha Ázsiába indulunk magyarok 
nyomát kutatni, rengeteg bölcsességre lesz szükségünk, mert 
ez sokkal nehezebb „terep”, azaz téma, mint Afrika. Bizonytalan 

és ingoványos, akárcsak a Meótisz mocsara, melyben hajdan 
Hunor és Magor a csodaszarvast űzte.

Ha éber figyelemmel keressük, ezen az ősi kultúrákat rejtő, ha-
talmas és csodás földrészen háromféle magyar nyomot találunk. 

A frissebbek – maiak és évtizedekkel, századokkal mérhetők – 
itthonról tartanak kelet felé. Ezek könnyen olvashatók.

A nagyon régiek évezredekkel ezelőttiek. Egy ré-
szük keletről nyugat felé, Ázsiából a Kárpát-medencébe 
vezet. Vannak helyben maradók is, ám ezek egyre fogynak, 
halványulnak. Csak el ne tűnjenek, mielőtt megismernénk őket!

Az az izgalmas, hogy a legtöbb friss nyom épp a nagyon régieket 
keresi. Bizony sokan tartanak rossz irányba! Ki igazíthatná el őket teljes 
bizonyossággal: arra ne menj, mert ott hideg, hideg, erre langyosodik, 
melegedik, itt forró, forró? 

De lássuk az itthonról Ázsiába vezető 
nyomokat. 

A tudósként, emberként egyaránt leg-
nagyobbnak, Kőrösi Csoma Sándornak 
két mesét is szenteltem. Annyival tarto-
zunk értékes életművének és emberfeletti 
áldozatának, hogy leszögezzük: nem ő 

járt rossz úton, hanem azok, akik tévesnek ítélik úticélját. 
Azért jeleztem előre, hogy bizonytalan és ingoványos az 

Ázsia-téma, mert sokan és sokfelé vélték megtalálni a ma-
gyarok őshazáját. Az eredetkutatók Ázsiában és a nyelvészek 
itthon két táborra szakadtak. A vita ma is tart. 

A ma hivatalos álláspont, az alig százötven éves finnnugor 
elmélet szerint a magyar nép ugor eredetű, őshazája északon, 
az Ural vidékén volt.

A magyar népköltészet és számos krónika a szkíta és a hun származást őrzi, mely 
szerint őshazánk Belső-Ázsia. Ez az elmélet sokkal régebbi, és tudósok egész sora bizo-
nyította, mégis alulmaradt a hatalom hivatalos véleményével szemben. 

A keresztény Magyarok Történetében azt találták, hogy van egy másik, Nagyobb Ma-
gyarország – jegyezte le Richardus Domonkos-rendi szerzetes nyolcszáz évvel ezelőtt. 
Társa, Julianus barát kétszer is nekivágott a veszélyes útnak, hogy megtalálja a latinul 
Magna Hungariának nevezett őshazát. Meg is találta. Létezéséről 1236-ban tudósított. Őt 
megerősítette Plano Carpini, olasz ferences szerzetes is.

A XIII. században tehát Julianus barát még beszélhetett az Ázsiában maradt magya-
rokkal. A XIX. századi kutatóknak, köztük Kőrösinek ez már nem adatott meg. 

Nem hozhatott perdöntő bizonyítékot Ázsiából sem Vámbéry Ármin világhírű kelet-
kutató, turkológus, sem Szentkatolnai Bálint Gábor, a nagytudású háromszéki nyelvész. 
Mivel Vámbéry a magyar–török, Szentkatolnai a turáni rokonság hirdetője volt, Buda-
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Egyet e régi nyomok közül 
pontosan ismerünk. 

Ki, hányban és hol lépett 
be a magyarok élén 

a Kárpát-medencébe?
Az ujgur kislány 

rátok hasonlít, nem 
kínai honfitársaira

Ázsiai utazásom tárgya: ki-
kutatni a magyarok első te-
lepüléshelyeit. Összegyűj-
teni történelmi tetteinket, 
megfigyelni a hasonlóságot 
több keleti nyelv és a mi 
anyanyelvünk között.

(Kőrösi Csoma Sándor)
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pesten támadások és mellőzés 
várta őket.

Gróf Zichy Jenő élete céljául 
tűzte ki a magyarok őshazájának 
felkutatását. Az 1890-es években 
saját költségén több tudományos 
expedíciót szervezett és vezetett 
Ázsiába olyan jeles tudósokat víve 
magával, mint a már említett 
Szentkatolnai Bálint Gábor nyel-
vész, Szádeczky-Kardoss Lajos tör-
ténész, Csiki Ernő muzeológus, ro-
varszakértő, Déchy Mór földrajztudós, 
felfedező. Mindannyian maradandót alkot-
tak a maguk szakterületén.

Csiki Ernőnek köszönhetően a Magyar 
Múzeum Állattani gyűjteménye meghalad-
ta az egymillió példányt. 

Déchy Mór volt az első igazi magyar 
hegymászó. A Tátrában csúcsot neveztek 
el róla, első magyarként mász-
ta meg a Mont Blanc, valamint 
a Matterhorn csúcsot, és jutott 
fel a Kaukázus 5642 m magas 
Elbrusz csúcsára. 

A legnagyobb magyar, 
Széchenyi István fia, gróf Szé-
chenyi Béla is sokat áldozott  
vagyonából a magyar tudo -
mányra. Leghosszabb és leg-
eredményesebb ázsiai expedí-
ciójára 1877-ben indult el. Vele 
tartott Lóczy Lajos geológus, 
földrajztudós, akit a Himalájában végzett 
földtani kutatásai világhírűvé tettek.

Ázsiában maradt rokonainkról, a ma-
gyar őshazáról azonban egyik expedíció 
sem hozott hírt.

De mára már ez is megtörtént. Az idő 
nem temette be teljesen a 

nyomokat. Többen is 
megtalálták a hely-

ben maradó, a minket ezer éve 
visszaváró ázsiai magyarokat, 
akikkel Julianus barát még be-
szélhetett. 

Persze nem az Ural vidékén, 
hiszen a finnugor rokonságot 
csak néhány erőltetett szóegyez-
tetéssel sikerült bizonyítaniuk az 
elmélet elszánt híveinek. 

Ezzel szemben kiderült, hogy 
a mai Irak területén feltárt hatezer 
éves sumér város neve Ur (Úr), 

a háromezer éves sumér-szabír városállam 
neve Árpád, a Kaukázust az ottélők Magyar-
hegynek nevezik. 

Kína tízmilliós nemzetisége, az ujgurok 
a magyarokat tartják legközelebbi rokona-
iknak. Lám, igaza volt Kőrösinek!

Dr. Pázmány Péter könyvet írt, Lovass 
Ferenc dokumentumfilmet készített a Hi-

malája völgyeiben, Nepál-
ban élő, összesen másfél 
milliós  ma gar törzsekről.

Benkő Mihály néprajz-
kutató Kazahsz tánban és 
Mongóliában találta meg a 
2000 főnyi madjar nem-
zetséget. Népművészetük, 
mondáik letagadhatatlanul 
bizonyítják: a testvéreink.

Zsigmond Emese
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A megfejtéseket honlapunkon közöljük:  
www.napsugar.ro/megfejtesek.php

sorsolunk kisorsolunk ki
!!

HavontaHavonta  éséséévv végén végén
díjakatdíjakat

Decemberi nyertesünk Siklódi István, 
Csíkszentkirály.

Nepáli magar 
kislány

Kazahsztáni 
madjar 
család

Ennek a csúcsnak a meg-
hódítása volt legforróbb 
vágyam. Most íme, elér-
tem a célomat. A ma-
gunkkal hozott háromszí-
nű lobogót kitűztem az 
Elbrusz-csúcs havába. 
Hazám színeit ott lobog-
tatta a szél a Kaukázus 
legmagasabb ormán.

(Déchy Mór)
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