
 
 

 
Tharan-Trieb Marianne: 

 

Magyar tanítás – de hogyan!?  
2. rész 

Jut-e a világ előbbre csalás és hazugság által? 

 
Jászó Anna egyértelműen hamis dolgokat állított a Magyartanítás c. folyóiratban!  
Ahogy a finnugrizmus képviselőinek hivatkozása Sajnovics Jánosra évszázadok óta 
álságos, mert írásának egyes részeit eltitkolják, más részeit meghamisítják, úgy 
élnek vissza Aeneas Sysvius Piccolomini, alias II. Pius pápa írásaival is. Alább részlet 
következik Bakay Kornél: Hogyan lettünk finnugorok c. tanulmányából, amelyben a 
Pius pápa témát alaposan körüljárja. A teljes – és igen tanulságos szöveg – itt 
olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_01b.html 
      A lábjegyzetekben az eredeti latin szövegeket is idézi, bárki számára 
ellenőrizhető módon, ezáltal Jászó Anna hamis állításait is leleplezve. 
      Való igaz, nemcsak dogmákat kell terjeszteni, hanem olykor a valós tényeknek is 
illik utánajárni, nem árt a forrásokat ellenőrizni! 
      A finnugor kézikönyvek vagy a nagyközönségnek szánt összefoglalások általában 
igen előkelő helyen említik meg, hogy a vogulok és az osztyákok, valamint a 
magyarok rokonságát már a XV. században észrevették, hiszen e rokonságot 
„Aeneas Sylvius Piccolomini 1458-ban elkészült Cosmographia c. munkája 
újságolja már”.[i] [79] Az egyetemi hallgatók számára készített egyetemi jegyzet 
szerint, amelyet 60 szerző készített és a szerkesztést Hajdú Péter, Kristó Gyula és 
Róna-Tas András vállalta magára, Aeneas Sylvius Piccolomininek 1457/58-ban 
„készült el kompilációja, az Asia (más néven Cosmographia vagy Historia rerum 
ubique gestarum)”, amelyben „egy oroszországi útról hazatért veronai kereskedőre 
hivatkozva... azt írja, hogy az utazók a Tanais forrásán túl magyarul beszélő, magyar 
szokásokat tartó pogány népet találtak.” Azt mondhatnók, jelentéktelen, pici adatról 
van szó, mégis érdemes nagyon alaposan elemezni ezt a kijelentést, mivel így (is) 
fény derül a kutatók munkamódszerére és főleg a megbízhatóságára.  
      Aeneas Sylvius Piccolomini (1405-1464), aki 1458. augusztus 18-tól II. Pius 
néven pápa lett, egyetlen olyan művet sem írt, amelynek a címe Cosmographia lett 
volna! Életében nagy művei nem is jelentek meg. Számos nagy könyvében korábbi 
szerzők munkáit kivonatolta vagy másolta, ám egyetlen művében sem szerepel soha 
az a Zsirai Miklós által már 1930-ban közismertté tett „adat”, hogy ti. „Asiatici 
Hungari”, azaz ázsiai magyarok a vogulokkal és az osztyákokkal volnának azonosak, 
mégpedig „kétségtelenül” Bár Zsirai a Finnugor rokonságunk c. munkájában 
hosszasabban idéz latin forrásszövegeket, mégis úgy tűnik eredeti forrásokat 
kevésbé használt. II. Pius egyik legkorábban megjelent könyvében szerepel az a 
hely, amelyre Zsirai is hivatkozik, mégpedig a könyv XXIX. fejezete. Szó nincs itt 
arról, hogy ez az egész fejezet „az ugorságnak van szentelve”, ellenben szó van az 
ázsiai szkítákról, az ő kegyetlenkedéseikről és ocsmányságukról. „Szkíthia, ahonnan 
Atilla és hasonlóképpen a magyarok is származnak, mert a magyarok is szkíták, 
amiképpen azok magyar nyelven beszélnek.” Majd így folytatja: „az ázsiai Szkítiából 
vonultak Európába a húnok, azok a vad népek, akikről Jordanes és mások is azt 
állítják, hogy boszorkányoktól és démonoktól születtek, s akik minden barbár népet 



leigáztak a Tanais és a Duna között.” Majd Heticus Philosophusra hivatkozva közli, 
hogy a szkíták is turkok, mégpedig azok legocsmányabb nemzete. És hogy ne legyen 
félreértés, Ottó freisingi püspökre támaszkodva utal a frank Pipinnek az avarokkal 
megvívott legkegyetlenebb háborújára, akik hatszáz esztendővel később ugyancsak 
a Káspi-kapun törtek be Európába. Nicolaus Segundin, aki a görög és latin 
tudományoknak igen nagy szakértője, írásban nyilatkozott II. Piusnak a turkokról és 
az ázsiai szkítákról. II. Pius pápának kortársa volt Thuróczy János (1435–1489?), 
Antonio Bonfini (1427–1501) és Petrus Ransanus (1428–1492) is. Thuróczy 
János Magyar krónikája 1486-ban jelent meg, Ransanus műve 1490-ben lett 
befejezve, Bonfininál az utolsó tárgyalt esemény időpontja 1496. Érdemes tehát 
beleolvasni ezen művekbe is, mielőtt folytatnánk II. Pius pápa kitételeinek 
vizsgálatát, mivel nyilvánvalóan mindhárman ismerték II. Pius munkáját, noha nem 
nyomtatott formában! Thuróczy például szóról-szóra ugyanúgy ismerteti Heticust 
(Éthikósz), Segundinust (Secundinus) és freisingi Ottót, de meg is mondja: 
használta Pius pápa Történelmét. Bonfini azonban az egyetlen, aki szembeszegül 
Aeneas Sylviussal, aki a következőket állította: „Azt tartják, hogy a magyarok, akik 
a Duna partjain laknak, a szkíták nemzetségéből valók, nem mintha a hunoktól 
származnának, amit egyesek a szavak rokonsága miatt hittek, hanem másfajta 
magyaroktól, akikről Jordanes is megemlékezik.”  
      Antonio Bonfini a következőket írta le: „A magyarok ugyanis a hunoktól, a 
hunok a leucusoktól vagyis a szkíták közül származó ázsiai albánoktól (alba: fehér 
hun, azaz heftalita!) vették az eredetüket... Pius pápa visszautasítja ezt a nézetet, 
nem tudom milyen meggondolásból, hacsak nem azért, mert kitűnő látnok lévén 
előre tudta, hogy azokat az alemannokat, akiket oly nagyon és méltán kedvelt, a 
magyarok nemsokára könnyedén meg fogják hódítani, és nem vette jónéven, hogy 
ezeknek valamiféle nemes eredet jusson. Procopius azt hagyományozta, hogy a 
húnok az ephtaliták nemzetségéből valók, akiket leucusoknak, azaz albusoknak is 
nevez...”  
      Petrus Ransanus sokkal óvatosabban fogalmazott, bár világossá tette, hogy a 
magyar hagyományokat hitelesnek véli: „A magyarok mindenesetre dicsekedhetnek 
azzal, hogy elérték, amit a hunok azelőtt sehogysem tudtak, ők ugyanis nem tudták 
kieszközölni, hogy uralmuk idején az ősrégi Pannónia nevet a nép emlékezetéből 
kitöröljék. Jól tudom, hogy egy bizonyos történetíró szerint semmi különbség sincs a 
hun és hungar elnevezés között, hanem azt a nemzetet latin néven hungarnak, saját 
nyelvén pedig hol magyarnak, hol hunnak hívják. Én magam erről a dologról nem 
mernék vitatkozni, nehogy úgy tűnjék, hogy szembeszegülök a saját nemzetük 
történetét megíró magyarokkal... semmiképpen sem bocsátkozom vitába azokkal, 
akik másként gondolkodnak, kiváltképp a magyarokkal, akikről el kell hinnünk, 
hogy sokkal hitelesebben ismerik övéik történetét, mint én vagy bárki más, aki 
hazájuktól és nemzetüktől idegen.” [xx][98]  
      Bonfini keményen rápirít a pápára: „ez a szentséges atya... nem nézte jó 
szemmel, hogy a Szkítiából származó magyarok, akik az ausztriaiakat súlyos 
vereséggel és csapással sújtották, és alighanem sújtani fogják megint, ily nagy 
dicsőséggel ékeskedő ősöket kapnak.”  
      Már itt megjegyzem, mennyire tisztán látták száz évvel ezelőtt a finnugrizmus 
veszélyeit s mennyire élesen fogalmazott például a Századok c. folyóirat szerkesztője, 
Szilágyi Sándor éppen a fent idézett Procopius-féle adatokkal kapcsolatban: 
„...Hunfalvy végzetes tévedését az ő finn-ugor elméletével Procopius fenti 
adatának lekicsinyléséből származtatjuk... Nagy és végzetes tévedés rejlik abban, 
hogy Hunfalvy nagy tekintélye súlyával Procopius eme megbecsülhetetlen adatát 
kirekesztette és elértéktelenítette.”  
      De hogyan tették a finnugristák II. Pius leírását az obi-ugor-magyar rokonság 
„szenzációs elbeszélésévé”? Úgy, hogy a teljes szövegrészt nem közölték, hanem 
csak kiragadtak részeket. Így tett Zsirai Miklós főművében, ahol jónéhány sort 



egyszerűen kihagyott, többek között azt a részt is, ahol II. Pius arról szólt, hogy 
Jordanes idejében, aki Justinianus császár korában élt, Pannónia még nem volt a 
magyaroké. Sokkal a hunok, a gótok és a langobardok után jöttek a magyarok a 
Dunához, kijővén Szkítiából, elűzvén a korábban itt lakókat. Zsirai a bevezető 
mondat után nyomban ezt a részt idézi: „A mi veronaink, akit fentebb említettünk, a 
Tanais eredetéhez érkezett meg, és az ázsiai Szkítiában, nem messze a Tanaistól 
olyan népek szálláshelyei vannak, akiknek a nyelve megegyezik a Pannóniában lakó 
magyarokéval.”  
      A finnugristák a forrásközlést itt, általában, befejezik és levonják a „kétségtelen” 
tanulságokat. Noha a forrás egyetlen utalást sem tartalmaz a vogulokra és az 
osztyákokra, Zsirai Miklós az ázsiai szkítákat nemes egyszerűséggel vogulnak és 
osztyáknak nevezi! „Aeneas Sylvius nem említi ugyan a Jugria szót, de 
kétségtelen(??), hogy az Asiatici Hungari néven említett nép a vogulokkal és az 
osztyákokkal azonos(?), és az Asiatica Scythia-ja az obi-ugor földre is értődött(?). 
Örök érdeme(?!) Aeneas Sylviusnak, hogy fölfedezi, szabatosabban, elsőnek említi a 
magyar és az obi-ugor nyelvek rokonságát, de a szenzáció erejével ható (sic!) 
rokonításon és az „ázsiai magyarok” pogányságának, műveletelenségének 
hangsúlyozásán kívül szinte semmi lényeges adatot nem közöl.”]  
      II. Piusnak ezt a híradását megemlíti Thuróczy János: „II. Pius mondja, hogy 
beszélt egy veronai származású emberrel, aki éppen napjainkban (az 1480-as évek!) 
átkutatta Szkítia vidékét, és azt beszélte, hogy az ázsiai Szkítiában, ott ahol a Tanais 
folyó ered, a Pannóniában lakó magyarokkal egy és ugyanazon nyelvet beszélő 
emberre bukkant.” [xxviii][106]  
      Bonfini, amikor elmondja, mi mindent hordott össze a hunokról Jordanes, így 
fogalmazott: „Jordanis a vele ellenséges nemzetről, nem tudom, miféle 
szörnyűségeket hord össze, amelyeket a legtöbb évkönyvíró is elhisz, és vele együtt 
halandzsázik ...Pius pápa, szerintem igen nagy tudós, akit ugyanolyan érzelmek 
vezérelnek, mint Jordanist, nem hiszi, amit minden történetíró állít, hogy a magyarok 
a hunoktól erednének, azt írja, hogy a magyarokat és a szkítákat a nyestbőr-
kereskedés tette ismertté. Ez a szentséges atya tanúságra hív egy veronai polgárt, 
aki azt mondta, hogy amikor a Tanais forrásánál járt, ott magyarul beszélő népre 
bukkant. A mi isteni Mátyásunk, szarmata kereskedőktől értesült ugyanerről, 
követeket és kutatókat küldött oda, hogy a rokon népet, ha lehet, átcsábítsa a 
folytonos háborúságtól meglehetősen elnéptelenedett Pannóniába, ami ugyan eddig 
nem sikerült, de ha megéri, bizonyára megvalósul.” 
      A finnugristák sem Petrus Ransanus, sem Antonio Bonfini megjegyzéseit 
nem vették figyelembe, sőt azt sem vizsgálták meg, egyáltalán ki lehetett ez a 
verónai szerzetes és miről írt még II. Pius? A Pius pápa elmondja, hogy „a Szent 
Ferenc rendből több istenfélő, a szentségekben és a tudományokban járatos tanító 
férfiú el akart menni hozzájuk (ti. az ázsiai magyarokhoz), mivel tudták a nyelvüket, 
azért, hogy Krisztus szent evangéliumát hirdessék, ám ezt megtiltotta az az „úr”, 
(fejedelem?), akit Moszkva jelölt ki s aki a görög hitetlenség szennyében leleldzett és 
rossz néven vette, hogy az ázsiai magyarokat a latin egyházhoz kössük és a mi 
szertartásainkhoz szoktassuk.”  
      Zsirai Miklós a továbbiakban is „természetes egyszerűséggel” azonosítja az 
ázsiai magyarokat a vogulokkal és az osztyákokkal, így fogalmazva: „Aeneas Sylvius 
olyan fontosnak tartotta ezt a magyarok és az ázsiai szkíták (vogulok-osztjákok) 
közti rokonságra és nyelvi azonosságra vonatkozó észrevételt, hogy a Commentarii c. 
önéletrajzában is megismételte.”  
      II. Pius főművében (1435, 1462/63) valójában ezt írta: „Egyesek 
Magyarországot Hunnariának mondják, a magyarokat pedig a hunoktól 
származóknak gondolják, mintha a hunok maradékai a mi korunkig megmaradtak 
volna? Tudomásunk szerint a Tanaison túl, annak forrásvidékétől nem messze, az 
Ázsiai Szkítiában mindmáig megtalálható egy nép, amelyet magyarnak neveznek, és 



akiknek a beszéde semmiben sem különbözik a Duna mentén lakó magyarokétól. 
Azok őseinek mondják magukat, isteneiket barbár módon tisztelik, bálványokat 
imádnak, barbár szokásaik vannak és csaknem vadak módjára élnek.”  
      Ezután elmondja, hogy IV. Jenő pápa (1431–1437), akinek szándéka volt 
Krisztus hitének terjesztése, a Magyarországból hozzá küldött istenfélő férfiakat 
kívánta útnak indítani keletre, ám ez az utazás nem valósulhatott meg, mert a 
közbenső, átvonulási területen lakó rutének (ti. oroszok), akik Istennek görög szokás 
szerint áldoznak, ezt megtiltották. A keleti magyarok inkább maradjanak meg a 
bálványimádás tévelygésében, mintsem a római egyház rítusának ajánlják magukat. 
Zsirai nyomban Thuróczy krónikájára hivatkozik, mondván: „Az az újdonság, hogy 
Jugria a magyarok őshazája(?), Jugria voguljai-osztjákjai(?) a délnyugatra költözött 
magyarok visszamaradt testvérei(?), a XV. századvég és a XVI. század földrajzi és 
történeti irodalmának elmaradhatatlan kellékévé, közhelyévé vált. Magyarországi 
visszhangját Turóczi krónikájában (1488) halljuk először.”  
      Thuróczy János megemlíti ugyan Pius pápa történetét, ám Szkítiáról, a Tanais 
forrásvidékéről beszél, ahol ugyanazon nyelvet beszélők élnek. Többet nem mond.  
      II. Pius pápa műveit úgy írta, hogy mások munkáiból „kivonatolt”, magyarán 
összeollózta az anyagát korábbi szerzők közléseiből, általában a legcsekélyebb 
kritikai rostálás nélkül. Erre jó példa a „mi veronaink” kifejezése is. Munkáiban 
csaknem mindig Pliniust nevezi Veronensis-nek, mivel C. Plinius Secundus Kr. sz. 
előtti 20-ban Veronában született. Műve elején utal arra is, hogy „a mi veronaink” 
kifejezés Caius Iulius Solinus egyik követőjére vonatkozhat. Solinus ugyanis 
csaknem teljes egészében Pliniust követi.  
      1993-ban, amikor e könyv ezen fejezetéből egy részt hamarjában közzétettem, 
még a hagyományos írógép állt csak a rendelkezésemre, mivel azonban 1992 
szeptemberétől lényegében 1993 decemberéig Grácban és Göttingában 
dolgozhattam, a tisztázati gépelést egy gépírónő végezte el, bizony, sok hibával s 
ami ennél is súlyosabb vétségem, a leadott nyomdai anyagot nem néztem át. Eredeti 
szövegemben a „mi veronaink”-at Pseudo-Solinusnak neveztem el, a gépelt 
példányon azonban a pszeudo szó mindenütt kimaradt, így teljesen összemosódott a 
Kr. sz. utáni III. században élt Caius Iulius Solinus és a Pseudo-Solinus személye. 
Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a bizonyos ál-Solinus valójában azonos volt 
Iulius Pomponius Sabinus-szal, aki a XV. században Oroszországtól északra, a 
Jeges-tenger melletti ugari vagy ugri népre bukkant s akinek fő műve 1480 táján 
elkészült. Mindez azonban nem változtat azon a goromba hibán, amely mind a 
Hunnia-ban, mind az utánközlő Életünk-ben olvasható, hogy ti. C. I. Solinus 
kortársa volt II. Piusnak! Tudományos életünkre eléggé jellemző, hogy amikor 
megjelentek a tanulmányom kritikái, senki sem vette észre ezt az igen durva hibát. 
Majd látni fogjuk, nem kivételről van szó. A kutatók, általában, sokkal felületesebbek, 
mint elvárható volna.  
      Először vizsgáljuk meg, ki volt C. I. Solinus? II. Pius is elmondja, hogy Indiától 
Hispániáig körülutazta a Földet és bár általánosan használták műveit kézi 
másolásban és nyomtatásban, csak az utazó szemével nézte a világot, leírásaiban 
viszont döntő mértékben a Kr. sz. utáni I. században élt C. Plinius Secundust és 
Pomponius Mela-t kivonatolta. 70 fejezetből álló főművéből minket különösen 
Szkítia (caput 12-19.) érint, valamint Armenia, Média, Hyrcania, Szogdiana, Parthia 
leírása. Mivel Melat és Pliniust kivonatolta és másolta, ezért már a későközépkorban 
„Plinius majmának” nevezték. Solinus tehát jóformán semmi újat nem alkotott. 
Kérdéses persze, helyes volt-e Pseudo-Solinusnak neveznem a veronai szerzetest, 
aki – Moravcsik Gyula szerint[li] [129] – 1447 előtt járt Oroszországban. 
Elméletileg Pomponius Sabinus (alias Latus) vagy a firenzei Paolo Toscanelli 
(1397–1482) is azonos lehet a veronaival.  
      Pomponius Mela műveinek középkori kiadásai végre fényt vetettek arra is, 
honnan vették a kompilátorok II. Pius fő művének Cosmographia elnevezését? P. 



Mela művének címe ez, amelyet C. I. Solinus magyarázatokkal látott el. Sem Plinius, 
sem Mela, sem Solinus nem ismerte a hungarusokat, ők csak Szkítiáról tudtak, arról 
is csak közhelyeket.  
      Az azonban bizonyosnak látszik, hogy C. I. Solinus járhatott a Tanais (Don) 
forrásvidékén, az viszont, hogy Pseudo-Solinus, azaz az ún. veronai szerzetes járt-e 
ott, kérdéses. Mindenesetre a XV. században Georgiósz Gemisztósz Plethon 
görög filozófus és humanista az alábbi megjegyzéseket fűzte Sztrabon 
Geographicon-jához: „úgy értesültünk, hogy Szarmatiatól északra... az északi óceán 
egyik öblébe... ömlik egy nagy folyó, a Dvína, amelynek forrásaitól a Tanais (Don) 
forrásáig húzott vonallal lehet Európát Ázsiától elhatárolni... Az öböl környékén ... 
lakik egy nyomorúságos nép, amelyet permieknek neveznek, akik csupán 
vadászatból élnek. Úgy értesültünk, hogy ugyanott, ezektől keletebbre és kissé 
délebbre más nyomorúságos népek is vannak, amelyeket mordiváknak és 
mecsoráknak neveznek, s amelyek többnyire hallal táplálkoznak ama tavakból, 
amelyek körül laknak s ahonnan kiindulván a Káspi-tengerbe ömlő Ra (Volga) folyó 
keletről jövő ága felé folyik.”  
      Laonikósz Chalkokondylesz pedig még azt jegyezte fel: „A permiek a 
szarmaták fölötti északi területen laknak, határosak a szarmatákkal, és a szarmaták 
ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a permiek.”  
      Mindebből világosan kitűnik, hogy II. Pius adatait a vogul-osztyák és a magyar 
nép rokonságát illetően egyáltalán nem lehet felhasználni, hiszen Plethon sem „ázsiai 
magyarokat” mond, hanem permieket, mordvinokat és mescserákat.  
      Másrészt az is tény, hogy a középkorban a nyugati szerzők is tudtak 
arról, hogy két Magyarország volt: az egyik Európában, a másik Ázsiában. 
Ők természetesen Szkítiát írtak, de némelykor Hungaria-t is. Nem kétséges, 
hogy szkíták alatt magyarokat értettek, erre mutatnak II. Pius szavai a 
székelyekről: igazi szkítáknak mondják ezeket a magyarokat, akiknek 
jámbor ősei az Ó-Magyarországból jöttek el. Ezt a bizonyos másik 
Magyarországot már II. Pius Juharia-nak is nevezi, amiért Otrokócsi Fóris Ferenc 
bírálja Aeneas Sylviust. Akárki volt is „a mi veronaink”: kereskedő, szerzetes vagy 
közelebbről nem ismert személy, a Tanais (Don) mentén a XV. században 
semmiképpen sem találkozhatott a vogulokkal és az osztyákokkal, akik – némelyek 
szerint csak a legújabb időkben, mások szerint 1300 tájától – már az Urál hegység 
keleti oldalán laktak. Amennyiben II. Pius pápa, és nyomában az ő munkáit 
kivonatolók megbízható adatot jegyeztek fel, az csakis a Julianus-féle baskíriai 
magyarokra vonatkozhat, amint erre már sok évtizeddel ezelőtt kitűnően rámutatott 
Bendefy László: „ezt a forrást tehát ki kell emelnünk a Jugra-irodalomból és 
odahelyezni, ahová való: a Baskíriára vonatkozó kútfők közé.”  
 

      Akik azonban vaknak teszik magukat, hamarosan valóban nem is látnak!  

 
 
 


