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Minden jog fenntartva!

 

2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?
 

Obrusánszky Borbála Ázsia-kutató a következőképp válaszolt:
 

Valószínűleg ma is Dzsungáriába indulna,
hiszen még sok feltáratlan emlék rejtőzik ott.

Ma azonban, vélhetőleg a Sárga-folyó partjára is elmenne,
ahol páratlan hun városok és emlékek várnák őt.



Interaktív kapcsolat

Az olvasónak lehetősége van a szerző által működtetett honlapon keresztül hozzáférni az interneten keresztül letölthető, a megfelelő
oldalhoz kapcsolódó, lábjegyzetben jelzett fényképekhez és egyéb információhoz.

 

Ha valaki veszi a fáradtságot és véleményét, észrevételeit, kiegészítéseit kész megosztani a szerzővel és más olvasókkal, akkor erre is
lehetőséget biztosítunk.

 

Keressék fel bizalommal szerzői honlapomat:

 

www.kopaljozsef.hu

 

Mindezek figyelembevételével mindenkinek jó szórakoztatást és gondolkodásra bíztató olvasási élményt kívánok!



Szerzői előszó

Lehet-e valaki hatvanöt éves korában kezdő író? Talán igen.

 

Egy hosszú mérnöki pályafutást követően, nyugdíjasként egy ideig szenvedtem a hirtelen rám szakadó rengeteg szabadidőtől. Rossz
alvó vagyok, ezért éjszakánként, ahelyett, hogy a TV-t bámultam volna, inkább az internetet böngésztem.

 

Fogalmam sincs arról, hogy miért éppen Mongólia ragadta meg a képzeletemet. Sohasem jártam ott. Igaz édesapámnak volt egy
mongol barátja, akinek családját magam is ismertem, de mindez már a múlt ködébe veszett.

 

Ahogyan belemélyedtem a témába egyre érdekesebb dolgokat fedeztem fel az ezredforduló utáni Mongólia életéből. Először egy orosz
aranybánya gyors felfutását, majd pár évvel későbbi csúnya bukását kísértem figyelemmel. Ennek kapcsán betekintettem a mongol
politika bugyraiba. A korrupcióval, és még gyilkossággal is fűszerezett politikai vetésforgó sokban hasonlít a mi elmúlt húsz évünkhöz,
de sok az ország sajátosságából fakadó különbség is. Erről írtam a „Kié leszel, Mongólia?” című regényemben.

 

Később azon kaptam magam, hogy nem csak a jelen, hanem a múlt is rengeteg érdekességet rejt. Időközben idehaza újból fellángolt a
vita a magyarak ázsiai eredetéről, a hunokkal való rokonságról. Hát ennek is utána néztem. Az interneten is elérhető angol, orosz és
német nyelvű kutatási eredmények olvasása közben, lassan kialakult bennem egy, majd kétezer évvel ezelőtti ázsiai világ képe, az
erdei emberek, a sztyeppei lovas népek és a Kínai Császárság egymással való harcairól, időszakos szövetségeiről, keveredéséről.

 

Az interneten angolul és németül „xiongnu”, oroszul és mongolul „hunnu”, törökül „hiung–nu” magyarul pedig „hsziungnu ” névvel
illetik a sztyeppéket uraló, a kínai birodalmat rendszeresen megsarcoló ősi, vad, nomád állattartó népet. Az, hogy miként lett a magyar
nyelvben a hsziungnu–ból hun, vagy az oroszban „hunnu”–ból „gun”, egy külön történet.

Egy biztos, hogy a hun szó, mongolul embert jelent.

Véleményem szerint nem szabad keverni a két népcsoportot. Még akkor sem, ha az Európát is térdre kényszerítő Attila hunjai, és
talán a magyarok is, az ázsiai sztyeppék népeinek késői leszármazottjai, és főleg nem szerencsés, ideológia alapokra terelni az ezzel
kapcsolatos kutatásokat.

 

Az antropológusok és a civilizáció-kutatók egyre nagyobb érdeklődéssel tekintenek a Mongóliától egészen a Kárpátokig elterülő, a
népek bölcsőjének is  tartott,  hatalmas sztyeppékre.  Több ország,  köztük Törökország,  Magyarország,  Kazahsztán,  Oroszország,
Mongólia kutatói úgy gondolják, hogy a hunok valójában az ő őseik voltak.

 

 

A hsziungnuk által birtokolt sztyeppéket északról és keletről kiterjedt erdős területek övezik, amelyet az ősmagyarokhoz hasonlóan élő,
vadászó-halászó népek lakták.

 

 

A Tigrisfog-talizmán egy sok évszázaddal ezelőtt, Kr. u. 200–500 között játszódó, kitalált történet, abból az időből, amikor a Csendes
Óceán nyugati partjánál hatalmas vulkánkitörések és rengések rázták meg a földet. A környezeti katasztrófák hatására, a korábban
erős kínai császárság hanyatlásnak indult, míg a birodalom északi határán elő, hsziungnu nép, annyira megerősödött, hogy egy ideig
közülük került ki a kínai császár.

 



A Tigrisfog–talizmán központi szereplője a Nagy Vadász. Az általa vezetett törzs, a hsziungnuk szövetségeseként vesz részt a kínai
birodalom külső és belső harcaiban. Ennek során eljutnak a Bajkáltól nyugatra eső erdős területekre is, ahol az ott élő „madzsarokban”
felfedezik őseiket.

 



A hsziungnuk első története

 

Mielőtt az olvasó a történet olvasásába belekezdene, javaslom, hogy ismerkedjen meg a hsziungnuk és a kínai császárság korábbi
harcaival.

 

Kik is voltak a hsziungnuk?

 

Hsziungnuknak azt a hatalmas nomád életmódot folytató törzsszövetségi kötelékben élő népet nevezték, amelyik a Belső–Ázsiában
hosszan elnyúló sztyeppéken élt, már jóval a mi időszámításunk kezdete előtt. Ma már egyre elfogadottabbá válik az a nézet, hogy a
hsziungnuk lehettek a későbbi hunok ősei. Talán ezért nevezik őket ázsiai hunoknak is.

A hsziungnukat nem lehet egységes népként kezelni, mivel sok sztyeppei nép kultúrájának, törzseinek, nemzetségeinek szövetségéből,
egymásra rakódásából jöttek létre. Éppen ezért mindegyikük egyszerre volt a család, aztán a nemzetség, a törzs és a törzsszövetség
része. A sztyeppét nyugatról hatalmas hegyek, északról és keletről a végeláthatatlan tajga határolja. Ezért is alakult úgy, hogy ez a
népcsoport a kínai birodalom felé próbált terjeszkedni.

 

Különösen azokban az időszakokban voltak sikeresek ezek a támadások, amikor a kínai nép nem volt egységes, és gyakorta egymás
ellen is ádáz harcokat vívott.

.


