
 

 

A könyv rövid, elfogult ismertetése: 

Nagyon szép, rengeteg képpel illusztrált, 3 kg súlyú könyv, akit érdekel a hazai régészet, annak 

mindenképpen érdemes megvennie. (Interneten is rendelhető.)  

Megjelenése korszakalkotó, mivel a Kárpát-medence emberi történelmének egészét állítja elénk a 

leletek segítségével, aminek az itt élő népek – és mindenekelőtt a magyarság – kialakulásában döntő 

szerepe volt. Szó sincs itt üres Kárpát-medencéről meg Ural felé mutogatásról, az évezredeket 

átfogó szemlélet révén a „honfoglalás” már csak egy esemény a sok közül. Akarva, akaratlanul. 

Legalább ennyire fontos, hogy a szerző még mindig mer Kárpát-medencében gondolkodni. 

Mivel a cím kincsekről szól, tartottam tőle, hogy a szerző csak a fémtárgyakra koncentrált, de 

kellemes csalódás ért: ott vannak a kerámiák is! Méghozzá ahogy kell: arcosok, talpasok, 

kocsimodellek, állatszobrok, stb. (Apró szépséghibák azért már itt is felfedezhetők.) A képeket 

nézve már csak a vak nem látja, hogy itt bizony kimutatható egy bizonyos folyamatosság, hiszen a 

tárgyak, a formák, a díszítő motívumok sohasem tűnnek el egyik napról a másikra, és még ha egy 

következőnek tartott kultúrában megváltoznak is, kimutathatók a gyökerek. (A díszítő motívumok 

megváltozása egyáltalán nem jelenti új népesség megjelenését.) Két témakört hiányolok: a 

házépítést és a földművelést. Letagadhatatlan, hogy ezek már az újkőkortól fogva kimutathatók 

ezen a területen, és az is kétségtelen, hogy ezek az emberi fejlődés legfontosabb lépcsőfokai közé 

sorolhatók. A kocsimodellek egy része nyilvánvalóan a mezőgazdasági szállítások bizonyítéka, (és 

mint tudjuk, több mint hatvan került elő itt ezekből,) de a könyv mintha inkább a máshonnan 

származtatható „úri” modellekre koncentrálna. Szívesen láttam volna, mondjuk a börzöncei tehenes 

szekeret! 



Még inkább jellemző ez a máshonnan származtatás a bronzkortól kezdve, de valószínűsítem, hogy a 

könyv megjelenésének ez volt az ára. A hivatalos európai történelmet nem lehet „csak úgy” 

megváltoztatni. 

De végre itt vannak az eddig eldugott bronzkori tárgyak, mint például a kardok is, amelyeknek 

öntőformáit csak itt találták meg, (ezt persze nem a könyvben olvastam, hanem a külföldi 

kutatóknál,) a mindvégig kimutatható spirálok, és a kerámiákon ott van még az ősi vonaldísz is. 

A vaskori rész a már ismert, alaptalanul beszűkített időtartam szerint mutatja be a szkíta leleteket, 

helyettük a keltákra koncentrál. A római megszállás pedig már erősen túlhangsúlyozott, és szokás 

szerint keveredik a szarmata leletek bemutatásával: ami nem teljesen egyértelmű, az azonnal 

rómaivá válik. És itt jönnek a képbe először a „germánok”, akik a rómaiak kiverése után – papíron - 

átveszik a szerepüket. A valóban itt élőknek egyre kevesebb marad. 

A hun kor eleje alaptalanul hátratolódott, ám a leletek bemutatása ettől még korrekt, csak a készítők 

személye vitatható. A kommentárok szerint kapták, lopták vagy rabolták őket, de a hun ékszerek 

szerencsére nagyon is jól azonosíthatók. Mások nem készítettek ilyeneket, ezért a történet 

valószínűleg fordítva igaz. 

A hunok után jönnek a sosemvolt kárpát-medencei „germán királyságok”, leleteik egyértelműen a 

szkíta-szarmata-hun-avarhun kultúrkörbe sorolhatók. (A szkíta-szarmata-hun-avarhun leletek egy 

részét valakik néhány apró különbség alapján valamikor átcsoportosították a „germánokhoz”, ahogy 

a vandálokat, gepidákat és a longobárdokat is.) 

Nagyon szépek az avar(hun) tárgyak, és csodák csodája, visszavették az „avarszlávoktól” a 

korábban nekik ajándékozott leleteket! Ez persze nem is csoda, hiszen az avar(hun) dísztárgyak (pl. 

a poncolt, gyöngyberakásos fülbevalók) annyira jellegzetesek, hogy a valóban szláv leletekkel 

gyakorlatilag összeegyeztethetetlenek. Ehelyett itt bejönnek a „Karolingok”, akik megkapják az 

avarhunok kereszténységhez köthető hagyatékát. Ámde a díszítési mód a legtöbb esetben itt is 

árulkodó. Sőt, mi több, a hun leletekkel mutat rokonságot! 

A honfoglaláskori leletekhez már nincs is különösebb észrevételem. 

Mindent összefoglalva, a képek gyűjteménye csodálatos, ezek révén legalább fogalmat alkothat az 

olvasó arról az egyedülálló régészeti gazdagságról, ami a Kárpát-medencét jellemzi. Mindezt persze 

érdemes lenne kiegészíteni az általam hiányolt dolgokkal: úgy gondolom például, hogy a paticsfalas 

építkezés - bár a szó szoros értelmében nem kincs, de - legalább olyan jelentőségű, mint a könyvben 

bemutatott tárgyak, hiszen a kóborló (vadászó) ősember a házépítéssel vált letelepedetté, és a 

letelepedés révén alakultak ki azok az emberi közösségek, amelyek aztán létrehoztak mindent, ami 

a mai emberi kultúrát jelenti. Ennek a paticsfalas építkezésnek minden újkőkor utáni időszakból 

kimutathatóak itt a nyomai. Ugyanilyen fontosnak tartom a fejlett mezőgazdálkodást igazoló leletek 

bemutatását is, ami ebből a könyvből szintén kimaradt. Mindezek ellenére a könyv képi anyaga 

csodálatos, valódi kincs, a hozzájuk fűzött, itt-ott mesébe illő kommentárokat pedig nyugodtan 

figyelmen kívül hagyhatjuk.  
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