„A keleti örökség nélkül nem érthető a magyar néplélek”
Interjú Bíró András Zsolt antropológus kutatóval, a Magyar–Turán Alapítvány elnökével

“The Hungarian soul cannot be understood without the Eastern heritage”
Interview with András Zsolt Bíró anthropologist researcher, President of the Hungarian Turan Fund
sai alapján elmondható, hogy a hunok és a
későbbi magyar honfoglaló népesség között
genetikai kapcsolat is kimutatható, tehát a
hunok nem csak a mondavilágban kapcsolódnak a magyarsághoz.

PP Mi a szerepe a Kurultaj nemzetközi
eseménynek, amelyet kétévente, idén
augusztus 21–23. között tartanak Bugacon, immár hetedik alkalommal?
– A Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlés, az
összmagyarság egyik legnagyobb ünnepe,
amely Magyarország és Európa legnagyobb
hagyományőrző rendezvénye, a Magyar–Turán Alapítvány tudományos szekciója szervezésében és az alapítvány által létrehozott hagyományőrző szövetség gyakorlati megvalósításában. A Kárpát-medencei magyar összetartozás és a keleti sztyeppei lovasnomád hagyományokat őrző hun és türk tudatú népek
legnagyobb közös ünnepévé vált. Kezdeti célunk az volt, hogy létrehozzunk egy nagyszabású, színvonalas hagyományőrző ünnepet,
amelyen a magyarság méltóan emlékezhet meg
nagy közös őseiről és tiszteleghet történelemformáló példájuk előtt. Emléket állítunk Árpád nagyfejedelemnek, a magyar Honfoglalás
irányítójának, az évszázadokon át regnáló
magyar királyi dinasztia alapító Ősatyjának.
A IX. század végén a magyar törzsszövetség
vezéreként neki köszönhetjük a Kárpát-medence, tehát a Haza birtokbavételét, a Magyar
Nagyfejedelemség keretében. Megemlékezünk
a Kárpát-medencében egykor élt és birodalmat
alakító hun és avar elődeinkről, Atilla (Etele)
hun nagyfejedelemről is, aki ősi legendavilágunk és évezredes hagyományunk része. Az
utóbbi idők antropológiai és genetikai kutatá-

PP Hogyan lett antropológus és miért
fordult érdeklődése a magyar őstörténet
kutatása felé?
– Már gyermekkoromban nagyon érdekeltek az állatok, a növények, a különböző emberek és népcsoportok jellegzetességei, valamint
a természeti jelenségek és magyarázataik, tehát
a biológia. Nagyon foglalkoztatott az emberiség eredete, fejlődése és a történelem is. Nagyapám sokat mesélt az ősi magyar legendákról.
Édesapám pedig történelmi kalandregényekből olvasott nekünk és beszélgetett velünk a
magyarság történelméről. Szüleim könyvtárában csodálattal, vegyes kíváncsisággal néztem
a honfoglaló magyarokkal kapcsolatos rajzokat. Tízévesen elkezdtem szenvedélyesen olvasni. A biológiai és fizikai érdeklődésem
összekapcsolódott a történelem iránti vonzalommal, így már a gimnáziumban eldöntöttem, hogy antropológus leszek. Tanulmányaimat az ELTE Természettudományi Karán
végeztem és a diplomamunkámat a történeti
korok csontleleteinek vizsgálatán alapuló témában írtam.
PP Hol végzi a tudományos tevékenységét és milyen témában kutat?
– Jelenleg a Magyar Természettudományi
Múzeum Embertani Tárában dolgozom kutató antropológusként. Fő munkaterületem a
különböző történeti korokból származó csontmaradványok antropológiai analízise, morfológiai és metrikus modellezése. Archeogenetikai
kutatások, valamint az ezekhez kapcsolódó
adatbázisok kiépítésén is dolgozom nemzetközi együttműködések keretében (Törökország,
Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Azerbajdzsán, Mongólia, Oroszország, Ukrajna,
Bulgária). Szakterületem: a magyar honfoglalás korában élt népesség, a hun kori és az avar
kori népesség vizsgálata, az eurázsiai sztyeppei
nomádok (korai vaskor, szkíta, szarmata, hun,
türk korszak) leleteinek embertani vizsgálata,
és a történeti korokban bekövetkezett nomád

PP What is the role of Kurultaj, the biennial International Event, held for the
7th time between 21-23 August 2020
on Bugac?
– Kurultaj is the Hungarian Tribal Assembly, one of the largest celebrations of all
Hungarians and the largest heritage preserving event in Hungary and Europe. The scientific section of the Hungarian Turan Foundation organises it, and the heritage preservation section of the foundation implements it
in practice. It has become the greatest feast
of Hungarian unity in the Carpathian Basin
and the equestrian nomadic traditions of the
Hun- and Turkic-minded peoples of the Eastern Steppes. Our initial goal was to create a
large-scale, first-rate festival of traditions,
which helps Hungarians remember their glorious common ancestors and pay homage to
their history-forming exemplar. We commemorate Grand Prince Árpád, the leader of
the Hungarian conquest, the founding ancestor of the Hungarian royal dynasty, ruling for
centuries. Árpád, the head of the Hungarian
Tribal Alliance, led the occupation of the
Carpathian Basin, our homeland at the end
of the 9th century, and made it part of the
Principality of Hungary. We also pay tribute
to our Hun and Avar ancestors, the former
residents of the basin, and the Hun Prince
Atilla (Etele), who is part of our ancient legends and millennial legacy. Based on recent
anthropological and genetic research, it can
be stated that there is a genetic connection
between the Huns and the later Hungarian
conquerors, so the connection is not mere
legend.
PP How did You become an anthropologist and where does Your interest
in researching Hungarian ancient history stem from?
– As a child, I was highly interested in
animals, plants, various people and ethnic
groups, as well as natural phenomena and
their explanations – that is, biology –, and
also the origin, development and history of
mankind. I got close to Hungarian legends
through my grandfather’s tales, the historical
adventure novels my father read out to us, our
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migrációk modellezése az antropológiai és genetikai adatbázisok alapján. Természetesen
különbséget kell tenni a nyelvi és genetikai
rokonság között, s ezeket más-más módszerekkel kell kutatni, de a két dolgot nem lehet
teljesen függetleníteni egymástól. A magyarság
kialakulásával és vándorlásával kapcsolatban
végzett természettudományos módszereken
alapuló, modern őstörténeti kutatások eredményei alapján a szakemberek jelentős része,
a nyelvészek által felállított Urál-vidéki eredeztetés hipotézisétől jelentősen eltérő modelleket
mutattak be. A magyarság kialakulásának
korai szakaszai valószínűleg az Urál vidéktől
messze keletebbre, Közép-Ázsiában játszódtak
le.
PP Mi a célja az ön elnökségével működő
Magyar–Turán Alapítványnak?
– A 2009-ben alapított Magyar–Turán
Alapítvány Magyarország és a Kárpát-medence legnagyobb hagyományőrző szervezete. Két
tagozatból áll: a tudományos tagozatban kizárólag tudományos végzettségű személyek dolgoznak (történészek, régészek, antropológusok, néprajzosok, zenekutatók, genetikusok,
mérnökök), a hagyományőrző tagozatnak a
Kárpát-medence minden vidékéről vannak
tagjai. Közülük sokan saját hivatásuk (lovasíjászat, íjászat, solymászat, szablyavívás, övbirkózás) legsikeresebb képviselői, valamint szakmájuk (faművesség, kovácsmesterség, fazekasság, néptánc, népzene) kiváló művelői. Működése és a rendezvények színvonala, szellemisége kivívta a magyar társadalom érdeklődését
és támogatását az elmúlt évek során. A Turán
szimbolikus kifejezés, érzékelteti, hogy az alapítvány nemcsak a magyarság Kárpát-medencei történetét kutatja és mutatja be, de fontosnak tartja a magyarság vándorlását, távoli
keleti vidékekre elvezető őstörténetének korai
szakaszait is, mivel nemzeti kultúránk alapelemeinek nagy részét távoli, keleti vidékekről
hoztuk magunkkal. E jelentős keleti örökség
nélkül nem érthető meg a sajátos magyar
kultúrkincs és a magyar néplélek sem. A Turán
nem tudományos, hanem eszmetörténeti fogalom, amely leegyszerűsítve az összes hun és
türk nemzet közös mitologikus „őshazáját”
jelenti. Az alapítvány a lovasnomád sztyeppei
civilizáció bemutatásának is jelentős szerepet
szentel és 27 türk és hun eredetű nemzettel
tartja a kapcsolatot és együttműködik kulturális, sport- és tudományos szervezeteikkel.
PP Milyen fontos nemzetközi kapcsolatokat épített ki?
– Természetes partnereink a független török nyelvű országok: Törökország, Azerbaj50 | DIPLOMATA

discussions about them, and the drawings
depicting the Hungarian conquerors in my
parents’ library. At the age of ten I became an
avid reader. Due to my fascination with biology, physics and history, I decided to become
an anthropologist as a secondary school student. I completed my studies at the Eötvös
Loránd University Faculty of Science and
wrote my dissertation on the research of bone
finds from historical ages.
PP Where do You do Your scientific research and in what fields?
– I currently work as a researcher anthropologist in the Anthropological Library of the
Hungarian Museum of Natural History. My
main method is anthropological analysis and
the morphological and metric modelling of
bone finds from different historical eras. I
also do archaeogenetic research and build up
related databases in the framework of international collaborations (Turkey, Kazakhstan,
Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Mongolia, Russia, Ukraine, Bulgaria). I specialise
in the population living in the era of the
Hungarian conquest, examine the Hun and
Avar people, study the nomadic finds from
the Eurasian steppe (early Iron Age, Scythian,
Sarmatian, Hun, Turkic period), and do the
modelling of nomadic migrations based on
anthropological and genetic databases. Of
course, we must distinguish between a linguistic and a genetic kinship and use different
research methods, but they cannot be separated completely. A significant number of
experts presented models, based on the results
of modern ancient historic research, applying
natural science methods related to the formation and migration of the Hungarians, which
significantly differed from the hypothesis of
Uralic origin established by linguists. The
early stages of the formation of the Hungarians probably took place in Central Asia, far
to the east of the Ural region.
PP What is the aim of the Hungarian
Turan Foundation, under Your presidency?
– The Hungarian Turan
Foundation, established in
2009, is the largest traditionalist organisation of
Hungary and the Carpathian Basin. It consists of two
branches: the scientific one
with scientist members (historians, archaeologists, anthropologists, ethnographers, musicologists, geneti-

cists, engineers), and the heritage preservation
section with members from all regions of the
Carpathian Basin. They are excellent representatives of their profession (equestrian archery, archery, falconry, sabre fencing, belt
wrestling) and practitioners of their jobs
(woodworking, blacksmithing, pottery, folk
dance, folk music). The support from Hungarian society has been getting stronger in
recent years due to the foundation’s activities
and the atmosphere of the events. ‘Turan’ is
a symbolic term, meaning that alongside the
research and presentation of Hungarian history in the Carpathian area, we also focus on
the early stages of Hungarian migration leading to farther eastern regions, where we
brought most of the basic elements of our
national culture from. Without this significant eastern heritage, the specific Hungarian
cultural treasure and the Hungarian spirit
cannot be understood. ‘Turan’ is not a scientific but a historical concept: the common
mythological ‘homeland’ of all Hun and
Turkic peoples. We present the equestrian
nomadic civilisation of the steppe with great
care, and have contact with 27 nations of
Turkic and Hun origin, cooperating with
their cultural, sports and scientific organisations.
PP What important international relations have You established?
– Our natural partners are the independent Turkic countries: Turkey, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Mongolia. We cooperate
with the Turkic Council, I am a member of
the International Turkic Academy. We maintain contact with organisations and representatives of the 18 Turkic- and Mongolianspeaking peoples living in the territory of the
Russian Federation, as well as with the larger
autonomous republics: Bashkortostan, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Yakutia, the Altai Republic, Tuva, Khakassia, Buryatia and Kalmykia.

gesztán, Kabardino-Balkaria, KaracsájCserkeszföld, Jakutia, Altaj Köztársaság, Tuva,
Hakkaszia, Burjátia, Kalmükia. Szoros a kapcsolatunk az ujgur nemzet különböző országokban élő tagjaival és szervezeteikkel. Szakmai együttműködésben vagyunk tudományos
intézetekkel, múzeumokkal és sportszervezetekkel. Személyesen közös kutatási projektben
dolgozom a kazak Nemzeti Múzeummal, az
üzbegisztáni Afrosiob múzeummal, a kirgiz
Manas Egyetemmel, a Kazak Központi Genetikai Kutató Intézettel és a Türkmen Atlaryval.

nagy hangsúlyt fektet a – különösen a magyar
őstörténetet övező – téveszmék és fantazmagóriák eloszlatására. Nagy kihívást jelent a
hagyományőrző csapatok színvonalas tevékenységének fenntartása és a nemzetközi
együttműködések koordinálása is. Sajnos a
hagyományőrző sportok támogatása Magyarországon még nem megoldott. Reméljük, hogy
a nemzetközi sportsikereink révén ezen a területen is előrelépést tudunk elérni.

We are closely connected to Uyghur people
living in various countries and their organisations. We cooperate on a professional level
with scientific institutions, museums and
sports federations. I personally work on a joint
research project with the Kazakh National
Museum, the Afrosiob Museum in Uzbekistan, the Kyrgyz Manas University, the Kazakh Central Genetic Research Institute and
the Turkmen Atlary.

tion places special emphasis on dispelling the
delusions and phantasmagories surrounding
Hungarian ancient history. One of the great
challenges is to maintain the quality of the
activities of heritage preservation groups and
manage international cooperation. Unfortunately, the support of traditionalist sports is
underdeveloped in Hungary. We hope to be
able to make progress in this area through
our international sports achievements.

tions. Competitive sports have taught me
discipline and perseverance. I have also been
practicing archery for 15 years; using the ancient weapon is a special feeling. I love nature
and hiking. It is wonderful to study various
cultures, customs and languages (I speak 9
of them). Reading, listening to music, watching the stars, or chatting with my family and
friends mean relaxation for me. I have
learnt to appreciate happy moments.

PP What is the biggest challenge in
Your job?
– The biggest task is setting up the Kurultaj in a worthy manner, as it attracts more
than 100,000 visitors, and 25 nations represent themselves at a high level. Our goal is to
make all foreign guests of honour feel at
home with us and have visitors return home
with great experiences. It seems that we have
succeeded so far, because our events are becoming more and more popular and have
gained recognition for Hungary. In addition,
we have to perform well in scientific research
and collaborations, as well as make the actors
of scientific life accept the new research results and present them to the general public
at a first-rate educational level. Our founda-

PP You have a significant past in sports.
Your entire life is organised around passionate and devoted
work. How do You
recharge in Your
spare time?
– Judo has been a part
of my life since the age of
eight. I am a seven-time
Hungarian champion
and I gained a lot of international success. I
travelled the world with
sports and got richer by
experiences and connec-

FOTÓ: KISS STEFÁN MÓNIKA

dzsán, Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, valamint Mongólia. Együttműködünk a Türk Tanáccsal, tagja vagyok a
Nemzetközi Türk Akadémiának. Kapcsolatot
tartunk az Orosz Föderáció területén élő 18
türk és mongol nyelvű népek szervezeteivel és
képviselőivel, valamint a nagyobb autonóm
köztársaságokkal: Baskíria, Tatársztán, Da-

PP Mi jelenti tevékenységében a legnagyobb kihívást?
– A szervezetünk legnagyobb feladata a
Kurultaj méltó megszervezése, amelyre több
mint százezer látogató érkezik és 25 nemzet
képviselteti magát magas szinten. Célunk,
hogy minden külföldi díszvendég otthon érezze magát nálunk, és a látogatók élményekkel
térjenek haza. Úgy tűnik, eddig ez sikerült,
mert a rendezvényeink egyre népszerűbbek és
megbecsülést vívtak ki Magyarország számára.
Mindezek mellett helyt kell állni a tudományos kutatások és együttműködések terén,
valamint elfogadtatni a tudományos élet szereplőivel az új kutatások eredményeit és mindezt színvonalasan, ismeretterjesztő szinten
bemutatni a nagyközösségnek. Alapítványunk

PP Ön jelentős sportmúlttal rendelkezik. A szenvedélyes odaadással végzett
munka az egész életét kitölti. Hogyan
töltődik fel szabadidejében?
– A dzsúdó nyolcéves korom óta része az
életemnek. Hétszer voltam magyar bajnok,
számos nemzetközi sikert értem el. A sporttal
bejárhattam a világot, élményeket, tapasztalatot és kapcsolatokat szereztem. A versenysport
megtanított a fegyelemre és a kitartásra. 15 éve
az íjászatot is gyakorlom, különleges érzés az
ősi fegyver használata. Szeretem a természetet
és a túrázást. Nagy élmény a különböző kultúrák, szokások és nyelvek (9 nyelven beszélek)
tanulmányozása is. Kikapcsolódás az olvasás,
a zene, a csillagok nézése, vagy beszélgetések
a családommal és a barátaimmal. Megtanultam szeretni a boldog pillanatokat is.
Popper Anna
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