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TURÁNI MÚLT, TURÁNI JÖVŐ. 

Az emberiségnek talán legrégibb, igazi műveltsége, a babilóniai és 

egyiptomi kultúrákat megelőző szumir nemzeté volt, amely az Eufrates 

és Tigris folyamok rendkívül termékeny síkságában mint úttörő és 

világító fáklya mutatta az utat a felvilágosodottság, a rend és a hala- 

dás felé. 

Itt a turáni szumirok királyai, főpapjai, tudósai, írástudói, mérnökei 

és költői öt évezreddel időszámításunk előtt megalkották azokat az alap- 

vető törvényeket, jogszabályokat, vallási elveket, asztronómiai megálla- 

pításokat, mérnöki beosztásokat és műveket, valamint azokat az eposzi 

költeményeket, melyek ma is, annyi évezred után is, bámulatba ejtik a 

kutató és összehasonlító tudósokat. 

A szumirok voltak az első városépítők és ők találták fel először 

a bronzötvényeket is. 

A nagy öntöző müvek Szumériában, Babiloniában és Egyiptomban, 

ahol a rendszeres, az esőzésektől független mezőgazdasági termelést 

állandóan biztosították és ezzel lehetővé tették ez országok és nemzetek 

szilárd állami kifejlődését, kultúrában és gazdaságban egyaránt, tulaj- 

donképen mind középázsiai, turáni eredetűeknek mondhatók. 

Itt Szumériában figyelték meg és számították ki a csillagászok, talán 

először biztosan, a nap, a hold és a csillagok pontos járását a szinte 

folyton derült, tiszta ázsiai égen. Itt állapították meg ők a napok, hóna- 

pok, az évek, egész időbeosztásunk matematikailag helyes időtartamá- 

nak alapjait és itt határozták meg és nevezték el először ők az állatöv, 

a zodiakus változóan örökös periódusait. 

A szumir mérnökök osztották be először teljes pontossággal a 

királyi, egyházi és magánosok földjeinek határait és az egyes szántókra 

kiszabott vízmennyiséget. Ezzel kapcsolatban a szumir királyok voltak 

azok, akik tanácsosaikkal együtt talán először foglalták kötelező jog- 

szabályokba az ott sokszor életet és halált jelentő víz jog alapvető téte- 

leit. Ezekből fejlődtek ki ott a legfontosabb állami, illetve köz- és magán- 

jogi törvények, amelyekből később Hamurápi babilóniai király több mint 

kétszázat vésetett híres diorit stéléjére. 

A szumir költők itt énekelték meg nemzetük hőseinek csodálatos 

tetteit, buzdítva az utókor felserdülő, fegyveres ifjúságát hasonló hős- 

tettekre. 

Hogy pedig ezek a bölcs törvények, vallási elvek, csillagászati meg- 

állapítások, különböző szerződések és hősköltemények megmaradjanak 

az utókor számára, a szumirok voltak azok, akiket, mint az első igazi 

írásnak, az ékírásnak feltalálóit tisztelhetünk világszerte. 

így joggal tarthatjuk az ősi szumirokat az emberi művelődés valódi 

megalapítóinak, akik korszakalkotó és alapvető szellemi vívmányaikkal 

örök hálára kötelezték az egész emberiséget ugyanakkor, amikor 

Európa őslakói még a kőkorszak civilizálatlan, államok és nemzetek 

nélküli életét élték. 

Igaz, hogy a szumirok fényes példáját a körülöttük fejlődő népek 

átvették és követték, azért mégis a kezdeményezés érdeme mindig a 

szumiroké marad. 

Hogy a szumirok valóban turániak voltak, azt ma már az iránytadó 

tudományos körök teljesen elismerik. Erre vonatkozólag csak egyet 

idézek most, és pedig a keleti ősi népek egyik legkiválóbb tudósát, a 

világhírű angol Professor Flinders Petriet, aki egyik újabb munkájában 

ezt mondja: „A turáni faj, mely rokona a modern mongolnak, Babilo- 

niában mint szumir volt  ismeretes. Ez a faj   civilizálta az Eufrates völ- 
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gyét néhány ezer éven át és erős kereskedelmi és matematikai kultúrj 

teremtett, mely azóta is egész nyugati életünkre reányomta bélyegét, 

íme, e kiváló angol tudós is elismeri, hogy a szumirok turániak volta 

és hogy ők alapvetői még a mi nyugati civilizációnknak is. 

De a turáni szumirok legkiválóbb szellemi teljesítménye, amin 

említettem, mégis az írás feltalálása volt, ami valóban az emberi mi 

veltségnek egyik legkorszakalkotóbb vívmánya. A szumir ékírás évezrc 

deken át fenntartotta a szumirok turáni nyelvét még akkor is, amiko 

maga a szumir nemzet már rég kihalt. Nyelvének tisztelete akkora voli 

hogy azt a nem-turáni, főleg szémi utódok évezredeken át hasonlóképer 

mint az európaiak a már kihalt latint, kegyelettel használták hivatalos 

vallási és különösen diplomáciai nyelvnek. Ezt fényesen bizonyítj 

az a sokezer ékírásos agyagtábla, valódi könyvtárak és irattárak, melyei 

nemcsak a volt Szumériában, hanem Babilóniában és Asszíriában i 

több helyen találtattak. Tudott dolog az is, hogy IV. Amenophi 

(Echnaton), a híres monoteista vallásalapító egyiptomi fáraó diplomácia 

levéltára, melyet Teli el Amarnában találtak, nem egyiptomi hiero 

glifákban, hanem szumir ékírásban maradt fenn az utókorra. 

Érdekes, hogy IV. Amenophis felesége, a szépségéről és okosságáró 

hírneves Nofretete, kinek gyönyörű fejszobra ma a berlini múzeun 

egyik főbüszkesége, a turániakhoz közelálló ázsiai mitanni nemzetbő 

való királyleány volt. 

A szumirok szomszédjai, az elamiták, ezeknek közeli rokonai éí 

így szintén turániaknak mondhatók. Az egyiptomiakkal állandó harcbar 

álló kisázsiai hettiták, kiknek magas kultúráról tanúskodó emlékeit mos1 

kutatják át az európai és ázsiai tudósok, szintén turániaknak tekinthetők 

Az aegei, úgynevezett „tengeri népek”, akik az egyiptomiakkal 

egyidőben tűnnek fel, főleg a középtenger mellékén, úgymint az ős- 

krétaiak, bámulatos minoszi, illetve knossosi kultúrájukkal, továbbá a 

mykeneiek, illetve pelaszgok, akik a görögöket megelőzték kultúrában 

és főleg az etruszkok, akik Kis-Ázsiából igen magas kultúrát hoztak 

magukkal Itáliába, jóval a rómaiak előtt, újabban egy csoportba sorol- 

tatnak, a turániakhoz közeli azianus csoportba. E csoportnak még ma 

élő tagja Spanyolország és Franciaország határán jelenleg is szereplő, 

rendkívül vitéz és tehetséges nép, a baszkok, kiket már Bonaparte 

Lucien herceg a turániakhoz sorolt. 

Érdekes, hogy dr. Mészáros Gyula kiváló turkológus, aki Társasá- 

gunk alapításában is résztvett, a hettitáknak egy ma is élő igen kis töre- 

dékét és azok nyelvét fedezte fel és dolgozta fel tudományosan ez 

években. Dr. Pogrányi Nagy Félix rendes tagunk pedig, a szumir és etruszk 

nyelveknek kiváló és kitűnő ismerője és művelője, e két népnek és 

nyelvnek szoros rokonságát sikeresen bizonyítja. 

Az aegei népekkel egyidőben Európában és Ázsiában a szkíták kez- 

denek igen jelentős szerepet játszani. Oly nép, melynek turáni volta: 

dacára a különböző véleményeknek, mindinkább bebizonyosodik. 

A turáni maszagéták után a török és mongol népek tűnnek fel 

Ázsiában és mint nagy hódítók, egvre fontosabb szerephez jutnak. 

Ezt megelőzőleg a Himalája alján egy kis turáni nép fejedelmeként 

feltűnik eövike a világ legnagyobb vallásalapítójának, Szakyamuni her- 

ceg, a későbbi Buddha és vele egyidőben tanít Kínában, a Kelet két leg- 

naavobb moralistája, Kong-fu-ce (Confucius) és Lao-ce időszámításunk 

előtt a hatodik évszázadban. 

A kínai ősrégi évezredes kultúráról, annak temérdek bámulatos 

szellemi és technikai teljesítményeiről, valamint a sok tekintetben hozzá 
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hasonló, de még fejlettebb és finomabb régi japáni műveltségről kötete- 

ket lehetne írni. Mindkettő annyira ismeretes, hogy azokat itt részlete- 

sen felsorolni nem szükséges. 

A turáni népek között Krisztus előtti második évszázadban kez- 

dődik az indo-szkythák szinte ezeréves uralma Közép-Ázsiában és Észak- 

Indiában. Alattuk fejlődik ki a fényes Gandhara-kultúra, a mai Afganis- 

tán, Kasmír és az indiai Pendsabban. 

Később Közép-Ázsiából előtörő hunok indítják meg a nagy nép- 

vándorlást és Attila nagykirályuk alatt világhatalommá válnak, aki nem- 

csak a turáni, hanem a germán és valószínűleg az akkori szláv népeket 

is egyesítette új, nagy birodalmában. Attila udvara oly fényes volt, 

hogy az akkori gót és germán fejedelmek kitüntetésnek vették, ha ott 

szerepelhettek. 

Attila után még több nagy turáni fejedelem alapított világbirodal- 

mat, így Dzsingisz khán, kinek unokája Kublai khán, mint kínai császár, 

talán legjobban szervezte meg az összes keleti fejedelmek között óriási 

birodalmát. Alatta érte el kultúrában és egyéb tekintetben is Kína fény- 

korát, amiről Marco Polo az elragadtatás hangján szólt. 

Szintén bámulatos kultúrát, rendet és gazdaságot teremtettek későbK 

a turáni mogul (mongol) hódítók Indiában, főleg Akbar és Aurengzeb 

nagymogulok, illetve császárok alatt. 

De nem óhajtom most tovább folytatni a turáni népek, nemzetek 

és államok teljesítményeit a múltban. Talán elég volt az eddigi is. 

Hogy pedig mi magyarok mit végeztünk Szent Istvántól kezdve, 

Szent László, Nagy Lajos, Hollós Mátyás, Mária Terézia és Ferenc 

József királyaink alatt napjainkig, itt Európa szívében, erről mi magunk 

nem szólhatunk. Hitünk és meggyőződésünk, hogy fiaink és utódaink 

e nemes példákon indulva oly érdemeket szereznek a jövőben is, ame- 

lyek minden tekintetben méltók lesznek dicső mintaképeik nagy 

tetteihez. 

Távol áll tőlünk minden fontosabb kulturális vívmányt turáni ere- 

detre visszavezetni. Itt csak a múltból oly példákat sorolunk fel, ame- 

lyeknek turáni volta kétségtelen. Az árja és szemita kultúrák régiségét 

és magas szintjét készséggel elismerjük és nagyrabecsüljük, de hasonló- 

képen legyen elismerve az is, hogy a turáni műveltség is ősrégi, szín- 

vonala pedig szintén magas volt a múltban és az lesz a jövőben is. 

Abszolút tiszta faji kultúrák nincsenek sehol és nem is voltak soha, 

épp úgy abszolút tiszta fajok sincsenek és nem is voltak soha, mert a 

fajok állandóan keverednek. 

Ez így volt, van és lesz mindig az egész világon. A háborúk, hábo- 

rús betörések, fogságok, rabságok, áttelepítések, erőszakos betele- 

pítések és költözések szintén mindig voltak, az emberiség keletkezésé- 

től máig és lesznek a jövőben is mindenhol. Amint nincs .abszolút tiszta 

árja és szémi nép, úgy nincsen abszolút tiszta turáni fajú nép sem. 

Az árja, szémi és turáni elnevezés nem exakt tudományos, hanem 

inkább általános gyakorlatú és Összefoglaló kifejezés, amelyet egyes 

népek vagy népcsaládok hovatartozásának megjelölésére használnak. 

Nemcsak mi itt, hanem a modern nyugati írók és tudósok nagy része is 

az egész világon. 

Nem óhajtunk szoros határokat vonni az egyes népek és népcsalá- 

dok között, de viszont nem tartanok helyesnek a hozzánk közelálló, 

ősrégi múlttal, kultúrával s előreláthatólag igen jelentős jövővel bíró, 

többszázmilliós népcsoportok méltánytalan mellőzését sem. 

Mi magyarok, itt Európa közepén, több mint ezer év óta nagyon sok 
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kulturális és nagyon sok faji elemet vettünk át a nyugati nemzetektől, 

de ugyanakkor e hosszú korszak alatt sok hasonló jó szolgálatot is tet- 

tünk úgy Nyugatnak, mint Keletnek, tehát az egész emberiségnek. 

Tény, hogy a múltban a turáni népek derekasan kivették részüket 

az emberi kultúra megteremtésében, kifejlesztésében és terjesztésében. 

Visszaesések mindig voltak, itt és ott, a föld minden részében, sőt amint 

azt sajnos, most tapasztaljuk, megtörténnek a jelenben is. 

De hisszük és reméljük azt, hogy annyi szenvedés után, jövőben a 

népek és nemzetek mégis egymásra találnak és egymást megértve, való- 

ban meg is becsülik egymást. Szerintünk minden népnek joga és köteles- 

sége önmaga és az összesség iránt saját magának egészséges, méltó fenn- 

tartása és kellő, erőteljes kifejlesztése, emellett azonban hathatósan és 

eredményesen közreműködni abban, hogy az egész emberiség is egész- 

ségesen fennmaradjon és kellően és méltóan együttműködve előrehalad- 

jon egy boldogabb korszak felé. 

Különösen nekünk magyaroknak az a hivatásunk a jövőben, hogy 

Kelet és Nyugat közötti megértést és testvéri együttműködést állandóan 

elősegítsük és mélyítsük úgy a magunk nemzete, mint Kelet és Nyugat 

nemzetei javára. 

Mi a leghatározottabban elítélünk minden visszaesést, akár pogány- 

ságba, akár barbárságba, azért ez alkalommal is a legenergikusabban 

tiltakozunk a turáni gondolatnak és szónak éretlen, egyházellenes 

akciókra való felhasználása ellen, amellyel csak nemzetünknek ártanak. 

A turáni gondolat a kiegyenlítést és az általános haladást célozza 

modern irányban, de a bevált nemzeti és vallási alapokon. Nem rombolni, 

hanem építeni, nem pusztítani, hanem alkotni akarunk. Alkotni minde- 

nütt maradandó jót és hasznosat, hogy az necsak a turáni népeknek 

legyen előnyére, hanem az egész emberiségnek. 

A turáni múlt fényes volt, de előrelátható, hogy a turáni jövő még 

messze felülmúlja azt. 

A turáni jövő alapjai most alakulnak ki szemünk előtt. Itt Európá- 

ban a turáni finnek és észtek, a skandináv államokéhoz hasonló igen 

magas és igen tiszta kultúrát értek el és azt még állandóan fejlesztik 

és mélyítik. 

A turáni eredetű bolgárok pedig dacára a reájuk nehezedett kivéte- 

lesen súlyos viszonyoknak, több győzelmes háborúban bizonyították be 

nemcsak vitézségüket, hanem alapos szervezettségüket és komoly kultu- 

rális reátermettségüket is. Ők is diadalmasan haladnak a jól megkezdett 

úton felfelé. 

A törökök pedig, akiket annyi évtizeden keresztül Európa beteg 

emberének neveztek, a világháborúban a húszszoros túlsúllyal szemben 

szenvedett teljes elestük után egyszerre nemzeti alapon álltak talpra és 

az egész világ csodálatára egymás után kergették ki a győztes nagyhatal- 

makat már majdnem egészen felosztott hazájukból. Ma pedig, mint min- 

denben modern, erős és biztos kézzel megszervezett turáni állam, kultú- 

rában is az európai és ázsiai államok legjobbjai sorába törekszenek. 

A turáni jövőt azonban legjobban a mai Japán példája mutatja, mely 

átvévén Nyugatnak legfontosabb és leghasznosabb vívmányait, de 

amellett megtartván régi nemzeti tradíciókat is, jelenleg Ázsia leghala- 

dottabb, legjobban megszervezett és képzett, egyben legerősebb nagy- 

hatalma is. Japán mindig szoros barátságban állt az európai hatalmakkal 

és kívánatos, hogy ez a jóviszony a jövőben is megmaradjon és hogy 

Japán példáját a többi ázsiai államok is kövessék. 

A turáni  mozgalom  és  annak  jövője beláthatatlan  perspektívákat 
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nyújt nekünk magyaroknak itt Európában, különösen ifjúságunknak 

Kelet felé, a modern ázsiai államoknak pedig onnan hozzánk, Nyu- 

gat felé. Ázsia óriási, szinte ismeretlen és kiaknázatlan területei jelen- 

leg civilizálódó állami, községi és magánintézményei eddig nem is álmo- 

dott lehetőségeket nyitnak nekünk európaiaknak, ugyanakkor pedig 

nekünk is velünk való baráti öszeköttetésekből e reális lehetőségeket 

valóra váltani, elsősorban nekünk magyaroknak kitűnő alkalom, melyet 

kellően és bölcsen megragadni nagy előnyünkre válhatik. 

Mi az összes turáni népek, nemzetek és államok eredményes együtt- 

működését, egymásközt és a többi államokkal együttesen kívánjuk. Ezért 

és az így együttes kulturális előrehaladásért küzdöttünk huszonöt éven 

át, nehéz, úttörő munkában. E küzdelmünket folytatni fogjuk és fogják 

utódaink is, előreláthatóan egyre áldásosabb sikerekkel. 

Már kezdik meg- és átérteni irányunk helyességét, úgy itt Nyuga- 

ton, mint ott Keleten és eljön az az idő, amikor itt is és ott is cél- 

jaink és törekvéseink teljes sikerrel megvalósulnak. Reméljük, hogy 

akkor, Kelet és Nyugat végre egymásra találva, a jövőben testvériesen 

együttműködve és haladva, valósággá válnak az emberiség legideálisabb 

eszményei. 

Azért küzdöttünk és küzdünk szinte fanatikus hittel és kitartással 

a turáni gondolat mellett annyi esztendőn át a legkülönbözőbb, állandó 

ellenhatások dacára, – mert teljesen meg voltunk és meg vagyunk 

győződve ez irány helyességéről és arról, hogy annak követése nemcsak 

magyar nemzetünknek és a turáni nemzeteknek, hanem az egész emberi- 

ségnek meghozza az annyira kívánt helyes megoldást és egyensúlyt egy 

emberi mivoltunkhoz minden tekintetben méltó élethez és jövendő 

fejlődéshez. Ezt adja a Mindenható! 



Kiadásért felelős: Turáni Társaság. 
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