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A közösségi régészet hazai művelői között nagy számban találunk „hagyományőrzőket” – az angolszász 
szóhasználatot átvéve „re-enacter”-öket –, akik a különböző bemutatók mellett történelmileg hitelesnek 
vélt kísérleteket is végrehajtanak, arra törekedve, hogy rekonstruálják a történelmi múlt valamilyen töredé-
két. Ezek a kísérletek azonban ritkán lépnek túl az anyagi kultúra egyes elemeinek rekonstrukcióján, és így 
aligha késztetik a kutatókat történelmi koncepcióik átgondolására. Ennek ellenére a hagyományőrzők által 
végzett kísérletek a kulturális örökség „ápolásának” érdekes válfajai, melyeket a mai modern kulturális 
emlékezet szemszögéből is érdemes vizsgálnunk. Ebben a cikkben két ilyen kísérletet mutatunk be, amelyek-
ben magyarországi történelmi hagyományőrző csoportok vettek részt.

A viking hagyományőrző csoportok és az általuk szervezett fesztiválok a világ minden táján népszerű prog-
ramot jelentenek. A jelenség főként azokban az országokban terjedt el, melyek története kapcsolatban áll a 
viking örökséggel, a 8–11. század közepe közötti viking korral. Ennek fényében első pillantásra meglepő-
nek tűnhet, hogy miért alakult ki hazánkban ilyen széleskörű érdeklődés a vikingek iránt, hiszen a magyar 
történelemnek legfeljebb ritka kapcsolatai lehettek a középkorban a távoli Skandináviával. Nem véletlen az 
sem, hogy Magyarországon a hagyományőrzők programjaiban és a közérdeklődés fókuszában legtöbbször 
a magyarok ősi steppei múltja áll. A magyar hagyományőrző közösség azonban a hagyományos ősi magyar 
múlt iránt tanúsított figyelem mellett a honfoglaló magyarság kortársaival is szélesítette látómezejét. A 
magyarokat is érintő kelet-európai eseményeknek ugyanis szerves résztvevői voltak az ide érkező vikingek, 
akiket a források többnyire ruszoknak neveznek. Éppen emiatt a hagyományőrző programokban a „keleti 
viking” vagy rusz örökség sokszor egybeolvad a magyar múlttal. Ez remekül illusztrálható két népszerű-
sítő régészeti kísérlet – egy szabadtéri múzeum és egy viking hajótúra – példáján keresztül is. Ugyanakkor 
érdemes azt is megemlíteni, hogy viking fesztiválok és történelmi hagyományőrző programok nem csak az 
európai országokban léteznek. Ilyen csoportok ismertek többek között Új-Zélandról, Peruból és Dél-Afri-
kából is, bár ezek marginális jelentőségűek és létük a vikingek iránti általános érdeklődéssel magyarázható, 
mely a karib-tengeri kalózokhoz vagy a japán szamurájokhoz hasonlóan a világ minden táján megjelenhet.

AZ EMESE PARK ÉS A VIKINGEK
A viking és magyar hagyományőrzés egyidejűleg van jelen a Budapesttől nem messze található Szigethal-
mon működő szabadtéri múzeumban, az Emese Parkban. A park már nevében is kettős identitással él: a 
magyarok ősanyján kívül a név az angol „kora középkori település” (European Medieval Settlement) moza-
ikszavára (E-Me-Se) utal.1 A honlapon „múzeumfalunak” nevezett hely egy 10–11. századi (néhány elemé-
ben még későbbi) magyar település fiktív reprodukciója kapukkal, erődítésekkel, csarnokkal, istállóval és 
egyéb, állattenyésztéshez és kézműves tevékenységhez használt melléképületekkel. A múzeum egy korábbi 
katonai bázis helyére épült, így (más hasonló intézményektől eltérően) nincs kötődése semmilyen régészeti 
lelőhelyhez. A park a történelmi hagyományőrzés és a közösségi régészet terméke: különböző ismeretter-
jesztő eseményeknek, hagyományőrző tornáknak, hajótúráknak és előadásoknak ad otthont, miközben arra 
törekszik, hogy szórakoztató formában terjesszen történelmi ismereteket.

A park felépítése azonban meglehetősen eklektikus, azaz nem egyértelműen meghatározott tudományos 
eredmények közvetítésére készült. Mindezt jól mutatja, hogy magyar, Árpád-kori jellege ellenére viking 

1 http://www.emesepark.hu/html/magunkrol.html [Hozzáférés dátuma: 2018. 05. 09.]
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településekre jellemző részletek is fellelhetőek 
benne. Korábban egy viking erődépítmény is állt a 
parkban, melyet „Tyrkerborg”-nak („Tyrker vára”) 
kereszteltek el, utalva az izlandi Grœnlendinga saga 
Tyrker nevű szereplőjére, aki az ezredforduló körül 
a vikingekkel utazott Amerikába. Tyrkerről úgy tart-
ják, hogy „türk” jelentésű nevéből adódóan magyar 
lehetett (Pivány, 1903). A kérdés, hogy tudományos 
szempontból mennyire helytálló ez az értelmezés, 
most kevésbé lényeges, mint az, hogy a köztudatban 
Tyrker alakja beivódott azon bizonyítékok sorába, 
melyek összekötik a magyarok és a vikingek törté-
nelmét. A magyar hagyományőrzés egyik emblema-
tikus alakja és az Emese Park üzemeltetője, Magyar 
Attila szintén a Tyrker becenevet használja. Noha 
Attila elkötelezett az ősi magyar múlt hagyománya-
inak őrzése mellett, maga is úgy látja, hogy a vikin-
gek a magyarok kortársaiként fontos részét jelentik 
a hazai történeti örökség ápolásának. Mint az egyik 
első magyarországi „re-enacter”, Attila visszaem-
lékszik az első „magyar vikingek” megjelenésére. 
A mozgalom kezdetekor, az 1990-es években a 
honfoglaláskori hagyományőrzők szükségét érezték 
a korabeli szövetségesek és ellenségek megjelení-
tésének, hogy újrajátszhassák a korabeli csatákat. 
Ennek egyik következménye az volt, hogy már az 
Emese Park megszületése előtt, 1999-ben felhúztak 
egy viking kori hosszúházat az EzüstFa Várudvar 
nevezetű budapesti régészeti parkban. Attila Szi-
gethalmon is több vikingekhez kötődő éves össze-
jövetelt rendez. Ilyen például a február végi „tél-
kergetés”, a témára felfűzött különböző hajós túrák és a sajátságos „Magyarok és vikingek Szent István 
udvarában” nevű találkozó2 (1. kép).

A park és a viking örökség további kapcsolatát példázza, hogy 2007-ben a bécsi norvég nagykövet, 
Bante Angell-Hansen és Izland tiszteletbeli magyar konzulja, Utassy Ferenc jelenlétében szimbolikusan 
egy faragott oszlopot állítottak fel az időközben lebontott viking erőd helyén, ahova egy skandináv hosz-
szúházat terveztek építeni (Csordás, 2007). Az északi országok képviselői mellett a parkot egyre nagyobb 
számban látogatják a Skandináviából érkező hagyományőrzők is.3

A magyarországi hagyományőrzők az ehhez hasonló megmozdulásokat – vagyis a viking múlt beágya-
zását a magyar kulturális örökségbe – különböző modern kutatók munkájával igazolják, például azzal az 
elmélettel, hogy Géza nagyfejedelem és Szent István király testőrségében rusz zsoldosok is jelen voltak 
(vö. Katona, 2017a).

A másik ilyen, a magyar és a skandináv örökséget összekötő, népszerűsítő régészeti kezdeményezés 
különféle hajós kísérletek formájában öltött testet. A skandináv országokban nagy hagyománya van a viking 
hajóreplikák készítésének, mind népszerűsítő, mind tudományos célzattal. Magyarországon korántsem ez a 
helyzet, ezért is figyelemre méltó, hogy az Emese Park három rekonstruált viking hajóján is túrákat kínál a 

2 Magyar Attila személyes közlése, 2018.
3 Magyar Attila személyes közlése, 2018.

1. kép. A „magyarok és vikingek Szent István udvarában” 
című re-enactment esemény poszterje. 

(Forrás: http://www.nemzetibulvar.hu/wp-content/
uploads/2012/09/emesepark2012.gif 
[Hozzáférés dátuma: 2018. 05. 12.])
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területén lévő tavon (2. kép). A viking-magyar iden-
titás keveredése két hajó nevében is tetten érhető: a 
Toportyán a magyar nádi farkasról, míg a Kalamóna 
a magyar mitológia rettenetes sárkányáról (a sze-
lek uráról) kapta a nevét. A két viking hajó tehát 
a magyar kultúrához és történeti hagyományhoz 
kötődő neveket visel.

A két megnevezett (egyenként 7 és 11 méter hosz-
szúságú) hajó egy kisebb kísérleti régészeti vállalko-
zásban is részt vett: 2017-ben hagyományőrzők egy 
csoportja megkerülte velük a dunai Csepel-szigetet. 
A hajótúra három napon át tartott, melynek során 
120 km-t tettek meg a folyón, ennek felét ellenszél-
ben és árral szemben. A kísérlet ugyan próbára tette 
a legénység teherbírását, de semmilyen tudományos 
elméletet nem cáfolt meg vagy nem támasztott alá. Bár a kisebbik hajót földön szállították vissza a parkba, 
amit akár a viking csónakok szárazföldi szállíthatóságának tesztjeként is értékelhetnénk, a nagyobbik (egy 
tonnát nyomó) hajót már autóval kellett a folyóhoz vontatni. A túrázók nem tűztek ki maguk elé kutatási 
kérdést és nem is vontak be hivatásos kutatókat (régészeket vagy történészeket) a vállalkozásba. A viking 
hajótúra fő tapasztalatai inkább maguknak a hagyományőrzőknek voltak fontosak, elsősorban tűrőképessé-

gük határait mérték fel vele. Az evezés, a hajók fedél-
zetén folytatott étkezések, a rossz idő okozta kelle-
metlenségek, a part menti táborverés és a szabadban 
eltöltött éjszakák nehézségeinek leküzdése volt az 
utazás fő célja.4

Hasonló – ám jóval tudományosabb köntösben 
végrehajtott – vállalkozás már korábban is kapcso-
lódott magyarországi területekhez. Egy csoport svéd 
régész és hagyományőrző 1985-ben a kelet-európai 
folyókon lehajózva demonstrálta, hogy a vikingek 
Skandináviából képesek voltak saját hajóikon eljutni 
a korabeli Konstantinápolyig. Az ún. Krampmacken 
expedíció a Bodrog folyón, majd a Tiszán keresztül 
ereszkedett le a Dunára és evezett le egészen Isztam-
bulig (EdbErg, 2009). Az utazás a magyar tudomá-
nyos körökben kevésbé ismert, annak ellenére, hogy 
a Jósa András Múzeum dolgozói a Bodrog partján 
még köszöntötték is a svéd „vikingeket” (3. kép). 

A kísérlet a Visztuláról indult és összesen 131 napot vett igénybe, miközben a hajót 
658 km-en keresztül szekérrel kellett vontatni (nylén, 1987). Noha a Krampmacken 
által bejárt útvonalat nem említik történelmi források és nem valószínű, hogy a 
vikingek gyakran használták volna, a kísérlet felvillantott egy lehetséges történelmi 
alternatívát a kelet-európai viking vízi úthálózatra vonatkozóan (Katona, 2017b). A 
szakértők bevonásával végrehajtott hasonló kísérletek egyelőre hiányoznak a magyar-
országi hagyományőrzők kísérleti régészeti palettájáról, bár érdemes hozzátenni, hogy 
az erre vonatkozó és jelentős eredményekkel járó közös projektek többnyire külföl-

4 Csepel-sziget kerülő vikinghajózás, 2017. március 17–19. http://members.upc.hu/venczel.gabor1/hajotura.jpg [Hozzáférés 
dátuma: 2018. 04. 24.]

2. kép. Magyar vikingek eveznek az Emese Park taván. 
(Forrás: http://www.emesepark.hu/foto/14-keptar/12006
339_1051899798155098_1166011273298545322_n.jpg 

[Hozzáférés dátuma: 2018. 05. 12.])

3. kép. A Kelet-Magyarország 
című lap cikke a Krampmacken 

expedícióról. 
(Forrás: Nagy, 1985, p. 4.)
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dön is a tudósok és nem annyira a hagyományőrzők kezdeményezésére indultak meg (PriCE & MortiMEr, 
2014; Gardeła, 2016). A magyar hagyományőrzés eddig a steppei nomád lovas hadviselés technikáinak 
(pl. a lóhátról nyilazásnak) a tesztelésére szorítkozott, ez azonban csupán korlátozott eredményekhez veze-
tett (igaz, 2007). Annak ellenére, hogy tudományosan jóval kimunkáltabb küldetésről van szó, a svédek 
expedíciója többnyire ismeretlen maradt a magyar tudományos kutatók és a nagyközönség számára. Ezzel 
szemben az Emese Parkban található viking hajók a népszerű brit tv-sorozat, a The Last Kingdom forga-
tásán is szerepelnek. Ez is kiváló példa arra, hogy a nagyközönség mi alapján alakít ki képet magában a 
történelmi múlt egy-egy szeletéről.
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